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IAV ATNAUJINA GINKLU TIEKIMĄ LAOSUI
JAV, kaip valstybės departa

mento pareigūnai pareiškė, ne
delsdama atnaujins karinės pa
galbos tiekimą naujajai provaka- 
rietiškai, princo Boun Oum va
dovaujamai Laoso vyriausybei.

Siunčiamų ginklų kiekiai ir rū
šys priklausysią nuo to, ar ko
munistinės Pathet Lao"jėgos at
naujins savo partizaninę taktiką, 
ar bandys su užsienio komunis
tų pagalba pradėti plataus masto 
akciją naujajai vyriausybei nu
versti.

Washingtone vyrauja įsitikini
mas, kad naujoji premjero Boun 
Oum vyriausybė yra atsakinga, 
turi pakankamą gyventojų prita
rimą ir reikalinga karinės pa
galbos krašto nepriklausomybei 
išlaikyti. Ten neslepiamas pasi
tenkinimas, kad provakarietiški 
gen. Nosavano daliniai išstūmė 
iš Vietiano prokomunistinius 
kapitono Kong Le dalinius.

Premjero Boun Oum vyriau
sybė persikėlė į išdegintą Vien- 
tianą ir pradėjo atstatinėti tvar
ką. Miestas po 76 valandas tru
kusių kautynių ir gaisrų liko be 
vandens ir elektros. Ryžiai, pie
nas ir vaistai pradėti lėktuvais 
gabenti iš kaimyninio Tailando.

Sumuštieji prokomunistiniai 
daliniai traukiasi į šiaurę, pa
likdami pasipriešinimo lizdus, 
kad sukliudytų juos persekio

LINKSMU ŠVENTU 
KALĖDŲ!

KUN. ZENONAS GELAŽIUS

Skamba lietuviškos giesmės aidai: ”Sako tie
sų — regim šviesą ant Betliejaus, kaip dienos”.

Gamtoje jaučiamas nuolatinis šviesos pasi
ilgimas. Kada saulės spinduliai paliečia žemę, žo
lės ir gėlės savo galvutes pasuka į saulę. Paukš
čiai užtekančią saulę pasveikina savo giesmėmis. 
Iš ligėnio lūpų girdime: ”Dar nors kartą norėčiau 
regėti saulės šviesą”.

žmogus šviesos trokšta ne vien akims. Jis 
trokšta šviesos dvasiai ir protui. Jis sukaupia sa
vo jėgas ir praleidžia naktis prie knygos, kad at
rastų tiesą, kuri apšviečia ir patenkina širdį ir 
protą.

Labai sena legenda sako, kad žmonių gera
daris Prometėjus iš dievų pavogęs ugnį ir šviesą 
ir atnešęs žmonėms į žemę, ši legenda išreiškia 
tiesą, žmogaus girdėtą dar rojuje, kad tikroji švie
sa ateis iš dangaus.

TOJI ŠVIESA, nakties tamsumoje, pirmą 
kartą užtekėjo Betliejaus tvarte. Evangelija mums 
sako, kad prieš 1960 metų, kada tyli nakties ra
mybė dengė žemę, virš Betliejaus tvartelio pasi
girdo nežemiškų būtybių garsai, kurie sakė: ”Gar- 
bė Dievui aukštybėse ir ramybe žmonėms geros 
valios”.

Ta naktį gimė KRISTUS — ŠVIESA — 
NESUTVERTA — NEŽEMIŠKA. ”0 Atpirkėjau, 
senai geidžiamas, tūkstančius metų žmonių lau
kiamas, Tavęs pranašai, karaliai laukė, o Tu šią 
naktelę tik pasirodei”... (Giesmė).

KRISTUS gimė didžiausio sutemimo va
landoje, kada iš šviesesnio žmogaus krūtinės ver
žėsi rauda, kad debesys išlytų TEISINGĄJĮ, kad 
atsivertų žemė ir išželdintų IŠGANYTOJĄ.

Šviesa iš Betliejaus apšvietė tą tamsą ir at
naujino žemės veidą. Tokią tamsią naktį šiandie
ną išgyvena ir mūsų LIETUVA. Su pranašu Izaju 
skundžiasi: "Tamsa dengia žemę ir debesys slegia 
tautas”, šiendieną iš slegančios lietuvio krūtinės 
mes girdim pranašo Jeremijaus raudą: "Sveti- 
miesiems teko mūsų dalia ir mūsų namai atėjū
nams”.

KALĖDOS mums yra prasmingos ne tik kaip 
krikščionims, bet ir kaip lietuviams. Kalėdos lie
tuviui byloja, kad žmogaus Dievas nepamiršta. 
Dievas gelbsti žmogui ir tautoms juodžiausios 
nakties valandoje. Betliejaus šviesa, kuri apšvietė 
žemę ir nugalėjo tamsą, yra dieviškas laidas, kad 
ir mūsų tautos sutema bus nugalėta.

KALĖDŲ šventė ir lietuviui yra džiaugsmo 
ir vilties šventė. Už tą mums duotą proto ir dva
sios šviesą, KALĖDŲ KŪDIKIUI privalom būti 
dėkingi ir nuoširdžiai ii sekti. Kalėdų švenčių pro
ga, su tikėjimu ir pilnomis džiaugsmo širdimis 
atiduokime pagarbą gimusiam IŠGANYTOJUI.

Teskamba mūsų širdyse ir lūpose mielosios 
lietuviškos giesmės žodžiai’: "Sveikas Jėzau gimu- 
sis, šventas Dievo Kūdiki!”

jančius gen. Nosavano dalinius. 
Pekino radijo pranešimu, komu
nistų vadovaujami Pathet Lao 
partizanai puolę karališkąją sos
tinę Luang Prabang. Pagal tą 
pranešimą, Luang Prabang esanti 
"apsupta, paimta keletas priešo 
postų priemiesčiuose ir pultas 
miestas".

JAV karinės pagalbos princo 
Boun Oum vyriausybė pasiprašė 
praeitą savaitgalį Tikima, kad 
pirmosios ginklų siuntos jau iš
siųstos. Washingtone tikima, kad 
Sovietija ir komunistinė Kinija 
galinčios bandyti pasiųsti dides
nius ginklų kiekius komunisti
niams Laoso sukilėliams per 
Šiaur. Vietnamą ar net įvelti 
| kautynes Šiaur. Vietnamo ka
riuomenę.

Jei tai atsitiktų ir Boun Oum- 
vyriausybė pasiprašytų pagal
bos pagal SEATO pairto nuosta
tus, JAV pildytų savo įsiparei
gojimus. SEATO paktu Pietų 
Vietnamas, Laosas ir Kambodi- 
ja yra laikomos globojamomis 
teritorijomis, kurioms turi būti 
teikiama pagalba, tų kraštų vy
riausybėms paprašius ginti nuo 
komunistinės agresijos.

Londone britų užs. reik. sekr. 
Lord Home pareiškė, kad jis 
instruktavęs britų pasiuntinį 
Maskvoje išreikšti Sovietijos už
sienių reikalų ministerijai bri

tų vyriausybės susirūpinimą La
oso įvykiais ir reikalauti Mask
vą, kad. ji nutrauktų pagalbą su
kilėliams, kovojantiems prieš le
galią vyriausybę. Lord Home už
siminė, kad Indijos premjeras 
Nehru yra siūlęs sušaukti Tarp
tautinę Kontrolės Komisiją, ku
ri gal palengvintų atstatyti teisę 
ir tvarką Laose. Minėtoji komisi
ja, kurion įeina Indija, Lenkija ir 
Kanada, buvo sudaryta 1954 me
tais Ženevoje, sutariant Indo kini- 
jos ginklų paliaubas.

Žinios iš viso 
pasaulio

♦ NATO metinėje konferenci
joje Jungtines Amerikos Valsty
bės, siekdamos sumažinti savo 
finansinę naštą, pasiūlė organi
zacijos karinei vadovybei per
duoti penkis atominius povande
ninius laivus su 80 balistinių 
Polaris raketų ir parduoti dar 100 
minėtų raketų, kai bus gautas 
kongreso pritarimas ir organi
zacija išdirbs naujosios ginklų 
sistemos politinę kontrolę. Pa
siūlymas perduotas nuolatiniam 
organizacijos komitetui, bet ne
sutarta jokių įpareigojimų,v at
sižvelgiant į artėjantį JAV ad
ministracijos pasikeitimą.

♦ Šen. John F. Kennedy ofi
cialiai išrinktas 35-ju JAV pre
zidentu, gaudamas 300elektori- 
nių balsų. Viceprez. Nixonasgavo 
219, Havajams nedalyvaujant bal
savime dėl nebaigto rinkimų bal
sų perskaičiavimo ir vienam Ok- 
lahomos elektoriui pabalsavus už 
Alabamos ir Mississippi neįpa
reigotų' elektorių ištatytą šert. 
Harry F. Byrd.

♦ JAV pasiekė didesnį laimė
jimą pasiruošimuose išsiųsti er
dvėn žmogų, sėkmingai iššauda
ma į 135 mylių aukštį Mercury 
kapsulę ir vėliau ją sugaudama 
Atlanto vandenyne. Bandymą ste
bėjo visi septyni JAV ruošia
mieji astronautai.

♦ Specialiame JAVadministra- 
cijos pasitarime prez. Eisen- 
howeris buvo painformuotas, kad 
Izraelis nestatąs atominio reak
toriaus kariniams tikslams.

• Rytų Vokietijos komunistų 
organas Neues Deutschland pa
skelbė, kad būsianti nutraukta 
1949 metų sutartis, liečianti 
Berlyno blokados atšaukimą, jei 
Vak. Vokietija nutrauksianti de
rybas dėl naujosios prekybos su
tarties. Vak. Vokietija žadėjo 
tai padaryti, jei komunistai nesu
tiks bent žodžiu pripažinti Vak. 
Berlyną vakarinės Vokietijos 
dalimi, kaip tai buvo daroma li
gi šiol. Minėtoji blokados atšau
kimo sutartis buvo pasirašyta 
tarp Vakarų valstybių ir Sovie
tuos, kada komunistinė Rytų Vo
kietija oficialiai neegzistavo.

HAMMARSKIOLDAS GRASINA PASITRAUKTI IS KONGO
JT gen. sekr. Hammarskjol- 

das pareiškė, kad, jeigu ir to
liau tęsis bereikalingi tarptau
tiniai kivirčai dėl Kongo, galinti 
susidaryti situacija, kuri pri
verstų iš ten atitraukti Jungtinių 
Tautų Komandą, kurią sudaro 
apie 20,000 karių iš įvairių kraš
tų. Jis numatąs kreiptis 1 Sau
gumo Tarybą, prašydamas atpa
laiduoti JT Komandą nuo misi
jos, jeigu JT plenumas jam duo
siąs direktyvas, kurios negalės 
būti vykdomos pagal JT chartą, 
t.y. reikalaujama kištis į Kongo 
vidinius reikalus.

JT sutaikymo komisijos dalis 
atvyko į Leopoldvilę ir pradėjo 
paruošiamuosius darbus susiti
kimams su Kongo įvairiais poli
tiniais vadais. Komisija turėtų 
susidėti iš 15 valstybių atstovų, 
tačiau kai kurios jų pareiškė 
norą pasitraukti, ir tuo tarpu 
neaišku, ar toji Afro-Azijos tau
tų komizija pajėgs ką nors nu
veikti.

Iš JT sluoksnių patiriama, kad

Visur Didžiosios šventės. Ir tėvynėje svetimą priespaudą nešanti eji, ir didžiojo laisvės užgimimo 
nekantriai laukiantieji, nors ir draudžiami, jas tebešvenčia. Kas, kad prie Vilniaus Katedros švenčių 
eglutė pastatoma tik Naujų metų nuotaikas pakelti. Švenčių šviesos nesunaikintos tebedega visur. 
Tik,kad priespauda tokia kieta ir laisvės laukimo valandos tokios ilgos!..

LĖKTUVNEŠIU GAISRAS BROOKLYNE
Praėjus vos tik trims dienoms 

nuo dviejų keleivinių lėktuvų ka
tastrofos, kurios pasėkoje žuvo 
136 žmonės, ir gaisras sunaikino 
bažnyčią ir kelioliką didelių re
zidencinių pastatų Brooklyne, ta
me pačiame New Yorko prie
miestyje, trijų mylių atstume, 
sudegė vienas didžiausių baigia
mų statyti JAV karinių lėktuv
nešių. Žuvusiųjų tuo tarpu pri
skaitoma 46, bet jų skaičius galįs 
siekti per Šimtą.

Milžiniškas gaisras, kurį po 12 
valandų šimtams gaisrininkų pa
sisekė apvaldyti, kilo, kai ne
didelis sunkvežimis užkliudė 
sprausminių lėktuvų degalų tan
ką. Lėktuvų baigiamo statyti lai-

Hammarskjoldas galįs lankyti 
Kongą Kalėdų metu, tuo pabrėž
damas JT rūpesti Kongo klausi
mu. Hammarskjoldas planuoja 
vykti | Pietų Afrikos Uniją sau
sio pradžioje, tad ta proga jo 
kelionė galėtų būti praplėsta.

* JT plenumas didele balsų 
dauguma priėmė rezoliuciją, pri
pažįstančią Alžiro teisę | nepri
klausomybę ir Jungt. Tautų 
pareigą padėti ją pasiekti. Bet 
buvo atmesta rezoliucija, reika
laujanti JT vadovaujamo ir pri
žiūrimo referendumo.

VISIEMS skaitytojams, bendradarbiams,
rėmėjams ir talkininkams linkime linksmų 
Šv. Kalėdų švenčių!
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vo denyje nebuvo, bet degalai 
buvo naudojami laivo vamzdžių 
sistemai tikrinti. Laive tuo metu 
buvo apie 4000 civilių darbinin
kų, kurių dalį staigiai plintant 
ugnis užspietė įvairiose laivo da
lyse, ir jų likimas dar neži
nomas. Dalis darbininkų išsigel
bėjo, šokdami į lediniai šaltą 
vandenį

Gaisro sunaikintas Constella- 
tion lėktuvnešis turėjo būti plau
kiojanti JAV karo aviacijos bazė, 
galinti vykdyti atominę ataką 
arba kovoti konvencinį, ribotą ka
rą. Juo planuota gabenti 100 
sprausminių bombonešių su 
branduoliniais ginklais, be to, 
jame buvo rengiami du raketų 
iššovimo tramplynai, skirti iš
sviesti priešlėktuvinėms rake
toms, galinčioms numušti bet 
kokį greitesnį už garsą bom
bonešį daugelio mylių atstume.

Laivas buvo pradėtas statyti 
1957 metais, ir jau 85% baigtas. 
Tarnybą jis turėjo pradėti atei
nantį gegužį Jo kaina skaičiuo
jama 250 mil. dolerių, bet lai
vyno pareigūnai sako, kad gaisro 
nuostolius reikią vertinti 75 mil. 
dolerių. Bet dar didesnį smūgį 
ši katastrofa sudaro JAV gyny
bai ginklavimosi lenktynėse su 
Sovietija.

