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TAUTINES MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

Nuoširdžiai sveikindami Dirvos draugus: 
jos gausius skaitytojus, bendradarbius, talki
ninkus, rėmėjus ir bičiulius visame pasaulyje, 
mes linkime, kad šios Kalėdų šventės jiems 
būtų nuotaikingai gražios, stiprinančios valią 
siekti aukštųjų žmogaus troškimų, o Naujieji 
Metai tegul dalija sėkmingas ir laimingas 
dienas visiems, su kuriais susitinkame lietu
viškojo gyvenimo kelyje, vedančiame į lais
vą tėvynę ties Neries ir Nemuno krantais.

Vilties Draugijos Valdyba

TĖVAS LEONARDAS ANDRIEKUS, Pranciškonu Provincijolas

Savo mielus bendradarbius, 
skaitytojus ir rėmėjus sveikiname 
Šv. Kalėdų proga ir linkime vi
siems laimingų 1967 metų.

DIRVA

V

Tegul atėjusi Sv. Kalėdų ramybės ir tai
kos nuotaika paskatina mus, kad visi vienin
gai padėtume savo tėvų žemės broliams tų 
ramybę, taikų ir laisvę atgauti.

Sveikindami visus, o ypatingai bendra
minčius Kalėdų švenčių ir Naujųjų Metų 
proga, linkime ištesėti lietuviškame kelyje, o 
asmeniškai kiekvienam nuoširdaus džiaugs
mo ir geros sveikatos.

AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINES 
SĄJUNGOS VALDYBA:c

J. Jurkūnas, D. Bartkuviene, 
T. Blinstrubas, C. Modestavicius, 
M. Šimkus.

”Ramybė geros valios 
žmonėms...” giedojo angelai, 
užgimus Kristui. Ramybė 
anų laikų žymiesiems cent
rams — Romai, Graikijai, 
Egiptui! Ramybė tautoms 
dar nepasirodžiusioms isto
rijos kelyje! Ramybė ais
čių giminėms, snūduriojan- 
čioms prie Baltijos marių! 
Ramybė, ne kerštas nes vi
sur ir visuomet yra geros 
valios žmonių.

Geros valios žmogus yra 
laimingas šiame pasaulyje. 
Jo teisioje sieloje, lyg ko
kioje Prakartėlėje, nuolat 
gyvena Dievas. Tokiam 
žmogui Kristaus gimimas 
nėra legenda Kalėdų šven
tėje, nėra pasižmonėjimo 
proga. Geros valios žmogui 
Kristaus gimimas reiškia 
naujos kultūrinės epochos 
pradžią ir visų dvasinių lū
kesčių atbaigą.

Kalėdos yra nuostabi 
šventė, atšaukianti ne vien 
praeitį, bet ir ateitį. Praei
tyje, kaip sako pranašas 
Izaijas, tautos vaikščiojo 
mirties šešėlyje, ateityje gi 
jos džiaugsis didžia šviesa. 
Šviesa, nedeginančia akių, 
neerzinančia nervų, bet 
šviesa, išsklaidančia vidaus 
tamsybes ir atverančia nau
jus tolius, žmogus, papras
tai, savo didžiąsias proble
mas yra linkęs spręsti lyg 
tamsoje, aklai, skubiai, 
triukšmingai, net jėga. Die
vas gi veikia savo beribės 
išminties šviesoje ramiai, 
tyliai, taikiai.

Tai aiškiai matome Kalė
dų naktį Betliejuje. Ange
lų giesmė lengvai galėjo su
judinti piramides, olimpija- 
dų aikštes, koliziejus. Iš
gąsdinti sibiles, žynius, filo
sofus ... Jie visi Dievo ta
pimą žmogumi juk laikė ne
sąmone. Už tai į Betliejų 
pagarbinti Kristaus neatė
jo Romos ciesoriai, Egipto 
faraonai, Graikijos filoso
fai, Palestinos fariziejai. 
Pas Jį atskubėjo vargdie
niai piemenys ir nežinomi 
išminčiai, geros valios žmo
nės.

Brangūs broliai ir sese
rys ! Ir mes šiandien esame 
vargdieniai su daugelių rū
pesčių bei sielvartų, su dau
geliu žaizdų ir širdgėlų. Ir 
mūsų tauta yra vargdienė 
su vergijos grandim ant 
rankų. Bet kol mes žinome 
kelią j Betliejų prie Kris
taus, mes einame išminčių

V. Igno raižinys

liais iš Palestinos, su kan
kiniais iš Sibiro ir niekada 
nepavarkime toje kilnioje 
kelionėje.

šventa Kristaus ramybė, 
dvasinis džiaugsmas, dieviš
ka palaima tegul gaubia jus 
Kalėdų naktį ir 1967 me
tais.

pėdomis, mes esame geros 
valios žmonės, ištikimi savo 
krikščioniškos tautos sū
nūs, knygnešių palikuonys^ 
savanorių ir partizanų bro
liai. Tad. žygiuokime 1967 
metais Į Dievą ir į Lietuvos 
laisvės dieną su išminčiais 
iš rytų šalies, su piemenė

* AMERIKOS LIETU 
VIŲ TARYBOS centro 
valdyba turėjo šiais me
tais paskutinį susirinki
mą, kuriame šiaip pa
siskirstė pareigomis: 
inž. Antanas Rudis ir vėl 
išrinktas pirmininku, 
dr. Pijus Grigaitis — 
pirmuoju vicepirmi
ninku; vicepirmininkais 
išrinkti Teodoras Blins
trubas, Paulius Dargis, 
dr. Vladas Šimaitis, dr. 
Jonas Valaitis ir teis. 
Jonas Zuris. Pirmuoju 
sekretorium išrinktas 
Eugenijus Bartkus, ant
ruoju — dr. Kazys Šid
lauskas; iždininku — Mi
kas Vaidyla, finansų sek
retorium — Jonas Tala- 
las.

Prie kalėdinės eglutės Vokietijoje prieš 20 metą...
S. Dabkaus nuotrauka
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Paskutinės II Pasaulinio karo dienos I16)

Kam reikalingi prožektoriai?
Generolas Heinrici 

prie Oderio už svarbiau
sios gynybos linijos 
(Hauptkampflinie), buvo 
suorganizavęs antrąją 
liniją. Ir įsakė dalinių va
dams, dar prieš prade
dant sovietams artileri
nį apšaudymą, su kariais 
pasitraukti į antrąją gy
nybos liniją. Tai buvo jo 
senas triukas, išbandy
tas prie Maskvos. Ati
traukus dalinius, rusai 
smogdavo visa jėga į tuš
tumą. Ir kai tik bombar
davimas pasibaigdavo ne
paliesti daliniai grįž
davo atgal įpirmąsias po
zicijas. Šis triukas buvo 
geras ir Heinrici ketino 
dar kartą pakartoti. Bet 
jo pasisekimas priklau
sė nuo tikslaus laiko nu
statymo, kada rusai pra
dės puolimą.

Trečiosios armijos 
sektoriuje, Berlyno šiau
rėje, buvo pastebėtas ru
sų artilerijos koncentra
vimas ir gen. Gar eis įsi
tikino, kad didysis puoli
mas įvyks balandžio 8 
dieną. Tą sakė ir paim
tieji rusų belaisviai, bet 
Heinrici tam netikėjo. 
Jo nujautimas jam sakė, 
kad dar per anksti. Ba
landžio 8—toji visame 
Oderio fronte praėjo be 
didelių incidentų. Bet tai 
nereiškė, kad neberei

kia būti budriems. Kiek
vieną dieną Heinrici ma
žu lėktuvu apskrisdavo 
rusų pozicijas ir stebė
davo artilerijos pasi
ruošimus. Kiekvieną va
karą jis nuodugniai stu
dijuodavo žvalgybos pra
nešimus ir perskaityda
vo belaisvių apklausinė
jimus, kad surasti kokį 
nors ženklą, kuris jam 
nurodytų, kada prasidės 
didysis puolimas.

Kaip tik tokiu įtempi
mo momentu maršalas 
Goeringas pasikvietė 
Heinrici pietums į savo 
rūmus. Heinrici buvo 
smarkiai išvargęs ir ne
mėgo ilgesniam laikui 
pasitraukti iš štabo, bet 
negalėjo atsisakyti. Ka- 
rinhall, kur buvo Goerin
go rūmai, buvo tik per 
kelis kilometrus nuo 
Heinricio štabo. Georin- 
go nuosavybė ten buvo to
kia didelė, kad buvo 
įrengtas net zoologijos 
sodas ir Heinrici su ka
pitonu Bilą buvo nuste
binti Goeringo rūmų di
dumu ir turtingumu.

Georingas ir Heinrici 
viens kito nemėgo. Hein
rici visą laiką Goeringą 
laikė kaltininku dėl Sta
lingrado pralaimėjimo, 
kad jo aviacija, nežiūrint 
duotų pažadų, negalėjo

L. T. S. KORP!
NEO-LITHUANIA 

CHICAGOJE 
VALDYBA 

sveikina Kolegas ir Ko
leges ŠV. KALĖDŲ ir

NAUJŲ METŲ proga.
Su naujo ryžto dvasia ženkime i 1967 

metus, aukodami savo darbą lietuvybės žy
dėjimui, augimui ir klestėjimui.

Vytautas Kasniūnas, jr. — pirmininkas 
Liucija Virpšaitė — vicepirmininkė 
Šarūnas Valiukėnas — sekretorius 
Bronius Kasakaitis — iždininkas 
Gintas Saulius — valdybos narys 
Vaclovas Mažeika — arbiter elegantiarum 
Kristina Sabaliauskaitė — magistrė 
Raimundas Panaras — tėvūnas

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 
proga savo bičiulius ir visus 

pažįstamus sveikina

Regina ir Jonas 
Čiuberkiai

aprūpinti šaudmenimis 
ir kitais reikmenimis 
izoliuotą šeštąją armiją. 
Bet labiausiai nemėgo 
dėl jo arogancijos. Go
eringas į Heinrici žiū
rėjo kaip įnenumalšina- 
mą sukilėlį ir negalėjo 
dovanoti, kad tas atsi
traukdamas nesudegino 
Smolensko. Heinricio pa
stabos dėl parašiutininkų 
posėdžio metu pas Hit
lerį dar tebegulėjo ant 
širdies.

Kitą dieną po posė
džio Goeringas telefoną- 
vo į Heinrici štabą ir 
pulk. Eismannui pareiš' 
kė, kad Heinrici, atsi
liepdamas blogai apie jo 
parašiutininkus , įžeidęs 
ir jį. Jis turįs dar dvi 
divizij’as parašiutininkų, 
bet jų nebeduosiąs Hein- 
riciui, o jo kaimynui 
Schoerneriui, kuris esąs 
tikras karys.

Pietų metu Goeringas 
pradėjo prikaišioti Hein- 
riciui jo karių blogą el
gesį.

— Aš aplankiau be
veik visus jūsų dalinius 
ir visur radau nieko ne
veikiančius kareivius. 
Aš mačiau juos apkasuo
se lošiančius kortom. Aš 
mačiau, kad kai kurie da
liniai neturėjo net kas
tuvų darbui. Bendrai pa
ėmus, niekas niekur ne
dirbo...

Ir jis grasinančiai pri
dėjo:

— Visa tai aš ketinu 
pranešti Fuehreriui.

