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LIETUVOJE TEBESISKUNDŽIA 
REZISTENCINE VEIKLA

„Tiesa” paskelbė Valenti
no Strazdelio laišką, kuriuo 
tas Strazdelis rodosi besi
stengiąs nuvaikyti nuo sa
vęs gundytojus, tebetrau
kiančius jį į rezistencinę 
veiklą. Iš laiško matyti, kad 
Valentinas Strazdelis į re
zistencinę veiklą buvo įsi
jungęs visai neseniai, bū
tent, 1955-tais metais, bū
damas ”dar visai jaunas, 
politiškai nesubrendęs”. Bu
vo pagautas ir išsiųstas 
„Tarybų Sąjungos gilu- 
mon”.

Kiek laiko jis ten buvo, 
ne visai aišku, bet sakosi, 
kad geroji vyriausybė jam 
dovanojo, ir jis grįžo iš tos 
gilumos. Ir čia, jau grįžus, 
(reikia manyti, kad bent 
trejetą, jei ne penketą me
tų „pasimokius”, taigi grei
čiausia visai neseniai) jį vėl 
pradėjo gundyti — siūlė pa
rašyti eilėraščių slaptai ro
tatorium spausdinamam lei
diniui, kalbino gauti rotato
riui popierio, matrisų, o gal 
net ir šovinių ...

Strazdelis atsisakęs ben
dradarbiauti ir atsisakęs 
dalyvauti kalėdiniame „se
nų šulų” susitikime, kuris 
turėjęs įvykti Kaune. Ir pa
rašė apie tai laišką į „Tie
są”, kad būtų lengviau at-

KODĖL SOVIETAI VETAVO MAURITANIJOS 
PRIĖMIMU Į JUNGTINES TAUTAS

Sovietija nustebino Vakarų de
legacijas, JT Saugumo Taryboje 
vetuodama nepriklausomos Mau
ritanijos priėmimą į Jungt. Tau
tų narius. Sovietinis veto nebuvo 
nelauktas, bet jo motyvai vis dar 
nėra aiškūs.

Posėdžio išvakarėse sovietų 
delegatas Zorinas bžndė užkuli
siuose pravesti mainus: žadėjo 
balsuoti už Mauritaniją, jei Va
karai sutiksią pritarti Orutinės 
Mongolijos priėmimui. Bet aud
ringame Saugumo Tarybos posė
dyje, nusitęsusiameiki4val. ryto, 
jis jau neminėjo Mongolijos, o 
kalbėjo apie"kontraversinį Mau
ritanijos statusą”, remdamas 
Maroko pretenzijas, kad Mauri
tanija esanti jo istorinė-dalis.

Marokiečiai Zorino panaudotą 
veto pavadino triumfu, bet Vakarų 
diplomatų sluoksniuose spėlio
jama, kokią kainą Marokas turės 
sumokėti Sovietijai už Maritani- 
jos sukliudymą įstoti į Jungt. 
Tautas. Esą galima, kad jie pra
dėsią spaudimą amerikinėms ba
zėms prieš sutartąjį terminą, 
1963 metus, išstumti. 

Bendruomenininkų diskusijos nenutrūksta ir prie kavos puoduko... Nuotraukoje iš kairės: J. Ba
čiūnas, V. Adamkavičius, J. Jasaitis ir S. Šiaučiūnas. A. Gulbinsko nuotrauka

sispirti gundymams. Skun
džiasi, kad dar yra tokių 
veikėjų ir praneša, kad jie 
laikosi naujos taktikos: net 
į vadovaujančias vietas 
skverbiasi...

ĮRODINĖJA RUBLIO 
GERUMĄ

Rublio „gerumo” klausi
mas ryšium su vykdoma pi 
nigų reforma Lietuvoje pa
sidarė labai opus reikalas. 
Įvairūs pareigūnai pabrėž
tu uolumu stengiasi įrodyti, 
kad rublis dabar geresnis, 
tvirtesnis, kad rublis dabar 
pats patikimiausias pinigas 
pasauly, ir kad, jei koks pi
nigas pasitikėjimo nebenu- 
sipelno, tai ne koks kitas, 
tik Amerikos doleris ...

Valstybinio banko parei
gūnai Lietuvos gyventojus 
stengiasi įtikinti, kad rub
lio net ir „aukso turinys” 
yra padidintas, ir kad rub
lis esąs vienintelis pasau
lyje, kurio aukso turinys 
pakilęs. Tik aritmetikos šiek 
tiek mokantieji niekaip ne
gali to padidėjimo išskai
čiuoti. Ligšiolinis rublis 
oficialiai skaitėsi atstojąs 
0,222168 gramo aukso. Da
bar yra. skelbiamas, kad 
rublio mastas dešimteriopai

Vakarų stebėtojai šį sovietinį 
veto reikšmingu komunistinės 
strategijos "mūšyje dėl Afrikos" 
ženklu. Sovietai jau nebepritaria 
"Afrikos solidarumui", sako tie 
stebėtojai, bet spaudžią afri
kiečius pasirinkti šaltojo karo 
frontus. Tai pastebėta Konge, tai 
aišku šiaurinėje Afrikoje, kur jie 
šiuo ėjimu padidino skilimą tarp 
Tuniso ir Maroko (Tunisas buvo 
pasiūlęs Mauritaniją priimti į 
Jungt. Tautas). Stebėtojai taip pat 
tiki, kad šis veto sukels ir pla
tesnį antagonizmą.

Iš kitos pusės* kai kurie JAV 
pareigūnai tiki, kad Mauritanijos 
priėmimo vetavimas galįs būti 
taktinis manevras, panašus į tą, 
kuriuo buvo kliudomas Japoni
jos priėmimas prieš kelerius 
metus. Tada sovietai bandė pra
vesti tolygius mainus, bet, jiems 
nepasisekus, panaudojo veto. Vė
liau jie privertė Japoniją už- 
megsti diplomatinius ryšius 
jiems dėkingomis sąlygomis, ir 
tai buvo kaina už nekliudymą Ja
ponijai įstoti į Jungt. Tautas. 

padidinamas: naujas rub
lis vienas atstos ligšiolinių 
rublių dešimtį. Tai ir aukso 
atitikmuo turėtų būti bent 
dešimtį kartų didesnis, ne
gu buvo seno rublio, būtent 
2,22168 gramo. Bet iš tik
rųjų skelbiama, kad nauja
sis rublis atitiks tik 
0,987412 aukso. O tai yra 
ne dešimts senųjų rublių, o 
tik apie puspenkto. Kitaip 
sakant, naujas oficialus 
aukso atitikmuo rubliuose 
nesiekia nei pusės to atitik
mens, kuris oficialiai buvo 
skelbiamas ligi šiol. Tiesa, 
praktinės reikšmės tai nei 
neturi, kadangi popierinio 
rublio lyginimas su auksu, 
kaip buvo, taip ir liko tik 
žodžiai, Maskvos bankas su
tinka tik pirkti auksą po
pieriniais rubliais, duoda
mas vieną rublį už beveik 
gramą aukso, bet neparduo
da. O kai neparduoda, tai 
tas reiškia, kad rublis fak
tiškai nėra vertas tiek, kiek 
sakoma.

Kaip užsieniuose, taip ir 
Lietuvoje, žmonės rublį ver
tina pagal tai, ką už jį ga
lima pirkti. Be to, visi žino, 
kad pinigo patikimumas 
tarptautinėje rinkoje dau
giausiai pareina nuo to, ar 
tą pinigą galima laisvai 
keisti į kitas vertybes. Kol 
sovietinis bankas neparduo
da aukso nei kitos valiutos 
už rublius, ir kol tebėra su
varžytas rublio išvežimas 
bei įvežimas, tol veltui įro
dinėjimai, kad rublis stip
riausia pasauly valiuta. 
Nors apie dolerį sovietiniai 
finansininkai ir kalba, kad 
jis „dreba” (ir tai iš dalies 
tiesa), vistiek Lietuvoj dar 
niekas nenorės keisti dole
rio net ir į „tvirtųjų” 99 
kapeikų, o nesunkiai galės 
gauti net kelis naujuosius 
rublius už vieną „drebantį” 
dolerį.

AMERIKOS PAMĖGDŽIO
JIMAS NETIKĖTOJE 

SRITYJE
Lietuvoje, kaip ir Ameri

koje, mokyklos pradėjo vi
lioti pas save mokinius, ku
rie pasižymi sporte. Palan
gos vidurinės mokyklos mo
kytojai viešai piktinasi, kad 
Vilniaus A. Vienuolio vardo 
vidurinė mokykla - interna
tas (buvusi Vytauto Didžio
jo gimnazija) paviliojo iš 

(Nukelta į 4 psl.)

Anksti žiemos rytą Vilniaus apylinkėje.

Pierre Lagaillarde, kuris du 
kartus vadovavo Alžiro europie
čių sukilimams, su keturiais 
bendrininkais pabėgo iš Pran
cūzijos. Tikima, kad jie galį būti 
pakeliui į Alžirą, kur reikią laukti 
naujų neramumų prieš De Gaulle 
vyriausybę.

Penki pabėgusieji priklausė 
penkiolikos asmenų grupei, kuri 
Paryžiaus karinio teismo teisia
ma už praeitą sausį Alžire su
keltas riaušes. Jie neatvyko po
sėdžių salėn po keturias dienas 
trukusios teismo posėdžių per
traukos. Diplomatiniuose sluoks
niuose teigiama, kad Lagaillarde 
ir vienas jo bendrininkas atvy
kęs į Barcelonos apylinkes Is
panijoje.

Pačių aktyviausių praeito su
kilimo dalyvių dingimas dauge
lio laikomas ženklu, kad euro
piečiai Alžire projektuoją naujus 
neramumus, priešindamiesi 
prez. De Gaulle politikai. Po 
lapkričio 4 dieną prez. Prez. 
De Gaulle pasakytos kalbos, ku
rioje jis užsiminė apie galimą 
Alžiro respublikos įsteigimą, 
ypač pagausėjo gandai, kad Al
žiro kolonistų "aktyvistai" ir kai 
kurie karininkai pradėję akciją 
prez. De Gaulle planuojamam 
referendumui užblokuoti. Pary
žiuje taip pat plačiai kalbama, 
kad Lagaillarde ir jo bendrinin
kai pabėgę po to, kai jie buvę 
painformuoti apie tuos pasiruo
šimus.

Taip pat yra nepatvirtintų ži
nių, kad kai kurie aukštieji pran
cūzų karininkai nerandami savo 
postuose Alžire.

Ši savaitė laikoma lemtinga 
Alžiro problemos sprendime, nes 
trečiadienį ar ketvirtadienį 
premjeras Debrė pateiks parla
mentui vyriausybės planą, pagal 
kurį turės būti sudarytas pusiau 
autonominio Alžiro provizorinis 
režimas, kaip pirmasis žingsnis 
į apsisprendimo referendumą, 
kuris numatomas pravesti sausio
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8. Penktadienį pats De Gaulle 
numato kelioms dienoms vykti į 
Alžirą ir ten pradėti paramos 
savo planui kampaniją. Jis tikisi 
sumobilizuosiąs muzulmonų pri
tarimą ir sušvelninsiąs atkak
lumą dalies europiečių, reikalau
jančių "prancūziškojo Alžiro".

Jungtinėse Tautose Prancūzi
ja, kaip ir jau penkis kartus 
anksčiau, boikotavo debatus Al
žiro klausimu, prasidėjusius ple
numo politiniame komitete. 
Prancūzijos pasitraukimą iš de
batų pasmerkė Tuniso delega
tas Mongi Slim, kalbėjęs 25 Afro- 
Azijos tautų bloko vardu. Jie 
remia Alžiro muzulmonų pro
vizorinę vyriausybę ir smerkia 
prez. De Gaulle planus, kaip 
"pilnus pavojų".

Esą, De Gaulle planas siekiąs 
apsaugoti europinės mažumos in-

ŽINIOS IŠ VISO PASAULIO

♦ Prezidentu išrinktas šen. 
John F. Kennedy gavo šen. Sy- 
mingtono vadovaujamo komiteto 
projektą Pentagonui reorgani
zuoti, panaikinant atskirus sau
sumos kariuomenės, aviacijos 
ir laivyno departamentus. Sy- 
mington skaičiuoja, kad adminis
tracijos reorganizavimas sutau
pytų per metus 8 biL dolerių, 
kurie galėtų būti panaudoti gink
lų gamybai.

♦ Sovietiją įteikė Jungtinėms 
Tautoms naują reikalavimų seri
ją Kongo reikalu: nuginkluoti 
pik. Mobutu armiją, paleisti iš 
kalėjimo Lumumbą, evakuoti bel
gų karinį ir militarinį personalą, 
sudaryti Afrikos tautų komisiją, 
kuri tirtų, iš kur Mobutu gaunąs 
ginklus, ir atnaujinti diskusijas 
Saugumo Taryboje bei plenumo 
Kongo klausimu.

♦ JT specialus įgaliotinis Da- 
jal pranešė, kad Lumumba areš- 

teresus ir bandąs Alžirą pa
dalinti į zonas, tuo būdu susilp
ninant provizorinės Alžiro vy
riausybės įtaką. Tokio kurso bu
vę laikomasi Maroke ir Tuni
se, prieš tiems protektoratams 
suteikiant nepriklausomybes, bet 
šiuo atveju tas kursas Alžire 
sukurtų chaotiškas sąlygas ir 
sukeltų pavojų Tuniso saugumui.