Grįžtant prie praeitą savaitga
lį įvykusios lėktuvų katastrofos, 
prieita išvados, kad jie susidū
rę ore, United AirLines spraus- 

miniui nukrypus nuo kurso. Tai 
nustatyta, kai netoli TWA lėktu
vo nukritimo vietos rastas iš 
sparno išplėštas sprausminio 
motoras ir paaiškėjo, kad vie
nas iš dviejų UAL sprausminio 
elektroninių navigacijos, instru
mentų neveikė.

Kita šiurpi lėktuvo avarija į- 
vyko Vokietijoje, kur JAV karo 
aviacijos lėktuvas, greičiausiai 
sugedus motorui, vos tik pakilęs, 
nukrito ir sudegė Muencheno 
miesto centre. Žuvusiųjų tuo 
tarpu priskaitoma 49, jų. tarpe 
20 amerikiečių, iš jų 12 studentų, 
kurie skrido į Angliją praleisti 
Kalėdų atostogas.

• JAV prez. Eisenhoweris 
įsakė nutraukti visus cuk
raus užpirkimus iš Kubos 
per ateinančius tris mėne
sius dėl Fidel Castro reži
mo "apgalvotai priešiškos” 
politikos JAV atžvilgiu. Tuo 
tarpu Havanoje Kubos vy
riausybė pasirašė eilę ko
mercinių sutarčių su Sovie
tija, kurių suma siekia 168 
mil. dolerių.

Prez. Eisenhovveris, kaip 
patiriama, kreipsis iš naujo 
į kongresą, prašydamas tei
sės sumažinti cukraus už
pirkimus ir iš Dominikos 
Respublikos, valdomos dik
tatoriaus Trujillo.
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Paskutinės pagalbos trupiniai Stalingrade apsuptiesiems.

IKI PASKUTINIO ŠOVINIO... (19)

RUSU ULTIMATUMAS ŠEŠTAJAI ARMIJAI

PREZIDENTINIU RINKIMU KAŠTAI

Šeštosios armijos vadui adre
suota radiograma sausio 7 rau
donosios armijos vyriausias šta
bas pranešė apie trijųparlamen- 
tarų atvykimą. Šeštoji armija 
pareiškė, kad ji esanti pasiruo
šusi parlamentarus priimti. Bu
vo sutartas laikas: sausio 8 die
ną 10 valandą ryto.

Rusų vyriausiojo štabo paves
tas, Dono fronto vadas genero
las leitenantas Rokosovskls sau
sio 8 per parlamentarus, kurie 
atvyko iš šiaurinio fronto pusės, 
perdavė tokį ultimatumą:

"Vokiečių šeštosios armijos 
vadui, generolui pulkininkui Pau

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People

HILCREST MEMORIAL PARK 
CEMETRY ASSOCIATION

AURORA and RICHMOND ROADS 
Phone BE 2-0035

BEST WISHES
For a Pleasant Holiday

THE GRANO LAUNDRY CO.
COMPLETE LAUNDRY SERVICE

5911 St. Clair Avė. EN 1-5158

GREETINGS and BEST WISHES

GARDNER CARTAGE CO., Ine.
MOVERS AND ERECTORS

OF HEAVY MACHLNERY, BOILERS, SAFES
GENERAL TRUCKING

2662 East 69th STREET UT 1-3800

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

ST. CLAIR AUTO PARTS
6009 ST. CLAIR AVENUE EX 1-4450

GREETINGS and BEST W1SHES 
To Our Friends and Patrons

AITKIN PROOUCTS INC.

1115 East 152nd ST. UL 1-2700

lus, arba jo pavaduotojui ir vi
siems .Stalingrade apsuptųjų vo
kiečių dalinių karininkams bei 
kareiviams.

Vokiečių šeštoji armija, ket
virtosios tankų armijos junginiai 
ir jiems pastiprinti atsiųsti da
liniai nuo 1942 lapkričio 23 yra 
visiškai apsupti.

Raudonosios armijos junginiai 
šią vokiečių kariuomenės grupę 
apsupo tvirtu žiedu. Visos viltys 
išgelbėti vokiečių dalinius ofen
zyva iš pietų ir pietvakarių ne
išsipildė. Jums į pagalbą sku
bančios dalys buvo raudonosios 
armijos sumuštos, ir jų likučiai 

traukiasi Rostovo link.
Vokiečių karo aviacija, kuri 

jums gabena bado normas maisto 
produktais, šaudmenimis ir de
galais, sėkmingų ir staigių rau
donosios armijos laimėjimų pa
sėkoje yra priversta nuolat keisti 
aerodromus ir į apsuptųjų da
lių ruožą skristi vis iš didesnių 
atstumų. Be to, vokiečių aviaci
ja patiria milžiniškų nuostolių 
lėktuvais ir įgulomis nuo rusų 
aviacijos. Jų pagalba apsup
tosioms dalims nėra reali.

Apsuptųjų junginių būklė yra 
sunki. Jos kenčia badą, ligas ir 
šaltį. Žiauri rusiškoji žiema vos 
tik prasidėjo. Dar reikia laukti 
stiprių šalčių, šaltų vėjų ir snie
go pūgų. Bet jūsų kareiviai nėra 
aprūpinti žiemine apranga ir 
kenčia sunkias sanitarines są
lygas.

Tamsta, armijos vade, ir vi
si apsuptųjų dalių karininkai pui
kiai suprantate, kad neturite re
alių galimybių apsupimo žiedui 
pralaužti. Jūsų būklė yra bevil
tiška, ir tolimesnis priešinima
sis beprasmiškas.

Beviltiškos būklės akivaizdoje 
mes siūlome jums išvengti be
reikalingo kraujo ir priimti se
kančias kapituliacijos sąlygas:

1. Visi apsuptieji vokiečių 
junginiai, su tamsta ir tamstos 
štabu priešakyje, sustabdo pasi
priešinimą.

2. Tamsta organizuotai per
duoti mums visus karius, gink
lus, visą šarvuotę ir kitą kari
nį turtą nesugadintoje būklėje.

3. Mes garantuojame visiems 
pasipriešinimą sustabdžiusiems 
karininkams ir kareiviams gyvy
bes, saugumą ir, karui pasibai
gus, grįžimą į Vokietiją arba 
bet kurį kitą kraštą, į kurį be
laisviai pasirinktų išvažiuoti.

4. Visiems pasiduodančių jun
ginių kariams bus paliktos kari
nės- uniformos, laipsnių ženklai 
ir ordinai, taip pat privatinis 
turtas ir vertybės, aukštesnia
jam karininkų korpui bus palikti 
ir kardai.

5. Visiems pasiduodantiems 
karininkams, puskarininkiams 
ir kareiviams tuoj pat garantuo
jamas normalus maitinimas.

6. Visiems sužeistiesiems, li
goniams ir nukentėjusiems nuo 
šalčio bus suteikta gydytojų pa
galba.

Laukiama, kad jūsų atsakymas 
bus perduotas raštu iki 1943 
metų sausio mėnesio 9 dienos 
10 valandos Maskvos laiku. Per 
jūsų skirtą asmeninį įgaliotinį, 
kuris turi važiuoti automobiliu 
su balta vėliava Kotlubanės sto
ties kryptimi. Jūsų atstovas bus 
įgaliotų rusų vadų sutiktas ruo
že B, už pusės kilometro į piet
ryčius nuo punkto 564, sausio 
9, lygiai 10 valandą.

Jei mūsų pasiūlymas padėti 
ginklus būtų atmestas, tai mes 
atkreipiame dėmesį, kad raudo
nosios armijos ir raudonosios 
aviacijos dalys bus priverstos 
pradėti apsuptųjų vokiečių jungi
nių naikinimą. Bet už jų sunai
kinimą būsite atsakingi jūs.

Raudonosios armijos vyriau
siojo štabo atstovas, artilerijos 
gen. pik. Voronovas.

Dono fronto dalių vadas, gen. 
ltn. Rokosovskis."

♦

Armija ultimatumą perdavė į

1961 m. sausio 20 d. 6.5 - 7 
milijonų dolerių investacija taps 
realybe.

Investoriai: Demokratų parti
ja.

Investacijos laimėjimas: De
mokratų partijos kandidatas John 
F. Kennedy išrinktas JAV pre
zidentu.

♦

Demokratų ir respublikonų 
partijų pareigūnai pranešė, kad 
1960 rinkimų kampanija buvo pati 
brangiausia istorijoje. Bet nė 
vieni nepaskelbė tikrų rinkiminių 
kaštų, nors abi partijos kaltino 
viena kitą, kad "pinigus leido 
lyg jie ėjo iš mados".

Senato rinkimų komitetas, pa
tikrinęs 1956 m. prezidentinius 
ir kongresinius rinkimus, pa
skelbė, kad jie kainavę ma
žiausiai $33,185,725. Spėjama, 
kad šis skaičius buvęs dar di
desnis.

Šis senato komitetas girdėjo 
nepatvirtintus apskaičiavimus, 
kad federaliniai rinkimai kainavo 
netoli $100,000,000 ir kad valsti
jų, apskričių vietiniai rinkimai 
šią sumą pakėlė iki $150,000,000.

Kodėl 1960 m. rinkiminė kam
panija buvo brangiausia?

Reikia atsiminti, kad Amerika 
yra augantis kraštas. Abi parti
jos šių rinkimų metu daugiau 
naudojosi televizijos skelbimais 
ir programomis. Taip pat abu 
prezidentiniai kandidatai dalyva
vo visoje eilėje trumpų -- grei
tų kelionių per visą Ameriką, 
dažniausia naudodami sprausmi- 
nius lėktuvus. Pavyzdžiui, vice
prezidentas Nixonas per vieną 
dieną aplankė St. Louis, Mo., 
Atlantic City, N. J., Roanoke, 
Va., ir Kansas City, Kansas. 
Ši vienos dienos kelionė vice
prezidentui Nixonui kainavo ma
žiausiai apie $10,000.

Taip pat reikia neužmiršti, 
kad Aliaska ir Hawaii tapo nau
jomis JAV valstijomis. Vienos 
dienos kelionė į Aliaską vice
prezidentui Nixonui kainavo apie 
$30,000.

Šiais 1960 rinkiminiais metais 
buvo matoma daugiau rinkiminių 
ženkliukų, prilipinamų ant auto
mobilių plakatėlių ir daugiau 
bendros rinkiminės literatūros.

Nixono ir Kennedy rėmėjai iš
leido tarp 40 ir 50 milijonų do
lerių vien tik už rinkiminius 
ženkliukus. Green Duck Metai 
Stamping Co., kuri gamina 50% 
visų rinkiminių ženkliukų, sako, 
kad šie metai buvo geriausi jų 
bendrovės 53 metų istorijoje. 
Pardavimo .kiekis buvo pakilęs 
20-25% virš normalių prezidenti
nių rinkimų ir bendrovės 200 
darbininkai nuo respublikonų 
konvencijos dirbo dvigubomis 
pamainomis.

Žinoma, be rinkiminių ženkliu
kų, kurie saujomis buvo da
linami nemokamai, buvo galima 
gauti už "nustatytą auką" po
pierines skrybėles su Kennedžio 
ir Nixono atvaizdais, kaklaraikš- 

vyriausiąją fiurerio būstinę ir 
sausio 8 radiograma iš naujo 
paprašė laisvės veikti. Leidi
mas nebuvo duotas. Hitleris ne
norėjo kapituliuoti rusams, jis 
buvo priešingas net bet kokiai 
dalinei kapituliacijai.

Kapituliacijos atmetimas buvo 
pagrįstas: "Kiekviena diena, ku
rią išsilaiko šeštoji armija, pa
gelbsti visam frontui, nutraukda
ma nuo jo rusų divizijas."

Todėl sausio 9 šeštoji ar
mija atmetė rusų ultimatumą. 
Raštas buvo pasirašytas gen. 
pik. Paulaus. Armijos štabas po 
to dar išleido papildomą įsakymą:

"Visos dalys painformuo
jamos, kad ateityje parlamenta
rus nuvyti ugnimi."

Niekada nepaaiškėjo, kas įsakė 
perduoti tą radiogramą. Gen. pik. 
Paulus daug kartų tvirtino, kad 
jis apie įsakymą šaudyti į par
lamentarus nieko nežinojęs.

Tą popietę armijos štabas iš
leido atsišaukimą į kovojančius 
dalinius. Priešas bandąs sužlug
dyti dalinių moralę, priešo tei
gimais reikią netikėti, nes iš
laisvinimo armijos jau artėjan
čios, ir tereikią išsilaikyti še
šias savaites ar ilgiau.

Tai buvo visa, kuo galima at
remti priešo propagandą, nes 
bandymai įrengti radiotelefonijos 
sistemą 100 vatų siųstuvui ne
pavyko, neturint tinkamų garsia
kalbių, kuriais būtų buvę galima 
pasiekti savus dalinius.

(Bus daugiau)

Kęstutis Gaidžiūnas
čius su kandidatų vardais, įvai
rias apyrankes, auskarus,žie
dus...

♦

Vienas iš respublikonų partijos 
rinkiminės kampanijos vadų pra
nešė, kad vyriausias respubliko
nų rinkiminis komitetas, ir trys 
kiti panašūs komitetai, turėjo 
$7,200,000 biudžetą. Vienas 
aukštas demokratų partijos pa
reigūnas apribojo demokratų 
partijos rinkiminį biudžetą tarp 
$6,500,000 ir $7,000,000.

Kita didelė išlaidų padengimo 
dalis ėjo iš eilės tautinių ir vie
tinių organizacijų, kaip Nixon- 
Lodge klubai, Citizens for Ken- 
nedy-Johnson ir daug mažesnių 
apskričių bei grynai lokalinių or
ganizacijų. Dauguma iš jų su

NAUJAS SMOGIS CHRUŠČIOVUI 
- 1960 METO OERLIUS

Gruodžio 13 Maskvoje susirin
ko Sovietijos komunistų partijos 
centro komitetas. Posėdžio dar
botvarkėje buvo tik vienas 
punktas: valstybinio plano iš
pildymas žemės ūkyje i r priemo
nės žemės ūkio produkcijai pa
kelti. Jau du kartus šiais metais 
partijos centro komitetas svarstė 
žemės ūkio klausimus, neskaitant 
komunistų partijų agrarinės kon
ferencijos, įvykusios 1960 metų 
vasario pabaigoje. Ir Comecono 
agrarine komisija jau kelis 
kartus šiais metais posėdžiavo, o 
žemdirbystės specialistų konfe
rencijos vyksta viena po kitos. 
Iš dalies jau turimi skaičiai apie 
1960 metų sovietinį derlių lei
džia susidaryti išvadas apie tą 
sovietų aktyvumą.

