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Ryšy $u šventųjų Metų jubi
liejum Popiežius Pijus XII tel
kėsi apdovanoti Lietuvos Minis- 
terį prie Šv. Sosto Stasį Gird
vainį Aukso Kryžiaus ir pasiun
tinybės attachė Stasį Lozoraitį, 
jun. — Bronzos Kryžiaus orde- 
nais.

¥

Lietuvos Diplomatijos šefas 
Stasys Lozoraitis, prieš išvažiuo
damas į Bonną, aplankė Vokie
tijos ambasadorių Romoje von 
Brentano. Būdamas Vokietijoje 
min. St. Lozoraitis susitiks su 
prel. M. Krupavičium.

Romos Klubo susirinkime, ku
riame dalyvauja Italijos politi
kai ir užsienio diplomatai, min. 
Stasys Lozoraitis buvo pristaty
tas Italijos ministeriui pirminin
kui ir užsienio reikalu ministe
riui. Pasikalbėjime su Alcide de 
Gasperi St. Lozoraitis padėkojo 
už tai, kad savo paskutinėj kal
boj parlamente jis priminė, jog 
Sovietų Sąjunga yra okupavusi 
Lietuvą, Estiją ir Latviją, su
laužydama savo iškilmingai- pa
sirašytąsias nepuolimo šutai tis 
su Baltijos Valstybėmis.

PAGERBĖ 
LAIMĖTOJĄ

Didžiuosius Chicagos politi
kierius nustebino faktas, kad 
Antanas Olis, prieš kurį organi
zuotai ėjo dalis jo paties parti
jos (respublikonų) atskilėlių, 
susibūrusių į abejotinos moralės 
vadinamąjį IVestsidės bloką, ne 
tik laimėjo rinkimus, bet ir Chi
cagos mieste surinko balsu dau
giau negu daugis kitų respubli
konų kandidatų, įskaitant patį 
Eisenhoįverj ir_tjtrattoną, paują. 
Illinois gubernatorių.

Italų vadovaujama Westsidė 
prieš A. Olį varė akciją kaip 
prieš lietuvį, tariamai plačiai 
atvėrusį jo vadovaujamo sanita
rinio distrikto duris tremtiniams 
lietuviams. Tuo tarpu pro tas 
"plačiai” atvertas duris į dis
trikto tarnybas yra pralindę vos 
2 lietuviai tremtiniai, kurių vie
nas, jei dar ir ne pilietis,' jau 
suskubo 2 metus atitarnauti JAV 
kariuomenėje, o kita yra čia gi
musi Amerikos pilietė.

Savo rinkiminiame rajone, ku
ris apima Chicagos miestą ir 
kai kurias jo apylinkes, Olis su
rinko apie 1 m ii. 200 tūkst. bal
sų. Laukiama, kad rinkimų duo
menys paskatins politinius vieš
pačius daugiau skaitytis su lie
tuvių svoriu ir tikrai plačiau 
praverti jiems duris:

Kandidatavęs į teisėjus adv. 
A. Lapinskas Chicagos mieste 
gavo per 663 tūkst. balsų, bet 
pralaimėjo drauge su visu tūzi- 
nu kitų respublikonų kandidatų 
į teisėjus.

Demokratų sąraše kandidata
vęs lietuvis Alf. tVells surinko 
apie 789 tūkst. balsų ir drauge 
su tūzinu demokratų pateko1 į 
teisėjų kadrą. Jo kadencija bet
gi trumpa, nebaigtas 2 metų ter
minas.

Lapkričio 6 d. Lietuvių Audi
torijoje buvusiose pagerbtuvėse 
laimėtoją A. Olį sveikino Lietu
vos konsulas Dr. P. Daužvardis, 
prel. Urba ir gailestingųjų sese
rų pirm. Mačiuikienė. ..

Pagerbtuves surengė rinkimų 
komitetas, vadovaujamas Don 
Kuraičio, Br. Budgino ir Linku
vienės, o talkininkaujamas visos 
eilės senųjų ir naujųjų ateivių.

1 J. P.

ESTAI APIE 
EGZILINĖS 

VYRIAUSYBES 
SUDARYMĄ
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■Vi gijos pranašumu lietuvių tautos 
sąlygomis. •

Būdingas tautinės ideologijos 
bruąžas — jos nepriklausomu
mas nuo statinių, daugiau ar 
mažiau sustingusių; mažiau ar 
daugiau ortodoksinių dogmų. Jos 
nevaržo tautos dvasiai svetimi, 
importuoti pasaulėžvalginiai dės
niai ir jos neriboja joįtie inter
nacionalai. Svarbiausias jos ap
sisprendimo kriterijus — tau
tinis tikslingumas, suderintas su 
krikščioniškąja dorove. Jai yra 
svetimas tautos narių skirsty
mas tikėjimais, profesijomis ar 
klasėmis. Individo egoizmas, ly
giai kaip ir paskiros grupės ar 
klasės egoizmas, jos pažiūra, su- 
bordinuotinas tautos interesui.

patekusius kolegas V. Vokieti
joje prisimenant.

Broliškumo santykis čia, JAV- 
se, su artimiausiomis korpora
cijomis įsiliejo į dar tampresnę 
formą — tautinių korporacijų 
sambūrius, kurie šį rudenį šven
čia trečią metinę šventę. Artėja, 
regis, laikas sudaryti tokius 
sambūrius visur, kur yra dau
giau tos šeimos narių, o visiems 
sambūriams sukurti centrinį or
ganą.

Nebūdama įsprausta j inter
nacionalinius idealistinės ar ma
terialistinės pasaulėžvalgos varž
tus, tautinė ideologija yra lais
va eiti drauge su gyvenimo pa
žanga.

Tuo nepriklausomu tautinės 
ideologijos keliu nuo 1922 m. 
eina Neo-Lithuania.

TAUTINĖS IDEOLOGIJOS 
PRASMĖ DABARTIES 

SĄLYGOMIS

*

3Q metų Neo-Lithuania gar
bingai ėjo likimo keliu. Laisvės 
metai atžymėti mokslinimosi ir 
auklėjimosi ženklu, akcija vi
suomenės ir kultūros srityse ir 
gyvu reagavimu į Lietuvos gy
venimo politinius reiškinius. 
Priešų okupacijos ir teroras nu
traukė normalų korporacijos gy
venimą, dalį korporantų sunai
kino, dalį ištrėmė, dalį išstūmė 
iš tėvynės, privertė paslėpti kor
poracijos insignijas, bet nesu
žlugdė jos dvasios. Ji gyva ir 
gaji visur, kur tik yra jos narių; 
pavergtoje tėvų žemėje, Sibiro 
taigose ir laisvajame vakarų pa
saulyje.

ĮTAMPA
VOKIETIJOJ

t

Lapkričio mėn. 6 d. mirė kongresmanas Adolph J. Sabai h iš Illinois, demokratas. Mirė 86 metu. 
Buvo gimęs Čekoslovakijoj. Į Atstovų Rūmus pirmą kartą Puvo išrinktas 1907 metais. Buvo per
rinktas ir šių metų rinkimuose. A. J. Sabath užstodavo pavergtųjų reikalus. Čia matome ('deši
nėj) kalbantis su prezidentu Trumanu ir lietuvių delegacijos atstovais A. Oliu ir P. J. žiūriu.

Prieš 30 metų — 1922 m. lap
kričio 11 d. — laisvajame Kaune 
buvo įsteigta tautinė akademinė 
korporacija Neo-Lithuania. Tuo 
metu Kauno universitete jau 
Veikė eilė akademinių organiza
cijų, tačiau Neo-Lithuania buvo 
pirmoji korporacija. Taigi mini
me ne tik seniausios tautinės, 
bet ir apskritai pirmosios kor
poracijos 30-jį gimtadienį.

KAS PASKATINO STEIGTI 
TAUTINĘ) KORPORACIJĄ?
Akademiniame to meto Kau

no universiteto (nuo 1930 m. 
pagerbto Vytauto Didžiojo var
du) gyvenime kiek aktingiau 
reiškėsi katalikiškieji studenti
jos susibūrimai ir kairiųjų gru
pių studentų organizacijos. Tarp 
šių susigrupavimų buvo gyvai 
jaučiama

ideologinė vidurio tuštuma.
Sparninėse jauno u-to organi

zacijose dažnai pasireikšdavo 
ekscentriškumas, gravituojąs, 
kaip dažnam 1922 m. studentui 
atrodė, j tikslus, nesuderinamus

Estų spaudos praneš i mtfjt ei
nantis Estijos pasiuntinio parei
gas, estų generalinis Konsulas 
New Yorke Jdhannes Kaiv,..kal
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DR. .JONAS PAPLĖNAS

su tautinėmis ambicijomis, šito
kioje atmosferoje gerai pasijuto 
ir ją išnaudojo antilietuviškai 
nusiteikęs elementas. Bendruose 
studentijos susirinkimuose tasai 
elementas ėmė ignoruoti valsty
binę kalba, drįso reikalauti ly
gybės u-te svetimoms (rusų, 
lenkų, žydų) kalboms ir kitais 
būdais siekė nulietuvinti pirmąjį 
Nepriklausomosios Lietuvos 
mokslo židinį.

Nebuvo jėgos, kuri visą savo 
svorį galėtų ir norėtų mesti 
tiems ekcentriškumams ats
verti ir tautinio galvojimo stu
dentų idėjoms formuoti ir sklei
sti. Būrys jaunų akademikų tai 
labai jautriai išgyveno... ir 
ryžosi veikti. Po kelių nemigos 
naktų atsirado statutas, ir 1922 
m. lapkričio 11 d. Kaupo u-te 
buvo įregistruota Lietuvių stu
dentų tautininkų korp! Neo-Li
thuania.

PRADININKĖS ĮTAKOS 
VAISIAI

bedamas Stockholme ęstų orga
nizacijų atstovų susirinkime, 
griežtai paęisakė prieš egzilinės 
vyriausybes sudarymo mintį. Jis 
pareiškė, kad vienintelis tvirtas 
pagrindas estų politikai yra tas1 
faktas, kad Jungtinės Valstybės 
ir kiti Vakarų kraštai pripažįsta 
diplomatines atstovybes, kurias 
akreditavo teisėtoji Estijos vy
riausybė. Egzilinės vyriausybės 
sudarymas tegalėtų Estijos pa
dėtį užsienyje padaryti netikrą. 
J. Kaiv atkreipė susirinkusiųjų 
dėmesį į tai, kad J.A. Valstybėse 
nėra nei vienos egzilinės vyriau
sybės : Amerika nėra pripažinusi,, 
karui pasibaigus, tokios vyriau
sybes ir nėra jokio pagrindo ma, joje 
nyti, kad galėtų pripažinti. Toks 
pat yra ir britų vyriausybės 
sistatymąs tuo klausimu.

.1

I

nu-

ties korporacijų, 
mosiomis sueina 
santykitis.

Neo-Lithuanios

kurios su pir- 
ir draugingus

dvasiai per! 
ankšta akademiniuose rėmui -e. 
Neo-lithuanai su ja eina į prieš-j 
universitetinę moksleiviją, teig
dami Jaunosios Lietuvos ikre
lius. Toliau ryžtamasi 

dąr plačiau į jaunimą.
Korporantų sumanymu ir jų 

pastangomis 1927 m. įsteigiama 
plačioms kaimo ir miesto ma
sėms skirta Lietuvių tautinės 
jaunuomenės Jaunosios Lietuvos 
sąjunga. Korporantų vadovauja
ma ji per 12 metų išauga į vieną 
didžiausių Lietuvos organizacijų.

Per 17>/2 metų Laisvoje Lie
tuvoje tautinio jaunimo organi
zuota pradininkė išvarė gilų ir 
platų barą. Jos išauginti arba 
jos įtakoje išaugę žmonės vis 
plačiau jungėsi į mokslo, kultū
ros, visuomenės ir politikos sri
tis.

Korporacijos idėjos vedė į jos 
eiles tautinės minties jaunimą, 
nerandantį vietos nei "kairėje” 
nei-"dešinėje”. Vis beauganti ir 
techniškai vienuose rėmuose ne
telpanti jauna korporacija lei
džia spiečių: į atskirą korpora
ciją— Filiae Lithuaniae — iš
siskiria moteriškoji korporacijos 
lytis. Dotnuvoje, kur, žemės 
Ūkio Akademijai įsisteigus, nu
sikelia dalis korporantų, suorga
nizuojama ■ Jaunosios Lietuvos 
korporacija. Broliškųjų korpora-. 
cijų sąrašas vis ilgėja: Kaune — 
Lietuva, Klaipėdoje Herkus 
Monte, Vilniuje —- Geležinis Vil
kas ir tremties metais' Vokieti- 

Viltis. Tai vis tos pačios 
idėjos broliai.

Ne be pirmųjų įtakos atsiran
da dar ilgesnė eilė tautinės min-

IDEOLOGINIAI BRI DŽAI

Jau seniai buvo pastebėta, kad 
Vakarų Vokietijos ūkis po šio 
karo, nepaprastais šuoliais paki
lo. Europos reikalų stebėtojai 
pripažįsta, kad Vokietija daug 
greičiau iš ekonominės suirntės 
išėjo, negu laimėtoja Prancūzija 
ir Anglija. Tie patys šaltiniai pa
žymi, kad Vokietija taip greit 
nebūtų pakilusi, jei: <1. Nebūtų 
susilaukusi labai stiprios Ame
rikos ūkinės pagalbos ir 2. Jei 
būtų reikėję tuoj savo jėgomis 
patikrinti esamų sienų apsaugą.

Ūkiniai atsigavusi ir savo kai
mynus pralenkusi Vokietija da
bar pradeda išgyventi nemažus 
vidaus nesklandumus. Visi pa
stebi, kad nepaprastai greit ir 
aktyviai kelia galvas vakarykš
čiai karo nusikaltėliai, įvairūs 
Hitlerio laikų pareigūnai. Vadi
namas demokratinis auklėjimas, 
kurį amerikiečiai, anglai ir pran
cūzai skiepijo Vokietijos tautoje, 
nedavė patenkinamus rezultatus. 
Vokiečiai naciolsacialistai tol bu
vo ramūs, kol panašiam pasireiš
kimui grėsė didelės bausmės. 
Bet kai iš kalėjimų prasivėrė 
vakarykščiams nusikaltėliams 
durys, tuoj prasidėjo ir nauji 
šūkiai, kad Vokietija labai nu
skriausta, kad ją visi skriaudžia 
ir reikia siekti naujo laimėjimo... 
Ypač šiais šūkiais užsidegė jau
nimas.

Ne džiaugsmo nuotaikomis 
minime 30-sias Neo-Lithuanios 
metines. Iškilmių dieną korpo
racijos vėliava neplevėsuoja nei 
prie Gedimino kalno nei prie 
Laisvės stovylos ir pagarbiai pa
lenktą neglosto Nežinomo Ka- 
reividkapo ... Tik mūsų mintys 
skrieja per tūkstančių mylių 
erdvę, per geležines užtvaras, 
lanko žuvusiųjų kaulus ir guo
džia kenčiančius brolius ...

Eilėje Vokietijos didžiųjų 
miestų paskutinėm savaitėm pa
sirodė jau ir vėliavos su svasti
kos ženklais. Daugelyje vietų, 
įvairius pareigūnus rinkimus lai
mi vakarykščiai nacionalsocia
listai.

Pati Vokietijos vyriausybė 
esamus reiškinius vadina nauja 
Vokietijos įtampa, kuri gali vėl 
pridaryti nemažai painiavų. 
Ypač naujieji nacionalsocialistai 
išnaudoja painiavą dėl susitari
mo su Izraeliu. Jie čia laiko vie
ną ranką su arabais, kurie gra
sina Vokietijai visišką ekonomi
nį boikotą. Nacionalsocialistai 
ragina gyventojus, kad šie 
spaustų vyriausybę ir ši atsisa
kytų nuo susitarimo.

Tautinės ideologijos prasmė 
itin ryški dabar. Svetur radę 
prieglaudą ir dažnai neblogą duo
nos kąsnį,, jaučiame dvasinį 
merdėjimą. Randame gausios 
medžiagos ir gerų pavyzdžių 
įvairiose srityse, tik to viso pa
sigendame tautinėje srityje. Jau
čiame, kad joje mes patys tu
rime būti iniciatoriai ir kūrėjai, 
nes čia niekas mums nieko ne-

i gali pasiūlyti. Ir dargi priešin- 
Igai: stiprios įtakos, — vienur 
I padiktuotos, kitur spontaniškos, 
| — mus ir ypač mūsų vąikus 
j veikia, blukina, tautiškai nu
spalvina ir vis smarkiau traukia 

i į naują, galingą, bet svetimą 
| sukūrį. Į svetimą sukūrį mus 
įtempia visa aplinka: spauda ir 
> literatūra, kinas, radijas ir te
levizija. mokykla ir bažnyčia, 
neretai netgi ir tais atvejais, 
kai tos institucijos minta mūsų 
pačių skatikais.

Ir čia didis tautinės — nepri
klausomos — ideologijos lietuvio 
uždavinys — pasyvų nepasiten
kinimą pakeisti aktyvia veikla. 
O neolithuanas, kaip ir kiekvie
nas tautinės minties žmogus, 
čia negali būti paskutinis.

Juo labiau tos minties žmones 
nebuvo ir negali būti abejingi 
didžiajai iišeivijos misijai — 
Lietuvos laisvės kovai. Į rezis
tencinę veiklą jie. drauge su ki

nais patriotais, įsijungė, vos 
| priešui j Lietuva įsibrovus. Jie 
kūrė pogrindžio spaudą, organi
zavo kovos būrius, rizikavo gy
vybe, kentėjo koncentracinėse 
stovyklose, žuvo nuo priešo ran
kos . . . Bet šia proga negalima 
būtų pasakyti, kad ta gausi tau
tinė srovė, kuriai priklauso ir 
Neo-Lithuania, būtų atitinkamai 
reprezentuojama kai kuriose mū
sų bendros akcijos institucijose.

i

Neo-Lithuanios ideologiją nu
sako jos šūkis Pro Palria. Jis 
įpareigoja narį savo jėgas skirti 
Tėvynės ir tuo pačiu tautos ge
rovei, nes tėvynės gerovė yra 
juk tautos gerovės sinonimas. Į 
ideologinę vidurio tuštumą aka
deminiame“ gyyenime . atėjusi 
Neo-Lithuania pasirinko vilti- 
ninkų, pažangiečių, tautininkų 
kelią. Ji pasirinko ideologiją, 
kuri į centrinę vietą iškelia tau
tinį interesą, o savo veikimą 
grindžia krikščioniškosios doro
vės dėsniais.' Bet ji nesiriboja 
.kurios vienos krikščionių tiky
bos nariais ir bepalieka kitų sa
vo galvojimo tautiečių už durų. 
Pagrindiniai jos nariui išvirši
niai reikalavimai — lietuvių tau
tybė ir krikščioniškoji moralė. 
Gi vidujinis akstinas, vedąs jį 
į tautinės korporacijos eiles yra, 
— jo tikėjimas tautinės ideolo-

KORPORACIJOS DVASIA 
NUGALI LAIKĄ IR ERDVĘ!

/

Bet visų mūsų viltys susilieja 
į galingą Vilčių Nemuną — Tė
vynės prisikėlimo, diena artėja, 
ji ateis ... Visų mūsų vieningas 
ryžtas — tarnauti tam didžiajam 
Tėvynės Aukurui, kuriam esame 
prisiekę prie korporacijos vėlia
vos. Visų mūsų širdyse ugnimi 
dega PRO PATRIA!

Neo-Lithuanios dvasia išliko 
sveika visomis sąlygomis ir vi
sur, kur tik atsirado jos narių. 
Korporacinis magnetizmas jun
gia jos narius visuose kontinen
tuose, įveikdamas tolima erdvę. 
Sunkūs laikai dar labiau užgrū
dino korporatišką solidarumą. 
Jis reiškiasi ne tik platoniškai, 
bet ir rėaliai, ypatingai į .vargą

VISAM PASAULY
• Eisenho\ver prezidentiniuose rinkimuose gavo 31,862,042 

balsus. Stevensonas gavo 25,516,390 balsų. Eisenhovver laimėjo 
39 valstybėse ir gavo 442 elektorius. Joks JAV prezidentas niekad 
nebuvo gavęs tokios didelės persvaros.

• Prezidentu išrinktas Eisenhovver jau paskyrė Cabot 
Lodge iš Mass. atstovu į Krašto apsaugos ir Valstybės departa
mentus.
biudžeto

Bankininką J. M. Dodge iš Detroito paskyrė aiškintis 
klausimus.
Valstybės Departamente, po respublikonų- partijos lai- 
pastebimas nemažas nervininmasis. Eilė valdininkų lau-mojimo,

kia naujų šeimininkų tikėdamesi, kad iš darbo būsią atleisti. Tokių 
priskaitoma net iki 100.

• Pietų Korėjos prezidentas Syngman Rhee ruošia labai 
iškilmingas Eisenhovverio sutiktuves. Korėjoje.

• Jungtinių Tautų generalinis sekretorius Trygve Lie 
pasitraukia iš savo pareigų.

• Vokietijoje žymiai pagyvėjo buv. Hitlerio patikėtinių 
veržimasis į valdžią.

• Vakarų Vokietija ruošiasi sukurti 500,000 karių karinę 
jėgą. Joje būtų 22,000 karininkų ir puskarininkių specialistų.

• Vakarų Vokietijai pasižadėjus išmokėti Izraeliui 775 
milionus dolerių skriaudų atlyginimui už žydų -turtus, arabų 
kraštai sukilo protestuoti ir boikotuoti V. Vokietiją. Vokiečių 
prekybinė delegacija jau neįsileista į Saudi Arabiją.

• Philip Murray, CIO pirmininkas, lapkričio 9 d. mirė San
Fraticisco. ' ;

• Lapkričio mėn. 9 d. Izraelyje mirė pirmasis jos preji-
•dentas Dr. Chaim VVeizmann. Mirė nuo širdies smūgio. Buvo 77 
metų amžiaus. ' '

• Anglijos vyriausybė, vesdama taupymo politiką iš val
džios įstaigų atleido . 10,000 tarnautojų.

» Pagal karinės valdžios pranešimus Korėjoje jau buvo 
išvesti išJ rikiuotės 124,569 amerikiečiai. Jų tarpe 19,446 užmušti.

; .“1 ‘Vcr’?;
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Issued in Cleveland every Thursday. 

Editor: Balys Gaidžiūnas.
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DIRVA —
Lietuviškas savaitraštis, leidžiamas 

VILTIES, Amerikos Lietuvių Spaudos 
ir Radijo D-jos (Inkorp. ne pelnui), 
6820 Superior Avė., Cleveland 3, Ohio. 

Telefonas: ENdicott 1-4486 
Išeina Clevelande kas ketvirtadienį. 

Redaktorius: Balys Gaidžiūnas.
įregistruota kaip antros klasės 

siunta 1915 m. gruodžio 6 d., Cleve
lande pagal 1879 m. kovo 8 d. įsta

tymų.
Prenumerata metams iš anksto: 

Jungt. Amerikos Valstybėse $5.00, 
Kanadoje — $5.50, kitur — $6.00. 

Atsk. Nr. kaina 10 centų.
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KAS ir KUR
• Balys Vitkųš, buvęs žemės 
Ūkio- Akademijos profesorius, 
dabafdirba LRKSA kaip gene
ralinis organizotorius. Tokiuo 
pat organizatorium yra J. Ba- 
jerčius.

• W. F. Laukaitis, kandidatavęs 
Baltimorėje į kongresą, pralai
mėjo. Yra tvirtinimų, kad W. F. 
Laukaitis nesugeba laimėti sim
patijų ne tik svetimųjų, bet ir 
i. avių balsuotojų. O Baltimorė 
buvo šiais metais palanki res
publikonams.

Lietuvių Bendruomenės sujungė 
turėtas knygų leidyklas ir nau
jųjų leidykla pavadino "Bendri
ja”-
• Vasario šešioliktosios gimna
zijoje Diepholze dabar mokosi: 
64 berniukai ir 56 mergaitės. 
Parengiamojoj klasėj mokosi 14 
berniukų ir 16 mergaičių. Iš mi
nėtų mokinių 82 kilę iš Aukštai
tijos, Žemaitijos ir Suvalkijos, 
28 iš Klaipėdos krašto ir 10 iš 
Rytprūsių.