Heinrici nerado rei
kalo diskutuoti tuo klau
simu su Goeringu. Vie
na ko jis norėjo, greičiau 
išeiti iš jo rūmų ir lai
kėsi šaltai iki pietų pa
baigos. Bet kai Goerin
gas jį palydėjo iki durų, 
Heinrici sustojęs pažiū
rėjo į gražius rūmus, 
parką ir pasakė:

— Aš tikiuos, kad 
mano tinginiai gal būt 
galės išgelbėti šią pui
kią nuosavybę nuo mū
šių, kurie čia greit pra
sidės.

Goeringas jį permetė 
aštriu žvilgsniu ir nieko 
nepasakęs grįžo į rū
mus.

— Jis neilgai vieš
pataus Kar inhalle, — pa
sakė kapitonui Bilai Hein
rici, kuriam nujautimas 
jau davė idėją, kada ga
lės įvykti didysis rusų 
puolimas. Žvalgybos pra
nešimai, stebėjimai iš 
lėktuvo ir Oderio van
dens atoslūgis jam sa
kė, kad puolimas turės 
įvykti apie balandžio 15 
ar 16 dieną.

***

Maršalas Žukovas 
prieš save buvo išsklei-

dęs didelį Berlyno planą, 
kuriame visi svarbes
nieji pastatai buvo sunu
meruoti. Reichstagas 
turėjo numerį 105, Hitle
rio^ rūmai nr. 106 ir t.t.

Žukovas atsisuko į ar
mijų vadus ir pasakė:

— Jūs matote objekty
vą nr. 105? Kas iš jūsų 
pirmasis pasieks? Ar 
Čuikovas su savo sargy
bos armija, Katukovas su 
savo tankais, Berzari- 
nas su savo smogiamąja 
armija ar Bogdanovas su 
sargybos armija? Ku
ris?

Žukovas tai darė tyčia, 
norėdamas tarp vadų su
kelti lenktynes. Kiek
vienas jų svajojo pirma
sis įžengti į Berlyną, ir 
būti pirmuoju prie 
Reichstago.

Fronte visi paruošia
mieji darbai puolimui bu
vo beveik baigti. Patran
kos ir šaudmenys jau bu
vo sutraukti prie lini
jos, tankai buvo pasiruo
šę. Inžinerijos daliniai 
su plaustais, tiltais ir 
valtimis laukė įsakymoo 
Kareivių rezervai lėk
tuvais buvo atgabenti į 
frontą iš užnugario. Vi
si buvo įsiktinę, kad puo
limas turės greit pra
sidėti. Bet tikrąją datą 
žinojo tik Žukovo štabe.

Raudonosios armijos 
korespondentas kap. Gol- 
bovas, apvažinėjęs Žu
kovo frontą, buvo nuste
bintas priešlėktuvinių 
prožektorių gausumu, ku
rie buvo išstatyti netoli 
linijos, pridengti tink
lais, kad nebūtų vokiečių 
žvalgybinių lėktuvų pa
stebėti. Jis negalėjo su
prasti, kam reikalinga 
tiek daug prožektorių.

(Bus daugiau)

IŠ VISO PASAULIO

Maloniai kviečiame atvykti į
BOSTONO L.S.T. KORP! NEO-LITHUANIA

NAUJU METU SUTIKIMI,
ruošiamą 1966 m. gruodžio mėn. 31 d.,

Tautinės Sąjungos Namuose — 484 East 4th Street,
South Boston, Massachusetts.

Vakarienė, šampanas ir pusryčiai puikiai išpuoštoj salėje, žavi muzika. 
ĮĖJIMAS 4 DOL.

Staliukai užsakomi ir pinigai užmokami iki gruodžio 24 d. pas f ii. Antaną
Vilėniškį — 5 Adams St., Dorchester, Mass. Tel. 282-4093.

• AMERIKIEČIAI KARIAI pa
tekę į Š. Vietnamo belaisvę, ne
sitiki Kalėdą džiaugsmo ir ši
limos. Š. Vietnamą valdą komu
nistai atmetė pasiūlymą pasi
keisti bent sužeistais belais
viais, atsisako įsileisti Tarpt. 
Raudonojo Kryžiaus delegaci
ją.

Dauguma belaisvių, tai lakū
nai, bet kiek jų iš tikrųjų yra 
dar gyvųjų tarpe, tikrų žinių 
neturima.

Hanoi vyriausybės akimis, la
kūnai belaisviai laikomi "karo 
nusikaltėliais".
• JTO VISUOTINO SUSIRIN

KIMO prezidentas ( Afganistano 
min. A. R. Pazhwak, uždaro
majame posėdyje kreipėsi į vi
sus prašydamas daryti žygius 
taikai Vietname atstatyti. Jau 
prieš tai gen. sekr. U Thant 
buvo pavesta kontaktuoti suin
teresuotas šalis. Dauguma at
stovų palankiai žiūri į tas pas
tangas, išskyrus Sov. S-gą, 
kurios atstovas pareiškė, jog 
tai vietnamiečių reikalas ir už
tenka tik atitraukti JAV kariuo
menę ir taika savaime įsivieš
patausianti. Vietkongo ir raud, 
kiniečių propaganda tuoj pat at
metė bet kokį JTO įsikišimą ir 
Vietnamo klausimo "sutarptauti- 
nimą". Bet kokios pastangos tai 
kai atstatyti jų laikomos "kiši
musi į Vietnamo vidaus reika
lus".

• JAV ir LOT. AMERIKOS 
vyriausybių konferencija numa
toma 1967 m. balandžio mėn. 
Dienotvarkėje tų kraštų eko
nominiai, žemės ūkio ir švieti
mo klausimai. Ne be to, kad pra- 
matoma svarstyti ir tų kraštų 
apsiginklavimo problemos. Kon ■ 
ferencija įvyksianti Urugvaju
je.

• KOSYGINO VIZITAS Tur
kijoje jau pirmame žingsnyje su
tiko šaltą ir susilaikančią at
mosferą, Premjero sutikimui 
atitinkamą ceremonialą Anka
ros aerodrome stebėjo mažas 
būrelis žmonių, kurių tarpe pa
sigirdo protesto balsų.

Amerikos Lietuviu Tautinės Sąjungos 
12-tas skyrius Clevelande

Linki ALTS Centro Valdybai, Dirvos 
redakcijai, skaitytojams ir rėmėjams 

ir Clevelando organizacijoms

LINKSMŲ KALĖDŲ 
ŠVENČIŲ

LAIMINGŲ NAUJŲ 
1967 METŲ!

ALTS 12-TO SKYRIAUS VALDYBA:
K. S. KARPIUS, pirmininkas
VYTAUTAS STUOGIS, sekretorius 
VLADAS BLINSTRUBAS, iždininkas 
STASYS LUKOŠEVIČIUS, parengimų vad. 
VINCAS BENOKRAITIS, padėjėjas

BRANGŪS — SESĖS IR BROLIAI LIETUVIAI!
Jau 23-čias Kalėdų šventes švenčiame ir Nau

juosius Metus sutinkame ne savo tėvynėje.
Per visą ketvirtį šimto metų nepalūžome rū

pindamiesi savo tėvynės laisve, lietuvybės ugdy
mu ir kenčiančiais už geležinės uždangos.

Clevelandiečiai šiuose darbo baruose yra įne
šę didelį įnašą savo darbais ir pinigine parama.

Tad ir šios Kalėdų šventės te jungia mus vi
sus vienam tikslui, o ateinančiuose metuose vėl 
nepalūžtamai jungsimės vieningon kovon.

Nuoširdūs sveikinimai ir linkėjimai organi
zacijų valdyboms, lietuvių institucijoms, LB ak
tyviesiems nariams ir visiems geros valios lietu
viams.
LB CLEVELANDO I-OS APYL. VALDYBA:

F. Eidimtas, J. Mikonis, K. 
S. Karpius, A. Neimanienė, A. 
Pautienius, G. Sniečkus, P. 

Šukys.

Season 's Greetings

from

COUNTY AUDITOR

and

Mrs. RALPH J. PERK
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R. Kisieliaus nuotrauka

Švenčių nuotaikos
Štai, kur pasirodo 

esama žmonėse daug 
energijos — tik pasi
maišykite miniose per
kant dovanas, pajuskite 
spūstį krautuvėse, visą 
kūno ir dvasios įtampą. 
O tai gi nereiškia nieko 
blogo. Juk tai pastangos 
ką nors pradžiuginti, 
širdį parodyti, lūkesčius 
patenkinti. Laimingi,

Mielus savo bičiulius, artimuosius ir 
pažįstamus sveikinu
ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ 
proga, linkėdama visiems sveikatos, ištver
mės ir viltingos ateities. Ta proga nuošir
džiai dėkoju visiems už rodomą man nuo
širdumą mano ilgos ligos metu, už prisimi
nimą knygomis, laiškais ir žodžiais.

Jėgos nebeleidžia visiems asmeniškai 
atsidėkoti, kad ir kaip norėčiau.

Jūsų
Sofija Smetoniene

Sveikiname su
ŠV. KALĖDOMIS

visus bičiulius ir kartu linkime 
laimingų

NAUJŲJŲ METŲ.

Dr. Steponas ir Ona
B. v • •i e z i a i

i The Lithuanian Newspaper

Established 1915

kurie dar tiki į Kalėdų 
Senį!

Galvoj antie ji apie
džiaugsmą, malonumą, 
poilsį, Kalėdų Senio mis
teriją, turėtų neužmirš
ti taip pat ir tai, kadkaž 
kur ugdoma neapykantos 
dvasia, kaž kur panei
giama Kalėdų prasmė, 
kaž kur žmonės prislėg 
ti ne vien tik vargo, bet 

fizinės ir dvasinės prie
spaudos.

Ir taip, plačiau pažvel
gus, sunku susikoncen
truoti vien tik savo šil
toj, šeimyninėj aplinkoj 
ir sakyti, kad tai jau ra
mybė žemėje ir — ale
liuja! Toli gražu, žmo
gaus gera valia tebelie
ka tolimu sapnu. Kalėdų 
Senio geroji valia lieka 
gyva tik trumpam žmo
gaus gyvenimo laikotar
piui.

***
Universiteto žurna

listikos fakultete kabo 
iškaba: "Jei tiesa,
skelbk ją!" Tas šūkis 
simbolizuoja žinojimą 
kaip atskirti tiesą nuo 
netiesos ir skatina ati
tinkamai elgtis. Ir ne
gali sakyti, kad šiandien 
visi, pagal tą šūkį, vien 
tik netiesą skelbtų. Ne. 
Visi skelbia tiesą, tik su 
tuo skirtumu, kad kar
tais nebeieškoma objek
tyviosios ir tikrosios tie
sos, o pasitenkinama per 
greit surasta "savąja 
tiesa". Toji ne aplin
kybių tyrime pasiektoji 
tiesa, bet savęs perver
tinimo rezultate kilusio
ji ir taip skubamoji skelb" 
ti pridaro daugiau žalos 
negu atneša naudos. Kaip 
vaikas, atėjus tam tik
ram amžiui, nebetiki į 
Kalėdų Senį, taip suau
gęs, sotinamas įvairių 
individų "tiesomis", nu
stoja bet kuo tikėjęs. Ar 
ne tokiu būdu skyla ir 
aižosi organizacijos, 
draugystės, senos bičiu
lystės? Ar ne tokiu bū
du menkėja pasitikėji
mas ateitim, kuriama ir 
siekiama bendromis jė
gomis, o ne vieno kurio 
nors staiga atsiradusio 

"genijaus" skelbiama tie
sa?