Jau vasaros pradžioje paaiš
kėjo, kad dėl smėlio audrų nau
jai išplėštose Vid. Azijos srityse 
žuvus didelei daliai žiemkenčių 
sėjos ir nesant galimybės juos 
atsėti -- kai kuriuose rajonuose 
buvo bandyta nuostolius išlyginti 
kukurūzų sėja, -- šiemetinis der
lius vargu ar pralenksiąs 
pernykštį. O 1959 metų derlius 
jau buvo atnešęs didelių smū
gių ir privedęs priepašarinių ja
vų stokos ir duoninių javų eks
porto sumažinimo.

Ligšiol turimi skaičiai kalba 
labai aiškiai. Šiaurinio Kaukazo 
javų sritys, paliestos smėlio aud
rų, davė tik 96 mil. pūdų, pa
lyginus su 102 mil. pūdų pra
eitais metais ir 143 mil. pūdų 
1958 metais. Volgos,aplink Sta
lingradą srities produkcija, 
nukrito nuo 164 mil. pūdų 1958 
metais iki 110 mil. pūdų 1960. 
Tik vidurinės Rusijos sritys pa
jėgė išlaikyti praeitų metų stan
dartą, kuris buvo mažesnis,negu 
1958 ar 1956 metais.

Liūdni duomenys ir Chruščio
vo labai propaguotuose "plėši- 
niniuose" rajonuose. Altajaus 
sritis davė 194 mil. pūdų, pa
lyginus su 280 mil. pūdų 1956 
metais. Panašiai ir Kazakijos 
"plėšininėse žemėse". Akmo- 
linsko sritis davė 91 mil. pūdų, 
palyginus su 221 mil. pūdų 1958 
metais, ir truputį daugiau negu 
pusę nuostolingo derliaus pra
eitais metais, kada buvo gauta 
167 mil. pūdų. Kustansio sritis 
atidavė į valstybius sandėlius 
140 mil. pūdų, palyginus su 277 
mil. pūdų 1956 metais ir 146 mit 
pūdų praeitais metais. Kazaks- 
tano "respublikoje" vietoj lauktų 
800 mil. pūdų tegauta tik 426 
mil. pūdų. Ligšiol turimi duome
nys rodo, kad ne tik negali bū
ti kalbos apie 1956 ar 1958 metų 
derliaus pakartojimą, bet nesą 
pasiekti ir pernykščiai rezul
tatai. Vietoj Chruščiovo užpla
nuotų 164 mil. tonų gauta 116 mil. 
tonų.

Nors jau ir šie duomenys yra 
gana aiškūs ir parodo, kad so
vietų pasigyrimai apie milžiniš
ką pažangą žemės ūkyje bei for
suotą Amerikos pralenkimą yra 
tušti, atkreiptinas dėmesys į dar 
vieną manipuliaciją, kuri berods 
pirmą kartą taip atvirai ati
dengia tikrovės maskavimą ir 
leidžia manyti, kad tikrasis der
lius yra dar menkesnis, negu 
skelbiama. Sovietinio laikraš
čio "Kolchozų ir sovehozų sąs-

Dirvą pasiūlyk savo 
kaimynui susipažinti 

renka ir išleidžia nemažas su
mas. Ir dauguma šių grupių, tam 
tikrais sumetimais, yra sufor
muotos tik labai trumpam laikui.

Valstybinis neteisingos veiklos 
įstatymas draudžia bet kuriai 
rinkiminės kampanijos organi
zacijai rinkimams išleisti virš 
$3,000,000. Bet kiekvienas kandi
datas gali turėti neribotą skai
čių tų rinkiminių organizacijų, 
kiekvieną su $3,000,000 biudže
tu. Tai ir yra to įstatymo apė
jimas, kad išleistos didesnės 
sumos nebūtų užskaitytos prieš 
tą įstatymą.

Žinoma, pats prezidentinis 
kandidatas nėra priverstas pa
sisakyti, kiek jis pats asmeniškai 
išleido rinkiminei kampanijai. O 
atrodo, kad vienas iš prezidenti
nių kandidatų, jų taip pat bus 
nemažai išleidęs.

kaityba ir finansai" š. m. šeš
tajame numeryje paskelbta tokia 
direktyva: "Visi nupjauti javai, 
nepaisant jų nunokimo laipsnio, 
nepaisant jų naudingumo, ne
paisant ar jie bus naudojami ža
liam pašarui ar silosavimui -- 
turi būti įtraukti į derliaus pra
nešimus grūdinių javų grafoje." 
Klausimas, kokį nuošimtį aukš
čiau minėtuose duomenyse suda
ro tie "neatsižvelgimai".

Pastebėtinas dar vienas punk
tas. "Kazakstanskaja Pravda" 
1960 spalio 6 konstatavo, kad 
javų silosai esą buvę priversti 
"priimti javus įvairiose užterši
mo ir puvimo stadijose". Už
terštais laikraštis vadina "javus 
sumaišytus su sniegu, purvu ir 
šiaudais". Toliau laikraštis pra
neša, kad žymūs javų kiekiai bu
vę atiduoti visiškai šlapi, kuo 
"kolchozai ir sovehozai ne tik 
bandė pasiekti didesnių svorių 
ir tuo pačiu aukštesnių kainų, 
bet ir iškėlė tų pyliavų nau
dingumo klausimą."

Tai reiškia, kad ne tik žy 
mus paskelbtųjų duomenų pro
centas nėra galimas palyginti su 
Vakarų duomenimis, bet ir reikš
mingi javų kiekiai, nors ir ati
duoti, bet nebus galimi naudoti. 
Tai be abejo, atsirado ir dėlto, 
kad dėl pavėluotų sėjų nebuvo 
įmanoma derliaus suimti prieš 
lietų arba sniego periodą.

Visa tai rodo, kad žemės ūkis 
buvo ir tebėra pati didžioji So
vietijos problema.

(tp) 
*

"New York Times" prieš sa
vaitę atkreipė dėmesį į ženklus, 
kurie, parodydami didelius so
vietinio ūkio sunkumus ir trū
kumus, leidžia spėlioti, kad ne
trukus reikią tikėtis didesnių or
ganizacinių pergrupavimų ir ūki
nės sistemos reorganizacijos.

Pravda paskelbė, kad nušalin
tas komunistų partijos sekreto
rius svarbiame žemės ūkio 
centre Brianske, pietinėje Ru
sijos dalyje, atsiremiančioje į 
Ukrainą ir Gudiją. Audringame, 
kaip aiškėja, posėdyje buvusi 
smarkiai iškritikuota visa par
tinė organizacija nuo apačios iki 
viršūnių, ir po to Chruščiovo 
atsiųstasis specialus įgaliotinis 
Aristovas paleido rajono partinį 
bosą Petukovą "už nesugebėji
mą atlikti darbo". Petukovas bu
vo Sovietijos kompartijos ck na- 
rys-kandidatas, bet dabar nuša
lintas ne tik iš partijos sekre
toriaus postų, bet ir iš visų kitų 
pareigų, kas reiškia ir centro 
komiteto posto praradimą.

Prieš kelias dienas partijos 
centro komiteto leidžiamas 
"valstiečių laikraštis" Selskaja 
Žizn paskelbė neįprastą "atvirą 
laišką" Chruščiovui, kuris tame 
laikrašty užėmė beveik visą pus
lapį. Jame aiškinosi "atsilikusio 
kolchozo" pirmininkas iš Ukrai
nos, dėl produkcijos šlubavimo 
kaltindamas rajoninius partijos 
organus, kad jie savo dėmesį 
nukreipią į fabrikus, nesirūpin
dami žemės ūkio mašinų ir jų 
atsarginių dalių parūpinimu kol
chozams. Laiško paskelbimas 
centro komiteto leidžiamam laik
rašty rodo, kad partijos vadovy
bė jame išdėstytus kaltinimus 
laiko reikšmingais ir greičiau
siai planuoja tiekimo sistemos 
reorganizaciją.
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DAR TRYS VALANDOS NAKTIES (23) DESZO a'rvay
Jis negalėjo aptarti v Iv* • žodžiais

Sargybinis užsklendė duris. Ie
va gulėjo išsitiesusi ant narų. 
Ilona stovėjo, kaip žemėn įkasta. 
Elektros lemputė skleidė niūrią 
šviesą.

--Eik miegoti, -- sušnibždėjo 
Ieva.

Ilona atsigulė ant lentų. Akis 
langelyje dingo. Dangtelis už
krito ant skylės.

Ilona apkabino Ievą.
—Aš netikėjau tavimi.
—Miegok, -- pasakė Ieva ir 

užmerkė akis.
Koridoriuje buvo gili tyla. Ar 

prižiūrėtojas stovėjo kur nors, 
klausydamasis tuksenimo ženk- 

,lų? Tik vienų vienas garsas vie
nodais laiko tarpais veržėsi 
į celę. Ilona matavo interva
lus. Kiekvieną ‘kartą ji su
skaičiuodavo iki šešiasde
šimties. Tai buvo koridorių san
kryžoje kabančio elektrinio laik
rodžio didžioji rodyklė. Ilona pra
dėjo skaičiuoti minutes. Po šimto 
dvidešimt pirmosios pro atvirą 
lango angą iš kiemo įsiveržė 
spiegią, švilpią garsai. Ilona iš
sigando. Ieva atsisuko.

--Pelėdos klykia, jos laikosi 
bokštų viršūnėse.

—Aš maniau, kad tu miegi.
—Aš galvojau, kodėl kaip tik 

tuo metu buvau laukuose, tada, 
kai jie visi buvo išgabenti; ma
no senelis, mano tėvai, mano abu 
broliai ir Rūta, mano mažoji 
sesuo. Aš būčiau mirusi kartu 
su jais.

—Kada?
--Keturiasdešimt pirmaisiais. 
—Kur?
--Kur nors dujų kameroje.
—Tu esi žydė?
--Ar tau tai kliudo?
—Ne.
--Aš žaidžiau ražienoje. Tuo 

metu buvau trylikos metų. Kvie
čiai gulėjo nupiauti ir surišti. 
Buvo statomos gubos. Aš mėgau 
žaisti gubose. Anksčiau su mani
mi būdavo ir Istvanas, mūsų kai
myno sūnus. Bet sulaukęs ketu
riolikos metų, jis paniekino žai
dimą gubose, jau prieš trejus 
metus. O aš dariau kiekvienais 
metais, tartum jis būtų kartu, 
name, mūsų gubų name. Ir šį 
kartą atvyko Istvanas raitas. Jis 
jojo šuoliu per laukus.

The Stroh Brewery Company
gamina gerą alų nuo 1850 metų

THE STROH BREWERY COMPANY • DETROIT 26, MICHIGAN

--"Paslėpkite mergaitę", šau
kė jis, "paslėpkite Ievutę, vi
sus išveža. SS kareiviai kaime, 
sunkvežimis stovi priešais baž
nyčią. Senasis Reichas negalėjo 
paeiti. Jie sugriebė jį už rankų 
ir kojų ir kaip medžio pliauską 
įmetė į sunkvežimį."

--Jie visi žiūrėjo, išplėtę a- 
kis: senasis ūkininkas, jo žmona, 
marti ir tarnaitės ir senas ber
nas. Bet Istvanas nušoko nuo 
arklio, pastatė mane ražienoje, 
gubų eilėje, ir sušuko sunkiai 
alsuodamas: "Apdenkite ją!" Ir 
kiekvienas ėmė po kviečių pėdą, 
ir aš stovėjau apdengta ir nie
ko nesupratau. "Nejudėk, kai jie 
ateis, o tai užmušiu!" sušuko 
senasis bernas pro varpų vir
šūnes. Jie vėl grįžo prie dar
bo, bet mergos nebedainavo. Pas
kui atvažiavo automobilis. Su
stojo. Kažkas kažką suriko vo
kiškai. Senasis bernas šūktelėjo 
atgal. Automobilis nuvažiavo, ir 
aš girdėjau mano motiną šau
kiančią: "Ievute, Ievute!" Aš no
rėjau atsiliepti, bet tylėjau gal
vodama, kad senasis bernas ma
ne užmuš. Bet jiį>? kaip tik jis 
ištraukė mane iš gubos ir pabu
čiavo. Jo akys buvo paplūdusios 
ašaromis.

--O Istvanas?
—Istvanas mane paslėpė dar 

kartą. Tada buvau penkiolikos. 
Rusai atėjo, jie manęs nenužu
dė, bet...

--Gerai, -- nutraukė Ilona,-- 
žinau.

—Kiek amžiaus tu turėjai prieš 
dvyliką metų?

--Perjauna rusams, rytoj man 
sukaks dvidešimt vieneri.*

Tą dieną Kuzinas žingsniavo 
išilgai Sucs-utca. Siaura gatvė 
buvo beveik visiškai be žmonių. 
Saulė statmenai švietė į namų 
eiles. Grindinio akmenys blizgė
jo. Netoli dvidešimt septintojo 
numerio Kuzinas sulėtino žings
nį. Tartum ruošdamasis pereiti 
užtvanką, jis apsidairė į kairę 
ir į dešinę. Nieko nematydamas, 
jis perėjo į kitą gatvės pusę ir 
dingo vienų namų įėjime. Užlipo 
laiptais ir tyliai pabeldė. Du
rys atsidarė. Prieš jį stovėjo 
Erszebeta Gyorfi, rašytoja. Ji

/
pasitraukė l šalį Jis sumišo, 
bet Erszebetos užpakalyje silp
nas balsas prabilo:

--Kaip gerai, daktare, kad jūs 
ateinate.

Kuzinas įėjo vidun. Ilonos mo
tina gulėjo lovoje. Šalia, ant kė
dės, stovėjo vaistų bonkutės ir 
puodukas su vandeniu. Ligonės 
akys klausiamai nukreiptos įKu- 
ziną. Jos buvo drėgsnos. Jokios 
ašaros negalėjo skausmingiau 
paveikti. Kuzinas tarė:

--Jai einasi gerai.

Ligonė kėlė galvą, bet ji nu
krito atgal į pagalvę.

—Jai einasi gerai, gerai, 
gerai... jos gimimo dieną gerai... 
aš noriu Iloną pamatyti, gerai... 
gerai, atgabenkite ją čia, gerai, 
Ilona gerai...

—Nekalbėkite, — pasakė Ers
zebeta ir sumišusi pažvelgė į 
Kuziną.

—Kuri valanda? -- paklausė 
ligonė.

—Vidudienis.
--Tad kodėl taip tamsu?
--Užuolaidos užtrauktos, — 

pasakė Kuzinas.
Ji nusišypsojo.
—Aš negaliu tamstos gerai 

matyti, daktare, papasakokite 
apie Iloną.

Kuzinas žvilgterėjo į Ersze- 
betą. Ji norėjo išeiti, bet jis 
uždėjo ranką ant jos pečių.

—Ilona siunčia sveikinimus ir 
dėkoja už pogačą, -- pasakojo 
jis, -- aš vakar kalbėjau su ja. 
Ji tiki, kad jos reikalai geri. 
Galbūt ji netrukus bus paleista.