DIRVA
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• Kultūros Fondo paskelbtam 
dramos konkursui paskutiniu 
metu atsiųsti trys veikalai: Per
kūno Oželio "Dėdės Bernardo 
valia”, Kauno "Prarastasis kraš
tas” ir J. J. "šeimos laimė mo
tinos rankose". Dramos konkur
sui veikalus reikia įteikti iki 
gruodžio mėn. 31 dienos.

• Belgijoje esantiems lietuviams 
dabar vadovauja Pranas Stelmo
kas. Jo adresas: 53, Chaussee 
de Verirers, Chaudfontaine — 
Liege, Belgiųue.

• Steponas Minkus iš Bostono 
praneša, kad nuo lapkričio mėn. 
16 dienos jo vedama radio pro
grama bus girdima tomis pat 
dienomis nuo 12 iki 12:30 vai.

• Vyriausioj respublikonų rin
kiminėj būstinėj NeW Yorke, 
gen. D. D. Eisenhower, laimėjęs 
rinkimus, nusifotografavo su A. 
S. Trečioku.

• New Yorke gyvenanti tremti
nė Magdalena Jakevičiūtė jau 
treti metai BALFui aukoja po 
50 dolerių. Tai retas, bet įsidė
mėtinas pavyzdys.
• Dr. S. Biežis, žinomas visuo
menininkas iš Chicagos, per 
BALF Diepholzo gimnazijai pa
siuntė $240 aukų. Tai irgi retas 
aukotojas, taip gražiai įvertinęs 
gimnazijos svarbų.
• Vokietijos ir Didž. Britanijos

LIETUVOS 
KARIUOMENĖS 

MINĖJIMAS v 
BALTIMORĖJ

Kiek tik mūsų akis gali įžvelg
ti j mūsų tautos praeitį, mes ją 
matome besigrumiančią su prie
šais. Senesniais laikais nuolati
nės kariuomenės nebuvo. Prie
šui, tuomet tai buvo dažniausia 
kryžiuočiai, kraštą užpuolus, vi
sus vyruB šaukdavo kraštui gin
ti. Vėliau, Didžiųjų Kunigaikš
čių laikais, atsiranda nuolatinė 
kariuomenė, kuri gyvavo iki pat 
Lietuvos padalinimo aštuoniolik
to šimtmečio pabaigoj (1795 m.) 
Ir tik 1918 metais, laisvei švin
tant, buvo vėl atkurta" Nepri
klausomos Lietuvos Kariuomenė.

šių metų lapkričio 23 d. su
kanka 34 metai nuo Lietuvos 
Kariuomenės atkūrimo. Lietu
vių Sąjungos "Ramovė” Balti- 
mores skyrius tą dieną rengia 
iškilmingą sukakties minėjimą.

Iškilmės prasidės 10 vai. pa
maldomis šv. Alfonso bažnyčioje 
už žuvusius dėl Lietuvos laisvės. 
Per mišias giedos Kauno vals
tybinės operos solistas Ipolitas 
NAURAGIS.

Po pamaldų, 7 vai. vak. šv. 
Alfonso parapijos salėje įvyks 
iškilmingas posėdis ir koncertas. 
Posėdyje bus pranešimai Liet, 
kariuomenės temomis ir pagerb
ti kūrėjai-savarioriai ir Vyties 
kryžiaus kavalieriai. Koncerte 
dainuos solistas Ipolitas NAU- 
RAGIS, akompanuojant poniai 
H. Leonienei, dabar profesoriau
jančiai Peabody Konservatorijo. 
je.

Visi baltimoriečiai, o taip pat 
kaimynai vašingtoniečiai, o ypač 
jaunimas, kviečiami į minėjmą, 
mūsų laisvės dienoms prisiminti 
ir pasisemti pasiryžimo ateičiai, 
ateities kovoms, nes mūsų visų 
didžiausia ir švenčiausia parei
ga — visomis išgalėmis ir viso
mis priemonėmis kovoti dėl mū
sų tėvų, brolių ir sesių, pasili
kusių Lietuvoje laisvės, dėl mū
sų tėvų žemės laisvės.

Dalis minėjimo pelno, jei tokio 
būtų, skiriama Liet, kariuome
nės invalidams šelpti. K. P.

AR ŽINAI?
liai, o už jų pritaisomi veidrodi
niai reflektoriai. Iš vamzdelių 
sklindantieji spinduliai reflekto
rių nukreipiami j pastato vidų, 
Infra-raudonieji spinduliai, kaip 
ir saulės spinduliai, yra šalti, 
oro nesušildo, o tik jų paliestas 
daiktas jaučia šilimą.

Normalios krosnys apšildo pa
talpos orą ir tik nuo šilto oro 
sušyla patalpoje esą daiktai. To
dėl didelei patalpai apšildyti rei
kia daug šiluminės energijos ir 
laiko. Tuo tarpu naujoji šildymo 
sistema ir taupesnė, nes nešildo 
viso patalpos oro, ir spartesnė. 
Sakoma, 300 kvadratinių metrų 
6 metrų augščio salei sušildyti 
užtenka 15 minučių. Naujosios 
šildymo sistemos įrengimas kai
nuojąs mažiau, nei ikisiol var
totųjų įrengimas.

*
Greičiausi pasaulyje

(elevatoriai) yra New. Yorko 
dangoraižy RCA. Jie pakyla 
1400 pėdų per viefną minutę 
(apie 30 km. vai.) ir iš pirmojo 
augšto nesustodami pasikelia į 
65-jį per 37 sekundes.

♦
Detroito gyventojai žymiau 

rečiau aptaškomi pravažiuojan
čių automobilių vandeniu ar 
purvais, nei kituose miestuose.

2000 valkų laukia 
Kalėdų Senelio

viai vaikučiai Vokietijoje ir Aus
trijoje per ateinančias Kalėdas, 
grauždami sausos duonos plutą, 
tik svajoti tegalės apie šviesų 
nuskaidrintą ir žaisleliais spin
dinčią eglutę, jei mūsų lietuviai 
Amerikoje neišties savo rankos 
ir bent valandėlei nepradžiugins 
mūsų vaikučių, išbalusių nuo 
menko ir nykaus tremtiniŠko gy
venimo.

Nuoširdžiai kreipiuos į visus 
Amerikos lietuvius, taip suau
gusius, taip mažutėlius: pasigai
lėkite ten likusių nelaimingų 
vaikučių, suteikite jiems pagal 
savo išgales auką, kad BALFas 
galėtų kuo greičiausiai jas per
siųsti ir kad jos pasiektų vaiku- 
ičus dar prieš Kalėdas.

Vaikučiai taip pat prašomi 
paaukoti vieną kitą savo žaisliu
kų vargšui lietuviukui ar lietu
vaitei tremtyje. Aukodami žais
lelius, pririškite prie jų savo 
adresus, kad dovanas gavę vai
kučiai betarpiai galėtų padėkoti.

Būkime gailestingi ir tai pa
rodykime savo'geraiB darbais, 
dosniai aukodami mūsų skau
džiai kenčiantiems pabėgėliams 
tremtyje. Dievas atlygins gera
dariams gausiomis malonėmis už 
šiuos

džiaugsmo vaikučiams,Kiek 
kai, eglutės šviesoms spragsint, 
"Kalėdų Senelis’’ jiems dalina 
įvairias dovanėles. Ne vienam 
tokia eglutė ar "Kalėdų Senelis” 
su dovanėlėmis liks šviesos spin
dulys per visų gyvenimų, nes 
vaikystėje gauti įspūdžiai pa
lieka neišdildomų pėdsakų.

O kas gi šiemet per Kalėdų 
šventes praskaidrins skurdų, 
pilka ir niūrų gyvenimų tų mūsų 
2,000 vaikučių, kurie bu ligoniais 
ar paliegėliais tėveliais turėjo 
likti Vokietijoje ir Austrijoje? 
Kas gi jiems atneš kibirkštį 
šviesesnės vilties per tų Didžio
jo Kūdikėlio gimimo šventę, kad 
jie nesijaustų vieniši ir visų ap
leisti? Jų tėveliai net reikalingo 
maisto ' negali jiems parūpinti, 
tai apie kalėdines dovanėles nei 
kalbos negali būti. Nebėra IRO, 
YMCA ir kitų tarptautinių or
ganizacijų, belieka tik BALFas, 
kurio paramos dydis pareina nuo 
mūsų tautiečių Amerikoje gera
širdiškumo ir dosnumo. Lietu-

• Vokietijos Lietuvių Bendruo
menė yra surinkusi nemaža ži
nių apie eilės asmenų likimų iš 
Gelvonių valse. (Ukmergės 
apskr.), Krosnos valse. (Mari
jampolės apskr.) ir Lekėčių 
valse, (šakių apskr.). žinias ga
lite gauti: Litauisches Zentral- 
komitęe, Hanover-Kleefeld, He- 
gelstr. 6, Germany. Teiraujan- 
tis savo artimųjų, pridėkit atsa
kymui 5 tarp, pašto kuponus, jei 
norite atsakymų gauti oro paštu.

• Dr. K. Vyšniauskas, džiovos 
specialistas, dirbus Molly Stark 
Sanatorium, Clinton, Ohio, išlai
kė specialybės egzaminus ir ga
vo teisę American College of 
Chest Physicians.

Ačiū Rėmėjams!
Prenumeratos pratęsimo pro

ga DIRVOS spausdinimo prie
monėms pagerinti aukojo šie 
skaitytojai:
Zorskas J., Cleveland.......
Ziupka Stasys, Maspeth 
Vitkus K., Maspeth .......
Zitikas Ign., Maspeth .... 
Jankaitis J., Toronto.......
Tareila St., Calif..............
Račkaitis K., Rochester.... 
Kasperavičius A., Ansonia 
Klupsienė E., Canada.......

$1.00
1.00
1.00
1.00
1.50
1.00
1.00
1.00
0.50

z

gailestingus darbus.

J. B. Končius
BALFo Pirmininkas

Visas aukas malonėkite siųsti: 
United Lithuanian Relief Fund 
of America, Ine., 105 Grand St., 
Brooklyn 11, N. Y.

Karališkųjų DP Europoje pri
skaičiuojama 14 asmenų: 9 buvę 
karaliai ir 5 pretendentai. Tik 
nežymi jų dalis tebegyvena ištai
gingai, visi kiti daugiau ar ma
žiau pasiveržia diržus.

15-metis Bulgarijos Simeonas 
gyvena su savo motina Madride. 
Jugoslavijos Petras gyvena savo 
uošvės rūmuose Venecijoj.'Ru
munijos Mykolas, kadaise valdęs 
160 pilių ir tūkstančius ha že
mės, nusipirko prie Londono 50 
ha žemės ir pradeda auginti 
kiaules. Jo tėvas Karolis, pagar
sėjęs savo romanu su Mme Lu- 
pescu, gyvena prie Lisabonos. 
Musolinio nuo sosto pavarytas 
Albanijos Zogu rengiasi atke
liauti Amerikon. Italijos trum
palaikis karalius Umberto gyve
na Portugalijoj.

Kilmingųjų DP sąrašan dar 
reikia įtraukti šiuos karalius: 
Belgijos Leopoldas, Jordanijos 
Talai ir Egipto Farukas.

*
Garsioji Louvre meno galerija 

turi 147.750 meno objektus. Ją 
aplanko kas mėnuo iki 10.000 
žmonių. Mėgiamiausias dalykas 
yra berankė Milano Veneros 
stovyla, antroje vietoje yra Le
onardo da Vinci Mona Lisa. šio
je galerijoje šimtmečiais surink
ti meno kūriniai nėra apdrausti, 1 Mat, jei tai įvyksta dėl vairuo- 
nes, vadovų nuomone, nei .vienas tojo neatsargumo, automobilis- 
čia esamų daiktų negali būti, tas gali būti nubaustas iki 500 
gaisro ar vagystės atveju, pa- dolerių arba 90 dienų kalėjimo, 
keistas kitu tokiu pat. Visai neblogas įstatymas. Vr.

*
Vokietijos spauda praneša 

apie pirmus bandymus apšildyti 
dideles sales, bažnyčias ir pan. 
infro-raūdonųjų spindulių pagal- 

■ ba. Pastato palubėj ištiesiami į 
neono lempas panašūs vamzde-

liftai

i

KALĖDINES

i

VILTIS

laukia jūsų

talkos!

NAUJOS 
PLOKŠTELĖS

Kiekvienos plokštelės kaina 
$1.75, gi siunčiant paštu po$2.00. 
Užsakymus siųskite:

Leidykla PAŠVAISTĖ tik ką 
išleido dvi naujas, Broniaus Bud- 
riūno Vyrų Kvarteto (Detroit, 
Mich.) įdainuotas, patefono 
plokšteles: ŠAUKSMAS / ALU
TIS ir TĖVYNEI / SUBATOS 
VAKARĖLI.

PAŠVAISTĖ
560 Grant Avė., 

Brooklyn 8, N. Y.

Kam Nepriklausoma Lietuva yra tikslas, visi skaito

NEPRIKLAUSOMA LIETUVĄ
NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ leidžia Kanados Lie- 

tuvių Centro Taryba, apjungianti įvairių politinių pažiūrų 
bei partijų ir visokių religinių bei nereliginių įsitikinimų 
lietuvius bendru tikslu: Lietuvių tautos progresas ir Lie
tuvos Nepriklausomybė.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA sprendžia neišspręs
tus Lietuvos ateities klausimus bei aktualias problemas, 
daugiausia rašo apie gyvenimo ir‘įsikūrimo sąlygas Kana
doje ir kituose kraštuose.

• N. L-VOS dainai Kanadoje $5,00, visoje Amerikoje 
$5,00 ir kitur $6,00.

Adresas: NEPRIKLAUSOMA LIETUVA, 7722 Ge
orge St., Ville Lasalle, Montreal, P. Q., Canada.

Naujai atvykę ”N. L.” gauna bargan ligi uždirba.

ir 
NAUJŲJŲ METŲ 

sveikinimo atvirutes,

dail. PAULIAUS AUGIO 
darbo, 

užsisakykit Dirvoje. Viena 
dėžutė — 12 atviručių su 

vokais —tik $1.00.
Siųskit $1.00 ir tuoj gausit 

atvirutes 
DIRVA,

6820 Superior Avenue, 
Cleveland 3, Ohio'

REMK SAVUOSIUS!
RAŠOMOSIOS MAŠINĖLĖS 

visų geriausių firmų, lietuviš
kais, amerikoniškais ir kitokiais 
raidynais, parduodamos išsimo
kėtinai, o tam tikrais atvejais 
ir bu 10%-15% nuolaida. V. 
BARTKUS —712 E. 92 St. Tel.: 
Ll 1-6716. (43)

EAID MEJ APLEIDOME
NAMDS

JANIS JAUNSUDRABINš

Romano — kronikos ”Aš pasakojau savo žmonai” fragmentas

Vertė EMILIS SKUJENIEKAS

te važiuoti. Vienuolikta jau baigiasi. 
Krikštamočia turi ryt anksti kelti. Ji 
nori jus išleisti per vartus. Labai ačiū 
už pagalbą.

— Nėr už ką, — Brimerbergis 
prielankiai atsakė. — Bet tą laišką, tą 
laišką! / “

— Tiesa, tą laišką.
■ Aš išėjau į kitą kambarį ir para

šiau ryšių centralės - šefui, kad jis šio 
laiško nunešėjui įteiktų visas tuščias

( Tęsinys iš pereito numerio )

’ — Argi žmogus ne pats brangiau- 
sis turtas, ir vis dėlto mes nesibijome 
net savo artimiuosius pakasti žemėn. 
O jei kas ir kasinės, tai tik dėl kokio 
nors papuošalo arba- žiedo. Tegu kasa, 
ponas Brimerbergi. Turtingas nekas.

— To nesakykite. Žinote ką? Jūs, 
ponia, pasakojote, kad jūsų namai pir
mutiniai dešinėj pusėj, važiuojant iš 
Dvgos.’Netiesa? Aš rytoj nuvažiuosiu 
ir pasiimsiu, ką dar rasiu vertingesnio. ' bonkas, kiek tik bus virtuvės spintoje. 
Tiktai duokite man raštą. Bent tą pačią 
siuvamą mašiną. Už bufetą gausite du 
— nebūkime smulkmepiški — tris kilo
gramus sviesto. Už rūbų spintą tiek pat 
Tikriausiai surąsiu dar ką nors, kas 
man patinka. Manimi tikrai galite pa
sitikėti. Kaip jau sakiau,- aš šimtą eilė
raščių atmintinai. — o gal jūs norėtu
mėt važiuoti kartu? Dar geriau.

— Ką čia apie tąi, — atsakiau aš, 
duodamas ranką. — Bet dabar jūs turi-

Daugiau nieko. Tada padaviau kruopš
čiai užlipdytą, laišką Brimerbergiui, 
kuris jį imdamas tarė:

• • . • ■ ■ • i.

Jis paėmė tavo ranką, o tu, žiūrė
dama į šalį, atsakei:

— Aišku.
— Argi ne gerai, kai susitinki su. 

gerais žmonėmis?
Tada Brimerbergis kratė tavo ran

ką iš visos širdies, ir kratė vis smarkyn, 
kai tu pasakei, kad iš tikrųjų gerai, kai 
susitinki su gerais žmonėmis.

— Matote, toks jau tas gyvenimas, 
— jis iškilmingai pakėlė balsą. — Ga
lima sakyti, margesnis už bet kurį ro
maną. O-ū, ką čia vien apie mane būtų 
galima parašyti, jej tik aš imčiau pa
sakoti, — jis vėl kreipėsi.

— Tuo aš tikiu.
— Tuo tarpu, kai būsite pasilsėję, laiko perkilnoti tai, ką kada nors esi 

parašykite ką nors apie mūsų keistą mokėjęs. Ar neturėtum ko užsirūkyti 
susitikimą ant Vidžemės plento bėgimo • — atsisveikinant? 
laikais. Bus žmonėms ką pasiskaityti. 
Aš pats perskaitysiu ir pasijuoksiu.

— Kaipgi nie. Iš gero pokšto kiek-’ 
vienas pasijuoks.-Bet dabar mes jus la
bai prašytumėm ?..

— Aš pats jaunystėje buvau didelis 
knygų mėgėjas, šimtą eilėraščių bu- pasitaikęs, jūs dar dabar tampytume-

per visą amžių išlaikyti galvoje tiek sėdėta pusėtinai šiltoje, nors ir neku- 
poetų vardų. Palaukite, kaip ten buvo 
toji pradžia... Hm!

— Bandykite prisiminti. Bent vie
ną eilėraštuką turite pasakyti. Juk da
bar jau beveik vidurnaktis. Pradėjo
me kalbėti apie poezija. Valgyta kotle
tai ir gerta šermukšninė. Tegrįžta jau
nystės nuotaika!

Brimerbergio veide nebuvo nei žy
mės šios nuotaikos. Valandėlę jis dar 
stovinėjo, lūpomis lyg tai bandydamas 
sudaryti žodžius, bet pagaliaus prisi
pažino:

— Žiū, kaip užsimiršta, kada nėra

rentoje patalpoje.
6.

Kai mūsų svetys buvo išėjęs, mes 
dar valandėlę pasišnekučiavome apie 
viską, kas dieną buvo patirta. Daugiau
sia buvo minėtas Brimerbergio vardas. 
Tu negalėjai atleisti akiplėšiškumą, ka
da jis mane užkalbino, kai susitikom 
pirmą kartą. Aš pykau, kad jis buvo 
tave apgavęs už tuos batus, už kuriuos 
jis vidury nakties gaus penkeriopai 
tiek, kiek jis tau sumokėjo. Bet to, jis 
buvo mums lyg ir iš burnos ištraukęs 
abu kotletus ir išgėręs visą' bonką li
kerio. O pagaliau, mes dar turėjome 
jaustis kaip skolininkai už vežimą, nuo 
kurio jis mus buvo atpalaidavęs. Tik-

atsisveikinant?
— Prašau. Bet dabar tai----
— Visa dėžutė? Žinoma, jei pats' ras niekšas!

nerūko... Ačiū, ačiū! . ... . \‘ ' Bet tada pradėjome visą tą reika-
— Ką ten už menkniekį !
— Tiesą pasakius; jei aš nebūčiau

■’ V

Su tuo užmokesniu tai ryt va- ' vau išmokęs. Kaip Dievą myįiu! Mano tės su savo sunkiuoju vežimu po Ropa-

lą ąpžvelgti iš kitos pusės, ir beveik iš
sigandome. — Ar aš nebuvau pasielgęs 
netinkamai, liepdamas jam be reikalo

kare. Ateikite vienas arba kitas į Džu- galva, toli gražu, nebuvo tokia medinė, žų gatvę, jei iš viso būtumėt įveikę Ba-. leistis į tokią ilgą kelioilę su tokiuo 
kaip daugelio. Užsigeidžiau išmokti ir lodžių kalną. — Na, tai iki rytvakarui, gėdingu laišku? Visgi Brimerbergis 

tr- x.-.. ,.X—----- T.-u..- J_.. ---- —• <?« j- buyo‘ vienintelis /žmogus,, kuris 'mums
ištiesė pagalbos ranką, nors ir nė be 

, savanaudiškų tikslų. ,

(Pabaiga)

tos gatvę, antrą numerį.
— Ką čia apie užmokesnį. Jūs išmokau. Dar ir dabar galiu pasakyti, jei dar suspėsiu. Pirmieji namai iš dė

jau mums parodėt tiek palankumo. nors yįjiury nakties.- • . šinės, netiesa? .
— Ai’ netiesa? Iš tikro, jūs čia- — Pavyzdžiui?. 7 ‘ ■ . Brimerbergis dar sykį atšisveiki-

Na, nors tą patį — et, kaip čia' no, ranka buvo šalta kaip ledas, nors ir
......’ i'... Žinote, negalima gi buvo gerta degtinė ir karšta arbata ir

nesėdėtūmėt, jeigu .aš nebūčiau apsi
ėmęs jus vilkti. Ar ne taip? \ buvo jo Vardas

. • v.

*

... •

Ū.
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MARGUTIS

Gaunama Dirvoje.
(Iš rinkinio. "Nuėję Plotai")

Lekia vielos sargybos aplinkui,
Laimės laukiant skurdžiam katilėly sriubos... 
Gal ne taisiais keliais mes pro mirtį praslinkom, 
Kad vėl žvelgiam į ją atgalios.

Nuskambėjo varpai ir nuūžė sirenos, 
Tiek tautų apibėrę ramybės aidais.
Kažin kur jau pavasaris, kažkur žydi purienos. 
Ir pievos nupiltos žiedais.

Ir laukai sužaliavę nebe šūviais skardena, 
Bet čiurlena jaunais ir šviesiais vyturiais.
Tiktai mums ar begrįžti gyvent, kaip kadaise gyvenom. 
Gal ne taisiais pro mirtį praslinkus keliais ...

O nublyškusios tolimos žvaigždės 
Ir vėsa sidabrinė iš žemės gelmės, — 
Juodą buitį šviesos pragiedruliais apraizgot, 
Kai į nežinią tujen, svajone, beldies.

Einu pro dolerius, pro vilas ir gėlynus, 
Apžertas vėsuma nakties gelsvai juodos.
Ir sukasi keiksmais ir prakaitu nulietos plynios, 
Ir žydi žvaigždės vilų tamsiuose languos.

Kai tu, žaliasis mieste, žiburius užmerkęs, 
Ilsies ramiai, apsuptas vandenų, 
Kaštanų stygoms tyliai tyliai verkiant, 
Svajodamas žaliom alėjom nueinu.

Datig turčių'ir šunų praėjo šiom alėjom, 
Ir daugel prakaito paskendo sodų platume, 
Betgi ne tai dainuoti panorėjau,
Paskendęs medžių ir vandens melsvajam ošime!.