Afro-Azijos tautų blokas rei
kalauja, kad referendumą Alžire 
organizuotų ir prižiūrėtų Jungti
nės Tautos. Tuo tarpu Pran
cūzijai simpatizuojančios valsty
bės siūlo priimti švelnesnį kur
są, nes, esą, prez. De Gaulle 
per gana trumpą laiką spėjęs iš
kovoti pritarimą savo libera
liškai politikai, kuri vestų į 
eventualią Alžiro nepriklauso
mybę.

to metu buvęs apmuštas ir lai
komas celėje, kuri nėra patei
sinama higienos požiūriu. Gen. 
sekr. Hammarskjold kreipėsi į 
Tarptautinį Raudonąjį Kryžių, 
prašydamas skundą ištirti ir 
gauti reikalingas garantijas Lu- 
mumbos ir kitų suimtųjų sau
gumui užtikrinti.

♦ Vak. Vokietijos evangelikų 
bažnyčia apeliavo į Rytų Vokie
tijos gyventojus, kad jie nebėgtų 
Į vakarus ir pasiliktų komunistų 
valdomoje Vokietijos dalyje. 
Praeitą mėnesį iš komunisti
nės Vokietijos dalies pabėgo 
per 22,000 žmonių, o pabėgėlių 
skaičius per paskutinį dešimt
metį jau siekia beveik 3 mili
jonus.

♦ Gana nutraukė diplomatinius 
santykius su Belgija, kaltindama 
už paskutiniuosius įvykius Konge 
ir Lumumbos "legalios vyriau-r 
sybės" sužlugdymą.
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ŠIURPUS KALĖDŲ VAIZDAI 
"STALINGRADO TVIRTOVĖJE
Daug yra mačiusių "Stalin

grado Madoną", bet maža kas 
žino, kaip tas paveikslas atsi
rado, ir kas jį piešė. Stalingra
dą supančiuose apkasuose, ne
paisant kasdieninių pavojų ir 
mirties artumo, vis dėlto buvo 
ruošiamasi Kūčių vakarui.

Gydytojo Kurto Reuberio sa
nitarinis bunkeris buvo perda
lintas antklode. Ankštame kam
putyje gydytojas piešė paveikslą, 
norėdamas vaizdu sužeistie
siems ir mirštantiesiems fronto 
kovotojams išreikšti šventės 
prasmę,kurios žodžiais jau nebe
pajėgė sukelti.

Kaip jis ir ginklo draugai tą 
vakarą pergyveno, vaizduoja 
ištraukos iš paskutiniojo jo laiš
ko:

"Savo molinį urvą paverčiau 
dirbtuve. Patalpa buvo tokia ma
žutė, kad nebuvo vietos iš to
liau į piešinį pasižiūrėti, todėl 
turėdavau pasilipti ir iš viršaus 
pasilenkęs žvelgti. Laukebeper- 
traukos sproginėjo sviediniai, 
bunkeris drebėjo, daiktai krito 
ant žemės, pieštukai dingo mo
lio dulkėse. Paveikslą piešiau, 
pasidėjęs ant kelių skersiniais 
sutvirtintų lentgalių, čia visko 
stigo, net popieriaus, ir piešinį 
dariau antroje rusiško žemėlapio 
pusėje.

... Kai vakare praskyriau už
dangą, kovos draugai žiūrėjo su
sijaudinę, netardami žodžio, į 
piešinį, pakabintą apkaso sieno
je, ir, paskendę mintyse, skaitė 
evangelijos žodžius: šviesa, gy
venimas, meilė...

Vakare, pagiedojus kalėdines 
giesmes, dalinio komendantas 
sužeistiesiems padovanojo tau
pytą paskutinę sekto bonką. Mes 
įsipylėme po truputį į aliumini
nius puodukus ir pakėlėme iš
gerti už tai, ką kiekvienas myli
me, Bet mes neišgėrėme, nes 
bomba parmetė mus ant žemės. 
Aš griebiau gydytojo įrankius ir 
išbėgau pas žuvusius ir sužeis
tuosius.

Mūsų bunkeris prisipildė nau
jais sužeistaisiais. Vienam 
mirštančiam aš jau nieko nega
lėjau padėti. Smegenų sutrenki
mas. Prieš akimirką jis buvo 
išėjęs postan, o prieš išeidamas 
buvo pasakęs: "Kaip norėčiau 
kartu su jumis užbaigti gies
mę..." Išlipęs iš bunkerio, jis 
žuvo. Liūdnas sunkus darbas visą 
naktį, kuri vis dėlto yra Kalė
dų naktis, bet paskendusi tokioje 
didelėje skausmo jūroje..."

♦

Stalingrado pietuose, vienoje 
didelėje aikštėje, stovėjo "Ka
lėdų eglutė". Ji susidėjo iš nu
laužtos Pušies stuobrio ir sker
sai prikaltų lentelių. Ant jų de
gė devynios žvakės. Niekas neži
no, kas tą eglutę paruošė ir žva
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kės uždegė, bet tikrai tai buvo 
nuostabiausia kalėdinė eglutė.

♦

„Raudonosios barikados" fab
rike gulėjo daug žuvusių vokie
čių. Po vienu tanku, kuris tą va
karą sprogo, buvo palaidoti keturi 
kovotojai. Nes po tanku ugnis iš
tirpdė sniegą ir atšildė žemę. 
Virš numuštojo tanko porą va
landų degė stora žvakė. Buvo 
daug kapų, bet šis vaizdavo vie
nišiausias Kalėdas pasaulyje.

♦

Fronte jau tebuvo tik spragos. 
Tarp spragų dar tūnojo daliniai 
ir dalinėliai, batalionai ir pul
kai. Kartais spraga buvo labai 
didelė, tada atgabendavo iš už
nugario "spragų lopytojus". To
kiu prakeiktai sunkiu laiku liki
mas atsiminė devintąją kuopą 
ir sviedė įvykių centran. Buvo 
daug devintųjų kuopų, bet tik vie
na pergyveno "Kalėdų pasaką" -- 
savo pirmąją ir paskutiniąją.

Tarp Ilaronovkos ir "spragos" 
buvo aštuoni kilometrai: perriši
mo punktas, baterija su dviem 
patrankom, tankas be vikšrų, keli 
tuzinai išblaškytųjų, daug daug 
sniego ir pačiame priekyje-- 
sauja pėstininkų.

Devintoji kuopa buvo aliarmuo
ta 2 vai. po pietų. Be pasiruoši
mo ir netikėtai. Prieš keturias 
savaites ji buvo atvykusi iš Vo
kietijos, šalia 134 "naujokų, joje 
žygiavo kapitonas, viršila ir šeši 
puskarininkiai, kurių šiandien jau 
nebėra. Jų uniformos buvo nau
jos, batai su pirmaisiais pus
padžiais, karinių pasų 23 
puslapis, kalbąs apie dalyvavimą 
mūšiuose, nepradėtas rašyti, ir 
prieš keturias savaites jie dar 
buvo apmokymo aikštėje dainavę: 
"Mes žygiuojam prieš Angliją..."

TREČIOKAS AGENCY

Kur lik besiruoštumėt keliauti, tuoj ausiriškit su mūsų įstaiga

SENIAUSIA LIETUVIŠKA KELIONIŲ AGENTŪRA

Kelionių bilietų parvpinima* ir pinigų persiuntimą* į visu* kraštu* 
TAIP PAT IR VISOKIOS RŪŠIES APDRAUDA

ALBINAS IR KAZYS TREČIOKAI 
311 Walnut Street, Newark 5, N. Jersey 

Telefonas; MArket 2*4867

Kuopa išžygiavo, neturėdama 
jokio ryšio į šalis ir jokių prie
kinių patrulių, kas penkis šimtus 
metrų buvo keičiama pirmoji 
grandis, kuri turėjo praminti 40 
centimetrų gylio sniegą. Naktis 
buvo šalta, niekas nekalbėjo, gal
vodamas kas kam patinka tą 1942 
metų Kūčių dieną. Rytuose, lyg 
perkūnija, žybčiojo frontas ir, 
atsisukus vėjui, pasigirsdavo 
dundėjimas. Labai dažnai dan
guje sužibdavo žalios, raudonos 
ir baltos Žvaigždės, kaip Kalė
dų apreiškimo šviesos.

Po dviejų žygio valandų de
vintoji kuopa praėjo artilerijos 
bateriją su dviem patrankom. 
Kiekviena iš jų turėjo po dešimtį 
sviedinių, "o po to," kaip sa
kė artileristai, "turėsime nykš
čiais veikti". Už trijų žygio va
landų, prie kelio rodyklių stulpo, 
jie rado tanką be vikšrų, ir jo 
įgula pamojavo: "Iki pasimaty
mo, bičiuliai." Ar jie tikėjo, ką 
sakė?

Pažygiavę dar valandą, jie su
stojo ir trynė iš nustebimo akis, 
paskui priėjo dar arčiau, kad 
galėtų įsitikinti. Slėnelyje už kal
vos stovėjo trijų metrų aukščio 
kuolas, ant jo vienodais atstu
mais buvo prikalti skersiniai, į- 
strižai sutvirtinti lazdele. Ir 
ant skersinių degė žvakės, net 
trys tuzinai jų degė. Priešais me. 
dį, pečius apsigaubęs antklode, 
be kepurės ir aprišta kairiąja 
ranka, stovėjo vienas, dešiniojo
je laikydamas iš dviejų pagaliu
kų sukaltą trisdešimties centi
metrų aukščio kryžių. O už 
medžio stovėjo keista grupė, apie 
pora tuzinų keistų pavidalų, visi 
apsivynioję antklodėmis, apriš
tomis galvomis, įvairaus dydžio 
"pirštinėmis", lazdomis ir pa
galiais pasirėmę, kruvinais 
raiščiais, purvinais veidais -- 
visi dar galintieji vaikščioti iš 
divizijos, kurios jau buvo beli
kęs tik vardas.

Kuopa be komandos pusra
čiu sustojo priekyje, vienas po 
kito nusiėmė šalmus. Visi tyliai 
žiūrėjo į mirksinčias žvakes, o 
tas su kryžiumi rankoje išėjo 
priekin ir pasilipo ant dėžės, 
kad galėtų matyti visus pusantro 
šimto pražygiuojančių. Ir jis kal
bėjo:

--Mes žinojome, kad jūs šį 
vakarą pro čia praeisite. Mes, 
taigi aš, žmogus, kuris norėjo 
tapti kunigu, ir jie, -- jis mos
telėjo ranka į du tuzinus stovin
čių pavidalų, -- ir jie, "paja- 
cėlių choras". Mes norėjome jus 
šį vakarą nudžiuginti.

Po tų žodžių pražygiuojanti 
kuopa nusijuokė, nuoširdžiai ir 
dėkingai, dėl tų "pajacėlių".

Ir vyras, kuris galėjo pakelti 
tik dešiniąją ranką, kalbėjo Glo- 
ria: "Et in terra pax homini- 
bus." Jis garsiai kalbėjo lo
tyniškąjį tekstą ir jis nesigė
dijo kalbėti apie taiką. Paskui 
pakėlė kryžių, palaimindamas 
"Dominus vobiscum", ir po to 
garsiai pradėjo "Tėve mūsų". Ir 
visi šimtas penkiasdešimt sto
vinčių priešais "kalėdinę eglutę" 
ir tie du tuzinai kitoje jos pusėje, 
garsiai kartojo: "teateinie Tavo 
karalystė, teesie Tavo valia... 
Amen..." Ir tą Amen dusliai at
kartojo sniege paskendusi kal
va, ir po to devintoji kuopa su
giedojo "Tyliąją naktį". Visus 
tris punktus. Ir "pajacėliai" ki
toje medžio pusėje giedojo. Nie
kada turbūt toji giesmė nėra 
skambėjusi vienišesnėje aplin
koje, kaip 462 aukštumoje, Sta
lingrado apsupime, tą naktį.

Ir vyras, kuris norėjo tapti 
kunigu, nulipo nuo dėžės, atida-

MUTUAL FEDERAL BENDROVĖS 
REKORDAS...

Įsteigta Chicagoje 1905 metais.
Nuo 1905 metų pergyvenom karus, ekonomines 
depresijas, panikas ir krizes, tačiau visiems savo 
taupytojams išmokėjom kiekvieną sutaupytą do
lerį.
Jūsų pinigus galima perkelti iš kitur, jei atnešite 
savo banko knygutę.
Pinigų taupymui nereikią važinėt, juos galite at
siųsti paštu, nes mes apmokame visas pašto per
siuntimo išlaidas.
Nuo šių metų liepos 1 dienos dividendai yra pa
kelti iki 41/į.
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KOMUNISTAI GIRIASI TURĮ 36,000,000 NARUI
Kiek turinčių teisę balsuoti 

komunistų partijų delegacijų da
lyvavo tik pasibaigusioje raudo
nųjų viršūnių konferencijoje, vis 
dar galutinai neišryškėjo. Neofi
cialiai kalbama apie 45, nors 
Pravda išdidžiai paskelbė, kad 
partijų skaičius nuo 1957 metais 
Maskvoje įvykusios vadų konfe
rencijos iš 75 paūgėjęs iki 86. 
Vienuolika naujųjų partijų atsi
rado daugiausiai buvusiose Afri
kos kolonijose.

Sovietijos agitpropo laikraštis, 
partijos propagandistų vadovėlis, 
šį pranešimą papildė nurodymu, 
kad per pastaruosius trejus me
tus į įvairias komunistų partijas 
įstoję trys milijonai naujų na
rių, ir dabar bendras komunistų 
skaičius pasaulyje siekiąs 36 mi
lijonus.

Stipriausia komunistų partija 
kapitalistiniame pasaulyje "Agi
tatorius" nurodo italų komunistų 
partiją su 1,800,000 registruo
tų narių. Taip pat minėtinos dvi 
kitos organizacijos Europoje, ku
rios vadinamos "masinėmis 
partijomis, kurias seka darbinin
kų klasės dauguma", tai Prancū
zijos ir Suomijos komunistų par
tijos.