***
Kalėdų švenčių nuo

taikose grįžti momentui 
į Kristaus gyvenimą, Jo 
skelbtąjį mokslą, įmili- 
jonus per amžius ugdytų 
Jo mokslo pasekėjų-ide
alus. Ir ką, gi? Krikš
čioniškosios dorosprin
cipai prigijo, įsipilietino 
daugelio organizacijų 
įstatuose. Tik šia proga 
norėtųsi priminti, kad 
ne visada prigijo tiems 
įstatams prisiekusiųjų 
širdyse. Gal dėl to šian
dien ir sakoma, kad gy
venimas pasidarė žaidi
mu, kuriame kiekvienas 
individas žaidžia — pa
gal savo nusistatytas 
taisykles.

***
Ir taip lieka prisimini

muose spūstis krautuvė
se, dovanų dalinimo 
įkarštis, džiaugsmas 
ten, kur Kūčių Vakare 
susispiečia visa šeima, 
dalinasi plotkelėmis ir 
linki tokios pat laimės 
ateičiai. Kalėdų metu su
sitinka bičiuliai ir arti
mieji, džiaugiasi toliau 
gyvenančių prisiminimu 
nors atvirutės formoje, 
sužiba Kalėdų eglutės 
žiburiai.

Kalėdų dvasia ir nuo
taika, tos šventės pras
mė ir reikšmė mūsų gy- 
venime atgyja bent porai 
dienų.

Kaip tą dvasią pratęs
ti, jos tikrą esmę išug
dyti iki pilnumos, gal tik 
vienas Dievas težino.

j.č.

NEPAMIRŠKIT 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

Ginčas dėl prisiminimų

sąmokslu,Mancheste- vo jausmui sutvirtinimo

1964 m. prezidento J.
F. Kennedy našlė ir bro
lis, senatorius Rober
tas Kennedy, pavedė žur
nalistui ir rašytojui 
William Manchesteriui 
parašyti knygą apie pre
zidento mirtį — "Death 
of a President". Tas au
torius buvo pasirinktas 
todėl, kad pats velionis 
jį mėgo ir laikė, kad jis 
jį, prezidentą, labai ge
rai supranta. Gavęs tokį 
pavedimą Manchesteris 
pasižadėjo knygą išleis
ti ne anksčiau kaip 1968 
m. lapkričio 25 d. ir tik 
ją 'patikrinus’ ir davus 
sutikimą našlei bei bro
liui Robertui, o jiems 
dėl kokios nors priežas
ties to negalint padary
ti — jaunesniam broliui 
senatoriui Edwardui 
Kennedy.

Pasirodžius keliom 
knygom apie buvusio pre
zidento mirtį, kuriose 
kritikuojama Warreno 
komisijos to nužudymo 
tyrinėjimas ir lyg daro
mos prielaidos, kad čia 
turėta reikalo su plates
niu 
rio knyga staiga pasida
rė labai populiari ir lau
kiama. Look žurnalas au
toriui pažadėjo sumokė
ti 665.000 dolerių tik už 
leidimą paskelbti kai ku
rias tos knygos ištrau
kas prieš pasirodant kny
gai.

Pats autorius turėjo 
viso 10 valandų užtruku
sius pasikalbėjimus su 
ponia Kennedy,užrekor- 
duotus į juostą, kuriuose 
ji išdėstė savo atsimini
mus apie įvykių eigą. Aiš
ku, kad jis susilaukė ir 
buvusių prezidento bend
radarbių talkos, kurie 
atsisakė bendradarbiau
ti su kitais autoriais, no
rinčiais rašyti ta pačia 
tema, kaip pvz. Jim Bi- 
shop, kuris pagarsėjo s a' 
vo knyga "Diena, kurią 
mirė Kristus". (Įdomu, 
kad ir visi kiti autoriai, 
kurie tik rašė apie Ken
nedy raikalus ir jų lei
dėjau buvo susilaukę di
desnio ar mažesnio spau
dimo).

Pati Kennedienė Man- 
chesterio knygos nėra 
skaičiusi, tačiau jos ar
timi draugai ir patarėjai 
ją skaitė, jie įnešė tam 
tikrų papildymų ir patai
sų, kurių didesnė da
lis autoriaus buvo pri
imta. Machesteris š.m. 
liepos mėn. yra gavęs 
Roberto Kennedy tele
gramą, kurioje prane
šama, kad jis neprieš
taraująs tos knygos pa
sirodymui. Tačiau kai 
Look žurnalas turėjo 
pradėti spausdinti kny
gos ištraukas, preziden
to našlė ir brolis Ro
bertas kreipėsi į teismą 
prašydami tai uždraus
ti. Look žurnalas, teis
mui išpildžius Kennedy 
prašymą, turėtų sunai
kinti savo sausio 13 d. 
nr., kuris dabar spaus
dinamas — tas padarytų 
leidėjams apie 3 mili
jonus dolerių nuostolių. 
Be to, knygą jau yra skai
tę šimtai žmonių, todėl 
jos turinys jau nesudaro 
jokios paslapties. Tai ko
dėl sulaikyti jos išlei
dimą, ypač jei joje nė
ra iškraipytų faktų ar ko
kių prasimanymų?

Atsakymas į tą klau
simą prašosi toks, kad 
tos knygos pasirodymas 
nesutinka su Kennedy

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

šeimos politinėm ambi
cijom. Mat, knygoje iš
keliami šalti santykiai 
tarp prezidento ir vice
prezidento Johnsono. 
Tam staiga tapus prezi
dentu, prasidėjo natū
ralus trynimasis tarp 
naujo prezidento ir bu
vusio prezidento šei
mos, kurį akylus televi
zijos žiūrovai galėjo pa
stebėti jau gabenant pre
zidento kūną iš Dalias į 
Washingtoną ir čiajįpa- 
sitinkant. Pats preziden
tas Johnsonas buvo pir
momis valandomis smar
kiai pasimetęs ir nežino
jo ką daryti, juo labiau, 
kad jo pirmoji mintis bu
vo, kad čia turima rei
kalo su plačiu sovietų są
mokslu. Sakoma, kad tie, 
kurie Johnsono nemėgs
ta, Manchesterio knygą 
skaitys su dideliu malo
numu, tačiau ir tie, ku
rie jaučia jam simpatijų, 
toje knygoje ras tam sa-

Šiaip ar taip, jo situaci
ja tuo momentu buvo ga
na kebli. Galutinam re
zultate, Manchesterio 
knyga nepataisys Kenne
dy giminės - Johnsono 
santykių, kurie niekados 
nebuvo nei geri nei nuo
širdūs, tačiau kol jis dar 
yra prezidentas, Rober

Mano pavardė 
EDVVARD LUCAS

Aš dirbu Schmidt’ui Clevelande
Sugrąžintas tuščias bonkas aš dedu ant i uostos. Iš 
čia jos eina plovimui, sterilizavimui ir pripildymui su 
”one beautiful beer”. Kai susitinku su bičiuliais ar 
nueinu į taverną ir matau žmones geriant Schmidt’o 
alų, didžiuojuos prisidėjęs prie tų bonkų atėjimo iki 
jų. Kiek pastebėjau, kas kart daugiau ir daugiau 
žmonių geria Schmidt’ą, nes iš tikrųjų bonkos ne
paliauja riedėję.

C. SCHMIDT & SONS. INC., CLEVELAND, OHIO

tas Kennedy šiuo momen
tu dar nenori mesti pas
kutinės kortos. Tarp kit
ko ir Manchesteris yra 
įsitikinęs, kad Oswaldas 
žudė prezidentą Kenne
dy. neturėdamas jokių 
suokalbininkų.

Jei teismas dabar pa
sisakytų prieš autorių, 
jis padarytų labai nema
lonų spaudos žmonėms ir 
iš viso tiesos konstata
vimui precendentą. No
ras istoriją 'autorizuo
ti’, ją tikrinti ir ‘taisy
ti’ negali būti pagirtas.

Anot New York Times 
’’Istorija priklauso kiek
vienam, ne tik jos daly
viams. Ir todėl auto
riaus aukščiausia parei
ga yra patarnauti tie
sai, o ne knygos užsaky
tojams"... Tiesa kar
tais yra nemaloni, ta
čiau jau parašytos kny
gos apie Kennedy, kaip 
Arthuro Schlesingerio 
Jr. "A Thousand Days" 
ir Theodore Sorensono 
"Kennedy" turi nemažos 
vertės dabartinei kartai 
ir ateities istorikams. 
Tas pats taikintina ir 
Manchesterio knygai. 
Jei joje būtų klaidų ir iš
kraipymų, jos bus atitai
sytos kitų autorių. Istori
ja yra daugelio rankų 
darbas; ji reikalauja 
daug tomų, simpatingų 
ir nesimpatingų, kol pa
galiau galima padaryti 
teisingą sprendimą".
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AKIMIRKOS BRONYS RAILA

Herojus ir jo adjutantas
adjutanto memuaruose.

Gal juos papildymui dar kai 
kurie kiti pateiks. Bet... jau rei
kėtų labai paskubėti. Dienos 
greitai bėga, žilos galvos bal- 
tėja, o naktys ilgėja.

Vaclovo Šliogerio knyga apie 
prezidentą Antaną Smetoną, kaip 
žmogų ir valstybininką (beveik 
200 puslapių apimties), be abejo, 
privalo kitokių vertinimo krite
rijų, negu koks grožinės litera
tūros veikalas, romanas ar po
ema. Tai ne rašytojo ar laikraš
tininko knyga, o artilerijos pul
kininko ir karo ūkio mokslų ži
novo sudėstyti daugiau mažiau 
palaidi atsiminimai apie ilga
metį Lietuvos prezidentą (jo 
būdą, laikyseną, privatinį bei 
viešąjį gyvenimą) ir kai kurios 
gana bendros, o kai kada ir pi
kantiškos autoriaus asmeninės 
pastabos apie Lietuvos užsienio 
bei vidaus politikos eigą antruo
ju nepriklausomybės dešimtme
čiu.

Suvokdamas autoriaus rank
raščio rašytojiškus trūkumus, 
ir tam išlyginti pakvietęs talki
ninkų, knygos leidėjas J.J. Ba- 
čiūnas įžanginiame žodyje reiš
kia padėką prof. dr. J. Puzinui 
už rankraščio redakcinės da
lies sutvarkymą, o S, Barzdu- 
kui už kalbos peržiūrėjimą. De
ja .tokia padėka skaitytojui šį kar
tą atrodo neperdaug užpelnyta. 
Kalba ir rašyba pusėtinai taisyk
linga, bet stiliaus sklandumo ir 
ypač korektūros klaidų turbūt 
niekas rimčiau nepažiūrėjo. O 
redagavimo irgi beveik nematy
ti. Neskaičius viso originalinio 
teksto, sunku būtų kas konkre
čiai pasakyti, bet dažni tų pačių 
motyvų bereikalingi pasikartoji- 
jimai, suplanavimo trūkumai, 
pusiausvyros tarp skyrių stoka, 
skirtingų temų ir pašalinių epi
zodų susiuvimai raudonu siūlu, 
balanso nebuvimas tarp stamb- 
menų ir smulkmenų aiškiai ro
do, kad puošnus redagavimo ter
minas čia neatitiko užduoties.

Žinoma, viskas būtų reikėję 
iš naujo rašyti, o autoriui ir re - 
daktoriui gyvenant skirtinguo
se žemynuose tatai buvo sunkiai 
įmanoma, neparanku ir žymiai 
per brangu. Nieko nuostabaus, 
- jau daug knygų mes esame pa
rašę ir išleidę nepakankamai 
rūpestingai paruoštų, juodraš- 
tiškai parašytų. Tautose su aukš- 
tesne ir reiklesne rašto kultūra, 
pvz., prancūzuose ar vokiečiuo
se, tai būtų neįmanoma.