Įsteigė kompozitorius
A. VANAGAITIS

Kaina metams $3.00'
Susipažinti siunčiamas

Jurgis Savickis — labai sa
vaiminga figūra mūsų literatū
roje. Atėjo jis į literatūrą dviem 
pirmaisiais novelių rinkiniais 
(šventadienio sonetai, 1922 m., 
ir Ties aukštu sostu, 1928 m.) 
puošnus savo laužytu stilium, 
šaltas ir ironiškas, besišypsąs ir 
šaltu žvilgsniu besidairąs džen
telmenas.

Vėlina jis išleido kelias kelio
nių aprašymų knygas, bet bele
tristikoje tebešvitėjo vis tais 
pirmaisiais dviem rinkiniais, 
nieko daugiau nebepridėdamas 
iki pat pastarųjų metų, kol "Ga
bija" 1951 m. išleido naują jo 
novelių rinkinį "Raudonus batu
kus”. Tą naująją knygą mūsiškė 
kritika sutiko labai gražiai, ori
ginaliajam autoriui nepagailėda-

Patark kaimynui 
prenumeruoti 

DIRVĄ

Vyriausiasis tos revoliu- 
judintojas čia yra Ape- 

vargonininko sūnus 
geras veidmainys 
kaip jį ir pats

šioje knygoje, prisiminimų-forma, vaiz
duojami 1940. ir 1941 vergijos metai Lietu
voje. •

Kftyga 182 psl. Kaina 1.50 dol. Knyga 
gaunama: DIRVA, 6820 Šuperior Avė.,.CIe
veland 3, Ohio.

Dainuot, kad dieviškai gražu ir gera- 
Vienam po nuometu žvaigždžių nuogų! 
Ne doleriui, dangoraižiui at dvarui, 
Bet meile vandenims ir; žalumai degu.

mą, Lietuvos dvasinę nepriklau
somybę. Be tos "pagoniškos” 
Lietuvos nebūtų nei Čiurlionio, 
nei Baltrušaičio, nei Galdiko, nei 
Krėvės. Aš skaitau, kad Vytau
to Alanto romano pasirodymas 
yra didelės tautinės svarbos ak
tas. Savo knyga Alantas patai
kė tiesiog į lietuviškų problemų 
širdį. Kad "Pragaro pošvaistės” 
nėra mirusio kūdikio pagimdy
mas, bet vitališku bandymu 
spręsti tautinės metafizikos 
klausimus, rodo kad1 ir toks fak
tas, kad ši knyga jau ilgą laiką 
yra visų lūpose ir lieka įtampos 
objektu, kritikos arenoje. Jos 
reikšmingumą tinkamai apibūdi
no publicistas B. Raila, litera
tūros istorikė G. židonytė, poe
tas S. Santvaras ir kt. "Pragaro 
pošvaistės” yra centriniu vei
kalu Vytauto Alanto kūryboje. 
Ji priklauso kartu ir prie įdo
miausių romanų, parašytų lietu
vių kalba. Norėčiau pasakyti dar 
daugiau, būtent, kad šis kūrinys 
yra kultūristoriniu dokumentu 
Baltoskandijos dvasios komp
lekse. Aš neabejoju, kad išvertus 
romaną pvz., j suomių kalbą, jis 
turėtų dėmesio verto pasiseki
mo. Suomių tautinis genijus se
mia savo jėgas ne i 
bės, bet iš "Kalevalos1
Jūs paklaustumėt suomį, kokiu 
būdu Suomija galėjo realizuoti 
visus tuos paskutinių dešimtme
čių kariškus bei kultūrinius lai
mėjimus,, jis atsakys, kad jiems 

’ tai padėjo padaryti jų "sisu”. 
i Šis mažas, trumpas žodis, išvers

tas lietuvių kalbon, nereiškia 
nieko kito, kaip "turinį”. Bet 
suomiams jis reiškia tą dvasinį 
turinį, tą vidinę jėgą, tą slapto 
kerėjimo galią, kurią "Kaleva
los” Suomija perdavė modemi
niai Suomijai. Aš jaučiu, kad 
šis mitologinių laikų "sisu” yra 
gyvas ir lietuviuose ir reikia bū
ti dėkingam Alantui, kad jisai 
palietė lietuvių tautos kūrybinės 
minties veržlumo pirminius šal
tinius. Net ir tuo atveju, jeigu 
Sietynas nebūtų pats tremtinys, 
o gyventų šiandien Lietuvoje ir 
kovotų tenai kaip vidinės emi
gracijos atstovas, net ir tada, 
jisai neturėtų moralinės teisės 
savo "estetiniame” įvertinime 
mesti Alantui kaltinimą dėl jo 
pasitraukimo iš Lietuvos. Vytau
tas Alantas kaip tik savo ro
manu ir atliko savo kaip tremti
nio pareigą lietuvių tautai.

Tame pačiame Kazimieraičio 
apie "Literatūros Lankus” ap
mąstyme yra, deja, negatyviai 
kalbama apie Antano Škėmos 
"Giesmę”, kuria atidaromas žur
nalo pirmas numeris, šis A. 
Škėmos vizionarinis kūrinys yra, 
mano manymu, stipriausias "Li
teratūros Lankų" eksponentas, 
daugiausia atitinkąs žurnalo nu-

vieno Žemaitijos kampelio isto
rija, iš senųjų laikų krypstanti į 
naujuosius, šventoji Lietuva, 
nykstanti ir atsisakanti savo ba
joriško ir tradicinio išdidumo ir 
tradicingumo, nes žemė pereina 
kaimiečiui, nes bajoro vaikas ir 
su kaimiečiu moka kurti gražij 
gyvenimą ir,. svarbiausia, neda
ryti tragedijų, žiūrėti realiai, 
nuoširdžiai ir optimistiškai.

Toje šventojoje Lietuvoje, ta
me Paegliškių parapijos kampu
tyje, iš tiesų vyksta dramos, J. 
Savickis mato jas, bet jis per
daug ramus, kad dramoje galėtų 
įžiūrėti dramą. Tradicingo bajo
riško Tvirbuto šeimoje net ne' 

mane tik ko, bet ir komplimen-i viena drama: duktė susilaukia 
tų.

Bet ligi šiol J. Savickį skaity
tojas pažinojo tik kaip novelistą 
ir kelionių aprašymų autorių. 
"Tremties” knygų leidykla nese
niai pristatė jį mums dar su ne
matytu žanru: Savickį romanis
tą, rašantį tuo pat laužytu sti
lium — išleido jo romaną "šven
tąją Lietuvą”, net 248 puslapius 
smulkaus šrifto.

Kas pažinojo J. Savickį, savė 
novelėse teptuko brūkšniais ku
riantį, imdamas į rankas šią 
knygą, turės suabejoti, ar to
kiais pat brūkšniais galima nu
tapyti visą romaną, šitoks spė
jimas pasitvirtina: tai nėra ro
manas, kokius rašė Zola ar Bal
zakas ar Dostojevskis, ar kokių 
norėtų dar kai kurie mūsų krį-. 
tikai. Tai romanas šių dienų va
karietiškojo pasaulio supratimu, 
didelė mūšų lietuviškojo gyve
nimo iškarpa, visumoje labai 
simpatiška, šiltą, kupina humo
ro, švelnumo, nuotaikos, nors 
atskiruose epizoduose tiesiog pa- 
kartuviška ir net vargu įtikima.

Vakarų pasaulis šiandien ro
manui jau nebestato dostojevs- 
kiškų reikalavimų: kankinti ir 
kankinti veikalo herojus, dieną 
ir naktį, kol jie savo sudžiūvusią 
ir nukankintą sielą atiduos Die
vui, taip pat gal dar vis tebeken- 
čiančią, arba auginti didžiulę 
draminę įtampą, ruošti tragedi
jas. Vakarams romanas — di
desnės apimties beletristinis vei
kalas. J. Savickis "šventojoje 
Lietuvoje” taip pat nedaro tra
gedijų; greičiau jis pastato savo 
veikėjus į tragikomiškas- padė
tis pagal savo įprastinį būdą 
žiūrėti į žmones ir pasaulį su 
ironiška šypsena.

"Šventoji Lietuva" neturi net 
vyriausiojo veikėjo, apie 1 kurį 
suktųsi visas veiksmas ir kurį 
šalutiniai veikėjai tik ryškintų. 
Gal tai net ne šeimos istorija, 
nes kai kuriuose plačiuose epizo
duose veikia, tie šiuo ar tuo su 
Tvirbutų šeima susiję žmonės 
patys vieni. Tai būtų greičiau

dą, 
etc. 
nei 
Šviesiomis akimis žiūrint, seną- ■ 
ją lietuvių religiją nesunku re
konstruoti ir jeigu Sietynas tu
rėtų ne piktą nusistatymą, bet . 
gerą norą suprasti, jisai 
rašydamas apie tuos dalykus at
siklaustų specialistų.

Be lietuvių tikėjimo nebūtų 
vieno pačių gražiausių lietuvių 
sielos pasireiškimų, būtent, lie
tuvių kryžių. Nors ir kiek buvo 
katalikų bažnyčios įsakymų duo
ta šiems liaudies meno stebuk
lams sunaikinti, — tau ta 
juos išlaikė ir jiems pasiliko iš
tikima. Klerui nieko neliko kaip 
tik "primontažuoti" prie tų ar- 
chitektoniškai-skulptūriškų me
džio kompozicijų kryžiaus ženk
lą. Bet ir po tokio ornamentinio 
pasikeitimo šie magiški ženklai 
pasiliko savo specifinės prieš
krikščioniško lietuvių tikėjimo 
mistikos reiškėjais, panašiai kaip 
ir Egipto obeliskai atsiradę Ro
moje ir "papuošti” kryžiai, tuo 
pačiu negalėjo pasidaryti krikš
čionybės simboliais. Galvojant 
estetinių vertybių sąvokomis, 
tai buvo tiktai bažnyčios vyrų 
antimeniška obelisko tobulos 
formos profanacija. Lietuvos 

i kryžiai priklauso prie gražiausių 
. Europos liaudies meno kūrinių 
į (deja, jie svetimiems dar per 
, mažai žinomi) ir kartu jie yra 
t gyvais pavyzdžiais, kurie liūdi- 
i ja, kad senovės lietuvių tikėji

mas nėra joks • abstraktus svai
čiojimas, bet realybė.

Eliminuoti lietuvių senovės 
pradus iš lietuvių kultūros reiš
kia kartu išjungti iš jos kaip 
tik tuos reiškinius, kurie ir su
daro lietuvių kultūros originalu-

\
išdėstyti etikos pagrindus 
— tai reikalavimas moksli- 

studijai, o ne romanui).

Dvi dalys kartu įrištos: Dvasios-ir Žmones, 166 sak
mės, 126 psl.; Liaudies Magija ir. Medicina, 94 psl.

Knyga didelio formato, spalvotas viršelis, pieštas 
dail; V. K. Jonyno.

- Kaina $3.0,0.

Seniausias ir gražiausiai ilius 
truotas lietuviškos minties žur 

nalas.

remiantis tuo, kad jis 
"patinka” (kaip tat per

nelyg dažnai pasitaiko), o, iš 
antros pusės, neigti jo vertę vien 
dėl to, kad jisai mums "nepada
rė įspūdžio”. Kultivuodami "pa
tikimo” ar "nepatikimo” psicho
logiją, mes perdaug dažnai už
mirštame apie meno logiką, 
kuri apeliuoja ne į skonį, o į ver
tybės supratimą.

dovanai.
6755 So. Western Avė.

Chicago 36. m.

Balio Gaidžiūno 
knygą

Neseniai "Dirvoje” tilpo labai 
įdomus p. B. Kazimieraičio 
straipsnis apie naują poezijos, 
prozos ir kritikos žurnalą "Li- < 
teratūros Lankus”. Skaitydamas < 
minėto straipsnio tas vietas, kur 
pvz., kalbama apie p. A. Sietyno i 
kritiką skirtą Vytauto Alanto . 
romanui "Pragaro pošvaistės”, 1 
negalima nepritarti p. B. Kazi
mieraičiui. Iš tikrųjų, Sietyno 
rašinio išspausdinimas "Litera
tūros Lankuose" prieštarauja 
pačiai žurnalo idėjai tarnauti 
"estitinio intereso gyvastingu
mui”. Net pats A. Sietynas turė
tų sutikti su Kazimieraičio spė
liojimu, būtent, kad ši recenzija 
buvo jo pagaminta savo politi
niam priešui naikinti. Recenzen
tas nesugebėjo išanalizuoti ro
maną grynai formalistine pras
me, o nukreipė savo plunksną 
prieš romanistą kaip žmogų, bei 
prieš jo religinę ir filosofinę pa
saulėžiūrą.

Nors ir nebūdamas lietuviu 
jau ilgesnį laiką stebiu krikdemų 
norus suniekinti senovės lietu
vių religiją. Sunku būtų įsivaiz
duoti, kad pvz. graikai, italai, 
arba suomiai pradėtų neskonin
gai juoktis iš savo praeities, 
tvirtindami a la Sietynas, kad 
graikų, romėnų bei suomių reli
gijos tėra tik "legendarinis Pi
lypas iš Kanapių”.

Kiekvienam, kuris kiek domisi 
šia materija ir turėjo progos 
skaityti pvz. M. Alseikaitės-Gim- 
butienės rimtus darbus, lietuvių 
mitologija nėra jokia fantazija, 
bet pasirodo kaip giliai pagrįsta 
filosofinė discipliųa-^Negalima 

'■ sakyti, kad apie tą senąjį ti-
• kėjimą tiek maža žinių ir dar 
1 tos pačios pilnos kontradikcijos,
• jog dėlto nei neverta kelti seno- 
■ sios religijos klausimo. (P. Sie- 
i t.vno reikalavimas iš Alanto duo- 
1 ti doktrinarinį jos mokslo vaiz-

LIETUVIU TAUTOSAKOS LOBYNAS
Redaktorius — leidėjas Dr. Jonas Balys

vimą. 
cijės 
ravičius, 
studentas, 
Tartiufas, 
Savickis apibūdina, perdaug jau j 
grubiai "šviečia” bernus, ir sun- 1 
koka būtų patikėti šitomis sce- i 
nomis, kai jis su savo mokiniu ; 
Leonardu eina pjaustyti komu- i 
nijos ar plėšti kasos, o paskui i 
bėdą suverčia bernui. 1905 metai 1 
tai nebuvo raginimas sukilti 
prieš carą ir ponus, išgąsdinęs 
net carą. Pavergtosios ? tautos ; 
reikalavo sau autonomijos. Lie
tuvoje buvo šalinami rusų val
dininkai ir viskas buvo imama į 
savo rankas. Tam judėjimui vie
na linkme pasukti buvo sušauk
tas Didysis Vilniaus Seimas, su
traukęs 2000 žmonių ir priėmęs 
garbingus reikalavimus.

Žinoma, J. Savickis nėra isto
rikas, o rašytojas, ir dėl to, iš
girdęs priekaištą, jis visada gali 
pasakyti, kad jam neprivalu 
bendrybės, kad jis pasiėmė in
dividualų atvejį, perdėm juodą 
ir neigiamą, nes neramiais me
tais ir šitokių nešvarių dalykų 
galėjo būti, o jis tokį paėmė, nes 
jo rašytojiškai prigimčiai ir kny
gai labiau tiko šitoks, o ne tei
giamas, ir jis laisvas buvo šitaip 
vaizduoti.

Visoje knygoje, rodos, šitas 
Paegliškių "revoliucijos" epizo
das ir būtų vienintelis, kuris iš 
literatūrinės plotmės gali būti 
nukeltas į visuomeninės kovos 
lauką ir čia sujudinti aistringų 
ginčų.1 šiaiiS jąū, į viską žiūrint 
literatūrinėmis akimis, savickiš- 
kai priimant Savickį su jo ruso 
policininko nuogomis ir cirkiško- 
mis meilės ir vedybinio gyveni
mo istorijomis, šis epizodų, arba 

, Paegliškių kampelio, romanas 
malonus skaityti. Skaityti, žino
ma, tą knygą reikia lėtai, atsekti 
visus rašytojo brūkštelėjimus, 
kurie visi reikšmingi, nes čia 
kiekviena smulkmena, kiekvie
nas sakinys turi daug suėmęs į 
save, o ypač šykštus dialogas.

•
Šitokiais reikšmingais brūkš- 

. niais tapydamas, Savickis ne- 
daugžodžiaudamas sukuria aiš
kius savo žmones. Veikėjų kny
goje nemaža, bet jie užverciant 
paskutinį puslapį taip ir lieka, 

. kas yra: gyvi knygos žmonės — 
ir visa Tvirbutų šeima, ir abu 

. bernai, ir Akcentavičiai, ir Ape- 
ravičius, ir Jegorka su motinėle, 
ir kunigai, ir net toks poroje 
puslapių pasirodęs žmogelis, kaip 
liuteronų kapinių sargas.

Atskira kalba būtų dėl J. Sa- 
, vickio stiliaus, bet jį literatūros 
į vadovėliuose jau yra aptarę mm 
1 sų literatūros istorikai, o nau- 
• jojoje knygoje šiuo atžvilgiu Sa- 
i vickis, rodos, tas pats, kaip ir 
i pirmosiose savo knygose.

Knyga, kaip ir visi "Tremties" 
leidiniai, atspausta dailiai, o taip 
pat drobelėje įrišta.

matytai programai — kelti lie
tuvių žodinę kūrybą, formalisti
ne prasme. Toji "Giesmė" yra 
be jokių abejonių šedevras ir 
prašoka lietuvių literatūros ri
bas. Nebūtų daug pasakyta, kad. 
ji prilygsta geriausiems Dos 
Passos bei tVolfgang Borchert’o 
puslapiams. Kartu A. Škėma 
duoda pavyzdį, kaip mažos ap
imties kūrinys gali pasiekti mo
numentalumo. B. Kazimieraitis 
"Giesmę" vadina "kakofonija", 
nes jam matyti susidaro iš tos 
poemos įspūdis nedarnaus''skam- 
bėjimo, nesutarimo, disonanso. 
O iš tikrųjų, tai yra kompozici
niai labai stipriai surištas ir 
harmoningas kūrinys, atitinkąs 
moderninės literatūros reikala
vimams. Surištas ritminiais pa
sikartojimais, harmoningas ne 
fotografinio realizmo derme, bet 
savo mažiau ar daugiau ekspre
sionistiniame apipavidalinime. 
"Giesmės” foną sudaro magiš
kojo realizmo bei surrealizmo 
peisažai. Antanas Škėma savo 
pilną regėjimų kelionę per 
Broadway’ų (toji kelionė mums 
atrodo simboliniu moderninio 
žmogaus-tremtinio keliavimu) 
aprašo nevirška, rapsodiška kal
ba. Jo, išreiškimo būdas, jo dik
cija yra didelio kondensuotumo, 

.-.c- J° vaizdai yra drąsūs ir netikėti, 
iš krikščiony- J° žodžiai pilni to aštraus šelnu-.

Jeigu |mo’ kuris taip tinka mūsų tra-
• - - 'gizmo subtiliam apibūdinimui.

Man atrodo, kad vertinant li
teratūros bei meno kūrinius, rei
kia būtinai bandyti pažvelgti iš 
paties kūrėjo taško. Mes netu
rėtumėm teisės primesti auto
riui mūsų pageidaujamą stilių 
bet "egzaminuoti" kaip autoriui 
pavyko išvystyti jo paties 
stilių,"realizudti save savo nu
statytų formalistinių uždavinių 
bei tendencijų rėmuose. Jeigu 
mums dar koks nors stilius nėra 
žinomas arba mes jo nesupran
tame, tas dar nereiškia, kad ji
sai tuo pačiu yra "kakofonija”. 
Tai būtų panašu į tai, kad mes 
paėmę rankon knygą arabų kal
ba ją išmestumėm su šauksmu 
"šlamštas!" vien tik dėl to, kad 
mes negalim skaityti arabiškai.

Nereikia užmiršti, kad, iš vie
nos pusės, labai neteisinga yra 
spręsti apie literatūros kūrinio 
vertę, 
mums

įpėdinio su hemu, kuris ją pa
meta, bėgdamas nuo policijos, o 
jos motina taip pat su malonu
mu pasiduoda to paties vėjavai
kio fizinei jėgai. Dostojevskis 
dėl tokių tragedijų būtų tomus 
prirašęs, o Savickis prabėgda
mas parodo Scenas ir nueina šyp
sodamasis. Duktė su pasoginiu 
kūdikiu išleidžiama už kito ber
no, bet dėl to niekas nesisieloja, 
net pats senis Tvirbutas, trokš
tąs tik, kad tas jo žentas į savo 
darbščias rankas paimtų juo 
daugiau žemės, o ateitis gerose 
rankose, šituo Savickis įtikina 
mus, ir mes tikime.

Romane rodomas Paegliškių 
kampelis maždaug 1904-5 me
tais, kai plito revoliucinės idė
jos, sujaukdamas ramų ir idiliš
ką mažo miestelio gyvenimą. 
Jaunojo klieriko Amžiaus flirtas, 
savickiškai baigtas, senojo ku
nigo arbatėlės su uogienėmis pas 
Tvirbutus — tai gražios idilijos, 
apgaubtos mėlynais romantikos 
dūmais. Bet čia pat vyksta ir 
kiti dalykai, dėl kurių autorius 
šen ten galės susilaukti ir prie
kaištų.

Skaitytojas čia užtiks mergi
ninką atostogaujantį ruselį, Kau
kazo generalgubernatoriaus sū
nų Jegorka, ir susipažins su jo 
nuotykiais, gal stebėsis policijos 
viršininko Akcentavičiaus nuo
gos žmonos karstymusi stogais 
ir jos, gelbėjimu iš tos pikantiš
kos bėdos, tariamųjų revoliucio
nierių plėšikavimu. Akcentavičių 
ir jo žmoną vaizduojantieji epi
zodai gal kiek ir pakartuviški, 
sukominti iki cirkiškumo, bet 
Savickis yra Savickis, ir jo hu
moras savickiškas.

Tik savickiškas Paegliškių re
voliucijos vaizdavimas ir revo
liucinių idėjų sklidimas gal ir 
susilauks Savickiui priekaištų, 
kaip kadaise Lazdynų Pelėdai už 
"Klaidą" ar Dobiliui už "Blūdą” 
ar šiandien Ramonui už "Kry
žius”. Tie priekaištai jam galės 
tekti už vienašališką ir perdėm 
juodą to judėjimo pusės vaizda-
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PERVERSMAS IŠGELBĖJUS MILIONAMg GYVYBES

Studijuodami įvairių bakteri
jų ir mikroorgunizmų savybes, 
mokslininkai surado ir išaiškino 
daugybę reiškinių, būdingų mik- 
roorgonizmams ir nustatančių jų 
gyvybinius procesus ir savitar
pio santykius. Vienas įdomiau
sių iš tų surastų fenomenų buvo 
vad. mikroorganizmų antagoniz
mas arba antibiotinis veikimas, 
žinomas bakteriologams jau nuo 
pat bakteriologinės eros pra
džios.

Jis pasireiškia tuo, kad įvai
rių rūšių mikroorganizmai pa
gamina medžiagas, kenkiančias 
kitų—rūšių mikroorganizmams, 
sustabdančias jų dauginimasį, 
arba net juos užmušančias. To
kios medžiagos vadinamos anta
gonistinėmis arba antibiotinė- 
mis. Tos medžiagos" gaminamos 
ne visų mikroorganizmų. Mes 
savo kūne turime įvairiausių 
bakterijų, tarp jų ir patogeninių 
(tai yra, galinčių sukalti ligą), 
kurios gerai tarp savęs sugyve
na,’ vienas kitas nenaikina ir ne
kenkia mūsų organizmui. Pvz., 
mūsų burnoje ar virškinamaja
me trakte yra nepaprastai daug 
visokiausių bakterijų ir kitokių 
mikroorganizmų, nors nesame 
ligonys. Tos visos bakterijos tarp 
savęs yra tam tikroje pusiau
svyroje, o taip pat ir su mūsų 
organizmu. Ta pusiausvyra, ta
čiau, gali kiekvienu momentu 
pasikeisti dėl vienokių ar kito- 

• kių sąlygų (mūsų kūno staigus 
atšalimas, susilpnėjimas ir pa
našiai) ir pakitusi pusiausvyra 
gali sukelti ligą, šitos, normaliai 
mūsų kūne gyvenančios bakte
rijos antiobiotinių substancijų 
negamina arba gamina tiek, kiek 
reikalinga tai pusiausvyrai pa
laikyti.

