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Lietuvos įgaliotą Ministrą Po
vilą žadeikį ir Estijos charge’e 
d’affaive Kaiv š. m. lapkričio 
mėlt. 21 dieną Jungtinių Tautų 
Rūmuose New Yorke priėmė 
Jungtinių Tautų Generalinio Se
kretoriauk Pavaduotojas Ben 
Cohen.

Ryšium su Jungtinių Tautų 
Visuotiniame susirinkime kelia
mu agresijos klausimu, Min. ža- 
deikis įteikė Jungtinių Tautų 
Generaliniam Sekretoriui atitin
kamą notą ir memiorandumą, at
kreipdamas valstybių — Jung
tinių Tautų narių — dėmesį j 
Sovietų Sąjungos įvykdytą agre
siją, okupuojant Lietuvos vals
tybę. šio memorandumo, plačiai 
ir nuodugniai išdėstančio Sovie
tų Sąjungos agresinius veiksmus 
prieš Lietuvą, nuorašai bus įteik
ti Jungtinių 
Susirinkimo 
Tarptautinės 
nariams.

Tautų Visuotinio 
delegacijoms ir 
Teisės Komisijos

PAVERGTOJE 
TĖVYNĖJE
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Bolševikinė agitacija. Bolševi
kinėj Lietuvoj į propogandos 
darbą stengiamasi įtraukti, nori 
nenori, kiek galint daugiau žfno- 
nių. Patys bolševikų laikraščiai 
praneša, kad tik pereitais moks
lo metais įvairiose partinio švie
timo grandyse maksizmo-leni- 
nizmo teoriją turėjo studijuoti 
apie 90.000 komunistų ir nepar
tinių. Pasibaigia vieni kursai, 
pradedami kiti, tačiau komunistų 
vadams vis atrodo, kad šviečia
mieji dar gali "nukrypti nuo li
nijos”. Iš tikro tų trūkumų yra 
kur kas daugiau.

Pačiame partijos centro komi
teto plenume buvo .konstatuota, 
kad "respublikoje dar vis dide
lis kadrų trūkumas". Tik dėl to 
pereitais metais buvo pakeista 
pusė partijos rajonų komitetų 
skyrių vedėjų, po vad. "ataskai
tinių susirinkimų kolūkiuose" 
buvo atleista daug jų valdybų 
pirmininkų. Buvo apkaltinta že
mės Ūkio Ministerija ir c. komi
teto žemės ūkio skyrius, kad.i>er 
maža dėmėsio skiria į kolektyvi
nių ūkių kadrų auklėjimą. į va
dovaujantį darbą pramonėje ir 
transporte buvo iškišta 1750 pa
tikimų darbininkų ir specialistų.

Ir patys komunistai nusiskun
džia, kad per dažnai keičiami va
dovaujantieji kadrai, pvz. per
nai buvo pakeisti Vilniaus sri
ties 8 rajonų vykd. komitetų 
pirmininkai, 21 pavaduotojas, 17 
miestų pirmininkų. Šiaulių •sri
ties. LKP plenumas konstatavo, 
kad visoje eilėje kol. ūkių dirba 
pirmininkais žmonės, neturintie
ji jokio sugebėjimo, jokio auto
riteto tarp kolektyvininkų. Esą, 
” į atskirus kol. ūkius ir dargi 
į vadovaujančius postus prasi- 
skerbia buožės ir jų bendrinin
kai”. Vilniaus srities komiteto 
sekr. D. Supikovas pažymėjo, 
kad, bešalinant netikusius, vien 
šiemet į vadovaujantį darbą te
ko iškelti apie 1.100 naujų žmo
nių. 75% visų specialistų rajo
nuose ęsą jauni, nepatyrę vei
kėjai. Kauno miesto partinė kon
ferencija smarkiai užsipuolė par
tijos miesto komitetą, prikišda- 
ma, kad "jis silpnai vadovavo 
ideologiniam darbui tarp miesto 
inteligentijos, nepakankamai rū
pinosi partinio švietimo tinklo 
darbu. 25% 1 Kauno komunistų 
niekur nesimoko”..; . Prienų kol. 
ūkiuose užtinkama ir tokių, ku
rie dar nėra atidirbę nė vienos 
dienos. Tokių pavyzdžių yra 
daugybė.

Švietimo sritis. Panašių trū
kumų apstu ir švietimo darbe. 
Komunistai "kaip visiškai abe
jingą mokytojų kvalifikacijų kė
limui” apšaukė Šiaulių miesto
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Pasaulio reikalu vedėjui pasitraukiant
ranka, Abraomas Faileris iššoko 
pro langą iš 12-to augšto ir už
simušė. Tai trečias toks garsus 
šokimas pro langą po Kosenki- 
nos ir Benešo. .••; Kosenkina šo
ko siekdama laisvės. Ji laimėjo. 
Benešąs, anot komunistų, norėjo 
nusižudyti, tačiau kiti mano, kad 
jis. buvo išstumtas. Failerio iš- 
šokimo vienintelė liudininkė yra 
tik jo žmona..Anot jos, Faileris 
jau porą paskutinių savaičių bu
vęs lyg ne savas. Rytą atsikėlęs, 
jis atidaręs langą ir šokęs lau
kan. Ji tvėrusi sulaikyti, bet ne
besulaikiusi ...

Trygve Lie pareiškė, kad Fai
leris paskutiniu laiku buvo la
bai išnervintas ir persidirbo be
gindamas "juodinimus ir.šmei
žiamus” bendradarbius. (Tai 
yra, tuos, kurie nesutinka atsa
kyti, ar jie yrą, ar ne komunistų 
partijos nariai,‘ir ar jie turi ar 
ne ryšių su šnipais ...). Tuo tar
pu niekas nieko neprasitaria, ar 
pats Faileris b’žvo kuo nors įta

riamas bei dėl ko nors klausinė
jamas. Jo mirįies tikroji prie- 
žastis tuo tarpu tebėra migloje. 
(Pažymėtina, kad Faileris savo 
karjerą tarptautinėje veikloje 
pradėjo UNRRA štabe Vokieti
joje).

Jungtinių Tautų Qrgdnizacijos 
generalinis sekretorius yra visų 
jos vykdomųjų organų augščiau- 
slas viršininkas, taigi, jei ne pa
saulio ministeris pirmininkas, 
tai bent "pasaulio reikalų ve
dėjas”. Toks jis bent turėtų bū
ti, jei JTO veiktų- taip, kaip bu
vo pageidaujama ją kuriant.

Ir štai, dabar tas "pasaulio 
reikalų vedėjas” -— Trygve Lie 
— atsistatydina iš savo parei
gų. Kas čia atsitiko?

Vieta, galima sakyti, nebloga, 
jei spręstumėm tik iš atlygini
mo. Metinė alga 20,000 dolerių 
ir neapdėta jokiais mokesčiais. 
Dar 20,000 dolerių per metus 
reprezentacijos išlaidoms. Ir 
puikus gyvenamasis namas. Prie 
to dar visa eilė kitokių privile
gijų, jų tarpe laisvė keliauti po 
visą pasaulį. Pareigos, žinoma, 
dažnai surištos su nemažais keb
lumais, bet užtat ir padėjėjų bei 
patarėjų ištisa armija ... Tar
nybos laikas dar nepasibaigė: 
dar yrą likę daugiau kaip me
tai. Tai kodėl gi jis atsistaty
dina?

Pats Trygve Lie priežastį nu
rodo gana miglotai. Sako, jis 
juntąs, kad kas nors kitas gal 
galės geriau bendradarbiauti su 
Maskvos vyriausybe, ir jis jun
tąs, kad jo buvimas pareigose, 
gal būt, sudaro vieną iš kliūčių 
taikai Korėjoje pasiekti...

Bet krinta j. akis kitos dvi ap
linkybės. Atsistatydinimo pa
reiškimas atsirado tuoj po Jung
tinių Valstybių prezidento rin
kimų. Be to, jis atsirado paaiš
kėjus, kad visa eilė JTO sekre- 
tariato augštų pareigūnų iš ame
rikiečių tarpo (nekalbant apie 
kitus) yra įtariami esą mažiau 
ar daugiau palankūs komunis
tams ir, galbūt, net turi ryšio 
su sovietiniu šnipinėjimo tink
lu...

blausiai tos paramos dėka jis į 
tą vietą ir pateko. Pradžioje 
viskas ėjo sklandžiai, bent Mask
vos atžvilgiu.

Bet prasidėjus Korėjos užpuo
limui, Trigve Lie gana griežtai 
stojo prieš komunistinę agresiją. 
Čia jis Maskvai nusidėjo. Taip 
bent atrodo. Yra manančių, kad 
Maskva susidariusiąja padėtimi 
patenkinta, o ji nebūtų susida
riusi, jei JTO būtų buvusi nuo
laidi. Tuo atveju išeitų, kad ir 
Trigve Lie nusidėjimas Maskvai 
yra jai kaip tik parankus ... 
Kiekvienu atveju, Trygve Lie 
oficialiai pateko Maskvos nema
lonėn. Ir kai prieš dvejus metus 
jo tarnybos laikas pasibaigė, tai 
Maskva griežtai atsisakė bal
suoti už jį naujam terminui. O 
tas atsisakymas, paremtas veto 
teise, turėjo lemiamos reikšmės. 
Tuo pačiu metu Jungtinių Vals
tybių vyriausybė irgi užsispyrė: 
nesutiko balsuoti už nieką kitą, 
kaip tik už Trygve Lie. Ne iš 
ypatingos meilės jam, o dau
giausiai dėl to, kad pasidavus 
Maskvos reikalavimui būtų iš
ėję, kad Trygve Lie yra nu
baustas už pasireiškimą prieš 
agresiją.

Tada buvo rasta laikinio po
būdžio išeitis: Trygve Lie ne
buvo išrinktas naujam termi
nui, bet jo tarnybos laikas buvo 
pratęstas trejiems metams (vie
toj normalaus penkerių metų 
laiko), tai yra, iki 1954 metų 
sausio 1 dienos. Nuo to
Maskva nepripažįsta jo gene
raliniu sektorium ir, pavyzdžiui, 
savo delegatų įgaliojimus ad
resuoja ne Generaliniam 
toriui, kaip turėtų būti, o 
sekretoriatui.

Ar tai būtų 
atsistatydinti ? 
priežastis jau

KAS BUS'NAUJAS 
SEKRETORIUS?

TRIGVE LIE IR MASKVA

Trigve Lie, "buržujiškos” iš
vaizdos bet stipriai į kairę lin
kusių pažiūrų norvegų politikas, 
buvo Maskvos stipriai remiamas 
kandidatas į šias pareigas. La-

liaudies švietimo skyrių. Pasi
rodo, iš Šiaulių miesto nė vienas 
pradinės, septynmetės ar vidu
rinės mokyklos mokytojas neda
lyvavo nei srities, nei Vilniaus 
organizuotuose kursuose. Į su
ruoštus rusų kalbos ir literatūros 
bei matematikos 5-7 klasės mo
kytojų kvalifikacijos kursus ne
atvyko nė'vienas mokytojas iš 
Ariogalos, šakių, Zarasų, Trakų 
rajonų. Kelmės, Ramygalos, Še
duvos, Žagarės rajonai neatsiun
tė nė vieno mokytojo į 5-6 kla
sių rusų kalbos mokytojų kur
sus Panevėžy etc. Užtat "kvali
fikacijų pagilinti” buvo pagal 
įsakymą suvaryti apie 4.000 mo
kytojų, o pedagoginių institutų 
"neakivaizdiniubsę skyriuose” 
šviečiasi dar apie 5.000 neturin
čių reikiamo cenzo mokytojų.'

Kaip varoma bolševikinė pro
paganda ir rusinimas, . pavaiz
duoja kad ir šie skaičiai: tik per 
šių metų pirmąjį pusmetį buvo 
išleistos 628 įvairiais vardais 
knygos bendro 3,7 mil. egz. tira
žo. Vis ■ nesugebančių kaip rei
kiant išmokti ■ bolševikinės iš
minties lietuvių ."šviesti” pas
kiausiu, laiku atsiųsta iš Mask
vos ir Leningrado 400.000 vado
vėlių rusu kalba. _ _

Iii

laiko

Sekre- 
tik ...

dabarpriežastis
Vargu, nes ta 

yra dveji metai, 
tai būtų galima pakentėti ir dar
metus ... Taip pat nematyti nie
ko tokio, kas rodytų, kad Trygve 
Lie buvimas pareigose turėtų 
bent kiek žymesnės įtakos- pa
liaubų bei taikos deryboms Ko
rėjoje.

Jau yra paminėta keletas kan
didatų. Pirmoje eilėje minimas 
Filipinų atstovas gen. Romulo. 
Bet Maskva tuo reikalu tyli. .Ji 
gali atmesti kiekvieną kitiems 

priimtiną kandidatą. Lengva i'li
tų išrinkti tik. Maskvos pa.-iūly- 

tą asmenį. Bet ar kiti pasiduos 
Maskvos diktavimui? Jei ne. tai 
ir sekretoriaus klausime gali su
sidaryti padėtis, kaip Korėjos 
derybose...

NEMALONUMAI SU 
RAUSVAIS TARNAUTOJAIS

Paaiškėjo, kad geras tuzinas 
amerikiečių sekretariate — ir 
vis iš augštesniųjų pareigūnų 
tarpo — senato komisijos pa
klausti nesutinka atsakyti,* ne 
tik j klausimą, ar .jie nėra 'ko
munistų partijos nariai, bet ir 
į klausimą, ar jie neturi ryšio 
su šnipų tinklu .., Ši toks jų ty
lėjimas savaime yra labai iškal
bingas ... Buvo pareikalauta, 
kad Trygve Lie' tokius tarnau
tojus atleistų. Jis iš dalies tai 
padarė, bet labai nenoromis ir 
priešindamasis, pabrėždamas 
(kaip ir Trumanas kadaise), kad 
toks klausinėjimas yra šmeiž
tas ir žmonių juodinimas,, mo
ralinis žudymas ... Nors šis ty
rinėjimas jau buvo pradėtas 
anksčiau, bet po rinkimų, mano
ma, jis greičiau galės būti tik 
sustirintąs, o ne nutrauktas. To
dėl staigus Trygve Lie nutari
mas šitokiu metu pasitraukti pa
kiša mintį: kad ši priežastis be
ne bus buvusi' svarbiausioji.

VISAM
• Gen. Eisemhoweri<
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Nepriklausomos Lietuvos pastatai: centrinis Kauno miesto paštas.

NZ 1

Čekoslovakijos parodomoji byla• •

Dar praėjusiais metais Vokie
tijos laikraštyje Die Neue Zei- 
tung buvo plačiai rašyta, kad 
jokia Sovietų Sąjungoje byla 
nesudaroma iš anksto nežinant, 
kaip ji turi pasibaigti ir kokius 
tikslus atsiekti. Ir dabar, sekant 
Čekoslovakijoje sprendžiamą by
lą, nukleiptą prieš buvusius ko
munistų partijos vadus ir Čeko
slovakijos ministerius bei kitus 
augštus pareigūnus, tik tą patį 
galima pakartoti.

PASAULY
jau paskyrė eilę busimųjų ministerių

— sekretorių ir kitų pareigūnų: John F. Dųlles — valstybės se- 
gvnybos sekretorium, D. McKey — 

iždo, Herbert Brovnell — 
užsie-

ŠOKIMAS IŠ 12-TO AUGŠTO

Netrukus po. paskelbimo apie 
Trygve Lie atsistatydinimą', vie
nas Jš artimiausių jo patarėjų, 
anot paties Lie — jo dešinioji

kretorium, Ch.’E. Wilson -
vidaus‘reikalų, George lh.mpnrey
vyriausiu prokuroru; Harold Stašsen paskirtas pagalbos 
niams administratorium. E. T. Benson — žemės ūkio sekretorium,
gubernatorių Sherman Adams iš New Hampshire Baltųjų Rūmų 
pagalbininku. Dar nepaskirti prekybos, darbo ir paštų sekretoriai. 
GėroTatnasis-oji,

• Čekoslovakijoj prasidėjo parodomoji byla prieš buv. 
Komunistų partijos sekretorių Sl.anskį-Sąlzman ir 13 jo bendrų. 
Pagal įprastą sovietams tardymo metodą jau dauguma prisipa
žino esą "kalti”. Teisiamųjų tarpe 11 yra žydai.

• Respublikonams ruošiantis perimti JAV vykdomąją 
džią, gruodžio mėn. pradžioje susitinka prez. Trumanas su 
vensonu aptarti padėtį ir demokratų partijos reikalus.

• Graikijoje rinkimus laimėjo maršalo Papagos šalininkai. 
Jie turės 227 atstovus, gi visi-kiti tik 55 atstovus. Graikija dabar 
turi 7,109,000 gyventojų.

• Jungtinėse Tautose tebeina ginčai dėl Korėjos karo “ir 
paliaubų sąlygų diskutuojaait Įteikta Indijos pasiūlymą. Pačioje 
Korėjoje kovos tebeina dėl dominuojančių augštumų, vadinamų 
vartais į Seoulą.

• Vokietijos parlamentas'; prieš min. pirm. Adenauerio norą, 
atidėjo karinių sutarčių tvirtinimą 179 balsais prieš 168 balsus. 
Tuo labai patėnkinti rusai.

• Pagaliau Ispanija įleista į Jungtinių Tautų ■ švietimo, 
mokslo ir. kultūros komisijas. Reikia manyti, kad. greitu laiku 
Ispanijai "J. T. durys prasivers ir plačiau.

i : • Viso pasaulio komunistai nervinasi, kad -Amerikoje pa
galiau į. elektros kėdę gali būti pasodinti atominiai šnipai ?— 
Ethel ir Julius Rosenberg. Jų bausmės įvykdymas numatytas 
.1953 mėtį sausio mėnesį.
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f Vilties Draugiją nariais įsto
jo:
Viktoras Gudaitis,

Chicago .......
J. Rainunis, Dr.,

Chicago .......
Vladas Vijeikis,

Chicago .......
Jonas Vengris, Dr

Amheršt.......
Į Vilties Draugiją galima 

įstoti pranešant: 6820 Superior 
Avė., Cleveland 3, Ohio.

$10.00
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50.00

20.00

ENCIKLOPEDIJOS 
REIKALU
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Ši byla, kurios priekyje pasta
tytas Slanski-Salzmann, turi ei
lę tikslų. Pirmiausia, tai atbai
dyti visus satelitus nuo bet ko
kių pagundų iškrypti iš Maskvos 
nustatyto kelio ir turėti bet ko
kią savaimingą politiką. Mat, 
Maskvą, po Tito pamokos, dar 
labiau susirūpinusi komunistinės 
vienybės išlaikymu', laikas nuo 
laiko keliems šimtams aktyvių 
komunistų vadams nukertant 
galvas. Vienybė brangi, bet įti
kinanti . . .

Antras šios bylos tikslas — 
parodyti dar komunistinių melų 
nesuprantantiems, kad didžiausi 
pasaulio priešai yra amerikiečiai, 
anglai ir jiems panašūs. Tas 
ypač reikalinga dabar, kada pra
deda pasigirsti blaivesnių balsų 
vaduoti pavergtuosius ir tos kal
bos prasiveržia pro. geležinę už
dangą.
■ Trečias šios bylos tikslas — 
patenkinti kvlantį rusų naciona
lizmą ir kiek įsiteikti arabų pa
sauliui. Mat, komunizmas komu
nizmui, bet komunizmas turi 
tarnauti tik rusų tautos stipry
bei. Visi dabar pripažįsta, kad 
nei carai nebuvo sugebėję tiek 
išaugštinti rusų tautą, kiek ko
munizmo priedangoj dabar pada
ryta. Ir štai, pati rusų tauta 
ima šnairiai žiūrėti į žydus, ku
rie labai ilgai tebegrojo pirmai
siais smuikais, ši byla, kurioj 
surinkti beveik vieni žydai, ir 
nori kiek patenkinti rusų nacio
nalinius jausmus. Ji taip pat 
prie širdies ir arabams, kurie į 
žydus ir Izraelį žiūri su nemaža 
neapykanta. Pagaliau, yra tei
gimų, kad ši žydiška byla yra 
lyg ir noras, parodyti, kad visi 
vienodai persekiojami, kurie tik 
nusikalsta Maskvos diktatui.

Kaip ir buvo galima laukti/ 
byla vyksta neįsileidžiant va- 
kariečių spaudos' atstovų, prie 
įprastinių kotnunistams aplin
kybių, ylsį save kaltina ir pra
šo augščiausių bausnių.

Spaudoje pasirodė eilė straip
snių, kuriuose buvo svarstoma, 
kokia turėtų būti iš naujo ža
dama leisti mūsų enciklopedija. 
Daugeliui, jų tarpe ir man, pir
moj eilėj rūpi lietuviški reikalai, 
tad ir buvo siūloma išleisti ko
kių trijų ar keturių tomų gry
nai lituanistinę enciklopediją. 
Atrodė, kad tokia būtų reikalin
gesnė, galėtų būti lengviau, grei
čiau ir pigiau išleista.

Kaip šitokio pasiūlymo pradi
ninkui, Lietuvių Enciklopedijos 
Leidykla parašė man ilgą laišką, 
kuriame įrodinėja, kad lengviau 
būsią įmanoma išleisti 20 ar 24 
tomus bendrosios, negu keturis 
tomus grynai lituanistinės, kuri 
tada labai brangiai kaštuotų ir 
mažai kam tebūtų įperkama. Be 
to, bendrojoj enciklopedijoj li
tuanistinės medžiagos būsią 
daugiau, nes per ilgesnį lai
ką susidarysią daugiau galimy
bių tokiai medžiagai surinkti. 
Sunku pasakyti, kiek tie apskai
čiavimai yra teisingi, tačiau rei
kia daleisti, kad asmenys, turį 
patyrimo knygų leidime, geriau 
apie komercinius reikalus nusi
mano. Vienas dalykas tačiau 
galutinai paaiškėjo, būtent: lei
dėjas yra tvirtai apsisprendęs 
leisti arba didelę bendrąją 
ciklopediją, arba jokios.

Esant tokiai padėčiai ir 
bene pirmas pasiūlęs leisti 
lituanistinę enciklopediją,
siunčiau spalio 30 d. leidyklai 
laišką, kuriame rašiau: "Neno
rėdamas duoti be reikalo paštui 
uždirbti, įdėtu čekį $7.50 už Lie
tuvių Enciklopedijos 1 tomą”. 
Kviečiu ir kitus taip pat pada
ryti, juk mums rizika labai men
ka. Tuo tarpu užtenka tik pa
sižadėjimo nupirkti tomą po to
mo, kai jie bus atspausdinti. 
Dar reikia poros tūkstančių pa
žadų ir pirmas tomas galėsiąs 
būti pradėtas spausdinti. Pasi
žadėjimai renkami iki N. Metų 
ir tada paaiškės ar susilauksime 
kokios enciklopedijos, ar ne.