Neturiu jokio tikslo tamsinti 
tiesioginių specialybių plotmė
je mūsų aukštosios karininkijos 
orumą, bet man vėl norisi pa
kartoti, ką jau sykį esu rašęs 
apie gen. S. Raštikio atsimini
mus. Išmokti drausmingai ko

manduoti pulkui ar ir divizi
jai, atrodo, vis dėlto gal yra 
lengviau ir paprasčiau, negu 
parašyti vertingo turinio, bran
džios literatinės kultūros, 
aiškaus ir sklandaus stiliaus 
knygą...

Gal čia yra tik "Dievo dova
nos" klausimas, bet gal grei
čiau ir tai, kad mūsų įvairiopo 
rašto kultūra vis neturėjo ma
terialinių ir moralinių sąlygų 
bent pakenčiamai bręsti. Išsky
rus trumpas Nepriklausomybės 
laikotarpio prošvaistes, nuo 
Mažvydo Katekizmo laikų lie
tuviškų raštų ir raštininkų, li
kimas buvo klaikus ir visos 
aplinkybės stačiai baisios. Tie
sa, Kremlius šiandien sovieti
niams Lietuvos rašytojams, 
ypač partiečiams yra sudaręs 
geresnes materialines, riebiai 
parazitines sąlygas, - bet visi 
žinote, už ką ir kuriam tikslui. 
Tam tikslui, kad dar už šimto 
metų iš Lietuvos geriausiu at
veju pasiliktų tik vietovardis.

Tegu ši nusibodusi elegija 
nemažina pulk. V. Šliogerio 
darbo vertės ir nesužlugdo jo 
nuotaikos, kad pirmoji jo kny
ga nebūtų ir paskutinė. Jau 
vien Rozalimo garbei vengčiau 
tokio smūgio. Jo veikalas yra 
vertinga ir vietomis labai įdo
mi memuarinė medžiaga, 
o labiausiai žavi - tai jo ryž
tingumas, pozityvumas, sveika 
intencija ir, kas bebūtų, saky
mas gyvenimui: taip, taip!

Pilnai sutikčiau su autoriaus 
pratarme ir taip pat su leidėjo 
J.J. Bačiflno įžangos mintimis, 
jog - ... "šiuose Vaclovo Šlio
gerio atsiminimuose mes turi
me progos arčiau pažinti buvu
sį Lietuvos Respublikos pre
zidentą kaip žmogų, jo kasdie
ninį ir privatų gyvenimą, pa
žinti jį toki* kokį daugelis yra 
matę įvairiose šventėse ar iš
kilmėse. Visose kultūringose 
tautose daug prirašyta ir nuo
lat teberašoma apie įžymiuosius 
savo krašto vyrus, jų darbus, 
viešąjį ir privatų gyvenimą. Ir 
niekad nėra per daug tokių dar
bų... Čia duota gražios medžia
gos A. Smetonai pilniau pažin
ti. Skaitytojo valia pritarti ar 
nepritarti kai kurioms pareikš
toms mintims, bet netenka abe
joti autoriaus gerais norais, jo 
garbingumu ir nuoširdumu"...

Užmiršau ir nebeturiu šalti
nio patikrinti, kas tatai pasa-

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ
PROGA SAVO GIMINĖS. BIČIULIUS IR VISUS 

ELIZABETHO APYLINKĖS LIETUVIUS SVEIKINA

Dr. Stasys PETRAUSKAS 
ir šeima

158 Purk PI. Elizabeth. N. J. 07236
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kė, berods, Winstonas Chur
chillis. Esą, joks vyras, net 
viešumoje pats įžymiausias, ne
atrodo herojumi savo žmonai ir 
savo tarnui...

Šventa teisybė, tik žinoma - 
su išimtimis, kurios ją dar dau - 
giau patvirtina. Ir Šliogeris vie
nas iš jų. Adjutantas plačiausia 
to žodžio prasme yra tarnas, 
padėjėjas, pagalbininkas, įran
kis, prijungtinis, priedėlis. Ad
jutantui prezidentas patiko ir 
tebepatinka. Jis beveik niekur 
nesilpnina savo admiracijos tau
tos vadui. Prezidentūra ir visa 
prezidento šeima su svainiais 
ir marčiomis ir Užulėniu jam 
prisimena, kaip tikras Eldora
do. Apie visus jis tesuranda tik 
ko švelniausių ir glostančių žo
džių. Toks autoriaus požiūris, 
be abejo, yra labai teigiamas, 
visai kilnus, nors vietomis kiek 
justi naivumo padvelkimas ar 
pagunda skaitytojo atlaidžiam 
šypsniui. Dar ir užsieny tebė
ra gyvų visa eilė žmonių, kurie 
turėjo progos bent per rakto 
skylutę žvilgterėti į preziden
tūros labirintus, žino kiek dau
giau visokių knygoje nesuminė
tų tikrų faktų ir dar daugiau ne
pagrįstų gandų. Taigi, pasaka 
apie Lietuvos Baltuosius Rū
mus, jų šeimininką ir gyvento
jus dar toli gražu nebaigta.

Bet pradžiai ačiū ir už tai, 
ką adjuntantas papasakojo. Ir 
papasakojo taip, kaip nuo senų 
senovės rekomenduojama rašy
tojui ar aktoriui. Jeigu roma
ne tu ruošies pavaizduoti tikrą 
žmogžudį - pergyvenk drauge 
su juo, pasijusk žmogžudžiu. 
Jei tu scenoje vaidinsi karalių 
- susikoncentruok ir įsitikink, 
kad tu tikrai esi karalius. Pulk. 
Šliogeris šį metodą beveik tobu
lai pritaikė savo memuarams. 
Kiek laisviau atpasakotus kny
gos priedus ir pašalines temas 
atmetus, visa kita jis surašė, 
lyg šiandien dar tebebūtų pre
zidento adjutantas. Pasakojimui 
tatai suteikia daug autentiš
kumo, vaizdžiau perduoda anų 
laikų atmosferą ir rodo artis
tinį gerai išauklėto karininko 
nuoširdumą.

Žinoma, ne be to, kad šis au
toriaus požiūris ir metodas su 
savim neša veikalui ir keletą 
ydų, kaip kritiškumo stoką, ven
gimą savarankiškiau spręsti ir 
vertinti savo viršininką trijų 
dešimtmečių perspektyvoje,pa
siknisti giliau po herojaus men
talitetą ir psichologiją, taip skru
pulingai nesilaikyti adjutanto tar
nyboje, o kai kada net pasiversti 
tuo tradiciniu tarnu (butler), - 
daugiau išsiplepėti apie savo po
ną, dargi paieškoti jo silpnybių, 
protarpiais nusijuokti ir net su
galvoti savų anekdotų, kurie te
gu ne visai tikri, bet vaizdžiai 
perduotų laikotarpio ir jo hero
jaus tikrąją dvasią. Herojus iš
eitų gyvesnis, spalvingesnis, 
dar daugiau juo patikėtume.

Bet kaip žmogui, pažinusiam 
ir mylėjusiam Rozalimą, galė
čiau daug ką atleisti. Pagaliau, 
pulk. V. Šliogeris prezidento 
asmeniniu adjutantu buvo tik 
trumpai, 1935-1937 metų laiko
tarpyje. Palyginti, gana ramiu 
laiku, kai prezidentūroje buvo 
ką tik praėjusios ar dar neatė
jusios pačios didžiausios kri
zės. Jam neteko prezidento glau- 
džiausioje ir intymiausioje tar
nyboje pergyventi daug drama
tiškesnių krizių bei įtampų, kaip 
gruodžio 17 perversmas, A. Vol
demaro pašalinimas, gen. Ku
biliūno pučas, gen. Raštikio iš- 
budinimas iš napoleoninio sap
no, ilgamečio ministro pirmi
ninko ir svainio Tūbelio atlei
dimas iš vyriausybės, pagaliau 
lenkų, vokiečių ir sovietų ulti
matumai, ar tragingas preziden
to išvykimas užsienin.

šios krizės buvo didelės, 
reikšmingos, sunkios. Kaip pre
zidentas kiekvienu atveju laikė
si, kaip elgėsi, ką galvojo ir 
planavo, kaip pergyveno, - tai 
būtų nepaprastai įdomūs ir, čia 
neminint bendrinio pobūdžio A. 
Merkelio monografijos, dar nie
kelio išsamiau neaprašyti liudi
jimų vaizdai, per kuriuos tvir
čiau išryškėtų prezidento psi
chologija ir intelektinio tūrio 
gilumas, ko dar labai pasigen
dame dabartiniuose pulkininko

Priešingai vienam kitam šios 
knygos kritikui, tuoj ieškančiam 
politinių Smetonos ydų ar pir
miausia aiškinančiam, kaip ši
sai niokojo demokratiją, nedavė 
laisvės spaudai bei persekiojo 
įsipolitikavusius kunigus, aš la
biau mėgčiau sustoti ties kito
kiais vaizdais. Tokiais, kurie 
daugiau įdomūs mūsų papročių 
istorijai ar įneša linksmumo į 
anų senų laikų atmosferą. Jie 
kartais daugiau paaiškina, negu 
nuogieji admiruojančios termi
nologijos ar vis auką tebekre- 
čiančios apopleksijos išvedžio
jimai.

Pvz., kaip prezidentas ruoš
davosi ir keliaudavo vasarą atos 
togauti į Palangą. Šliogeris, ša
lia daugybės kitų kunigaikštiškų 
įvairumų, ta proga informuoja: 
"Kelionei Palangon valstybės lė
šomis būdavo parūpinamas spe
cialus traukinys, susidedąs iš 
miegamojo, saloninio ir preki
nio vagono daiktams bei dviejų 
platformų automobiliams" (85 
P.).

Ar ne žavinga? Su geros spar
tos specialiu lokomotyvu į Pa
langą buvo galima lengvai nu
važiuoti per 6 valandas, na, kad 
ir per dieną, pakelėje sustojant 
sveikintojų prakalbų išklausyti. 
Juk taip netoli Palanga nuo Kau
no... Bet vistiek reikėjo miega
mojo vagono ir - net dviejų plat
formų automobiliams nusivež
ti! Amerikoniškai žiūrint, ma
tyt, kai kurie lietuviai tada dar 
labai nemėgo važinėti automo
biliais ir geriau juos vežė ant 
platformų, idant nuo Kretingos 
geležinkelio stoties baigtų jais 
dar 5 mylias pavažiuoti ligi Pa
langos...

Bet užvis labiausiai man pati
ko prezidento pramogai ruošia
mų medžioklių aprašymas (107 
psl.). Tai šedevras, geriau už 
ką kitą nusakantis prezidento 
ramū būdą ir iš dalies charak
terizuojantis jo sukurtą san
tvarką.

Pulkininkas pasakoja, kad sa
vaime suprantama, jam "teko 
keletoje medžioklių dalyvauti, 
nes teko lydėti Prezidentą. Aš 
net savo šautuvo neturėjau, o pa
imdavau A. Smetonos šautuvą 
nešti, kad jam būtų lengviau. 
Medžioklės tvarkytojai, žino
ma, parinkdavo Prezidentui ge
resnę vietą "ant linijos", kad 
varovų pabaidytų žvėrelių dau
giau prabėgtų prieš Smetoną. 
Kad Prezidentas buvo ir ne visai 
blogas Šaulys, bet nedaug tenu- 
šaudavo žvėrelių. Jis visai ne
taikydavo į stirną ar ožį, retai 
šaudavo ir kiškelius, nes tų gy
lelių jam buvo gaila. Ne visa
da ir šaudamas pataikydavo,bet 
užtat vienas kitas medžiotojas 
kaimynas savo nušautą žvėre
lį į s kaitydavo A. Smetonos 
sąskaiton. A. Smetona supras
davo tą mandagumo kombi
naciją, bet viešai nieko nesa
kydavo, tik man nusišypsojęs 
prasitardavo... Pasibaigus me 
džioklei, visą laimikį sunešda
vo ir čia visi dalyviai nusifo
tografuodavo. Po to jau būdavo 
medžioklinės vaišės"...