■ Ligos atveju reikalas gali pa
sikeisti. Dėl infekcijos iš išorės 
(kitaip sakant, dar vienai mik
roorganizmų rūšiai mūsų kūne 
atsiradus), arba dėl kitokių są
lygų (nušalimas), viena iš bak
terijų rūšių pradeda daugintis 
ir visa egzistavusi pusiausvyra 
kinta. Jau 1860 metais buvo su
rasta, kad tam tikra bakterijų ‘ 
rūšis, mėlynoji pūlių lazdelė, , 
atsirandanti ant pūlinių ir duo
danti jiems mėlyną.atspalvį, ga- : 
mina tam tikrą medžiagą, pava- 1 
dintą pyocyaninu, kuri turi la
bai stiprų veikimą ir užmuša 
daug kt. bakterijų. Tokiu būdu, 1 
pyosyaninas buvo jau tam tikra 
antibiotinė substancija. Kadangi 
tas pyocyaninas pasirodė esąs 
kenksmingas ir žmogaus orga
nizmui, niekam neatėjo į galvą 
mėginti naudoti jį gydymo rei
kalams.

Nuo pyocyanino suradimo pra
ėjo daug metų. Buvo surasta 
daug kitokių antagonistiškai 
(arba antibiotiniai) veikinčių 
bakterijų ir kitokių mikroorga
nizmų ir išskirta kitokių antibio
tinių substancijų, tačiau prak
tiškų išvadų iš to, ilgai nebffvo 
padaryti}.

Išauginti 'bakterijas, vartoja
mos įvairios organinės medžia
gos, susidedančios iš tam tikrai 
bakterijos rūšiai augipimui rei
kalingų substancijų. Esant tos 
bakterijos auginimui reikalingai 
temperatūrai ir kitoms sąly
goms, ant tos maitinamos me
džiagos bakterijos pradeda dau
gintis ir ąugti. Susidaro tai, kas 
priimta vadinti bakterijų kultū-

DR. K. VYŠNIAUSKAS

ra, o bakterijų grupės, esančios 
maitinimo medžiagoje arba ant 
jos paviršiaus, vadinamos kolo
nijomis.
_,Ir štai, 1929 metais, anglų 
mokslininkas Flemingas, augiT 
nant tam tikrų rūšį pūliavimus 
sukeliančių bakterijų, pastebė
jo, kad ant jo pagamintos kul
tūros paviršiaus atsirado pelėsių 
ir aplinkui tuos pelėsius bakte
rijų kolonijos neišaugo. Jisai 
susidomėjo tuo reiškiniu. Ban
dymą pakartojo kelis sykius ir 
gavo tuos pačius rezultatus. Ta
da jisai pradėjo auginti tų pe
lėsių rūšį. Iš jos pagamino'sub
stanciją, kurią pavadino penici
linu. Ta naujoji substancija pa
sirodė esanti labai efektyvi prieš 
daugelį ligas sukeliančias bak
terijų, o tuo pačiu ir mažai 
kenksminga gyvulių ir žmonių 
organizmams. Tokiu būdu, 1929 
metais buvo duota pradžia anta
gonistiškai (arba antibiotiniai) 
veikiančių substancijų pagamin
tų iš vienos mikroorganizmų rū
šies, praktiškam panaudojimui 
prieš kitus mikroorganizmus, — 
bakterijas, sukeliančias ligas.

Pačioje pradžioje penicilino 
gamyba ir praktišku jo pritaiki
nimu susidomėjo platūs moksli
ninkų sluogsniai.

Nuo 1940 metų prasidėjo ma
sinė penicilino gamyba (ypatin
gai USA) ir platesnis jo varto
jimas. Taip pat paaiškėjo, kad 
penicilinas yra veiklus ne prieš 
visas bakterijas, o tik prieš tam 
tikrą jų dalį, — dažomas pagal 
vad. Gramo būdą. (Visos bakte- 

. rijos skiriamos į dvi dideles gru-

peš, — daromas pagal danų • 
mokslininko Gramo būdų, ir ne- 1 
sidažančias, — gram teigiamas ' 
ir gram neigiamas). Tačiau ir 
nevisos Gram teigiamos bacilos 
buvo penicilino veikiamos: pvz., 
tuberkuliozinė lazdelė, kuri yra 
Gram teigiama, visiškai nejaut
ri penicilinui. Prasidėjo tolimes
ni tyrinėjimai ir buvo surasta 
visa eilė kitokių pelėsių rūšių, iš 
kurių ir buvo pagaminta kitokių 
antibiotinių substancijų. Iš jų 
ypatingai svarbi yra streptomy- 
cinas,'surastas Waksmano 1944 
metais Jungt. Valstybėse, vei
kiantis prieš Gram — neigiamas 
— jų tarpe, tuberkuliozinę laz
delę. Po to sekė visa eilė kitokių 
antibiotinių substancijų,_ . ter-
ramycinas, aureomycinas, eryt- 
hromycinas ir visa eilė kitų.

Tos medžiagos, suradus būdus 
joms masiniai gaminti, padarė 
nūdienėje medicinoje tikrų per
versmų, pakeitė gydymo būdus 
ir daugelio ligų vaizdų, išgelbėjo 
milionų žmonių gyvybes, padarė 
galimu modernios medicinos ir 
chirurgijos klestėjimų. Iš dalies 
dėl antibiotinių vaistų vidutinis 
žmogaus amžius pakilo per pa
skutinį dešimtmetį (Amerikoje) 
iki 72 metų moterims, ir 66,5 m. 
vyrams. Antibiotinių vaistų įve
dimas — nauja epocha, savo 
reikšme nemažesnė, kaip Pas- 
teur’o patogeninių (t. y. ligas 
sukeliančių) bakterijų atradi
mas.

Tačiau, būdami modernios me
dicinos neatskiriama dalimi, an- 
tibiotiniai vaistai, vartęjami kur 
nereikia ir kada nereikia, gali 
padaryti daug žalos ir pačiam 
ligoniui ir visuomenei.

Apie tai — kita dienų.

Mūsų spaudos apžvalga
"štai neseniai įvyko komedija i 

su policija Viktorijoj. Dienrąš- i 
tyje Thę Herald tilpo straipsnis i 
"Policija baiminasi imigrantų”, i 
Ilgokame straipsnyje surinkti 1 
įvairių policijos pareigūnų pa
reiškimai imigrantų adresu ir iš 
to sudarytas reportažas. Ten pa
cituoti perliukai skamba štai 
kaip: naujieji australai pristeigę 
mieste savo klubų, naujieji aus
tralai nekalba angliškai ir nenori 
kalbėti, naujieji australai neger
bia įstatymų, jie mano esą sa
vuose kraštuose, kur vogimas 
yra vienas iš būdų užsidirbti 
pragyvenimą ... (Mano pabr. 
Vyt. G.).

Neseniai Australijos imigra
cijos ministeris Holt parlamente 
pareiškė, kad imigrantai klaidin
gai galvoja, manydami, kad pa
sirašiusius 2 metų sutartis imi
grantus valdžia turi aprūpinti 
darbu. Imigrantai darbo turį su
sirasti patys, jeigu valdžia jo 
neturi. Tai Australijos valdžios 
kurjozai. Prieš porą metų 'ta 

. pati vyriausybė siųsdavo atgal 
; į Europą tuos imigrantus, kurie 

susirasdavo sau pritinkamą dar- 
. bą, o atsisakydavo priimti siūlo- 
. mą vyriausybės ... Australijoj 
. šiuo metu yra 275.000 svetimša- 
: lių. Didelė dalis jų yra šiuo metu 
- bedarbiai. Minėtas imigracijos

ministeris pareiškė, kad jo už
davinys sustiprinti svetimšalių 
registracijų ir kontroliuoti ju
dėjimo laisvę. Taigi vietoje dar
bo parūpinimo dar pradės neleis
ti jo jieškoti, kad neužstotų pa
tiems australams”. (Draugas., 
Nr. 257).

"STOP GENOCIDE” 
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"Lietuvių Dienos”, 9204 S. Broadway, Lęs Angeles 3, Calif.

"Pirmieji "Stop Genocide” pi- ' 
kietiniai atvirukai jau pasiekė- : 
stiklinį dangoraižį ir paplokščią 
salę Niujorke. Yra smarkių lie- 1 
tuvių Kanadoje. Praėjusį savait
galį tokius atvirukus gavę pasi
gyrė Th. Green, US senatorius, 
Trygve Lie. JT sekretorius, In
dų delegacija, Mr. Martin. Mr, 
Lie, sako, užsigavęs. Ant jo at
virutės buvęs priklijuotas "Stop 
Genocide” ženkliukas ir prira
šyta ”Help stop Genocide in Li- 
thania and elsewhere, because 
next mill be you”. Iliustracijai, 
pripaišytos kartuvės,. ”NY Daily 
News” korespondentas W. Lim- 
pus sakė, jei ši akcija išsivysty
tų, jis turėsiąs grąžią. "story”, 
Latviai žurnalistai mintį pasi
gavo. Tūlas amerikietis net su
sigalvojo "Stop Genocide” ženk
liukus spausdinti ant popierinių 
degtukų dėžučių ir dalinti juos 
JT pareigūnams bei Amerikos 
tarnautojams. Akcija domisi ir 
Izraelio delegacijos 4 nariai. 
Tiesiog kurjozas, bet dėlegaci- 
jbs pirmininkas yra kilęs iš Jo
niškio, vice-pirmininkas iš Šiau
lių, o kiti nariai iš Kauno. Gi 
NY" Times neseniai rašė, kad 
Izraelio' vienas svarbiausių dva
sinių vadų, su kūrįup skaitosi

Lapkričio 2 d. lietuvaitės skau- . 
tės visuose pasaulio kraštuose j 
turėjo visuotinę Skaučių SeseH- i 
jos sueigą. Negalėdamos visos i 
suskristi vienon vieton, jos tą 
dieną mintimią suėjo draugėn ir 
gyveno ta pačia dvasia, dalijosi 
tomis pačiomis mintimis.

Bostono, skaučių "Baltijos” 
vietininkija tądien turėjo iškil
mingą sueigą būkle — Lietuvių 
Ramovėje (ALTS name). Miela 
buvo stebėti, kaip skautės ir jų 
vadovės reiškė patriotinius jaus
mus, pagerbė žuvusius 'dėl Lie
tuvos laisvės ir mirusius skau- 
tus-tes. Po tautos himno ir Ma
rijos giesmės buvo paskaitytas 
Vyriausiosios Skautininkės v. s. 
dr. D. Kesiūnaitės dienai skirtas 
sveikinimas:

"Esu per toli, kad galėčiau 
dalyvauti drauge, bet mintimis 
visada su Jumis.

Sveikinu džiaugdamasi, kad 
neatitrukot nuo lietuvaičių skau
čių šeimos. Kviečiu visas į ryž
tingesnį sutartinį skautišką dar
bą. Jis yra sunkus. Tačiau, jei 
prisiminsime savo likusias seses 
Lietuvoje, tai mūsų vargas yra 
tik jų vargo šešėlis.

Todėl dirbkime be aimanos ir 
be skundo. Kurkime Lietuvai 
garbingą istoriją, kad savo dar
bais būtumėm pavyzdžiu atei
nančioms kartoms, o tuo pačiu 

' būtum vertos savo himno žodžių;
"Iš praeities tavo sūnūs,
Te stiprybę semia”.

Sesės budėk!”
Į šį sveikinimą skautės atsakė 

ryžtingu — Vis budžiu! Sueigos 
dvasią dar paryškino trys kan
didatės, kurios prie lietuviškos 

, trispalvės davė.įžodį. Jų uždeg- 
1 tos tautinių spalvų žvakės sim- 
1 boliškai reiškė skautybės šviesos 

nemarumą!' 1918 m. lapkričio 1 
d. Vilniuje įžiebta Lietuvos skau- 
tijos kibirkštėlė per 34 metus 
niekados nebuvo užgesusi ir pri
sidedant naujoms jėgoms vis 
stiprėja ir plečiasi.

Sueigos proga vietininkės vy-| 
resn. sktn. L. Čepienės įsakymu 
skiltn. Dalia Barmūtė tapo pa
kelta vyresn. skiltn. laipsnin. 
Baltijos skaučių vietininkijos 
vadovės sulaukė naujos talkos: 
iš Kanados atvykusi vyresnioji 
skautė Felicija Izbickienė. tapo 
paskirta vietininkės pavaduoto
ja. Ji sueigai paskaitė iš Skaučių 
Seserijos Vadijos gautą tautinio 
auklėjimo vadovės sktn. dr. M. 
Žilinskienės pašnekesį apie skau
tybės paskirtį lietuvybei išeivi
joje išlaikyti.

Sktn. V. Barmienė paskaitė 
Skaučių Seserijos pirmosios vi
suotinės sueigos aktą. Kiekvie
nam lietuviui-vei įsidėmėtini šio 
akto žodžiai:

”1918 metų Vasario 16-ją nu
aidėjo šauksmas: PABUSKITE! 
KELKITĖS! GIMTOJI ŽEMĖ 
VĖL LAISVA IR NEPRIKLAU
SOMA! '

Ir stojo lietuvis j šventąjį 
darbą: kas ginklu, kas arklu, 
kas knyga rankoje. Stojo į tą 
didį darbą ir mūsų lietuvaitė 
skautė. Palaimos Rankos vedina

ji žengia kovotojų eilėse. Ji var- to — gen. D. D._Eisenhowerio 
go dienų giedrios nuotaikos ne
šėja. Ji drąsi miško brolio tal
kininkė. Ir buvo tautos džiaugs
mo ir pasididžiavimo dukra.

Staiga negailėstinga ranka 
nutraukė tą darbą. Prieš Bavo 
norą ir valią turėjome apleisti 
gimtuosius namus. Bet išblaš
kytos po Visus pasaulio žemynus, 
giliai jaučiame, kokia didelė 
skriauda padaryta ir daroma 
mūsų Tėvynei. Todėl susiburta
me į stiprias skautiškas eiles 
kovai su skriaudėju — vardan 
NEPRIKLAUSOMOS LIETU
VOS. Tam uždaviniui atlikti tęs
kime, anos N. Lietuvos parei
gingos sesės pradėtąjį darbą. O 
jėgų tam darbui semkimės sesės, 
šiandien esančios už geležinės 
uždangos, alkanos, tremiamos, ir 
NEPALAUŽIAMOS kovoje už 
gimtosios žemės laisvę”. Bosto
no "Baltijos” vietininkijos skau
tės šį aktą patvirtino vieningu 
pasižadėjimu:

atėjimu valdžion, Boy Scouts oi 
America organizacija jo asmeny 
sulauks naujo garbės pirminin
ko.

SKAUTŲ METINĖS 
KALIFORNIJOJE

Los Angeles skautų-čių vieti- 
ninkija lapkričio 9 d. atšventė 
savo metines. Vietininkas yra 
pasktn. VI. Pažiūra, o skautėms 
vadovauja skiltn. D/Pulkaunin- 
kaitė. .Vietininkijos dvasios va
das yra kun. V. šiliauskas'.'

Vasarų Los Angeles vietinin- 
kijos skautai Arrowhead kal
nuose turėjo puikiai pavykusių 
stovyklų.

"Motin Lietuva!
Tavo vardą širdy nešiosiu, tavęs 

niekad neužmiršiu.
Tave mylėsiu, tavo garbę ginsiu, 

tavo kalbos neišsižadėsiu ir 
ilgėdamosi, kiek pajėgsiu, ko
vosiu už tavo atvadavimą. 
Kada Laisvės Varpo balsas ma

ne pašauks, grįšiu namo, 
nes tu, 

Motin Lietuva, mano sveikata, 
mano turtas, mano laimė. 

APSAUGOK AUGščIAUSIAS
TĄ MYLIMĄ ŠALĮ!”

Iškilmingoji sueigos dalis už
baigta Maironio "Leiskit į Tė
vynę” daina. Po to, buvo nuo
taikingas laužas, kuris skautes 
ir svečius nukėlė į neužmiršta- 
mas dienas šios vasaros "Kirby- 
nės” stovykloje.

Sekmadienį; spalio 26 d., Bos
tono vyresniosios skautės p. Min
ką radijo programoje atliko 
įspūdingą Vilniui skirtą valan
dėlę.

"LAPINŲ” DARBAI BOSTONE

Bostono skautų vietininkijos 
"Lapinų” būrelis intensyviai stu
dijuoja skautų vyčių programos 
dalykhs. Paskutįnį spalio mėn. 
penktadienį jų sueigoje vyresn. 
sktn. dr. V. Čepas skaitė pašne
kesį apie skautų vyčių tradici
jas.

"Lapinai” turi ir savo gerųjų 
tradicijų. Jas tęsdami "Lapinai” 
ir šiemet pradėjo rinkti aukas 
Kalėdinėms dovanoms Diephol- 
ze ir kitur Vokietijoje esantiems 
liet, skautams. Bostone aukos 
renkamos aukų lapais, o toliau 
gyvenantiems skautų bičiuliams 
yra išsiuntinėti laiškai su kvie
timu prisidėti prie šios talkos. 
Geraširdžiai lietuviai yra pra
šomi neatsisakyti paremti "Lapi
nų” pastangas ir tuo pačiu pra- 
skraidrinti skurdžias Kalėdas 
Vokietijoje esantiems liet, skau
tams.

AMERIKOS SKAUTŲ 
GERASIS DARBAS

pat Lietuvos žydas. Lietuva jie 
labai mielai prisimenu”. (Almus, 
Tėviškės žiburiui,. Nr. 44).

poetiškas skelbimas

"Kas bus, kas nebus; Didis 
latras nepražus. Kito mėnesio 
devintą — Bus teatras suvai
dintas. Stasys Pilka vadovauja, 
o jo štąbas dalyvauja. Mat, ne
buvo didis badas. Tai ir gert iš
moka Tadas. Oabąr juokias visi 
žmonės iš Tadelio, kaip beždžio
nės. Nepamirškite ir jūs, kad 
teatras bus, Sokolų salėj garsioj 
Kedzie Avę. (2337) plačioj, čia 
ir mums bus ilgąs baręs — kur 
degtinė— alus geras. Poetoma- 

. .. , , .4 . iS.; nas”. (Naujienos, Nr. 250).
pats premjeras Ben Gurian, taip! ’ ^yt. Gedrimas

VILTIS 
LAUKIA 

JŪSŲ TALKOS I 
ĮSTOK Į 

VILTIES 
DRAUGIJA

BRANGUS 
CLEVELANDIEČIAI,

Nepraprastas Jūsų nuošir
dumas, kuriuo Jūs man suren
gėte mano 25-ių dainavimo metų 
minėjimą, buvo kilnus lietuviš
kos sielos pasireiškimas. Man 
tai buvo viena pačių brangiųjų 
dienų, kurias esu praleidusi tarp 
savų tautiečių, ne tiktai mylin
čių dainą, bet ir mokančių įpa
reigoti savus dainininkus tokiais 
didelę garbę suteikiančiais pri
siminimais. .

Už visa tai siunčiu j Jums vi
siems gilią, nuoširdžią padėką.

Ypatingai dėkoju ponui Juliui 
Smetonai, to paminėjimo vado
vui, ir taip pat Lietuvių Tauti
nei Sąjungai, Lietuvių Kultūros 
Fondui, Čiurlionio Ansambliui, 
Tremtinių Draugijai, Ateities 
Klubui, Clevelando Akademi- 
kėms Skautėms ir Skautams, 
Clevelando Skautų Ramovei, Vy
rų Oktetui, savaitraškiui "Dir
vai” ir ponams Žiūriams.

'Jūsų ryžtas, triūsas, ir vienybė 
tepadeda augti lietuviškajai kul
tūrai.

TUOJ ISIGYKIT 
ŠIAS KNYGAS!

Prieš pastaruosius JAV pre
zidento rinkimus aktyviai pasi
reiškė šio krašto skautai —■ vi
sais galimais būdais ragino pilie
čius' balsuoti. Jie, sekdami šio 
krašto didvyrių Paul Reverse, 
William Dawes ir Samuel.Pfeš- 
cott pavyzdžiais, savo apylinkė-’ 
se ėjo pe^ namus ir ragino ame
rikiečius atlikti pilietinę parei
gą — balsuoti. Tą gerąjį darbą 
savo kraštui amer. skautai at
žymėjo rinkimų išvakarėse prie 
kįekvieno namo durų prikabinda
mi Ląisvėš Varpo replikas su 
raginimu: "Vote as you think, 
— Think when you vote” ir t.f. 
JAV balsuotojai neapvilė dabar
ties jaunimo ir skaitlingai pasi
naudojo savo'laisve balsuoti.

Su naujojo valstybės preziden-
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2.eo

2.50

2.25

1.50
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2.50

1.50

2.50

Vincė Jonuškaitė

Mėnuo vadinamas medaus
N. Mazalaitū ____________ 2.50

Medinis arklys
Eric VVilliams —______

Motulė paviliojo
Lazdynų Pelėda ______

Meškiukas Rudnosiukas
Vytė Nemunėlis ______

Namai ant smėlio
J. Gliaudą____________

2.00

o.so
_ 2.00

Aušrelė (elementorius)
Step. Zobarskas __________ 2.25

Aukštųjų Šimonių Likimas
Ieva Simonaityte__________3.50

Anglų kalbos gramatika 
J. Kukanauza _______ ,___ 2.00

Algimantas I
V. Pietaris __________

Algimantas II
V. Pietaris_____________

Aukso kirvis
Juozas švaistas ______

Barabas
Paer Lagerkvist______

Balutis
J. J. Bačiūno leidinys ... 

Baltaragio malūnas
-K. Boruta____________

Broliai Domeikos
Liudas Dovydėnas ....

Beržų pasakos
O. B. Audronė (eilėraščiai) 

Dangaus ir žemės sūnūs
Vincas Krėvė ____________

Dulkės raudonam saulėleidy
V. Ramonas_____-________ 3.00

Debesys plaukia pažemiu
A. Baronas ______________ 2.50

Didžiosios atgailos
R. Spalis ________________

Doleris iš Pittsburgho
Stepas Zobarskas__ _____

Giesmė apie Gediminą 
B. Sruoga ir V. Petravičius 

Elegijos
'. Algimantas Pagėgis .______

Gintaro pasakos
Teta Rūta________________

Gintariniai vartai
N. Mazalaitč______________

Gimtojo žodžio barudSe.
P. Jonikas________________

Kazimieras Sapieha
B. Sruoga ________________

Karoliai
Guy de Maupassant______

. Kuprelis
Ignas Šeinius ____________ 2,00

, Kolektyvinė prausykla
Vytautas Kastytis ________1.00

Kalorijo- ir doleriai
Vilius Bražvilius-------- ------ 2.00

Lietuvių Tautos Kelias
M. Biržiška _______ ■_______3.00

Lietuvių kalbos vadovas 
Red. prof. Skardžius______4.50

Lietuviškos pasakos 
J. Balys _______________________

Lietuvių poezijos antologija
J. Aistis ir A. Vaičiulaitis 6.00

Lekučio atsiminimai (jaunimui)
A. Giedrius __________— 1.50

Lietuvių archyvas 
Bolševizmo metai _______

Lietuvos Valstybes 
Konstitucijos

—...........-...................... 0.70.
Lietuvai Tėvynei

V. Nemunėlis ir VI Vijeikis 0.50
Lietuva tironų Pančiuose

B. T. Dirmeikis ir V. Rastenis
(Jonas Andrūnas ir Petras 
Svyrius)___ —------- . 1.50

Mažasis Lietuviškai —
Angliškas žodynas 

Vilius Pėteraitis-- .--------- .*2.00

Visos knygos siunčiamos

2.50

2.00

5.00

1.20

2.00

3.50

3.50

0.80

2.00

1,00

0.35

2.00

1.50

2.50

2.50

.— 2.50

2.00
Neramu buvo Laisvės Alėjoj

B. Daubaras______________  1.50
Nemunas

St. Kolupaila ____________ 2.50
Nuo Imsrės iki Orinoko

A. Sabaliauskas______
Nusidėjėlė

K. Pažėraitė__________
Our Country Lithuania

V. Augustinas ________
Princas ir elgeta

Mark Twain__________
Pirmas rūpestis

Jurgis Jankus ________
Pragaro pošvaistės

V- Alantas_______,____
Partizanai už gelež. uždangos 

Daumantas   __________ 2.50
Pietų vėjelis

Vytė Nemunėlis __________ 1.00
Paklydę paukščiai I

Jurgis Jankus_________
Paklydę paukščiai II

Jurgis Jankus ________
Raudoni batukai

Jurgis Savickis ______
Ramybė man

J. Kėkštas_____________
Raguvos malūnininkas 

V. Tamulaitis__________
Raganius

Vincas Krėve ________
Saulės laikrodžiai

Henrikas Nagys______
San Michael knyga I

Axel Munthe__________
San Michael knyga II

Axel Munthe__________
šventieji akmenys 

Faustas Kirša________
šventoji Lietuva ’

Jurgis Savickis ______
Tėvų pasakos

A. Giedrius __________
Tolimieji kvadratai

J. Grišmanauskas ....
Tautosakos Lobynas

J. Balys______________
' Ugnies pardavėjas

Balys Rukša_________
Vaikų knygelė

' M. Valančius _______, ....
Vieneri metai ir viena, savaitė

B. Gaidžiūnas______ ____... 1.50
Valentina

A. Vaičiulaitis ——
Varpai skamba

Stasius Būdavas ...
žemė

Red. K. Bradūnas _______.4.00
žvaigždėtos naktys

Atigustaitytė-Vaičiūnieno 1.00
žmonės ant vieškelio

Liudas Dovydėnas
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1.50

0.80

0.25

1.50

1.00

2.50

2.50

2.00

3.00

. 1.00

.. 2.00

3.00

.. 1.00
I
.,1.80

2.00

2.50

1.00

paštu. Užsakant pinigus siųskite 
' DIRVA,

SVRerior Avenue, , 
Cleveland 3,‘Ohio a
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Bonkos ties jūsų buto durimis

Apie pieno ūkį Amerikoje

TINKAMIAUSIOS ILGIEMS

ŽIEMOS VAKARAMS IR

KALĖDŲ DOVANOMS

Dirbti atsigaivinus

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI

registered Uado-mok.