Azijiniame sektoriuje partijos 
agitatorių organas pirmoje vie
toje mini Indonezijos (1.5 mil. 
narių), Indijos (300,000 narių) 
ir Japonijos, kurios narių skai
čius neminimas, komunistų 
partijas. Afrikoje komunistų 
skaičius nuo 3000 (1940 metais) 
pakilęs iki 50,000. Lotynų Ame
rikoje "Agitatorius" mini Argen
tinos komunistų paaugimą iki 
100,000. Giriamos ir Čilės, Uru
gvajaus, Venezuelos, Kolumbijos 
bei Kubos partijos už sėkmingą 
jų prieauglio padidinimą. Dau
giau, kaip trisdešimt partijos or
ganizacijų, kaip skelbia sovieti
nis laikraštis, turinčios veikti 
nelegaliai. Iš jų ypač svarbios 
esančios Ispanijoje, Vak. Vokie
tijoje, Portugalijoje ir Graiki
joje.

Iš tų 86 partijos organizacijų 
geras pustuzinis atvirai išpa
žįsta "kinietiškąją liniją". Iš jų 
pirmaujančios yra keturios: Al
banija, Šiaur. Korėja, Japonija 
ir Indonezija. Pastarosios trys į 
reikšmingą komunistinio inter
nacionalo konferenciją Maskvon 
atsiuntė tik antraeilius pareigū
nus. Sanzo Nosaka ir Myamoto, 
Japonijos komunistų pirmininkas 
ir sekretorius, greičiausiai aiš
kinosi jų krašte vykstančiais vi
suotiniais rinkimais. Jų vietą už
ėmė jaunesnysis partijos sekre
toriato narys Hakamada. Ir Indo
nezijos komunistų lyderis Aidit 
turėjo priežastį, kodėl delega
cijos vadovybę perdavė bendra
darbiui Lukman: jis skyrė dau
giau reikšmės prez. Sukamo 
"patariamosios tautos konferen
cijos" aidarymui, negu dalyva
vimui Maskvoje.

rė ją, ir padalino iš jos kiek
vienam, nuo pirmojo iki paskuti
nio, po penkis "Juno rund" ir po 
kelis sausainius iš skardinės, 
kuri buvo atgabenta iš Tobruko, 
ir paspaudė kiekvienam ranką.

Devintoji kuopa nužygiavo tą 
vakarą tolyn, iš kur daugiau ne
begrįžo, bet dar kelis šimtus 
metrų devintosios kuopos vyrai 
atsisukinėjo ir žiūrėjo į šviesą, 
kol ji dingo už snieginės sienos...

(Bus daugiau)

Užtat visiškai neišaiškinamas 
Šiaur. Korėjos partijos ir vy
riausybės šefo Kim II Sung ne
atvykimas. Vietoj Korėjos karo 
herojaus ir buvusio sovietinės 
komunistų partijos nario, dele
gacijai vadovavo min. pirm, pa
vaduotojas Kim IL

ne, mano tikėjimas yra stipresnis!

Drąsiausiai kinietiškąją pažiū
rą išpažįsta alabanai. Pvz., vi
sai neseniai premjeras Mehmet 
Šehu, darydamas "liaudies par
lamentui" pranešimą apie savo 
dalyvavmą JT sesijoje, pa
reiškė: "Mūsų partija laikosi Le
nino mokslo pagrindų, pagal ku
riuos imperializmas yra karo 
šaltinis. Kol bus imperializmas, 
tegu vieną dieną ir mažoje pa
saulio dalyje, tol grės imperia
listinio karo ir agresijos pavo
jus."

Albanijos vyriausybės šefas 
visai atvirai pareiškė ir apie so
vietų nusginklavimo pasiūlymus: 
Albanija neturinti iliuzijų apie 
tų pasiūlymų veiksmingumą. Vie
nintelė sėkminga politika esanti 
raudonosios Kinijos. "Mūsų 
partija, mūsų vyriausybė ir mūsų 
liaudis didžiuojasi, turėdama tokį 
sąjungininką, kaip liaudies res
publiką Kiniją, kuri... vadovauja
ma draugo Maocetungo, nenuils
tančio marksistinio kovotojo, žy
giuoja į komunizmą."

"Zeri i Populit", Albanijos 
komunistų partijos organas lap
kričio 8 rašė, kad pirmasis al
banų komunistų partijos uždavi
nys esąs ginti marksizmą ir

Iš Guevaros vadovėlio:

Kaip užgrobti valdžią
Pagausėjus neramumams Lo

tynų Amerikoje, atkreiptinas dė
mesys į Kubos "profesionalo re
voliucionieriaus" Ernesto
("Che") Guevaros parašytąjį 
"Partizaninį karą". Tame,prieš 
metus pasirodžiusiame revo
liucijų vadovėlyje, kuris plačiai 
paskleistas po Lotynų Ameriką, 
sakoma:

STRATEGIJA -- Lotynų Ame
rikoje revoliucijos turi būti pra
dedamos iš kaimų, ne miestų, kur 
jos istoriškai prasidėdavo.

TAKTIKA -- Kovoti, kiek ga
lima, naktimis. Užpuolant vy
riausybių kariuomenes, pir
miausiai duoti smūgį priekiniams 
patruliams. Lojalūs kareiviai už
nugaryje sukils. Neimti be
laisvių. Paleisti eilinius karei
vius -- jie gali prisijungti prie 
jūsų.

GINKLAI. -- Atiminėti ginklus 
iš vyriausybės dalinių. Taip pat 
gamintis savus. Sėkmingiausias 
ginklas Kuboje buvo nupiautu 
vamzdžiu šautuvas, užtaisytas 
tūtele, kuri turėjo padegamąjį 
sviedinį -- maža benzino bute
liuką.

leninizmą, be pasigailėjimo ko
vojant su moderniuoju revizio- 
nizmu, kuris sudaro didžiausią 
pavojų tarptautinio komunistų są
jūdžio viduje". Tas pats laik
raštis sovietinės spalių revoliu
cijos proga besąlyginai pakartojo 
kiniškąjį formulavimą, kad so

cializmą pasiekti galima tik su
triuškinant senuosius valstybių 
aparatus ir sukuriant proletari
nes diktatūras.

Panašūs pareiškimai buvo tuo 
pačiu metu girdimi ir Pyongy- 
ange, Šiaur. Korėjos sostinėje. 
Premjero pavaduotojas ir polit- 
biuro narys Chung II Ryong pa
reiškė masiniame susirinkime, 
kad modernusis revizionizmas 
esąs buržuazinių ideologijų at
spindys ir išreiškiąs darbinin
kų sąjūdžių pasidavimą kapita
lizmui. Todėl turinti būti vedama 
bekompromisinė kova prieš vi
sas tendencijas, kurios platina 
iliuzijas apie imperializmą ir 
tuo pačiu silpnina proletariato 
diktatūrą.

Tuo tarpu Sovietijos ir jos sa
telitų komunistai, iš patirties 
gerai žinodami modernaus ka
ro naikinančias pasėkas, savo 
vyriausybės pažiūras laiko tei
singesnėmis, nors ir mato kari
niuose paraduose, kad sovietų 
apsiginklavimas jau seniai per
žengė tą mastą, kuris būtų rei
kalingas kraštui nuo agresoriaus 
apginti.

(tp)

PROPAGANDA. — "Geriau 
sensacingai paskelbti mažą tiesą, 
negu didelį melą." Partizanai turi 
kelti žemės ūkio reformos "ko
vos vėliavą", bet pradžioje tur
tinguosius užkabinėti galimai 
mažiau. Vėliau: atimti iš didžių
jų žemvaldžių kaimenes ir žemę.

DRAUSMĖ -- Būk griežtas. 
Bausk be pasigailėjimo. Nutrauk 
cigaretes ir kitas smulkmenas 
už mažus nusikaltimus, maistą 
-- už didesnius. Uždrausk al
koholinius gėrimus.

MOTERŲ DALINIAI. -- Jos 
gali būti naudojamos, kaip virė
jos, slaugės, mokytojos. Bet pag
rindinis moterų uždavinys nešti 
žinias per vyriausybės terito
rijas ir gabenti drabužiuose 
paslėptus šaudmenis.

LAIKAS. -- Nereikalinga delsti 
ir laukti taip vadinamų "palan
kių" sąlygų revoliucijai; jas gali 
sukurti sukilimo židiniai.

PERGALĖ. -- Vykdydami 
aukščiau duotus nurodymus, re
voliucionieriai gali pradėti su 
30 - 50 vyrų būriu ir eventua
liai nuversti vyriausybę.
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Aš negaliu jų išduoti...
Jis klausinėjo ją iš netikro

jo protokolo. Ilona atsakinėjo dar 
uždelsdama, todėl jis padavė jai 
prirašytuosius lapus.

--Tamsta netrukus savo celėn 
gausi kaimynę. Jai reikės pasa
koti tik tai, kas šiame protokole 
parašyta. Nesistebėkite! Kodėl 
vieną kartą tas metodas negali 
vesti J priešingą tikslą? Visada 
atsiminkite: vienas neapgalvotas 
žodis, ir mes būsime paskutinį 
kartą drauge valgę vyšnias.

—O jei aš kiekvieną žodį ap
galvosiu?

--Tada galbūt galėsime kartu 
skinti pirmuosius abrikosus.

Jis atsivertė knygą. Ji įsigili
no į protokolą. Po valandos jis 
paskambino į sargybinę. Atėjo 
prižiūrėtojas ir išvedė Iloną.

Kuzinas tvarkė vyresniojo lei
tenanto Budahazy bylą, bet jo 
jau neb.ekankino tas kambarys. 
Lauke švietė pro debesis prasi
veržusi saulė. Pirmą kartą jis 
išėjo iš kalėjimo pėsčias. Kq1 
dar buvo pastato šešėly, netvir
tai žvelgė į kiekvieno praeivio 
akis. Bet jie žiūrėjo į jį, kaip

žiūrėjo į vandenį, ir jo žvilgsnis * 
klaidžiojo nuo skubios srovės iki 
tilto šešėlio, kuris tamsia juosta 
krito į saulės nušviestą upę. 
Kuzinas žvilgterėjo aukštupio 
link, bet jo akys, paliktos jų pa
čių valiai, slydo bangomis ir 
mažais sūkuriais link šešėlio, 
kurio krašte sustodavo. Pavar
gusios nuo to žaidimo, jos įstri
go į atspindį vandenyje: par
lamento rūmus.

--Laba diena, drauge Kovacs. 
Nustebęs Kuzinas atsisuko. 

Erszebeta Gyorfi laikė atkišusi 
ranką. Jis nudžiugo.

—Koks sutapimas!
—Susitikimas ant tilto nėra su

tapimas.
--Rašytoja kalba, -- pastebėjo 

Kuzinas ir, norėdamas išvengti 
kalbos apie tą nemalonią popietę 
pas Boronkajus, paklausė: -- O 
kaip sekasi rašyti romaną?

Ji vengė atsakymo.
--Ir vėl smalsumas! Kur eina

te -- į Budą ar Peštą?
—į Budą, -- atsakė jis.
--Tai mums pakeliui.
--Į. tą patį krantą, -- pridūrė

jūsų-vietoje aš nesikiščiau.
Šaligatvis buvo grįstas granito 

plokštėmis. Kuzinas stengėsi 
neužsistoti ant sudūrimų. Ji be
veik- kiekvieną kartą užmindavo 
juos. Sekančioje sankryžoje jie 
atsisveikino. Erszebeta Gyorfi 
pasuko į senamiestį. Kuzinaspa
laukė, kol ji dingo iš akiračio, 
paskui įlipo tramvajun ir grįžo 
į Peštą.

♦

Keliomis minutėmis prieš vi
dudienį Kuzinas nutraukė pirmą
jį tardymą. Sargybinis atvedė 
vyresnįjį leitenantą į celę, kai 
jau koridoriumi buvo gabenamas 
indas su maistu. Kaliniai valgė 
sriubą. Juo labiau tuštėjo dube
nėliai, juo garsiau tarškėjo in
dai. Kraštuose užsilikusios 
kruopos buvo išrankiotos po vie
ną, paskui atėjo tyla, ir Buda
hazy išgirdo tuksenimą į sieną.

KAIP TARDYMAS?
Jis apatiškai atsakė:
KAIP VISADA.
Tarp Ilonos ir karininko buvo 

tik kalėjiminės būklės bendru
mas, tačiau, abiems turint tą

į žmogų, kurį susitinka, praeida
mi pro šalį. Gatvės dar tebe- 
blizgėjo nuo lietaus. Šiltas, drėg
nas vėjas glaudė drabužius, iš
ryškindamas geidžiamus pavida
lus. Vienas senas vyras sustojo 
ir su liūdesiu veide sekė jauną 
merginą. Senutė vedėsi mažą 
mergaitę, galbūt anūkę: mirštąs 
kamienas ir jauna atžala. Kuzi
nas pajuto jausmą, kuris ligšiol 
buvo jam nežinomas. Jis mylėjo 
žmones, miestą, gatves, akme
nis. Jis nusišypsojo vienai mo
teriai, kurios lūpos žadėjo links
mą valandą. Pastatai abiejose 
gatvės pusėse atsiliko ir atvėrė 
žvilgsnį į Dunojų. Ant Kossutho 
tilto jis sustojo, vėjas pūtė Du
nojaus slėniu iš šiaurės. Kuzinas

Kuzinas.
--Kas žino, -- atsakė Ersze

beta, bet pravažiuojančio sunk
vežimio triukšmas prarijo žo
džius. Jie perėjo tiltą ir ėjo 
pakrantės gatve.

--Tamsta esi teisingumo val
dininkas, girdėjau kalbant pas 
Boronkajus.

—Hm.
--Aš norėčiau šį tą sužinoti 

apie vieną kalinį.
—Politinį?
--Manau, taip, -- atsakė ji už

delsdama.
Jis apgailestaudamas trukte

lėjo pečius ir pasakė, kad dirbąs 
tik administracijoje.