Tokias vietas galėtum ko
mentuoti be galo, rasdamas 
daug būdingos prasmės akva
relėje, pradedant medžiojan
čio prezidento šautuvo paneši
mu, žvėrelių ant linijos užvary
mu, jų gailesiu, pataikūnų pa
stangomis savo "nušautą žvė
relį įskaityti Smetonos sąskai- 
ton", jo sutikimu su tokiomis 
"mandagumo kombinacijomis", 
bendra narsių medžiotojų foto
grafija ir, žinoma, baigiant vai
šėmis, kurios kaip rašo adju
tantas, "susidėdavo iš buliono 
su auselėmis, bigoso, kavos, 
konjako ir kt."

Vargu būtų įmanoma medžiok
lių istorijas atpasakoti talen- 
tingiau, su pačiu švelniausiu 
sąmoju, drauge simboliškai ir 
taikliai. Tik rozalimietis te
galėtu taip vaiskiai permatyti 
dalykus. Ir šiuose žodžiuose aš 
atpažinau savo vaikystės drau
gą Antaną, jauniausiąjį Vaclo
vo Šliogerio brolį, kuris irgi tu
rėjo įgimtą humoro jausmą. Tik 
jis visada mėgo, net visada su
prasdavo ir aplinkoshumoristiš- 
kurną...

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 

proga savo visus klijentus, gimines, 

bičiulius, Elizabetho bei apylinkes 

lietuvius sveikina

SAMMY’S FOOD MARKET
savininkai

261 Second St.

Elizabeth, N. J. 07206

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ 
PROGA SAVO BENDRADARBIUS, TARNAUTOJUS, 
ŠEIMININKUS BEI VISUS KLIJENTUS SVEIKINA 

LIETUVIŲ SVETAINĖS VADOVYBĖ

LITHUANIAN LIBERTY 
HALL, INC.

269-73 Second Street Elizabeth, N. J. 07206

ELIZABETHO, N. J. IR APYLINKIŲ LIETUVIUS, 

SAVO BIČIULIUS, GIMINĖS IR PAŽĮSTAMUS 

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ 
PROGA SVEIKINA

Petras ir Brone LUKOŠEVIČIAI
531 Elizabeth Avė., Elizabeth, N. J.

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ 
PROGA ELIZABETHO, N. J. IR APYLINKIŲ 

LIETUVIUS SVEIKINA

B. L. B. MEAT MARKET CO.
841 Elizabeth Avė., Elizabeth, N. J.

Tel. EL 3-4689

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ 
PROGA SAVO GIMINĖS, BIČIULIUS, VISUS 
KLIJENTUS IR ELIZABETH BEI APYLINKIŲ 

LIETUVIUS SVEIKINA

Edvardas ir Jane ŠIŠAI
GLOBĖ PARCEL SERVICE savininkai

913 Elizabeth Avė.. Elizabeth, N. J. 
Tel. E L 4-7608

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 

proga savo klijentus ir Elizabeth’o 

lietuvius sveikina

BOLLER BEVERAGES, INC.
111 East Jersey St. Elizabeth, N. J.

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ
PROGA SAVO KLIJENTUS, GIMINES IR BIČIULIUS

BEI ELIZABETH’O LIETUVIUS SVEIKINA

AKLONIS & ADAMS
Reg. Phar. in Charge K. J. AKLONIS

PRESCRIPTION DRUGGISTS
263 Elizabeth Avė. Elizabeth, N. J.

Phone: ELizabeth 5-0393
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Varpai ir vėl džiaugsmingai 
skamba,

Kristaus gimimą skelbdami.
Liepsnoja žemė pasipuošus
Žvaigždžių ir žvakių ugnimi...

R. Kisieliaus nuotrauka

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ 
PROGA SAVO KLIJENTUS, GIMINES, BIČIULIUS IR 
VISUS ELIZABETH’O BEI APYLINKĖS LIETUVIUS

SVEIKINA

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. William F. Blažis su šeima
306 First Avė., Elizabeth. N. J.

ELIZABETH, N. J. IR APYLINKIŲ LIETUVIUS, 

SAVO BIČIULIUS, GIMINES IR PAŽĮSTAMUS 

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ
PROGA SVEIKINA

JOHN PATRICK, Jr. su šeima
146 First St. Elizabeh ,N. J. 07206

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ
PROGA VISUS LIETUVIUS IR SAVO 

KLIJENTUS SVEIKINA

Charles E. McGRATH su šeima
ELECTRICAL CONTRACTING

525 E. Jersev St. Elizabeth, N. J.
Tel. Nr. ELizabeth 3-8228

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ 
PROGA SAVO KLIJENTUS, GIMINES IR 

ELIZABETH’O LIETUVIUS SVEIKINA

J. & B. GRAND STORES
Savininkai — J. LAGER

209-11 3rd St. Elizabeth, N. J.

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ 
ŠVENTĖMIS SAVO KLIJENTUS, GIMINES IR BIČIULIS

BEI ELIZABETH’O LIETUVIUS SVEIKINA

KUDLA FLORIST
ELizabeth 3-3472 126 Third St.. Elizabeth. N. J.

SEASON'S GREETINGS TO ALL

OUR FRIENDS

FROM

LITHUANIAN SAVINGS AND 
LOAN ASSOCIATION 

OF ELIZABETH, N. J.

DIRVA

HJALMAR BERGMAN

KAI ŽAIDŽIA
NEGERI VAIKAI

(4)

O mama? Ji galvojo. Juk sakė, kad galvos.
Ji net šį tą nusprendė. Paskui paskambino drau
gėms, parašė keletą laiškų, telefonu pasiuntė 
žaibo telegramą. Ji padarė daug darbų ir staiga 
pajuto, kad aplink tylu ir tuščia. Iš tiesų jai nie
kas netrukdė. Ji priėjo prie virtuvės lango ir 
šūktelėjo į kiemą. Niekas neatsiliepė. Nubėgo 
laiptais žemyn. Kieme buvo tylu ir tuščia. Pasi
beldė pas kaimynus. Niekas nieko nematė. Išlėkė 
į gatvę. Tylu ir tuščia. Ji apibėgo visą kvarta
lą, sutiko policininką. Tas nieko nematė. Valan
dėlę stabtelėjo, uždususi, vos pastovėdama ant 
kojų. Vilkatas atėjo ir pas ją, suleido nagus ir 
draskė. Vilkatas, baimė. Parėjo namo, paskam
bino į policiją, paskambino draugams ir pažįsta
miems, visiems, kurie galėjo kaip nors jai pa
dėti. Ne — ne visiems. Dar vienam nesiryžo. Ir 
vis dėlto jis nuoširdžiausiai galėjo jai padėti. 
Bet kažkas ją tramdė. Baimė paveikė. Ji paskam
bino, jis atėjo. Bandė ją nuraminti, prašė būti na
mie ir laukti pranešimų. Paskui išėjo. Būti na
mie! Laukti pranešimų, lengva pasakyti. Bet rei
kia. Tuščia ir tylu pasidarė bute, tuščia ir ty
lu. Niekas neskambino. Ji vaikščiojo šen bei ten, 
nuo lango prie lango. Gatvėje buvo tuščia ir 
tylu, niekas neskambino. Laikas bėgo, niekas ne
skambino.

Staiga ji sukliko, pamačiusi kažką pro lan
gą, ir galvotrūkčiais nubėgo žemyn. Ką jį pa
matė? Pasiuntinį. Vienoje rankoje jis turėjo di
delį didelį ryšulį, kita vedė mažytį mažyti berniu
ką. Berniukas buvo jos, o ryšulys berniuko. Pa
siuntinį gatvėje pasamdė kažkoks ponas. Ką jis 
pasakė?

— Tik adresą.
— Kaip jis atrodė?
— O miela fru, argi galima tą atsiminti Kū

čių dieną?
Pasakė ir nuėjo. Teko berniukui papasakoti. 

Ar jis papasakojo? Mama sužinojo viską. Ji su
žinojo, kad yra tortų sulig stalu didumo, ir ark
lių, linkčiojančių galvas ir švytuojančių uodegomis 
ir didelių muzikos dėžių, kurios groja pačios, ir 
... O ponas? Ponas? A, dėdė. Jis buvo nepaprastai 
geras. Ir labų dienų įdavė mamai.

Pasakė ir užmigo. Stovėdamas. Nuostabiosios 
Kūčios iš tikrųjų buvo nuostabios. Bet vis tiek 
nukamavo. Ji įsinešė jį į vidų, nurengė, paguldė. 
Tvarkydama drabužėlius, palaidinukėje užčiuopė 
šnarant popierių, tai buvo laiškas, prisegtas seg
tuku. Ji skaitė gerai, pernelyg gerai pažįstama ra
šysena parašytas eilutes:

"Brangioji, ačiū tau už laišką! Tavo spren
dimas nebuvo man netikėtas. Kai aš rašiau tau ir 
prašiau su berniuku atvažiuoti pas mane švęsti 
Kalėdų, jau žinojau, kad atsisakysi. Tu negali 
man atleisti ir nori švęsti su savo draugais. Ar, 
tikriau sakant — su draugu? Aš trejus metus 
maldavau tave atleisti. Dabar gana. Tik noriu pas 
kutinį kartą pamėginti. Vis dėlto liūdnoka švęsti 
Kalėdas vienam savo "namuose". Nupsrendžiau 
važiuoti į Stokholmą. Gal net slapčiom turėjau 
piktą mintį kaip nors taktiškai bent truputį sutrik
dyti tavo Kalėdų ramybę. Negaliu neprisipažinti. 
Paskui atsitiktinai mano kelyje pasipainiojo ber
niukas. Vos jį pažinau, o jis manęs, aišku, ne. Ir 
staiga man toptelėjo mintis: ar gali kas būti gra
žiau — tėvas ir sūnus drauge atšvęs Kūčias. Ypač 
kad jie nesimatė ketverius metus. Sumanyta —pa
daryta. Visa kita papasakos mažylis. Nemanau, 
kad sutrukdžiau jam kūčias, atrodo, kad jam tai 
buvo didžiulė šventė. Bet gali pati jį paklausti. Ir 
sveikink jį nuo dėdės Vilkato - Kalėdų senelio.

Man irgi buvo linksma. Nepaprastai. Tu daž
nai sakydavai, kad aš piktas. Perdaug dažnai, ma
no supratimu. Nelabai norėjau patikėti. Bet dabar 
tikiu, ir žinau, ir pripažįstu. Kad aš piktas. Juk 
nebūčiau taip neapsakomai džiūgavęs, galvodamas 
apie tavo Kalėdų "malonumus". Ir tavo draugų. Ir 
tavo draugo. O dabar — sudie".

Štai ką ji perskaitė. Paskui sudraskė laišką į 
skiauteles, tas skiauteles dar į skiauteles ir dar 
į mažesnes.