Šiais metais iš surinktu Cummunity Chest pinigų didžioji dalis 
bus skiriama senelįy prieglaudoms.

ŠLIUPTARNIAI. Pirma kny
ga, kurioje tiek daug pasakyta 
apie Amerikos lietuvių gyveni
mo sunkumus, vargus ir kovas 
dėl lietuvybės. 652 puslapiai, Jo
no šliupo, "dėdės” šerno ir kun.

gaunamos iki Naujų Metų 
beveik už pusę kainos

Kultūros Fondo pastangomis i 
lapkričio mėn. 9 dienų lietuvių : 
salėje įvyks antras metinis 
jaunųjų vakaras, kuris sutraukė 
salėn per porų šimtų muzikos 
mylėtojų, daugiausia tų, kurie 
sielojasi dėl mūsų jaunųjų tuo 
pačiu ir mūsų tautos kultūros.

Programoj buvo numatytu šių 
jaunųjų pasirodymai: A. Masiu- 
lionytė, A. Alkaitis, S. Alkaitis, 
J. Kavaliauskaitė, N. Karaliūtė, 
L. Obelenytė, A. Modestavičius, 
S. Bružaitė, J. Gailiušytė, A. 
Alkaitytė, V. Graužinis, G. Kli- 
maitė, M. Gailiušytė, L. Janule- 
vičiūtė, J. Vyšniauskas, E. Žilio
nis ir A. Smetona.

Tai Birutės Smetonienės, P. 
Anibrazo, J. Kazėno, P. Maželio 
ir kt. mokiniai.

Pagal savo amžių — 7-15 me
tų — jaunieji uždavinius atliko 
gerai. Paminėtinas Antanas 
Smetona 14 metų. Jis skambina 
meistriškai, tik laikysena šiek 
tiek taisytina. 'Jeigu taip atkak
liai dirbs ir toliau — jis greit 
išsikovos vietų mūsų pirmaeilių 
pianistų tarpe. Gailutė Klimaitė 
j koncertų neatvyko ir apie tai 
nepranešė. Spėjama, kad tai įvy
ko dėl jaudinimosi baimės. Ji 
publikai jau pažįstama, iš pra
eito koncerto bei kitų pasirody
mų kaip gabi pianistė.

Palyginus praeitų metų pasi
rodymų, didelę pažangų padarė: 
Graužinis, Obelenytė, Alkaitytė. 
Buvo maža instrumentalistų. 
Muzikalių vaikų tėvai turėtų at
kreipti dėniesį į tai, kad Ame
rikoje ir visur ši muzikos sritis 
yra praktiškiausia ir nesunkiai 
prieinama. Dainininkė dalyvavo 

! tik viena — Bružaitė, kuri turi 
1 gerus davinius,,, Jaunieji akto

riai savo vaidipimiškaiš gabu- 
’ mais sparčiai.žengia pirmyn. Jie 

savo uždavinį atliko gerai.
Džiugu, kad išpildomų pasau

linių kompozitorių kūrinių tarpe 
buvo atlikta ir mūsiškio V. Ker- 
belio lietuviškų dainų pynė. Rei
kia, tačiau, apgailestauti, kad

Dėmbskio atvaizdai, kaina tik 3 
doleriai.

ŠIRDIES RŪMAI. Amerikos 
lietuvių gyvenimo romanas; pir. 
mas apie širdį; iliustruotas; 450 
puslapių; kaina 4 doleriai.

ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI. Septy
nios novelės, baisesnės už Upton 
Sinclair’io RAISTĄ; iliustruo
tos; 316 puslapių; kaina 3 dole
riai.

Visos 3 knygos tik už 6 dole
rius! Bet šita beprotiškai nu
mušta kaina galios tik iki Naujų 
Metų. Todėl nedelskite, bet kiš- 
kite į vokų 6 dolerius ir siųskite: 
Dr. Alg Margeris, 3325 So. Hal- 
sted St., Chicago 8, III. Persiun
timo kaštus apmokame. (52)

Kada įvyks naujojo preziden
to įvesdinimas į pareigas?

1953 metų sausio mėn. 20 d.
Ar JAV teritorijos, pvz. Alias

ka, dalyvavo rinkimuose?
?Ne. ■' . ' ' '

Nuo kada moterys balsuoja 
prezidentų renkant?

Nuo T920 m. ;
Brangiau kaštuoją išlaikyti 

senatą ar atstovų rūmus?
Atstovų rūmus..

. Kas buvo jauniausias JAV vi
ceprezidentas?

John Breękebridgę, 36 m., pre
zidentu esant Buchananui. -

Ar mažėja* džiovininkų skai
čius krašte?

Ne. Per 10 paskutinių metų

išvežioja j 
Dažniausiai 
loms laiko daugiau pusės viso 
žemės ūkiui tinkamo ploto. Gal
vijų maitinimo klausimas ūki
ninkui vienas svarbiausių ir jis 
sėkmingai sprendžiamas, įvai
riuose pastatuose kraunant pa
šarui tinkamas kultūras, kaip 
šienų, dobilus ar alfalfą. Javai 
paprastai pjaunami žali ir fer
mentuojami.

Pieno produktus gaminus ūki
ninkas parduoda pienų, grietinę, 
sviestą ar sūrį. Kad pajamos iš 
tų produktų nėra mažos, gali pa
liudyti tai, kad pvz. 1950 m. 
tie ūkininkai jų turėjo 3 miliar- 
dus 710 mil. dol. Bendrai, Ame
rikos ūkininkas pardavimui pa
gamina, palyginti, nedaug svies
to ir beveik visai nepagamina 
sūrio. Be to, Juostos valstybėse 
gaunamas apie trečdalis viso 
krašto kiaušinių ir žymi dalis 
miestuose suvartojamos paukš
tienos. Apie 40% ūkiuose gau
namo pieno išvežiojama skysto
je formoje ir jo dalis pasiekia 
vartotojus miestuose ir kita 
dalis pieno įmones, šviežias pie
nas, kurį gauna miesto gyvento
jai, yra dažniausiai iš ūkių, ku
rie yra ties tais miestais ar prie 
gerų kelių ir geležinkelių. Apie 
trečdalis krašte pagaminamo 
pieno separuojamą ir pardavus 
grietinę, likusioji dalis sunaudo- 

, jama šeriant galvijus, kiaules 
, paukščius. Sūrio įmonės superka 
. visų pieną ir tai'atliekama kaį- 
i dien. Daugumas pieninių ir sūrių I 

gamyklų — smulkios įmonės ne
toli pieno ūkių, bet vis daugiau 
atsiranda ir milžiniškų įmonių, 
aptarnaujančių visą kraštų. Ki
tos didelės įmonės pienų ir grie
tinę sunaudoja kaip žaliavų savo : 
gaminiams, kaip šokoladui (New 
York, Pennsylvania) : ar vąlg. . 
lęŪam's. Tuo būdu, grietinė at
keliauja į miestą ir pavirtusi į 
valg. ledus vėl grįžta į kaimą.

Kondensuotas pienas Ameri
koje atsirado Gąil Bordęn pa
stangomis 1856 m. Jo gaminama

mūsų didieji kompozitoriai ne
randa laiko jaunųjų pianistų li
teratūrai praturtinti.

Kaip visada taip ir dabar sa
lės šeimininkams reikia priminti, 
kad toks jos apšildymas tinka 
tik prekių sandėliui. Gi forte- 
piono neįsigijimas yra didelis 
nuostolis ne tik kultūrinei vi
suomenei, bet ir patiems šeimi
ninkams, nes nė vienam geres
niam parengimui salė negali bū
ti samdoma be fortepiono.

Po koncerto, gražiai išpuoš
tam ir parengtam vaišių kamba
ryje svečiai galėjo jaukiai pra
leisti laiką, vaišintis* jaunųjų 
artistų tėvų rūpesčiu įgytais už
kandžiais ir alučiu, o jaunimas 
salėj dar ir pašokti.

Rengėjai, menininkams ir jų 
mokytojams suruošė vakarienę, 
kurios metu Birutės Smetonie- 
nės mokiniai jai įteikė, gėlių.

Baigiant, norisi pareikšti pa
garbą visiems, kurie tyliai, bet 

. atkakliai kovoja už mūsų atei- 
; ties kultūrų.

Julius Kazėnas

. ų skaičius pakilo 20%. šiuo me
tu gyventojų su aktyvia tuber
kulioze priskaitoma ligi 400,000, 
jų tarpe suregistruota 250,000. 
Ligoninėse gydosi tik 100,000. 
šiuo metu gydytojai skundžiasi, 
kad dabar, kaip ir prieš 10 metų, 
vis trūksta priemonių sėkmingai 
kovai su šia liga. Trūksta 50,000 
lovų, tuo tarpu pernai 2700 lovų 
visai neišnaudota dėl slaugių 
trūkumo.

Ar didėja automobilių savi
ninkų skaičius?

Laba; žymiai. 1945 m. buvo 
25,6 mil. auto savininkų, tuo 
tarpu šiais metais tikimasi 41,5 
mil. Nuo 1945 m. 109/< padidėjo 
benzino suvartojimas automobi
liams. Jo tikimasi sunaudoti 
apie 27 bilionus galionų.

Kiek gauna prezidentas algos?
. Prez. Trumanas metinės algos 
gauna 100,000 dol. ir 50,000 dol. 
metams mokesčiais neapdedamo 
priedo! Naujasis prezidentas Ei- 
senhower gaus tiek pat, tačiau 
pagal įstatymą, mokesčiais bus 
apdedama visa 150,000 suma. Vi
ceprezidentas gauna metams 

! 30,000 dol. ir 10,000 priedo, be 
to, gauna Oadillac automobilį ir 
visam tarnybos metui šoferį su 
260 dol. mėn. atlyginimu.

Ar bendrovių pelnas pakilo?
Taip. General Motors, U. S. 

Steel ir kt. bendrovių pelnas pa
didėjo. Daugiausia laimėjo radio 
— televizijos aparatų gaminto
jai. šių pelnas pakilo ligi 361%. 
Mažiau pelno gavo tekstilės, an
glių, degtinės gamintojai. 
. Ar pabrangs kalakutiena?

Ne. Atpigs. Tai geros naujie
nos artėjant Padėkos Dienai. Pa
lyginus su 1951 m. kąlakutų 
(turkey) derlius pakilo 13% 
(net 85'/o daugiau kaip 1948. m.) 
ir todėl tikimasi tūps skanumy
nus atpigsiant bent 10%.

' Parengė V. Al.

Apie palytį, pertrauka darbe 
yra tvarkoj — bet yra dar geriau su 

taip gaivinančiu, taip skaniu ledo . 
šaltumo Coea-Cola.

sai netoli patys didieji JAV ir 
Kanados miestai — žymieji pie
no gaminių vartotojai. Rytuose 
ties Atlantu pieno ūkis sutinka
mas ir Nauj. Anglijos valstybė
se. čia palankūs ir klimatas ir 
visai arti New Yorko miestas 
su savo 8 milionų rinka ir didy
sis Bostonas.

Nereikia manyti, kad "Pieno 
krašte" tik pienas ir jo produk
tai gaminami. Pieno ūkį vedą 
ūkininkai toje Juostoje 'dažnai 
verčiasi kiaulių, galvijų, vištų 
auginimu. Kai kuriose jos sri
tyse rasime plačiai išplėstą vai
sių auginimą. Kai kur vėl augi
namas tabakas, šiaip toji Juos
ta turi daug akmenuotų, netin
kamų plotų ūkininkavimui, kvie
čių ir kt. kultūrų auginimui. Sa
vo ruožtu, šioji krašto dalis, su 
savo miškingomis augštumomis, 
tyliaisiais ežerais (čia.ypač savo 
ežerais pagarsėjusi Minnesota ir 
VVisconsin), ramiomis upėmis, 
vėsiu vasaros oru, patraukia 
daug vasarotojų ir turistų iš 
netolimų didmiesčių ir iš pietų.

Kaip atrodo pienininkyste be
siverčiąs ūkis šioje Juostoje? 
Ūkininkas čia augina kiek javų, 
turi ganyklų ir miškų plotus. 
Gyv. pastatai balti, o ūkio rei
kalams naudojamų trobesių 
spalva raudona, daug medžių ir 
pievų. Žiemą visur gilus sniegas 
ir vyrai su kastuvais ir moto
riniais plūgais gyvai valo snie- 

1 gą nuo kelių. Pienas pastatomas 
1 ties keliais, ir visomis kryptimis 
> raižą kelius sunkvežimiai pieną 

paskyrirųp vietas, 
ūkininkas ganyk-

Gintaro karolius, apyrankes, 
broškutes, sagutes, žiedus ir. ki
tokius dovanoms dalykus- gaubi
te pas
J. Karvelį — 3249 So. Haįsted 

St., Chicago, III. f 
tel. DAnųbe 6-1136.

Taip pat gausite įvairius odos 
albumus, pinigines, užrašams 
knygutes su Lietuvos vaizdais, 
įvairiausius rankdarbius, tauti
nius liet, kostiumus 'ir kitokių 
kūrinių, kurie yra surišti su 
Lietuvą ir jos menu.

Muzikos kūrinius bei instru
mentus, akordijonus, foto apa
ratus, šveicariškus laikrodžius, 
rašomas mašinėles su lietuviš
kais raidynais ir kitokių prekių 
didelį pasirinkimą.

Pienininkystė šiame krašte i 
yra virtusi ne tik labai plačia i 
ūkio šaka, bet ir sėkmingai be- 1 
sivystančia ir stipria pramone. 
Pieno produktais pakankamai 
aprūpintas kiekvienas gyvento- : 
jas, o kai kurie šios gerybės iš
dirbiniai, kaip valgomieji ledai 
(ice cream) jau keli metai yra 
virtę kasdien vartojamu maistu. 
Pięno produktai ne tik gamina
mi vietoje, bet ir eksportuojami 
į Europą ir kitus kraštus. Kaip 
ir kitų žemės ūkio produktų, 
pieno gamyba nėra vienodai pa
siskirsčiusi po visą kraštą.

Jau šioje vietoje rašyta apie 
medvilnės, kukurūzų, kviečių 
juostas. Panašiai ir su pieno 
produktais. Ir jų gamyba ne
gali neatsižvelgti įvairių klima
to, rinkų, geografinių ir kt. są
lygų. Daug reikšmės pieno ūkiui 
turi netolimas atstumas nuo di
džiųjų miestų. Juose visur ir 
visuomet didelis pieno ir jo ga
minių pareikalavimas, šis ūkis 
gali klestėti tik geromis ganyk
lomis pasižyminčiuose plotuose 
ir neįmanomas krašto pietuose 
ir vidury, kur arba nepalankus 
klimatas arba tušti, išdžiuvę 
dykumų plotai, kaip Arizonos, 
Nevados ir kt. valstybių dalys. 

Pieno ir jo produktų "karali
ją” nesunku rasti Amerikoje. J 
vakarus nuo Chicagos, radę Min- 
nešotos valstybę, patraukime į 
rytus ligi Atlanto, dar kiek pa
kilę j Kanadą ir turėsime tą 
Pienininkystės Juostą, kurios 
gaminiais džiaugiasi kiekvienas, 
net ir tolimiausias krašto už
kampis. Tos Juostos plotas di
desnis už Kukurūzų Juostą ir 
tik dviem trečdaliais didesnis už 
Medvilnės Juostą. Joje rasime 
apie šeštadalį viso krašto ir pu
sę visos Kanados ūkių.

Pagrindinės valstybės, kurio
se pieno ūkis gyvai palaikomas . 
ir kai kur virtęs valstybės stam- < 
biausiu ir pelningiausiu turtu, j 
yra šios; vadovaujančios pieno ; 
ūkiui Wisconsin ir Minnesota, 
toliau — New York, Iowa, Illi- , 
nois, Ohio, Tesąs, Nebraska, . 
Missouri, Michigan, Indiana, 
Kansas, Kalifornija, Oregon ir 
Pennsylvania.

Be minėtų valstybių, įeinančių 
į Juostą, pieno ūkis dar sutin
kamas vakaruose, ties Ram. 
Vandenynu ir Pietuose (Texas). 
Tose ~ krašto dalyse šio ūkio 
plėtra žymi, ypač paskutiniaja
me dešimtmetyje. Pats šios pra
monės svoris vis dėlto lieka ir 
toliau minėtoje Juostoje.

"Pieno valstybės" ne vienodai 
gamina savo vertinguosius pro
duktus. . Pieną daugiausia tiekia 
Wisconsin ir jį įkandin seka 
Minnesota. Pastaroji vadovauja 
sviesto gamybai, o po jos plačia 
sviesto gamyba pasižymi vėl tas 
pats Wisconsin, Nebraska, Ohio 
ir Kalifornija. Sūris, įvairiose 
formose (čįa įeina ir užsieninių 
sūrių imitacijos — pamėgdžioji
mas), vėl sutinkamas Wisconsin, 
be to — Kalifornijoje, Oregon, 
Pennsylvania. Kondensuoto pie
no tėviške laikomas Wisconsin 
ir šalia jo — New York, Kali
fornija ir Michigan. Augščiaų 
minėtose 15 valstybių visur ra
sime sviesto gamyklų. Lengva 
pastebėti, kad pieno produktų 
gamyboje dažnai iškyla Ram, 
Vandenyno pakraščių .valstykfes 
—; lengva tai paaiškinti’dideliais 
nuotoliais nuo rinkų rytuose ir 
ne tik vaisiams palankiu klima* 
tu. Pienininkystės Juostos- kli-

* matas, vėl palankus — jos vals
tybėse vasaros šaltpkos ir drėg

ni nos, o nuo šių Juostos plotų vi-

dideli kiekiai ir daug eksportuo
jamą į kitus kraštus. Jis pasie
kia ne tik tropikalinę Ameriką, 
bet ir Tol. Rytus. Pacifiko pa
kraščiai to pieno, skiriamo eks
portui, pagamina bent pusę, o j 
Juosta jo patiekia du trečdalius , 
pačiam kraštui.

Kaip išplitusi pienininkystė ir j 
kokios ji turi reikšmės, gali pa- ] 
vaizduoti keletas statistinių duo- , 
menų. 1945 m. šiam ūkiui buvo 
rekordiniai. Tais metais ūkiai 
pieno ir jo produktų pagamino 
per 121 miliardą svarų. 1950 m. j 
tų produktų gauta apie 120 mi- 
liardų sv., o kiekvienam gyven
tojui pieno, įvairiose formose, 
atiteko 763 sv. Tuo tarpų gerais 
1935-39 prieškariniais metais 
tie gyventojai tų gerybių gau
davo 801 sv. asm. Dabar gyven
tojai sviesto suvartoja apie 63% 
to kiekio, kiek jie suvartodavo 
prieš 2 pas. karą. Valg. ledai 
yra jau keli metai vartojami ne 
kaip saldumynas tik karštų die
nų metu, bet kaip vertingas 
maiBto papildymas per ištisus 
metus. Vieneriais metais, pvz. 
1950| to "aiskrymo” gamybai 
panaudota 6 miliardai 320 mil. 
svarų pieno ir tų skanumynų pa
skiras gyventojas gavo po 43,8 
sv. Karvių skaičius ūkiuose 1926 
m. buvo per 22 milionai ir gal
vijas vertintas 83,40 dol. Po 24 
metų, 1950 m. karvių ūkiuose 
buvo 24,625,000 ir jų vertė nuo 
193 dol. 1929, krito ligi 177 dol. 
1950 m.

Pieno paskirstymas gamybai 
atrodo šitaip: jo 47% skystoje 
formoje tenka gyventojų varto
jimui, 36% tenka sviesto gamy
bai, tarp 3 ir 4% paliekama sū
rio, kondensuoto pieno ir valg. 
ledų gamybai, pagaliau, likusioji 
dalis panaudojama galvijų šė
rimui ar sunaikinama. Importe 
pažymėtinas sūrių įvežimas iš 
Šveicarijos ar Italijos, šiaip pre
kyba su užsieniais nėra žymi. 
Nuo 1950 m., Vak'. Europai žy- 

' miai pakėlus pienininkystę, kri- 
’ to sūrio ir kond. pieno eksportas 
■ ir kiek pakilo tik džiovinto pieno 
• išvežimas.

. Pieno ūkis nuolat plinta ir tą 
' plitimą skatina augą miestai, 

gyventojų kėlimasis į juos. De
troito išaugimas turėjo didelės 

’ reikšmės pietryčių Michigano 
pieno ūkiui, o New Yorkas su 
savo priemiesčiais pieno gami
nius gauna ne tik iš New Yorko 
valstybės ūkių (tris ketvirtada
lius), bet iš 30,000 ūkių šešiose 
kitose valstybėse ir iš Kanados, 
o grietinę perka net tolimame 
VVisconsine. Suprantama, pieno 
produktus gaunant iš tolimų vie
tų reikalingas ne tik geras tran
sportas, bet ir reikiamos sani
tarinės sąlygos. Valstybės lei
džia atitinkamus įstatymus, o 
modernus pieno ūkis naudoja 
įvairias šaldymo priemones, ste
rilizuotus indus, geležinkeliai 
pieną veža šaldytuvuose — va
gonuose, stikliniuose induose. 
Gerai sanitariniai paruoštas pie
nas ar kiti jo gaminiai paskirs
tomi prekybininkų krautuvėse, 
o eilinis gyventojas kiekvieną 
ankstyvą rytą stebi tą vieną 
moderniojo gyvenimo reiškinių 
— mašina skubiai atvežtas pie
no bonkas ties savo buto duri
mis.

Mits
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tautų laisvojo 
visiškai su- 
Prezidentas 
tautų apsi-

Pirmasis pasaulinis karas da
vė progos mūsų tautai išsilais
vinti iš svetimųjų jungo. Tas ka
ras baigėsi Rusijos revoliucija 
ir Vokietijos pralaimėjimu. Tuo 
laiku išryškėjo
gyvenimo idėja ir 
stiprėjo, kada JAV 
IVilsonas paskelbė 
sprendimo teisę.