Dr. Jonas Balys 
\Vashington, D. C.
1952 m. lapkr. 15 d.
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ALT SUVAŽIAVIMAS
Praėjusios savaitės pabaigoje 

New Yorke vyko Amerikos Lie
tuvių Tarybos suvažiavimas. 
Apie suvažiavimo eigą ir svars
tytus reikalus skaitytojus pain
formuosime kitame Dirvos nu
meryje. . ’ •

Suvažiavime, kaip ir buvo lau
kiama, - perrinkta ta pati ALT 
vadovybė, kuri pasidariusi nepa
keičiama ir geriausia iš geriau
sių ...

Yra šiokių tokių pakeitimų tik 
Tarbos narių sąstate, bet kaip 
žinomai jie labai mažą vaidmenį 
tevaidina. .Vietoj į Europą išvy- 
kusio Laučkos ateina Aleksis ir ‘ ■
vietoj buvuęio. SLA pirmininko 
— dabartinis 
Kalinauskas.
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pirmas 
kamba-

Viešbutis "Statler”, 
pasauly, prie kiekvieno 
rio įrengė po vonią. Tai buvo 
1907 metais Buffalo (N. Y.) 
mieste. Tas pats viešbutis Bos
tone pirmas įrengė kiekviename 
kambary radijo, nepakeldamas 
kambarių kainos. Dabar nauja
sis to paties vardo viešbutis 
Hollywoode ketina kiekviename 
kambary įrengti televizijos apa
ratą. šis viešbutis turi 1300 kam
barių.

KAS ir KUR
• Gen. Eisenhoweriui laimėjus 
rinkimus buvo pasiųsta tokia te
legrama:" "Vyriausiojo Lietuvos 
Išlaisvinimo-- Komiteto ir Vykdo
mosios Tarybos vardu prašome 
priimti nuoširdžiausius sveikini
mus ir geriausius linkėjimus 
sėkmingai eiti Jūsų atsakingas 
pareigas. Mes tvirtai tikime, kad 
Jums vadovaujant Sovietų pa
vergtos tautos atgaus savo lais
vę ir nepriklausomybę, tarp jų 
ir mūsų tėvynė Lietuva”.

STUDENTAI SUSIORGANIZAVO 
DETROITE

Lietuvių Studentų Sąjungos 
Detroito skyriaus steigiamasis 
susirinkimas įvyko lapkr. 9 d. 
Buvo išrinkta trijų asmenų sky
riaus Valdyba, suorganizuoti ir 
suaktyvinti Detroito studentų 
bendrą veiklą akademinėje, kul-i 
tūrinėje, ir visuomeninėje plot- 
mėje.

Susirinkimas buvo baigtas gy
vomis diskusijomis. Dalyvavi
mas buvo skaitlingas. Tas pa
rodo, kad Detroito lietuviai stu
dentai palankiai žiūri į studentų 
susiorganizavimo klausimą.

Susirinkimui pirmininkavo 
stud. inž. Zenonas Rekašius, ku
ris savo visuomeniniu sugebėji
mu bei taktu susirinkimą pra
vedė puikiai. Sekretoriavo stud. 
kom. Danutė Racevičiūtė. Stud. 
fil. Saulius šimoliūnas skaitė re
feratą, specialiai skirtą susirin
kimo atidarymo progai. Jo žo
džiais: mes turime visuomeni
niai veikti kaip studentai ir lie
tuviai, nes gyvenimas yra pats 
didžiausias dalykas, didesnis už 
mokslą ir meną, turtus ir parei
gas.

Valdybos rinkimai sudarė 
svarbiausią susirinkimo dalį. 
Susitarus dėl procedūros, pra
sidėjo ir patys rinkimai su kan
didatus statančių asmenų •prieš
rinkiminėmis kalbomis (neabe
jotinai J.A.V. prezidentinių rin-

ŠVENTĖMS REIK VISOKIŲ 
DOVANŲ

Todėl Tamstoms ir pasiūlau:
1. Rašomąsias mašinėles su 

’ lietuvišku ir kitų kalbų rai
dynais.

2. šveicariškus laikrodžius^
3. Brili j antinius ir kitokius 

žiedus.
4. Gintarinius karolius, apy

rankes ir kitus įvairius dir
binius.

5. Visokius lietuviškus meno 
kūrinius — rankdarbius, 
meniškus odos ir medžio 
dirbinius, tautinius kostiu
mus ir kt.
Foto aparatus, akordijonus 
ir daug daug kitokių pre
kių, kurios tinka dovanoms.

Prašau užsisakyti iš anksto, 
nes gali kaikurių pritrūkti prieš 
šventes; Didžioji dalis minėtų 
prekių yra gautos iš Europos. 
Tiesa, dar pamiršau Televizijos 
radio aparatus ir plunksnakočius 
"Pelikan” taipgi pas manę gau
site geroms sąlygoms.

J. Karvelis, 
3249 So. Halsted St., 

Chicago 8, III.
tel. DAnube 6-1136

kimų įtaka). Į valdybą išrinkti 
pašiskirštė pareigomis sekan
čiai : pirmininkas — stud. chem. 
Kazys Narsčius, 16856 Little- 
field, Detroit 35, Mich.; iždinin
kas — stud. inž. Simas Simas, 
9636 Wisconsin, Detroit 4, Mich.; 
sekretorius — stud. fil. Saulius 
Šimoliūnas, 3881 Junction, De
troit 10, Mich. .

Po rinkimų coli. Simas prave
dė įdomias diskusijas, liečian
čias skyriaus ateities veiklą. 
Bendrai sumanymai buvo gan 
įvairūs, įdomūs, ir realūs.

S. S;

tomobilį, užmušė vieną praeivį.
* .

Praeitais metais JAV viso bu
vo 1.250.000 taip vadinami 
"parking meters”; tais pačiais 
metais automobilistai į juos su
metė apie 50 milionų dolerų.

JAV suvalgomų saldumynų 
išeina kiekvienam žmogui po 
18,2 svarų per metus.

*
Naujasis pasaulio vandenų 

greituolis, prabanginis laivas 
"Jungtinės Valstybės”, be kitų 
prašmatnumų, turi taip pat pra
bangiai įrengtą šunų gardą, šio 
gardo keleiviai maitinami ne šu
nų, o žmonių maistu, ir jis kas
dien kitoks. Vieno keturkojo ke
lionė iš čia į Angliją kainuoja 50 
dolerių.

Beje, Anglijoje šūnes, prieš 
paleidžiami pas savo šeiminin
kus, turi išbūti 6 mėnesius ka
rantine.

«
Kalifornijos gyventojų skai

čius auga 5 kartus sparčiau, nei 
kitose valstybėse.

♦

Įstatymas draudžia kūdikius 
filmuoti stiprių lempų šviesoje 
ilgiau kaip 30 sekundžių. Filmų 
gamintojai, nenorėdami gaišti, 
paprastai turi po ranka iš karto 
du tos rūšies "artistus” ir juos 
naudoja pakaitomis, žiūrovai to 
paprastai nepastebi.

*

• Dail. Petras Kiaulėnas jau1.. Memphis mieste (Tenn.) po- 
įsikūrė New Yorke. Jo adresas: 
34-41 77th Street, Apt. 526, 
Jackson Heights L.I., New York, 
N. Y. Tel. Illinois 7-6620.

Arktikos Institute ir biblioteko
se, rinkdamas etnologinę medžia
gą. Pavasario semestrui vėl grįš 
j Indianos Universitetą skaityti 
kurso apie Baltijos tautų liau
dies kultūrą. Jo adresas dabar 
yra: Arctic Institute of North 
America, S. R. 261 Library of 
Congress, Washington 25, D.C.

• Prie Pietų Vokietijos radiofo
no Stuttgarte ruošiamose Rytų 
problemomis diskusijose, kurio
se dalyvauja vokiečių visuome
nės politikai ir pavergtų Rytų 
Europos tautų atstovai, lapkri
čio 12 d. buvo svarstoma prof. 
Fr. Valiaveco iš Pietų-Rytų In
stituto Muenchene skaityta pa
skaita "Vokiečiai Europos piet
ryčių kraštuose”. Iš lietuvių pu
sės dalyvavo M. Brakas ir V. 
Banaitis.

• VLIKo Vykdomosios Tarybos 
narys M. Brakas ruošiasi su šei
ma emigruoti į JAV-bes. VLIKo 
ir Vykd. Tarybos sluogsniuose 
svarstomas jo įpėdinio klausi
mas, Mažosios Lietuvos Tarybos 
prezidiumas M. Brako įpėdiniu 
Vykdomojoje Taryboje pristatė 
Martyną Gelžinį, Mažosios Lie
tuvos Tarybos narį.
• Lietuvis K. šlapelis padovano
jo Argentinos vyriausybei 1 ha 
žemės, kuri skirta pradžios mo
kyklai padidinti. Dėl to pats Ar
gentinos prezidėntas' Peronas 
per švietimo ministerį pareiškė 
jam padėką. Tą įvykį gražiai at
žymėjo ir Argentinos spauda.
• Dr. Jonas Balys atvyko į Va
šingtoną, kur kelis mėn. dirbs

• Laisvosios Europos Kolegijos 
Bibliotekos lietuvių skyriui rei
kalingos lietuvių kalba ir kitomis 
kalbomis knygos apie Lietuvą, 
ypatingai knygos išleistos prieš 
II-jį pasaulinį karą. Labiausiai 
reikalingos iš politikos, ekono
mijos, istorijos, geografijos, so
cialinių mokslų, filosofijos, lite
ratūros, meno sričių knygos. Ga
lintieji knygas perleisti prašomi 
pranešti knygų sąrašą ir kiek
vienos knygos kainą Dr. J. Gri
niui, College de l’Europe Libre, 
boite postale 61, Strasbourg 
(Bas-Rhin), France, arba Lie
tuvos Laisvės Komitetui, 4 West 
57th Street, New York 19, N. Y., 
U.S.A.

licija surengė šimto dienų kam
paniją kovoti su susisiekimo ne
laimėmis. Viskas vyko' sėkmin
gai 99 dienas, tik paskutinę die
ną vienas policininkas, besivyda
mas per greitai važiuojantį au-

*
Neseniai Kansas valstybėj ant 

augštos įtampos elektros laido 
atsitūpė paukštis. Kažkuriuo bū
du užsidegė jo sparnai. Liepsno
jantis paukštis krito žemėn ir 
padegė sausą žolę. Gaisras iš
degino 40 akrų plotą.

6.

T

VILTIS

LAUKIA

JŪSŲ TALKOS!

ĮSTOKI
7

VILTIES

se ir pas platintojus už penkis 
dolerius. Laiškus adresuoti: Mr. 
A. Simutis, 41 W. 82 St., New 
York 24, N. Y.

ūkininkas 
(nepilni 3 
svorio.

KALĖDINES
ir 

NAUJŲJŲ METŲ 
sveikinimo atvirutes,

dail. PAULIAUS AUGIO

• P. L. ŽINYNAS jau baigtas 
spausdinti ir šiuo metu yra ri
šykloje, o už savaitės bus siun
tinėjamas prenumeratoriams. 
Tie prenumeratoriai, kurie yra 
pakeitę gyvenamąsias vietas, 
bet apie tai dar nepainformavo 
ŽINYNO redaktoriaus, prašomi 
tuojau tą padaryti. Iki lapkri
čio 30 d. dar galima ŽINYNĄ 
užsiprenumeruoti už keturis do
lerius, o nuo gruodžio 1 d. jį bus 
galima pirkti lietuvių knygynuo-

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

Vienas Vokietijos 
iškasė bulvę 1,2 kg. 
amerikoniški svarai)

*
Moterys neturi teisės balsuoti 

šiose valstybėse: Kolumbijoj, 
Kostarikoj, Irane, Egipte, Haiti, 
Hondūre, Irake, Jordanijoj, Li- 
banone, Lichtenšteine, Nikara- 
guoj ir Šveicarijoj.

*
Australijoj kiekvienas pilna

metis (21 m. a.) privalo balsuo
ti. Pilietinės pareigos neatlikęs, 
gali būti nubaustas pinigine bau
da iki 5 dolerių.

*
Mokslininkai tvirtina, kad pa

saulio gyvūnai, laikui bėgant, 
mažėja (prisiminkime išmirusius 
mamutus). Mažėja ir žmonės. Po 
mfliono metų vidutinis žmogaus 
ūgis būsiąs 
cm.).

t

Gydytojų
Angeles neseniai demonstruota 
nauja migdomoji-žadinamojį tab
letė. Tabletės išviršinė dalis iš
tirpsta tuoj ir užmigdo žmogų 
8 valandoms. Tuo xtarpu tab
letės branduolys, skilvio rūgščių

2 pėdos (apie 60

*

suvažiavime Los

veikiamas, teištirpsta po 8 va
landų. Ištirpęs, žmogaus smege
nyse sukelia "skambėjimą” ir 
miegantį prižadina."

*
Vakarų Berlyno gyventojai 

leidžia sau pasišaipyti iš komu
nizmo. štai keletas tokio anti
komunistinio humoro pavyzdžių:

Pirmieji rojaus gyventojai — 
Adomas ir Jieva — buvo, be abe
jonės, rusai. Tai įrodoma tuo, 
kad: 1. Jie neturėjo drabužių; 
2. Jie mito vaisiais ir žolėmis; 3. 
Jie tikėjo gyveną rojuje; 4. Ka
dangi juodu viskuo dalinosi pu
siau, net obuolį suvalgė per pusę, 
jie turėjo būti jau ir komunis
tai.

Koks skirtumas tarp krikščio
nybės ir bolševizmo? Krikščio
nybėje vienas mirė Už visus, bol
ševizme visi miršta už vieną 
(Staliną).

Koks skirtumas tarp "Izvies- 
tij.ų” ir "Pravdos”? "Izviestijo- 
se” nėra tiesos, o "Pravdoje” 
nėra žinių. Vr,

DRAUGIJA

Newe$t Gift

B@UBILE-HEADER
Eleetrie Shaver

Is he fussy about his appearancc? Docs he 
likę to get his whiskers off quick and elose? 
Docs hc apprcciatc precision made instru- 
ments? Then he’ll likę this newest eleetrie 
■shaver. Has 12 self-sharpening eutters. No 
pulL No burn. RevolutiOnary rotary action. 
Quiet running, real brušh-type motor needs 
no lubrication. Light weight. Fits the palm 
naturally.

$ 95
AC/OC

In real leather 
fravol com

SUOPIS FURNITURE
6921 Wade Park Avė EX 1-0911

MŪSIŠKIU TARPE
L

FELJETONOVIETOJE

ADOMAS VYČIUS

!liausiąs iš visų... bet šį sekmadienį su 
tavim eiti aš negaliu... jau Vytautui 
-.- pažadėjau..., o be to, busu... fui, ga
na aš busu kasdien į darbų važiuoju...

f Nepyk, Algi, juk tu geras berniokas, 
juk tu pats supranti... gal kada kitų 
kartų su tavim...

9. KAIP PASIRŪPINS?
f

Du komunistuojantieji kalbasi.
— Tų dypukų dabar visur priviso. 

Jie tik mums visus reikalus gadina. Ar 
negalėtų juos mūšų valdžia sudrausti?

— Valdžia dabar pati išvien su dy- 
pukais eina. Gal neskaitei, draugas, 
"Vilny”, kad Amerikos kapitalistai, mi- 
litaristai ir fašistai yra baisiai įpykę 
ant Tarybų- Sųjungos, kad ten toks ge
ras gyvenimas, užpulti jų dėlto nori, 
jau Korėjoje nekaltų liaudies kraujų 
lieja....

— Tai dar ir kariauti su Rusija jie 
gali pradėti?...

— Šiur, kad gali...
— Aš misliju, draugas, jei jau ma

tysis, kad pradės kariauti, Maskva mu
mis tada pasirūpins...

— Oi, draugas, bijau, kad pirm to 
mumis FBI nepasirūpintų ...

10. JAUNIMO TARPE

— Klausyk, Aldut, jau man stačiai 
nebepatogu... Kiek kartų kviečiau ta- .

ve nuvykti su manimi į kokį nors pa
rengimų, o tu vis atsisakai... Nejaugi 
atsisakysi ir šį kartų... Ar atsimeni, 
kaip mudu Vokietijoje, stovykloje, taip 
gražiai ir smagiai vis kartu eidavom į 
visokius minėjimus ir koncertus... Ne
jaugi šį sekmadienį neisi su manimi ...

— Tai kaip gi ten eiti, juk tai gana 
toli?

— Ak, žinoma neisim kaip Vokie
tijoj kad eidavom pėsti — važiuosim 
busu. • <

— Busu? O iki buso vistiek reikia 
nueiti, išlipus — vėl eik. Buše žmonės 
stumdosi, grūdasi... Gal dar vietų pri
trūks — stovėti reiks... Mane Vytau
tas kvietė — jis turi Cadillacų — nu-' 
veš, parveš... O ne busu;..

— Ak, Aldut, man gana skaudu 
tai iš tavęs girdėti. .. , ? ?

— Aš suprantu: tu studijuoji, ne
gali mašinos nusipirkti, bet būk pro
tingas, Algi, supranti, Algi, negaliu gi 
aš busu trankytis, kai mane žada nu
vežti .... Cadillac... ar tu įsivaizduoji 
kas tai yra Cadillac? ... Algi, nebūk 

. vaikas, juk tu žinai, kad esi man mie-

11. PAVOJUS VLIKUI

— Ar girdėjai? Vlikui vėl pavojus 
gręsia. Kurie nori atstovauti 20% prieš
karinių Lietuvos gyventojų, anie nori 
užimti visas Vliko atstovų vietas, o lie- 
tuviams-katalikairts, kurių yra 80%, pa
likti tik vienų vietų!...

— Tai kas gi jie yra, tie 20% ?
— Tai protestantai, pravoslavai, 

bambizai visokie ir, žydai...
— Ir žydai, sakai? ... Iš kur gi tu 

girdėjai tokių žinių?
— Daktaras Daugailis apie tai 

"Drauge” pranešė. Sako, katalikams, 
kurių 80'% — paliekama viena vieta, o 
tiems heretikams visokiems -r visos 
vietos !... Jau, kalba, du katalikų at
stovus išvijo, greit ir likusius pašalins 
— tik vienų tepaliks,, o Vykdomų tary
bų tai, sako, jau anie užėmė...

— O iš kur gi jie tiek partijų turi, 
tie 20% ? ’

■ — Partijų nereikia: yra vienas ar 
du žmonės — yra ir partija!... G, sa
ko, ir anų pabėgusių iš Lietuvos čia. 
esama.

— Kagi į tai katalikai turi sakyti?
— Kad taip neturėtų būti! Jei anie Lietuvos vadavimo užtenka... 

Lietuvų vaduos, tai, sakau, tegu pri- kiti tiek prisidėtų kiek aš., 
sideda, vaduoja. O gal anie tam ver- stovi?... kų gi dar pasakysi, 
žiasi, kad ir jiems išvaduotoje Lietuvo
je būtų geriau prie valdžios pritapti?'

— Tai kų gi mes turime dabar da
ryti?

— Nieko... Yra veiksniai — jie 
turi, sutvarkyti... Kų gi mes galime 
padaryti?...

< 12. AUKAS BERENKANT

ir neaųkosiu... jau mano pastangų dėl 
,, kad tik 

kiti tiek prisidėtų kiek aš... Tai ko

Aukų rinkėjas nebežinojo kų dau
giau bepasakyti... Jis pajuto lengvų 
spustelėjimų, paskui — prieš nosį už
sidarančias duris, paskui pamatė, kad 
jau besųs gatvėje...

Eidamas galvojo: o gal visdėlto ne 
visai taip yra, kaip ta moteriškė sakė. 
Lyg jis kažkur yra girdėjęs, o gal net 
taip kunigas yra iš sakyklos sakęs, kad 
vien tik maldų nepakanka, reikalinga 
lar ir aukų bei gerų darbų..., bet gi 
jis nebuvo dėl to visai užtikrintas... ir 
galvojo dar: o gal jam geriau atsisa
kyti rinkti aukas.... gal geriau ir jam 
tekalbėti vien rožančių: ir ramiau, ir

Aukų rinkėjas kreipiasi į pagyve
nusia, puošniai apsirengusių moteriš
kę:

— Man pavesta rinkti aukas Lie
tuvos vadavimui. Prašau ir tamstos 
prisidėti ir pagal išgalę paaukoti; štai 
aukų lapas...

— Ar aš dar turiu ir aukoti?! Jei 
pats to nežinai, tai galiu pasakyti, kad 
aš kasdien kalbu rožančių už Lietuvos 
išvadavimų. Mano malda yra ir už vi- 
šas aukas svarbesnė... O pats ar kal
bi kasdien rožančių?

— Aš... matot, aš ne, aš.».
— Nekalbi rožančiaus?!... ir dar 

drįsti ateiti aukų iš manęs reikalauti L., kad negali sutarti!... 
O, jeigu jūs visi tie aukų rinkėjai ir _ partjj03? Tu marai;, partijos?... 
komitetai visokie kalbėtumėt, rožančių vjaa lietuvi talbė8
nors tiek kiek as, Lietuva jau seniai - .. • ,.;
botų išvaduota... nė aukų jokių rink- slSta- • 
ti nereikėtų. Ne! Nei Nieko neaukavau

vargo bei klapatų mažiau...

13. SUGRĮŽUS...

— Sugrįžus išlaisvinton tėvynėn, 
sunku bus lietuviams vieniems su ki
tais susikalbėti... ■ •

— Ak, tos mūsų partijos: jos nie-

(Pabaiga)
’f'
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Nei būdami namie, nei svetur 
neturėjome savos, orginalios di
desnės apimties knygos jauni
mui: vis knygutės mažiesiems, 
o namie — dar ir M. Tvenas, M. 1 
Rydas, A. Diuma, taigi versti
niai dalykai. 1

Paaugesnis jaunimas taip pat 1 
nori paskaityti didesnę knygą, 
atitinkančią jo interesus — in- 1 
tiriguojančią, pilną nuotykių, 
kurie.nebūtinai turėtų būti aki
plėšiškai surikiuoti pagal didak
tinius reikalavimus. A. Diumos 
Muškietininkai, M. Tveno To
mas Sojeris ar Finas paauges- 
niam jaunimui, pasakytume, gal 
ir geriau tinka, negu nuogi pe
dagoginiais sumetimais parašy
ti vaizdeliai, kur viskas perdaug 
aišku ir perdaug didaktiška. O 
per visus nuotykius vis dėlto gė
ris laimi jaunuolio dvasią tiek 
A. Diumos, tiek M. Tveno raš
tuose jaunimui.