Vilkatas - Kalėdų senis po kelių valandų vėl 
sėdėjo savo kambaryje, toli nuo mamos ir berniu 
ko miesto. Jis keliavo naktį ir labai pavargo. 
Skruostai dar smarkiau įdubo, o smakras sugle
bo kaip kokio senio. Jis vos valiojo pakelti vokus 
ir jo žvilgsnis nebespindėjo melsvai. Retkarčiais 
trukteldavo cigaretės dūmą. Priešais jį ant rašo
mojo stalo gulėjo ką tik atplėšta žaibo telegrama. 
Ji buvo išsiųsta Kūčių dieną tuoj po to, kai jis su
sitiko berniuką. Kai susimąsčiusi mama viską 
apmąstė. Joje buvo parašyta:

"Sudegink mano laišką! Aš gailiuosi. Mes 
atvažiuosim. Priimk, mus kaip pavėluotą Kalėdų 
dovaną".

Pavėluota. Per vėlu. Kaip greitai gali pa
sidaryti per vėlu, kai žaidžia negeri vaikai!

Nr. 138 — 5

GERIAUSIUS SVEIKINIMUS IR LINKĖJIMUS 

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ
PROGA VISIEMS GIMINĖMS, BIČIULIAMS BEI 

ELIZABETH APYLINKĖS LIETUVIAMS SIUNČIA

Adolfas BRAŽINSKAS ir šeima
151 Second St. Elizabeth, N. J. 07206

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ
PROGA GIMINĖS, BIČIULIUS IR VISUS, KURIE 

VALGO LIETUVIŠKĄ DUONĄ, SVEIKINA

PRANAS KUPINSKAS su šeima
131 Inslee PI. Elizabeth, N. J. 07206

LIETUVIŠKA KEPYKLA

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ
PROGA VISUS SAVO KLIJENTUS. GIMINĖS.

BIČIULIUS. LINDEN BEI APYLINKĖS

LIETUVIUS SVEIKINA

ATLANTIC HEATING CORP.
114 VV. Elizabeth Avė. Linden, N. .J.

Tel. 925-6833

ELIZABETH’O. N. J. IR APYLINKIŲ 
LIETUVIUS SVEIKINU

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ 
PROGA

AL CORREIA
REALTOR, INSURANCE

1145 Elizabeth Avė. Elizabeth. N. J.
Tel. 352-2166

SU ŠVENTĖMIS!
SAVO KLIJENTUS SVEIKINA

SOBEL FUEL SERVICE
ŠILDYMO ĮRENGIMAI • ŠILDYMUI ALYVA

• CENTRINIS ORO VĖSINIMAS

635 St. George Avė. Roselle, N. J. 07203
CH 5-6500 21 vai. patarnavimas

ŠV. KALĖDŲ IR-NAUJŲJŲ METŲ PROGA 
SAVO GIMINES. BIČIULIUS, VISUS KLIJENTUS IR 

ELIZABETIIO LIETUVIUS SVEIKINA

SAMUEL YOSPIN & SONS, INC.
PAINTS - WALLPAPER

5th St. Corner Elizabeth Avė.. Elizabeth. N. J. 
ELizabeth 5-6900

DUNELLEN
NEW BRUNSWICK
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R. Kisieliaus nuotrauka

B. RAILOS LAUMIŲ JUOSTĄ’ 
PERSKAIČIUS

STEREO

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ 
PROGA SAVO KLIJENTUS, GIMINES, BIČIULIUS IR 

ELIZABETH’O LIETUVIUS SVEIKINA

FESTA - FLOWERS
607 Elizabeth Avenue Elizabeth, N. J. 07206

ELizabeth 2-0180

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ PROGA SAVO 
KLIJENTUS IR VISUS LIETUVIUS SVEIKINA

SAFFRAN FURNITURE, INC.
50-56 First Street Elizabeth, N. J. 07206

Telephone 352-1300

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ PROGA SAVO

KLIJENTUS IR VISUS LIETUVIUS SVEIKINA

STEIN’S JEWELRY INC.

94 First St., Elizabeth, N. J., 353-0210

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ PROGA SAVO 
KLIJENTUS, GIMINES, BIČIULIUS BEI 

ELIZABETH’O LIETUVIUS SVEIKINA

ALGEN PAINT CO.
DUTCH BOY & DU PONT PAINTS 
PAINTS - ENAMELS - VARNISHES

639 Elizabeth Avė. EL 2-1759

SVEIKINAME VISUS

MŪSŲ GAUSIUS KLIJENTUS

SU

ARTĖJANČIOMIS ŠVENTĖMIS

IR

NAUJAIS METAIS.

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

COSMOS TRAVEL BUREAU, 
INCORP.

Su dideliu įdomumu 
perskaičiau neseniai 
Londone.. Nidos Knygų 
Klubo išleistą Bronio 
Railos knygą Laumių 
Juosta.

Knyga 340 puslapių. 
Graži iš viršaus pažiū
rėti, o dar įdomesnė pa
skaityti.

Nuo pat jaunystės die
nų labai mėgau skaityti. 
Kadangi dar jaunutė at
vykau į šią šalį, tai lie
tuviškų knygų mažai tu
rėjau. Graibsčiau jas 
kur tik nutverdama ir ri
jau jas, kaip didžiausią 
skanėstą. Pagyvenus 
Amerikoj ir pramokus 
anglų kalbos, atsivėrė 
platūs horizontai į kny
gų pasaulį. į erdvius kny
gynus. Kur galėjau nu
pirkti, pirkau, o kai pri
trukdavau lėšų, gaudavau 
jas knygynuose. Buvo jų 
tokių, kad perskaity
davau net po du ar tris 
kartus. Norėjau susipa
žinti ir su kitų šalių kny. 
gomis,išverstomis į ang
lų kalbą.

Kada susipažįsti su 
įvairių knygų turiniu ir 
kartais labai intriguojan
čiai įdomiu, imi atskirti 
pelus nuo grūdų. Pasi
daro lengva atskirti gerą 
knygą nuo bevertės.

Nepretenduoju į Bro
nio Railos knygos recen
zentus. Nesijaučiu pajė
gi recenziją parašyti. 
Tik, kaip jau minėjau, ra- 
šydama apie Bronio Rai
los "Laumių Juostą" no
riu pareikšti gilų pasi
tenkinimą.

Bronys Raila pradeda 
savo knygą jaunimu ir se
nimu. Jis aprašo daugy
bę veikėjų, visuomeni
ninkų, mokslininkų, ra
šytojų, politikų ir palie
čia daugybes kitų temų. 
Tai rodo, kad autoriaus 
esama didžiai gilaus psi
chologo. Čia jis apžvel
gia prancūzų filosofą,No
belio premijos laimėtoją 
Albertą Camus, čia palie
čia profesorių Mykolą 
Biržišką, čia vėl mūsų 
detroitietį rašytoją,dra
maturgą Vytautą Alantą, 
čia Marių Katiliškį ir 
daug, daug kitų. Kur juos 
visus čia suminėsi. Kiek
vienas turėtų šią knygą 
perskaityti.

Kaip jis grakščiai ir 
gražiai, tartum muzikas 
žavingais tonais, byloja 
apie žmogų, kūrėją ir jo 
darbus. Jis kurreikiapa- 
glostys, pagirs, o pama
tęs, kad negerai, gal per 
neapsižiūrėjimą klaidų pa
dariusį, moko kūrėją, ra
šytoją, žurnalistą, meni
ninką, savo kritikos aš
trumu kartais pritren
kia. Palyginant, lyg tas 
gerasis tėvas, kuris la
bai myli savo sūnelį, o

pamatęs, kad vaikas ne
gerai elgiasi, priėjęs 
trinkt per kelnes. Ir 
pamuistęs jo galvytę, tė
viškai pasako: — "Vai
keli, taip nedaryk". Bet 
vaikutis truputį susirau
kęs pasitraukia į šalį ir 
pradeda mastyti; ar j am 
verkti, kad tėvelis mušė, 
ar juoktis, kad taip švel
niai sudavė, kad net ne
skaudėjo. Ir vaikutis nu
tarė pasitaisyti. O klaidų 
tas nedaro, kas nieko ne
veikia.

Atrodo, kad Bronys 
Raila labai myli savo tau„ 
tiečius ir visus.pasaulyje 
veikiančiuosius, lietu
vius kūrėjus, nuošir
džiai nori atkreipti jų 
atydą ten, kur jie yra 
stiprūs ir parodyti tas 
vietas, kur jie yra silp
nesni arba visai silpni.

Railos rašyba, lyg tas 
linas, iššukuota, švelni, 
tvarkinga. Joje spindi 
darbštumas, išmintis. 
Pav., jei Raila nori ap
rašyti arų lizdą, tai jis 
užlips ant kalno, susi
ras aro lizdą, jį apžiū
rės iš visų pusių, kaip 
ir iš ko jis yra sulipdy
tas, nuspręs ar aras iš
mintingai tą lizdą sulip
dė ir tada apie jį para
šys. Parašys teisingai. 
O jei Raila panorės ap
rašyti vandens leliją, jis 
susiras tvenkinį, nors 
tas tvenkinys būtų ir toli 
ir žemai, kalnų tarpekly, 
je, jus nueis, nusiskins 
lelijos žiedą, jį apžiū
rės pštraukios jo lape
lius, kuokeles ir teisin
gai jį aprašys; jo grožį, 
jo spalvingumą, jo 
reikšmę, jo paskirtį.

Railos raštų Dirvoje 
daugumą sudaro įvairių 
knygų recenzijos. Gal nie
kas tiek recenzijų nėra 
parašęs. Ir aš tikiu, kad 
kiekvienas knygos auto
rius jo recenzija paten
kintas. Perskaičius Rai
los recenziją, kaip veid
rodyje matai knygos 
stiprias ir silpnas pu
ses. Perskaičius recen
zuojamą knygą, geriau 
pažįsti ir knygos autorių.

Marija Sims - 
Černeckytė

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

FEMALE HELP

GENERAL DUTY NURSES for an 
active accredited well equipped 64- 
bed hospital in a grovving town, pop- 
ulation 3,500. Centrally Iocated be- 
tvveen major cities. Full maintenance 
available in a new residence, $3 5,00 
per mounth. Alberta Registered Nur- 
ses salary $360.00-$420.00, com- 
niensurate with experience. Excellent 
personnel policies and vvorking condi- 
tions. Apply: Director of Nursing, 
Brooks General Hospital, Brooks, 
Alberta. (134-140)

STASYS
BARAS

RADVILA PERKŪNAS LA GIOCONDA TOSKA TURAN001 AIDA LAJUIVE ANOM A CHENItR CARMtN MAN0NLLSCA1II PAGIIACB

GERIAUSIA ŠVENTĖM DOVANA!

STASIO BARO-BARANAUSKO 
OPERŲ ARIJOS, 

įdainuotos su Stuttgarto Simfonijos or
kestru, diriguojant D. Lapinskui.

Mono $6.00 Stereo $7.00
Plokštelę galima įsigyti ’SERIDA 

RECORDS” leidykloje ir pas platinto
jus. '

Prisiuntus adresą ir $10.00', leidykla 
pasiunčia plokštelę tiesiog oro paštu į 
Lietuvą, Australiją ir visus Europos 
kraštus.