—Be to, -- pridūrė jis, -- 
jūs žinote, kaip šiandien yra,

patį tardytoją, Ilona žadino savy 
viltis ir vyr. leitenantui, nors jos 
mintys visą laiką grįžo prie ruso. Vijeikis (dešinėje), susitikęs Dirvos patalpose su rašytoju Vyt. Alantu, dėsto savo idėją. 
Jis šiandien buvo suradęs toną, 
kuris tebeskambėjo jos ausyse: 
drauge valgyti vyšnias, kartu 
skinti abrikosus! Ji negirdėjo, 
kada buvo atrakinta kaimyninė 
celė. Po valandos vyresnysis lei
tenantas grįžo iš antro tardymo. 
Jis beviltiškai daužė kumščiais 
narus. Jam aprimus, Ilona pabel
dė:

KAS ATSITIKO?
AŠ NEPASIDUOSIU,

šiai tukseno 
celių kažkas 
duris:

BRAVO!
Sargybinis 

po koridorių.
Pusvalandžiu vėliau Budahazy 

vėl buvo išvestas į tardymą. Pa
sikeitė sargybos. Buvo išdalinta 
kava vakarienei. Ilona laukė vy- ežerais, žodžiu, jos gamtos gro- 
resniojo leitenanto. Suskambėjo 
ženklas gulti. Ilona neužmigo. 
Vidunaktį jie pargabeno jį celėn. 
Medinės klumpės tik porą kartų 
nuaidėjo betoninėse grindyse, 
paskui viskas nutilo.

TAMSTA APSIRAMINAI, pa
beldė Ilona.

NEBEGALIU DAUGIAU.
AR JIE MUŠĖ?
PASIEKIA IR BE TO.
NAUJAS TARDYTOJAS?

Dail. VL Vijeikis jau seniai brandino idėją išleisti iliustruotą leidinį, kuris vispusiškai galėtų su
pažindinti su Lietuva jos niekad nemačiusius ir primintų ją seniai palikusiems. Nuotraukoje dail. V.

Dirvos nuotrauka

ATOSTOGOS LIETUVOJE OŽ 7 DOLERIOS
Lietuva mano tėvų žemė

į lentas, 
beldė į

jis gar- 
Už poros 
geležines

keikdamas bėgiojo

Sklaidant naująją Vlado Vijei
kio knygą-albumą "Lietuva mano 
tėvų žemė", man toptelėjo į gal
vą mintis, kad tą įspūdį, kurį 
ji palieką skaitytojui, nebūtų 
galima kitaip apibūdinti, kaip tik 
"atostogomis Lietuvoje". Bet ir 
tai tas apibūdinimas jos padaro
mo įspūdžio dar tiksliai nenusa
kytų, nes su VI. Vijeikio knyga 
mes galime keliauti ne tik po 
geografinę Lietuvą, žavėdamiesi 
jos kaimais, miestais, upėmis,

Vyt.Alantas

Galvojate ką jai pirkti?

NE.
Ilona susijaudinusi tukseno:
IŠTVERK!
NORIU MIEGO — KAS DABAR, 

DIENA AR NAKTIS?
NAKTIS.
Ilona atitraukė ranką nuo sie

nos. Jis buvo budelis, niekas 
daugiau, tik rusiškas budelis, 
kuris vyresnįjį leitenantą leidžia 
be pasigailėjimo kristi per kele
tą plaštakų su virve, su virve 
ant kaklo. O mane, galvojo Ilona, 
jis nori matyti krintančią giliai, 
be virvės, be virvės ant kaklo, 
labai giliai, iki žolės po abri
kosų medžiu. Išlaikyk galvą ir 
duok jam galvą, galvą su vir
ve ant kaklo.

--Tegauna jis ją, -- suaima
navo Ilona, --aš prisipažinsiu, 
ką tik jie nori.

Budahazy tebuvo miegojęs tik 
dešimtį minučių, kai vėl buvo 
pažadintas ir išvestas {tardymą. 
Jis ėjo koridoriumi, kaip girtas.

Tibor, Gezą, Ferenc, Joszefir 
Erszebeta neišėjo Ilonai iš gal
vos. Ją ištiko traukuliai.

—Aš negaliu jų išduoti, aš nie
kada negaliu jų išduoti!

žybėmis, bet ir po istorinę Lie
tuvą, susipažindami su jos že
mėlapiais, pinigais, pilimis, ap
daru, ginklais ir ypačiai su jos 
valdovais, kuriuos autorius 
mums pristato pradėdamas Min
daugu ir baigdamas nepriklauso
mos Lietuvos prezidentais A. 
Smetona, A. Stulginskiu ir K. 
Griniumi. Tokios Lietuvos val
dovų galerijos mums lig šiol 
labai stigo.

Tuo būdu Vijeikis su savo ir 
savo keletos kolegų dalininkų tep
tuku, foto aparatu ir surinkta iš 
visų įmanomų šaltinių senomis 
ir naujomis nuotraukomis brenda 
per visą Lietuvos istoriją ir 
žemę, bet visgi ilgiausiai su
stodamas jau nepriklausomoje 
Lietuvoje ir stengdamasis mūsų 
akiai išryškinti mūsų tėvynės 
kultūrinį, ekonominį, visuomeni
nį, organizacinį, tikybinį, meninį

Buvo tik viena išeitis. Ji nu
simovė kojines ir tikrino šilko 
stiprumą.

(Bus daugiau)

• Laose kairiųjų minios 
apgulė parlamentą ir prem
jero Įstaigą, protestuoda
mos prieš dešiniųjų Įjungi
mą Į ministeriu kabinetą, 
bet parlamentas patvirtino 
premjero susitarimą su au
ti k o munistais sukilėliais. 
Koalicinis visų partijų ka
binetas pašalins pilietinio 
karo grėsmę Laose.

ir sportinį gyvenimą. Sustoja jis 
prabėgomis ir ties Lietuvos fau
na. Sunku būtų pasakyti už ku
rios srities neužkliūva jo foto 
objektyvas.

Jo didelio albuminio formato 
430 psl. knygoje labai maža žo
džių, -- sakytume, po kai ku
riomis iliustracijomis skaityto
jas pasigenda iš samesnių paaiš
kinimų -- tačiau skaitytojo akiai 
tai tikra puota!

Nežinau, kiek autorius, o jis 
pats ir leidėjas, tų iliustracijų 
į savo leidinį sudėjo, -- kiti 
sako 1200 -- tik tiek aišku, kad 
lig šiol mes tokio leidinio dar 
neturėjome ir kad tiek surinktų 
daiktan iliustracijų apie Lietu
vą man dar neteko matyti.

"Ši knyga skiriama tiems, ku
rie nėra matę savo tėvų žemės 
ir tiems, kurie jos šviesų at
minimą nešioja savo širdyse... 
Ji yra lyg įvadas tiems, kurie 
jos nepažįsta ir paskatinimas 
ieškoti daugiau medžiagos apie 
savo tėvų žemę", rašo autorius 
savo trumpame įžangos žodyje. 
Nors šios patabos tiksliai 
nusako knygos paskirtį, pobūdį 
ir tikslą, bet visdėlto dar būtų 
galima pridurti, kad ji skiriama 
ir tiems, kurie iš protinės tin
ginystės nebeprisiverčia paskai
tyti lietuviškos knygos, bet ku
rie visdėlto dar vargais nega
lais įstengia paimti į rankas 
iliustruotą leidinį ir nors akimir
kai stabtelėti ties lietuviško turi
nio paveiksliuku.

Nieko nebus lengvesnio kaip 
keliauti su Vijeikio knyga po

Lietuvos dabartį ir praeitį ir 
gėrėtis jos gamtos grožybėmis 
bei kvėpuoti savo tėvynės dva
sia, nes knyga tikrai padaryta 
su didele savo krašto meile, 
sklindančia iš kiekvieno jos pus
lapio. Be to, ji švariai ir sko
ningai apipavidalinta techniškai. 
Į. ją autorius turėjo įdėti be galo 
daug darbo. Negalima čia nesi
stebėti ir jo iniciatyvos drąsa 
imtis leisti tokį stambų leidinį 
ypač šiais lietuviškos knygos 
sutemos laikais tremtyje...

Nenorėčiau Čia kartoti šablo
ninių, tūkstančius kartų girdėtų 
šūkių: vyrai, moterys, užuot pir
kinėję Kalėdų dovanoms viso
kius niekniekius, pirkite lietu
višką knygą! Bet šįkart visdėlto 
norėčiau priminti ypač tėvams, 
kad, prieš pirkdami Kalėdų do
vanas savo vaikams, jie rimtai 
pagalvotų. Jei mes norime savo 
jaunimą išauklėti tėvynės mei
lės dvasioje, turime duoti jo 
protui ir širdžiai lietuviško 
maisto. Jei mūsų vaikai jau 
vengia spausdinto lietuviško žo
džio, tai suorganizuokime jiems 
trumpas atostogas į Lietuvą: 
leiskime jiems pasigrožėti tėvy
nės gamtos grožybėmis ir pri
minti jiems visokiariopus mūsų 
tautos laimėjimus, žodžiu, per 
vaizdą arčiau supažindinkime 
juos su savo tėvų žeme, o juk 
per pažinimą ateina ir jos mei
lė.

Vladas Vijeikis, Lietuva mano 
tėvų žemė, didelioalbuminio for
mato, 430 psl. 4346 So. Western 
Avė. Chicago 9, III., pardavinė
jama po 7 dol. Knyga gaunama 
ir Dirvoje.

Pirkite automatinį gazo 
džiovintuvą!

Pigiau naudoti - kainos, negu reikia kitam 
automatiniam išleisti

Pigiau įtaisyti - nereikalauja specialių laidų 
Pigiau išlaikyti - amžinas, be kliūčių degiklis 
Mokesčiai su jūsų gazo sąskaita, 36 mėnesių 

išsimokėjimas

20 metą tos srities 
praktika

Vokiečių radijų 
taisymas
TELEFUNKEN

Avthorised Factory Service

TELEFUNKEN Hl-Ft STEREO SETS

SCHWAB RADIO & T. V.
Sofa Sctutee

11615 DETROIT AVENUE 
Cleveland 2. Ohio

Remember—One out of two dryers sold in this area is GAS

THE EAST OHIO GAS COMPANY

Sandėlyje didelis pasirinkimas įvairiausių 
modelių

LAkewood 1-4669

MANO TĖVŲ ŽEMĖ 438 puslapiai
LIETUVA. | 1200 iliustracijų.

VL. VIJEIKIO

Knyga, kuri tinka visiems. Seniems ir jauniems.
Geriausia priemonė pažinti savo tėvų žemę.
Senimas čia ras daugybę brangių gimtosios žemės 
prisiminimų. Jaunimui — puiki priemonė pažinti 
savo tėvų žemę.

Tuojau užpildykite atkarpą ir pasiųskite:

TĖVIŠKĖLĖ, 4346 S. Western Avė., Chicago 9, III.

Prašau prisiųsti man knygą ”Mano tėvų žemė 
Lietuva”. Siunčiu $7.00.

Pavardė .......................................................................

Adresas .......................................................................
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Čia jau jie ateitininkai, 
neolituanai, varpininkai...

R. Spalio apysakų — "Gatvės berniuko nuotykiai" ir 
"Ant ribos" trečioji dalis — "Alma Mater" šios savaitės 
pabaigoje išeina į skaitytojų rankas. Tai ilgokai laukta 
knyga. O kad ji kiek užtruko — ne be kaltės ir mes, kurie 
ją išleidome. Bet kai pirmos didelės knygos spausdinimas 
atliktas, gerai žinom, kad kitos eis daug greičiau.

R. Spalis — įgudęs rašytojas. Jo žodis ir sakinys 
brandus. Nėra vandenėlio pilstymo ir minčių, kurias jau 
anksčiau kur būtum girdėjęs. Dialogai trumpi, pilni są
mojaus, pilni studento dienoms būdingo aštrumo ir ori
ginalumo.

šioje apysakos dalyje rašytojas R. Spalis tuos gat
vės berniukus ir mergaites, vaiko dienų didvyrius ir pra
sikaltėlius, praėjusius pro gimnazisto gyvenimą, susodina 
į universiteto suolus aukštojo mokslo siekti. Ir kaip visį 
judrūs jaunuoliai, jie aktyviai dalyvauja visam studen
tiškam gyvenime: draugijose, korporacijose, demonstra
cijose ir protestuose, už save jaunesnių organizavime. Na, 
žinoma, pro juos nepraeina ir amūras, neįpainiojęs į mei
lės painiavas.

Šioj knygoj R. Spalis atveda ir vieną naują, beveik 
pagrindinę apysako veikėją — panevėžietę Ireną Paber- 
žytę. Tai lietuvaitės studentės idealas. Bet ne dirbtinai 
sukirptas, o gyvenimo kibirkštim žaizdruojanti, visur 
skubanti, norinti mokytis, tėvynei pareigą atlikti, mylėti 
ir gyventi.

Jei pirmose dalyse, kada ėjo vaikystės ir gimnazistų 
dienos, juos neskyrė ideologiniai mąstymai, tai čia jau jie 
ateitininkai, neolituanai, varpininkai ir kitokių organi
zacijų aktyvūs nariai. Bet autorius moka įtikinti, kodėl 
jie tokie ir juos visus vienodai myli, iš jų nepadaro ne
gyvų ar šaržuotų studentų.

Apysakoje neigiamų personažų labai nedaug. Visi, 
neišskyrus ir neigiamus, savaip įdomūs. Ir teigiagiamieji 
ne be nuodėmės, užtat jie ir gyvenimiški. O kaip origina
liai stiprūs ateitininkų veikėjas Kęstutis, varpininkas 
Petras ir neolituanas Algimantas. O ką jau bekalbėti apie 
Ireną Paberžytę, besidairančią ir besisukinėjančią po gau
sų jaunų veikėjų būrį, kol susiranda savąjį.