Rodos, neapsiriksime pasakę, 
kad pirmoji tokia stambi orgi- 
nali milžiniškos apimties knyga 
jaunimui bus dabar rinkon pa
leistoji R. Spalio "Gatvės ber
niuko nuotykiai” (išleido "Trem
tis” Vokietijoje, Memmingene). 
Vien knygos teksto ištisi 508 
puslapiai! Gražiai atspausta, 
gražiai mėlynon drobelėm įrišta, 
tad paviršutiniškai žiūrėdami 
jau nieko daugiau nebegalime 
reikalauti, nebent iliustracijų, 
bet jos, jei būtų sudėta bent ke
liolika, žymiai pabrangintų kny
gą, tad būtų gal ir prabanga, 
nors ir šiaip išleidimas gana 
prabangiškas (turint galvoje 
puikų įrišimą, gerą Įiopierių, ne- ; 
smulkų šriftą). Knyga kelerio
pai bus vertesnė mūsų jaunimui 
už tos rūšies verstinius dalykus 
(tų ir verstinių šiandien beveik 
nepasirodo), nes ji lietuviška, 
sava, artima, siužetas iš lietu
viškojo gyvenimo: visi nuoty
kiai vyksta Kauno priemiestyje 
dar nepriklausomybės metais.

Visa per 508 puslapius pasa
kojama istorija — tai kelis mė
nesius apimąs gyvenimas mažo, 
pradžios mokyklą baigusio bat
siuvio sūnaus ir jo draugų. O 
tas jo gyvenimas čia rašytojo 
paverstas į puikią nuotykių kny
gą, kaip iš nešvaraus gatvės 
chuliganėlio išėjo nuotykiams 
fantazijos nepametęs berniukas, 
kartu su savo draugais pagaliau 
priimtas į skautus, gavęs gerą 
darbą- ir išeinąs į žmones. Vy
riausiasis herojus — tai Jonas 
Vaitas, draugų vadinamas I’a- 
midoru (ir tie jo draugai visi 
turi pravardes: Kanopa, Pumpa, 
Arklys ...) ir tų savo apylinkės 
berniukų vadas (vėliau ir mer
gaitė pritampa į būrį).

Beminkąs pakliūva į skautų 
stovyklą, kurioje jis elgiasi iš 
dalies kaip neklaužada, bet iš 
kurios vis dėlto išsineša tik pu
siau tesuvirškintus gėrio pra
dus, ir tuos jis saviškai su drau
gais vykdo gyvenime. Iš čia ir 
kyla visa eilė nuotykių. Jo nuo
tykių iki stovyklos būta labai 
grubių, nes Jonas — tikras gat
vės berniukas. Stovyklauti jis 
nuėjo jau mokėdamas ir rūkyti, 
ir keiktis, ir sukti. Stovykla pa
lenkė kitur, bet nuotykiauti, pa
sakytume, dar paskatino. Tie 
nuotykiai vyksta keliomis kryp
timis, ir skaitytojas todėl netu
ri laiko atsikvėpti, čia kova su 
Dinda, čia aukso jieškojimas, 
kautynės su kitos gatvės vai
kais, Akulis, kopėčios, ragana, 
geri darbai, vagių sekimas — 
nuotykis veja nuotykį, tragizmą 
ar draminį įtempimą keičia ko
miškumas, ir visa tai patraukia 

;• net suaugusį,.nors knyga pirmo- 
jaunimui.'

B. KAZIMIERAITIS

Būdinga, kad rašytojas, su
grąžinęs savo vyriausiąjį herojų 
iš skautų stovyklos ir paleidęs 
veikti tarp draugų, sukuria tai 
gaujelei savus įstatymus, savą 
tvarką, vaikai pasivadina net 
garsiųjų veikalų herojų vardais 
(Tarzanas, Vinetū, Monte Kris
las, Tomas Sojeris, Orleano 
Mergelė), turi savo priesaikas, 
įstatymus, bausmes, nieko bend
ra neturinčias nė su skautvbe. 
Sakysim, gaujos įstatymas drau

Rašytojas R. Spabs

kurie iš anksto užsisakė knygą, 
įamžinti pačioje knygoje: sura
šytos čia jų pavardės. Pasirodo, 
kad visame laisvajame pasauly
je šitokių garbingų lietuviško
sios knygos bičiulių tesusirodo 
tik 107. Tikėkimės, kad bent da
bar, kai knyga jau atspausta, ji 
pasklis po platųjį pasaulį, kuri 
tik yra lietuviško jaunimo ir se
nimo, o jaunimui tai ji turėtų 
būti tokia pat artima ir sava, romano atskiria ir kurios jį pa- 
kaip amerikiečiui ar anglui Mar- daro savos rūgjes romanu, L 
ko Tveno knygos. Iš viso šitaip 
patraukiančiai parašytos stam
bios knygos mūsų lietuviškaja
me pasaulyje tegali būti retos, 
ir "Tremties" leidėjo rizika nuo
stabiai graži. -

Jei mes sakome, kad kiekvie
nuose lietuvio namuose turėtų 
būti Lietuvos istorija ir kitos 
pagrindinės knygos, tai jau ten, 
kur šeimoje esama vaikų. "Gat
vės berniuko nuotykiai” turėtų 
būti tarp jų pačių pagrindinių, 
nes ji daug padės lietuviukams 
išlikti lietuviais.

’ _ —
Feljetoninis romanas

Požiūris į Jurgio Jankaus ”Paklydusius Paukščius”

(Tęsinys iš pereito numerio)

Feljetoninis romanas kai ku
riom žymėm skiriasi- nuo idėjinio 
romano visa esme, kai kuriom 
tik laipsniu, o kai kuriom visai 
nesiskiria. Tad jo vertė ir pri
klauso nuo to, kiek 'būdingai ir 
meistriškai yra išryškintos tos 
žymės, kurios jį • nuo idėjinio

VIKTORAS MARKINAS

seniausias ir gražiausiai ilius 
fruotas lietuviškos minties žur 

nalas.

MARGUTIS

džią keiktis, o už nesilaikymą 
įstatymo atkenčia pakaušis, nes 
skutamos kriaušės. Bet visa tai 
veda juos ir į nuotykius ir pa
mažu į gerą kelią.

Kas gi iš tų nuotykių? Turi 
teisę paklausti kiekvienas, kas 
skaito daugiau jaunimui, o ne 
suaugusiems skirtą knygą.

Daugelis nuotykių rodo dide
lį knygos pagrindinių veikėjų 
susiklausymą ir draugystę. Vie
nas už visus ir visi už vieną — 
tai štai koks šūkis R. Spalio 
herojų, kaip ir Diumos muškie
tininkų (žinoma, su muškieti
ninkais šios knygos herojai ne
turi nieko bendra, išskyrus drą
są, kuri ir čia ir ten ta pati). 
Jie ir kovoja daugiausia už ge
rus dalykus, nors kai kur žaidi- 
miniai nuotykiai yra vaikiški ir 
įdomūs kaip tokie.

Duodamas jaunimui nuotykių 
knygą, R. Spalis žinoma, galėjo 
kiek kitaip pasielgti su savo vei
kėjais: jis galėjo padaryti juos 
schemomis — didvyriai nuoty- 
kiautojai, ir viskas, ir skaityto
jas būtų jau vien tuo galėjęs 
pasitenkinti. Rašytojas pasuko 
žymiai geresniu keliu: žiūrėda
mi į tuos mažuosius didvyrius, 
mes vis dėlto pajėgiame atskir
ti juos vieną nuo kito. Sakysim, 
labai ryškus skirtumas tarp Jo
no ir Osvaldo'. Pirmasis ir drą
sus ir užsispyręs, o antrajam 
nestinga ir bailumo, kurį jam 
primeta iš dalies sąlygos.

Knyga labai graži dovana 
jaunimui, miela paskaityti įr su
augusiam.

R. Spalis turi gerą dovaną — 
' tai moka naudotis dialogais. Jo 

dialogas paprastai trumpas, gy- 
■ vas, kaip ir realybėje. Beveik 
• vien dialogais jis pavaizduoja 

ištisas scenas. /Šitaip buvo jo ki
tose ..knygose, šitaip yra ii- šito
je. Bet retais atvejais jis čia 
gal be reikalo dialogą iš.tęsia 
(sakysim, 79-8SJ puslapiuose ap
klausinėjimas).-

Turėdamas pasakotojo dova
ną, Spalis bėga lengvai ir greit, 
dažnai trumpais sakiniais. Bet 
tokiais pat retais atvejais jis 
sudaro be galo ilgus neperijodiš- 
kus sakinius, kurie jaunimui te
gali tik pasunkinti skaitymą, 
nes knygos pirmiausia griebsis 
-jaunimas. ...

Šitai knygai buvo skelbta gar
bės prenumerata. Tie lietuviai,

Įsteigė kompozitorius 
A. VANAGAITIS 

Kaina metams $3.00 
Susipažinti siunčiamas 

dovanai.
6755 So. Western Ava. 

Chicago 36, BĮ.

vien šviežius įvykius, bet ir vi
sa tai, kas dėl tam tikrų aplin
kybių, tam tikrą laiką, ne amži
nai, jaudina visuomenės, kuriai 
knyga skirta, galvas ir širdis ir 
koordinuoja jos valią. "Paklydę 
Paukščiai" neatskleidžia kurio 
nors konkretaus įvykio. Jie bet
gi tremtiniams lietuviams ak
tualūs Lietuvos, jos gamtos, jos 
nepriklausomo gyvenimo, Nemu
no ir jo vietovių priminimu ir, 
sakyčiau, pačiu savo atsiradimo 
faktu, nes originali, sava kalba 
knyga tremties sąlygomis yra ir 
bus reta, atžymėtina aktualija. 
Primintina, kad; feljetoninio ro
manu vertė didėtų, jeigu jis at
skleistų visiems įdomius, skau
džius ar džiaugsmingus, bet tik
rus įvykius, kuo gausiau doku
mentuotus, tuo geriau. Taigi, 
kas idėjiniam romanui būtų mi
nėtina nuodėmė, tas feljetoni- 
niam romanui bus dorybė.

Trečia. Idėjinio romano vei
kėjai, įvykiai ir vietovaizdžiai 
pagal pagrindinės idėjos prigim
tį privalo būti simboliškai, sin
tetiškai sukurti. Feljetoniniam 
romanui šis reikalavimas nesta- 
tytinas. Jeigu sakėme, kad tikrų

ir 
kiek jis kitom žymėm priartėja 
į gerą meninį romaną.

Pažiūrėkime j tas žymes bent 
kiek iš arčiau.

Pirma. Idėjinis romanas gims
ta iš įkvėpimo, to kuriančios, 
išsisakyti trokštančios, o tikrojo, 
vardo išsisakymui nerandančios 
ir dėl to kenčiančios, besiblaš
kančios asmenybės nelaukto, žai
biškai staigaus, intensyvaus, 
trumpo ir išganingo nušvitimo. 
Feljetoninio romano atsiradimo 
priežastis yra racionali ir mate
riali. Tai arba laisvalaikio užra
šai iš prisiminimų ar patyrimų 
srities, arba proginis pasitarna- 
vimas savo organizacijai ar sa
vo tautinei grupei, arba, daž,- 
niausiai, knygų leidyklos užsa
kymas. Galima įtarti, kad "Pa
klydusius Paukščius" pagimdė 
paskutinioji priežastis.

Antra. Kaip minėta, idėjinio
romano centrinis elementas yra į įvykių atskleidimas šiam žan- 
visuotinės reikšmės idėją. O fel- rui yra dorybė, tai lygiai bus 
jetoninio romano — tam tikraiI dorybė ir individualių, išskirti- 
visuomenei įdomi aktualija. Tik nių veikėjų, įvykių ir vietovaiz- 
aktualiją nereikia suprasti kaipįdžių iškėlimas. Taip ir yra ”Pa- 

ų.i

Lengva patarnauti

Yra vienas dalykąs, 
kurį žmonės tikrai mėgsta su pramo

gomis. Tai yra atsigaivinimas. 
Tai yra ledo šaltumo Coca-Cola

.. ..tiesiai iš butelio.

BOTTLED UNDER AUTHORITY OF THE COCA-COLA COMPANY BY

BOTTL1NG COMtAKTCLEVELAND COCA-COLA

"Coke” is a regiatered trad«»m«r*. • 1952. THE COCA-COLA COMPANY

ste dangaus keršto prieš Jankų 
už jo nužudymą, nes dar galėjo 
ilgai ir sėkmingai tarnauti kri
minalinėje policijoje, Viltrakio 
byla jo likimo juk nė trupučiuko 
nesaistė, šioje vietoje dera pri
siminti "Paklydusiems Paukš
čiams" daromą priekaištą dėl jų 
neetiškumo. Etinis kriterijus 
idėjiniams literatūros kūriniams 
yra nereikalinga prabanga. Pa
kanka juos vertinti tik estetiniu 
požiūriu, nes tarnavimas Prin
cipiniam Grožiui juos apsaugo
ja nuo visokių žemės purvų. Ta
čiau kitas mastas taikytinas fel- 
jetoninei literatūrai. Brutalus 
asocialumas, sadizmas ir parno- 
grafija yra visai galimas jos tu
rinys, darąs ją betgi nepakęsti- 
nu, nuodingu šlamštu. Tik taip 
jau nėra su "Paklydusiais 
Paukščiais”. Seksualinė temati
ka čia liečiama drąsiai ir 'atvi
rukai, tačiau tai toli nuo parno- 
grafijos, nes kūniški smaguria
vimai nėra nei detalizuoti, nei 
išgarbinti, nei peršami. Tik gra- 

1 žiu, inteligentiškų, meilės alks
tančių Daivos ir Ramunės dau
gelis išsireiškimų per nuogi, per 
vulgarūs, tokioms moterims ne- 

• būdingi ir todėl neestetiški. Ir 
' dar — kunigo reikalas. Kam čia 
' šitas žmogus, losiąs šachmatais, 
1 klausąs radijo ir pasakojąs įdo

mias istorijas, yra kunigas? Jis 
' čia niekam kaip kunigas nerei- 
’ kalingas ir nebūdingas, o turi 

kvėpuoti smarkokai seksualine 
aistra persisunkusiu oru. Mūsų 
žmonės yra įpratę kunigą regė
ti švaresnėje šviesoje ir grynes
nėje atmosferoje. Be būtino rei
kalo šitos aureolės, kad ir fel
jetoninio romano gyvenime ne
valia draskyti, nes tai niekam 
nieko nežada, o morališkai daug 
kam pakenkti gali. Argi moky- 
|tojo šeimos prieauglio gaminto-

klyduosiuos Paukščiuos”. Lam- 1 
pėdžiai — atsitiktinė, nesimbo- ! 
liška vieta, tai ne Vilnius arba ■ 
Roma. Įvykiai — labai jau neti
piški, ypač lietuviui žmogui. As
mens: Rašytojas, Kunigas, Dai
va, Viltrakis, Aleksas — ką jie 
atstovauja? Tik save. Bet tai 
feljetoniniam romanui būdinga, 
natūralu. Svarbu tik, kad veikė
jai būtų ryškūs, įdomūs ir įvy
kiui reikalingi, šio romano vei
kėjai nelygios vertės. Kunigas 
ir Rašytojas gana blyškūs ir 
nereikalingi. Ramunė nereikalin
ga, bet ji, šeimininkė ir Suža
dėtinis yra vis dėlto savaip ti
piški, somboliški.

Ketvirta. Reikalavimas, liečiąs 
išreiškimo priemones, abiems 
romano tipams yra tas pats; 
įmanomai tobulas šito reikala
vimo įvykdymas feljetoninį ro
maną gali pakelti j meninio vei
kalo rangą ir garantuoti jo išli
kimą vien tik dėl stilistinių pa
vyzdžių. Taigi, ir čia žiūrėtina 
tų priemonių: 1. tikrumo, natū
ralumo, 2. originalumo ir 3. api
pavidalinimo, vaizdumo ir tur
tingumo. Jeigu abi pirmosios žy-

• mės sudaro jau gerai visiems ži
nomas Jankaus stilistinę kvali-

■ fikacijas, tai trečioji, bent šio 
i romano atveju, turi nemažai
■ tamsių dėmių. Aiškiai paskubė- 
i ta. Daugely vietų substancinės
• vertės žodžiai kartojasi greti-
■ muose sakiniuose. Kai kurie ap-
• rašymai tėra tik šabloniška, 

blanki statistika. Nevisi pavy
kę ir dialogai. Jų baisi daugybė.Įju it, Daivos'tėvu būti negeriau 
Tik šio tipo darbui tai ne minu-^įgo anas romantiškasis girinin- 
sas, o greičiau pliusas. Dialogai n<as, negU priesaikų ir nuostatų 
palengvina skaitymą ir pagyri- < 
na įvykį slinkti. Bet' peiktina, 
kad daug kur jie yra virtę kū- 
mučių pasiplepėjimais ir stan
dartinės išminties demonstraci- ( 
jomis. Yra ir eilė vietų, kur . 
Jankaus talentas prabyla spal- , 
viriga fraze ir originaliu žodžiu, f 
atskleisdamas gamtos ir charak
terių pasauliuos nuostabiausių 
užkampių. Bet, apskritai imant, 
"Paklydusių Paukščių” stilisti
nis apipavidalinimas yra žymiai 
vargingesnis, kaip to paties au
toriaus irgi feljetoninio darbo 
"Naktis ant morų”.
- Penkta. Iš idėjinio romano 
griežtai reikalaujama veikėjų 
aktų ir sceninių įvykių neišven
giamumo, apspręsto pagrindinės 
idėjos turinio atskleidimu. Fel
jetoniniam romane jieškoma vei
kėjų ir įvykių loginio pateisina- 
mumo. Vien intrigos efektingu
mo siekiant, dirbtinai sukompo
nuoti veikėjai ir dirbtinai dra
matizuoti įvykiai darbą daro 
naivų ir veiklesniam skoniui ne
priimtiną. "Paklydę Paukščiai” 
nėra užsitarnavę atmetimo. Vei
kėjų vaizdai loginius reikalavi
mus visai priimtinai pateisina. 
Tik Viltrakis nesklandžiai su
lipdytas, o pačioje pabaigoje ir 
Daiva su Kunigu iškrinta iš rė
mų. Blogiau su kai kuriais įvy
kiais. Sunkiai logiškai įteisinti- 
na Ramunės vergystė Aleksui, 
bet tikra, nei kiek nepagrįsta 
staigmena yra Daivos ir Alekso 
trijų dienų medaus mėnuo. Ne
įtikimas Daivos staigus palūži
mas Alekso naudai, o" Alekso ly
giai staigus nuo Daivos nusigrę
žimas, Bet nesmagiausia byla

■ tai lavonų gaminimas. Ne ką 
padarysi su Viltrakių — jį ga
lėjo nušauti, ir gerai kad nu-, 
šoyė, jo išleidimas į Ispaniją bū
tų autorių tik į daug didesnes 
klampynes nuvedęs. Bet Prano 
nušovimas neparuoštas. Daiva 
ir Kunigas galėjo ir toliau gy
venti, o Sužadėtinis ‘tikrai šauk-

suvaržytas kunigas?
Bet, nežiūrint visų nesklandu

mų, trūkumų ir perkrovimų, 
Jurgio Jankaus "Paklydę Paukš
čiai” yra geras feljetoninis ro
manas. Jis skaitomas lengvai, 
palaiko kylantį interesą, pasižy
mi nemamėringa ir autoriui bū
dinga fraze, tik galėtų būti sva
resnis turiniu, geriausiai, atsi- 
rėmiąs į kurį realų ir aktualų 
įvykį.

Kaikas, rado, kad Jurgis Jan
kus atsidūręs kryžkelėje ir pri
rašė jam visą eilę nurodymų, 
kaip sugrįžti į tikrąjį kelią. Nu
rodymai, ir dar už dyką duodami, 
niekam negali pakenkti. Tik aš 
nemanyčiau, kad su Jankum taip 
blogai. Dar taip neseniai jis su
švito savo "Velnio Bala". Jis dar 
tik 46 metų "senis". Ar nebus 
tik Jankus dabar beįžengiąs į 
savo didžiausio subrendimo me
tus? Aš greičiau manyčiau, kad 
ta feljetoninė lektūra, kurią 
Jankus per paskutinius kelerius 
metus pagamino, bus gal jėgų 
mėginimas ir lavinimas prieš 
kurios nors apimties didesnį 
darbą, idėjinį veikalą. Juk ir kiti 
geri autoriai, ir svetimieji, ir 
mūsiškiai, šalia meniškų, idėji
nių kūrinių yra davę ir geros 
feljetoninės lektūros. Dar Lie
tuvoje karo metu teko skaityti 
vieną kitą skyrių iš V. Krėvės 
reportažo apie generolą, o Vo
kietijoje A. Rūkas davė spaudai 
ištraukas iš savo rašomos kny
gos .apie bėgimo iš Lietuvos die
nas. Abu reprezentavosi kaip ge
ro skonio feljetoninės lektūros 
gamintojai. Jeigu juodu savo 
darbus baigtų ir atspausdintų — 
reiktų tik džiaugtis. ’

' Dar reiktų pageidauti, ' kad, 
•. autoriai, parašę feljetonius vei- 
- kalius, taip juos drįstų ir savo 
i knygų tituliniuos puslapiuos pa- 
i vadinti. Tada krritkai negalėtų 
i įtąrti autorių turėjus augštes-
• nių intencijų ir nepajėgus, jų iš-
• tesėti.
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TINKAMIAUSIOS ILGIEMS 
ŽIEMOS VAKARAMS IR 

KALĖDŲ DOVANOMS.

p ik v a
*

Kovos dėl Lietuvos
PULK. LT. J. VARIAKOJIS

Vil-

NEWESTi SHAVER!

KNYGOS

New double header

FULLY ęUARANTEED

Patark ir kaimynui,

EX 1-09116921 Wade Park Avė

pro 
pa-

kad prenumeruotų 

. D I R V A

(Tęsinys iš pereito numerio)
I pėst. pulkas nesuspėjęs dar 

pakankamai susiformuoti jau 
vasario mėn. 1919 m. turėjo pra
dėti kovas šu rusais-bolševikais 
Alytaus bare. Prasidėjus karo 
veiksmams pulko vadu buvo ka
rininkas Juozapavičius, bet jam 
ne ilgai teko vadovauti, nes va
sario mėn. 13 d. 1919 m., mū
šyje, karžygiškai žuvo. Tai bu
vo pirmas Lietuvos Kariuome
nės karininkas, kuris krito ko
voje dėl Lietuvos Nepriklauso
mybės. Jam žuvus, 1-mam pul
kui vadovavo karininkas Ladvga.