Lietuva, būdama naujos lais
vės iškylančių Liūtų tarpe, nie
ko nelaukdama, 1918 m. vasario 
16 d. paskelbė nepriklausomybę. 
Kraštas, karo nuvargintas buvo 
didžiausioje betvarkėje, pilna 
sauvaliauto jų, plėšikų gaujų, o 
ir iš šalies įvairūs grobuonys 
tykojp„ir laukė momento mūsų 
šalį vėl užvaldyti. Taigi paskelb
toji nepriklausomybė dar nega
lėjo atnešti mums tikros laisvės, 
ramaus, savystovaus gyvenimo. 
Reikėjo krašto viduje jėgos, ku
ri sudraustų neklaužadas, išvai
kytų nereikalinguosius — lai
duotų tikrąją laisvę ir ramų gy
venimą. Tai padaryti galėjo pa
sišventę ir tikrai mylį savo kraš
tą vyrai, kurie nebodami pavo
jaus. atsižadėdami net savo gy
vybės pradėjo burtis į savanorių 
būrius, o vėliau j kariuomenės 
pulkus. Todėl ir 1918 m. lapkri
čio mėn. 23 d., Vilniuje, buvo iš
leistas pirmasis kariuomenės 
įsakymas.

Tą dieną, kariai ir visuomenė, 
iškilmingai minėdavome savo 
krašte, o taip pat minime ir čia, 
tremtyje, nes tai brangi istorinė 
die’ a, kada galime bent kiek su
si’■ npti, peržvelgti nepriklauso
me yvenimo kariuomfenės isto- 
r!r '■ vaidą ir bent truputį dirs- 
teliti į ateitį. <

1. NEPRIKLAUSOMYBĖS 
UŽTIKRINIMAS

1917 m. Rusijoje kilo revoliu
cija. 1918 m. baigėsi ir pirmasis 
pasaulinis karas. Vokiečiai iš 
užimtų kraštų kraustėsi. Jie 
traukėsi pamažu ir iš Lietuvos. 
Bolševikų gaujos slinko Lietu
vos link, kad vėl užėmus mūsų 
kraštą.

Jau 1919 m. sausio 6 d. bolše
vikai užėmė Vilnių. To pat mėn. 
pabaigoje užėmė ir Šiaulius, pa
siekė Telšius, artėjo prie Aly
taus ir Kauno. Taigi, lygiai po 
vienų metų nuo nepriklausomy
bės paskelbimo akto, mūsų kraš
tui grėsė pavojus tos laisvės ne
tekti. Vadinasi, Lietuvos laisvės 
paskelbimo didysis dokumentas 
turėjo būti užanspauduotas krau
ju ir ugnimi.

Mūsų pasipriešinimo jėga su
sidarė tarytum lyg ir iš nieko. 
Krašte vyrai kilte kilo, kaip iš 
kokio požemio, didęsniuose cen
truose susirinko būriai, kurie 
sudarė pulkus, brigadas, divizi
jas. Jų stipriausias ginklas bu
vo — Tėvynės meilė, pasiilgimas 
laisvojo gyvenimo, šie drąsuoliai 
pastojo kelią raudonosioms ban
goms ir šoko į mūšį su dauc 
kartų stiprėsniu priešu. Mūsų 
karys tuo laiku buvo labai men
kai ginkluotas, aprengtas ir ap
rūpintas, tačiau jis turėjo kitą 
sunkiai nugalimą ginklą— meilę 
savo kraštui, pasiryžimą, ištver
mę ir norą kariauti.

Pirmąjį smūgį sudavė bolše
vikams ties Kėdainiais 1919 m 
vasario 7-9 dienomis. .To pa1 
mėn. 13 d. ties Alytum. Geg 
mėn. jau buvo atsiimta Ukmer
gė, Panevėžys; gi rugp. mėn. 
buvo išlaisvinti ir Zarasai. 1919 
m. gale bolševikai buvo išmesti 
už Dauguvos.

Kova su bolševikais pasibaigė, 
bet nepriklausomas gyvenimas 

’ dar nebuvo užtikrintas. Tuo pat 
metu, kada karščiausi, mūšiai 
ėjo su bolševikais, 1919 m. liepos 
pabaigoje atsirado kitas grobuo
nis — tai Gen. Von der Golco 
kariuomenė, kuri iš Latvijos te
ritorijos

. Pasirodė

gaujos. Mūsų kariai turėjo su- i 
spėti ir šiems kelią pastoti. Įsi- : 
broveliai skubiai lindo-krašto vi
dun. Jau spalio mėn. bermonti
ninkai buvo pasiekę Šiaulius, 
Biržus, Linkuvą — Radviliškį. 
Ši vokiška jėga buvo labai rim
tas pavojus mūsų nuvargintiems 
vyrams. Tačiau Lietuvos laisvės 
užtikrintojaš — karys nesusvy
ravo, bet vėl stojo į nelygią ko
vą. Lapkričio 1-22 d. ties Rad
viliškiu bermontininkams suda
vė mirtiną smūgį ir išvijo iš 
Lietuvos teritorijos, šios kru
vinos ir sunkios kautynės parei
kalavo daug mūsų vyrų aukų, 
bet tikslą pasiekė ir laimėjo 
daug priešo grobio, taip reika
lingų mūsų kariuomenei ginklų.

Tuo pat laiku, kada, mūsų jau
na, neprityrusi kariuomenė ko
vėsi su dviem priešais, nedavė 
ramybės ir lenkai. 1919 m. pra
džioje Pilsudskis jėga užėmė 
mūsų krašto pietinę ir rytinę da- 

;lį, nuo Gardino iki Vilniaus.
Pagaliau, Suvalkų derybose 

buvo sustabdyti karo veiksmai 
su lenkais ir nustatyta demark. 

i linija. Tačiau ir čia lenkai savo 
, žodį sulaužė. Derybų dieną Pil

sudskis įsakė gen. Želigovskiui 
slapta pulti ir užimti Vilnių ir 
veržtis gilyn į Lietuvą. 9 d. spa
lio Želigovskis užėmė Vilnių ir 
veržėsi j mūsų kraštą. Mūsų 
jėgos buvo užkluptos iš pasalų, 
stabdydamos traukėsi, kol pa
galiau sustojo Giedraičių — šir- 
vitnų linijoje ir čia j ieškojo 
sprendimo mūšio lauke. Laimė 
Dadėjo mūsų kariams. Gudrumu 
ir atkaklumu lenkams buvo su
duotas toks smūgis, kad šie pa
nikoje traukėsi atgal. Ir kažin 
kur būtų susilaikę, jei ne Tautų 
Sąjungos komisija. Abipusias 
kovas komisija sustabdė. Tuo 
Vudu mūsų nepriklausomybės 
užtikrinimo kovos 1920 ih. gale 
baigėsi su visais trimis priešais. 
Kovą laimėjome ir krauju užtik
rinome paskelbtą 16 vas. nepri
klausomybės aktą.

Nepriklausomybės karas pa
reikalavo apie 4000 vyrų aukų. 
Jų pusė žuvo kautynėse, kiti 
buvo sužeisti, o dalis dar ir šian
dien gyvena — tai karo invali
dai.

tyti ir rašyti, istorijos, geogra
fijos, topografijos. Greta karei
viai buvo auklėjami bei kultūri- 
rinami įvairiom paskaitom 
ekskursijom. Rūpestingai ir 
kruopščiai parengta karinės tar
nybos programa visokiariopai 
paruošė ištikimą savo tautos 
sūnų, patriotą, mylintį savo tė
vų žemę. Ir šiandien mes di
džiuojamės savo didvyriais, ku
rie išėjo į partizanų eiles, ka
riauja iki paskutinųjų ir savo 
krauju perka mūsų tautai nau
ją laisvę.

3. NAUJI UŽDAVINIAI

•to* m:
■ i

(Antano Rukuižos 65 metų sukaktuvių proga)

užplūdo mūsų kraštų, 
ir Bermonto Avalovo

",

l

2. NEPRIKLAUSOMAS 
GYVENIMAS

Pasibaigus nepriklausomybės i 
kovoms, kariuomenės daliniai i 
grįžo į nuolatines būstines, kur 
buvo vykdomos įvairios refor- i 
mos, organizuojama į taikos me. ; 
to vienetus, aprūpinama naujais 
ginklais, apmokoma specialių 
karinių dalykų. Kariuomenė, už
tikrinusi ginklu nepriklausomy
bę ir taikos metu pasiliko to 
krašto saugotoja, kad vėl kas 
nors iš pasalų neužpultų. Kad ir 
per trumpą nepriklausomo gy
venimo laikotarpį, mūsų kariuo
menės priedangoje, galėjo bręsti 
ir plėstis visokiariopa pažanga. 
Kariuomenė užtikrino ramų 
krašto kūrybos darbą, žodžiu, 
taikos meto kariuomenė pasiliko 
ir toliau savo krašto sargyboje, 
nes to reikalavo tuo metu susi
dariusios bendrosios politinei 
karinės aplikybės.

Visas mūsų krašto jaunimas, 
pereidamas per kariuomenės ei
les, išėjo taip vadinamą tautos 
parengimo mokyklą. Vyrai buvo 
lavinami fiziniai, protiniai ir 
specialiai kariniai. Kariuomenės 
eilėse kaimo žaliukai daug kuo 

1 pakitėdavo. Kariuomenėje vyrai 
buvo parengti: radiotechnikais, 
šoferiais, elektro technikais, te
legrafistais, telefonistais ir dau- 

■ geliu kitų specialybių. • Be gry- 
[ riai karinių dalykų kariuomenė 
i oarengė: gailestingų seserų, me- 
. dicinos ir veterinarijos ' feldče- 
i rių, sanitarų, muzikantų, ugnia- 
. gesių ir k‘t.

Greta karo mokslų ir spėcia- 
, lybės kariai buvo mokomi skai-

Nepriklausomo gyvenimo lai
kotarpis, ne dėl mūsų kaltės, ' 
buvo palaužtas. Atėjo vėl nauji ’ 
vargai mūsų kraštui. Paskuti- 1 
nioji Lietuvos tragedija turbūt 
bus baisiausia iš visų buvusiųjų. 1 
Lietuva nežmoniškai naikinama. 1 
Ir visas tas skriaudas pakeldami 
žinome, kad esame didžiųjų 
sprendimo aukos. Neturime tei- ' 
sės aiškintis, nėra kam skųstis 
ir prašyti užtarymo — niekas 
mūsų balso neklauso. Tačiau va- 
linami didieji jau pajuto, kad 
'ygiai toks pat likimas laukia ir 
juos, jei nesiims tinkamų žygių 
ir nedarys galutino sprendimo.

Tarptautinė politika nepapras
tai surizgusi, ir atrodo, kad nei 
nažadai nei nuolaidos jau nega
li padėti.

Mes, kariai, įvykius turime 
rūpestingai sekti ir privalome 
rengtis nepriklausomybės -ko
voms. Visų lietuvių tarpe turi
me skleisti vienybės bei pasiau
kojimo idėjas. Privalome rimtą 
dėmesį kreipti į mūsų jaunimą, 
kad jame galėtume išauginti 

' 1918 m. dvasią. Tai labai svar
būs ir labai aktualūs uždaviniai?

, Visuomenei ir jaunimui reikia 
, rengti paskaitas, atkurti nepri- 
. klausomybės kovų vaizdus. Mes
■ savo tarpe turime gyvųjų kovos 

dalyvių, kurie savo patirtimi ga-
■ Ii vaizdžiai atpasakoti įvairius 
, kovos epizodus, nupiešti didvy- 
Į riškus žygius ir tragiškus įvy- 
• kius. šių dienų jaunimas to viso 
. nežino,' net neįsivaizduoja, kaip

galėjo Lietuvos karys taip daug 
pakelti kovoje su daug kartų 
didesniu priešu.

23-čiosios lapkričio proga bent 1 
trumpai stabtelėję ties tos die
nos reikšme, visada prisiminki- 1 
me;

a) Visus kovų dalyvius, o ypač 
tuos didvyrius, kurie garbingai 
žuvo dėl savo Tautos laisvės. 
Atiduokime jiems didžiausią pa
garbą.

b) Neužmirškime ir tų didvy
rių, kurie nelygioje koyoje su 
priešu nežuvo, bet buvo sužeisti 
ir paliko visam amžiui invali
dais. Jie ir šiandien savo kūne 
nešioja sviedinių skeveldras, ne
gali dirbti ir yra skausmų kan
kinami. Tebūna ši šventė diena, 
kada mes įsipareigojame sudėti 
nors mažą auką karo invalidų 
naudai. Mari žinoma, kad visuo
menė tą dieną noriai prisideda 
prie minėjimo ir remia aukomis.

šiais metais ir kai kurie me
nininkai, tos dienos pasirodymo 
proga, jiems skirtą honorarą pa
skyrė invalidų naudai. Tai labai 
gražūs reiškiniai ir jie mus vie
nija.

Minėdami kariuomenės įkūri
mo šventę, būkime drąsūs ir 
tvirti, o mintys mus teveda ten, 
kur mūsų bočių kaulai, kur mū
sų didvyrių krauju apšlakstyta 
žemė, kur liejasi nekaltų žmo
nių kraujas ir dabar viešpatauja 
baisi vergija.

Mjr. A. Jonaitis

Lietuvos girios .-— šalies di- 
senųjų ir naujųjų dai

nių kūrybos šaltinis, Lietuvos 
gynėjų tvirtovė, nekartą eko- 1 
nominio gerbūvio ramstis, gy
veno ir tebegyvena mūsų min- • 
tyse ir širdyse.

Šiais metais, gruodžio mėn. 4 
d., Antanui Rukuižai sueina 65 
metai. Visi, kurie pažįstame ju
biliatą, tikrai galime pasakyti, 
kad šiam pavydėtinos energijos 
ir niekad nepailstančiam vyrui 
tie ”65” turėtų reikšti ne amžių, 
bet tik skaitlinę.

A. Rukuiža yrą gimęs gruo
džio mėn. 4 d. 1887 m. Sriubių 
kaime, Šėtos valsčiuje, pasitu
rinčio ūkininko šeimoje.

Kaip vyriausias iš šešiolikos 
savo brolių ir seserų, mokytis 
pradėjo dar "daraktoriaus” mo
kykloje. Išėjęs Šėtos pradžios 
mokyklą, mokėsi Panevėžio Re
alinėje Gimnazijoje, kurią baigė 
1909 m.

Iki šešių klasių tėvų buvo re
miamas, bet paaiškėjus klausi
mui dėl dvasinės seminarijos, 
nuo septintosios klasės jau pa
čiam teko save išlaikyti.

Dar būdamas gimnazijoje lin
ko į žemės ūkio mokslus. Augš- 
tiesiems miškų mokslams anuo
met reikėjo siekti Petrapilio, o 
agronomijos — Maskvos. Išlai
kęs konkursinius egzaminus, pa- 

, tenka į Petrapilio Miškų Insti- 
, tūtą. Mokydamasis ir -pragyve- 
. nimui užsidirba tvarkydamas 
. Briansko, Vetlugos ir k. privati- 
. nius miškus. Miškų Institutą 
l baigia 1913 m. ir 1915 m. apgina 

diplominį darbą ” Už vetlugos 
miškų medynų tipai” ir gauna 
ihokslingo miškininko laipsnį.

» *
Baigus mokslą A. Rukuiža no

rėjo gauti darbo, jei jau ne savo 
krašto miškuose, tai nors arti
mesnėse srityse. Miškų Dearta- 
mente, prašant darbo, buvo at
sakyta: "Lietuviai čia dar ne
dirbo, Tamsta būsi pirmutinis. 
Latviai geri darbininkai, tikima
si, kad lietuviai bus irgi geri. 
Tamsta esi katalikas, tai kelias 
atviras nuo Petrapilio iki- Vla
divostoko. Norite į Kazanės gu
berniją?” 'Kitos išeities nesant, 
sako jubiliatas, su skausmu šir
dyje teko sutikti.

Nuo 1915-1917 m. A. Rukuiža 
dirbo Kazanės, Samaros srityse,

. ♦

e

PROF. J. RAUKTYS

grįžęs, bet sunegalavęs pasitrau
kė j Kėdainių Miškų Urėdiją 
miškų urėdu — inspektorium. 
1944 m. kaip daugelis mūsų,- iš
vyko j Vakarus.

• ♦ •

r šalia savo tiesioginės tarny- 
Įbos pareigų jubiliatas suskub
davo dalyvauti įvairiose organi
zacijose, dėdamasis į visuome
ninį, kultūrinį, politinį, tautinį 
darbą.

Į Jau gimnazijos laikais, su sa
vo draugais Aukštikalnių, J. Na-

apsodindamas daubas, stepėse 
užveisdamas miško apsaugines 
juostas nuo sausojo rytų vėjo, 
sulaikydamas pustomąjį smėlį 
kelių tūkstančių ha plote, užves- 
damas didžiulius medelynus, 
įrengdamas dirbtinį drėkinimą 
plačiuose plotuose ir kt.

Tokio didelio masto, ir trum
pu laiku įvykdyti darbai parei
kalavo daug energijos ir sveika
tos, bet davė nemaža patyrimo. 
Miškų Departamento A. Rukui
ža buvo didžiai vertinamas.

Prasidėjus bolševizmui A. Ru
kuižai teko išgyventi daug pa
vojų. 1917 m., užėjus suirutei, 
jis pasitraukia iš Miškų Depar
tamento tarnybos. Patyręs, kad 
Lietuva jau Nepriklausoma, 1918 
m. balandžio mėn. radęs laikraš
čiuose Landsbergo kvietimą į 
savąją kraštą, su džiaugsmu nu
taria grįžti.

Iš Samaros, su žmona, broliu 
ir dviem seserim, per tris savai
tes, patirdamas nemaža pavo
jaus, laimingai pasiekia gimtąjį 
kraštą (gegužės mėn.).

Du mėnesius vokiečių okupa
cinės valdžios trukdomas, nu
vyksta Vilniun, kur Lietuvos 
Tarybos įstaigose užsiregistruo
ja darban pirmuoju iš miškinin- Prahos ir Bruno agronomijos ir 
kų. žemės ūkio Ministro J. Tū- miškų .augštosiose mokyklose;Į 7ar<los valdybos nariu, L. Tai- 
belio A. Rukuiža tuoj skiriamas . 
Kauno Miškų Inspektorium ir 
pavedama iš vokiečių okupacinės, 
valdžios perimti Kauno guberni
jos miškus. Šį pirmąjį Nepri
klausomos Lietuvos žemės Ūkio 
Ministro paskyrimą gavus, išsi
pildė jubiliato noras ,— dirbti 
Lietuvai.

A. Rukuiža, kartu su Povilu 
Matulioniu, pradžioję dirbo ad
ministracijos srityje, bet neil
gai tetrukus abu atsidėjo, moko
majam bei. moksliniam miškų 
darbui ir yra palikęs didelį įna
šą N. Lietuvos miškų kultūri
niame gyvenime. Suprantama, 
kad tik išsiugdžius tinkamą 
miškų ūkio specialistą bei pa
kėlus miškų mokslų lygį, tegali
ma pasiekti miško ūkio gerbū
vio.

Jubiliatas, 35 m. dirbęs miškų 
ūkio srityje, N. Lietuvoje ilgiau
sią laiką skyrė pedagoginiam 

‘darbui. Jau 1921 m. jis moko

miškininkystės Miškų Technikų 
Kursuose Panevėžyje. Tais pat 
metais A. Rukuiža skiriamas 
žemės ūkio Technikuman Dot- 
nuvon. Čia jam, kaip direktoriui 
ir mokytojui, tenka daug dides
nis darbas.

Negalima nepaminėti, kad A.|raką> Daukniu ir kt., žiebia ir 
Rukuiža, kaip pedagogas bei ad-|sk'e’ūžia lietuviškąją švieselę. O 
minįktratorius, kreipė daug dė- anuomet . juk mūsų šviesuolių 
mesto į Technikumo moksleivi- Į netik, kaime, bet ir miestelyje 
jos ylavinimąsi ir už mokyklos ®> mieste, nedaug buvo. A. Ru- 
suoĮo. kuiža, prisimindamas pirmuo-

1926 m. D.Ž.Ū. Technikumas hiufi lietuviškosios veiklos žings- 
buvo uždarytas, ši mokslo įstai- n*U8> kada 1905-6 m. revoliuci- 
ga, paruošusi agronomų, miški- n’° judėjimo metu platino ”Nąu- 
ninkų bei "kultūrtechnikų, yra Į1014 gadynę”, sakosi visa savo 
labai daug nusipelniusi N. Lie-1 siela, ypačiai Dauknio ir Elisono 
tuvos žemės ir miškų ūkio kul- paveiktas, pasijaučia tvirtu lie- 
tūrai bei ekonominiam gyveni- tuviu ir nesvyruojamai ryžtasi 
mui sustiprinti. lietuviškajam darbui.

A. Rukuižą, dar esant jam D. Miškų Institute Petrapilyje 
Ž.Ū. Technikume, matom taip laikoH‘ lietuvių studentų orga- 
pat 1924 m. įkurtoje ir žemės nizuotame būrelyje, kur esant 
Ūkio Akademijoje, čia jis dirba p0'' nuo savo krašto, palaikė sa- 
kaip docentas ir prorektorius vame tarpe lietuviškąjį židinį, 
dviem kadencijom. gaivindamiesi "Vilniaus žinio

mis”.
1924 m. siunčiamas į užsienį ■ 

susipažinti su Žemės Ūkio ir miš-1 Alytuje A. Rukuižą matom 
kų augštosiomis mokyklomis bei Alytaus Miesto Tarybos nariu, 
programomis. Lankosi Vokieti- Į ^IX Šaulių Rinktinės Valdybos 
joje — Eberswaldo, Tharando, pirmininku, šaulių Namų Staty- 
Muencheno miškų mokslo įstai-p*08 K-to Pirmininku, Dzūkų 
gose; Šveicarijoje — Zuericho '<raštui Tirti D-jos pirmininku, 
Universitete; Čekoslovakijoje— Dzūkų Muziejaus vedėju, Lie- 

. tuvių Tautininkų Alytaus Apy-

DIRVOS ATSTOVAI
' j kuriuos galima kreiptis visais DIRVOS,prenumeratos 

ir skelbimų reikalais:
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Baltimore, Md.
Antanas česonis

1323 Hollins St.

So. Boston, Mass.
Brunonas Kalvaitis,
545 East Broadway.

Brockton, Mass.
Bačiulis A.,

9 Broad St.

Chicago, III.
Jonas Paplėnas,

4416 So. Hermitage Avė., 
YArd 7-0191

Dayton,' Ohio 
J. A. Urbonas,' 
1302 Lamar St.

Detroit, Mich.
VI. Pauža, 

9124 Quincy Avė.

Newark, Ne.w Jersey 
A. S. Trečiokas, 

314 Walnut St.

New York-Brooklyne 
Antanas Sodaitis, 
57-56, 63rd St., 
Maspeth, N. Y.

Omaha, Nebr.
J. Povilaitis,

So. 31
• **

x*;
I

a

J

I

5617
■ VvP-
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Waterbury, Conri. 
Vladas Varneckas, 
2157 N. Main St

Hamilton, Canada
Antanas Mingėla, 

190 Catherine St. S.

Montreal, Canada 
Stepas Kęsgailą, 

6882 Beaulieu St.

Toronto, Canada
Jonas Paršeliūnas, 

• 62 Pauline Avė.

Welland, Canada
Žukauskas Kazys 

2871/2 E. Main St. •

Anglijoje
Dainora Daunoras 
49 Thomton Avė. 
Thurnham Green, 

London W. 4

Australijoje ' 
Povilas Lukošiūnas, 

Box 1665 M, G.P.O., 
Adelaide, S.A..