Nežinau, ar R. Spalis, rašydamas šią knygą, nebus 
daug mąstęs, kad ją, kaip ir pirmąsias dalis, skaitys ir 
Lietuvoje gimę, bet Lietuvos negalintieji atsiminti, o 
gimę pakeliui iš tėvynės, ir jau čia — svetimuose kraš
tuose. Jei R. Spalis apie tai ir negalvojo, tai jo tauri lie
tuviška nuojauta taip diktavo, kad Lietuvos universite
tinis gyvenimas būtų pristatytas įvairiaspalve ir trau
kiančia jėga.

Pilnai tikiu, kad tie jaunuoliai, kurie aną — laisvos 
Lietuvos studentų gyvenimą pažįsta tik iš pasakojimų ar 
rašto, jį pamils. Ir turės neblogą palyginimą su čionykš
čiu studentų gyvenimu. O knygą perskaitę, jie žinos 
daugiau, negu gali sužinoti iš paskaitų ir pripuolamų pa
sakojimų.

Alma Mater — gera dovana ir vyresniesiems, Lietu
voj aukštąjį mokslą ėjusiems. Juk anos dienos, tiek įspū
džiais turgingos, kad mes į jas dažnai gražiausiais prisi
minimais grįžtam. O ji, gal daugiau negu kas kitas, pri
mins ir daug jau primirštų veidų: profesorių, studentų, 
artimų ir prabėgom sutiktų draugų.

O, pagaliau, Alma Mater stiprus rašytojo R. Spalio 
kūrinys, didelė dovana visiems, geros knygos mėgėjams. 
Dar kartą ją perskaičiau, užverčiau paskutinį 434 pusla
pį ir susimąsčiau: gaila, kad nežinau, ką tie visi veikėjai 
veiks toliau, nes sunkios nelaimės Lietuvą užgulė — pra
sidėjo okupacija. O jie atrodo veiks, pakels nemažai smū
gių, nes savas universitetas juos vyrais ir moterimis 
išaugino. Bet tai jau kita kalba, ne "Alma Mater" pus
lapių turinys. Ir reikia tikėti, kad netrukus R. Spalis 
baigs rašyti ir tą naują, lietuvių tautai skaudžiausią apy
sakos dalį. * ‘B. G.

Kan. J. Končius, BALF pirmininkas, su chicagiečiu kun. Ign. Albavičium, vienu iš BALFo organi
zatorių, dalinasi prisiminimais paskutiniajame BALFo seime, Chicagoje.

V. Gulbinsko nuotrauka

BALFO DEŠIMTOJO SEIMO REZOLIUCIJOS
Balfo X-sis seimas, įvykęs 

1960 m. lapkričio 25 - 26 d. 
Jaunimo Centre, Chicagoje, ap
taręs Balfo veiklą, atliktus dar
bus ir jo ateities planus, pri
ėmė šias rezoliucijas:

katos aprūpinimo programa man 
patinka. Tikiu, kad daugelis lie
tuvių mano, kad ji dar labai siau
ra, o reikėtų iš karto eiti prie 
tokios sveikatos aprūpinimo 
programos, kokią jau turi dauge
lis Europos valstybių ir ja 
džiaugiasi.

Man šiuo atveju labai įdomu, 
kaip į tai žiūri lietuviai gydyto
jai? Juk jie beveik visi, o gal 
net ir tikrai visi, tai draugi
jai priklauso. Ar jie jungiasi į 
tą pikčiausią trustą ir pasisako 
prieš socialinę gydymo progra
mą, ar nori eiti modernių Eu
ropos valstybių pavyzdžiu?

Tuo reikalu aš turėčiau dar

Balfas per savo 16 veiklos 
metų, laisvojo pasaulio lietuvių 
duosnumo dėka, ištiesė pagalbos 
ranką II-jo pasaulinio karo pa
sėkoje V. Europoje atsidūru- 
siems lietuviams ir sudarė jiems 
galimybę įsikurti užjūrio kraš
tuose. Balfas dabar dar šelpia 
ten pasilikusius ir emigruoti ne
galinčius lietuvius, Sibiro trem
tinius bei okupuotoje tėvynėje 
esančius lietuvius.

Didelių ateities uždavinių aki
vaizdoje, Balfo X-sis seimas 
kreipiasi į viso laisvojo pa
saulio lietuvius prašydamas ir 
toliau remti jo veiklą.

1. Paskirose vietovėse, kur 
veikia Balfo skyriai, reikia 
dėti pastangų į Balfo veiklą į- 
jungti galima daugiau tautiečių, 
kviesti juos įstoti nariais Balfo 
organizacijon. Ypatingai į darbą 
įtraukti daugiau naujų ateivių.

2. Visos lietuvių organizaci
jos ir klubai kviečiami bendra-

dinuota šalpa yra efektingesnė ir 
jos administravimas pareikalau
ja mažiau išlaidų ir žinant, kad 
Balfas iki šiol savo nešališku 
ir vieningu darbu yra užsitarna
vęs daugelio lietuvių pritarimo, 
prašo visą lietuvių šalpą vykdyti 
per Balfą. Geresnei šalpos ko
ordinacijai ir našesniam darbui 
prašoma -neorganizuoti atskirų 
fondų šalpai, o įsisteigusius pra
šoma jungtis į Balfą.

5. Turi būt daromi visi galimi 
žygiai, kad maisto siuntinių bei 
vaistų persiuntimas Lietuvon 
ir Sibiran būtų palengvintas.

6. Seimas nori atkreipti dė
mesį visų tų studentų, kurie nau
dojosi Balfo stipendijomis, kad 
jie bent savo darbu ir talka 
prisidėtų prie tolimesnio ir na
šesnio Balfo darbo.

7. Suvažiavimas reiškia padė
ką jo rengimo komitetui ir vi
siems prisidėjusiems prie jo pa
sisekimo.

Lietuvoje...

(Atkelta iš 1 psl.) 

Palangos vidurinės mokyk
los vienuoliktosios (pasku
tinės) klasės mokinę Albiną 
Petrutytę ir dešimtokus — 
Dubrį ir Dirgėlaitę. Visi Pa
langoje pasižymėję kaip ge
ri sportininkai. Kiti gabesni 
sportininkai irgi gavę pa
siūlymą persikelti į Vilnių.

Palangiškiai mokyt o j a i 
priekaištauja Vilniaus mo
kyklos fizinio lavinimo mo
kytojui V. Beniušiui, kad 
jis neugdąs sportininkų 
pats, o norįs pasinaudoti ki
tų ugdymo vaisiais. Reika
lauja ministerijos ir sporto 
organizacijų įsikišimo.

POLITINĖS STIPENDIJOS
LIETUVOS.

STUDENTAMS
Trys dešimtys ir keturi

Lietuvoje veikiančių aukš
tųjų mokyklų studentai ga
vo vadinamąsias vardinęs 
stipendijas, tai yra,-Lenino 
vardo, Stalino vardo, Čai
kovskio vardo, Dzeržinskio, 
Kalinino, Tolstojaus vardo 
stipendijas. Jos yra aukš
tesnės, negu paprastosios 
stipendijos. Pavyzdžiui, Le
nino vardo stipendija yra 
800 rublių per mėnesį, tai 
yra, kaip aukštėlesnio pa
reigūno alga.

Tokiąs (Lenino vardo) 
stipendijas maskvinė aukš
tojo mokslo ministerija pa
skyrė net dvidešimts še
šiems studentams Lietuvo
je, kaip labiausiai pasižymė
jusiems ne tik mokslo, bet 
ypač "visuomeniniam dar
be”, tai yra, pasirodę uolūs 
komjaunimo veikėjai ai- ki
tos panašios veiklos organi
zatoriai. LNA

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.

daug ką pasakyti, ir manau, kad 
redakcija man vietos duos. Tik 
prieš tai norėčiau išgirsti lie
tuvių gydytojų balsą. Juk lietuviai 
gydytojai dar turi savo organiza
cijas ir jiems nesunku organizuo
tos daugumos balsą pasakyti.

K. Pranulis, 
Chicago

darbiaviman ir Balfo rėmimo 
darban.

3. Lietuvių spauda ir radijas 
daug prisideda prie Balfo tikslų 
populiarinimo ir rėmimo. Ta 
proga dėkojama spaudai ir ra
dijo valandėlėms už jų nuošir
džią talką šalpos srityje.

4. Turint galvoje jog koor-

KĄ VEIKIA LIETUVIAI 
RAŠYTOJAI?

Skaitau Dirvoje "Dar trys va
landos nakties”. Skaitau ir gal
voju, ką veikia mūsų lietuviai 
rašytojai? Negi jie nesugeba ką 
nors panašaus parašyti iš lietu
vių laisvės kovų ir to didžiojo 
erškėčių kelio, kuriuo dabar lie
tuvių tauta eina.

Tiesa, nesenai perskaičiau 
vieno rašytojo nemažą knygą, bet 
užvertęs paskutinį puslapį nesi
džiaugiau. Tai buvo tik "vester

nas" iš lietuvių laisvės kovų.
Manyčiau, kad ir lietuviai ra

šytojai ką nors gero, kaip ir 
"Dar trys valandos nakties" yra 
parašę. Ir jei taip, kodėl neiš
leidžia? Tokiom knygom skaity
tojų būtų.

P. Stoškutė, 
Wenden

AR LIETUVIAI GYDYTOJAI 
PRITARIA?

Laikraščiuose mirga žinios, 
kad Amerikos Gydytojų Draugija 
(A. M. A. ) ruošiasi sukelti tarp 
pusantro ir trijų bilijonų dolerių, 
kad išvystytų kiečiausią kovą 
prieš prezidentu išrinkto J. F. 
Kennedy socialinę sveikatos 
aprūpinimo programą. Buvęs 
prezidentas Trumanas tą draugi
ją pavadino pikčiausiu trustu.

Nesu nei demokratas, nei 
Kennedy rėmėjas, bet jo svei-

ALMA MATER EINA | 
SKAITYTOJU RANKAS

Ją užsisakykit dabar, kad 
gautumėt prieš šventes

Rašytojo R. Spalio įdomi apysaka "Alma Ma
ter”, tęsinys ”Gatvės berniuko nuotykių” ir "Ant 
ribos”, šį šeštadienį išsiunčiame pirmiesiems jos 
skaitytojams. O pirmieji skaitytojai, prieš savaitę 
paskelbus, kad knyga jau atspausta, yra: Valerija 
Masilionienė iš Daytono, Kostas žalnieraitis iš De
troito (užsisakęs net dvi knygas), M. Karaša iš 
Baltimorės, A. V. Dundzila iš Chicagos, J. Kučins
kas iš Detroito ir daug kitų, iš artimesnių ir toli
mesnių vietų.

Šventės artėja, o ”Alma Mater” geriausia 
šventinė dovana ir savo šeimai ir artimiesiems. 
Siųskite $5.00 ir knygą tuoj gausite. Siųsdami 
naudokitės šia atkarpa, tik aiškiai rašykit adresą. 
Persiuntimo išlaidas apmoka pati Dirva.

"Alma Mater” senokai laukta knyga. Tai ga
baus rašytojo gili iškarpa iš studentų gyvenimo 
Lietuvos žemėje. Ji kiekvieną skaitytoja pririš 
nuo pirmojo puslapio ir nepaleis iki paskutiniojo.

DIRVA
69o7 Superior Avė., 
Cleveland 3, Ohio.

Siunčiu $5.oo ir prašau man išsiųsti R. Spalio 
naują knygą "Alma Mater".

Užsakytojas:

(Vardas, pavardė)

(Adresas)
B. Daunoras, laikraštininkas ir rašytojas, su savo šeima gy

venąs Anglijoje. Vyriausioji duktė Dainora Šovienė yra Dirvos 
atstovė ir rūpestingai tvarko Anglijoje gyvenančių Dirvos skaity
tojų prenumeratos reikalus.
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Akimirksnių kronikos Bronys Raila

Ar rinkimus nulemia tik
"užsienio politika”?

Per praėjusius prezidento rin
kimus iš dalies amerikiečių spau
doje, bet ypač visoje Amerikos 
lietuvių spaudoje buvo pabrėžia
ma: pirmoje vietoje dėmesys 
skirtinas užsienio politikai, o vi
sa kita ne taip jau svarbu. Būk 
tu demokratas ar respublikonas, 
bet jei tavo "užsienio politika 
gera” (lietuvišku požiūriu, kad 
ji būtų naudinga Lietuvos išlais
vinimo interesui), -- tai tu būsi 
mums maždaug vienodai geras 
ir remtinas.

Tokios mintys amerikiečių 
viešojoje nuomonėje be abejo 
yra kiek keistos; Jos nerodo, 
kad balsuotojų masės būtų pil
nai politiškai subrendusios ir pa- 
siryžusios gilintis į visos bend
rosios politikos reikalus, taigi, 
ir į savo pačių rytdienos liki
mą. Iš tikrųjų, politika nėra taip 
lengvai atskiriama ir vargu ar 
skirtina. Greičiau galiotų kita 
visuomeniniuose moksluose jau 
nuo seno prieita išvada: gera 
ekonominė ir aplamai vadinamo
ji vidaus politika yra pirmoji 
garantija gerai ir stipriai užsie
nio politikai. Be visapusiškai ge
ros vidaus politikos ir sveiko ją 
atremiančio visuomeninio pama
to negali būti geros užsienio 
politikos. Jei šį dėsnį kas lai
kytume ir kiek vienšališku ir ne 
be išimčių, tai visdėlto turbūt 
sutiksime, kad šiaip ar taip už
sienio ir vidaus politika visada 
yra labai glaudžiai susijusi ir 
plaukia viena iš kitos, -- ir dau
giau plaukia nuo vidaus prie už
sienio, negu nuo užsienio prie 
vidaus.