—Paleista, -- pakartojo moti
na.

Tamsa prašvito prieš jos akis. 
Langai nebuvo užtemdyti, ir Ku
zinas stovėjo šalia Erszebetos. 
Farkaschienė paprašė vandens. 
Išgėrusi visiškai atgavo nuovo
ką.

—Mano Dieve, ką aš kalbė
jau? Ar dar niekam nepasakiau. 
Bet, daktare, Erszebeta niekam 
nepasakys, niekam, ar ne tiesa, 
Erszebeta?

—Mes esame pažįstami,--pa
sakė Kuzinas.

--Mano gydytojas išėjo prieš 
kelias minutes. Laimė! Ką aš
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Daug vandens Nemune nubėgo, 
kai mes čia, Huetenfelde, pasi
klojome naują lietuvišką guolį. 
Svetimame krašte įsikūrė sala, 

būčiau paruošusi? Kokius laikus 
mes gyvename?

--Mes esame vieni ir savo 
tarpe, -- nuramino Kuzinas. '

Erszebeta nušluostė prakaitą 
nuo jos kaktos. Ligonė ramiau 
kvėpavo.

--Erszebeta, pastatyk vyno ant 
stalo, juk Ilonos gimimo diena.

--Aš išviriau sriubos, tamsta 
turi truputį valgyti.

--Bet jūs valgysite kartu.
Erszebeta pristūmė stalą prie 

lovos. Spintoje buvo indai. Ji pa
dėjo lėkštes ant stalo ir šalia 
paguldė šaukštus. Kuzinui stebint 
jos rankas, jį užplūdo vie
nas troškimas. Jis ilgėjosi aki
mirkos, kurią Ilona ištiestų jam 
lėkštę su patiekalu, kuris būtų 
jos pačios paruoštas.

Pupelių sriuba garavo, skleis
dama stiprų kvapą. Paprika buvo 
riebalams suteikusi spalvą.

—Laimink, viešpatie! -- pa
sakė Ilonos motina.

--Laimink, viešpatie! -- at
sakė Erszebeta ir taip pat Ku
zinas. Jis niekada anksčiau to 
nebuvo sakęs. Kas galėjo lai
minti jo pietus? Jie valgė tylė
dami. Laimink, Viešpatie! Jis 
pajuto kažką, ko negalėjo aptarti 
žodžiais. Troškimas valgyti 
kartu su Ilona, nors tai būtų tik 
vienas gabalėlis duonos, kurį ji 
būtų atriekusi, nepaleido jo tol, 
kol jie valgė.

(Bus daugiau)

Greetings and Best
Wishes To Our Friends 

and Patrons

THE OHIO

LAUNDRY 00. 
MECHAHICS

INDUSTRIAL 
LAUNDRY AND 

CLEANING
GARMENT SUPPLYS
4730 Lexington Avė. 

HE 1-9305

Greetings and Best AVishes 
To Ali The Lithuanian People

GORDON ART 
GLASS CO.

11608 Kinsman Rd.
WA 1-3151

Žibutė Vikintaitė
Vasario 16 gimnazijos

VII kl. mokinė

kurioje gyvena didelė lietuviška 
šeima.

Seni, baltai apdažyti mūrai 
sveikina praeivį. Tuose, pelė
siais ir kerpėms apaugusiuose 
namuose, rengia mokiniai pa
mokas ir ruošiasi ateičiai. Skaity
tojas paklaus: "O kur vyksta 
jūsų pamokos?

Nenustebk. Mūsų dideliam, 
gražiajam parke yra pastatytos 
dvi žalios dėžės. O kas gi jose? 
Tai mūsų darbo rūmai, kuriuose 
mes iš ryto su mokytojais pra
kaituojame, o nemokėdami pamo
kos suole drebame. Bet mes dre
bame ne vien iš baimės dėl ne
išmoktos pamokos, bet drebam 
dėl šalčio.

Ateina ruduo ir žiema. Vėjas 
švilpia aplink tą malkinę milži
no dėžę. Per kiekvieną skylę 
įlenda tas šaltas svečias. Jis 
aplanko kiekvieną. O mūsų ge
rieji draugai-pečiai pasenę ir su
griuvę, kaip Trakų pilis. Kiek 
jie dar prišildo, tai šaltasis vė
jas savo glėbyje išneša staugda
mas į dabar nejaukų parką.

Mokiniai, ar tai mažieji, ar 
tie rimti devintokai, apsirengę 
lyg žadėtų važiuoti į Aliaskos 
ekspediciją. Su šilčiausiom il
gom kelnėm, ar tai berniukas 
ar tai mergaitė atskirti negali
me. Storiausiom kojinėm, gal 
penkiais megztukais kovoja su 
šalčiu. Šalikai ant kaklų apvy
nioti, o šilčiausios pirštinės 
trukdo rašyti. Bet kumštinių juk 
negalime išsimauti. Šaltis į ran
kas pabučiuos.

Nors sakoma, kad jaunuolis 
nejaučia šalčio, bet tai ne mū
sų sąlygose. Kiekvienas mokinys 
kas žiemą serga ir praleidžia 
daug pamokų. O kokia muzika toje 
klasėje! Iš visų kampų kosti, 
čiaudo ir nosį šniurkščia. Visi 
jaučiasi, o mokytojas tikrai, lyg 
būtų tarp kokių chroniškų kosė- 
tojų.

Bet ateina ir pakenčiamos die
nos, kai pavasario saulutė pra
deda šildyti, ir visi mokslo me
tų gale gali pasitempti. Bet ir 
čia kaikada oras nesveikas -- 
ir parbloškia daug mokinių į lo
vą.

Kiekvienas laukia vasaros, kai 
"saulė kepina nenaudingą plotą". 
Bet ir su miela vasara ateina 
kitos bėdos. Per tą karštį visi 
pertraukų metu ieško pavėsio. 
Klasėje ištverti neįmanoma. Kaip 
pirtyje. Prakaitas bėga. Visi mo
kinukai sutingsta, -- net neturi 
jėgų galvoti.

Išeiname per pamokas į parką. 
O tenai gamta, kuri visą mūsų 
dėmesį kreipia nuo mokytojo. Ar 
tai darbas? Ne, tai nedarbingai 
praleistos dienos.

Nei saulė, nei vėjas, nei 
lietus, nei sniegas mūsų neklau
sia, ar tai mums patinka, ar 
mes galime prisitaikyti.

Rudenį lietaus mušimas į lan
gus pažadina ir primena, kad mes 
jau klasėse. Barako malkos per
šlapusios -- lūžta. O klasėse 

tamsu, nejauku. Kas rytą pasi
tinka mus keturios žalia spalva 
nudažytos sienos. Mes net turi
me klasėse nuolatinius gyvento
jus. Tai žiurkės ir pelės, kurios 
baigia griaužti malkinį pastatą.

Sienos labai plonos, ir kai tu
rime kokią nors pamoką, girdi
me dar už sienos dvi kitas, nes 
mokytojo balsas persiveržia ir 
į mūsų klasę. Turėdami tiktai 
dvi ausis, mes klausomės tik 
vieno, ir stengiamės nekreipti 
dėmesio į trukdymą iš kitų kla
sių.

Taip visus metus mūsų batuo
se ir spaudžia kuri nors vinis. 
Jos mes negalime išimti, nes 
nėra lėšų. Bet mes tikimės, kad 
vieną dieną kas nors padės baigti 
tą vargą mūsų didelei šeimai. 
Ir atsiras kiti pastatai -- balti, 
šilti ir be žiurkių.

Šimtai naujų skaitytojų, 
pradėję skaityti Dirvą ir ja 
džiaugiasi. Paslteiraukit, 
ar Dirvą skaito jūsų pažįs
tami ir kaimynai. Jei ne— 
atsiųskit jų adresus. Jie 
Dirvą gaus dvi savaites 
nemokamai.

GREETINGS and
BEST WISHES

LUCY’S BAKERY

and

STRUDEL SHOP

12516 Buckeye Rd.

SK 2-0828

FREE ALUMINUMWARE 
WITH $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, FRIDAY 
9 to 5 

SATURDAY 9 to 1 
WEDNESDAY CLOSED
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LIETUVA
STASYS SANTVARAS

Vardas, kuriuo mes vadinam ir visada turėtumėm 
vadinti daugelį šio gyvenimo gražiausių dalykų — yra 
Lietuva.

žemės grumstas, iš kurio saulėn pažvelgė gyvybe 
atspindintis diegas, mums yra Lietuva.

Audrų neįveikiamas ąžuolas, bitėm dūzgianti liepa, 
gėlių ir medžių pumpurai, kurie amžiais skelbia sugrįž
tantį pavasarį, yra Lietuva.

Lakštingalos daina upių atkrantėse mėnulio sidabru 
aplietame vidurnakty, meilės ilgesiu ir laime persotinta 
paukščių giedama simfonija, ta svaiginanti ir niekur ki
tur nepakartojama girių giesmė — yra Lietuva.

Tėvo ir motinos pastogė, kurioj mes pažinom žemės 
ir žmogiškosios širdies šilimą — yra Lietuva.

Kriaušių, obelų ir vyšnių sodai,' žiemkenčių ir vasa
rojų laukai vasaros kaitroj alsuoją, kaip akim neaprė
piami žalių marių plotai — yra mūsų tėvų darbu ir meile 
išpurenta, žaliuojanti ir žydinti Lietuva.

Šaltas ir skaidrus šaltinio vanduo, tekąs žemės gys
lom, lyg mūsų kraujas, yra Lietuva.

Nemunas, Neris, Nevėžis, Dubysa, Šešupė ir kiti 
nuostabiais reginiais pasidabinę vandenys — yra mūsų 
godų šalis Lietuva.

Kaimai, dvarai, viensėdžių sodybos, senobinės pilys 
ir piliakalniai, tai regimi liudininkai to būdo, kuriuo ilgus 
amžius gyveno Lietuva.

Miestai, miesteliai ir bažnytkaimiai, iš kurių triško 
šviesa, naujų laikų mintys, pažanga ir mados, kuriuose 
brendo savaiminga kultūra, vadinama nepraeinančiu ir 
nepasenstančiu vardu — Lietuva.

Kiekviena lietuvė yra mūsų sesė, kiekvienas lietuvis 
turėtų būt^mūsų brolis — nesgi visi jie, lyg bitės vienam 
avily, yra gyvoji, nepailstančioj i ir nemirtingoji Lietuva.

Istorija, apvainikuota karalių ir kunigaikščių karū
nom, paženklinta milžiniškom kovom ir pergalėm, didin
gais didvyrių žygiais ir sunkiu pralaimėjimų bei sveti
mųjų atneštu baudžiavų skausmu — yra mūsų amžinoji 
tėvynė Lietuva.

Gimtasis lietuvio žodis, kyląs iš gilių amžių glūdumos, 
skambąs, kaip arfos užgauti akordai, yra ta nepamėg
džiojama aštuonyčių drobė, ta per kalnus ir marias ai
dinti daina, iš kurios atpažįstama Lietuva.

Mano ir tavo, kiekvieno iš mūsų, pasakų, žaidimų ir 
stebuklų kupina vaikystė — yra Lietuva.

Mano ir tavo, kiekvieno iš mūsų, tikėjimo, vilties ir 
pergalės pilna jaunatvė — yra Lietuva.

Auksu žvangą dainos posmai, niekad net vasaros 
sausrų ir priešų, priespaudos nesunaikinama pasakų ir 
poringių fantazija, visa tai, ką sukuria lietuvio džiaugs
mai ir kentėjimai — yra Lietuva.

Rūpestis ir kančia, sielvartai ir nedalia, nuo kraujo 
raudonas kankinio drabužis — yra mūsų tėvų žemė sopu
lingoji Lietuva.

Kad mes gyventumėm, kad gyventų mūsų vaikai ir 
vaikaičiai — ne vieną šimtą kartų krauju apteko ir tūks
tančius gyvybių aukojo po kalvarijų kryžium parpuolusi 
Lietuva.

Pažįstami ir nepažįstami veidai, žinomi ir nežinomi 
kariai kovotojai dėl didžiausio tautos turto, kurio vardas 
Laisvė — yra Lietuva.

Nepamirštami, laiko dulkėm neapnešami, našlių ir 
našlaičių ašarom nuskaidrinami, kurie išdrįsta didvyriš
kai mirti, kad amžius būtų gyva Lietuva.

Praeity paskendusių ir naujųjų dienų milžinkapiai, 
kapai ir kapeliai, kiekviena žemės pėda, permirkusi lie
tuvio krauju ir prakaitu — yra mūsų šventa ir amžina 
nuosavybė Lietuva.

Džiaugsmai ir laimė, perteklius ir gerovė, didelė žy
dinti ateitis, jeigu tik mes nepavargsim ryžtingai kovoti 
ir dirbti, visada bus mūsų kilniausių ir gražiausių siekimų 
šalis Lietuva.

Tu ir aš, sese, aš ir tu, broli, turim būti tuo pilku, 
nuolat budinčiu nežinomu kareiviu, kurių taip reikalinga 
mūsų amžiaus Lietuva.

Nesgi —
žemės grumstas, iš kurio saulėn pažvelgė gyvybę atspin
dintis diegas, yra Lietuva.

O diegas, tai amžinasis pavasaris, amžinasis prisi
kėlimas, amžinoji jaunystė!

Ne tik esam, bet visada būsim protėvių žemės sauja, 
ir savo siela, lyg brangiausiu deimantu, švytėsim laike 
ir erdvėj, ir tas mūsų brangus vardas skambės amžinai — 
Lietuva, 
Lietuva,
Lietuva!...

Lankydamasis Vokietijoje, J. Bačiūnas turėjo progos daug išsikalbėti apie šalpos darbą su Balfo 
įgaliotiniu I. Rugieniu. Nuotraukoje vieno tokio susitikimo metu. Iš kairės: J. Bačiūnas, Rugienienė, 
Bačiūnienė ir I. Rugienis.

Kad Balfas gerai gyvuotų
Šių metų gruodžio 5 d. DIRVOS 

vedamajame (nr. 139) buvo tei
singai pasakyta, kad aukos Bal
tui ne taip plaukia iš visuomenės, 
kaip turėtų ir galėtų. Tai žino
me ir matome. Apie tai laikraš
čiuose rašoma ir Balfo suva
žiavimuose kalbama. Taip buvo 
ir paskutiniam Balfo seimeChi
cagoje, kur teko dalyvauti ir Įvai
riais įspūdžiais su kitais tau
tiečiais dalintis.

Šalpos darbas, paremtas lab
darybe, aukų iš visuomenės rin
kimu, yra didžiai nedėkingas ir

1.1. Bachuiias
SODUS, Mich.

sunkus uždavinys. Reikia nuolat 
ir nuolat prašyti, elgetauti, ra
ginti, gaišti laiką, o kokių nors 
labai ryškių vaisių beveik ne
matyti. Ainoma, kuriems tuo pa
dedama, tai didelis, dažnai be
veik gyvybinis reikalas. Bet jie... 
toli, iš čia jų nematome. O kai 
nematome, tai ir nebejaučiame.