.Venecueloje ,
Antanas. Diržys, 

Avenida Alayon No. 
Oeste

Maracay, Edo, Aragua 
M ' •

» ■

&

1

Austrijoje — Vienos žemės ūkio sykk Medžioklės ir žūklės Aly- 
Technikos Mokykloje ir Prancū- taus skyr. pirmininku.
zijoje — Nancy Miškų Akade- Išbuvęs Alytuje arti 10 metų, 
mijoje. (visur lankydamasis kaip tauti-

1927-1936 m. A. Rukuiža va- ninkas, šaulys bei taip pat Pietų 
dovauja įsteigtai Alytuje Vidu- Lietuvos srities miškų inspekto- 
rinei Miškų Mokyklai. Čia vėl ritis, plačiai Dzūkijoje buvo pa- 
ant jo pečių gula pradžios orga-Į 'įstamas. Visur jo žodis buvo 
nizacinis darbas, ši mokykla, gy- Į svarus.
vavusi ligi 1939 m. lapkričio Į'"Kauno jubiliatas dalyvauja L. 
mėn. 18 d. (nusikėlimo Vilniun), Tautininkų Apylinkėje, Lietuvių 
buvo jau giliai įleidusi šaknis. — Latvių ir Lietuvių — Estų 
Veikė Mokomoji Miškų Urėdija Susivienijimo Draugijoje, Lietu- 
5 ha ploto .dekoratyvinių ir vai | vių Ugniagesių Taryboje, Pa
sinių medžių medelynas. Moko- paltijo Valstybių Ugniagesių 
mojo personalo buvo vedami Būry, Rotary klube, Latvių Miš- 
miškų tyrimo darbai. V. Miškų kininkų Draugijoje garbės na- 
Mokykla nemaža prisidėjo Aly- riu, Sutartims su Lenkija Pri- 
taus miestui pagražinti. Be to, žiūrėti ir Tirti Komisijoje, Miš- 
Alytaus vasarvietė ir parkai yra karna Tirti Komisijoje pirminin- 
taip pat jubiliato nuopelnas. ku, Lietuvos Gamtininkų Drau- 

Po 1936 m. A. Rukuiža tęsia gijoje, Lietuvos Taisyki. Me- 
mokomąjj darbą 1938 m. vėl at- džioklės ir žūklės' Draugiios 
kurtame Miškininkystės Skyrių- Centro Valdyboje ir be to, reda-.

■ je prie ž.ū. Akademijos Dotnu- guoja "Medžioklės” žurnalą.
i voje, ir 1941 m. įjungtame į 1936 m. A. Rukuiža atstovau- 
i Vilniaus Universitetą. Vėliau ja Lietuvą Tarptautiniame Miš- 

(1942 m.) tapus Miškų Mokslų kų Komitete ir tarptautiniuose 
Fakultetu, studentams miškinin- kongresuose Budapešte, Pary- 
kams skaito medžioklės ūkio žiuje, Berne ir Berlyne, 
kursą. * ♦ •

1944 m. besiartinąs karo fron- Minint keletą jubiliato būdo 
tas nutraukė Miškų Mokslų Fa- bruožų, negalima nepaliesti jo 
kulteto veiklą Vilniuje. Jo di- didelio rūpestingumo. Jis nepra- 
delio pasišventimo ir darbo vai- eis nepataręs, .geriau nepatvar- 
sius yra: 72 baigusieji augštąjį kęs. A. Rukuiža ir tremtyje, Vo- 
miškų mokslą, 485 vidurinįjį ir kieti joje, su kitais miškininkais 
230 miškų technikų, neskaitant 1944 m. organizuoja pabėgėliams 
agronomų ir kulturtechnikų. Vi- miškininkams bei jų šeimoms 
si N. Lietuvos miškininkai, su suburti stovyklą "Bastei”, netoli 
nežymia išimtimi, yra jo moki- Dresdeno. Bad Aibling’o stovyk- 
niai. loję našlaičius moko gamtos, J.

• ♦ * ' A. Valstybėse (nuo 1949 m.)fde-
1936 m. A. Rukuiža, sakytume da pastangas lietuviams miški- 

prisiugdęs atžalyno — miškinin- ninkama išeivijoje parūpinti dar- 
kų, grįžta prie miškų ūkio va- bo savo specialybėje, nors pats 
dovavimo darbo. \ sunkiu darbu pelnosi duoną.

Iš Alytaus jubiliatas išvyks- A. Rukuižos darbštumas ir 
ta į Kauną Miškų Departamento energija buvo gražiai įyertinta 
Direktoriaus pareigoms. Čia jis, ir buvo 'apdovanuotaš pasižymė- 
būdamas jau penktuoju iš eilės, jimo ženklais, 
direktorium nuo departamento A. .Rukuiža pasižymi organi- 
įslkūrimo pradžios, randa rėi- zaciniais bei ądministratyviriiąis 
kalo padaryti pakeitimų įvąirio- gabumais, turi vadovaujamų as- 
sė miškų ūkio bei administraci- mens savybių. Sprendimų keisti 
jos šakose. Ypačiai pažymėtini nelabai temėgsta. Jo kartais 
pakeitimai - miškų atželdymo, staįgoką ' žodį ' atstoja širdies 
miškų eksploatavimo ir medžio jautrumas ir švelnumas. Dėlto 
pramonės srityje. Bendrai, vi- draugystėje jis ir mylimas, 
sos miškų ūkio šakos keletos Jubiliatas, po Povilo Matulio- 
metų bėgyje pajuto ryžtingo jnio.yra žinomas kaip sekančioji 
miškų vadovo ranką. Įvestos] didžioji asmenybė Lietuvos miš- 
fos naujenybės rodė didelę pa- kų kultūros ir miškų, ūkio sri- 
žangą N. Liėtūvos miškų ūkyje. tyje.

Prie komunistinės valdžios-A. A. Rukuižai, jo 65 metų su>- 
Rukuiža Miškų Departamente kaktuvių proga, linkime sulaukti 
nedirbo. Vokiečių okupacijos Į Lietuvos aušros. Lietuvos" žalio-

»
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metu trumpam laikui dar buvo sios. girios laukia jo sugrįžtant
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ATIDARYTA NAUJAPERSIKĖLĖ Iš PITTSBURGHO

LEIMON ’S CAFE
VISŲ LIETUVIU SUSITIKIMO VIETA

LAIMINGA NELAIMĖ

SOVIETINĖ FILMĄ

ŽMOGAUS LAIMĖ

KARIUOMENĖS MINĖJIMAS
UŽSISAKĖ

DIRVĄ
CLEVELANDO ORKESTRAS

TAS NESIGAILĖJO!

BALI SALOS ŠOKĖJAI

IšNOMUOJAMAS KAMBARYS

PARDUODAMAS NAMAS

TALIS STUDIO
dabar jūsų kaimynistėj

7106 Superior Avė,

kuriuo laiku, bet kokios

rūšies foto patarvimas Jums,

HEnderson 1-92926202 SUPERIOR AVĖ.

SUOPIS FURNITURE

Širdingai .sveikinu

Vladas Bacevičius

SKAUTŲ RĖMĖJŲ 
SUSIRINKIMAS

MENO PARODA 
CLEVELANDE

Darbo valandos nuo 9:30 iki 3:00 vai. 
Trečiadieniais iki 12:00, šeštadieniais iki 1:00 vai.

TAUTINĖS SĄJUNGOS 
SKYRIAUS METINIS 

SUSIRINKIMAS

Lietuvių Kultūros Fondas lap
kričio mėn. rengia lietuvių dai
lininkų meno parodą Clevelande. 
Parodą organizuoja specialiai su
daryta komisija iš: L.K.F. vice
pirmininko prof. L Malinausko, 
dail. K. Žilinsko ir dail. V. Rau- 
linaičio.

Gėlės -vestuvėms, pokyliams, 
laidotuvėms.

Lietuvių Bankas yra saugi ir pelninga taupymo vie
ta. Kiekviena knygutė apdrausta Federal, Insurance Corp 
iki 510.000.

Vėsinamas oras Jūsų ttogumui

Lapkričio mėn. 23 d., tuoj po 
pamaldų, Lietuvių salėje šaukia, 
mas metinis Clevelando Skautų 
Tėvų ir Rėmėjų susirinkimas. 
Susirinkime bus pranešta pra
ėjusių metų veiklos apyskaita, 
keliami tolimesnės veiklos suma
nymai ir išrinkta naujiems me
tams valdyba. Visi skautų tėvai 
ir skautų veiklos rėmėjai kvie
čiami susirinkime dalyvauti.

FILMOS N0RW00D 
KNYGYNE

Clevelande pradėtą rodyti so
vietinė filmą "Didysis koncer
tas”. Žiūrint šią.filmą sovietinį 
gyvenimą pažįstantiems, lengva 
atskirti gausius propagandinius 
elementus. Medaliais papuošti 
kolchozininkai, ant kolchozo na
mų Stalino paveikslas, sunkve
žimiai su raudonomis vėliavomis. 
Vis tai priedai klaidinti žiūrovus.

Techniškai filmą silpnesnė už 
geras amerikiečių filmas, daug 
kur nenatūralios spalvos. K

2 šeimų. 5 kambariai ir vonia 
ir 2 kambariai ir vonia. Centra- 
linis apšildymas, 3 garažai. Lais
vas. Namas Lawnview gatvėje. 
Kaina prieinama.

Kreiptis: P. P. Muliolis,

KORP!
NEO-LITHUANIA 

30 METU SUKAKTIES 
MINĖJIMAS

knygos apie namų reikalus. 
Penktadienį, lapkričio mėn. 21 
d. 7:30 vai. vakaro bus rodoma 
Anton Gardina filmą iš kelionės 
po Italiją, Juguslaviją ir Austri
ją. Bus ir kitų parengimų.

PASISKIRSTĖ PAREIGOMS 
CLEVELANDO APYLINKĖS 

VALDYBA

CLEVELANDIEČIŲ DĖMESIUI
Dirvos redakcija visų cleve- 

landiečių patogumui praneša, 
kad norintieji savo artimiesiems 
ir pažįstamiertis per -laikraštį 
pranešti apie savo išvykimus 
atostogų, apie šeimos šventes, 
laimingus ir nelaimingus atsiti
kimus, tą gali padaryti nemoka
mai.

Organizacijų susirinkimai, pa
skaitos, paminėjimai, skelbiami 
nemokamai. Tuo gali naudotis 
visos Clevelando lietuviškos or
ganizacijos.

Clevelando L. S. "Ramovė” 
lapkričio 23 d. proga, lapkričio 
22 d. 6 vai. 30 min. lietuvių sa
lėje rengia Kariuomenės 
šventės minė j. imą. 
Bus paskaita ir atitinkama me- 
minė programa.

Vakaro pelnas skiriamas Lie
tuvos karo invalidams šelpti.

Visi clevelandiečiai kviečiami 
dalyvauti.

RADIJAS RENGIA VAKARĄ
Lapkričio 27, Padėkos dieną, 

Lietuvių Radio klubas rengia 
linksmą šokių vakarą. Bus įdo
miai dekoruota Lietuvių salė, 
skrajojančių kalakutų loterija, 
gėlių šokiai ir kiti-. įvairumai. 
Todėl Padėkos dieną visi trem
tiniai, jų globėjai ir jaunimas 
' teateina į Lietuvių salę.

Nr. 46 * 1952 lapkričio 13 d,

1249 East 82 St. išnomuoja- 
mas kambarys. Teirautis kas
dien po 5 vai. vak. Telef. RA 
1-8191.

Pranešame, kad Vytauto Di
džiojo ir Vilniaus Universitetų 
Studentų Korp! Neo-Lithuania 
30-ties metų sukakties minėji
mas Clevelande rengiamas šia 
programa:

1. Lapkričio mėn. 15 d. (šeš
tadienį) 6 vai. vakaro iškilmin
gas aktas ir meninė dalis Colo- 
nial Gardens salėje, 1960 E. 79 
St. Meninėje dalyje dalyvaus 
solistė Natalija Aukštuolienė.

Po' iškilmingo akto, toje pat 
salėje, 8 vai. vakaro įvyks po
būvis.

2. Lapkričio mėn. 16 d. (sek
madienį) 10 vai. ryto renkamasi 
pamaldoms šv. Jurgio parapijos 
bažnyčioje. Po pamaldų vyks
tama į mauzoliejų Korporacijos 
Garbės Nario a. a. A. Smetonos 
pagerbti.

Į minėjimą kviečiąmi Sambū
rio nariai su artimaisiais, kor
poracijų ir organizacijų atstovai 
ir svečiai.

Clevelando Neo-Lithuanai

I. J. S A M A S V JEWELER

Tautinės Sąjungos Clevelando 
skyriaus metinis narių susirin
kimas šaukiamas lapkričio mėn. 
30 d. 11:30 vai. Lietuvių salėje, 
Į susirinkimą kviečiami visi sky. 
riaus nariai, iš kitų skyrių į 
Clevelandą persikėlę Sąjungos 
nariai ir norintieji į skyrių įsto
ti.

BIBLIOTEKŲ SAVAITĖ
Nuo lapkričio 16 iki lapkričio 

21 d. Clevelande paskelbta bib
liotekų savaitė. Tai 60 metų su
kaktis, kai Clevelande veikia 
viešosios bibliotekos.

Visi naujieji ir senieji, kurie 
naudojasi Nonvood bibliotekos 
patarnavimais, kviečiami tą sa
vaitę gausiai lankytis į bibliote
ką ir praleisti laiką skaitant 
knygas ir laikraščius.

Ketvirtadienį, lapkričio 20 d., 
2 vai. po pietų bus filmą moti
noms apie vaikų subrendimo lai
ką. Bus išdėstytos ir specialios

PARDUODAMI NAMAI 
LIETUVIŲ RAJONE

2 šeimų namas, 10 kambarių, 
vonios, centralinis apšildymas. 
Namas Star Avė. Kaina prieina
ma.

NAMŲ REMONTAS, DAŽYMO 
BEI DEKORAVIMO DARBAI

atliekami sąžiningai, greitai ir 
pigiai. Kreiptis: V. Riekus, tel. 
HE 2-0683 (vakarais nuo 6 iki 
11 vai.) arba — 1505 Addison 
Rd. (52)

švenčiančius 42 vedybinių metų sukaktį

Lapkričio 7 d. pasiskirstė pa
reigomis ir aptarė numatomus 
'darbus naujoji Bendruomenės 
valdyba. Posėdžiui pirmininkavo 
seniausias amžium F. Saukevi- 
čius, sekretoriavo jauniausias — 
J. Našvytis. -

Pareigoms taip, pasiskirstė: 
St. Barzdukas — pirmininkas; 
Dr. S. Tamošaitis ir P. Karalius 
— vicepirmininkai; K. S. Kar
pius ir V. Braziulis — sekreto
riai; F. Saukevičius — iždinin
kas ; J. Baltrušaitis, J. čiuberkis 
ir J. Nasvytis — nariai.

25 metai simpatingo ir rimto* patarnavi\no
6621 Ėdna Avenue ENdicott 1-1763

“Society Plan” 
jums padeda taupyti!

Ateikit. Sušipažinkit su 3 laipsnių 
planu, kaip sudaryti Jūsų taupymo 
sąskaitų, arba pareikalaukit raštu

Nemokamos Knygeles 
išaiškinančios apie šį asme

nišką patarnavimą.

Programai talkininkauja 
Akt. P. Maželis

Bilietai po $1.00, $1.50 ir $2.00 gaunami spaudos kioske, 
pas Ateities klubo narius ir koncerto dieną prie įėjimo. 
Po programos šokiai, grojant geram orkestrui, gausus bu

fetas ir kiti paįvairinimai.
Rengia Clevelando ateitininkai

Praėjusį pirmadienį ’ ir antra
dienį WHK salėje pasirodė iš 
Indonezijos atvykusi Bali salos 
šokėjų grupė, šoko daugiausia 
10-12 metų mergaitės.

Juozas Stimburys - su šeima 
persikėlė iš Pittsburgho ir pa
stoviai įsikūrė Clevelande.

Nemokama vieta automobiliui pa
statyt Jums esant banke, tuojau už 
•lamų. 127 Public Sųuare.
Federal Deposit Insurance Corp. 

narys.

, A.GRONOMŲ DĖMESIUI
Clevelande ir Ohio valstybėje 

gyveną agronomai, organizavi
mosi reikalams savo adresus 
praneša Jonui Daugėlai, 1863 W. 
47 St., CIeveland 2, Ohio.

Praėjusį pektadienį, dirbda
mas prie statybos, iš' trečio 
augšto nupuolė L. Keženius, tik 
grįžtelėdamas koją.

FOTOGRAFIJOS MEISTERIS
Europinių žurnalų Ir filmų 
žvaigždžių fotografas, dabir 
CLEVELANDE.

TEISININKŲ SUSIRINKIMAS
Lapkričio mėn. 16 d., sekma

dienį, 11 vai. 30 min. Lietuvių 
salėje, įvyks Teisininkų Dr-jos 
susirinkimas. Prašoma narius ir 
prijaučiančius dalyvauti.

NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS
L.K.F. savo nariams ir bičiu

liams rengia Naujųjų Metų su
tikimą — balių Taste shap salėje 
(107 ir Euclid kampas). Baliaus 
metu bus ir meninė programa, 
įėjimo mokestis $4.00 vienam 
asmeniui.

Bilietų įsigijimo ir kitų infor
macijų reikalais kreiptis: Al. 
Laikūnas, 7205 Lintvood Avė., 
telef EX 1-1082.

DĖKIT BANKAN PINIGUS, . ANrI tą 
SUTAUPYTUS VARTOJANT ‘

ŠILDYMO* GASAS
IVIUINLzKllliJr SISTEMĄ * ALIEJUS

Lapkr. 14 d., aštuntą vai. Nor. 
wood Branch Bibliotekoj, 6405 
Superior Avė. bus rodoma šios 
filmos:

Bryce Canyon — pasaulio ne
paprasčiausias žemės slinkimas.

. A day at the Fed. Reserve 
Bank of CIeveland — įdomi ap
žvalga iš banko veiklos.

Navajo Sandpeinters — paro
do įdomią ir nepaprastą Navajo 
indėnų smėlio piešinius.

Visi kviečiami, tik vaikai turi 
ateiti su suaugusiais.

Della E. Jakubs & Wih.nm J. Jakubs
Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai

žmogus, nuolat taupydamas, tą laimę gali pasiekti 
ir iš ekonominių vargų išsilaisvinti.

Visokių rūšių baldai ir. elektriniai bei kitoki reikmenys 
■ virtuvei ir kiekvienam Jūsų, buto kambariui

ŽEMOS KAINOS — MALONUS PATARNAVIMAS

Wilkelis Funerai Kome
Valdžios pripažinta laidotuvių direktorė 

Aldona Wilkelis - Wirby
Pilnas laidotuvių patarnavimas

—HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS—

LOANS TO 
REPAIR, MAINTAIN, 
MODERNIZE YOUR HOME 
OR BUSINESS PROPERTY

žmogus laimingas, kada laisvas nuo gyvenimo val
gų, rūpesčių, ekonominių nedateklių.

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI

Kada jūsų namai arba ra
kandai tampa sunąikiriti arba 
sugadinti ugnies, kreipkitės į 
P. J. KERŠIS, dėl apkainavi- 
mo, ko visada reikalauja ap- 
draudos kompanijos pirm, ne
gu išmoka už nuostolius.

P. J. KERŠIS
716 Society for Saving Bld.

Telef.: MAin 1-1773.
Rezidencija: PENINSULA 2521

Pilnai padengta apdrauda UTah 1-4515

WM. DFBBS PAINTING CO.
WM. DEBESIS

Namų Pagražinimas iš Vidaus ir iš Lauko
7526 Star Avenue CIeveland 3, Ohio

APDRAUDOS 
PATARNAVIMAS 

MAŠINŲ, GAISRO, GYVYBĖS 
Milionai žino Farm Bureau apdraudą 
dėl žemų kainų.. Bet ar Jūs žinojot, 
kad Jūsų Farm Bureau atstovas gali 
Jums duoti tvirtą apdraudą už nedi
delę kainą.

Perkant ar pratęsiant bent kokią 
apdraudą Jūs visad pasiteiraukit

PAULINA SENKUS 
13706 Benwood Avė. 

Tel.: SK 1-2183

FARM BUREAU
INSURANCE COS.

• Farm Bureau Mutual Insurance Co.
• Farrų Bureau Life Insurance Co.
• Fgpn Bureau Mutual Fire Insurance Co. 

HOME OFFICE: COLUMBUS, OHIO

Alus, y ynas. Degtinė. Konjakai. Kiti gėrimai
Įvairūs valgiai, šeštadienių vakarais šokiai griežiant 

geram orkestrui

■' •

MAGDALENĄ ir JUOZĄ IVANAVIČIUS,

šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai 
Laikrodžių taisymas. Brangenybės. Įvairus dovanų 

• ' . pasirinkimas.
7007 Superior Avė. Gretįa Ezella Theatre
■<- Telef.: EX 1-3969. Bute: WA 1-2354

Gražios, naujos, lietuviškos 
Kalėdų atvirutės. '

PORTRETINES 
SVEIKINIMO 
ATVIRUTES

Būk gudrus ir nepaprastas 
šiais metais. Siųsk Kalėdų 
Portreto sveikinimą įstaty
tą į gražią Kalėdų atvirutę, 
su pritaikytu voku.

EAST 79th STUDIO
1197 East 79 St.

HE 1-3535 EX 1-6716

Modernūs portretai, vestuvių, 
iškilmių, vaikų ir kitos nuo
traukos.

PARDUODAMAS NAMAS
East 80 St., netoli Decker, 

parduodamas didelis 2 šeimų na
mas po 6 kambarius kiekvienai 
šaimai. 3 garažai. Labai geras 
pirkinys dviem šeimom. Prašo
ma $11,500.

Ray Nausneris,
UL 1-3919 LI 1-9216

11809 St. Clair

45 rūšių alaus — visoki gaivi
nantieji gėrimai, 

vynas ir šampanas 
-• (prancūziškas)

Parengiama vestuvėms, baliams, 
pobūviams. Nemokamas prista
tymas dieną ir naktį.. Atdara ir 

trečiadieniais.
6903 Superior Avė. EX 1-3311

THE SUPERIOR SAVINGS 
AND LOAN ASS’N.

6712 Superior Avė. HE 1-2198
CIeveland, Ohio

716 Society for Savings Bldg.—CIeveland, Ohio
OFISO TELEF.: MAin 1-1773. REZIDENCIJA: PENINSULA 2521

Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuoee, kreip
kitės į mar.e, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą Įvai
riuose apdraudos-insurance reikaluose.

Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildymą* 
vsrantuojarna. Kreipkitės j mane telefonu arba asmeniškai.

Bronius Budriūnas Clevelande!
Sekmadienį, lapkričio mėn. 16 d., 6:30 vai
.

lietuvių salėje
ĮVYKSTA

BR. BUDRIŪNO VYRŲ KVARTETO
K O N C ER T A S

Vienos šeimos, 6 kambarių, 
gaso šildymas, du garažai. Par
duoda savininkas, 1350 Penh-arst 

6606 Superior, telef. UT 1-2345 Rd. — St. Clair Nattingham.

Nemokamas pristatymąs. 
FRIENDLY FLOWER ŠHOPPE 
6961'Šttperior Avė., HE 1-6339

Adara nuo 9 vai. iki 7 vakaro. 
(52)

3XXXXXZXXXXXXXXXXXXXXZXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXJ

Patogi vieta apsipirkti lietuviams haujakuriamš 
lietuviškoje krautuvėje

Šį mėnesį dirigentas George 
Szeil ir Clevelando Orkestras 
lankys šešis universitetus ir 
daugelį miestų. Į Clevelandą grįš 
lapkričio 23 ir išpildys ”Twi- 
light" koncertą. Vėliau vėl kon
certuos kituose miestuose ir mo. 
kyklose.

JAKUBS & SON
FUNERAL KOME

NO BETTER 
TERMS 
ANYWHERE

f CIeveland 
Urųst Company



GARBĖS TEISMO SPRENDIMAS

KARINIAI PASIRUOŠIMAI BALTIJOJE

Patark ir kaimynui,

kad prenumeruotų

priimtus pageidavimus VLIKui. Į pageidaujant, pasiliko tas pats

elgesiui pritarimo 
suvažiavimo buvo

INŽ. VENCKAUS 
PRANEŠIMAS APIE 

NUVEIKTUS DARBUS

BENDRUOMENĖS 
GRIOVĖJAI PAŽABOTI

INž. VENCKUS VĖL 
VENEZUELOS 

BENDRUOMES PIRMININKAS

Redakcijos ir administracijos adresas — DIRVA, G820 Superior Avenue, Cleveland 3, Ohio.—Telefonas: ENdicott 
1-44RG. Redaktorius Balys GAIDŽIfJNAS (buto telefonas: GArfield 1-7406).