Kai sveikos ir stiprios tavo 
namų sienos, tai ir po užsienį 
gali laisviau švaistytis...

Amerikiečių visuomenė, ypač 
jos respublikoniškoji dalis, dau
giau pabrėžė užsienio politikos 
svarbą gal ir dėl to, kad tai pa
togiai nukreipia balsuotojų dė
mesį nuo vidaus ekonominės 
ir socialinės politikos reikalų, 
nuo įvairių daugiau ar mažiau bū
tinų gilesnių reformų pravedimo, 

. ..tik Stroh’s verdamas

JUMS PATIKS

f/C The Stroh Brewery Company
UU <3VCLIVC<3IVI<J Detroit 26, Michigan

kur interesų skirtingumai daug 
aštriau pasireikštų. Tad apie juos 
geriau nekalbėti, neaštrinti, ne
ardyti vienybės, o į fokusą per
kelti "užsienio politikos" rei
kalus, kur skirtumai gana ma
ži, nors kartais dirbtinai dra
matizuojami.

Bet lietuviams, tvirtino mūsų 
spauda, "aišku savaime", kad 
pirmutinėje ir svarbiausioje vie
toje turi eiti užsienio politikos 
klausimai ir tuo reikalu kandi
datų nusistatymai. Ir čia buvo 
net juokinga. Kai palyginau lie
tuvių respublikonų ir lietuvių 

--Ką pasakysit, Dėdė Šamai, dėl mano projekto atjauninti Lais
vės statulą?

demokratų būrelių rinkiminius 
skelbimus, plakatus ir etiketes, 
tai buvo maždaug tas pats: ir 
vienų ir kitų kandidatai pasisako 
už sustiprintą kovą prieš ko
munizmą, už geresnį Amerikos 
apginklavimą komunizmui atsi
spirti, už taikos išlaikymą ir už 
gerus linkėjimus pavergtoms 
tautoms išsilaisvinti. Taigi, 
programa maždaug ta pati ir 

pasirinkimas nelabai įvairus.
Išskyrus vieną kitą rimčiau 

dokumentuotą rašinį, ypač mūsų 
katalikiškoje spaudoje, vidaus bei 
ekonominės ir socialinės poli
tikos reikalų mes beveik nė ne- 
nagrinėjome. O jie visdėlto yra 
svarbūs, šio krašto piliečiams 
pirmaeiliai, -- ir ne kas kitas, o 
jie yra priežastimi tOį kad ir 
mes praeityje skirstėmės ir atei
tyje skirstysimės į skirtingų par
tijų rėmėjus. Tai yra visai tei
singa ir natūralu. Apie tai jau 
teko kalbėti ankstyvesniame dar 
priešrinkiminiame straipsnyje. 
Taip skirstosi ir amerikiečiai, 
nors čia vis tebėra daug per
bėgimų iš vienos partijos į kitą, 

daug neapsisprendusių, kadangi 
partijų programos nėra iš esmės 
baisiai skirtingos, ■ nors jos 
palaipsniui skaidosi, ypač de
mokratų partijoje. Čia auga ir 
augs vadinamasis "liberalų" 
sparnas, kairiosios grupės, o taip 
pat tuo tarpu dar negilus ir ne
drausmingas, bet vis sąmonėjan- 
tis darbininkų unijų politinis ap
sisprendimas.

Pasaulio Lietuvių Kongrese, įvykusiame prieš 25 metus Lietuvoje, suVažiavę ir įvairių kraštų lie
tuviai laikraštininkai daug diskutavo lietuviškos spaudos išeivijoje išsilaikymo klausimu. Štai vieno 
tokio posėdžio, įvykusio Klaipėdoj, Viktorijos viešbuty, dalyviai, tarp kurių atpažįstami šiandien Ame
rikoje gyvenantieji laikraštininkai: Alantas, Pronskus, Karpius, Šimutis, Obolėnas, Rastenis, Trečiokas.

Visa tai turės didėjančios įta
kos visai krašto politikai; o per 
ją ir užsienio politikai. Ameri
kos kapitalistinė sistema, kaip 
teigia pranašai ir kiti kiaušin- 
galviai turės pergyventi vis dau
giau reformų, ir man būtų nuos
tabu, jei šių dienų pasaulyje dar 
galėtų ilgai išlikti vadovybėje 
šen. Goldvaterio tipo peršamas 
McKinley laikų konservaty- 

--Tai atsitinka kas ketvirti metai, renkant JAV prezidentą, nes 
mudu su žmona niekad nebūname vienos nuomonės dėl kandidato!

vizmas. Ar ne pamokantis buvo 
gero lietuvių draugo ir užsienio 
politikos koncepcijomis mums 
greičiau palankaus senatoriaus 
Knowlando likimas? Prieš porą 
metų jis sugadino savo politinę 
karjerą ir žiauriai pralaimėjo 
Kalifornijos gubernatoriaus rin
kimus, išeidamas su prieštvani
ne socialine programa ir šiais 
laikais nebeatlaikomais nusi
statymais siaurinti darbo unijų 
laisvę.

•

Tačiau mums tai vis atrodo 
nesvarbu, mums pirmiausia rūpi, 
"kas geresnis" užsienio politi

koje. Na, ir ne vienas no
rime pasirodyti "poniškes- 
niais", negu esame...

Skaitytojų tarpę iškilus abejo
nių ar nepasitenkinimo užimta 
per griežta ir per vienašališka 
linija, DIRVOS vedamajame (Nr. 
124) buvo paaiškinta, kad tai toks 
buvęs ir laikraščio leidėjos Vil
ties Draugijos valdybos nusista
tymas. Ji posėdyje apsvarsčiusi

JAV prezidentinių rinkimų rei
kalus ir, kaip toliau rašoma,..." 
"visi valdybos nariai rado, kad 
R. Nixono ir C. Lodges išrinki
mas Lietuvai ir lietuviams, ko
vojant prieš komunistinį pavergi
mą, pasirenkant iš esamų kandi
datų, yra naudingesnis. Taigi, tie 
parinkti geresni kandidatai ir 
siūlomi rinkti"...

Čia pat buvo paneigti kažkie
no Dirvai daryti užmetimai, jog 
ji pasidariusi respublikonų par
tijos "nuosavybe" ar "įsi
rikiavusi į jos priklausomybę". 
Niekad nesu daręs tokių absur
diškų užmetimų (jeigu tokių tik
rai buvo), bet kaip laikraščio 

skaitytojas ir jo artimesnis ben
dradarbis turėjau kiek kitokias 
pažiūras ir tebemanau, kad Vil
ties valdybos nusistatymas neiš
vengiamai ir toliau daug kam bus 
kontraversinis. Aišku, kad ji, 
kaip laikraščio leidėja ir sa
vininkė, turėjo pilną teisę tokį 
savo nutarimą padaryti. Ga
lėtume tik pageidauti, kad savo 
nutarimo išvadas ji pati būtų 
tinkamai išdėsčiusi platesniam 
lietuvių visuomenės dėmesiui. Ar 
bent pavedusi keliems kompete- 
tingiems asmenims giliau ištirti

(Nukelta į 7 psl.)

PRINOKI RUGIAI
Mūsų gyvenimui Amerikoje 

gal tiktų vokiečių apysakos pa
vadinimas -- Fluss ohne Ufer 
(upė be krantų).

*
Seniausi Amerikos lietuviai 

tie, kurie prisimena, kada do
leris buvo doleris ir jų ne
turėjo.

♦

Nervuotas žmogus tai ežys, 
kuris savo dygliais save aižo.

♦

Žmonės, kurie mėgsta "ar
monikas atidaryti", paprastai, 
nekokie muzikantai.

*

Nosį riesti ir nosi kišti, 
coliais skirtumas nedidelis, 
bet, žiūrėk, kokios milžiniš
kos pasėkos!

*
įpratimas mus kausto švel

niai ir iš lėto, bet po to, ir 
su dinamitu pančių nenutrenk
si.

♦

Amerikos pramonė pagami
na dalykų, kurių amžiui už
tektų, jei per metus jie "ne
pasentų".

♦

Kinų patarlė sako kad, ge
riau nieko nedaryti, negu nie
kus daryti.

V.

tiesiogine ugnim
.. .verdamas prie 2000°!

Virimas, kurį jūs matote vykstant ka
tile, yra sukeltas tiesioginės ugnies ka
tilo apačioje. Ta kraštutinė kaitra iš
traukia puikiausią skonį iš puikiausių 
produktų ... padarydama Stroh’s švie
sesnį ir švelnesnį. Pasimėgauk gaivinan
čiu skirtumu vienintelio Amerikoje ug
nimi virto alaus šiandien ’.

Aldona Stempužienė, koncertuodama Argentinoje, nepamiršo aplankyti lietuvių kultūrines įstaigas.
Nuotraukoje ją matome su Argentinos Lietuvių Centro ansamblio mokytoja Ona Ožinskiene ir jaunom 
ansamblietėm Dr. J. Basanavičiaus bibliotekoje.

P. Ožinsko nuotrauka
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LIETUVOJE NUO POLIO LIGOS
PASKIEPYTA 550,000 VAIKŲ
Montrealio Universit e t o 

profesorius Dr. V. Pavilanis 
moksliniais tikslais buvo iš
vykęs Į Europą. Grįžęs davė 
pasikalbėjimą Nepriklauso
mai Lietuvai, kur apie po- 
liomyelito ligą sako:

— Pagrindinis mano ke
lionės tikslas buvo tarptau
tinis poliomyelito kongresas 
Kopenhagoje, bet tos kelfo-

BOSTON
Bostono mokyklų šach

matų pirmenybės prasideda 
gruodžio 10 d., 9 vai. ryto, 
Cambridge ”Y”. Dalyvauti 
gali visų Bostono ir apylin
kės mokyklų mokiniai. Rei
kalaujama, kad būtų vietos 
gyventojas, lankytų bet ku
rią vidurinę mokyklą ir mo
kėtų bent kiek žaisti. Kiek
vienam bus progos išbandy
ti savo sugebėjimus šach
matuose. Yra tikra, kad be
veik kiekvienas ras už save 
silpnesnių. Jokio mokesčio 
už dalyvavimą, tik prašoma, 
kas turi, atsinešti savo 
šachmatus.

Lietuviai Bostono mo
kyklų šachmatų varžybose 
jau sudarė gražų vardą. 
Praeitas pirmenybes, ku
rios buvo baigtos vasario 
mėn. pradžioj, laimėjo Al
gis Makaitis. Jis už laimėtą 
Bostono mokyklų čempiono 
vardą buvo pagerbtas Mas- 
sachusetts šachmatini n k ų 
metiniam suvažiavime, va
sario 22 d.

Be jo baigminėse varžy
bose dalyvavo dar Juozas 
Venckus, Gintaras Karosas, 
Algirdas Leonavičius.

1958 m. pirmenybėse Ge
diminas Kuodis laimėjo an
trą vietą. 1957 m. Saulius 
Vaičaitis, Edmundas Spi- 
rauskas ir Ged. Kuodis lai
mėjo antras vietas savo 
grupėse.

Laukiama, kad ir dabar 
i mokyklų pirmenybes stos 
nemažas būrys Bostono lie
tuvių moksleivių.

Algis Makaitis, 15 m., 
stoja ginti turimą mokyklų 
meisterio vardą. Dalyvaus 
Algirdas Leonavičius 14 m., 
Kazimieras Vaičaitis 16 ir 
kt.

Informuotis pas K. Mer
kį, tel. AN 8-1282.

Dirvą pasiūlyk savo 
kaimynui susipažinti 

j|3 rt/ EARN1NG 
i»4%ON PREPAlb

SAVINGS

Effective Jan. 1, 1960
FREE ALUMINUMWARE 

W1TH $500.00 OR MORE 

ST. ANTHONY 
SAVINGS & LOAN ASS’N. 
1447 S, 49 Court, Cicero, III.

Tel. BIshop 2-1397 
HOURS: MONDAY 9 to 8 

TUESDAY, THURSDAY, FR1DAY 
9 to 5 

SATURDAY 9 to 1 
WEDNESDAY CLOSED

LIETUVIU KLUBAS 
ir 

SVETAINĖ
Lietuvių Svetainėje renkite lietuviškus parengi

mus, o poilsį praleiskite tarp savųjų Klube.
— Cleveland —

683S Superior Avenue EX 1-1143

nės metu aš aplankiau kai 
kurias laboratorijas, kurio
se daromi tyrinėjimai polio
myelito srity.

Kongreso tikslas buvo pa
sidalinti duomenimis apie 
skiepijimą prieš polio ir su
rasti geriausius būdus vi
siškai panaikinti tą ligą. 
Amerika, Anglija, Prancū
zija ir Vokietija iki šiol nau
dojo vien Salk skiepus, šie 
skiepai apsaugo 90% nuo 
paralyžių. Tuo tarpu kraš
tai, kurie negali pagaminti 
Saiko skiepų, nes jie bran
giai kaštuoja, vartojo kitus- 
amerikoniškus, Dr. Sabin iš 
Cincinnati, skiepus. Tie 
skiepai irgi apsaugo iki 
90%. Bendra kongreso nuo
monė buvo, kad vartojant 
abu skiepus, galima apsau
goti vaikus visu šimtu nuo
šimčių.