Tie, kurie surinktas lėšas da
lina, taip pat yra tik žmonės.

Ar patys lietuviai nebetinka 
laisviems rinkimams?

Kiek esame pribukę visokiems 
atsišaukimams, įskaitant ir šio 
laiško rašytoją, parodo tai, kad 
jau prieš porą mėnesių Ameri
kos liet, laikraščiuose paskelb
tas Vliko atsišaukimas dėl rusų 
kolonializmo, tarpe teisingų tu
rėjo ir vieną .itin keistą pasiū
lymą, į kurį tačiau niekas ne
atkreipė dėmesio. Tik "Euro
pos Lietuviui" tą atsišaukimą vė
liau didelėmis raidėmis atspaus
dinus, prisiverčiau jį perskai
tyti ligi galo.

Atsišaukime pateikiami moty
vai, kodėl sovietinis kolonializ
mas ir genocidas privalo Lie
tuvoje pasibaigti. Pabaigoje nu
rodoma "mūsų visų didžiausia 
pareiga": sovietinį kolonializmą 
pasmerkti, "prieš jį griežčiau
siai protestuoti ir reikalauti tuč 
tuojau atitraukti iš Lietuvos So
vietų Sąjungos kariuomenę, poli
ciją ir partiją, baigti Lietuvos 
okupaciją, kad ten galima būtų 
pravesti laisvus ir visuotinius 
rinkimus Jungtinių Tautų prie
žiūroje ir atstatyti teisę, laisvę 
ir Lietuvos nepriklausomą val
stybę".

Paliekant nuošalėje romantiką 
apie sovietų kariuomenės "ati
traukimą" tuč tuojau ir Lietuvos 
okupacijos "baigimą", norėčiau 
atkreipti lietuvių dėmesį į keistą 
Vliko prezidiumo įsipareigojimą 
—pravesti Lietuvoje "laisvus ir 
visuotinius rinkimus Jungtinių 
Tautų priežiūroje".

Kodėl to reikalauti būtų mūsų, 
visų lietuvių, pareiga? Ar Jung
tinės Tautos mums yra kada sta
čiusios ar dabar stato sąlygą, 
kad nuo rusiško kolonializmo iš
laisvintoje Lietuvoje valdžios 
rinkimai ar kiti svarbūs balsa
vimai turės būtipravesti Jungti
nių Tautų priežiūroje? Dėl kokių 
kitų motyvų Vliko prezidiumui 
šovė į galvą mintis, kad mūsų 
politinę laisvę iš anksto, niekam 
to dar nei nereikalaujant, reikia 
viešu pareiškimu hipotetikuoti 
Jungtinių Tautų organizacijai?

Juk lietuvių tauta savo nepri
klausomybę jau kartą atstatė 
laisvais tautos balsavimais be

jokios anuometinės Tautų Są
jungos priežiūros. Ar lietuvių 
tauta nebėra civilizuota tauta, 
kuri pati turi teisę ir sugeba 
pravesti šiokius ar tokius rinki
mus, liečiančius jos likimą ir 
reikalus? Ar jai jau, kaip ko
kiam Kongui, būtinai bus reika
linga Jungtinių Tautų priežiūra? 
Kam daryti tokį nereikalingą ir 
gėdingą kvietimą iš anksto? 
Ir kam jį priimti, jei koks fan
tastas neatsakingai jį pasiūlo? 
Nejaugi manoma, kad jeigu tik 
Sovietų Rusija "atitrauktų iš Lie
tuvos kariuomenę, policiją ir 
partiją", tai lietuvių tauta pati 
nesugebėtų pravesti rinkimų, lie
čiančių jos nepriklausomybės at
statymo reikalą?..

Per 20 metų mes visi teigė
me ir tebeteigiame, kad Lietuvos 
nepriklausomybė teisiškai tebėra 
gyva ir jos valstybinis suvere
numas neišnykęs, tik jo vykdy
mas laikinai okupanto yra su
trukdytas. Sovietų okupacijai 
"pasibaigus" (jeigu čia pavartoti 
tokį poetišką vilkinį posakį), Lie
tuvos suverenumas vėl atsistoja 
ir normaliu būdu tautos vykdo
mas toliau. Kokia Jungtinių Tau
tų "priežiūra" čia mums dar rei
kalinga? Ir vėl --ar kaip Konge 
lumumboms gelbėti?

Nuostabiausia man buvo, kad 
po tokio Lietuvos suverenumo 
idėją ir mūsų tautos garbę ne
vykusiai hipotetikuojančio, sava
vališko ir išankstinio Vliko pre
zidiumo viešo įsipareigojimo, jo 
suvažiavimą be rezervų galėjo 
sveikinti Lietuvos diplomatinės 
tarnybos šefas p. S. Lozoraitis, 
p. B. K. Balutis bei kiti pasiun
tiniai ir konsulai.

Bronys Raila, 
Los Angeles

IŠTIESŲ NESEKTINAS 
PAVYZDYS...

Kai East St. Louis Bendruo
menės valdybos pastangomis 
ruošėme dailės parodą, tai skel
bėme, rašėme, ieškojome būdų, 
kad tik daugiau žmonių apie pa
rodą sužinotų ir ją aplankytų.

Jie turi savas pažiūras, kai kada 
gal ir silpnybių, pasitaiko kur 
apsirikti ar klaidą padaryti. O 
spauda ir visuomenė tada jau 
nepatingi priekaištus daryti, 
smerkti, barti, nupeikti.

Visa tai suprantama, bet rei
kia ir juos užjausti, nes šalpos 
srityje dirbantieji iš tikrųjų 
parodo gal daugiausia pasišven
timo ir idealizmo.

Balfas, bendrasis Amerikos 
lietuvių šalpos fondas, veikia jau 
daug metų ir yra išvaręs dide- 

i lę ir gilią darbo vagą. Bet darbo 
dirva vis tokia plati, kad čia 
reikia nuolat ir nuolat arti. Ir 
galo nematyti. O mūsų lietuviai, 
čia be didesnio vargo, o kar
tais ir pertekliuje gyvendami, 
šalpos aukų prašymais ima "nuo- 
bodauti". Ir kaip žinoma, Balfo 
pajamos kasmet mažėja. Kaip 
sugrąžinti seną dvasią, kuria vy
resnieji Amerikos lietuviai šo
kosi į talką savo broliams Eu
ropoje prieš keliolika metų? Kaip 
atgaivinti aukų rinkimą, kaip vėl 
įtikinti Amerikos lietuvius, kad 
mūsų tautiečiai vakarų Europoje 
ir Rusijoje, (daugiausia Sibire), 
ne mažiau tebėra mūsų paramos 
reikalingi?

Lengva pastatyti tokius klausi
mus, bet nelengva į juos aiškiai 
atsakyti. Aš neturiu tokių pre
tenzijų ir gerai žinau, kad apie 
tai daug daugiau galvoja tie, 
kurie stovi to darbo priešakyje 
ar yra jo kasdieninėje tarnyboje. 
Man tik kyla viena mintis, ku
ria norėčiau čia iškelti.

Pradėjusią sustingti rutiną 
dažnai vykusiai sugeba atšildyti 
nauji žmonės, nauji faktai, nauji 
žodžiai. Man atrodo, kad Balfui 
reikėtų vėl pamėginti kuriam lai
kui atsikviesti naują kalbėtoją 
iš Europos lietuvių. Balfopirmi
ninkas kan. J. Končius pats ne 
sykį važiavo Europon susipa
žinti su padėtimi, o paskui grį
žęs, pasakodavo savo įspūdžius

ir lengviau galėdavo nurodyti, 
ką reikia daryti. Per metų me
tus tas pats žmogus, tie patys 
žodžiai, panašūs faktai, pradeda 
visuomenės nebetraukti. Ar ne- 
naudingiau būtų, kad šalpos rei
kalo įtikinimui, ne Balfas savo 
pareigūnus siųstų Į Europą, o 
iš ten atsikviestų į Ameriką ži
novus, kurie čia visuomenei būtų 
nauji ir įdomesni, naujai dė
mesį atkreiptų?

Pavyzdžiui, jei Balfas at
kviestų Amerikon Įvairiose lie
tuvių kolonijose visuomenei pra
nešimus padaryti Balfo įgalioti
nį Muenchene I. Rugienių. Chi
cagoje būvodamas girdėjau, kad 
J. Rugienius esąs nepergeriau
sios sveikatos ir kad tokia ke
lionė jam būtų per sunki. Tai 
tikrai netiesa. Pravažiuodamas 
pro Muencheną, kai lankiausi Vo-. 
kietijoje, kelis kartus buvau su
sitikęs I. Rugienių. Jo sveikata 
yra visai tvarkoje, o darbinin
kas Balfo veiklos srityje jis ten 
visai geras, pasišventęs ir pri
tyręs. Daug metų jis dirba su 
lietuviais, iki panagių pažįsta 
Vokietijos lietuvių būklę. Jis ga
lėtų gerai painformuoti lietuvių 
visuomenę ir prisidėti prie naujų 
nuotaikų sukėlimo. Balfas jį ga
lėtų čia pakviesti ilgesniam vi
zitui.

Yra ir kitas dalykas, kuris kiek 
drumščia nuotaiką, kai susidu
riama su Balfo pašalpų skirsty
mu. Tai jau senos istorijos, bet 
vis gyvos ir turinčios pagrindo. 
Kiekvienai bendrinei šalpai yra 
būtinas didžiausias bešališ
kumas. Čia neturi rasti vietos 
nei tikybinės, nei ideologinės, 
nei politinės simpatijos ar anti
patijos.

Kas gaunama ir surenkama, 
šalpai turi būti ir atiduodama. 
Taip pat nebūtų sveika idėja gal
voti ar kombinuoti, šalpos reika
lui gaunamas aukas ar jų dalį 
"užšaldyti", kad būtų galima su
daryti kokius nors "geležinius 
fondus" ateičiai. Sakysime, pa
tenkinti vienam kitam politiniam 
ar tikybiniam reikalui, kai Lie
tuvoje nebebus bolševikų.

Apie tokias idėjas dabar gir
dėti, bet jos tikrai "užšaldytų" 
Balfą, jo šelpiamųjų gyvybes ir 
lietuvių visuomenės širdį. Laiky
kimės tikrosios šalpos gairių, 
o tada tikrai daugiausia gero jos 
reikalingiems padarysime.

Pagerbti jubiliatą-dailininką už
sakėme restorane vakarienę, ku
rioje dalyvauti galėjo kiekvienas 
bendruomenės narys. Vakarie
nėje dalyvavo beveik visi prisie
kę Vasario 16-tos Gimnazijos 
rėmėjų būrelio nariai, gimnazi
jos šelpimui prisidedą jau eilė 
metų.

Piniginės šių žmonių buvo pa
judintos šiais atvejais: aukojant 
parodą atidarant, užsirašant da
lyvauti dailininkui pagerbti vaka
rienėje, perkant parodoj išsta
tytus paveikslus (Mažutėj koloni
joj buvo nupirkti šeši kūriniai, 
pirkusieji beveik visi dalyvavo 
vakarienėj ). Visa tai turėdami 
galvoje trys valdybos nariai ne
uždraudė pasiųsti aukų lapą, 
tik nesutiko pristatyti vakarie- 
niautojams asmenį, kuris šį lapą 
buvo paruošęs. Kadangi rėmėjų 
būrelis mūsų apylinkėje nėra su
bordinuotas valdybai, o veikia ir 
rinkliavas daro kada tinkamas, 
būrelio vadovybei nereikėjo jokio 
valdybos aprobato.

Tik gaila, kad norint bereika
lingą triukšmą kelti apie tai ra
šo į laikraščius. Čia tai tikrai 
nesektinas pavyzdys.

Z. G., 
East St. Louis, I1L

Greetings and Best 
Wishes To Our Friends 

and Patrons

FAMILY RU6

& CARPET

CLEANIN6 CO.

Rug Cleaning and 
Repairing in Our Plaut 

or in Your Home
City Wide Pick Up and 

Delivery

Ali Work Guaranteed
Insurance Covered

10315 UNION AVENUE 
BR 1-4500

Greetings and Best Wishes 
To Our Friends and Patrons

C»iL
OUALITY 
BEVERAGES 

into 
your home.

IT’S TO BE800D

MARVE L
BEVERAGE CO.

8915 GRANE AVĖ.
BR 1-4400
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LINKSMYBIŲ KARNAVALAS KŪČIŲ NAKTĮ
Taip jau atsitiko, kad ma

no kelionė nutruko tą vaka
rą, kada aš visa dvasios bū
sena buvau pasiryžęs švęsti 
Kūčias visame mistinės 
nuotaikos kilnume. Tropi
nės žemės kasdieniniame 
paveiksle, tai nėra jokia 
staigmena. Greičiau papras
tas pilko keleivio pavėlavi
mas Į išeinantį traukinį. O 
ar mažai į jį pavėluojama?

Pagaliau juk tai nėra 
joks ypatingas nuotykis, 
kad jį reikėtų rašytu žodžiu 
išporinti. Ir tegul bus man 
atleista, jei be jokių ypatin
gų puošmenų išdėstysiu tą 
.visą aplinkumą ir jos šven
tiškom nuotaikom žydinčią 
Kūčių naktį Girąrdot mies
te, Kolumbijos krašte.

Girąrdot miestas yra kraš

Visur aikštėse galima buvo girdėti gitarų muziką ir matyti 
šokantį jaunimą.

to pramonės ir prekybos 
centras. Turistų ir vasaro
tojų mėgiama vietovė, įvai
rių vertelgų ir svetimų ki
šenių lengvintojų niekieno 
neišlaikoma mokykla.

Ir štai, tame, lyg karšta
me saulės įkaitytame kati
le, pro mano akis, visu praš- 
matingumu, praslenka gi- 
rardotiečių Kūčių naktis.

Kai kas galvoja, kad ko- 
Iumbiečiai, kaip oficialiai 
raštuose atžymėta, katali
kiškas kraštas, visas didžią
sias katalikų bažnyčios 
šventes švenčia labai dievo
baimingai ir pagarbiai. Gal
būt tokia nuotaika viešpa
tauja jų puošnioje bažny
čiose, bet gyvenime ji dės- 
tosi pagal jų gyventojų sti
lių, papročius ir įsivyravu
sias tradicijas.

Susimąstęs, be tikslo ir 
prasmės palmių šešėlių prie
globstyje, slinkau plačiomis 
Girąrdot miesto gatvėmis. 
Vyrai ir moterys ant šali
gatvių statė stalus, tiesė 
baltas staltieses ir gausiai 
krovė įvairaus margumo vi
sokeriopų gėrimų bonkas. 
Kitur kepė žuvį, mėsą, deš
ras ir nacionalini bei vietos 
žmonių mėgiamą valgį — 
vištą.