II-ras pėst. pulkas formavosi 
geresnėse sąlygose, nes kareiviai 
gyvgn.0 kareivinėse, buvo nor
maliai aprūpinsimi ir galėjo ra
mesnėse apystovose kariniai pa
siruošti. Bet tos, palyginamai 
geresnės sąlygos, ne ilgai’tęsėsi, 
nes viena kuopti jau vasario 
mėn. kovėsi Jėzno rajone 
(Alytaus fronte), o vienas ba
talionas gegužės mėn. 1919 m. 
atvyko į Kėdainius, kur kartu 
su mumis ir su I-mo artilerijos 
pulko vienu būriu (2 kanuolės), 
turėjo pulti bolševikus Panevė
žio kryptimi.

Be išvardintų pulkų kiek vė
liau pradėjo tvertis kiti pėsti
ninkų, artilerijos, inžinerijos, 
raitelių pulkai ir kitos specialios 
karinės formacijos. Be to, prie 
kiekvienos komendantūros, tvė
rėsi atskiros kuopos ir net ba
talionai, kuriais buvo papildomi 
pulkai.

Pirmi kariniai daliniai tvėrė
si iš savanorių, vėliau, būtent 
sausio mėn 15 d. 1919 m., buvo 
paskelbta karininkų ir puskari
ninki) mobilizacija, o vasario 
mėn. viduryje jau buvo pašauk
ti dviejų šaukimo metų jauni 
vyrai karo prievolei atlikti.

Gavęs įsakymą, kaip augščiau 
minėjau, užimti Panevėžį, pra
dėjome ruoštis žygiui. Gegužės 
mėn. viduryje pradėjome plačiu 
frontu puolimą.

Mūsų rinktinei vadovauti at
vyko gen. Nastopka.

Rinktinė buvo padalinta į tris 
grupes ir puolimas ėjo trimis 
kryptimis.

spalio mėn. 5 d. grįžti į Panevė
žį. Mes tuo džiaugėmės, nes bu
vome gerokai pavergę ir norėjo
si ramiose sąlygose pailsėti ir 
patvarkyti pulko ūkį. Buvome 
suorganizavę šiokį tokį orkestrė
lį ir jaunimas po ilgų kautynių 
galėjo pasilinksminti. Bet neil
gai tą poilsį turėjome, nes vo
kiečių kariuomenės demoralizuo
ti likučiai, su Bermontu-Avalo- 
nu, plėšikavo Žemaitijoje ir šiau- 
lių-Radviliškio rajone. Ir nežiū
rint mūsų vyriausybės darytų 
žygių juos išprašyti iš Lietuvos, 
neįsikraustė. Tada I-mas pėst. 
pulkas gavo įsakymą šį priešą 
pulti Radviliškio-šiaulių krypti
mi, o mūsų puplkui buvo įsaky
ta pulti Joniškio kryptimi.

Lapkričio mėn. 14 d. bjauriam 
orui esant, vakare, įžygiavome 
iš Panevėžio ir per naktį padarę 
apie 40 klm., atakavome priešą 
Meškuičių rajone. Bermontinin
kai buvo sumušti ir bėgo. Kiek 
vėliau, būtent lapkričio mėn. 
22-23 du, I pėst. pulkas ties Rad
viliškiu sumušė vokiečius ir pa
ėmė didelį karo grobį; 2 ir 7 pėst. 
pulkai stipriai paspaudė Žemai
tijoje, bet galutinai sunaikinti 
priešą negalėjome, nes atvykusi 
Santarvės Komisija, su prancū-

buvo maža, tik dvi kanuolės, tai 
kiekviena patranka, priskirta 
prie grupės, turėjo taip šaudyti, 
kad būtų efektas, lyg šaudoma 
iš visos baterijos, t. y. iš 4 pa
trankų. Nežiūrint, kad priešas 
buvo daug skaitlingesnis, geriau 
apginkluotas, ir priešo pusėje 
kovėsi latvių komunistų pulkas, 
mes po sunkių ir kruvinų kauty
nių, gegužės mėn. 19 d. užėmė
me Panevėžį, čia ypatingai iš
ryškėjo mūsų karių-savanorių 
narsumas ir stipri dvasia. Šis 
laimėjimas turėjo didelės svar
bos tolimesniuose karo veiks
muose su rusais-bolševikais, nes 
priešas buvo palauštas ir iki pat 
Latvijos sienos vejamas nebe- 
parodė didelio pasipriešinimo. 
Kautynėse ties Panevėžiu didvy
riškai žuvo antras L. Kariuome
nės karininkas J. Nastopka.

Minint Panevėžio kautynes 
negalima nepaminėti instrukto
rių gen. Katche, kuris savo pa- 
tirimu ir karo žiniomis daug 
prisidėjo prie laimėjimo.

Kad mums pasisekė sulaikyti 
besiveržiantį rytų priešą ir su
duoti jam didelį smūgį, daug 
prisidėjo didelis patriotas ir daug zų generolu Nieseliu, sustabdė 
Tėvynės nusipelnęs Dr. M. Yčas,-kovas. Netrukus, tos .pačios San- 
kuris prasidedant kurtis Lietu
vos kariuomenei buvo Ministe- 
rių Kabineto deleguotas į Ber
lyną išprašyti iš vokiečių val
džios stambią paskolą. Be tos 
paskolos mes nebūtumėm galė
ję taip greit suorganizuoti ka
riuomenę ir nugalėti priešus.

Užėmus Panevėžį ilsėtis ne
galėjome, nes reikėjo vyti, priešą 
toliau Kupiškio — Rokiškio ;— 
Daugpilio kryptimi, palaikant 
ryšius su Joniškėlio partizanų 
būriu iš kairės, ir su I pėst. pul
ku iš dešinės. Ilgėliau teko su
stoti pasiekus Latvijos sieną 
(prie Dauguvos), kur rusai- bol
ševikai, gavę pastiprinimų ir tu
rėdami geras pozicijas, galėjo 
tvirtai laikytis, 

čia mūsų Panevėžio B-nas bu
vo pavadintas 4 pėst. pulku. 

Kada kovos su rusais pasibai- 
Kadangi artilerijos gė, mūsų pulkas gavo įsakymą

■J
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Priešui spaudžiant atsitrau
kėme iki širvintų-Musninkų ir 
čia užėmėm pozicijas, kurias iš
laikėme iki lapkričio vidurio, 
nors priešas ne kartą mėgino tai 
.vienoje tai kitoje vietoje pra
laužti frontą ir užeiti mums į 
užpakalį.

Pagaliau, lenkai, sukoncentra- i 
vę mūsų fronte apie 5 pėst. divi- -i 
zijas, 3 rait. pulkus, I art. pul- 1 
ką ir keletą tankų, lapkričio mėn. I 
viduryje pradėjo puolimą visu ■ 
frontu, bet stipriausiomis jėgo
mis jie puolė širvintų-Musninkų i 
barą, kurį kaip tik laikė mūsų 
ir 7 pėst. pulkai. Kadangi mūsų 
jėgos nebuvo skaitlingos, o ba- ' 
ras ilgas, tai mes negalėjome . 
laikyti didesnių atsargų, kurio- . 
mis galima būtų pakeisti priša- 
kinėse linijose išėjusius iš ri
kiuotės ir išvargusius kovoto
jus. Tuo tarpu skaitlingesnis 
priešas tuos papildymus ir pakei
timus' galėjo dlaryti.'

Mūsų karžygiai ne tik išsilai
kė savo pozicijose, bet lapkričio 
mėn. 21 d. perėjome į antpuolį. 
Lenkams buvo suduotas smūgis 
ir jie pradėjo visu frontu trauk
tis. Kaip vėliau sužinojome, jie 
jau ruošėsi kraustytis iš Vil
niaus ir trauktis Lydos kriptimi, 
bet Santarvės Komisija, kaip ir 
vokiečių - bermontininkų fronte 
sustabdė ginklus.

Didelis buvo mūsų karių pasi
piktinimas.

Minėtoji Komisija nustatė ne
utralią zoną, kuri buvo kelių km. 
pločio ir ėjo: Dukštai — Link
menys — Dubingiai — Giedrai
čiai — Širvintai — žąsliai — 
Varėna — Druskininkai — Sei
nai — Kalvarija.

Ginklų sustabdymo metu mū- 
, sų pulkai buvo maždaug šiose 
. vietose: Maištai — 9 pulkas, 
; Giedraičiai — 2 p., Širvintai — 
. 7 p., Širvintai ir Musninkai — 
. 4 p., Vievis — 3. ir 5 pulkai ir 
' Simėliškįai — I puikius.

Mūsų kariuomenė, du metus 
kovodama su priešu, ir ji nuga
lėjus, parodė, kad mūsų tauta 
myli laisvę ir jos verta.

Karams pasibaigus, mūsų ka
riuomenė, kuri tada susidėjo iš
3 pėst. divizijų, 3 raitelių pulkų,
4 artilerijos pulkų, I inžinerijos 
pulko, aviacijos, šarvuočių rink
tinės, geležinkelių bataliono ir 
kiitų pagalbinių dalinių, būvio, 
atitraukta nuo fronto ir perėjo 
į taikos meto sąlygas, bet ka
rinis apmokymas, tobulinimas ir 
aprūpinimas moderniniais gink
lais ėjo toliau.

Mūsų spaudos apžvalga

čių... (Viėnybė, Nr. 45).
"Tėviškės žiburiuose" Almus 

taip pat rašo tais klausimais:
"Mūsų if kaimynų kortos, at

rodo, susimaišė. ALTas visu svo
riu gulė už Stevensoną. Dabar 
jaučiasi nekaip. Ir sukalbames
nis kažkaip.. Gal ir į kalbas leisis, 
jog lietuvišką informaciją bei 
propogandą reiktų sustiprinti ir 
patį ALTą peršluoti. Kiti lietu
vių laikraščiai dėl to visa gerkle 
rėkia. Respublikonų partijoje lie
tuviai nestiprūs — asmenybių 
neturi... (Tėviškės žiburiai, Nr. 
46).

Čia tik reiktų gerb. Almui pri
minti, jei jis to nežino(?), jog 
lietuviai respublikonų partijoj 
turi neblogesnių asmenybių, ne
gu demokratai. Gal net ir stip
resnių. Užtektų tik paminėti ži
nomą respublikonų partijos vei
kėją ir didelį lietuvį patriotą 
Antaną Olį...

Vyt. Gedrimas

Sumanymas išleisti Lietuvių 
Enciklopediją tarp mūsų kultū
rininkų sukėlė priešingų nuomo
nių. Vieni mano, kad mums pa
kaktų išleisti mažą enciklopediją 
lituanistiniams reikalams, kiti 
— stovi už visuotinąją.

Prof. Pr. Skardžius savo il
gesnį straipsnį baigia tokia iš
vada:

"Taigi baigiant tenka trumpai 
pasakyti: dabar leiskime mažą
ją, kokių 4-6 tomų, ensiklopedi- 
ją, kuri šalia bendrųjų mums 
duotų kiek galint daugiau pa
grindinių lituanistinių žinių ir 
kiek galint greičiau dabartinėse 
aplinkybėse galėtų būti baigta. 
Tai,-, mano nuomone, būtų vie
nintelis ir racionalus" darbas.” 
(Draugas, Nr. 269).

Gi prof. Vaclovas Biržiška, nu
matomos leisti enciklopedijos 
vyr. redaktorius, mano kitaip:

"šiais laikais mūsų lietuviško
je visuomenėje daugiausia yra 
neprašytų patarėjų, kurie visad 
atsiliepia, kada kas savo rizika 
ir atsakomybe pradeda ar su
mano kokį visuomeninį darbą. 
Tarp anų laikų "gydytojų" ir 
dabartinių "patarėjų” skirtumas 
toks: anie "gydė" savo asmeniš
ku patyrimu pasirėmę, mūsų gi 
patarėjai kiša pagalius į ratus 
remdamiesi ne kokiu savo paty
rimu, bet tik ūpu ir nuotaika. 
Jeigu, pavyzdžiui, tremtyje pa
vyko išleisti tokius gražius lei
dinius, kokių ir Lietuvoje nebu
vome turėję, kaip mūsų 400 me
tų knygos sukakčiai paminėti iš
leistus "Tremties Metus”, ar 
šiais metais išleistą "Lietuvių 
poezijos antologiją”, tai tik to
dėl, kad nei Lietuvių Rašytojų 
Draugija, nei antologijos redak
toriai jokių patarimų iš šalies 
neklausė. Dabar, sumanius en
ciklopediją leisti, kaip iš maišo 
pasipylė spaudoje ir kitais ke- 
liaįs įvairūs patarimai, kaip dar
bą organizuoti ir ką leisti, lyg 
tie, kurie tą darbą sumanė būtų 
kokie vaikai, pirmą kartą nosį 
j visuomenės orą įkišę ir nežiną 
kokiomis priemonėmis prie savo 
tikslo eiti...” (Draugas, Nr. 
269).

werį padėti Lietuvai? ... Aš tu
riu jausmą, kad Grigaitis bijosi 
daug dalykų, o pirmon vieton jis 
bijosi respublikonų. Toji baimė 
jam davė nuostabiai dideles akis 
ir įtraukė jį į saldžių nuodėmių 
lopšį, kuriame jis kasdien gie
dojo pagarbos žodžius guberna
toriui Stevensonui...

Kalbėti jam už gen. Eisenho- 
werį neleido jo partijos galvo
sena. Toji pati galvosena jam 
neleido nei kartą pagirti gene
rolą — naująjį Prezidentą, ne
leido jo pasveikinti, kai jis apie 
Lietuvą prisiminė tikrai mums 
visiems lietuviams brangiais žo
džiais. Tokia Grigaičio ir Nau
jienų politika verta gerų rykš-

TUOJ ISIGYKIT 
ŠIAS KNYGAS!

Aušrelė (elementorius)
Step. Zobarskas ..;_______2.25

Aukštųjų Šimonių Likimas
Ieva. Simonaitytė________

Anglų kalbos gramatika
J. Kukanauza _______,___

Anglų kalbos gramatika
V. Kamantauskas _______

Algimantas I
V. Pietaris ________ ____

Algimantas II
V. Pietaris______________

Aukso kirvis
Juozas švaistas ________

Barabas
Pacr 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__________ 2.50

Dulkės raudonam saulėleidy
V. Ramonas____________ 3.00

Debesys plaukia pažemiu
A. Baronas__ -_________ 2.50

Didžiosios atgailos
R. Spalis ___________-__

Doleris iš Pittsburgho
Stepas Zobarskns .._____

Gatvės Berniuko Nuotykiai
R. Spalis ---------- - ------

Giesmė apie Gediminą
B. Sruoga ir V. Petravičius

Elegijos
Algimantas Pagėgls_____ 1.00

Gintaro pasakos
Teta Rūta___________

Gintariniai vartai
N. Mazalaitė_____-___

Gimtojo žodžio baruose
Pi Jonikas__________

Kazimieras Sapieha
B. Sruoga ___________

Karoliai
Guy .de Maupassant —

Kuprelis
Ignas šeinius _______

Kolektyvinė prausykla
Vytautas Kastytis .

Kalorijo- ir doleriai
Vilius Bražviiius -_______ 2.00

400 m. pirmąjal Nemuno 
poemai

Mažasis Lietuviškai 
Angliškas žodynas 

Vilius Pėtcraitis ..
Medinis arklys 

Ėric Williams .
Motulė paviliojo 

Lazdynų Pelėda
Meškiukas Rudnosiukas

Vyto Nemunėlis
Namai ant smėlio 

J. Gliaudą -_____

tarvės Misijos spaudžiami vo- 
kiečiai-bermontininkai iš Lietu
vos pasitraukė.

Po kautynių su bermontinin
kais mūsų pulkas keletą mėne
sių išbuvęs Šiauliuose, persikėlė 
į Kauną.

1919 m. balandžio mėn. lenkai, 
per pačias Velykas išmušė rusus 
— bolševikus iš Vilniaus, bet vė
liau rusai vėl jį okupavo, ir tik 
rugpjūčio mėn. 26 d., einant Ru
sijos ir Lietuvos taikos sutarti
mi, rusai Vilnių apleidio. 4 ir 7 
pulkai įžygiavo į miestą.

Nors tą dieną lijo, bet žmonių 
minios, mums žygiuojant 
Katedrą ir Gedimino gatve, 
sitiko su gėlėmis.

Mūsų puikius pasitalpino 
niuje ir N. Vilnioje, o vienas 
batalionas užėmė apsaugos barą 
Jasūnųgajone (apie 50 klm. nuo 
Vilniaus).

Kiti mūsų pulkai kovėsi su 
lenkais Augustavo-Seinų fronte.

Kada sužinojome, kad Suval
kuose Lietuvos ir Lenkijos at
stovai, dalyvaujant Santarvės 
Komisijai, spalio mėn. 7 d. pasi
rašė sutartį, mes džiaugėmės, 
manydami, kad visos kovos jau 
bus pasibaigusios ir galėsime 
grįžti namo.

Kitą dieną, būtent, spalio mėn. 
8 d., gaunu iš apsaugos baro 
b-no vado pranešimą, kad lenkai 
stipriomis jėgomis pradėjo puo
limą.

Nors mes, kariai, jau buvome 
pripratę prie visokių netikėtu
mų, bet ši žinia padarė slegiantį 
įspūdį. Mums buvo nesupranta
ma, kaip galėjo lenkai sulaužyti 
dieną prieš tai pasirašytą su
tartį. Aišku buvo, kad gen. Že
ligovskis, kuris vadovavo puo
lančiai taip pavadintai lietuvių— 
baltgudžių divizijai, kaip senas 
karys nebūtų daręs "sukilimo", 
jei nebūtų gavęs Pilsudskio įsa
kymo, o Suvalkuose sutartis bu
vo daroma, kad spėjus sutelkti 
savo jėgas į šiaurę nuo Lydos, 
ir kol dar mūsų pulkai iš Aly- 
taus-Seinų fronto neatvyko, į 
Vilniaus frontą, Vilnių gynė tik 
4 pulkas ir. 9 pulko vienas ba
talionas.

Gavęs jau minėtą pranešimą 
apie ‘priešo puolimą, tuojau iš 
Vilniaus išsiunčiau dar.vieną ba
talioną priešą sulaikyti. Nors 

■ mūsiškiai narsiai kovėsi, bet bu
vo per maža, kad'atsilaikius prieš 
leųkų diviziją.'-Kelius kartus be
sitraukdami mūsiškiai sulaikė 
priešą ir padarė jiems skaudžių 

■ nuostolių. Spalio mėn. 9 d. mes 
sų širdgėla apleidome gražų j 
Vilnių

■■

electric 
shaver

lly nciv, utteily dilTcrent, decidcdly better and just rc- 
c.nily imported Irom Europę! Two rcvolutionnry rotary- 
(;,'iwi_hcad«, ivitli 12 scir-sbarpening blades, give you trii" 

r Gi linu — not back-and-forth "ivhiskcr chopping'’. - 
bey cover tv.icc thc surfacc in half thc time—thoroūglily, 
.i genlly as a face massage! NORELČO' DOUBLE 

HEADER is liįht, compact, prccision-buįlt—thc Emc;? 
shaving inarur.icnt available. Fully guarantčcd, v.T.rr? 
cirtilicale. in cvery package. • . * •

ŠUO PIS FU RN1 TURE

gaunamos iki Nauju Melu
. . beveik už pusę kainos
ŠLIUPTARNIAI. Pirma kny

ga, kurioje tiek daug pasakyta 
apie Amerikos lietuvių gyveni
mo sunkumus, vargus ir kovas 
dėl-lletuvybės. 652 puslapiai, Jo
no Šliūpo, "dėdės” šerno ir kum 
Dembskio atvaizdai, kaina tik 3 
doleriai. ’ •

ŠIRDIES ROMAI. 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 ;t316 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 voką 6 dolerius ir siųskite: 
Dr. Alg. Margeris, 3325 So. Hab 
sted St., Chicago 8, Iii. Persiun
timo kaštus apmokame. (52'

Laimėjus respublikonams rin
kimus ir mūsiškiai kelią balsą, 
kad būtų, pakeista ALTo vado
vybė, kuri per JAV prezidento 
rinkimus stipriai rėmusi demo
kratus.

Vienybėje ypačiai smarkiai 
pasisako prieš ALTo sekretorių 
P. Grigaitį, Jurgis Ku’rbelis, ku
ris, tarp kitko, taip'rašo:

”... Grigaitis save laikė ir te
belaiko, viešai skelbiasi ir tuo 
didžiuojasi, kad jis priklauso de
mokratų partijai, kuri, žinoma, 
jo supratimu, esanti geriausioji 
ir tik tos partijos sąraše išrink
tas Amerikos prezidentas esąs 
tobuliausias. Su . kokiu jausmu 
jis vyks į Baltuosius Rūmus, 
vyks drauge su kitais Tarybos 
nariais ir prašys gen. Eisenho-

VILTIS 
laukia jūsų 

talkos!

cnc acrident 
is onc too many

Neramu buvo Laisvės Alėjoj 
B. Daubaras .