Šitoj konferencijoj visi 
atnešė savo patyrimus, kad 
galėtų geriau pavartoti 
skiepus prieš poliomyelitą. 
Abi rūšys skiepų išrastos 
JAV. Dr. Salk Pittsburghe 
ir Dr. Sabin Cincinnati, 
Ohio. Taip pat visi gerai 
kontroliuoti bandymai yra 
atlikti Amerikos kontinen-

LOS ANGELES
Atgaivinamas Lietuvių 

Kultūros Klubas
Gražiai veikęs ir gyvavęs 

Lietuvių Kultūros Klubas 
1954 ir 1955 metais, kuriam 
tuo laiku vadovavo rašyto
jas Jurgis Gliaudą, kurį lai
ką dėl tam tikrų priežasčių 
savo veiklą buvo sustabdęs, 
šis klubas atgaivinamas. 
Atgaivinamo klubo pirma
sis susirinkimas įvyks 1960 
metų gruodžio 17 d., šešta
dienį, 6 vai. 30 min. Lietu
vių Bendruomenės Centro 
patalpose, 4415 Santa Moni- 
ca Boulevard. Paskaitą 
skaitys rašytojas Jurgis 
Gliaudą, šis susirinkimas 
(ir visi kiti šio klubo susi
rinkimai ateityje) yra atvi
ras visiems lietuviams.

Birutiečių rudens balius
D. L. K. Birutės Draugi

jos ruoštas rudens balius 
^praėjo dideliu pasisekimu. 
E. Sakalauskienės ir P. Pe- 
terienės, gražiai išpuošta 
salė davė daug jaukumo, o 
gausiai apkrauti stalai ir 
ponių gražus pasipuošimas 
sudarė labai iškilmingo ba
liaus nuotaiką.

P. Armonienė puikiai iš
pildė meninę programą, 
Miela dainininkė daug pri
sidėjo prie baliaus pasiseki
mo, neimdama jokio atlygi
nimo. Akompanavo sulietu- 
vėjusi amerikiete A. Dotts, 
taip pat neimdama jokio at
lyginimo. Joms priklauso 
didelis ačiū. Nepamainomi 
baro darbuotojai — K. 
Liaudanskas, V. Tamulaitis 
ir P. Peteris visą vakarą 
vaišino svečius.

Nedidelis birutiečių būre
lis įstengia surengti įdo
mius balius, sudaryti jau
kią nuotaiką. Ir iie kas me
tai darosi vis populiaresni. 
O iš pelno siunčiami siunti
niai už geležinės uždangos 
atneša daug džiaugsmo į 
vargą patekusiems.

V. Iri.

te.
Rusai vartodami Dr. Sa- 

bin amerikoniškus skiepus, 
papkiepijo 80 milijonų žmo
nių. Lietuvoje iki pereitų 
metų rusai paskiepijo 550,- 

•X- electric refrigerator

* electric dryer

* electric frypan

* electric range

* electric dishwasher

Ithl

■M

jį:. ; .

* electric blanket

Pragiedrink dienas įsigydamas 
tai, ką mėgstate. Visi tie 
nepatogumai greit pašalinami, 
beliepsniai elektriniai reikmenys 
duos visus metus puikiausi 
patarnavimą. Duok dovaną, kuri 
pagerina gyvenimą. Dovanok 
beliepsnius elektrinius reikmenis 
šiom Kalėdom.

000 vaikų ir Lietuvoje pa
skutiniais metais poliomye
lito skaičius žymiai suma
žėjo. 1955 metais Lietuvoj 
buvo 427 polio susirgimai, 
1956 _ 354, 1957 — 172,

1958 — 286 ir 1959 metais 
po masinio skiepijimo tik 
61.

Įdomu pastebėti, kad Lie
tuvos skiepijimą ir tyrinėji
mus pravedė rusai. T. S.

1
Podsedlovskij ir N. S. Us- 
penskij. Nejaugi nebuvo nė 
vieno lietuvio, kuris domė
tųsi tuo darbu? Tų dviejų 
rusų daktarų antrašas duo
tas — Vilnius.
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CLEVELANDE IR APYLINKĖSE
• Igno Malėno 60 metų 

sukakties minėjimą surengė 
Lietuvių Fronto bičiuliai 
Čiurlionio Ansamblio na
muose. Dalyvavo virš 50 da
lyvių. Apie sukaktuvininką 
platesnį pranešimą padarė 
St. Barzdukas ir J. Krali- 
kauskas. Buvo daug sveiki
nimų ir geriausių linkėjimų.

• Dr. E. Lenkausko tele
fonu numeris, kada prane
šėme apie jo paskirimą Cle
velando Universiteto ligo
ninių ausų, nosies ir gerk
lės skyriaus direktorium, 
buvo klaidingai atspaustas. 
Telefonas yra GR 5-2266.

• Gruodžio 10 d., 7 vai. 
Lietuvių svetainėje įvyks 
paskaita ”J. Jablonskis — 
bendrinės lietuvių kalbos 
kūrėjas”. Paskaitą skaitys 
St. Barzdukas J. Jablonskio 
darbai ir gyvenimas bus pa
iliustruoti ekrane. Kviečia
me skaitlingai dalyvauti.

AR RINKIMUS NULEMIA 
TIK "UŽSIENIU POLITIKA”

(Atkelta iš 5 psl.)
Amerikos užsienio politikos 
problemas, iš kurių skaitytojai 
galėtų, įvairius faktus ir skirtin
gas nuomones sulyginę, apsi
spręsti, už ką geriau balsuoti. 
Tai gal būtų net demokratiškiau. 
Dabar penki asmenys iš anksto 
nutarė, kokie kandidatai "lietu
viams ir Lietuvai gali būti naudin
giausi", katras iš dviejų yra 
"geresnis", lyg tai nebebūtų dar 
kiek abejotinas dalykas ir vertas 
bent platesnio pasvarstymo.

Jau man labiau patiko kolega 
V. Rastenis, kuris bandė giliau 
pagrįsti nusistatymą, jog 
respublikonų kandidatai yra "ge
resni" už demokratų. Ne vienas 
rasime priekaištų ar stačiai ne
sutiksime ir su jo išvedžiojimais, 
bet pagerbsime bent pasiryžimą 
savo simpatijas kiek esmiškiau 
paremti.

• Dailiojo skaitymo ir de
klamavimo varžyboms, ku
rios įvyks gruodžio 11 d., 
3:30 v. šv. Jurgio parapi
jos salėje, laimėtojams as
menines premijas paskyrė:
J. Muliolis (Mull) — 25 dol. 
Po $10.00 — A. Augustina- 
vičienė, O. Karnėnienė ir 
Dr. Ramanauskas ir ponia, 
Dr. H. Brazaitis ir ponia. Po 
$5.00 — V. Gruzdienė, P. 
Mikšiai, DeRigther ir Lietu
vių klubo direkcija. J. Urb- 
šaitis — 4 dol., J. Januliai
— 3 dol.

Knygomis: Dirva, A. Lū- 
ža, J. Urbšaitis. Kun. Dze- 
goraitis metinę ’ Eglutės” 
prenumeratą.

Premijos laimėtojams bus 
įteiktos jų vardu.

Varžybų vertinimui suda
ryta komisija iš Z. Peckaus
— pirm., p. Mackelienės, E. 
Vodopalienės, H. Stasaus ir 
A. Gailiušio.

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai visiems 
mūsų draugams ir rėmėjams
LOUISVILLE TITLE 
INSURANCE CO.

The Louisville Title Bldg., 118 St. Clair Avė., 
N. E. Phone: MA 1-2075

Listen to Rudolph Ringwall and his ”Memorable 
Music” WJW Radio, Monday thru Friday, 

7:05-7:30 P.M.

AUTOMOBILISTŲ DĖMESIUI! um e«i s si.. prie pat
St. Clair. telef. TO 1-1673 atidarytas Naujas, erdvus, lietuviškas garažas

Quik Auto Service, Ine.
TAISOME VIETINIUS IR UŽSIENINIUS AUTOMOBILIUS

Taisoma moderniausiomis priemonėmis stabdžiai ir visi stabdymo 
mechanizmai, išmetimo vamzdžiai ir duslintuvai - "mufflers", mo
torų reguliavimas - "tune - up" ir analizavimas, vožtuvų šlifavimas, 
radijo ir visų elektros įrengimų taisymas.

Darbas atliekamas greitai,
NO GRIGONIO priežiūroje.

Atidarj4a kasdien, išskyrus

sąžiningai ir žemomis kainomis PRA-

sekmadienius, nuo 8 vai. ryto iki 7 vai. 
vakaro

DIRVA
• Tautinių grupių festi

valis įvyks vasario 12 d. 
Lietuvius atstovaus Čiurlio
nio ansamblis.

• • LSK žaibo Clevelando 
tėvų-rėmėjų komitetas su
darytas iš šių asmeniu: K. 
Karalis — pirm., J. Damu- 
šis, O. Jokubaitienė V. Čiur
lionis ir F. Eidimtas.

• Pranešimas ramovė- 
nams. Centro Valdyba ruo
šiasi pagaminti L. V. S. Ra
movės ženklelį. Visi ramo- 
vėnai, norintieji Įsigyti žen
klelį, gali pamatyti ženkle
lio projektą ir įmokėti pini
gus iždininkui A. Mikoliū
nui sekmadienį, š. m. gruo
džio mėn. 11 d., šv. Jurgio 
parapijos salėje, tuoj po lie
tuviškų' lamaldų. Turime 
terminuota pranešti centro 
valdybai, ženklelio kaina 3 
dol. 50 et.

parduoda namą 
naujos parapi- 
4 mieg. ir 1^

Savininkas
Lietuvių 

jos rajone, 
vonios bungalow. Langinės, 
užuolaidos, kilimai. Kaina 
$22,500. Kreiptis: 18028 
Hiller Avė., KE 1-8251.

(142),
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V. Pliodžinsko nuotraukaClevelando jaunųjų skaučių būrelis su vadovėm Juškėnaite ir Karaliūte.

• Reikalingi trys apsuk
rūs real estate pardavėjai 
— vyrai ar moterys, vaka
rų pusėje veikiančiai įstai
gai. Bus apmokyti, turi bū
ti piliečiai, virš 21 m. am
žiaus. šaukti Top Realty — 
AT 1-2090 susitarimui.

(142)

• Reikalinga vyresnio 
amžiaus moteris dviem mė
nesiams (tuojau po naujų 
metų) prie 6-ių ir 4 metų 
vaikų.

Skambinti tel. YE 2-8388. 
(140, 142)

Parduodamas namas
Dviejų šeimų — 964 E. 

78 St., netoli St. Clair. Po 
6 ir 6 kambarius. Didelis 
sklypas su vaismedžiais. 
Parduoda savininkas.

(142)

Paraginki t savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.

EAST CLEVELAND-EUCLID & SUPERIOR AVĖ.
SAVINGS 

EARN 

4%
ACCOUNTS 

IhiSUREH TO 
*10.000

OPEN EVERY SATURDAY 
UNTIL NOON

SUPERIOR
SAVINGS

HOME AND £
REMODEL1NG LOANS

> CORNER 68™ — SU PER IOR AVENUE Į

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jakubs & William J. Jakubs

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo.

6621 Edna Avenue 936 East 185 St.
EN 1-1763 KE 1-7770

Bet jo padėtis buvo dar keb
lesnė, ir net du kartu jis pats 
atsiprašė, "kad įsilęidžiąs į šią 
agitaciją, nors ir nebūdamas A- 
merikos piliečiu, o tik užsie
niečiu, nuolatiniu rezidentu. Ži
nome ir priežastį: tai ameriko
niškas paradoksas, kad vienoms 
informacijos bei propagandos įs
taigoms priimtini tik piliečiai, 
o kitoms pageidaujama nepilie- 
čių... Bet jis teisingai atspėjo 
galimus rinkėjų priekaištus. Sa
vo aplinkoje aš pats girdėjau po
rą skaitytojų niurnant: kodėl sve
timšalis taip atvirai kišasi į A- 
merikos vidaus reikalus ir į rin
kiminę agitaciją?...

Jei daryčiau kokį priekaištą 
ar reikščiau abejonę, tai tik dėl 
klausimo, ar būtų tikslinga ir vi
siems priimtina, jeigu be būtino 
reikalo tokią vienšališką ir 
partišką poziciją užima lietuvių 
veikėjas, kuris yra bendrinio 
organo Lietuvos Nepriklausomy
bės Talkos valdybos pirminin
kas. Tokiu atveju aš ne tik abe
jočiau, bet tikrai manyčiau* kad 
taip nedarytina.

O dėl maišymosi į rinkiminę 
agitaciją, tai čia galėtume prisi
minti nesenai mirusio anglų dar
biečių partijos vieno iš vadų 
Aneurino Bevano pusiau juokais, 
pusiau rimtai pasakytą kalambū
rą: "Yra neteisinga (unfair), kad 
europiečiams neleidžiama daly
vauti Jungtinių Valstybių prezi
dento rinkimuose, nes jų liki
mas daugeliu būdų yra rankose 
asmenų, kuriuos išsirinko vieni 
amerikiečiai"...

Vis labiau stiprėjant pareiš
kimams apie American World 
Leadership idėją, nenuostabu, 
kad ilgainiui ir europiečiai, ir 
azijiečiai, ir afrikiečiai ims 
reikšti pagrįstų pretenzijų, jog 
pagal demokratinę dvasią ir 
jiems būtų leidžiama nors 
šiek tiek dalyvauti savo augš- 
čiausių lyderių rinkimuose...