Kavinės visą savo gyve
nimo turinį išliejo ant pla
čiųjų šaligatvių ir skersgat
vių. Restoranai ne tik pla
čiai atvėrė duris, bet ir vi-

Jie negirdi taikos linkėjimų...

IGN. ANDRAšIŪNAS

sus langus iš gatvės pusės 
atidarė, tikriau sakant iš 
vidaus pusės langines.

Naktinių šokių lokalai da
bino šokių sales ir derino 
pietietiškų šokių instru
mentų garsus. Visi su dide
liu dėmesiu ir nuostabiai 
Įsijaustu rimtumu, ruošėsi 
Kristaus gimimo šventę pa
minėti, kad visus savo kli- 
jentus sutiktu ir jiems už jų 
pačių pinigą malonumą su
darytų.

Iš provincijos, visais ke
liais. traukė pėsti ir važiuo
ti ūkių darbininkai, ravų ka
sėjai, medžių kirtėjai ir vi
si tie, kurie tai dienai turėjo 
sutaupę sunkiai uždirbtą 
pinigą.

Apie dešimtą valandą 
nakties miesto gatvės prisi
pildė įvairaus amžiaus, el
gesio, skonio, nuotaikos ir 
nepaprasto margumo Kūčių 
nakties dalyviais.

Beveik visur vyravo va- 
gūerų — galvijų piemenų 
mėgiamų gitarų garsai. Vie
nur kitur išdidžiai jodinėjo 
visame puošnume dvarų 
mayordomai (ūkvedžiai) ir 
jų adjutantai. Su didele pa
garba ir ispanišku manda
gumu, jie vaišino savo drau
gus, kaimynus ir darbinin
kus.

Vienos kavinės aikštėje 
susibūrusi minia patraukė 
mano dėmesį. Per žmonių 
spūstį prisiiriau arčiau ir 
po viena palme, prie staliu
ko, suradau tuščią vietą. 
Užsisakiau „tinto” — juo
dos kavos puoduką. Aikšte
lės viduryje, ant gražių 
arklių, sėdėjo vietos tauti
niais rūbais pasipuošusi 
graži mergelė ir pilnoje, su 
plačiais kraštais šiaudine 
skrybėlė, vaguero unifor
moje, jaunikaitis.

Susirinkusi minia dėme
singai žiūrėjo į gražią rai
telių porą. Po trumpos va
landėlės penkių išlygintų gi
tarų junginys pradėjo groti 
svaiginantį mambo šokį. 
Raitelių pora palengva įve
dė į muzikos šokio taktą abu 
žirgus. Gražūs, karšto krau
jo, temperamintingi juod

bėriai, pagal muzikos ritmą, 
ėmė daryti balerinų pamėg
džiojančius šokio judesius, 
žirgai šoko. O jų raiteliai 
savo švelniais kūnų mos
tais, dirigavo žirgų šokio 
ritmą.

Vyko savotiškas dailaus 
cirko vaidinimas. Minia, 
kaip laidotuvių eisenoje, ty
lėjo. Nutilo gitarų muzika. 
Grakštus vagueras elegan
tiškai nušoko nuo žirgo ir 
riterišku išdidumu padėjo 
išlipti iš balno dailaus veido 
jojikei.

Draugai ir artimieji svei
kino, o minia ilgai plojo. Po 
to draugų tarpe raiteliams 
prasidėjo kolombietiško sti
liaus vaišės.

Lygiai tuo pat momentu 
per mano petį suplojo sveti
ma ranka ir ispaniškai pa
sveikino „Don Ignacio, co- 
mo estą?” — Ponas Ignai, 
kaip laikotės.

Atsigrįžęs pamačiau prieš 
penkerius metus matytą, 
pažįstamą veidą, — Anto- 
nio Schmidto.

Jis atsisėdo į laisvą vietą 
nrie mano staliuko. Pada
vėjos paprašėme atnešti 
bonką „Ronviejo” ir stip
rios kavos. Užsimezgė įdo
mus mūsų pasikalbėjimas 
Kūčių vakaro fone ir tos gy
vos maišalinės pačiame ži
dinyje.

Don Antonio, buvęs Miun
cheno universiteto filosofi
jos studentas, 1920 metais 
išemigravo į Argentiną. 
Dirbo visokius darbus. Be
veik pėščias apkeliavo visą 
Pietų Ameriką. Artimai pa
žįsta Pietų Amerikos indė
nų gyvenimą. Ir bendrai, 
kaip sakoma, žmogus ir vė
tytas ir. mėtytas.

Po 25 metų klajonių ir 
nuotykių pastoviai įsikūrė, 
kaip žemdirbys — mecha
nikas Mareguitos mieste. O 
į šią vietą jį atvedė panašus 
kelionės likimas, kaip ir ma
no. Tat nusprendėme Kūčių 
vakarą praleisti drauge 
g i rk š n o darni „ronviejo”, 
praskiesdami „juodo tinto” 
kvepiančiu skysčiu.

Aplinkui mus, gatvėje, 
vyko didelis ir triukšmingas 
Kūčių nakties judėjimas. 
„Muchachos” gausiai gėrė 
kavą, vyną, degtinę ir alų. 
K r a utuvininkai laimingos 
loterijos bilietais išpardavi- 
nėjo senas ir iš mados išėju
sias prekes. Dvarų darbi
ninkai griežė savo pasiga
mintais muzikos instrumen
tais ir dainavo svaiginan
čios meilės ir jaunystės dai
nas. Jaunimas šoko ir links
minosi iki aušros. Inteligen
tai ir valdininkai, susitelkę 
uždarose kavinėse ir šokių 
salėse, taip pat triukšmin
gai minėjo Kristaus gimimo 
sukakti prie vyno stiklo, 
puoduko kavos, ar karšto 
šokio svaigulyje.

(Pabaiga kitam numeryje)

LNT Toronto komiteto posėdžio dalyviai. Sėdi iš kairės: dr. K. Liutkus, K. Kalendra -- pirmasis 
Toronto LNT p'irmn., E. Čekienė -- LNF pirm., P. Bastys -- dabartinis Toronto LNT pirm., V. Ka- 
lendrienė, Skirgailienė. Stovi: A. Statulevičius, V. Petraitis, F. Valys, V. Skrinskas, J. Paršeliūnas, 
V. Matulevičius, E. Jurkevičienė, V. Mačionis, dr. J. Kaškelis, B. Žalpys, J. Jankaitis, J. Jurkevi
čius. Trečioj eilėj stovi: P. Adomaitis, L. Mačionienė, VI. Jokūbaitis, V. Jonaitis ir J. Barzevičius.

V. Bubelio nuotrauka

LNT PASITARIMAS TORONTE KELIANT 
NAUIUS SUMANYMUS ATEIČIAI

Devynioliktojo amžiaus didis 
Lietuvos švietėjas ir auklėtojas 
vysk. Motiejus Valančius, apra
šydamas vienos šeimos tėvų pa
žiūras į savo vienintelio sūnaus 
auklėjimą yra pasakęs, kad "van
duo netekėdamas, arba žmogus 
nieko nedirbdamas, genda ir 
išeina niekais." Tas posakis tinka 
ne tik atskiram asmeniui, jis 
tinka organizacijoms, sambū
riams ir įvairiems didesnio 
masto susigrupavimams. Tai bu
vo ir bus visais laikais teisin
gai išreikšta paprastais žodžiais 
pažiūra į darbą bei veiklą.

Ne tik paskiras žmogus, bet 
ir organizacijos arba jų sambū
riai jei tik laiku nepajunta svar
bių dienos įvykių pulso ir mažai 
ima tesidomėti savo tiesiogine 
paskirtimi, tai dažniausiai išda
vos būna pasigailėtinos. Daug 
gražių sumanymų, ar iškeltų 
minčių nueina užmirštin, kai nė
ra kas jomis rūpinasi ir jomis 
gyvena.

Per šį gana ilgą tremties lai
kotarpį ne vien pavienių asmenų 
darbe, bet lygiai taip ir politinių 
susigrupavimų veikloje buvo ne
retai pasigendama širdies ir iš 
jos plaukiančio idealizmo. Nu
krypimai nuo amžinai nemarių 
idėjų į visokius smulkius paša
linius ir antraeilius reikalus,jei 
nebūtų pajungę politinių parti
jų jėgas, tai mūsų įnašas Lie
tuvai būtų žymiai didesnis.

Tokiais laikais kaip dabar, 
mums plačiai išsiblaškiusiems 
pasaulyje, partinio kulto iškėli
mas viršun, neigiamai paveikė 
lietuvišką visuomenę, kuri bū
dama tik pasyvi stebėtoja, liko 
daug kam abejinga. Nors ir ge
ras karys, bet būdamas ilgą lai
ką apkasuose ir nesueidamas su 
tiesioginiu priešu į sąlytį, daž
nai nustoja gerų kario savybių. 
Dingsta artimumas ir meilė 
bendros kovos draugui, o kartu 
dingsta ir žmogiškasis pradas. 
Bendro tikslo siekiančių draugų 
tarpe ieškojimas priešų ir jų 
dirbtinomis priemonėmis paga
minimas, nėra pagirtinas reika
las.

Laikas bėga, krizė tęsiasi. 
Daug krauju pasruvusio vandens 
Nemunu nutekėjo į Baltiją, o čia 
per eilę metų vis dar nepajė
giama iš to politinio susmulkė
jimo išsikapstyti.

Tačiau esamose sąlygose mes 
negalime nuleisti rankų ir ra
miai sau sėdėti. Reikia daryti 
kas įmanoma ir pajėgiama, kas 
būtų naudinga ne mums patiems 
ar partijai, bet tėvynei, esančiai 
sukaustytai baisiais pavergimo 
pančiais.

Todėl šitų minčių akivaizdoje 
gruodžio 11 d. 1 vai. p.p. Lie
tuvių namuose įvyko LNT To
ronto komiteto pilnumos pasita
rimas. Tai buvo ne eilinė su
eiga, bet svarbi aktualių atei
ties veiklos problemų pagvilde- 
nimu ir aptarimu.

Pasitarime dalyvavo ir kalbą 
pasakė LNF pirmininkė Emilija 
Čekienė.

LNT Komiteto pirm. P. Bas
tys, pristatydamas susirinku
siems viešnią iš New Yorko 
pažymėjo džiugų faktą, kad LNF 
pirm. E. Čekienė yra laimė

jusi Moters žurnalo konkurse 
pirmąją premiją už straipsnį: 
"Lietuvės katalikės moters mi
sija išeivijoj". Premijos įteikimo 
ceremonijos buvo atliktos gruo
džio 10 d. Moters žurnalo 5 me
tų sukakties minėjime koncerto 
metu.

Po to buvo duota apžvalga LNT 
skyriaus veiklos Toronte. Pra
dėjus kukliai, bet tvirtai tikint 
idėjos teisingumu, savo veiklos 
kely buvo nugalėta ne viena kliū
tis. Skyrius nejieškodamas nei 
asmeninės naudos ir nei jokio 
atpildo, kiek galėjo rėmė ir to
liau rems LNT Centro Komiteto 
pastangas ryšium su jo at
liekamais vertingais darbais. 
Kartu reikia pasidžiaugti LNT 
moterų būrelio darniu talkinin
kavimu ruošiant Vasario 16-sios 
išvakarių, arba net ir kitokio 
pobūdžio parengimus. Jų įnašas 
į bendrą veiklą yra didelis ir 
labai brangintinas.

Po trumpos pertraukos, ku
rios metu pasistiprinta ' LNT 
moterų būrelio paruoštais skanu
mynais ir kavute, buvo išklau
sytas LNF pirmininkės Emilijos 
Cekienės pranešimas.

Ryšium su pranešimais dėl 
LNT ir LNF veiklos diskusijose 
dalyvavo: dr. K. Liutkus, J.
Jankaitis, E. Jurkevičienė, K. 
Kalendra, dr. J. Kaškelis, V. 
Skrinskas, A. Statulevičius, B. 
Žolpys ir kiti. Vieni įdomavo- 
si LNT veikla bendrai, kiti kri

ŠOKIŲ MUZIKOS MĖGĖJAI!!!
PUIKI DOVANA ŠVENTĖM.

Jau atspausdinta nauja, lietuviškai įdainuota 11 
rinktiniu šokiu muzikos plokštelė

ROŽĖS IR TYLŪS VAKARAI...
Ją galite įsigyti vietos lietuviškos spaudos parduo

tuvėse. Kaina .$6.00. Išleido: ABS Rccords,
P. Jurgaitis, 7103 S. Western Avė., Chicago 36, III.

I
LIETUVIŠKI SŪRIAI, JUODA DUONA. AUKŠ
ČIAUSIOS RŪŠIES RŪKYTI KUMPIAI. DEŠROS 
IR SKILANDŽIAI PIGIOMIS KAINOMIS GAU

NAMI KRAUTUVĖJE

6409 56 ROAD, MASPETH 78, N. Y.
Telephone; TWaining 4-8087
Prekes siunčiame ir per paštą.

MARTHA & PETER LISAUSKAS

IŠKIRPKITE IR ATSIŲSKITE ŠĮ KUPONĄ

Prašau atsiųsti.........
Nurodykit prekę

Nurodykit adresą: ....
Name

No. Street City Statė

tikavo neleistiną kai kurių ap
snūdimą ir pageidavo, kad į tai 
būtų kreipiama daugiau dėmesio. 
Taip pat buvo pasisakyta dėl 
santykių su kitomis organizaci
jomis, Kanados atstovavimą Ta
ryboje, jaunimo ir kitais klausi
mais.

Ypatingai didelio pritarimo su
silaukė LNF finansuojamas anglų 
kalba leidžiamas platus leidinys 
apie Lietuvą, nes toje darbų plot
mėj bene bus tik pirmas dides
nis bandymas, kuriuo mėginama 
pateikti iš tikrų lietuviškų šal
tinių medžiagos ir žinių apie 
mūsų gimtąjį kraštą.

Po plataus išsikalbėjimo įvai
riais tolimesnę veiklą liečian
čiais klausimais ir pasitarimui 
artėjant į pabaigą, Emilija Če
kienė Lietuvos Nepriklausomy
bės Fondo vardu,išreiškė nuo
širdžią padėką LNT komitetui, 
kaip vienam iš aktyviausių. Taip 
pat savo padėkos žodyje jinai 
prisiminė LNT moterų būrelį, 
kurio narės taip nuoširdžiai tal
kina komiteto darbams. Todėl 
veiklos pasisekimo nemaža dalis, 
be abejo, priklauso ir joms.

Esą džiugu, — kalbėjo LNF 
pirm. E. Čekienė toliau, -- kad 
Toronto moterys pirmosios su
prato savo tikrąją lietuvės 
paskirtį, nes jos būdamos vyrų 
talkininkės Lietuvos laisvinimo 
veikloj, nusipelno didžios padė
kos ir garbės.