Nemunas
St. Kolupaila

Nuo Imsrės iki Orinoko
A. Sabaliauskas

Nusidėjėlė
K. Pažėraitė__

Our Country Litliuania
V. Augustinas_______

Princas ir elgeta 
Mark Twaln_

Pirmas rūpestis
Jurgis Jankus

Pragaro pošvaistės
V. Alantas______

Partizanai už gelež. uždangos 
Daumantas __

Pietų vėjelis 
Vyt? Nemunėlis

Paklydę paukščiai I
Jurgis Jankus____

Paklydę paukščiai II
Jurgis Jankus _________2.60

Petras širvokas
Juozas Švaistas

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 ___

Tėvą pasakos
A. Giedrius _____ -

Tolimieji kvadratai
J. Grišmanauskas -

Tautosakos Lobynas
J. Balys______ .__

Ugnies pardavėjas
Balys Rukša______

Vaikų knygelė
M. Valančius ___________1.8'

Vleneri metai ir viena savaitė
B, Gidžiūnas __

Valentina
1 Al Vaičiulaitis,
1 Varpai skamba

StaBiUs Būdavęs
1 Vyturėliai Laukuose 

Vikt Šimaitis
Vilkas Meškeriotojas

I Pr. Imsrys ___
žemė

' Red. K. Bradūnas
žvaigždėtos naktys

Augus taityiė‘•Vaičiūnienė
i žmonės ant vieškelio

Liudas Dovydėhas _

... 3.00

.„ 1.90

Lietuvių Literatūra
Pranas Naujokaitis _____ 2.00

Lietuvių Tautos Kelias
M. Biržiška ........................... 3.00

Lietuvių kalbos vadovas
Red. prof. Skardžius   4.50

Lietuviškos pasakos
j.'Balys____ ________ ___ 2.50

Lietuvių poezijos antologija
J. Aistis ir A. Vaičiulaitis 6.00

Lekučio atsiminimai (jaunimui)
A. Giedrius i_______-------- 1.50

Lietuvių archyvas
Bolševizmo metai

Lietuvos Valstybes 
Konstitucijos

........ L.............................— 0.70
Lietuvai Tėvynei

. V. Nemunėlis ir VI. Vije.ikis 0.50
Lietuva tironų Pančiuose

B. T. Dirmeikis ir V. Rastenis
(Jonas Andrūnas ir Pėtras 
Svyrius)_____________•'— 1.50

Mėnuo vadinamas medaus,
N. Mazalaitė .——... 2.50

Visos knygos siunčiamos paštu. Užsakant pinigus 
DIRVA, 
6820 Superku Av 
Cleveland 3, Ohio

. 3.00

0.70

— 3.00

... 1.00



JAV tekstilės pramonė RAGELIO
GARSOf

PRIEŠ

pasakymo būdas

prašau
PADĖKA

Mes duodam ir iskeičiam Eagle Stamps

OHIO DIDŽIAUSIAS RŪSIO DOVANŲ CENTRAS

šilinis K., ClevelandI

beveik penktadalį 
vyrų rūbų pramo- 
Yorkas ne tik 

politika, technika,

Ačiū Rėmėjams!
Prenumeratos pratęsimo pro

ga DIRVOS spausdinimo prie
monėms pagerinti aukojo šie 
skaitytojai:

”Numerį

1.00
5.00 to nebėra. Taip pat mokykloj

Nylon ir rayon pavergia visą pasaulį

Nr. 48 * 1952 lapkričio 27 d 0 i R V A

Vilna, medvilnė, šilkas — tek- < 
stilės išdirbiniai užima svarbią i 
vietą Vak. Europos ir JAV pra- i 
monėje. Joje dirbančiaisiais toji : 
pramonė yra net pranašesnė už 
kitas šakas. Jei pvz., JAV įvai- i 
rių mašinų gamyboje dirbo < 
11,5% visų darbininkų, plieno ir : 
geležies įmonėse — 9,7%, tai 
tekstilės ir jos produktų įmo- 
nėse'tų darbininkų 1949 m. buvo i 
23,3%. Panašus vaizdas ir kituo
se kraštuose, šiame krašte labai 
išplėsta ir sintetinių, dirbtinių t 
tekstilės gaminių, kaip nylon’o, 
rayon’o, orlon’o, produkcija. Tai 
dar labiau išryškino šio krašto 
vaidmenį tekstilėje ir jos gami- I 
nių .eksporte.

Medvilnės išdirbiniai — la
biausiai žinomi vakarų pasauly 
atkeliavo iš rytų. Dar 5 amž. 
prieš Kr. Indija jau turėjo pui
kiai įrengtas medvilnės įmones, 
o Egiptas ir kiti rytų kraštai 
tą pramonę buvo išplėtę keletą 
šimtmečių prieš jai atsirandant 
Europoje^ Medvilnės žaliavą, pa
vadinę ją "ųutun” (iš čia kilo 
cotton — medvilnės pavad.) j 
Europą atgabeno arabai, o vi
duramžiais medvilnės įmones 
Europon perkėlė Venecijos ir Ge
nujos pirkliai. Ankstyvoje Ame
rikos istorijoje medvilniniai rū
bai daugiausiai buvo įsigyjami 
iš kitų kraštų, net ir iš tolimo
sios Kalkutos, Indijoje. 1750 m. 
medvilninių rūbų gamyba ma
žai skyrėBi nuo tūkstančiuA me
tų anksčiau naudotų metodų. 
Tik 1764 m. ir vėliau Anglijoje 
atsiradus naujiems išradimams 
audimo srity, tekstilės pramonė 
pasuko naujos technikos, naujų 
galimumų kryptimi.

Mašinų įvedimas tekstilėje su
kėlė tiesiog revoliucinį sąjūdį. 
Medvilnės rūbų gamyba plito ne 
tik Anglijoje, Rytuose — Kini
joje ir Indijoje, bet ir Ameriko
je, pirmoje eilėje Nauj. Anglijos 
valstybėse. Nuo 19 amž. pra
džios audinių įmonės, viena po 
kitos, kūrėsi šiame šiaurės-rytų 
JAV kampe ir siekiant vandens 
energijos panaudojimo daugiau
sia jos buvo steigiamos upių 
slėniuose. Greta upių, Nauj. An
glijos tekstilės pramonės išau
gimui daug reikšmės turėjo ir 
tose srityse užtinkami vandens 
kriokliai, ledynų kilmės ežerai, 
be to, ir — anglis, kurios atsar
gos gaunamos iš netolimų sričių. 
Ir klimatinės sąlygos (normalus 
lietingumas) buvo palankios 
tekstilės pramonės sužydėjimui 
N. Anglijoje. Tekstilės centrai, 
kurių didžioji dalis gerai pažįs
tama seniesiem^ ir naujiesiems 
ateiviams lietuviams, yra šie: 
Massachusetts valst. — Lowell, 
Lavvrence, New Bedford, Fall 
River, Holyoke, New Hampshire 1 
valst. — Manchester ir Nashua 
(lietuvių dažnai vadinama Naš- 
ve), Rhode Island valst. — 
Woonsoeket, Pawtucket ir War- 1 
vvick. • ,
Anksčiau vadovavusi medvilni- 
nių- rūbų gamybai N. Anglija 
savo vietą jau užleidžia pietinėms 
valstybėms. Jau keli metai kai 
Amerikoje pasįgirdo balsų, kad 
N, Anglijos valstybės, karalia
vusios tekstilės, ir batų pramo
nei, jau nebetenka savo svorio 
kaip pramoninės sritys. Ir 
iš tikrųjų, pietūs .su pigesnė 
darbo pajėgia, patraukė visą 

'eilę tekstilės įmonių, o vakarai 
paviliojo batų pramonę. Pasta
raisiais keliais metais visa eilė 
tekstilės įmonių Manchester, 
Laivrence ir kituose audinių cen-

darbininkų, o tekstilės vietą už
ėmė mašinų, aviacijos dalių, 
elektroninių gaminių, precizinių 
instrumentų ir kt. gamyba.

N. Anglijos tekstilės įmonės 
daugumoje neturi įsigijusios mo- : 
dėmių mašinų,'kai kurios šio
mis priemonėmis apsirūpino pa- i 
Vėluotai, tad nieko ir nuosta
baus, kad jei 1919 m. N. Ang- i 
glijos valstybės turėjo 38% visų 
tekstilės darbininkų, 1947 m. tas 1 
nuošimtis buvo nukritęs ligi 23, 1 
o šiuo metu padėtis dar blogesnė. 1 
Vis dėl to, šie Amerikos šiaurės i 
rytai tikisi ir toliau išlaikyti sa- i 
vo pajėgumą medvilnės ir dirb
tino šilko gamyboje, o vilnos pra- t 
monėje pastebimas kilimas, šiuo 1 
metu šios sritys turi apie 69% 1 
krašto vilnos įmonių, tuo tarpu 
pietūs jų turi 13%. Krašto ūki- 1 
niai sluogsniai tikisi, kad N. 
Anglija ir toliau galės pagamin- 1 
ti tarp trečdalio ir pusės visos 
vilnos gamybos.

Kad pietinėse valstybėse išau
go tekstilės pramonė-pirmoje ei
lėje, medvilnės gamyba — be 
pigios darbo jėgos prisidėjo ir 
netoli esančios medvilnės žalia
vų sritys, pigus maistas darbo ( 
jėgai, pagaliau, nemažos van
dens atsargos Piedmonto srity, 
taigi ir galimumai išplėsti elek
tros energijos tiekimą. Pasta
ruoju metu jiietų tekstilės įmo
nės medvilnės sunaudoja keturis 
kart daugiau už N. Anglijos 
valstybes ir tų įmonių dauguma 
pasiskirstė šiaurinėje ir pieti
nėje Carolinose, Georgia ir Ala- 
bama valstybėse ir apima vad. 
Pietų Piedmonto srytis.

Rytiniuose Amerikos pakraš
čiuose išlipę pirmieji ateiviai, be 
kitų gėrybių, atsivežė avis ir 
sugebėjimą gamintis vilnonius 
rūbus. Anais laikais, esant bran
giai importuotai medvilnei, anks
tyvasis krašto ūkininkas su sa
vo šeima plačiai naudojosi na
muose padirbdintais vilnos ga
miniais. Tik įvedus modernias 
mašinas šioji pramonė virto la
biau koncentruota ir, kaip minė
ta, apėmė N. Anglijos valstybes, 
gi jų tarpe iškilo Massachusetts 
su jos sostine — Bostonu prie
šaky. Dar vilnos gamyboje iš
siskiria Rhode Island, Maine ir 
Pennsylvania valstybės — šioje 
pastarojoje esąs Philadelphia 
miestas, laikytinas svarbiausiu 
kilimų (rūgs) gamybos centru 
krašte. Kilimams pagaminti di- 

, deli pigios vilnos kiekiai įvežama 
: iš Kinijos (bent ligi pastarųjų 
i laikų) ir pietvakarinės Azijos.

Tol.* Rytai — Japoniją ir Ki
nija šiam kraštui tiekia ir šilko 
žaliavas. Pasirodo, kad šilkaver
pių kultūros nepavyko išugdyti 
Amerikoje, iš dalies dėl pigios 
darbo jėgos stokos, tad, tenki
namasi importu. Iš Ram. Van
denyno uostų atgabenta šilko 
žaliava skubiai išvežįbjama trau? 
kiniais per visas JAV, Nors šilko 
įmonių rasime visame krašte, 
tačiau daugumas“ jų (devynios 
dešimtosios) susitelkė palyginti 
mažame plote, šilko tekstilei va
dovauja trys valstybės: Penn
sylvania, Ne\v Jersey ir New 
York, o centriniu gamybos mies
tu laikytinas Paterson (New Jer
sey .v.), turįs tolygią reikšmę 
šilko gamyboje, kaip Lyon Pran
cūzijoje ar Krefeld Vokietijoje. 
Minėtos valstybės pasižymi pa
lankiomis sąlygomis gamybai, 
nes čia pat plačios rinkos, tirš
tas gyventojų tinklas, puikios 
transporto galimybės. . Pasauly 

. ūžimdamos svarbią vietą šilko 
savo

rūbams, be to, jis panaudojamas 
kojinių, gumos, parašiutų, balio- t 
nų ir kt. reikalams. Šilko įmonė
se daugiausia dirba moterys, kai i 
plieno bei geležies šakose tebe- ] 
pirmauja vyrai.

Rayon — štai vienas naujau- : 
šių įsibrovėlių į senąją tekstilės 
pramonę. Tai dirbtinas, iš me- , 
džių (daugiausia — eglės) gau
namas šilkas, kuriam rayono 
vardas duotas Amerikoje 1924 
m. Tai visai ne 20 amž. padari- . 
nys, kaip gal kas manytų. Pir
moji rayono įmonė atsirado 
Prancūzijoje 1889 m., o to dirb
tino šilko gamyboje pirmąją vie
tą užėmė JAV, o šiuo metu ant
roji vieta tenka Vokietijai. Dėl 
savo pigios kainos, neblogos ko
kybės to rayono gamyba tiek 
šiame krašte išsiplėtė, kad dar 
1927 m. jo pagaminta 100 mil. 
sv. daugiau kaip tikrojo šilko. 
1949 m. visas pasaulis pagamino 
kelis kartus daugiau rayono ir 
kt. sintetinių gaminių negu šil
ko. Pvz. 1950 m. pasaulinė dirbt, 
šilko gamyba siekė 3 ir ketvirta
dalį miliardų sv., o JAV su savo 
1,200 miliardų sv. gamino treč
dalį ir ta gamyba nuolat kilo, 
pvz. 27% ji pranešė 1949 m. pro
dukciją. Dauguma to šilko įmo
nių krašte veikia išilgai Atlanto 
pajūrio, netoli Niagaros kriok
lių ar Apalačų srityje — tai vis 
sritys su gausiomis rinkomis, 
vandens jėga, netolimais vilnos 
ir medvilnės centrais.

Amerikos moterims kasdieni
nis reiškinys, o daugelio kitų 
kraštų moterų retai pasiekiama 
svajonė — nylon kojinės šiame 
krašte, palyginti, atsirado ne 
taip seniai. Nylon, (oro, van
dens, anglies padarinys) taip pat 
dirbtino šilko gaminiai pasirodė 
1939 m. Seaford’o įmonėje, De- 
latvare valst. ties Atlantu. Dėl 
savo teigiamų ypatumų (patva
rumas) nylon medžiagos taip pa
plito gyventojų tarpe, kad šiuo 
metu be kojinių moterims, vy
rams, nylonas panaudojamas 
marškiniams, apat. rūbams, mo
terų bliuzėms ir kt. Kokia dide
lė nylon gamyba gali paliudyti ir 
tai, kad pvz. 1950 m. tik mote
riškųjų kojinių krašte pagamin
ta daugiau kaip 55 milionai po
rų.

Naujausias atradimas teksti
lėje — tai orlon medžiagos, pra
dėtos JAV gaminti 1949 m. ir 
savo teigiamais savumais vis 
daugiau vartojamos rūbų gamy
boje. žymiausias Amerikoje ny
lon ir orlon gamintojas, viena 
didžiųjų krašto pramonės įmo
nių — E. I. du Pont de Nemours, 
VVilmington, Delatvare valst.

Jei Europa turi savo madų 
centrą — Paryžių, tai ir Ame
rika negali apsieiti be židinių, 
kur vyksta didžioji gatavų rūbų 
pramonė. Tie miestai, tai New 
York, Chicago, Philadelphia, Ro- 
chester, N. Y. ir Boston. Pats 
stambiausias iš jų, laikomas ir 
krašto madų centru, tai New 
Yorkas, turįs daugiau pusės JAV 
darbininkų, gaminančių rūbus 
moterims ir 
jų, dirbančių 
nėję. New 
spinduliuoja 
bet ir ten kuriamomis ar ki- 

1 tur pasekamomis madomis, ku
rias mėgsta stebėti ne viena 
moteris net ir tolimiausiame 
krašto užkampy, čia pat ir mil
žiniška rinka įvairioms rūbų 
prekėms ir iš čia gerai vyksta 
paskirstymas po kraštą.

Moterų ar vyrų daugiau kraš
te?

šiuo metu dėl karų ir kt. prie
žasčių moterų skaičius žymiai 
praneša vyrų. Moterų gyvento
jų yra pusantro miliono daugiau 
kaip vyrų.

Ar didėja ištekėjusių moterų 
skaičius?

Labai žymiai. Pgl. statistinius 
duomenis, JAV gyvenančių iš
tekėjusių moterų skaičius (čia 
įeina ir našlės: bei išsiskyrusios) 
yra pasiekęs augŠčiausią laipsnį. 
Pvz. iš 1940 m. buvusių ištekė
jusių moterų 20-24 m. amž. 
52,8% 1951 m. pašoko ligi
68,8%, o 25-29 m. amž. grupėje 
— nuo 77,2% ligi 89,0%. Vis 
dėlto našlėmis virtusių ar išsi
skyrusių moterų tarpe vedybų 
skaičius nedidėja ir j tai žiūrima 
su susirūpinimu. Nors Ameri
kos skyrybų skaičius vis tebelie
ka augštas, tačiau pastaruoju 
metu skyrybas nustelbia našlys
tė. Pvz. 35-44 ih. amž. grupėje 
našlės sudaro tik 4,5% ištekė
jusių moterų.' Kaip teigiama, 
našlystė virsta šiame krašte 
rimtu socialiniu klausimu, ypač, 
kai vedę vyrai žymiai greičiau 
išmiršta už savo žmonas. Kaip 
ir kituose kraštuose ir JAV mo
terys ilgiau gyvena už vyrus — 
čia vyrų vidut. amžius — 67 m., 
o moterų — 71.

Parengė V. AI.

WATERBURIO KLEBONAS BARASI

truose turėjo būti uždarytos, gamyboje JAV bent-pusę „— _ - - 
atleista- ligi 100,000 ir daugiau gūinybbs suvartoja šilkiniams Vermont.

Aukojo lsnųbCbcj...
Juodisius Jonas, Cleveland $1.00 
Pautienius K. Dr. Cleveland 1.00 
Margevičius J., Cleveland 1.00 
Liormanas R., Philadelphia 2.00 
Oželis K. Dr., Mąnteno .... 
Litvaitis J., Paterson .......
Senkus Vyt., Cleveland .... 
Jakubonis Jurgis, Chicago 
Jurkūnas Jonas, Chicago 
Povilaitis Jonas, Omaha . .. 
Ramanauskas A.,

New Haven ...............

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI
• , . •

Kur yra "Amerikos Ruhr’as”?
Tai šiaurinė New Jersey v. 

dalią. Reta kuri valstybė yra 
tiek daug sukaupusi pramonės 
įmonių mažame .plote. '
• Kas buto pirmasis baltasis at
sidūręs JAV žemėje?

Liet Ericson.
Kur A. Dvorak’as parašė savo 

"Naujojo pasaulio simfoniją”?
Spillville, Iowa valst.
Kuri pirmoji valstybė 

kino, vergiją JAV?

i
panai-

1.00
0.50
1.00
1.00
2.00
1.00

Lietuviškosios parapijos kle
bonas neseniai pasakė tremti
niams nemalonų pamokslą. Iš pa
mokslo. turinio paaiškėjo, kad 
klebonas gaunąs anoniminių laiš
kų. Viename tokių laiškų esą 
reikalauta, kad vadinamojoj lie
tuviškoj parapijinėj mokykloj 
viskas būtų dėstoma vien lietu
viškai. Klebonas tokį reikalavi
mą pavadino neprotingu, nedvi
prasmiškai bakstelėjo pirštu 
kakton ir rado reikalo ta proga 
apibarti visus, jo žodžiais ta
riant, "naujuosius ateivius”.

Reikia sutikti su klebonu, kad 
toks reikalavimas yra tikrai ne
protingas. Tačiau nesuprantama, 
kodėl atsakomybė už tokį nepro
tingą reikalavimą ir barnis ten
ka visiems tremtiniams ? Be abe
jonės, tremtiniai nesižavi vis
kuo, kas vyksta parapijoj ar 
mokykloj. Jie nesivaržo balsiai 
pakalbėti, kartais net pačiam 
klebonui pasakyti ar parašyti, 
kokių jie turėtų pageidavimų. 
Jie norėtų, kad parapijinėj mo
kykloj lietuvių kalbos būtų mo
koma bent tiek, kiek jos buvo 
mokoma 10-15 metų atgal, kai 
jos buvo mokoma visuose 8 sky
riuose ir kai mokyklą baigęs 
jaunimas mokėdavo lietuviškai 
kalbėti, skaityti ir rašyti. Jie 
norėtų, kad1 šeštadieninė vargo 
mokykla galėtų naudotis puikio
mis naujosios mokyklos patal
pomis, o nebūtų varoma į mo
kyklai netinkamas patalpas. Jie 
norėtų, kad tikybos lietuviškai 
būtų mokomi jų vaikai ir tie, 
kurie lanko pradžios mokyklą, ir 
tie, kurie lanko miesto augštes- 
niąsias mokyklas. Jie norėtų, 
kad prie parapijos galėtų prisi
glausti dar vienas kunigas iš tų, 
kurie kartu su jais yra keliavęs 
tremties kelią. Jje norėtų, kad 
parapijos savaitraštis būtų spau
džiamas kultūringesne, taisyk
lingesne lietuvių kalba.
' Anksčiau buvo ir kitokių pa

geidavimų. Būtent, buvo pikti
namasi, kad mokyklos, seselės 
draudžia mokiniams melstis iš 
lietuviškų maldaknygių ir bruka 
angliškas. Ačiū Dievui, dabar

nebetvirtinama, kad Marija yra 
pagoniškas vardas, o katalikiš
kas — Mary. Kad ir nedaug, vis 
laimėta.

Jei' klebonas bartųsi dėl čia 
suminėtų reikalavimų ar pagei
davimų, tai jis tikrai pataikytų 
į kaltuosius, nes jei ne visuma, 
tai labai didelė tremtinių dalis 
tais klausimais sielojasi, rūpi
nasi ir laukia — gal gi klebonas 
kada nors išgirs mūsų prašymus, 
gal kada pamatys, kad retose 
kitose parapijose yra jau geriau. 
Gi minėtas barnis buvo visai 
nereikalingas. Jis tik davė pro
gos sykį senesniesiems pasišai
pyti iš "kvailų dipukų”, o trem
tiniams — nejaukiai pasijausti 
Dievo namuose. VR.

VAKARAS 
BROOKLYNE

Kūrybinio žodžio ir dainos va
karas įvyks š. m. lapkričio 29 d. 
5 p. p. Angelų Karalienės para
pijos salėse (Brooklyne). Pro
gramoje dalyvauja: Vincė Jo- 
nuškaitė, Al. Vasiliauskas, .S. Zo- 
barskas, A. Mrozinskas, M. Liu- 
berskio vedamas Operetės vyrų 
choras ir jaunieji su savo kū
ryba.

Po meninės programos links- 
mavakaris su laimėjimais, bu
fetu, šokiais ir žaidimais. Gros 
Adomo Jezavito orkestras. Tiks
las — susitelkti naujakuriams 
ir senakuriams ir jaukiai pa
bendrauti.

Bilietai gaunami iš anksto pas 
J, Ginkų, "Gabijoje”, Vienybė
je", parapijų klebonijose ir lie
tuviškose organizacijose.

Pelnas skiriamas lituanistikai 
išlaikyti parapinėje mokykloje.

Visiems sveikinusiems Korp! 
Neo-Lithuania 30 metų ir Tau
tinių Korporacijų Sambūrio 3-jų 
metų sukakties proga širdingai 
dėkojame.