MES DUODAM EAGLE STAMPS EAGLE STAMPS VISADA PADIDINA SUTAUPĄS

D0WNT0WN—PUBLIC SQUARE

NOW\---------------------------------------

g ) BASEMENT
/ CEDAR CENTER — RIDGE AND RIDGEVVOOI) DRIVE

Žaislai... Aprūpink Kalėdų senelį paku is šių, biudžetui pigių kainų

BUMP TtUCM
Na. 9-588c 88c 88cJACUAR

N«. 9-9
tecfrvt JOT 
Na. 9-4

LAROt RUS
Na. 9-3

FIU ENMNt
Na. 9-4

CAR

EACH
88cCESSNA ANVLANf

Na. 9-22
STAT1ON WA6ON
Na. 9-31 ©©C

OLDTIMfR CAR AA-.
Na. 9-19 »©C

Zml BKUSHtS ’
CONVErriBUE 
Na. 9.19

88c 88cŪPAI* TRUCK
Na. 9-45

UOAT. TRAILU, CAR
Na. 9-44

•BOOMIN& MT
Na. 9-42

POUNB A PfO
Na. 9-43

COLOMNO BOOK OQ, 
Na. 9-49 ©O*

PAINI KT NUMIK* AA_
Na. 9-59 ©©'-

SIMONO MACHINI BO. CARPINT1R SCT AA. ' PAINI SiT
Na. 942 OOV Na. 941 OO*' Na. 9S4

LIATHH-CRAFT
Na. 945

OOll (BRINK A W1T) 
Na. 9-74 OOC ROU.tR SKATRS

Na 9-29
MIOO PALS
Na. 9-7188c 88c 88c
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KAS IR KUR?
• Moteris, lietuvių moterų 
žurnalas, leidžiamas Toron
te, gruodžio 10 d. mini 5 
metų sukaktį. Meninę pro
gramą išpildyti pakviestas 
pianistas Andrius Kuprevi
čius. Sukaktuvių metu bus 
įteikta premijos už geriau
sius rašinius.
• Dail. P. Dagio darbų pa
roda vyksta Toronte nuo 
gruodžio 1 iki gruodžio 11 d. 
Meno mokyklą jis yra bai
gęs dar Lietuvoje.
• Dail. J. Akstino darbų pa
roda bus atidaryta Montre- 
alyje, gruodžio 17 d. Aušros
Vartų salėje.
• Solistė Juzė Augaitytė, iš 
Philadelphijos, kaip kalėdi
nę dovaną, Dirvą užsakė sa
vo artimiesiems.
• Jonas Bagdžiūnas-Borden, 
kaip Kalėdinę dovaną, u. sa- 
kė Dirvą savo artimam bi
čiuliui. K. Žukauskui.

VIS DAR REMIA 
KIRŠINTOJUS

”Memeler D a m p fboot” 
praneša, kad Vakarų Vokie
tijos prezidentas Luebke 
apdovanojęs Richardą Me- 
yerį pirmo laipsnio "di- 
džiuoju nuopelnų kryžium”.

Kas yra Richardas Meye- 
ris, lietuvių visuomenei ne
reikia ilgai aiškinti. Tai vie
nas aršiausių kiršintojų 
prieš Lietuvą ir lietuvius, 
buvęs uolus nacių agentas, 
dabar dėdąsis '‘nukentėju
siu” nuo nacionalsocialistų! 
Beje, ir pats Memeler 
Dampfboot”, išeinąs du kar
tus per mėnesį Oldenburge, 
šiandien laiko save nacio
nalsocialistų auka: ir jis 
nepaprastai nuo nacių "nu
kentėjęs” ir, turbūt, gavo 
kompensaciją iš Vakarų Vo
kietijos respublikos kasos....

R. Meyeris yra "meme- 
lenderių” organizacijos Va
karų Vokietijoje pirminin
kas ir, kartu sų "Memeler 
Dampfbootu”, varo savo 
kiršinimo darbą toliau.

Apgailėtina, kad Vakarų 
Vokietijos atsakingi sluogs- 
niai ne tik neatsiriboja nuo 
tokių kiršintojų, bet dargi 
juos demonstratyviai kom
pensuoja ordinais. Kai "Me
meler Dampfboot" minėjo 
10 metų sukaktį nuo to lai
ko, kai po karo vėl pasiro
dė Vakarų Vokietijoje, šį 
buvusį stropų nacių organą 
telegrama laikė reikalinga 
pasveikinti ir kancleris 
Adenaueris,

Solistei A. Stempužienei viešint Argentinoje, jos pagerbimui Buenos Aires įsikūręs inž. J. Rama- 
nauska*s su žmona suruošė argentiniškus pietus (asAdo-barbeque) savo užmiestinėje rezidencijoje. 
Nuotraukoje viešnia tarp Argentinos lietuvių. Sėdi iš kairės: arch. Lidia Petravičienė, mokyt. A. 
Ramanauskienė, Aldona Stempužienė ir mokyt. St. Šimėnaitė. Stovi: Jonas Pranskūnas, inž. A. Gabrė
nas (iš New Jersey), Rasa Kairelytė, A. Janulaitis, A. L. Balso red. K. Norkus, mokyt. O Kairelienė, 
inž. V, Gogelis, Gogelienė, inž. Ramanauskas ir dr. A. Kairelis.

P. Ožinsko nuotrauka

MOKYTOJŲ PAKEITIMAI 
PUNSKE

Nuo lapkričio 16 d. Puns
ko Vid. mokyklos lietuvių 
kalbos mokytojas Stoškeliū- 
nas perkeltas į Vidugirių 
pradžios mokyklą, o jo vie
ton atkelta Aleksiūtė, Vil
niaus Pedagoginio Inst. II- 
ro kurso studentė (repatri
antė) .

P. Stoškeliūnas buvo bai
gęs Vytauto Didžio Univer
sitetą Kaune. Turėjo 15 me
tų mokytojo praktikos.

Dirvą pasiūlyk savo 
kaimynui susipažinti

Chicagos lietuvių veikėjai V, Šimkus, Stakauskas, Ilčiukas. Z-. Degučio nuotrauka

Skautininkė Rūta Kuprevičienė (kairėje) Toronte skautų suruoštoje parodėlėj rodo kanadiečių skaučių 
viršininkei lietuvaičių rankdarbius. Dešinėje lietuviai skautai tautiniuose rūbuose.

V. Bubelio nuotrauka

Jonas Norkaitis, nepriklausomos Lietuvos laikais ėjęs įvairias atsakingas pareigas, ilgiausiai tvar
kęs užsienio prekybos reikalus, su savo šeima dabar gyvena Vokietijoje, įsigijęs ir sumaniai vedąs 
plytinę. Nuotraukoje Jonas ir Kazė Norkaičiai su sūnum Jonu.

DETROIT

• Dail. P. Augius, gyvenąs 
Chicagoje, yra sunkiai su
sirgęs ir po galvos operaci
jos tebėra kritiškoje padė
tyje.

• Į JAV. paviešėti pas arti
muosius. iš Vokietijos at
vyksta p. Grinienė, prof. J. 
Griniaus žmona.
• J. Jankaitis. Toronto tau
tinių organizacijų veikėjas, 
švenčiant kari u o m e n ė s 
šventę, prieš minėjimą pa
sakė Įvedamąjį žodį, kuria
me pasiremdamas mūsų pa
davimais, pasakomis ir dai
nomis, iškėlė lietuvio lais
vės siekimą.

• Knygų išpardavimas, ku
rį vykdo Gabijos leidykla, 
baigiasi gruodžio 31 d. Pra- 
turtinkit savo biblioteką 
geromis knygomis, perkant 
jas pigiai. Sąrašų prašykite 
šiuo adresu: Gabija, 87-85, 
95 St., Woodhaven 21, N. Y.

Pamatyti buvo verta
Šio mėn. 3 d. L. T. S. De

troito skyriaus pastango
mis buvusioj lietuvių sve
tainės salėje buvo demons
truojama lietuviška filmą, 
vaizduojanti lietuvių jauni
mo mokslo židinį — Vasa
rio 16 gimnaziją ir sporto 
olimpiadą, įvykusią 1938 m. 
Kaune.

Stebint gimnazijos aplin
ką ir jos veiklą, įspūdis 
blankokas, nes toji gimna
zija yra vargo mokykla, 
vargingai išsilaikanti iš ge
raširdžių lietuvių aukų. Ta
čiau ten atliekamas neįkai
nuojamas darbas tautos 
ateičiai.

Visai kitas įspūdis ste
bint sužydėjusios Lietuvos, 
į kurią, vykstant olimpia
dai, buvo nukreiptas viso 
pasaulio dėmesys, čia pro 
akis prabėga šaunus sporti
ninkų paradas, narsiųjų 
krepšininkų kovos su len
kais, latviais, italais, suo
miais ir kt. Džiaugiesi jų 
laimėjimais, pamatai iškar
pas iš jojimo, plaukimo, šo
kimo su kartim ir kt. lenk
tynes. Stebi laisvėj išaugu
sius puošnius rūmus, šir
džiai artimus ir žavingus 
gamtos vaizdus. Tiesiog 
jautiesi kaip išsvajotoj pa
sakų šaly ir, rodos, niekada 
nenusibostų visa tai žiūrė
ti. Labai vykęs ir be ma
žiausių priekaištų B. Railos 
įkalbėjimas. Nedvejo j a n t 
galima tvirtinti, kad, pama
tę šią filmą, vyresnieji at
jaunėjo, o jaunieji išaugo ir 
sustiprėjo.

Tik labai gaila, kad šia 
proga negausus lietuvių 
skaičius tepasinaudojo, o 
pamatyti tikrai buvo verta.

Nepraleistinas minėjimas
Kaip jau buvo praeitą sa

vaitę Dirvoje rašyta, reikia 
priminti, kad šio mėn. 11 d. 
(sekmadienį) 12 vai., tuoj 
po Šv. Antano parapijos 
bažnyčios pamaldų, buvu
sioje lietuvių svetainės di
džiojoje salėje Detroito Lie
tuvių Organizacijų Centras 
rengia Lietuvos Steigiamo
jo Seimo sukakties minėji
mą.

Kalbės buvę minomo sei
mo atstovai: prel. M. Kru
pavičius, ir pulk. K. Žukas. 
Iš juostos bus perduotos a. 
a. prezidento A. Smetonos, 
rašytojos G. Petkevičaitės 
ir prezidento A. Stulginskio 
pirmame Steigiamojo Seimo 
posėdy pasakytos kalbos. 
Pasirodys ir Detroite lietu
vių meninės pajėgos. Įėji
mas nemokamas.

Su "žvakide” į Chicagą
"Alkos" Dramos Sambū

ris, sužavėjęs detroitiškius 
A. Škėmos "žvakidės", dvie
jų veiksmų vaidinimo pa
statymu, Chicagos Meninin
kų Klubo pakviestas vyksta 
Į Chicagą ir duos spektaklį

Sveikink savo 
artimuosius 
per Dirvą

Artimųjų daug, o visiems 
tikrai nespėsi parašyti svei
kinimo kortelių. Pasveikink 
juos per laikraštį. Tokį svei
kinimą skaitys tūkstančiai 
Dirvos skaitytojų, jų tarpe 
skaitys ir jūsų artimieji. Ir 
kainuos nedaug. Už sveiki
nimą, kuris tilps į dviejų 
Dirvos skilčių ir dviejų co
lių aukščio plotą, jūs mokė
sit tik $5.00. Tai pats pi
giausias ir daugiausia as
menų pasiekiantis sveikini
mo būdas. O neabejotina, ir 
savam laikraščiui parama.

Ypač šiuo sveikinimo bū
du turėtų pasinaudoti lietu
viškos organizacijos.

Š v e n tiniai sveikinimai, 
kad laiku pasiektų skaity
tojus, Dirvos redakcijoje 
turi būti gauti iki gruodžio 
mėn.. 10 d. Iki to laiko at
siųsti šventiniai sveikinimai 
bus laiku į laikraštį įdėti ir 
laiku pasieks skaitytojus.

1961 metų kovo mėn. 19 d. 
Marijos aukštesniosios mo
kyklos salėje.

Jaunųjų šventė
Šio mėn. 18 d. p. p. buv. 

lietuvių svetainės salėje or
ganizuojama šeštadieninės 
lituanistikos mokyklos mo
kinių eglutė.

Programą atliks patys 
mokiniai, mokytojų vado
vaujami. Kalėdų senelis vai
kučiams dalins dovanas ir 
suteiks daug džiaugsmo.

Tėvai, neleidžiantieji vai
kų mokyklon, norintieji sa
vo mažiesiems suteikti 
džiaugsmą, įteikiant per 
Kalėdų senelį dovanas, pra
šomi užsiregistruoti V. Pau
žos krautuvėje ir įmokėti 1 
dol. nevėliau šio mėn. 11 
dienos.

Paskutinė proga jaunimui
Pereitą sekmadienį į or

ganizuojamą jaunimo chorą 
užsiregistravo 17 jaunuolių. 
Paskutinė registracija bus 
vykdoma YMCA patalpose 
(prie Clark park) šio mėn. 
11 d., sekmadienį, 2 v. p. p.

Jaunuoliai (studentai ir 
vid. mokyklų mokiniai) 
kviečiami nepraleisti pasku
tinės progos, nes palavinti 
balsą ir klausą yra labai 
naudinga.

K. Jurgutis

Geriausia kalėdinė 
dovana yra knyga

Tokios knygos yra: 
Vyt. Augustino 

Lietuvos vaizdų albumas
LIETUVA 

yra geriausia dovana viso
kiomis progomis. Albumo 
vaizdai kalba apie Lietuvą 
visiems suprantama kalba, 
todėl jis tinka, visiems, kas 
kokia kalba bekalbėtų. Albu
mas Lietuva yra geriausia 
kalėdinė dovana visiems. 
Kaina — 5.00 dol.

Kun. St. Ylos — 
ATEITININKŲ

VADOVAS $4-00 
Prof. Juozo Ereto — 

STASYS
ŠALKAUSKAS $4.00 

Sibiro lietuvaičių 
maldaknygė —

MARIJA, GELBĖKI
MUS 1.00 

Prof. St. Šalkauskio — 
ATEITININKŲ

IDEOLOGIJA $3.00 
Kalėdiniams sveikinimams 
(20 atvirukų su vokais) $1.00 

Visus šiuos leidinius ga
lima gauti Užsakymus siun
čiant šiuo adgesųf

ATEITININKŲ 
FEDERACIJA

916 Willoughby Avė., 
Brooklyn 21, N. Y.

P. S. čekius ar money or
derius išrašyti: Ateitininkų 
Federacija.
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