P. V.
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BOSTONO LIETUVItĮ ŽINIOS
25 skautai dalyvavo 

kursuose
Gruodžio 3-4 d. Waterbu- 

ry, Conn. vyko jauniesiems 
skautų-čių vadovams kur
sai.

Kursus organizavo Atlan
to rajono vadovybė. Bosto
no Žalgirio tuntas, vadovau
jamas energingo tuntininko 
psk. Juozo Vaičjurgio, pa
siuntė 16 skautų, o Baltijos 
tuntininkė Ona Mučinskie- 
nė 9 skautės. Bostono skau- 
tai-tės sudarė ketvirtadalį 
visų kursų dalyvių.

Skautų tėvų komitetas, 
kuriam pirmininkauja inž. 
Juozas Dačys, įvertino šių 
kursų reikšmę, apmokėjo 
kursų mokestį ir visas kitas 
išlaidas.

Iš Bostono kursų lekto
rium vyko skt. M. Manomai- 
tis drauge nuvešdamas 6 
skautus, ir tuntininkas Juo
zas Vaičjurgis talkininka
vęs kursų vadovams. Jis 
taip pat nuvežė pilnų maši
nų skautų.

Bostono skautų-čių tėvai 
patenkinti suruoštais kur
sais reiškia padėkų tėvų ko
mitetui už stambių piniginę 
paramų, o tuntininkams pa
dėka už tiek daug skautų- 
čių pasiuntimų į kursus.

ma atsilankyti į tradicinį 
Naujų metų sutikimų, kuris 
įvyks gruodžio 31 d., 9:30 
va. vak. Sąjungos namuose. 
Registruotis, įmokant $5.00 
iki gruodžio 24 d. pas J. 
Vaičaitį telef. AN 8-5040 ir 
Ant. Vilėniškį AV 2-4093.

Rašytojas St. Santvaras 
rengia iškilmingų Naujų 
metų sutikimo programų. 
Meninėje dalyje solistai 
Adomavičienė, Povilavičius 
ir kiti. Graži muzika. Nau
jus metus sutinkant svečiai 
bus vaišinami šampanu.

Galima užsisakyti staliu
kus 4 ar 8 asmenims.

I. Vo

PACKAGE EXPRESS AND' TRAVEL

AGENCY, Ine.

ir visi SKYRIAI

Sveikina savo Klientus ir Draugus su

KALĖDŲ ŠVENTĖMIS IR NAUJAIS METAIS.

GREETINGS and BEST WISHES 
To All the Lithuanian People

CARl NEWMAN 
MASON CONTRACTOR

450 LLOYD Rd. RE 1-2705 EUCLID, Ohio

Bendruomenės susirinkimas
Sausio 7 d., 7 vai. vak. 

Tautinės Sąjungos namuose 
(4-ji gatvė, S. Bostone) šau
kiamas Lietuvių Bendruo
menės Bostono. apylinkės 
metinis narių susirinkimas. 
Valdyba kviečia visus lietu
vius dalyvauti šiame susi
rinkime.

Valdyba maloniai prašo 
visus Bendruomenės narius 
sumokėti metinį nario mo
kesti — 2 dol. už šiuos me
tus. Tų mokestį galima įmo
kėti per organizacijas, ku
rios įstojo į Bendruomenę 
arba O. Ivaškienei (Lithua
nian Furniture Co., 366 W. 
Broadway, S. Bostone) ar 
J. Vaičaičiui (General Par
cel Co., 359 W. Broaduay, 
S. Boston).

Aukos Vasario 16 
Gimnazijai

Vasario 16 Gimnazijai 
remti Būrelis Nr. 120, ku
ris susitvėrė 1952 m. rug
sėjo mėn. ir per tų laikų su
rinko ir Gimnazijai pasiun
tė 2390 dol., maloniai kvie
čia gerb. visuomenę Kalėdų 
švenčių proga prisiminti toj 
gimnazijoj esantį jaunimų 
ir pagal išgales paskirti 
bent kokių aukų. Aukas ga
lima įteikti O. Ivaškienei ar 
J. Vaičaičiui (366 ir 359 W. 
Broadway, South Boston, 
Mass.).

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ 
METŲ VISIEMS SAVO KLIENTAMS IR DRAU
GAMS LINKI

C O S M O 5 TRAVEL BUREAU, Ine. 
ir

COSMOS PARCELS EXPRESS Corp.

VADOVYBĖ

TREČIOKAS AGENCY
SENIAUSIA LIETUVIŠKA KELIONIŲ AGENTŪRA

Kelionių bilietų parūpinimae ir pinigų persiuntimas i visus kraštus 

TAIP PAT IR VISOKIOS RŪŠIES APDRAUDA 
Kur tik bcsiruoįtumėt keliauti, tuoj susiriškit su mūsų įstaiga

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

Telefonas; MArket 2-4867

MANO TĖVŲ ŽEMĖ 
LIETUVA.

438 puslapiai
1200 iliustracijų.

Naujų metų sutikimas 
jau čia pat. Tautinės Sąjun
gos skyriaus valdyba išsiun
tinėjo pakvietimus, kviesda-

MUTUAL FEDERAL BENDROVĖS 
REKORDAS...

Vytauto 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. 
Albumas LIETUVA yra 

gražiausia Kalėdinė 
dovana.

Kiekvienam verta jį pačiam 
įsigyti ir kitam dovanoti, 
ypač mūsų draugams ameri
kiečiams.

Užsakymus siųsti:
Ateitininkų Fereracija, 
916 Willoughby Avė., 
Brooklyn 21, N. Y.

Gaunamas ir pas platintojus. 
Kaina — $5.00. 
Užsisakyk tuojau!

• Įsteigta Chicagoje 1905 metais.
• Nuo 1905 metų pergyvenom karus, ekonomines 

depresijas, panikas ir krizes, tačiau visiems savo 
taupytojams išmokėjom kiekvienų sutaupyta do
lerį.

• Jūsų pinigus galima perkelti iš kitur, jei atnešite 
savo banko knygutę.

• Pinigų taupymui nereikia 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 414.

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 atkarpų ir pasiųskite:

Chartered and Supervised by the United Statės Government 
2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS 
Phone: Vlrginia 7-7747 John J. Kala na u $ kas, Pres.

MUTUAL kedenai SAVINGS

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

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

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

Adresas ......................................................................

GRAŽI DOVANA VISIEMS 
KALĖDŲ ŠVENČIŲ 

PROGA!
Naujos plokštelės išeina 
prieš pat Kalėdų šventes 

LITHUANIAN - AMERICAN 
Long Play Hi-Fi Records

Sol. LIONĖ JUODYTĖ-Ma-
thews yra įdainavusi naują 
lietuviškų dainų plokštelę —
”MAN0

LIETUVOS 
PRISIMINIMAI’'

(My Lithuanian Memories) 
Kaina $4.98

Antrąją mažą (angliškai) — 
”Christmas Carols”

Shepherd Boy and 
Sleeping Child. 

Kaina 98c.
Išleistos Mill Marlboro Co. 
Platintojams užsakius didesniais 
kiekiais — duodama nuolaida.

UŽSAKYMUS SIŲSTI:
ALEX MATHEWS
256 Union Avenue, 
Brooklyn 11, N. Y. 

arba
gaunama visose 
radijo stotyse

DOVVNTOVVN—PUBLIC SQUARE

MES DUODAM EAGLE STAMPS EAGLE STAMPS VISADA PADIDINA ŠUTAI PAS

BASEMENT
CEDAR CENTER — RIDGE AM) RIJ)GEWOO1) DRIVE

DOVANOS Kiekvienam vyrui!...

Su atviru ar užsegamu 
kalnierium

Sporto marškiniai
Pasirinkimas 
iš madingų 

ir pagrindinių 
spalvų 2.99

KIEKV.

Puiki Cottons ar Rayon medžiaga 
Visų stilių, kuriuos vyrai mėgsta ...

Pagrindinių spalvų, nešiojamų atviru ir užsegtu 
kalnierium. Dydžiai; maži, vidutiniai, dideli ir 
ekstra dideli. Pirkit visiems vyrams savo šeimoje 
ir specialiai draugams.
Paštu ir telefonu užsakymai priimami... šaukit CH 1-3070

BASEMENT MEN’S FURNISHINGS ... 
THE MAY COMPANY, ALL 3 STORES
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CLEVELANDE 
Ir lėtinki,.

• Kostas Žukas, Nepri
klausomos Lietuvos laikais 
buvęs krašto apsaugos mi
nisteriu, serga ir paguldy
tas į ligoninę.

• Tėvynės Garsai sekma
dienį, gruodžio 25 d. nuo 
4:30 vai. vak. iki 5:30 vai. 
vak. per WD‘0K stotį — 
banga 1260 transliuos vie
nos valandos kalėdinę radi
jo programą.

Programoje bus perduota 
Kalėdų pasaka jaunimui ir 

•švenčių sveikinimai. Muziki
nėje dalyje dalyvaus šv. 
Jurgio parapijos choras, 
vysk. Valančiaus lituanisti
nės mokyklos kanklininkės, 
Alice Stephens moterų cho
ras ir Bostono lietuvių miš
rus choras.

Visi kviečiami pasiklau
syti kalėdinės radijo pro
gramos ir įsidėmėti, kad 
programa prasidės pusva
landžiu anksčiau, būtent — 
4:30 vai. vak.

• Inž. A. Silvestravičius, 
mokėdamas už dvi prenu
meratas, Dirvai paremti 
Įdavė ir $5.00 auką.
i

• Kęstučio Matulionio pa
vardė buvo per klaidą pra
leista po nuotrauka Dirvos 
Nr. 144, vardinant LB Cle
velando I ir II apylinkių 
valdybų narius.

Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų

Naujų 1961 metų

linki savo klijentėms, ponioms ir panelėms

EL — LOUISE HAIDRESSERS

553 E. 185 St. Tel. IV 1-5655

SAVINGS 
EARN 

4%
ACCOUNTS 

INSUREO TO 
*1OOOO

Už pavyzdingą darbą skautų eilėse Pilėnų tunto Kęstučio draugo
vės draugininkui Kęstučiui Gaižučiui jūrų skautų laivo vadas D. 
Kižys prisega vėliavos žymenį. Kairėje tuntininkas P. Karalius. 

V. Bacevičiaus nuotrauka

Visi talkinkim, kad Clevelando 
pašto viršininku būtų lietuvis
Joseph P. Mull-Muliolis 

yrą vienas iš kandidatų į 
Clevelando pašto viršinin
kus. Pagal Cleveland Plain 
Dealer pranešimą, jis mi
nimas antruoju kandidatu.

Lietuviai turėtų padaryti 
viską, kad ta vieta atitektų 
mūsų tautiečiui, neperse
niausiai kandidatavusiam į 
Ohio valstijos atstovus ir 
pačiai demokratų partijai 
neremiant, rinkimus turė
jusiam pralaimėti.

Dabar kaip tik atėjęs tas 
praktiškasis veikimas, kad 
lietuviai padėtų lietuviui. 
Visi, demokratai ir respub

OPEN EVERY SATURDAY 
UNTIL NOON

SUPERIOR
SAVINGS

HOME AND 
REMODEUNG LOANS

DIRVA

likonai, turėtų rašyti pre
zidentu išrinktam J. F. Ken- 
nedy laiškus, kad J. P. Mull 
Muliolis tos vietos vertas. 
Vertas kaip geras amerikie
tis ir lietuvis.

J. P. Mull-Muliolis

Clevelando pašto virši
ninko vietos siekiant lietu
viui turėtų patalkinti ir ki
ti įtakingesnieji, nebūtinai 
kad ir iš Clevelando. Mes, 
jei P. Mull-Muliolis tą vietą 
gautų, galėtume pasidi
džiuotų kad dviejų milijoni
nių miestų pašto viršininkai 
yra lietuviai. Kaip žinia, 
Baltimorės pašto viršininku 
yra adv. Laukaitis.

• Dr. A. Martus su šeima, 
vietoj šventinių sveikinimų, 
per būrelį Nr. 53, paaukojo 
Vasario 16 Gimnazijai $25.

Visiems lietuviams 
geriausių šv. Kalėdų 

linki

• žaibo krepšininkų tre
niruotės vyksta antradie
niais 6-7 vai. vak. ir penk
tadieniais 7-9 vai. vak. St. 
Clair Recreation Center, o 
trečiadienį 6:30 - 9:30 vai. 
vak. Collinrood High School 
salėje. Kviečiami dalyvauti 
ir klubui dar nepriklausą 
krepšininkai.

• B. Paulionis švenčių 
proga Vasario 16 Gimnazi
jai per būrelio Nr. 53 vado
vą V. Orintą paaukojo $10.

• Dailiojo skaitymo ir dekla
mavimo varžybose dalyvavo 57 
mokyklinio amžiaus mergaitės 
ir berniukai. Iš jų 55 lanko li
tuanistinę mokyklą. Varžybų 
dalyviai patys pasirinko skaito
mąjį ar deklamuojamąjį dalyką.

Varžybų komisija sudarė: p. 
Mackialienė — pirm., E. Vodo- 
polienė, A. Gailiušis, K. Gaidžiū
nas ir A. Kazlas. Iš visų gerųjų 
išrinkę geriausius, laimėtojais 
paskelbė:

Pirmos grupės premijas lai
mėjo:

Pirmas premijas:
R. Gulbinas (p. Karnėnienės), 

N. Petkevičiūtė (Dr. Ramanaus
ko).

Antras premijas:
P. Mackevičiūtė (p. Augusti- 

navičienės), L. Obelenytė (J. 
DeRither).

Trečias premijas.
V. Gatautytė (P. Mikšio), Z. 

Mackevičiūtė (Dr. Stankaičio).
Antros grupės premijas lai

mėjo:
Pirmas premijas:
D. Čiurlionytė (Dr. Brazaičio),

R. Končiūtė (A. Lužos).
Antras premijas:
V. Kliorys (J. Muliolio), S. 

Obelenytė (J. Muliolio).
Trečias premijas.
A. Nasvytytė (Dr. Gruzdžio), 

T. Idzelytė (J. Urbšaičio), M. 
Gatautis (K. Karpiaus).

Trečios grupės premijas lai
mėjo:

Pirmas premijas:
O. Kliorytė (J. Muliolio), D. 

Kavaliūnaitė (p. Augustinavi- 
čienės).

Antras premijas:
D. Vasarytė (J. Muliolio), V. 

čyvaitė (J. Muliolio).
Trečias premijas.
M. Gruzdytė (Liet. Klubo Di

rekcijos), V. Banionis (kun. 
Dzegoraičio).