Siųskite užsakymus:
SERIDA RECORDS 
3723 West 68th Street 
Chicago, Iii. 60629

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
VISIEMS MŪSŲ SKYRIAMS IR ATSTOVAMS JUNG
TINĖSE AMERIKOS VALSTYBĖSE, TŪKSTANČIAMS 
MŪSŲ KLIJENTŲ IR DRAUGAMS, KURIE PIRKDAMI 
DOVANAS SAVO GIMINĖMS GYVENANTIEMS USSR, 
SUDARĖ GALIMYBĖS PODAROGIFTS, INC. IŠAUGTI 

IR IŠSIVYSTYTI IKI DABARTINĖS APIMTIES.
MES DABAR PERTVARKOME MŪSŲ PARODŲ SALŲ 
IR PAKEIČIAME DAUGELI PAVYZDINIŲ PREKIŲ 

NAUJOMIS —
SPECIALIAM PARDAVIMUI

Su nuolaidomis, PAVYZDŽIUI TIKROS RUSIŠKOS KAI
LIŲ KEPURĖS, FOTO APARATAI, ORIGINALŪS BUK- 
HARIŠKI KILIMAI, RANKŲ DARBO DĖŽUTĖS IR 
LĖKŠTĖS SU PIEŠINIAIS, AUDINIAI ĮVAIRIŲ SPAL
VŲ IR RAŠTŲ, DVRAČIAI, PUIKUS PASIRINKIMAS 
VYRIŠKŲ EEI MOTERIŠKŲ LAIKRODŽIŲ IR KITA.

PIRMIAUSIA ATĖJUSIAM — PIRMIAUSIAI 
PATARNAUJAMA.

PODAROGIFTS Ine.
220 PARK AVENUE SOUTH (corner 18th Street) 

New York, N. Y. 10003. Telefonas: 212 — 228-9547

Process Engineer
Long range requirements in Povver Systems Division have 
created openings for process engineers. Minimum of 3 
years of process enginęering experience in manufacture 
of laminated hard core transformers, methods, time study 
or P.B.S. experience in hard core transformer produetion. 
Degree or non-degree with comparable experience. Reloca- 
tion and liberal benefit program. Send resumes to: J. N. 
Balog, Manager Salaried Employment.

NORTH
Galion, Ohid"'44833 

Subsidiary of United Utilities

An equal opportunity employer

ELECTRIC

IIESĖIIAM1 CHHLUaiJE PINKITE MlIJOJE MODERNIOJE
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332PARAMA
Savininkai: J. Ja n ūsaitis ir J. Mažeika

ČIA GĖRIMUS PIRKSITE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ

1. Import. 5 Stars Greese Brand ... 5th —$5.39
2. Glenmore Vodka ....................... 5th — $2.98
3. Coeur cle France Cordials ....... 5th — $2.98
4. Import. 3 Stars French Congnac 5th — $4.75
5. May Wine — Import.

From German

6. Krupnik — Honey punch
7. Import. Scotch Wiskey ...

5th — $3.69
5th — $3.98

5th — $0.98 Be to, didžiausias pasirinkimas importuotų 
maisto produktų iš viso pasaulio kraštų.
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L. .
^CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

ASS METINE ŠVENTE

Akademinio Skautų Sąjūdžio 
Clevelando sk. tradicinė meti
nė šventė praėjo kilnioje nue* 
taikoje Holliday Inn svetainėje.

Šventės oficialioji dalis pra
dėta įžanginiu fil. inž. A. Juo
dikio žodžiu, kurį sekė Korp! 
Giedra, Korp! Plienas atstovų 
ir Detroito sk. vardu sveikini
mai. Pobūvin specialiai buvo 
atvykęs fil, A. Zaparackas.

Fil. Dr. S. Matas skaitė pa
skaitą apie ASS gyvenimą ir už
davinius. Vėliau buvo pristaty
ta nauja valdyba, fil. Dr. G. 
Matienė įvedė naujas kandida
tes ir fil. inž. K. Gaižutis nau-

Lietuvių Veteranų Sąjungos 
Ramovės skyriaus narius ir šeimas 
sveikina

L. V. S. Ramove Clevelando 
Skyriaus Valdyba

et i tvos

D. L. B. Birutes Draugijos 
Clevelando Skyriaus Valdyba

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 
proga savo bičiulius, gimines ir visus 

artimuosius sveikina

Dr. A. ir K. Martus

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ 
proga savo klijentus ir Clevelando lietuvius 

sveikina

GLOBĖ PARCELL SERVICE, 
INC.

7023 Superior Avė. Cleveland, Ohio 44103
R. Valodka, savininkas

ASS metinės šventės Clevelande dalyviai. V. Bacevičiaus nuotrauka

jus kandidatus. Stud. E. Sviders - 
kas iš Akrono, akordeonu iš
pildė keletą muzikinių dalykų: 
be to buvo parodyta spalvota fil
mą iš paskutinės Lietuvių Skau
tų Stovyklos CapeCod. Vakarui 
konferavo fil. inž. V. Kamantas.

Po oficialios dalies sekė dai
nos ir šokiai.

*CLEVELANDO TĖVYNĖS 
GARSŲ RADIJAS penktadienį, 
gruodžio 23 d., 8-9 vai. vak. per 
WXEN-FM stotį transliuos kla
sikinę Dickenso apysaką Ka
lėdų Giesmė, kurią reži
suoja akt. Petras Maželis. Gi
lią Kalėdų šventės prasmę at
skleidžiančioje apysakoje vai

Sveikiname Lietuvių Salės Akci

ninkus ir Amerikos Lietuvių Piliečių 

Klubo narius, linkėdami visiems links

mų ŠVENTŲ KALĖDŲ ir LAIMIN

GŲ 1967 METŲ.

Lietuvių Salės ir Amerikos 
Lietuvių Piliečių Klubo 

Direkcija

dina — Vytenis Gatautis, Ignas 
Gatautis, Rūta Maželytė,Tomu
kas Palubinskas, Aldona Balčiū
naitė, Egidijus Marcinkevičius, 
Romas Zorska, Gražina ir Vla
das Plečkaičiai, Onutė Klio- 
rytė, Nijolė Maželienė ir Pet
ras Balčiūnas. Pagrindinį Skru. 
džio vaidmenį atlieka pats re
žisierus. Apysaką vertė ir ra
dijui pritaikė Juozas Stempu
žis. Šioje programoje taip pat 
bus perduoti organizacijų ir bi
čiulių sveikinimai Clevelan
do lietuviams.

Kūčių vakarą, gruodžio 24 
d., 9:30-10 vai. vak. Tėvynės 
Garsai perduos pranciškonų 
provincijolo poeto Leonardo 
Andriekaus kalėdinį žodį ir 
bendradarbių reportažus iš 
N. Zelandijos, Šveicarijos, V. 
Vokietijos, D. Britanijos, Va
sario 16 gimnazijos, Kanados 
ir kitų kraštų kaip lietuviai 
.švenčia Kalėdas tuose kraštuo
se.

Gilaus turinio ir švenčių nuo ■ 
taikos kupinose programose ka- 

ledines giesmes atliks solistė 
Aldona Stempužienė, Aukuro 
ansamblis, šv. Jurgio parapi
jos choras, Dainavos ansamb
lis ir Alice Stephens moterų 
choras.

Visi Clevelando lietuviai kvie
čiami įsijungti radijo apara
tus ir pasiklausyti šių dviejų 
Tėvynės Garsų kalėdinių pro
gramų.

* JULĖ IR JURGIS 
SALASEVIČIAI išvažia
vo keletai mėnesių į Ari
zoną.

* NAUJŲJŲ 1967 ME
TŲ sutikimo balius ren
giamas LB I-os Apyl. 
V-bos gruodžio 31 d., 
Slovėnų Auditorijoje nu
matomas šia tvarka:

Pradžia 8:30 v.v., šal
ti užkandžiai laisva 
tvarka baro salėje, vai
šės prie stalų (didžio
joje salėje) 9:30 v.v., 
NM sutikimas (trumpas 
sveikinimas ir Lietuvos 
Himnas) 11:55 v.n.

Pasilinksminimas gro
jant Joe Wendel kape
lai nuo 10 v.v. iki 3 v.r.

Vaišių paruošimui pa
kviesta p. O. Jokūbai- 
tienė, kuri clevelandie- 
čiams žinoma skoningu 
maisto paruošimu.

Svečių patogumui val
dyba parūpino apskri
tus stalus ir pavienias 
kėdes.

Dalyvavimas asm. 7 
dol., jaunimui iki 21 m. 
amž. 4 dol.

Prie stalų susitvarko
ma po 10 asm., jaunimas 
nemažiau 4 asm.

Prašome iš anksto pa
sirūpinti kvietimais.

Kviečiame visus lietu
vius dalyvauti šiame NM 
sutikime. Sutikime juos 
šiltoje lietuviškoje nuo
taikoje.

Tad iki pasimatymo 
LB Naujųjų Metų sutiki
mo baliuje.

Valdyba 
(sk)

PARDUODAMAS NAMAS
4 miegamieji — 1 apa

čioj. Grovewood rajone. Sa
vininkas išsikrausto. Priva
lo parduoti. $12,800.

Tel. 752-3400.

SIUNTINIUS į LIETUVĄ 
SIUNČIANČIŲ JŲ 
DĖMESIUI

Pranešame, kad Globė 
Parcel Service, Ine. Cle
velando skyrius nuo gruo
džio mėn. 24 d. iki sau
sio mėn. 3 dienos bus 
uždarytas. Tuo pačiu pra
nešame, kad nuo sausio 
mėn. 3 d. 1967 metų šis 
skyrius veiks naujose pa
talpose:

787 E. 185 St.
Cleveland, Ohio 44119

Telefono numerį pra
nešime vėliau.

Vedėjas

A. M. D. REALTY
Vis dar turime pirkėjų 

Šv. Jurgio — šv. Vito para
pijų rajone ir į vakarus nuo 
E. 55 g-vės.
ALG. DAILIDĖ — Realtor

Bendradarbiai:
Ant. Mikoliūnas ir

Mike Sekara.
1123’Ą Norwood Rd.

432-1322

• Nedelskim® ilgiau ir 
padidinkime savo gyvybės 
draudimą, kol dar nė vėlu. 
Dėl informacijų skambinki
te prityrusiam draudimo 
atstovui — V. Giedraičiui 
tel. 944-6835.

• Apdraudos reikalais ge
niausius patarnavimus gau
site kreipdamiesi į Z. Obe- 
lenj tel. 531-2211.

HELP WANTED MALĖ
JOURNEYMEN

COLD HEADER SĖT UP MEN

Open die experience required , steady 
work. Better than average fringe ben
efits. Excellent working conditions.

DEARBORN THREAD ROLLING CO.
Subsidiary of Solar Machine

Products Co.
34364 Goddard Rd.

Romulus, Mich.
(137-139)

WANTED EXPERIENCED

LIFT TRUCK 
REPAIRMEN

Experienced in Gas Power Tow_ 
motors, Hysters, A. C. & Clark.

Call M r. FEDERAN
216 — 662-3100

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ir LAIMINGŲ 
NAUJŲJŲ METŲ 

visiems lietuviams linki

JUOZAS MIKONIS — Realtor

EAST SHORE REALTY
780 East 185 Street IV 1-6900

Dr. Sonja and Frank TOPLAK
Dental Office and Laboratory at 6420 St. Clair Av.

wish all their Lithuanian patients a 
MERRY CHRISTMAS AND 

HAPPY NEW YEAR.
Phone 361-1970

LINKSMŲ SV. KALĖDŲ

ir

LAIMINGŲ NAUJU METŲ 

savo bendradarbiams linki

Jūsų
spaustuvininkas

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 
proga savo bičiulius ir pažįstamus 

sveikina

Eugenija ir Bronius 
Bernotai,

Clevelande

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir LAIMINGŲ 
NAUJŲJŲ METŲ 

savo bičiuliams, klijentams ir visiems 
Clevelando lietuviams linki

MINT TAVERN
397 East 156 Street

Savininkas POVILAS ŠŪKIS.

GREETINGS and BEST WISHES

VISITING BEDFORD?

STOP AND SEE OUR NEW LOCATION

HOME OF MOSHER-LALLY 
CHEVROLET CO.