L.T.K. Sambūrio Valdyba 
Chicagoje

PRAŠAU

PALAUKTI

SKAMBINANT

Tai yra instrumentu

THE OHIO BELL 
TELEPHONE COMPAHY

THE MAY CO’S BASEMENT

Puikūs, apvedžioti
NESITEMPIĄ

Crepe

Moterų 3.95 iki 4.50

ŠUKUOTO RAYON
Multifilament Rayon

Naktiniai
ir pižamos

Išpildyti kiekvienos 
moters sapnų 
dovanų

A formos kirpti, 
marškiniai su 
šunį ir apačia 
puošta plačių kas
pinų ir išmuštų tin
klelių apvedžioji. 
mais! Rausvi ar Rai
ti. Dydžiai 32 iki 40.

Pašto Ir teleforio užsakymai 
priimami šeštadienį iki 5:30 

ir pirmadienį nuo 9:00 ryto iki 
9:00 vakaro.

šaukite CHetfy 1-3000.
The May Company’s Basement 

Lingerie Deparlment

H *‘

Moterų naktiniai 
ar dviejų dalių 
pižamos šukuoto 
rayon. Norimų 
spalvų, su lygiais 
apsiuvimais. Ma
ži trūkumai. Dy
džiai 34 iki 40. 
2.95. Šukuoto 
Rayon
Miegamojo 
švarkeliai

1.95
Pritraukiančiai ‘ 

paruošti mažo, vi
dutinio ar didelio 
dydžio.
Pašto ir telefono 

užsakymai pri. 
imami šeštadienį 
iki 5:30 ir pir

madienį nuo 9:00 
ryto iki 9:00 vak. 

šaukite 
CHerry 1-3000 

Tho May ‘ 
Company’s 
Basement 

Women’s Gown 
Departthent

Maži 
trūkumai



DIRVA

SKAUTIŠKA KALĖDŲ EGLUTĖSENIAU IR DABAR 1

K. S. KARPIUS VEDA ALGIRDAS BIELSKUS
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SKAUTŲ REGISTRACIJA
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Respublikonų sutarimas

Ar jau

SPORTINĖS NUOTRUPOS

I Korėjų

NAUJAS PREZIDENTAS 
NAUJAS. LAPAS

KAIP SU RESPUBLIKONŲ 
PAŽADAIS?

Vadeivas iki š. m. gruodžio 
d. turi pasiekti Vadiją.

Tuščias "tarpuvaldis”

įstojai į 
VILTIES 

draugiją?

"SKAUTŲ AIDO” 
KONKURSAS PRASIDĖJO

),

"LAPINŲ” RAGINIMAS

S P 6 /? 7/7 S

Including Federal Tai 
and Full-Year Warranty!

■
ONI OF 19 NIW MODOS * BIO-SCRnN TABU TV 
Full-room viilon , . . iharpesl. dearait plduro In all teta- 
vlilonl Crotley fiill-year warranty covert bolh Iho chunta 
parta and .the blg pldure tūbai Cabinet ihown Ii rlch 
mahogany-flnlihed wood . . . Avallablo alio In blond- 
flnlshed wood oi NO addltlonel caill

. v.
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Eisėnhoweris rinkimų vajaus 
metu padarė pažadą vykti į Ko
rėją, kaip tik bus išrinktas. Da
bar jį nori sulaikyti abiejų par
tijų gerų norų žmonės ir visuo
menė, kuri, neturi savo vaikų 
Korėjos kare. Dabar esą daug 
pavojų, surištų su tokia kelione 
ankstyvos žiemos metu. Tačiau 
Eisenhower negali savo to pa-: 
žado taip lengvai nubraukti, nes 
tai būtų pirmutinis rinkiminių 
pažadų neišpildymo įrodymas, 
kuo priešai greit pasinaudotų. 
Tai būtų pirmutinis jo suklupi
mas, padaręs jį žmogum, kuris 
nesiskaito su savo žodžiais.

Naujai išrinktam prezidentui

Išrinkus gen. Eisenhower’į iki 
sausio 20 d. 1953 m. turėsim du 
prezidentus, bet tas laikotarpis 
skaitosi, kaip seniau Lietuvos— 
Lenkijos "respublikoje”, "tarpu
valdis”.

Amerikai turint'du prezidentu, 
padėtis pasidarė tokia pat, kai 
nei senasis prezidentas gali dirb
ti, nei naujasis gali savo tvarką 
Įvesti. Bloga ir tas, kad valsty
bės biudžetas, kuris pradės veik
ti liepos, 1, 1953 metais, naujo 
prezidento valdžioje, keistu su
metimu,-turi būti kongreso nu
tartas prieš naujojo prezidento 
prezidento įvesdinimą, ir jis na- 
gali tuo reikalu nieko daryti.

mirus arba žuvus aukščiau negu 
elektorių kolegija padaro formalį 
nubalsavimą, (įvyks gruodžio 15 
d.) elektoriai gali išrinkti pre-’ 
zidentu kitą asmenį, kokį tik 
nori, nes jie skaitosi faktiškais 
prezidento rinkikais, linoma, 
darbas nebūtų lengvas, neš kito 
kaAdidato neturi, ir tarp respub
likonų įvyktų atkaklus susivar
žymas. Demokrato Stevensono 
tikrai neišrinktų, nes dauguma 
elektorių yra partiniai respubli
konai.

Vice prezidentas Nixon gali 
užimti prezidento vietą, šiam mi
rus ar žuvus, tiktai po to,'kai 
elektoriai atlieka prezidento iš
rinkimo formalumą.

žymus lietuvių krepšininkas 
V. Grybauskas ilgesnį laiką dir
bęs kaip treneris Prancūzijoje 
žada atvykti į JAV-bes ir apsi
gyventi Chicagoje.

• * » • ’■.

LSK žaibo krepšininkėms 
treniruoti numatyta kviesti čia 
gimusį lietuvį Elmarą Mažeiką, 
kuris savo laiku žaidė Clevelando 
lietuvių krepšinio komandoje, 
keletą kartų buvusioje Ameri
kos lietūvių krepšinio meisteriu. 
Ši komanda 1937 metais nuga
lėjo Lietuvos krepšinio rinktinę, 
tuo laiku gastroliavusią po Ame
rikos lietuvių kolonijas.

Clevelando miesto stalo teniso 
pirmenybės įvyks lapkričio 28-29 
d., kuriose' dalyvaus ir LSK Žai
bo stalo tenisistai su J. Nasvy- 
čiu ir K. Laikūniene priekyje.

JAV-bių moterų stalo teniso 
meisterės Leah Neuberger tė
vai yrą kilę iš-Marijampolės. Ji 
šiuo -ląiku ■ yrą laikoma trečia 
žaidike pasaulyje.

Praėjus 20 metų, — lygiai 1 
penkiems terminams demokratų : 
partijos valdymo, — Amerikos 
piliečiai, didžiausiu balsų skai- ] 
čium šalies istorijoje, pareiškė 1 
savo protestą prieš partiją, kuri i 
padarė Ameriką pralaimėtoja, ' 
nors karą laimėjo; kuri ir to- : 
linu gramzdino šalį į pelkes pa
taikavimu sovietams ir komu
nizmui, išplėtimu korupcijos-suk- 
tybių, infliacijos ir augštų mo
kesčių. Eisenhower’ui teko 445 
elektoriai balsai, Stevenson’ui 
apie 80. Eisenhower gavo per
svarą 40 valstybių iš 48.

Ne tik laimėjo respublikonas 
kandidatas, bet išrinkta ir senato 
ir kongreso, kad ir maža, bet 
kontroliuojanti dauguma. Net 
gubernatoriai ir tie iš 48 valsty
bių 30 liko respublikonai.

Iš VVashingtono bus iššluota ei
lė augštų pareigūnų, kurie pri
sidėjo Ameriką nustumti į keb
lią padėtį, ir Rusiją sustiprino 
iki pavojingo laipsnio.

Vėl išrinktas IVisconsin sena
torium McCarthy, kurį, drauge 
su kitais prieškomunistiniais se
natoriais, demokratai žiauriai 
šmeižė.

Pabrėžtina, kad pralaimėjo 
rinkimus į senatą Conn. senato
rius Benton, Achesono politikos 
gynėjas, kuris karo metu būda
mas augštose pareigose Statė 
Departamente, valdžios pinigais 
leido angliška kalba pro-sovietinį 
žurnalą, kurio korektūras siųs
davo į Kremlių patikrinti, kad 
neįdėtų ko nors, kas nepatiktų 
Stalinui... Benton senate buvo 
įnešęs rezoliuciją išmesti iš se
nato McCarthy dėl jo kovos prieš 
komunistus. .

Kongrese turėdamas daugumą 
prezidentas Eisenhovver nesiims 
tokių keistų žygių, kaip darė 
Rooseveltas, kuris turėdamas de
mokratų daugumą, privertė pra
vesti įstatymą paskirti į U.S. 
Augščiausį Teismą daugiau tei
sėjų, kad sudarius sau palankią 
daugumą, ir vėliau savaip aiš
kinti konstitucinius dalykus.

Pagaliau, visuomenei, ypač lie
tuviams, patartina nesitikėti iš 
Eisenhowerio staigių savų sva
jonių įvykdymo.

Amerika buvo privesta prie 
pavojingos briaunos. Padėtį ati
taisyti ne vieno meto darbas.

Prez. Truman pasiūlė savo įpė
diniui atvykti pas jį susitarti ir 
pristatyti savo atstovus prie da
bartinių departamentų vedėjų ir 
susipažinti su reikalais. Net ir 
Acheson paprašė Eisenhower’į 
pristatyti atstovų Statė Depar
tamente susipažinimui su dabai’ 
einančiais tarptautiniais reika
lais. Gen. Eisenhower, tardama
sis tais reikalais su savo žmo
nėmis, savo partijos nariais, su
tiko su senosios administracijos 
vadų pasiūlymais, nes dabar lai
kas toks, kad negalima leisti 
reikalams susipinti.

Kitaip buvo 1933 metais nau
jai išrinkus prezidentą Roosevelt. 
Senąjį prezidentą Hoover jis lai
kė paniekoje, atsisakė su juo 
iki termino galo (tada buvo ko
vo 4 d.) bent kokius santykius 
turėti, šalis buvo ekonominės 
krizės užklupta ir reikalinga pa
galba.

Po Teherano, Jaltos ir Pots
damo, kai VVashingtone pajusta, 
kad Roosevelt ir paskiau Tru
man leidosi Sovietų apgaunami, 
respublikonai kėlė reikalavimus 
panaikinti Stalinui duotus suti
kimus ir sutartis, žeminančias 
Ameriką ir pavergiančias didelę 
dalį pasaulio. Ar dabar, respub
likonai, turėdami savo kontrolę, 
darys ir mokės imtis .griežtų 
priemonių Sovietus sutvarkyti? 
Jeigu imsis, tai kokių žygių ir 
kada?

Po nominacijų Eisenhower’į J 
rėmė ir už jį balsavo ir vadina- 1 
mi intemacionalistiniai rytai ir 1 
Tafto rėmėjai konservatyviai ! 
vakarai, ir dabar vieni kitiems 
negali prikišti.

Laimėjo rinkimuose keli tokie 
senatoriai, kuriais Eisenhower 
buvo raginamas atsikratyti, nie
ko bendro su jais neturėti, nes 
jų užgyrimas pakenksiąs Eisen- 
hower’iui rinkimuose. Bet pra
laimėjo rinkimus Mass. senato
rius Henry Lodge Jr., kuris la
biausia dirbo Eišenhower’o kan
didatūrai, kuris, pavasarį buvo 
nuvykęs į Europą galutinai pa
tikrinti, kad Eisenhower bus 
respublikonų nominuotas, ir ku
riuo pasiremdamas Eisenhower 
sutiko- rezignuoti iš savo augš
tos militarinės tarnybos. Sena
torius Lodge yra narys ilgos gu- 
bernatorių-senatorių eilės, ku
rio seneliui senatoriui Henry Ca- 
bot Lodge teko priimti lietuvių 
delegacijas ir peticijas senate 
pirmo pasaulinio karo metu, kai 
Amerikos lietuviai j ieškojo Lie
tuvos pripažinimo.

Šen. Lodge dabar prezidento 
Eisenhower’o priskirtas būti 
tarpininku tarp senosios admi
nistracijos ir naujosios, susipa
žinimui su reikalais, kad nauji 
žmonės greitai galėtų įsijungti į 
darbą. Greta kitų, gen. Eisen- 
hower savo patarėjų tarpe turi 
ir lietuviaims tremtiniams žino
mą generolą Lucius D. Clay.

Senatorius Taft, kuris iki šiol 
buvo respublikonų partijos no
minalia vadas, atsistoja antroje 
vietoje, nes prezidentas papras
tai skaitosi titulariniu partijos 
vadu. Taft eilę metų vadovauja 
respublikonų partijos politikos— 
programos nustatymo komisijo- 

. je Kongrese ir partijoje. Taft 

. senate priklauso darbo santykių 
, ir viešos gerovės komisijai, kuri 
. pravedė ir tą garsų Taft-Hart- 

ley darbo santykių įstatymą.
i Respublikonams, turintiems 
> atstovų daugumą, naujame 83- 
. me kongrese atiteks visų gau

sių komisijų pirmininkystės.

čiai persvėrė 10:9, bet pristigo 
ištvermės ir..-. pralaimėjo. Abe
jos komandos rodė neblogą žai
dimą, gal net geresnį negu krep
šininkai, bet ligi tikro augštos 
klasės tinklinio dar toloka.

žaibo komandoje geresne ka
muolio valdymo technika išsi
skyrė Liutkevičiaus, Bielskaus ir 
Klimo trejukė.

Antrame susitikime žaibas 
pasiekė vienintelės komandinės 
pergalės įveikdamas Gintaro tin- 
klininkus 2:0 (15:12, 15:12). 
žaibo komandoje žaidė: Aukš
tuolis, A. Barzdukas, Bielskus, 
Klimaą, Liutkevičius, Zorska.

Dvejas komandines rungtynes 
žaidė ir žaibo stalo tenisininkai. 
Prieš stiprią Gintaro komandą 
(Ripskis, žemaitis, J. šoliūnas) 
Žaibas pralaimėjo 5:1 ir prieš 
Perkūną (Kačanauskas, Vanagas 
ir Janickas) 5:4. Buvo pravestas 
ir individualus vieno minuso 
(pralošęs iškrinta) turnyras, ku
rį laimėjo žaibietis J. Nasvytis 
baigmėje įveikęs jauną, bet at
kaklų ir gabų žaidėją K. Ripskį 
(Gintaras) 3:2 (21:15, 17:21, 
19:21, 21:15, 21:11).

Reikia pastebėti, kad šį kartą 
nei teniso stalas, nei šviesos ne
atitiko rimtoms rungtynėms sta
tytinių reikalavimų. Tokiam pre
ciziniam sportui, kaip stalo te
nisas, sąlygos turi nepaprastos 
reikšmės ir rungtynių rengėjams 

' reikėtų tai žinoti.
šiaip jau stalo tenisininkai ro

dė gražų žaidimą, daugelis pa
sigėrėtinų akimirkų buvo lydi
mi žiūrovų gausių pritarimo plo- 

. jimų-
Lyginant su krepšiniu ir tink

liniu mūsų stalo teniso lygis, be

Lapkričio 8 ir 9 d. Clevelando 
L.S.K. žaibo sportininkai buvo 
nuvykę į Chicagą žaisti krepši
nio, tinklinio ir stalo teniso run
gtynių su Chicagos Perkūno ir 
Gintaro klubų sportininkais. Da
bartiniu mūsų sporto mastu ver
tinant, tai buvo neeilinis įvykis: 
rungtyniavimas tarp atskirų lie
tuvių kolonijų sporto klubų yra 
nedažnas reiškinys. Gal ši iš
vyka liks pradžia dažnesnių spor
tinių susitikimų tarp mūsų spor. 
to klubų, kurie gal jau ir arti
moje ateityje išsivystys į pa
stovias tarpklubines pirmenybes.

žaibiečiai viešėdami Chicagoje 
sutarė su Gintaro ir Perkūno 
klubais sužaisti atsigriebimo 
rungtynes Clevelande. Tikimasi, 
kad gintariečiai į Clevelandą at
vyks dar šiais metais, o perkū- 
niečiai naujųjų metų sausio ar 
vasario mėn.

Praėjusiame "Mūsų Sporto" 
skyriuje rašėme, kad žaibas Chi- 
cagon vyksta su trimis moterų 
ir vyrų komandomis (krepšinio, 
tinklinio ir stalo teniso). Bet pa
skutiniu momehtu paaiškėjo, kad 
Chicaga negali suorganizuoti mo
terų krepšinio komandos. Rung
tynės Chicagoje vyko YMCA 
namuose, kuriuose, pagal YMCA 
nuostatus, tegali žaisti tik vy
rai, tokiu būdu ir mūsų tinkli- 
ninkės turėjo likti namuose. To
kiai padėčiai susidarius neva
žiavo nei stalo tenisininkės ir 
buvo vykstama tik su vyrų ko
mandomis. , '

Kaip ir buvo laukta, chicagiš- 
kiai pasirodė pranašesni: iš tu
rėtų penkių komandinių susiti
kimų žaibui atiteko tik vienas 
laimėjimas. Ryškus pajėgumo 
skirtumas matėsi krepšinyje, tuo abejo, yra daug augštesnis. Ir 
tarpu tinklinyje žaibiečiai buvo jeigu krepšininkai susitikę su 
visai lygiaverčiai varžovai. geresne amerikiečių komanda

Gintaro krepšininkai be dide- pasijustų tikrai nejaukiai, teni- 
lio vargo, daugiausia remdamie- sininkai nors gal ir nelaimėtų, 
si savo geriausiu žaidėju dvimet
riniu centru Gaška, įveikė Žai
bą 48:23. Gerą įspūdį paliko 
tiksliais tolimais metimais ir 
gintarietis Kaunas, nors ir, aps
kritai, visa Gintaro komanda da
rė darnaus ir išlyginto vieneto 
įspūdį. Žaibo komanda, atvirkš
čiai, atrodė labai nesusižaidusi 
ir nevienalytė. Išsiskyrė tik du 
žaidėjai — Bliumentalis ir Puš- 
korius, kurių žaidime jau gali
ma įžiūrėti ir neblogos krepšinio 
technikos ir strateginės nuovo
kos. Kiti dar žali, tačiau visi 
turi neblogų davinių ir gero tre
nerio rankose galėtų šio to pa
siekti.

Žaidėjai ir taškai: Gintaro — 
Gaška 16, Kaunas 10, Vaičius 9, 
Martinkus 7, Stankaitis 4, Mar
tinaitis 2. žaibo — Bliumentalis 
9, Puškorius 9, Zorsko 2, A. Ki- 
jauskas 1, J. Kijauskas 1, Mo
tiejūnas 1, Rydelis. Gerai teisė
javo E. Vengianskas ir V. Adam- 
kavičius.

žaibo tinklininkai turėjo du 
susitikimus. Pirmoje įtemptoje 

1 kovoje žaibiečiai turėjo nusileis- 
’ ti Lituanicos vyrams 2:1 (13:15, 

15:6, 15:11). Čia rungtynės bu
vo lygios, trečiame sete žaibie-

Chicagos Skautininkų Ramo
vė, skautų "Lituanicos” ir skau
čių "Aušros Vartų” tuntai ir 
skautų tėvų-rėmėjų komitetais, 
bendromis jėgomis, 1953 m. 
sausio 4 d. Marąuette Parko pa
rapijos salėje ruošia jaunesnie
siems skautams ir visiems ma
žiesiems jų draugams Kalėdų 
eglutę. Tradicinis Kalėdų sene
lis, atvykęs iš tolimosios tėvy
nės, dalins vaikučiams dovanas.

Vyriausiasis Skautininkas 
"Krivūlėje” pakartotinai prime
na visiems skautų vienetams ir 
pavieniams skalutininkams bei 
skautams apie pusmetinę L.S.B. 
narių registraciją. Iš L.S.B. Va- 
dijos ūkio skyriaus gauti žinių 
lapai su mokesčiais per Rajonų

"Skautų Aido”Nr. 10 paskelb
tomis taisyklėmis jau prasidėjo 
"Skautų Aido” platinimo varžy
bos. Vyriausiasis Skautininkas 
"Krivūlėje” ragina visus skautų 
vienetus jose dalyvauti. Kiek
vienas skautas ir skautė privalo 
prenumeruotis savo žurnalą. Vi
si konkurse dalyvauja vienetai 
iki gruodžio pirmos siunčia tun- 
tininkų-vietininkų patvirtintus 
narių sąrašus ”Sk. Aido” admi
nistracijai.

P1TTSBURGHO 
LIETUVIAI!

bet būtų nors dėmesio vertas 
žaidimo partneris.

žaibo stalo teniso komandą 
sudaro: J. Nasvytis, A. Liutke
vičius, V. Lukavičius.

Baigiant norėtųsi iškelti ke
letą minčių, kurios kilo augščiau 
aprašytas sporto kovas sekant. 
Negalima nevertinti ir nepagirti 
didelio darbo, kurį atliko šių 
rungtynių organizatoriai, ir tik
rai ne jų kaltė, kad po visko 
kažkaip atrodė, lyg kažko trūko. 
Trūko gausesnio žiūrovų būrio, 
trūko tos nuotaikos, kuri apim
davo kaip žiūrovus taip ir spor
tininkus tais gerais laikais, kai 
mūsų sportinius žaidimus ste
bėdavo ne tik žmonės bet ir ratu 
iškilmingai sustoję Tėvynės 
ąžuolai. J.

Nieko nėra gražesnio, kaip pa
dėti vargstančiam artimui. Mes, 
lietuviai, turime dar daug varg
stančiųjų savo tautiečių: ligonių, 
senelių, mažų vaikučių, kurie tu
rėjo pasitraukti nuo Lietuvos 
kruvinųjų okupantų, bet kurie 
negali įsikurti kur nors pasto
viai ir tebevargsta skurdų pa
bėgėlio gyvenimą.

šį kartą mes rinksime savo 
Vargstantiems rūbus: moterims, 
vaikams ir vyrams.

Buvusiose rūbų rinkliavose 
vyriškų rūbų būdavo mažiausiai 
suaukojama. šį kartą prašome 
kiek galima daugiau aukoti vy
riškų rūbų. Prašome aukoti ir 
batų ir kitokių rūbinių daiktų: 
kaip paklodžių ir kitko.