Varžybų komisija, pasitarusi 
su Bendruomenės apylinkių pir
mininkais, leido varžybose da
lyvauti ir mažiesiems (nuo 5 iki

Išnuomojamas butas
Kreiptis: 1336 East 66 

Street, tel. HE 1-1785.
(145, 46, 48, 49)

Nr. 146 — 7

Dailiojo skaitymo ir deklamavimo varžybų komisija posėdžio 
metu. Iš kairės: A. Gailiušis, LB I-os apyl. pirm. F. Eidimtas, 
K. Gaidžiūnas, A. Kazlas, pirm. Mackialienė ir E. Vadopolienė, 

V. Pliodžinsko nuotrauka

7 m. amž.) —= jie taip pat pasi
rodė gražiai kalbą lietuviškai ir 
už pasakytus eilėraščius teko: 
pirma vieta — Z. Kliorytei, 

antra — Romai Balytei, 
trečia — R. čyvaitei, 
ketvirta — Ritai Balytei. 

Joms taip pat įteiktos dovanėlės.
Reikia pažymėti, kad varžy

bos pravestos pavyzdingai. Lai
mėtojams įteiktos dovanos ir 
knygomis ir pinigais.

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.

Mes kepame visokius pyragus, lietu
višką dueną, tortus ir kitus skanumynus. 
Prašant išvežiojame į namus.

ST. CLAIR BAKERY
Sav. O’Bell-Obelenis

6212 Superior Avenue Tel. EN 1-6525 
Antroji mūsų krautuvė yra

1404 E. 66 Street Tel. EN 1-4551
čia Jūs gausite įvairiausią vyną, alų ir geriausius 

mėsos produktus.
Kreipkitės į mus ir būsit patenkinti.

J.S.AUTO SERVICE
Sav. J. Švarcas

1254 Addison Rd. 
Cleveland 3, Ohio

Varžybas atidarė antros apy
linkės pirm. J. Bielinis tardamas 
gražų žodį į tuos, kurie deda 
pastangas mokyti ir mokytis lie
tuviškai.

Varžybas pravedė pirmos apyl. 
pirm. F. Eidimtas. Jis su komi
sijos pirmininke p. Mackialienė 
įteikė ir laimėtojams dovanas.

Užbaigiamąjį žodį tarė LB 
centro valdybos pirm. St. Barz- 
dukas.

> CORNER 68™ — SUPERIOR AVENUE

Už indėlius, įneštus iki sausio 20 d., nuošimčiai 
bus mokami nuo 1961 m. sausio 1 d.

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

20 metų tos srities 
praktika

Vokiečių radijų 
taisymas
TtLEFUNKIN

Aufhoriiad Factory Service

TELEFUNKEN HI-FI STEREO S ET 8

SCHWAB RADIO & T. V.
Sofa omcI

11615 DETROI.T AVENUE 
Cleveland 2. Ohio

Sandėlyje didelis pasirinkimas įvairiausių
modelių

LAKEWOOD 1-4669

J. P. MULL-MULIOLIS
Nekilnojamo turto pirkimo, pardavimo, įkaina' 

vimo ir apdraudos įstaiga.
6606 Superior Avė. UT 1-2345
13229 Superior Avė. UL 1-6666

ALGIMANTAS DALIDĖ,
lietuvis bendradarbis ir East Clevelando skyriaus 

vedėjas.

LIETUVIU KLUBAS 
SVETAINĖ

Lietuvių Svetainėje renkite lietuviškus parengi
mus, o poilsį praleisk i ta tarp savųjų Klube.

— Cleveland —
6835 Superior Avenue EX 1-1143

AUTOMOBILISTŲ DĖMESIUI! im r«t i si... "i.
St. Clair, telef. 10 1-1673 atidarytas naujas, erdvas; lietuviškas garažas

Quik Auto Service, Ine.
TAISOME VIETINI! S m UŽSIENINIUS AUTOMOBILIUS

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

Darbas atliekamas greitai, sąžiningai ir žemomis kainomis PRA
NO GRIGONIO .priežiūroje.

Atidaryta kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo 8 vai. ryto iki 7 vai. 
vakaro

Mašinų viršaus taisymas ir dažymas. Motorų, 
stabdžių patikrinimas ir taisymas.

24 hours towing 
Atidaryta nuo 8 vai. ryto iki 7 vai. vakaro.

Dienos telef.: HE 1-6352 Nakties tel.: LI 1-4611

UŽSISAKYK NAUJAUSIĄ RAŠYTOJO R. SPALIO KNYGĄ

ALMA MATER
Tai knyga, kurios skaitytojai senai laukė. Ji turi 

būti kiekvieno lietuvio bibliotekoje. Ji geriausiai tinka ir 
dovanoms. Ypač ją turi perskaityti visi jaunuoliai, kad 
pagyventų gražia iškarpa iš laisvos Lietuvos studentų 
gyvenimo. Visos knygos įrištos į kietus viršelius. Kaina 
$5.00.

Užsisakant naudokitės šia atkarpa. Pašto išlaidas 
apmoka pati Dirva.

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

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

Užsakytojas:

(Vardas, pavardė)

(Adresas)
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DIRVAI AUKOIO
Nr. 146

KAS IR KUR?
• Vasario 16 Gimnazijos di
rektorius kun. L. Gronis ir 
Vokietijos lietuvių bendruo
menės pirmininkas kun. B. 
Liubinas atsiuntė geriau
sius sveikinimus visiems rė
mėjams.
• J. Bataitis, po sunkios vi
durių operacijos, gydosi 
Chirurginėj Univers i t e t o 
klinikoje, Heidelberge, Vo
kietijoje. Negalėdamas dėl 
ligos pats išsiuntinėti kalė
dinius sveikinimus, jis šiuo 
keliu nuoširdžiai linki vi
siems savo draugams ir pa
žįstamiems JAV-se linksmų 
Kalėdų švenčių ir sėkmės 
Naujuose metuose.
• Į JAV iš Lietuvos atvyko 
Maskvos leisti keli komu
nistiniai ekskursantai: Bie
liauskas, Sluckis, Meškaus
kas, Rubinsonas, Grikietis, 
Glikas, Tautrimas, Sadaus
kaitė ir kt. Amerikoje jie 
išbus dvi savaites.

• Skautininkas Eugenijus 
Vilkas — Lietuvių Skautų 
Brolijos Vyriausias Skauti
ninkas. Jis yra gimęs 1921 
m. Į skautų organizaciją 
įstojo 1931 m. Ėjo skautų 
draugovėje skiltininko bei 
draugininko ir skautų vyčių 
būrelio vado pareigas. Pra
dėjęs studijas Kiaune Vy
tauto Didžiojo universitete, 
1939 m. įstojo į Korp. Vy
tis. Studijuodamas Vokie
tijoje, Aukštojoje Darm- 
stadto Technikos Mokyklo
je, vadovavo Korp. Vytis

Prenumeratą pratęsdami 
Dirvą aukomis parėmė:

Druktenis E., Dayton $5.00 
Drabišius P., Cleveland 1.00 
Bruožis V., Cleveland 1.00 
Mackevičius F., Chic. 10.00 
Marčėnas J., Detroit 5.00 
Vaičiūnas V., Detroit 2.00 
Venckus J., Providence 1.00 
Skavičius J., Cleveland 2.00 
Lozoraitis V., Linden 2.00 
Mekišius D.,

Long Beach ......... 2.00
Stungevičius I., Chic. 1.C0 
Tveras A., Chicago .... 5.00 
Pautienis K. Dr.,

Cleveland  ............ 7.00
Daniliauskas J.,

Springdale............. 3.00
Zaiiskas Pr., Chicago 2.00 
Tzbickas L.,

W. Roxbury ......... 2.00
Vasikauskas VI.,

Richmond Hill   2.00 
Bulkė P., Hamilton .... 5.00 
Čėsna K., Worcester .... 5.00 
Jurcys T., Chicago .... 3.00 
Janulaitis P., Chicago 5.00 
Jankus P.. Philadelphia 2.00 
Jurgaitis St., Cleveland 2.00 
Juškus Alb.. Chicago 2.00 
Ambrazevičius Pr.,

Cleveland............... 2.00
Kazakevičius V.,

Woodhaven ........... 2.00

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

Darmstadto skyriui. Atvy
kęs Į JAV tolimesnes inži
nerijos studijas tęsė Chica
goje Illinois Technologijos 
Institute, kurį baigė 1956 
metais magistro laipsniu. Į 
paskautininko laipsnį pa
keltas 1951 metais. 1950 — 
1952 metais buvo Korp. Vy
tis centro valdybos pirmi
ninku. 1952-1955 metais ėjo 
Akademinio Skautų Sąjū
džio vicepirmininko parei
gas ir nuo 1958 m. iki 1960 
m. rudens išbuvo A.S.S. cen
tro valdybos pirmininko pa
reigose. Skautiškais klausi
mais rašė skautų spaudoje 
ir 1957 metais buvo Mūsų 
Vyčio redaktorius. 1960 me
tais rugsėjo-lapkričio mėn. 
Lietuvių Skautų Brolijos ko- 
respondencinio suvažiavimo 
metu išrinktas L.S.B. Vy-

Brangų kolegą

ZIGMĄ PIVORIŪNĄ,

, nuoširdžiai užjaučia

Korp! Neo-Lithuania 
Clevelande

Dailininkui

PAULIUI AUGIUI
mirus, jo žmonai ir vaikams, ir broliui inž. J. 
AUGUSTINAVIČIUI su šeima,nuoširdžią užujau- 
tą reiškia

V. ir V. Brazluliai ir
B. ir J. Nasvyčiai

ALDONA REKAŠIENĖ -- nauja Vilties Draugijos narė, įnešusi 
100 dolerių įnašą ir tuo sustiprinusi draugijos darbą.

riausiu Skautininku 3 metų 
kadencijai. 1960 m. gruo
džio 4 d. L.S.B. Vyriausiojo 
Skautininko pareigas iš v. 
s. Al. Matonio perėmė ir 
pradėjo vadovauti L.S. Bro
lijai. Jo dabartinis adresas 
yra: 12601 Stewart St. Chi
cago 28, III.
• Stasys Pilka, grožinės li
teratūros žodžio meistras, 
1961 metų sausio mėn. 28-tą 
dieną, Chicagos jaunimo na
muose, išpildys pasaulinio 
masto rašytojų rečitalį. Re
čitalį rengia Lietuvių Stu
dentų Sąjungos Centro Val
dyba, dešimties metų jubi
liejaus proga.
• Darnos choras, veikiąs 
Memmingene, Vokietij o j e, 
diriguojamas muz. M. Bud- 
riūno, gruodžio 26-27 mini 
darbo dešimtmetį.
• P. Bulkė, iš Hamilton, mo
kėdamas už Dirvą atsiuntė 
ir $5.00 auką.
• K. čėsna, iš Worcester, 
mokėdamas už prenumera
tą, atsiuntė ir $5.00 auką.

• P. Janulaitis, Dirvos skai
tytojas ir bendradarbis iš 
Chicagos, mokėdamas už 
prenumeratą atsiuntė ir 
$5.00 auką.
• Paieškomas Eduardas
Pranckevičius. Pranešti Dir
vai. _____

LENKIJA PRARAS 9 
VALSČIUS

Iš patikimų šaltinių gau
ta žinia apie naujus Mask
vos planus, atplėšti iš Len
kijos 9 valsčius, Balstogės 
vaivadijoje.

Maskvos inspiruojami 9 
valsčiai pasiuntė delegaci
jas Į Varšuvą pas rusų am
basadą su reikalavimais, 
kad tie valsčiai būtų pri
jungti prie broliškos Gudi
jos respublikos.

Rusų ambasada Varšuvo
je pasiuntė savo valdininką 
i minėtus valsčius, kurs tų 
valsčių gyventojams paaiš
kino. kad jų reikalavimas 
yra dar perankstyvas, o gy
ventojus ragino, kad tuo 
tarpu pasitenkintų tautinio 
skirtumo išlaikymu.J -

Švenčių proga sveikinu visus savo draugus ir 

pažįstamus su nuoširdžiausiais linkėjimais atei

nantiems metams.

B. Vyliaudas ir žmona,
Elizabeth

Visus artimuosius ir bičiulius sveikiname

Kalėdų švenčių ir Naujųjų metų sulaukusius

Elena ir Jurgis Baubliai,
Detroit

Gavome 73 naujus skaitytojus
450 naujų skaitytojų vajaus lentelė, skaitant už 

kiekvienus Dirvos leidimo metus po 10 naujų skai
tytojų, dabar taip atrodo:

1923 1931 1939 1947 1955
1924 1932 1940 194S 1956
1925 1933 1941 1949 1957
1926 1934 1942 1950 1958
1927 1935 1943 1951 1959
1928 1936 1944 1952 1960
1929 1937 1945 1953

1922 1930 1938 1946 1954

A
LINKSMŲ KALĖDŲ!

Šiemet Kalėdų proga norėčiau atsilankyti į 
Jūsų namus, paspausti kiekvienam dešinę, kad 
juste pajustumėte geriausius mano linkėjimus, 
kurių kupina mano širdis. Mano troškimas išplėsti 
šį linkėjimų jausmą į ištisų metų kiekvieną dieną, 
kad kasdien skelbtume ir vykdytume „taiką geros 
valios žmonėms”.

Taigi šių metų mano kalėdiniai linkėjimai to
kie: kad 1961 metais ir aš, ir visi turėtume 365 
kalėdines dienas, kuriose elgtumėmės truputį švel
niau, truputį žmoniškiau, truputį draugiškiau, 
nuolaidžiau ir širdingiau ... taip, kad kiekvienas 
prisidėtume prie kasdieninio šio pasaulio mūsų 
gyvenimo pagerinimo.

Tai darydami pajusime tą laimę, kurios Jums 
linkiu.

A
Malonių šv. Kalėdų ir laimingų Naujų metų 

linkiu savo bičiuliams ir pažįstamiems.
Nuolat sirguliuodama nebegaliu kiekvienam 

atskirai pasiųsti savo nuoširdžius linkėjimus. 
Atleiskite.

Telaimina Jus Lietuvos Smutkelis.

Sofija Smetonienė

zr
Linkime mūsų prieteliams

LINKSMŲ KALĖDŲ

fr
LAIMINGŲ 1961 METŲ

Kazys ir Ona KARPIAI Euclid, Ohio

Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų

Metų Dirvos skaitytojams linki

Julius ir Birutė Smetonai

Linksmų Kalėdų, Laimingų Naujų Metų Ame

rikos Lietuvių Tautinės Sąjungos nariams, bičiu

liams ir visiems geros valios lietuviams linki

ALT S-gos Clevelando Skyriaus
Valdyba

Švenčių proga sveikiname visas seses biru- 

tietes Tėvynėje, Sibire, kituose kraštuose, ir čia 

— Amerikoje.

D. L. K. Birutės Draugijos 
Clevelando skyriaus valdyba

Sveikinu mielus draugus ir pažįstamus, lin

kėdamas linksmų švenčių ir laimingų Naujųjų 

metų.

Andrius Lapė ir šeima
Stony Brook, Long Island, N. Y.
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