Bedford, Ohio
500 Broadway

232-2000

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

6621 Edna Avenue 936 East 185th St.
EN 1 - 1763 KE 1 - 7770
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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Pranas Naujokaitis, šių metų Draugo romano premijos laurea
tas, vasaros metu prie rankraščio "Žydinčios dienos". P. Naujo
kaitis yra išleidęs tris poezijos rinkinius ir du romanus. Premi
jos įteikimas įvyks Chicagoje kovo 5 d. G. Naujokaičio nuotrauka

L. S. T. KORP! NEO-'LITHUANIA 
VYRIAUSIOJI VALDYBA

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ 
proga, sveikina visus Korporantus, išsi
blaškiusius po visą pasaulį ir linki viso- 

ke riopos sėkmės ir laimės.

Pirm. Rimas Staniūnas 
Vicepirm.Elvyra Kavaliūnaitė 
Sekr. Stasys Mankus
Ižd. Algirdas Saulis
Arbiter eleg. Antanas Kašubą

* EMILIJA STEFO- 
NIENE, uoli ALTS-gos 
Clevelando sk. narė, iš
vykstant atostogų į Ar
gentiną padidino savo įna
šą Vilties d-jai iki 50 
dol.

E. Steponienė išvyksta 
palydint savo gerą bičiu

lę p. Sviderskienę, vyks 
tančią aplankyti savo gi
minių Argentinoje.

* MINKŲ VEDAMOS RADI
JO programos Kalėdinė pro
grama įvyks antrą dieną Ka
lėdų, t.y. gruodžio 26-tą, pir
madienį, nuo 1:00 iki 1:45 vai.
P.P.

Visiems mūsų draugams, bičiuliams ir 
pažįstamiems, esantiems Europoj, 
Šiaurės ir Pietų Amerikoj, Kanadoj 

ir Australijoj — tariam: 
SVEIKI, SULAUKĘ ŠV. KALĖDŲ! 

ir 
širdingai linkini gerų-gražių 
NAUJU — 1967 — METŲ.

Genovaitė ir Antanas Diržiai 
Brooklyn, New York

SANTAROS-ŠVIESOS FEDERACIJA 
Maloniai kviečia Jus atsilankyti į tradicinį 

1067 1IIIIJI METU SUTIKIMI, 
gruodžio 31 dieną, Mar Lac House, 104 So. Marion St., 

Oak Park, Illinois
(3 blokai j šiaurę nuo Madison ir vienas j rytus nuo Harlem)

Pietūs su šampanu prabangioje, erdvioje salėje, grojant nuotaikingai muzikai.

Nemokamas mašinų pastatymas prie salės.

Staliukai 8-10 žmonių. Užsakomi telefonu: 925-8559 ir 434-6325.

Amerikos Lietuvių 
Tautinės Sąjungos Eli- 
zabetho skyriaus narių 
metinis susirinkimas 
įvyko Lietuvių Laisvės 
salėje gruodžio 11 d. Ma
lonu pastebėti, kad ALT 
S-gos Elizabetho sky
rius yra Lietuvių Lais
vės salės dalininkas ir 
kad keletas skyriaus na
rių yra Laisvės salės 
valdyboje.

Pirmininkas Petras 
Lanys pasveikino susi
rinkusius ir į prezidiu
mą pakvietė Praną Pu- 
roną pirmininku, o Joną 
Švedą sekretorium.

Išklausyti skyriaus 
valdybos narių ir Kontro.- 
lės komisijos praneši
mai, iš kurių išaiškėjo,

LOS ANGELES

Los Angeles lietuviams Nau
jų - 1967 - Metų sutikimus, kaip 
ir kiekvienais metais, taip ir 
šįmet ruošia Liet. Tautiniai Na
mai ir Liet. Bendruomenės Apy
linkė.

Tautinių Namų Naujų Metų 
sutikimas įvyks nuosavuose na
muose, 3356 Glendale Blvd. Vie- 
tas užsisakyti ir įėjimo bilie
tus įsigyti galima pas LTNa- 
mų valdybos narius: A. Latvė- 
ną, H. Bajalį, B. Mackialą ir 
Pr. Gustą. įėjimas asmeniui 
6 dol., studentams -- 3 dol. 
Pradžia 9 vai. vakaro.

Liet. Bendruomenės ruošia
mas Naujų Metų sutikimas įvyks 
Ukrainiečių Kultūros Centre, 
4315 Melrose Avė. Vietas re
zervuoti reikia pas O, Razu- 
tienę, A. Balsienę ir A. Mar
kevičių. Įėjimas asmeniui 7.50 
doL, o nedirbantiems studen
tams 5.00 dol. Pradžia 8 vaL 
vakaro.

DETROIT

Balfo 76-to skyriaus metinės 
rinkliavos metu surinkta 3,603 
doL 49 et. Rinkliavai vadovavo 
E. Paurazienė. Talkininkavo 50 
rinkėjų. Aukojo 625 aukotojai. 
Jiems visiems valdyba širdin
gai dėkoja.

NEW YORK

GARSAS IR VAIZDAS

Gruodžio 16 d. daili
ninkų Aleksandros ir Vy 
tauto Kašubų rezidenci
joje New Yorke Santaros 
- Šviesos Federacijos 
skyrius surengė dail. Ro
mo Viesulo paskaitą apie 
garsą ir vaizdą. Prele
gentas pademonstravo 
kaip paveikslas specia
lios mašinos pagalba pa
verčiamas į garsą. Daly
vavo apie 40 klausytojų, 
kurių tarpe be šeiminin
kų buvo dar devyni daili
ninkai: V. Dragunevi-
čius, A. Elskus, V. Ig
nas, V. Krištolaitytė, V. 
Raulinaitis, L. Urbonas, 
K. Zapkus, K. Žoroms- 
kis, R. Žukaitė - Nagi- 
nionienė. Susirinkimą 
pravedė skyriaus pirmi
ninkas dr. R. Vaišnys. 

kad skyriaus veikla buvo 
sėkminga. Skyrius pa
didėjo nariais ir turtu. 
Iš Stasio Lukoševičiaus 
pranešimo paaiškėjo, 
kad yra daug pasidarba
vęs Dirvai, gaudamas ne 
mažai naujų skaitytojų 
ir Vilties D-jai naujų na
rių. Susirinkimas už 
veiklumą padėkojo val
dybai ir S. Lukoševičiui.

Skyriaus pirmininkas 
Petras Lanys padėkojo 
visiems prisidėjusiems 
prie skyriaus veiklos 
sėkmingumo. Pranešė, 
kad aplankęs sergantį 
skyriaus narį muz. A. 
Kačanauską ligoninėje.

Po pranešimų ir dis
kusijų buvo išrinkta nau
ja skyriaus valdyba: Pet
ras Lanys, A.S. Trečio
kas, Henrikas Bitėnas, 
Jurgis Miežaitis ir Ro
mas Subačius. Kontro
lės komisijon išrinkti: 
Algis Bitėnas, Jurgi s Mi
siūnas ir Angelė Kviet- 
kuvienė.

Pasiinformuota Vliko 
problemomis ir įvyku
siais pasikeitimais.

Pirmininkas pranešė, 
kad skyriaus narys, ke
pyklos savininkas Pra
nas Kupinskas iš sėkmin
gos medžioklės Kana
doje parsivežė briedį ir 
paprašė visus susirinki
mo dalyvius vakarienei.

Prie užkandžių kalbos 
pakrypo į Dirvos reika
lus: naujų skaitytojų, Vil
ties D-jai narių ir spau
dos darbų. Pirmininkui 
pranešus, kad ALTS-gos 
Seimas įvyks Chicagoje 
1967 m. birželio mėn. 3- 
4 d.d. kilo klausimas, 
kaip geriau pasiruošti 
seimui. Sutarta, kad rei
kalinga skyriaus narių 
skaičių iki Seimo padvi
gubinti ir sudaryti gali
mybę daugiau atstovų į 
Seimą pasiųsti.

Malonu pastebėti, kad 
pirmesnės ir dabartinė 
skyriaus vadovybės pa
sižymėjo rimta ir tak
tiška skyriaus veikla ir 
kad susirinkimas praėjo 
rimtoj, nuoširdžioj keltų 
klausimų ir jų aptarimo 
dvasioje.

A.S. Trečiokas

• L.S.T. Korp! Neo-Li- 
thuania išleido 40 metų su
kakties proga leidinį. Leidi
nys didelio formato, 328 
psl., gražiai įrištas, turinin
gas ir iliustruotas. Kaina 
10 dol.

Kviečiame visuomenę įsi
gyti padidinant ir papuo
šiant savo asmeniškas bib
liotekas. Leidinys gauna
mas Korp! Neo-Lithuania 
Vyriausioj Valdyboj, adre
su: Rimas Staniūnas, 4608 
So. Troy, Chicago, III. 60632 
ir taip pat pas žemiau nu
rodytus padalinių valdybų 
atstovus:
1. Chicagoje — Vytautas 

Kasniūnas jr., 3754 W. 
70 PI., Chicago, III. 60629

2. Clevelande — Viktoras
Stankus, 1141 East 71 
St., CIeveland, O. 44103.

3. Detroite — Audronė Vai- 
tiekaitytė, 7815 Mans- 
field, Detroit, Michigan 
48228.

4. Bostone — Algirdas An
tanavičius, 15 Harbor- 
vievv Street, Dorchester, 
Mass. ir Vytautas Izbic- 
kas, 30 Alaric St., West 
Roxbury, Mass.

5. New Yorke — Aldona 
Čekienė, 50 Avlin St., 
Metuchen, New Jersey 
08841.

6. Philadelphia — Gabrie
lius Mironas, 8006 Castor 
Avė., Philadelphia, Pa. 
19115.

Detroitietės skautės Danutė Valytė, Austė PečiOraitė, Rūta Baub
lytė ir Rūta Kaunelytė prie lietuviškais ornamentais išpuoštos eg- 
tės Detroito miesto istoriniame muziejuje.

K. Sragausko nuotrauka

TURTAS VIRŠ DVIDEŠIMT MILIJONŲ

Automobiliams aikštė greta mūsų įstaigos
Nuo spalio mėn 17 d 1966 m. sąskaitos yra apdraustos iki $15.00000 

per Federal Savings & Loan Insurance Corporation

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Licenzijuotą lietuvių Įmonė , registruota 

U. S. Department of Justice 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2608 W. 69th St., Chicago, III. 60629 — Tel. WA 5-2787 
2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629 — Tel. WA 5-2737 
3212 So. Halsted St., Chicago, III. 60608 — Tel. CA 5-1864 

DIDELIS PASIRINKIMAS medžiagų ir visų kitų Lietuvoje 
pageidaujamų prekių labai prieinamomis, žemesnėmis negu 

kitur kainomis.
KREIPKITĖS i mūsų lietuvių bendrovę, kuri turi teisę siun

tinius siųsti be tarpininkų, tiesiai iš Chicagos į Lietuvą. 
Vedėjai E. ir V. ŽUKAUSKAI

BUS MOKAMA PRADEDANT 
SAUSIO 1 D., 1967 M.

UŽ VISAS SĄSKAITAS.

u t u a I 
ederal 
avings

Į 2212 WEST CERMAK ROAD
CHICAGO, ILL. 60608

John 4. Kazanauskas. Pres.

M 
F
S

k, ST. ANTHONY
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

Joseph F. Grlbauskai 
Executive Secretary

INSUREO

DIVIDEND CHECKS 
MAILED OUARTERLY 
ON INVESTMENT 
SAVINGS 
ACCOUNTS

LONG TERM 
BONUS 

SAVINGS 
ACCOUNTS
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