APDOVANOJAMI 
LITERATŪROS MECENATAI

šioje bendruome
nėje pasireiškusi destruktyvi 
veikla buvo laiku pažabota.

padėjo vargą nešančiam 
rašytojui, apie ką . pats

ŠIO ŽODIS. — DIDELI BENDRUOMENĖS DARBAI. — SUDRAUSTI NENUORAMOS. — INŽ.
SUVAŽIAVIMAS MARACAY .MIESTE. — PAGERBTI MECENATAI IR PULGIO ANDRIU

Dr. A. Vabalas, inž. St. Eidrige- 
vičius|ir mokyt. J. Jankauskas. 
Vyr. Koritroles Komisija išrink
ta šios sudėties: Fr. Grosas, M. 
župkus ; |r A. Bieliąpskas.

Po centrinių organų rinkimų 
dipl. ekonom. Martynas.Bundelis 
padarė pranešimą socialiniais 
klausimais. Jis pabrėžė Veneztie- 
los lietuviams.būtinumą steigti 
Savišalpos Kasą, šiuo klausimu 
suvažiavimas padarė nutarimą: 
pavesti C. Valdybai paruošti Sa
višalpos Kasos įstatų projektą 
ir rūpintip tokios kasos įsteigi
mu.

Iki šiol Venezuelos Bendruo
menė buvo vieninga ir čia nebu
vo jokių kitų ideologinių jungi
nių, nors visi gerai žinome, kad 
B-nės susideda iš įvairiai politiš
kai galvojančių žmonių. Nėra 
abejojimų, kad ir Veneztielos 
lietuvių tarpe atsirasdavo nuo
monių skirtumų, diskusijų ir net 
karštesnių ginčų. Tačiau, kai 
visi B-nės rūpimi klausimai bū
davo pradedami ir užbaigiami 
susirinkimuose ar atstovų su
važiavime, kai visi reikalai buvo 
svarstomi viešai, tai ne
sunkiai būdavo randama bendra 
ir visiems priimtina plotmė ir 
būdavo pasiekiama susitarimo.

šiais metais čia atsirado neti
kėtai ir paslapčiom visai naujas 
dalykas.' Keli asmenys apie tris 
mėnesius prieš šį atstovų šuva? 
žiavimą pradėjo organizuoti pro
testą prieš šio krašto, Tarybos

Iš patiektų Centro Valdybos 
dokumentų ir pačių kaltinamųjų 
Juozo Kukanauzos, Algio Ginei- 
kos ir Juozo Šukio padarytų 
Teismui .raštu pareiškimų, ir pri
dėtų dokumentų matyti, kad mi
nėti kaltinamieji ne tik kad ne
nori laikytis Vidaus Statuto nu
statytos tvarkos, žemina ir nie
kina ne tik asmenis, esančius 
vadovaujančiuose V.L.S.B. orga
nuose, bet taip pat daro insinu
acijas net pačiam V-.L.S.B. Gar
bės Teismui.

Tą protestą pradėjo organizuoti 
šešiems mėnesiams praėjus nuc 
anų pageidavimu priėmimo. Ii 
iki to laiko, nekėlę šio klausimi 
jokiame susirinkime, tie keli as 
menys pradėjo važinėti pas at
skirus lietuvius ir rinkti jų pa 
rašus tam- vadinamam protestui

Slaptai pradėtas ir klastinga 
sugalvotas darbas, be abejojimo 
traukia, paskui save ir kitas ne-' 
geroves. Tie protesto organiza 
toriai, kad tvirčiau užsitikrinu: 

I jų darbo pasisekimą, paleido 
darbą melą, šmeižtus, demago
giją ir net... akmenis.

Kai jau tie asmenyse Juozą: 
Kukanauza, Algis Gineika, Juo
zas Šukys ir Juozas Zavaizkas 
stygą pertempė, tai jiems vi
siems B-nės Garbės Teismas 
spalio 14 d. sprendimu suspen
davo visas nario teises viene- 
riems metams.

Juozas Kukanauza, Algis Gi
neika ir Juozas Zavadzkas buvo 
ir šiame atstovų suvažiavime ir 
dar visi trys stengėsi gauti šio 
suvažiavimo užtarimą. Deja, jau 
pat pradžioje suvažiavimo tie 
trys Garbės Teismo nubaustieji 
atstovai savo 
negavo ir iš 
eliminuoti.

■ Tokiu būdu

kimo š. m. birželio 22 d. proto
kolo paaiškėja, kad kaltinamieji 
negalėdami pravesti savo nuo
monių apylinkės susirinkime, su 
savo šalininkais sukėlė nekultū
ringą triukšmą, turėdami tikslą 
suardyti susirinkimą ir tuo pa
čiu pakenkti bendruomenės gy
venimui.

Suvažiavimas išrinko naują 
Centro Valdybą, kuri pasiskirš- 
čiusi pareigomis taip: inž. VI. 
Venckus — pirmininkas, Jurgis 
Bieliūnas — vice pirmininkas, 
Irena Žalnieriūnaitė — sekreto
rė, Mečys Baliutavičius — iždi
ninkas ir Antanas Diržys — na
rys.

Taigi, inž. Venckus jau trečią 
kartą iš eilės stoją Bendruome
nės priešakin. Suvažiavimas’ 
įvertindamas jo nuopelnus šiai 
Bendruomenei, pareiškė jam pa
dėką tokio turinio raštu:

Inž. St. Eidrigevičius
Teismo Naiys

Barąuisimeto,
1952 m. spalio mėn. 14 d, •

Per pastaruosius metus Ve- 
nezuelos Bendruomenės buvo 
nuveikti šie darbai: buvo suor
ganizuota literatūrinė premija, 
buvo iškilmingai priimtas vysk. 
Vincentas Brizgys, kuris čia sve
čiavosi net ištisą mėnesį; buvo 
suorganizuota delegaciją į augš- 
žiausią šio krašto magistratūrą 
— prezidentūra, prašant, kad ir 
Venezuela prisidėtų prie Lietu
vos laisvės bylos; buvo pravesti 
net trys piniginiai vajai — Tau
tos Fondui, vargstantiems lie
tuviams Vokietijoje - Austrijoje 
ir Venezuelos lietuvių Kultūros 
Fondui.

Taip pat buvo paminėtos Va
sario 16-tos ir Rugsėjo 8-tos su
kaktys, buvo suorganizuoti Mo
tinos Dienos minėjimai, vaikams 
eglutės ir atitinkama rimtimi 
buvo susikaupta ties birželio 14- 
tos liūdnais lietuvių tautai įvy
kiais.

VLIKo buvo prašoma, kad jis 
duotų impulsą visų lietuvių vie
nybei ir tuo tikslu B-nės Taryba 
buvo priėmusi šešių punktų pa
geidavimus, kurie buvo pasiųsti 
kiekvienam VLIKo nariui.'

Diplomatijos šefo prašoma 
pritarimo, kad Venezueloje būtų 
įsteigtas Lietuvos Garbės Kon
sulatas.

Kaip inž. Venckus pasakė, visi 
šitie atlikti darbai yra geras 
ženklas, kad mažoji Venezuelos 
Bendruomenė yra gyva Lietuvai, 
ir kad vieningomis pajėgomis 
čia stengiamasi tvarkytis taip, 
kad laikui atėjus kiekvienas Ve
nezuelos lietuvis galėtų pasaky
ti: savo pareigą atlikau.

Sovietų komunistų partijos 19 
kongresas, kurį Stalinas sušaukė 
Maskvoje po daugiau kaip try
likos metų pertraukos, savo dar
botvarkės trečiuoju v punktu 
svarstė ir penktojo penkmečio 
planui 1951-1955 m. vykdyti di
rektyvas. Jų projektą paskelbė 
"Tiesa”.

Ir šiame plane tuoj krinta į 
akis, kad jame numatytieji už
simojimai yra smarkiai perdėti. 
Matyti, norima bent popieriuje 
parodyti, kokia didelė Sovietuose 
daroma pažanga. Paskelbtuosius 
duomenis svetimieji gali sunkiai 
patikrinti, nes,jų.atstovai už ge
ležinės uždangos neįsileidžiami.

Planu pramonės gamyba per 
šį penkmetį yra numatyta padi
dinti apie 70 proc., vadinasi, 
kiekvienais metais nuo 11 proc. 
iki 13 proc. Svarbiausių žaliavų 
gamyba per tą patį laiką numa
toma padidinti taip: geležies — 
76 proc., plieno — 62 proc., ang
lies — 43 proc., naftos — 85 
proc., elektros energijos — 88 
proc., mėsos — 92 pi'oc., sviesto 
— 72 proc., cemento — 2 kartus, 
garo katilių — 2,7 kartų, hid- 
roturbinų — 7,8 kartų etc. že
mės ūkio produktų gamyba nu
matoma padidinti nuo 40. proc.

šis atstovu suvažiavimas pa
sveikino arkivyskupą Juozapą 
Skvirecką, Diplomatijos šefą 
Stasį Loporaitį, ministrus. Dr. 
K. Graužinį ir Dr. Fr. Meierį, 
VLIKo pirmininką, VLIKo Vyk- 
lomosios Tarybos pirmininką 
Karolį Žalkauską, Konsulą Poli- 
iaitj, Vasario 16-tos. Gimnaziją 
liepholze, Illinois Valstybės 
"remtinių Bendruomenę ir jos 
’irmininką, diplom. teisininką 
Tirgj Dargj *r Venezuelos kape- 
ioną kun. A. Sabaliauską.

Suvažiavimas buvo baigtas 
"'autos Himnu. Kai buvo taria- 
ni žodžiai: Vardan tos Lietuvos 
’ienybe težydi, kiekvienas at- 
tovas ir svečias jautė, kad šia- 
ie suvažiavime atstovai pade- 
nonstravo tikrai šaunų vienin- 
fumo pavyzdį. v

Į šį suvažiavimą atvyko, kaip 
atstovai, beveik visi 1951 metų 
Literatūros Premijos, mecenatai. 
Tos premijos vienas iš iniciato
rių — A. Diržys labai širdingai 
pasveikino visus mecenatus ir 
akyvaizdoje suvažiavimo išdali
no po vieną egzempliorių apvai
nikuotos knygos "Sudiev, kviet- 
keli” su autoriaus Pulgio An- 
driušio dedikacijomis. Ta pačia 
proga, tų knygų, su autoriaus 
įrašais, po vieną egzempliorių 
gavo Caracašo, Maracay ir Va- 
lencijos Vargo Mokyklos ir po 
vieną egz. J. Stanevičius — vie
nas pirmųjų Venezuelos B-nės 
organizacatorių, ir Irena Žal
nieriūnaitė — kaip veikli šios 
B-nės visuomenininke.

Buvo tikrai jauki valandėlė, 
kai suvažiavimas, pilnai pajuto, 
jog šia premija Venezuelos lie
tuviai 
mūsų

iki 60 proc., bet maisto produktų i 
rezervą daugiau negu du kartus
— esą,' kraštui užtikrinti nuo i 
įvairių'netikėtumų. Darbo-našu- ' 
mas numatomas padidinti pra
monėje maždaug 50 proc., sta
tyboje apie 55 proc.. ir žemės 
ūkyje apie 40 proc.

Tai vis nieko sau užsimojimai. 
Kiekviename krašte didinama 
gamyba gyventojų skaičiui au
gant, norint išlaikyti tą patį 
gyvenimo lygį. Bet Sovietuose, 
kaip matyti .iš jų penkmečio 
plano paimtų duomenų, norima 
padaryti daug didesnė pažanga.

O kaip yra realybėje? Apie tai 
geriausiai galima spręsti iš baig
tojo ketvirtojo penkmečio. Nors 
oficialiai buvo paskelbta, kad 

.penkmečio planas buvo pilnai 
(įvykdytas, o svarbiausiose sri
tyse net peržengtas, bet iš tik
rųjų tik labai retais'atsitikimąis 
buvo įgyvendinti plane numa
tytieji uždaviniai, o dar rečiau 
tebuvo prašoktos plane numaty
tos normos, ir visose srityse ap
skritai nebuvo pasiekta to, kas 
buvo numatyta. Mažiausieji skir
tumai tarp to, kas buvo numa
tyta ir pasiekta, — buvo pra
monės gamyboje ir daug didesni
— žemės ūkyje ir statyboje. O 
pačiame pagrindiniame ir svar
biausiame penkmečio plano da
lyke — produktingumo padidi
nime — susilaukta visiško fias
ko.

Numatoma Lietuvoje išplėsti 
laivų ir turbinų ir suintensyvin
ti elektrinės jėgainės statybą 
Kaune. Atrodo, kad čia kalba ei
na apie visai naujos elektros 
stoties, statybą prie Nemuno. 
Hidroelektrinės statyba, tik ne 
Kaune, bet prie Birštono, kur 
yra Nemuno, kilpa, jau seniai 
buvo projektuojama Neprikl. 
Lietuvos laikais, tik dėl kapitalų

laureatas Pulgis Andriušis vie
name savo laiške taip sako:

”... premija yra to moralinio 
džiaugsmo medžiaginis (ir sva
rus!) užantspaudavimas, nu
šluostau! nosį tiems, kurie vie
šai ėmė kandžioti, girdi, geriau 
dirbtum antvalandžius, o ne už
siiminėtom tuščiais niekais”.

Stockholme leidžiami anglų k. 
*’Newsletter” Nr. 295-296, ap
žvelgę naująjį Sovietų penkme
čio planą ir 19-jį komunistų par
tijos kongresą Maskvoje, kaip ir 
prancūzų ”Le Monde”, pažymi, 
kad Sovietai į Baltijos, valstybes 
yra šį kartą atkreipę ypatingą 
dėmesį.' Minimajame plane tik 
viena Estija paminėta daugiau 
kaip 20 kartų. Tačiau ”Newslet- 
ter” daro išvadą, kad Pabaltijo 
valstybėmis, ypač Estiją, Sovie
tai rodo susidomėjimą tik kari
niais sumetimais.

Iš tikro kariniai pasiruošimai 
Estijoje eina nuo pačių pirmųjų 
okupacijos dienų. P„er pastaruo
sius 8 metus Estijos pajūriu 

. įtaisytas ištisas karinių įtvir
tinimų tinklas. Smarkiausiai 
įtvirtintos sritys yra aplink Ta- 
linž, Paldiskį, Tądkuną, Ristną, 
Pangą, Undvą, Atlą ir Sorvę. 
Menkesni įtvirtinimai pastatyti 
Suomių įlankos' pakraščiais. Pa
gilinus vandens kelią, dabar ten 
gali rodytis ir didieji Sovietų 
laivai, ypač manevrų metu.''

Estijoje taip pat padidintas 
aerodromų tinklas. »Per pirmąją 
okupaciją Sovietai buvo padarę

V. L. S. Bendruomenės Gar
sės Teismas, remdamasis V.L. 
S.B. Vidaus Statuto 43 str., š. 
m. spalio mėn. 14 d. peržiūrėjęs 
Juozo Kukanauzos, Algio Ginei- 
kos, Juozo Šukio — Maracay 
Apylinkės narių ir Juozo Za- 
vadzko —: Vąlencijos Apylinkės 
iždininko bylą, rado kas seka:

Š. m. birželio mėn. 1 d. trys 
Maracay apylinkės nariai: J. 
Kukanauza, Algis Gineika ir 
Juozas Šuky s pradėjo rinkti lie
tuvių parašus Maracay mieste 
protestui prieš V.L.S.B. Tąrybos 
vienbalsiai, priimtus pageidavi
mus š. m. sausio 13 d., kurie 
buvo pasiųsti VLIKui ir Diplo
matijos šefui ir kurie buvo vie
šai paskelbti spaudoje. Tų para
šų rinkimą vėliau minėti asme
nys vykdė Valencijoje bei Cara- 
case ir Vąlencijos Apylinkėje 
prie šio darbo aktingai‘prisidėjo 
Juozas Zavadzkas.

23 aerodromus, o per antrąją 
juos padidino ir patobulino. Da
bar Estijoje yra apie 60 aero
dromų, iš jų 12 — salose. Tuo 
būdu šių dienų Estija sudaro 
svarbią aviacijos bazę galimoj 
kovoj dėl Baltijos. Karo laivynui 
aprūpinti nafta pravestos dvi 
vamzdžių linijos iš Kohtla-Jar- 
vės į Taliną ir Paldiskį. Iš estų 
degamojo skalūno nafta perdir
bama į benziną ir vartojama 
aviacijai ir motorizuotiems da
liniams. Statoma taip pat svar
bių strateginiu atžvilgiu kelių, 
gerinama 1945 m. pradėta tiesti 
tarp Talino ir Leningrado autos, 
trada. Tačiau visi tie kariniai 
pasiruošimai ir-įtvirtinimai, pa
vertę šių dienų Estiją svarbia 
karo laivyno ir su juo koordi
nuotos aviacijos baze, yra, kaip 
”NewsIe(tter” pastebi, greičiau 
defenzyvinio nei ofenzyvinio po
būdžio.

Visų šių sumetimų dėliai šis 
Garbės Teismas laiko kaltais 
Juozą Kukanauza, Algį Gineiką, 
Juozą Šukį ir Juozą Ząvadzką ir 
laiko juos baustinais.

Kadangi nė vienas kaltinama
sis nėra savo veiksmų apgailes
tavęs, šis Garbės Teismas ran
da reikalingu pritaikyti visiems 
kaltinamiesiems griežtesnę bau
smę, kad tuo būdu mūsų bend
ruomenės gyvenimas būtų ap
draustas nuo panašių veiksmų 
pasikartojimo.

Garbės Teismas .remdamasis 
Lietuvių Chartos 15 str., Vidaus 
Statuto 1, 15 ir 20 straipsnių 
nuostatais, NUSPRENDĖ,

Juozui Kukanauzai, Algiui Gi- 
neikai ir Juozui Šukiui —,Ma- 
racay Apylinkės nariams, Juo> 
zui Zavadzkui — Vąlencijos Apy
linkės nariui suspenduoti visas 
V.L.S.. Bendruomenės nario tei
ses vįeneriems metams.

šį sprendimą paskelbti pasau
lio lietuvių spaudoje.

•Šio sprendimo nuorašus pabu
sti, Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės Vyr. .Vadovybei, 'yiią'Sj: 
B-nės Centro Valdybai; Caračas,’’ ■ 
Maracay, Valencia, BarąUisime- 
to Apylinkių Valdyboms ir Ma- 
racaibo Apylinkės Įgaliotiniui, 
bei visų kraštų. P.L. Bendruome
nių Centro Valdyboms.
.. šis sprendimas galutinas.

(pas.) Dr. A. Vabalas
Teismo Pirmininkas

stokos krašte nebuvo pradėta.
Susisiekimo srityje numatomi 

atlikti Lietuvos geležinkelių re
konstrukcijos darbai ir projek
tuojama pastatyti naują tiltą 4 
Kaune per Nemuną, o Rygoje — 
per Dauguvą. Lietuvos geležin
kelių bėgiai jau yra praplėsti ir 
pritaikyti prie Sovietų bėgių 
pločio. Plane minimi geležinkelių 
rekonstrukcijos darbai greičiau
siai turi ryšį su Soivetų strate
giniais tikslais, lygiai, kaip ir i , 
naujų tiltų statyba, nes norma- . 
liam susisiekimui ir toliau visai. ir- 
užtenka dabar turimų dviejų til
tų per Nemuną Kaune ir trijų ’ 
per Dauguvą Ryyoje.

Toliau šio penkmečio plane 
randame, kad žuvies sugavimą 
Lietuvoje numatoma padidinti 
net 3,9 kartų, • žinoma, jūroje, 
nes taip pat kalbama apie laivų 
stątybos išplėtimą. Turint gal
voję, kad jūroje žvejoti telei- 
džiama tik tikriems komunis
tams, atgabentiems į mūsų pa
jūrį iš Rusijos gilumos, tenka 
laukti Lietuvoje naujo kolonistų 
padidėjimo.

Plėsdami Klaipėdos ir Rygos 
uostus su dokais, atremontuotą 
geležinkelių tiklą ir reorganizuo
tą Volgos-Baltijos vandens kelių 
tinklą su Nemuno ir Dauguvos 
upynais įjungdami į visą sovie
tinę visų rūšių kelių sistemą, 
bolševikai tuo būdu siekia ne 
tik užsitikrinti sau Pabaltijo 
strateginį saugumą galimo karo 
atveju, bet taip pat Baltijos uos
tus, kaip natūralius vartus į 
centrinius Rusijos regionus, iš
naudoti komerciniams tikslams. 
Norima per Baltijos uostus dau
giau išplėsti prekybą su kitais 

• kraštais, taip pat padidinti Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos gy- 

. ventojų gerovę, tik klausimas, 
i kiek jos tikrai jiems teks.

Dėl V.L.S. B-nės- Tarybos pri
imtų pageidavimų tenka pasa
kyti, kad jie yra priimti teisėtai,, 
nes pagal Vidaus Statuto 46 str. 
Taryba turi tą pačią galią, kaip 
ir visuotinas atstovų suvažiavi
mas. Tarybos posėdis buvo įvyk
dytas pagal visus Vidaus Sta
tuto nuostatų reikalavimus.

Dėl paties protesto fakto ten
ka pasakyti, kad savaime su
prantama, kiekvienas bendruo
menės narys gali pareikšti lais
vai savo nuomones visais V.L.S. 
B. organizaciniais reikalais. Ta
čiau V.L.S.B. yra organizuota 
visuomenė ir savyje puoselėja 
teisinius nuostatus, Vidaus Sta
tutą, priimtą daugumos valios 
pareiškimu, tai bendruomenės 
nariams' privalu jo ir laikytis. 
Pagal V.L.S.B. Vidaus Statutą 
bendruomęnės reikalai yra apta
riami: a) Apylinkės susirinkiihe 
ir b) visuotiname atstovu suva
žiavime. Per šiuos institutus 
kiekvienas' bendruomenės narys 
tiesioginiai ar per kitą asmenį 
— atstovą turi galimybę pa
reikšti saVę nuomonę. Minėtieji 
•asmenys' (nepasielgė' pagal Vi
daus Statjutą tuo įnešdami de
zorganizaciją į patį bendruome
nės gyvenimą. .

Tačiau dar labiau padidina 
minėtų asmenų kaltę ta aplinky
bė, kad patsai protesto organi
zavimas bUvo pravestas nė kaip 
protestas, bet kaip piktos agi
tacijos ir.' demagogijos ženklas 
prieš V.L.S. B-nės institucijas 
bei toms institucijoms vadovau
jančius asmenis. Tatai rb’do 19 
asmenų pasirašyti pareiškimai. • 

Iš Maracay Apylinkės susirin-

; ' . r'„ • •
Muziko Br, Budriūno vyrų kvartetas, lapkričio 16 d. koncertuojąs 
Clevplande. Iš kairės: M/Sodonis, E. Skiotys, muz. B. Budriūnas, 

į Br. Zaranka ir A. Polikaitis. ; ’
• ' ' '■ ‘

Venezuelos Lietuvių Savi
šalpos Bendruomenės IV At
stovų Suvažiavimas Maracay 
mieste spalio 18-19 dienomis, 
išklausęs mūsų Bendruomenes 
nuveiktų darbų apyskaitą ir 
imdamas dėmesin tai, kad jau 
net trečiame iš eilės suvažia
vime tenka girdėti tą apyskai
tą iš Jūsų lūpų, akivaizdžiai 
mato, kad jau eilė metų, kaip 
Jūs nenuilstamai stovite mū
sų Bendruomenės priešakyje. 
Eilė metų, kaip Jūs aukojate 
lietuviškam reikalui daugiau
sia energijos, laiko ir pinigo. 
Toks Jūsų atsidėjimas bend
riems lietuvybės reikalams yra 
retas, brangus ir kilnus.

Atstovų suvažiavimas reiš
kia Jums didelį dėkingumą už 
tiek daug kilniai padaryto 
darbo. Tas mūsų dėkingumas 
tegul stiprina Jūsų energiją 
ir ateities darbams ir visa tai 
.tegul teikia Jums asmeniškai 
paguodos ir džiaugsmo.
Garbės Teismas, suvažiavimui
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