RŪBŲ SUNEŠIMO PUNKTAI 
YRA ŠIE:

1. South Side: Parapijos mo
kyklos rūsys.

2. North Side: Parapijos salė.
3. Esplen: Parapijos mokykla.
4. Homestead: Jono Grėbliūno 

maisto' krautuvė.
5. Braddock: šv. Izidoriaus 

parap. klebonija.
6. Bridgeville: šv. Antano pa

rapijos klebonija.
Rūbų sunešimo laikas: nuo 

lapkričio 23 d. iki gruodžio 7 d.
Pittsburgho BALFo Skyriaus 

VALDYBA 1

Bostono skautų vietininkijos 
"Lapinai" džiaugiasi skaitlinga 
skautiškųjų bičiulių talka jų 
rinkliavoje Vokietijoje esan
tiems lietuviams skautams. Ka
lėdinės dovanos, bus tikrai gau
sios ir nuskaidrins Vokietijoje 
esančius šventine nuotaika. Mie
lieji bičiuliai, kurie dar nesu
skubo grąžinti aukų lapus ar at
siųsti pavienjas aukas, prašomi 
tai padaryti iki lapkričio mėn. 
pabaigos. Aukos siųstinos "La
pinų” iždininkui Romui Latvė- 
■nui, 19 Ceylon St., Dorchester, 
Mass.

AUSTRIJOJE 
VARGSTANČIŲ 

TAUTIEČIŲ
Artinasi Kalėdų šventės. Vie

nur ar kitur išemigravusieji jas 
praleisime prie gausiais ir ska
niais valgiais apkrautų stalų. 
'Tuo tarpu mūsų tautiečiai, ypač 
seneliai, ligoniai, vaikai, pasili
kusieji Austrijoje, turės pasi
tenkinti liesu kasdieniniu valgiu, 
jei jiems nepadėsime.

Todėl mes kreipiamės j visus 
lietuvius, gyvenusius Austrijoj, 
kurių širdyje dar neužgeso ar
timo meilė, prašydami paaukoti 
vieną kitą dolerį, kad ir tų ne
laimingųjų Kalėdos būtų sotes- 
nės, malonesnės. Pinigus siųsti 
Jonui Karveliui, 3249 S. Halsted 
St., Chicago 8, III. Surinktieji 
pinigai bus pasiųsti į Austriją 
labiausiai jų reikalingiems asT 
menims. Aukotojų pavardės bus 
paskelbtos laikraščiuose.

• Iniciatoriai: prekybininkas Jo
nas Karvelis, prof. Balys Vitkus 
ir mokyt. Juozas Senkus.
/------------------------------\
IŠTIKUS GAISRO 

NELAIMEI
Kada jūsų namai arba ra

kandai tampa sunaikinti arba 
sugadinti ugnies, kreipkitės į 
P. J. KERŠIS, dėl apkainėvi- 
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: PENINSŲLA 2521 
v ______________________ /

GERIAUSIA DOVANA
Artėja Kalėdos ir Nauji Metai. Geriausia dovana 

yra lietuviška knyga. TREMTIES leidyklos išleistos kny
gos, gaunamos DIRVOJE ir kitose atstovybėse:

Igno šeiniaus "Kuprelis”, kaina 2 dol.,
Vytauto Alanto romanas "Pragaro Pošvaistės”, 430 

pusi., kaina 3,5 dol.
R. Spalio novelės "Didžiosios Atgailos”, kaina 3,5 dol. 
Jurgio Savickio romanas "šventoji Lietuva”, kaina 

3 dol.
R. Spalio nepaprastos intrigos jaunimui ir senimui 

apysaka "Gatvės Berniuko Nuotykiai”, 508 psl., kaina 5 dol.
Visos TREMTIES leidyklos išleistos knygos įrištos 

drobėje. Tai gražus bibliotekos papuošimas ir geriausias 
pasirinkimas dovanoms.
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1395 E. 66 St. HE 1-6412

SIŪLO DARBO

IšNOMUOJAMĄS KAMBARYS

Išnomuojamas vienas kamba-

Nr. 48 * 1952 lapkričio 27 d

80 METŲ SUKAKTIS

žinomas senosios kartos vei
kėjas Pranas Samuolis gruodžio 
7 d. švenčia 80 metų sukaktį. 
Nežiūrint senyvo amžiaus, su
kaktuvininkas tebėra girtinos, 
jaunatviškos dvasios žmogus.

O

DAILININKŲ MENO PARODA 
CLEVELANDE

Lietuvių Kultūros Fondo ren
giama lietuvių dailininkų meno 
paroda Clevelande prasidės lap
kričio 29 d. ir tęsis iki gruodžio 
mėn. 7 d. Parodos lankymo lai
kas kasdien nuo 11 v. ryto iki 9 
v. vakaro.

Meno parodos atidarymas 
įvyks lapkričio 29 d. 6 v. vakaro, 
šeštadienį, Lietuvių salėje.

Sekmadienį 5 v. 30 min. va
karo rengiamas lietuvių, daili
ninkų, meno parodoj dalyvau
jančia, pagerbimą, po kurio įvyks 
dailininko Igno šlapelio paskai
ta.

Clevelandiečiai nuoširdžiai 
kviečiama domėtis mūsų daili
ninkų darbais, dalyvauti meno 
parodos atidaryme ir lietuvių 
dailininkų pagerbime.

Džiugu mums pranešti, kad 
nuo pat pirmos dienos rinklia
vos mielai sutiko aktyviai daly
vauti aukų rinkimo vajuje šie 
seniau čia gyveną lietuviai, buvę 
Lietuvoje ar čia profesoriai, mo
kytojai, visuomenininkai1 kultū
rininkai Clevelande: V. Amšė- 
jus, A. Augustinavičienė, A. Ba
nys, S. Barzdukas, A. Buknys,. 
J. A. Damušiai, J. Daugėla, Ig. 
Malinauskas, J. Smetona, A. Ta- 
mulionis.

MIRĖ ONA BAGDONIENĖ

Lapkričio mėn. 20 d. Clevelan- 
de mirė Ona Bagdonienė, prof. 
J. Bagdono žmona. Mirė nuo 
smegenų uždegimo. Palaidota 
šeštadienį. Į Clevelandą buvo at
vykusi prieš metus iš Vokietijos.

Pasekime jų pavyzdžiu — sto
kime į rinkėjų eiles. Visais pi
niginių aukų vajaūs pravedimo 
reikalais, visų trijų Clevelandp 
Balfo skyrių nutarimu prašome 
kreiptis šiuo adresu:'S. L a- 
n i a u s k a s , 1434 E. 95, Cle
veland. Telef. C El-2173.

Visi trys Balfo skyriai
Clevelande

TAUTINĖS S-GOS SKYRIAUS 
SUSIRINKIMAS

f

. Lapkričio mėn. 30 d. 11 vai. 
30 min., Lietuvių salėje, šaukia
mas Tautinės Sąjungos Cleve
lando skyriaus metinis narių su
sirinkimas. Bus renkama nauja 
skyriaus valdyba- bei revizijos 
komisija ir svarstoma kiti aktu
alūs skyriaus reikalai. Prašome 
visus narius aktyviai dalyvauti 
ir šia proga sumokėti nario mo
kestį.

Maloniai kviečiami šiame su
sirinkime dalyvauti ir iš kitų 
skyrių į Clevelandą persikėlę gy
venti Tautinės Sąjungos nariai 
ir norintieji j skyrių įstoti.

Skyriaus Valdyba

LIETUVIŲ TAUTINIŲ 
KORPORACIJŲ SAMBŪRIO 

METINIS SUSIRINKIMAS

Liet. Taut. Korp. Sambūrio 
Clevelande metinis susirinkimas 
— pobūvis įvyks Š. m. lapkričio 
mėn. 30 d. (sekmadienį) 5:00 
vai. vak. Tiger kavinėje, buv. 
Stepšio, 987 E. 79.
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SKAUTŲ RĖMĖJŲ 
SUSIRINKIMAS
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PADĖKA

Dr. Pautieniui už padarytą 
appendicito operaciją ir rūpes
tingą gydymą; Skautėms akade- 
mikėms: Reginai Jonaitytei, Do
rai Antulytei; Neringos Tunto 
skautėms (pavardžių sužinoti 
nepavyko); p. Rovenšteinui, K. 
Budriui, J. Vaičaičiui, Povilui ir 
Alfredui Bielskiams, Barb. ir 
Vincui Juodžiams, P. Lėliui lan
kiusiems mane ligoninėje ir už- 
dovanas, Bronei ir Aleksui Juš
kums pareiškusiems man užuo
jautą laišku — visiems širdingai 
dėkoju. ' <

A. Vaznonis, Cleveland

REMIA GIMNAZIJĄ

Prie Diepholzo rėmėjo būrelio 
N r. 100, suorganizuoti Juozo Gy
lio, prisidėjo šie vykesniosios 
kartos ateiviai: Adomas Pade
gimas, Juozas Ubšaitis ir Jonas 
Montvila.

SIMFONIJOS KONCERTAI

Pirmieji simfonijos koncertai 
vyks lapkričio 27 ir 29 vakarais, rys vyrui. Kreiptis bet kuriuo 
Severance salėje. George Szell laiku prieš 10 vai. vakaro, 
diriguojant bus išpildyta ”A. 
Faust Overture” ir Šumano ant
roji simfonija. Clevelandp or
kestras’ neseniai baigė savo gas
troles po krašto vidurio miestus.

Skautų tėvai ir rėmėjai me
tinį' susirinkimą turėjo sekma
dienį, lapkričio 23 d. Susirinkimą 
vedė A. Jonaitis ir p. Malcanienė.

Buvusios valdybos vardu prai 
nešimą padarė pirm. B. Gaidžiū- 
nas ir iždininkė Pautienienė. 
Praėjusiais metais skautų veik
lai Tėvų Komitetas Clevelande 
surinko virš 1000 dolerių.

Susirinkime iškelta, kad į
Skautų Tėvų ir Rėmėjų organi- J- Kazėno, įvyks ateinančių metų 
zaciją priklauso visi skautų tė- sausio mėn. 11 d. Lietuvių salė- 
_ - 1 1 J  !  i n unnnnnfn m AI A rmr

BALF VAKARAS

CLEVELANDIEČIŲ DĖMESIUI

Dirvos redakcija visų cleve- 
landiečių patogumui praneša, 
kad norintieji savo artimiesiems 
ir pažįstamiems 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.

U.S. Civil Service Examiners 
valdyba praneša, kad yra ketu
riolika vietų lėktuvų medžiagų ir 
instrumentų inspektoriams. 40 
vai. darbas, nuo 54205 į metus. 
Darbas atviras visiems, turin
tiems aviacijos praktikos ketu
ris metus ar universiteto moks
lą toj srityj. Amžius gali būti 
nuo 18 iki 62, bet reikia piliety-

bės dokumentų.
Taip pat reikalaujama krautu

vės pardavėjų, su patyrimu ar 
be, virš 16 metų ir galint dirbti 
kelias valandas į dieną ir kelias 
dienas į savaitę.
. Dėl informacijos užeikite j 
747 Euclid Avė.

IMTYNĖS

Įdomios imtynės lapkričio 27 
dieną pradės naują šio sporto 
sezoną. Imsis dvi moterys dėl 
pirmenybių, du 50 ir 60 metų 
vyrai ir trys kitos poros. Tarp jų 
yra ir senų, prityrusių ir jaunų 
stipruolių.

ATIDARYTA NAUJA
LEIMON’SCAFE

VISŲ LIETUVIŲ SUSITIKIMO VIETA

Metinis "Ąžuolų” okteto kon
certas Clevelande, vadovaujamas

vai, kad skautams būtinai reikia 
patalpų ir vasaros stovyklavimui 
vietos. Tėvai pasižadėjo tuos rei
kalus spręsti palankia linkme.

Į naują valdybą išrinkti: Mo- 
destavičius, Bartkus, Gaižutis, 
Mockus ir Jokubaitienė. Į koont- 
rolės komisiją: Pautienienė, Mal- 
canienė ir dr. Ramanauskas.

KARIUOMENĖS MINĖJIMAS

Kariuomenės šventės minėji
mą pravedė gen. Tallet-Kelpša, 
L. S. Ramovės Clevelando sky
riaus pirmininkas. Minėjimas 
sutraukė per 300 svečių. Pagrin
diniu kalbėtoju buvo pulk. Žukas, 
buvęs krašto apsaugos ministe- 
ris. Jis trumpa, kondensuota 
kalba išryškino mūsų kariuome
nės vaidmenį Nepriklausomybės 
kovų metais. Gen. V. Nagius 
kalbėjo apie reikalą remti lais
vės kovų invalidus.

Meninėj daly pasirodė Juod
valkytė ir Žilinskaitė — melode
klamacija; Braziulevičiūtė, Au
ginąs ir Stempužis — Tėvynės 
prisiminimų pynėj ir Čiurlionio 
ansamblio moterų choras.

Minėjimas buvo darnus ir nuo- t
taikingas. Minėjimo įvykdymui I jaj šeimai linkime laimėsi 
vadovavo maj. A. Jonaitis. i---------------------------------

je. Koncerto programoje taip 
pat dalyvaus Vilniaus operos so
listė Juzė Krištolaitytė ir dai
nininkė Aldona Stempužienė.

Rengia Balfo 55 skyrius

PLAIN DEALER 
IŠKRAIPYMAI

SLA 136 KUOPOS POBŪVIS

Tik kuopos nariams ir jų drau
gams susipažinimo pobūvis įvyk
sta lapkričio mėn. 29 d. 7 vai., 
Lietuvių salėje.

PARDUODAMAS NAMAS
Modemus, nešantis geras pa

jamas. .5 ir 5 kambariai, gaso 
šildymas, cemento' įvažiavimas. 
Parduoda savininkas. Adresas: 

1332 East 93 St.

IŠNOMUOlAMAS KAMBARYS

RADIJO KLUBO VAKARAS 

įvyksta Padėkos dieną — lapkri
čio 27 d. 6:30 -vai. vakaro.

ąžuolų oktetas

Praėjusį šeštadienį ir sekma
dienį koncertavo Rochesteryje ir 
New Yorke. Abu koncertai gerai 
pasisekė.

VISI Į TALKĄ

Visi trys Balfo skyriai Cleve
lande rengia piniginį aukų vajų, 
kuris truks visą gruodžio mė
nesį.

Aukos bus renkamos lapais. 
Rinkėjai atsilankys į namus. Iš 
viso reikia 100 aukų rinkėjų.

SKUBĖKIME REZERVUOTI 
VIETAS Į TIGRAS 

SVETAINĖS ATIDARYMĄ

Praneša draugams, pažįsta
miems ir visiems Clevelando lie
tuviams, esamiems ir būsimiems 
svetainė Tigras klijentams, kad 
svetainės Tigras iškilmingas ati
darymas įvyks gruodžio mėn. 4 
ir 5 d. 8:00 vai. vakaro.

Atidarymo metu bus bendra 
vakarienė, dalinamos dovanos, 
programa su. orkestru.

Pastebima, kad paskutinė die
na vietoms užsakyti — gruodžio 
mėn. 1 d. 12 vai.

Vietas užsisakyti, įsigyti bi- 
letus ir gauti kitas informacijas, 
kreiptis: 987 East 79 St., kas
dien nuo' 10:30 iki 2:30 nakties, 
arba telefonu EN 1-9865 iki 6 
vai. vakaro. Nuo 6 vai. vakaro 

‘. -iki 8 vai. vakaro telefonu EN 
' 1-7972 ir Lietuvių Banker.?

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

geram orkestrui

731 E. 185 ST. KE 1-9737

ŽMOGAUS LAIMĖ

J. BENDLERIS TĖVŲ DIENOJ

Mokyklų inspektorius J. Bend- 
leris buvo išvykęs į University 
of Ohio, Athens, kur studijuoja 
me Universitete studijuoja per 
4000 studentų.

VESTUVĖS

Lapkričio mėn. 22 d. susituo
kė Ona Šulčienė ir Edvardas 
Karnėnas. Povestuvinei kelionei 
išvyko į IVashington, D. C. Nau-

Praėjusią savaitę Plain Dea- 
ler laikraštyje buvo paskelbta, 
kad.nepilnamečiai vaikai, jų tar
pe vienas lietuvis, padarė eilę 
nusikaltimų. Dr. S. Tamošaitis 
praneša, kad jis teiravosi redak
cijoje to lietuvio pavardės ir jam 
buvo atsakyta, kad lietuvių nėra. 
Nusikaltėliai esą lenkas, ukrai
nietis ir rumunas. Tai jau ne 
pirmas kartas, kada tokie dar
bai priskiriami lietuviams.

su virtuvės privilegijomis ir ga
ražu. kreiptis:

11712 Caslhvood
PO. 1-7443

NAMAI NAUJOS PARAPIJOS 
RAJONE

PUIKUS ATS KI RAS 
N A M A Š

Žmogus-laimingas, kada laisvas nuo gyvenimo var
gų, rūpesčių, ekonominių nedateklių.

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

SLA SUSIRINKIMAS

SLA 14-tos kuopos susirinki
mas įvyks gruodžio mėn. 2 d. 
7:30 vai. vakare, Lietuvių salėje. 
Bus kuopos valdybos rinkimai.

Taip pat bus svarbūs ir kiti 
pasitarimai. Visi nariai kviečia
mi būtinai dalyvauti.

REIKALINGA TARNAUTOJA

Tigras kavinei reikalinga tar
nautoja — padavėja savaitga
liams, jaunesnė kaip 30 metų, 
mokanti anglų kalbą ir šiek tiek 
mašinraščio. Atlyginimas iki 2 
dol. valandai.

*
Valymo darbams reikalingas 

vyras ar moteris, vyresnio am
žiaus. Darbas pastovus.

Kreiptis: Tigras kavinė — 
Ed. Steponavičius 
987 East 79 St.

E. 92 ST. NETOLI SUPERIOR

Prie St. Thomas Aąuinas Baž
nyčios. šis puikus trijų miega
mųjų namas turi erdvų pirmą 
augštą su modernia virtuve, tris 
patogius miegamuosius ir prau
syklą antrame augšte. šildomas 
gaso krosnimi. Langinės ir tink
lai, taip pat su lauko išgražini- 
mu'. šis namas bus parduodamas 
už mažiau kaip 510.000. Pašau
kite apžiūrėjimui'

D I
Realtors 
HI 2-1170

Puikus, 6 kambarių, Colonial, 
su kilimais, atsigaivinimo kam
bariu, židiniu. 2 garažais.

*

G kambarių, Colonial, plytų, 
puikios langinės. Garažas, geras 
įvažiavimas. Dideli veidrodžiai, 
puikus židinys.

•

Plytų, Colonial. Didelis skly
pas. Prie mokyklos, bažnyčios, 
susisiekimo ir krautuvių.

Kovac Realty
960 E. 185 St.

KE 1-5030

TRIJŲ MIEGAMŲJŲ, 
MŪRINIS NAMAS

LABAI PIGIAI PARDUODAMI 
NAMAI

Dviejų šeimų, kiekvienai šei
mai vienodio dydžio ir patogumo 
6 kambariai, 3 garažai. Labai 
geras pirkinys dviem šeimom.

*

East 91 St. ir Superior Avė. 
rajone parduodamas 8 kamba
rių 
žai.

UL

labai gražus namas. 4 gara- 
Didelis sklypas.

Ray Nausneris,
1-3919 LI 1-9216

11809 St. Clair

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)

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

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

GN8*8 

jVNGblS

i THE HENRY FURNACE CO., Medina, Ohio

THE SUPERIOR SAVINGS 
AND LOAN ASS’N. •

6712 Superior Avė. HE 1-2498

Cleveland, Ohio

Jūsų doleriai SIEKIA TOLIAU 
su MONCRIEF 

ŠILDYMO IR ORO VĖSINIMO SISTEMA

C A R L O
Builders

Mayfield at Lander

1363 East 95 St. Gaso šildo
mas vanduo. Garažas. Pertvar
kyta virtuvė, baigiamas trečias 
augštas.

Kreiptis: CE1-0546.

GERIAUSIA KALĖDŲ

DOVANA — JŪSŲ

PORTRETAS

Neatidėliok, atsilankyk 
šiandien ir turėąi portretą.

Mes kalbame lietuviškai

EAST 79th STUDIO
1197 East 79 St.

HE 1-3535 ĖX 1-6716

IŠNOMUOJAMI KAMBARIAI

TALIS STUDIO
dabar jūsų kaimynistėj

kuriuo laiku, bet kokios

7106 Superior Avė.
Te). HE 2-0144

Du kambariai, vienam ar 
dviem, vyrams ar moterims.

Kreiptis: 6803 White Avė.,
viršuj.

P J KERSIS
716 Society for Savings Bldg.—Cleveland, 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 išnildyma, 
- earantnojama. Kreipkitės j mane telefonu arba asmeniškai.

Pilnai padengta apdrauda UTab 1-4515

WM. PAINTENG CO.
WM. DEBESIS

Namų Pagražinimas iš Vidaus ir iš Laiiko
7526 Star Avenue Cleveland 3, Ohio

I. J. S AMAS r JENVELER
šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai

Laikrodžių taisymas. Brangenybės. Įvairus dovanų 
pasirinkimas.

g 7007 Superior;‘Avė. Greta Ezella Theatre j
| Telef.: EX 1-3969. Bute: WA 1-2354

rūšies foto patarvimas Jums.
Modernūs portretai, vestuvių, 
iškilmių, valkų ir kitos nuo- 
trduiips.

FOTOGRAFIJOS MEISTERIS
~ Europinių žurnalų ir filmų 

žvaigždžių fotografu*, dabir 
CLEVELANDE* .

6202 SUPERIOR AVĖ.

V'

t . HEnderson 1-9292

Valdžios pripažinta laidotuvių direktorė 
Aldona Wilkelis - Wirby

Pilnas laidotuvių patarnavimas
—HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS—

KALĖDŲ DOVANOS
. Gražios, naujos, lietuviškos 

Kalėdų atvirutės. '
*

Gėlės vestuvėms, pokyliams, 
laidotuvėms;

*

Nemokamas pristatymas.
FRIENDLY FLGtfER SUOPPE
6901 Superior' Avė., HE 1-6339-

SUOPIS FURNITURE
t ? ......

6921 Wade Park EX 1-0911
Visokių rūšių baldai ir elektriniai bei kitoki reikmenys 

virtuvei ir kiekvienam. Jūsų buto kambariui 
ŽEMOS-KAINOS — MALONUS PATARNAVIMAS

- ■ ’ ■ '. • • •
Patogi vieta apsipirkti lietuviams naujakuriams 

lietuviškoje krautuvėje
..............

■

PlX BEVERAGE
45 rūšių alaus — visoki gaivi

nantieji, gėriipąi, 
vynas ir šampanas 

(prancūziškas)
Parengiama vestuvėms, baliams, 
pobūviams. Nemokamas prista- 
tymaš dieną ir naktį. Atdara ir 

.trečiadieniais.
6903 Superior Avė. EX 1-3311

JAKUBS & SON
FUNERAL PQME

Vėsinamas oras Jūsų Įtogumui

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

25 metai simpatingo ir rimto patarnavimo ' 
6621 Edna Avenue ENdicott 1-1763



Po 30 metų
BRONIUS NEMICKAS

daž-

2. IDĖJOS IR DARBAI

Pay More ?

jau 
kitą

1. KODĖL GIMĖ 
NEOLITHUANIJA?

mūsų širdys.

niausią Lietuvos universiteto

DIRVĄ UŽSISAKYTI 
galima ir šiandien, nėra reikalo 
laukti nei metų, nei mėnesio 

pabaigos!

vardais vadinęsis, savo 
ir. ideologiją parėmė lie-

BERNIUKAI PASIEKIA PUSĘ SUAUGUSIO ŪGIO TURĖDA
MI 26 MĖNESIUS, O MERGAITĖS 20 MĖN. — MERGAITĖS 
SUBRĘSTA DVIEM METAIS ANKSČIAU NEGU BERNIU
KAI. _ KADA PRADEDA MELUOTI BERNIUKAI IR MER

GAITĖS?

I I)R.

riais
veiklą
tuviškais pagrindais, nepajung
tais nė vienai internacionalinei 
idėjai.

Ladics will admire—ano

$9495
AC/DC

In reol leather
travol case

_  ___  _ _ _ -★★★

DIRVA
Redakcijos ir administracijos adresas — DIRVA, 6820 Superior Avenuc, Cleveland 3, Ohio.—Telefonas: ENdieott 

1-4486, Redaktorius Balys GAID21ŪNAS (buto telefonas: GArfieid 1-7406).

Lietuvių Studentų Tautininkų j 
Korporacija "Neo - Lithuahia” j 
Lietuvos universitete formaliai; 
įsisteigė 1922 metų lapkričio 
mėn. 11 dieną. Tačiau korpora
cijos ideologinės šaknys eina iš 
"Vilties” laikraščio, 1907 me
tais atskilusio nuo katalikiškojo | 
"Tėvynės Sargo”.

Ano meto lietuvių šviesuome
nė gyveno svetimomis idėjomis, 
gyvenimą grindė atsineštinėmis 
bendrinėmis doktrinomis, nes 
nebuvo įkūnyta tautos vienybė, 
nebuvo suformuotas realus tau
tos idealas, išaugęs iš savo že
mės, savo istorijos. Lietuvių 
šviesuomenė, mokslus ėjusi dau
giausia Rusijos augštosiose mo
kyklose, sirgusiose nihilizmo vė
žiu, ir pati užsikrėtė šia liga. 
Rusiškasis nihilizmas taip buvo 
paveikęs ypač kairiuosius mūsų 
šviesuolius, kad jie lietuvių tau
tos likimą buvo linkę suristi su 
Rusijos tautų revoliucija, tikė
damiesi jąja iškovosią laimingą 
socialistinį gyvenimą Lietuvai, 
kad ir bendroje Rusijos imperi
jos federacinėje valstybėje, bet 
gi bijodami nutolti nuo Rusijos 
revoliucionierių, kurių siekimai 
Lietuvos bylai ir interesams bu
vo mažų mažiausia abejingi ir, 
kaip vėlesni įvykiai parodė, 
bais atvejais labai žalingi.

Dešinioji lietuvių srovė 
ir tada buvo palinkusi į
kraštutinumą. Jai visų pirma 
rūpi amžinumo dalykai. Tuo bū
du tautiniai reikalai atsiduria 
jau antron vieton, nes jie yra 
šio gyvenimo dalykai. Religija, 
būdama labai reikšmingas žmo
gaus dvasinio gyvenimo veiks
nys, eina lygiagrečiai su tauta. 
Tuo būdu ir yra žmogui du ide
alai: tautinis ir religinis. Reli
gija toli gražu šio pirmojo (tau
tinio) idealo neaprėpia, 
mūsų katalikiškoji 
žindama bendrinį i 
lą. tarnauja visų 
cionalinei idėjai, 
tuvai skiriamoji 
srovės veikla labai dažnai ap-' 
sprendžiama ne savu lietuvišku, 
bet bendriniu . konfensiniu pa
grindu.

Ir kairioji ir dešinioji lietuvių 
v isuomūnės srovė išpažino sve
timas bendrines idėjas, nė vie
na nepataikė į lietuvių tautos 
širdį, neatsirėmė į savus lietu
viškus pagrindus, ši aplinkybė 
1907 melais iššaukė lietuvių 
tautos gyveniman "Vilties” laik
raštį.

"Viltis” davė pradžią vidurio 
srovei, kuri skelbė lietuvių tau
tai tautinį idealą, savą ir realų, 
nes vien, religija ar socialinės 
doktrinos neišugdo tautos idea
lo.- Gimęs naujasis sąjūdis, įvai-

VYTAUTAS BRAZIULIS

Normaliu vaiku

Po nepriklausomybės k®vų 
Lietuvoje buvo ta pati, kaip ir 
"Vilties" laikais, lietuvių visuo
menės diferencijacija, kuri davė 
savo atspindį ir atsikūrusio Lie-i 
tuvos universiteto studentijai. 
1922 metų lapkričio mėn. 11 die
ną įsisteigia "Neolithuanijos” 
korporacija, skatinama tų pačių 
priežasčių, kurios 1907 metais 
pagimdė "Viltį”. "Neolithuani
jos” įsisteigimas buvo lietuvio 
studento spontaniška reakcija į 
pradėjusius akademinėje visuo
menėje organizuotis ideologinius 
kraštutinimus — konfesinius 
ateitininkus ir įvairių vardų so
cialistus. Neolithuanija — tai 
naujoji "Viltis” jauname Lietu
vos universitete. Neolithuanai — 
tai senųjų viltininkų pasekėjai. 
"Viltis”, atsirėmusi į savus lie
tuviškus pagrindus, užėmė lie
tuvių visuomenėje vidurio pozi
cijas tarp dešinosios srovės ir 
įvairiais vardais besivadinančių 
socialistų. Neolithuanija Lietu
vos universiteto akademinėje vi
suomenėje atsistoja taip pat vi
duryje (tarp konfesinių ateiti
ninkų ir materialistine socializ
mo doktrina mintančių socialis
tinių studentijos organizacijų).

srovė, išpa- 
religijos idea- 

pirma interna- 
Vadinasi, Lie- 
katalikiškosios I

išpažindama
idealus, savo

Neolithuanija, 
pirmųjų viltininkų 
veiklą, jos metodus ir organiza
cinę santvarką pritaikė augštuo- 
sius mokslus einančio Lietuvos 
jaunimo reikalavimams ir aka
deminėms gyvenimo ir darbo 
sąlygoms. Viltininkų įkvėptasis 

Taigi,'tautinis idealas, pirmųjų neoli- 
th lianų įdiegtas augštuosiuš 
mokslus, einančio Lietuvos jauni
mo širdyje, ir lietuvių visuome
nėje ir studentijoje rado didelį 
pritarimą. Neolithuanija, nevar- 

1 žydama savo paskirų narių lais
vės dalyvauti ir aktyviai reikštis 
politikoje, pati, kaip ir dera stu
dentų korporacijai, nebuvo po
litinė organizacija, nes gerai su
vokė politikos pavojus, gresian
čius nepatyrusiam akademiniam 
jaunimui.

Lietuvos universitete Neoli
thuanija buvo pirmoji studentų 
korporacija. Jos kilnusis tikslas 
užbūrė tautinės nuotaikos aka
deminio jaunimo sielą, o korpo
racinė santvarka virto pavyzdžiu 
ne tik naujai besikuriančioms 
tautinėms korporacijoms, bet 
taip pat ir persiorganizuojančio
mis priešiškų idėjų organizaci
joms. Neolithuanija,.būdama se-

Menas ir dailė mūsų tremties 
dienų keliuose suvaidino nepa
prastai didelį vaidmenį. Visų 
sričių meno kūrėjai ne tik guodė 
mūsų širdis ir stiprino dvasią, 
bet tuo pačiu jie kėlė ir lietuvių 
vardą tarp svetimųjų. Jeigu lie
tuvis ' buvo išskiriamas iš įvai
riatautės bėglių bei tremtinių

studentų korporacija, greitai pa-Į minios, tai daug pasitarnavo mū- 
sidarė vienas stipriausių veiks-|sų menininkai, kurie, nebodami 
nių ne tik universitete, bet iri visokiausių sunkumų, Vakarų 
apskritai Lietuvos visuomeni
niame gyvenime. Neolithuanijos 
narių entuziazmas, energija ir 
pasišventimas savajam kraštui 
išveda juos už akademijos sienų: 
korporacija, visą dėmesį koncen
truodama į kultūrinę ir visuo
meninę veiklą, išeina i vidurinja- 
sias ir augštesniąsias mokyklas, 
išplečia savo veiklą į Lietuvos 
kaimą. Neolithuanų iniciatyva ir 
pastangomis Lietuvos mokyklo
se įsikuria moksleivių "Jauno
sios Lietuvos" būreliai, ruošę 
prieauglį Neolithuanijai, ir Lie
tuvių Tautinės Jaunuomenės 
"Jaunosios Lietuvos” Sąjunga, 
kuri po keleto metų virsta di
džiausia Lietuvos jaunimo orga
nizacija. Kasmet Neolithuanijos 
gretos tankėja, jos reikšmė Lie
tuvos universitete ir visuomenė
je didėja.

Lietuvos laisvės žudikas, pa
vergęs lietuvių tautą, skaudžiau
sią smūgį kerta Neolithuanijai. 
Jos nariai bi^vo vieni pirmųjų 
okupanto aukų: vieni nužudyti, 
kiti mirę kankinių mirtimi, treti 
kenčia skurdą, badą ir šaltį iš
tremti toli nuo savo tėvų žemės; 
ir tik dėl to, kad jų širdyse bu
vo įdiegtas šventas tautos idea
las ir kilni Lietuvos meilė.

Neolithuanijos tikslas yra — 
lietuvių tautos didybė, gerovė ir 
garbė; valinga, kilni ir tauri as
menybė. Tėvynės meilė, pasiau
kojimas ir ryžtas — tai trys pa
grindinės sąlygos, vedusios Neo- 
lithuaniją į jos kilnųjį tikslą, 
vadovaujantis jos garbės narių 
didžiųjų lietuvių — viltininkų 
Antano Smetonos, Juozo Tumo- 
Vaižganto iy Petro Vileišio, Lie
tuvos patriarcho Jono Basanavi
čiaus, lietuvių rašomosios kal
bos tėvo Jono Jablonskio, Lie
tuvos atgimimo pranašo ir di
džiojo dainiaus Juozo Maironio 
ir Lietuvos įgalioto ministro 
Broniaus Kazio Balučio — tau
riaisiais pavyzdžiais.

Neolithuanija, gimusi iš Lie
tuvos meilės ir lietuvio studento 
ryžto, neatmetė visuotinių jų 
bendrinių idėjų didžios reikšmės, 
bet gi pirmon vieton ryžosi iš
kelti savąją tautinę kultūrą, lie
tuvių tautą, šį ryžtą išreikšda
ma šūkiu "Pro patria”. Lietuvių 
tautos didybė, garbė ir gerovė 
yra Neolithuanijos suprema lex.

Kilnieji tikslai pasiekiami ir 
didieji darbai atliekami tik tau
rių ir valingų asmenybių. Tai 
gerai suvokė Neolithuanija ir 
savo narių saviauklai pasirinko 
korporacijos formą, kad tuo bū
du Lietuvos akademiko asmeny
bė būtų visapusiškai išskleista 
ir tauri. ‘ <

šaky matome vyriausią amžiumi 
šiame krašte mūsų dailininką — 
tremtinį Adomą Varną. Tai mū
sų dailės veteranas, savo našia 
ir vertinga dailės kūrybą Lietu
vos kultūriniam gyvenime įrėžęs 
labai gilius pėdsakus. r

Šalę Adomo Varno, su savo kū
riniais pasirodo ir kitas mūsų 
dailės veteranas — Ignas šla
pelis, plačiau žinomas ne tiek 
savo kūryba, 6et kaip meno kri
tikas, istorikas ir pedagogas', ei
lę metų vadovavęs Kauno Meno 
Mokyklai.

Ypatingą vietą užima Adomas 
Galdikas, gaivališko tempera
mento Lietuvos gamtos vizijų 
kūrėjas, plačiai išgarsėjęs ne tik 
po gimtuoju dangum, bet ir Va
karų Europos kraštuose.

Toliau Vytautas K. Jonynas, 
plačiu meniškų polėkių grafikas, 
sukūręs eilę augšto lygio lius- 
tracijų bei kitokių kūrinių, taip 
pat parodęs stebinančius orga
nizacinius gabumus — tremties 
metais sukūręs bei vadovavęs

Europos kraštuose gausiai pažė
rė lietuviškojo meno vertybių ...

Tuo, gerai išbandytu bei gra
žių vaisių davusiu keliu, mūsų 
menininkai mėgina žengti ir šia
pus Atlanto, nors šiame krašte 
kūrybiniu! darbui sąlygos, bent 
pradžioje, yra labai nepalankios.

štai, grupė mūsų dailininkų, 
prieš kiek laiko Chicagoje' suruo
šė savo darbų parodą. Paroda, 
kiek buvo galima spėti iš spaudos 
atsiliepimų, turėjo gražų pasi
sekimą: ją aplankė keli tūkstan
čiai žmonių ir nupirko didesnę 
puse išstatytų kūrinių. Lietu
viškoji Chicagos visuomenė, o. 
ypač gerėliau jau įsikūrę mūsų! Lietuvių Dailės ir.Dailiųjų Ama- 

I profesionalai, ne tik šiltai suti
ko dailininkų rodomąjį meną, bet 
ir pirko. Tai teisinga pažiūra į 
meną ir dailę. Juk dailininkai 
kuria dailę ne sau, bet visuome
nei, o visuomenė geriausiai Įver
tina tą daile, kai perka kūrinius 
ir ja puošia savo butus arba 
įstaigas...

Kiek didesnė grupė mūsų dai
lininkų, lapkričio 29 d. atidaro 
savo darbų parodą Clevelande. 
Tai retas ir ypatingo dėmesio 
vertas įvykis mūsų kultūriniam 
gyvenime. Dailininkai atveža 
mums parodyti vaizduose Lietu
vą — jos gamtą ir žmones. Jie 
atveža nuims lietuvišką saulę ir 
orą, lietuviškos buities vizijas, 
— tas dvasines vertybes, kurių 
yra išsilgusios 
žiauriuos priešo atblokštos į to
limą bei svetimą kraštą!

Lietuviškąją dailę Clevelan
de atstovauja pagarsėję mūsų 
dailininkai, veteranais pradedant 
ir jaunesniosios kartos kūrėjais 
baigiant. Dailininkų grupes pry-

STOP GENOCIDE

tų Mokyklą Freiburge, kuri pa
ruošė 11 dailininkų bei skulpto
rių ir keliasdešimt dailiųjų ama
tų specialistų’.

Dailės mylėtojo dėmesį pa
trauks Juozo Pautienio kūriniai. 
Tai savotiškas "dailės bėglys". 
J. Pautienius dailės studijas bai
gęs pirmaisiais nepriklausomos 
Lietuvos metais, po kelių pasi
rodymų su savo darbais dailės 
parodose, iš dailės srities buvo 
pasišalinęs apie 25-rius metus ir 
į savo pašaukimą grįžęs tik šia
me krašte! Dailėn grįžo su savo
tiška technika — piešia ne tep
tuku, kreida ar pieštuku, bet 
fachteliu — dažams nuskusti 
peiliu ! J. Pautienius su savo dar
bais jau dalyvavo keliose ameri
kiečių dailės parodose, kur tu
rėjo gerą pasisekimą.

Tarpe minėtų dailininkų gra
žiai įsirykiuoja A. Kairys ir Ka
zimieras Žilinskas. Tremtinių 
dailininkų grupę užbaigia skulp
torius Vytautas Raulinaitis ir 
dailininkas Vytautas Ignatavi
čius, jauniausios mūsų dailinin
kų kartos atstovai, abu baigę 
dailęs studijas jau minėtoj Frei- 
burgo Lietuvių Dailės Mokykloj, 
su savo darbais dalyvauja paro
dose nebepirmą kartą.

Tarp tremtinių dailininkų, pa
sirodo ir vienas "senas ameri
konas”, Mikas Šileikis, žinomas 
ir pagarsėjęs tarp amerikiečių 
dailininkų, susilaukęs šio krašto 
dailės kritikų prižanimo. M. Ši
leikis pažįstamas ir mūsų dailės 
mylėtojams, nes su savo' kūri
niais yra dalyvavęs keliose paro
dose Kaune. "

Kalifornijos universiteto mok
slininkų grupė,’ vadovaujama 
prof. J. W. MacFarlane, 24 me
tus tyrinėjo normalių vaikų vys
tymosi problemas. Psichologai 
studijavo 250 šeimų vaikų gy
venimą nuo jų gimimo iki jau
nystės. Dr. MacFarlane šioje 
studijoje teigiu, ktul labiausiai 
pavykę stebėjimai yra apie vai
ko organizmo sudėtingumą, at
sparumą bei imlumą, ir kiek yra 
sėkminga bausmės priemonė vai
kų ugdymo procese.

Apskritai, vaikai karų ir įvai
rių depresijų amžiuje, teigia pro- 

1fesorius, užauga labai realaus 
'būdo, greičiau subręsta ir linkę 
! anksti pasisavinti suaugusiųjų 
bloguosius įpročius.

Mokslininkai patyrė, kad va
dinamieji inteligencijos testai, 
nustatyti vaikų proto vystymui
si, yra visiškai nepatikima prie- 

I monė, ypatingai priešmokyklinio 
amžiaus vaikams. Netgi su jau
nuoliais iki 18 metų amžiaus 
daryti inteligencijos testai 85 
atvejais iš ‘šimto buvo netikslūs 
arba net klaidingi.

Tyrinėdami vaikų fizinį išsi
vystymą, mokslininkai daugeliu 
atvejų priėjo sėkmingų ir teisin
gų išvadų, Pvz., 7O'/I tikra, kad 
2G mėnesių berniukas yra lygiai 
pusės ūgio, kurį jis turės su
augęs. Mergaitė pusę suaugusios 
ūgio pasiekia būdama 20 mėne
sių.

Normaliai mergaitė subręsta 
dvejais metais anksčiau negu 
berniukas. Didžiausias galimas 
amžiaus skirtumas brendimo lai
kotarpyje tarp mergaitės ir ber
niuko yra 7 metai.

Dr. MacFarlaine teigia, kad 
brendimo amžiuje atsiradęs tarp 
mergaitės ir berniuko skirtingu
mas, stipriai sukrečia psichinį 
bei emocinį vaiko pasaulį. Pvz., 
brendimo laikotarpyje berniukui 
yra visiškai nesuprantamas ir 
keistas vienmetės mergaitės 
dvasinis pasaulis. Berniukai daž
nai su tokiomis mergaitėmis ne
draugauja, net iš jų pasijuokia, 
šis skirtumas yra priežastimi

mergaitės nervuotumo, ji pasi
daro baiminga, jos charakteryje 
šis laikotarpis įbrėžia savimi ne
pasitikėjimo žymę.

Tąip pat patirta, kad apie 
ketvirtuosius amžiaus metus 
dauguma mergaičių įvairius ne
malonumus stengiasi nuslėpti 
meluojamos, gi berniukai me
luoti pradeda tik apie šeštuosius 
metus.

Profesorius, kalbėdamas apie 
tėvų įtaką vaikams, sako, kąd 
atviri, tiesūs ir ekspresyvūs tė
vai įteigia vaikų charakteriui 
daugiau stabilumo ir tvirtumo, 
negu pakantūs ir ramūs auklė
tojai. Vaikas sunkiai suvokia 
ramių tėvų nuotaiką, kreipimo
si niuansus, pageidavimus. Esą, 
tiesus, atviras . ir ekspresyvus 
krėipimasis j vaiką, su išraiškia 
mimika ar net judesiais, teigia
mai veikia vaiko vaizduotę ir 
charakterį.

Si studija Amerikoje sukėlė 
didelį dėmesį. J, Stpž.'
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Normalusis Neolithuanijos 
darbas nutrūko,. Lietuvai nete
kus valstybinės nepriklausomy
bės ir tautinės laisvės. Bet Neo
lithuanijos idėjos, tebėra gyvoą, 
jos dvasia tvirta, ryžtas kietas. 
Kelsis Lietuva, išauš lietuvių 
tautai laisvės rytas, grįš prie 
savojo arklo ir Neolithuanija.

Patark kaimynui 

prenumeruoti

DIRVA

Atlik savo pareigą. Įsigyk 
ir ant'visų laiškų bei siuntų 
klijuok "Stop Genocide” 
ženklelius. Tuo populiarinsi 
Lietuvos vardą ir jos kaai- 
čias.

Surinktos lėšos bus pa
naudojamos kovai prieš 
Lietuvoje vykdomą genoci
du - •

ženklelių ir visos "Stop 
Genocide” akcijos reikalais 
rašyti:

Lithuanian National 
Martirology Seetion 

.P. O. Box 1202
'. Cleveland, Ohio

Lietuvių Dailės Parodoje, Cle- 
velando, dalyvaują dailininkai, 
labai skirtingi tematika ir tech
nika. Dėl to parodos visuma 
įvairi ir įdomi. Gaila, kad dėl 
mažos patalpos negali dalyvauti 
didesnis dailininkų skaičius.

Kiek žinoma, dailininkų grupė 
suruošusi parodą Clevelande, ne
siekia pasireikšti už lietuviškos 
bendruomenės ribų, bet šį kartą 
nori pasitenkinti savais žiūro
vais. Jie mano, kad parodas už 
lietuviškosios bendruomenės ri
bų turėtų ruošti mūsų dailės va
dovaujančios institucijos, Lietu
vių Dailininkų' ir . Architektų 
Draugija arba Lietuvių Dailės 
Iųstitutas. Ir tokia paroda sve- 
timiesiams turėtų pirmiausia 
būti suruošta New Yorke, šio 
krašto meno bei kultūros cent-

EVERY TIME

you’ll apprcciatc the satin
smoothncss of your 
NORELCO shave. No
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—no bite. 12 sclf-sharp- 
ėning totary action eut- 
ters get cvery ivhiskcr. 
Ouiet, cool-running 
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