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Plečia Vilniaus mi

NAUJOJI VILNIA VILNIAUS 
MIESTO RIBOSE

Gruodžio 16 d. paskelbtas nu
tarimas, kad Naujosios Vilnios 
miestas įjungiamas į Vilniaus 
miesto ribas. Ryšium su tuo pa
naikintas Vilniaus miesto šiau- 

, rėš vakarų rajonas, vadintas 
Dzeržinskio vardu, o vietoj jo 
įsteigiamas Naujosios Vilnios 
vardu vadinamas miesto rajo
nas, ir pertvarkomos rajonų ri
bos. - ’ .

Vilniaus miestas yra padalin
tas į keturis miesto rajonus, ku
rie vadinami: Lenino, Stalino, 
Tarybų ir dabar Naujosios Vil
nios.

Dar nėra pasfltelbta, kaip su
sitvarkys su atiminamais kaimų! 
rajonais, kurie dabinųužima aps
kričių vietas.
r Ir Vilnius, ir Naujoji Vilnia, 
patys būdami savarankūs mies- 

’tai (kaip seniau buvo vadinami 
I eilės miestai, o dabar vadinami 
respublikinės priklauso mybės 

f miestai) tuo pačiu metu yra ir 
aplinkinių kaimų rajonų centrai.

Vilniaus rajonas j šiaurę nusi
driekia net už Maišiogalos ir be
veik siekia Kernavę, kuri yra 
Širvintų rajone. į pietus Vil
niaus rajonas bęveik siekia'Ja- 
šiūnus/O kampais beveik atsire
mia į Medininkus pietryčiuose ir 
į Rūdninkus pietvakariuose. Ta
čiau vakaruose Trakų rajonas 
prasideda vos už šešių kilo- 
metni nuo miesto, o rytuose 
Naujosios Vilnios Tajonan visiš
kai prigludęs prie miesto ligšio
linių ribų. • \

Panaši padėtis yra buvusi 
Kaune. Aplink Kauną buvo du 
kaimų rajonai: Vilijampolės ir 

- Panemunės (šio centras pirma 
buvo Aukšt. Panemunėj, paskui 
Garliavoj). Bet vėliau tie du ra
jonai buvo sujungti į vieną Kau
no rajoną. Aplink Klaipėdą irgi 
yra atskiras nuo miesto Klaipė
dos rajonas (centras Gargžduo
se, o visa Kuršių Neringa laiko
ma Klaipėdos piiesto dalimi).

Kadangi Vilniaus mieste da
bar bus miestinis Naujosios Vil
nios vardu vadinamas rajonas, 
tai vargu ar bus paliktas tuo pa
čiu vardu vadinamas kaimų ra
jonas, kadangi tai sukeltų daug 
painiavos. Bet, jeigu kaiminis 
Naujosios Vilnios rajonas būtų 
prijungtas prie Vilniaus, tai sos
tinėje centrą turįs rajonas pasi
darytų .. . "pasieniniu" rajonu, 
kadangi dabartinis N. Vilnios 
rajonas jau atsiremia į Stalino 
nubrėžtąją sieną tarp "LTSR" ir 
"BSSRV...

aiškėjo, kad tie butai ne toki 
jau ir dideli, nes vidutiniškai jų 
gyvenamasis plotas esąs tik 33 
kvadratiniai metrai, tai yra du 
visai kuklūs kambariai (3x3 m., 
arba nepilnai 10x10 pėdų) ir vie 
nas vidutinio dydžio (nepilni 4x4 
m., arba apie 13x13 pėdų). Vir
tuvės, vonios ir prieškambarių 
plotas į gyvenamąjį plotą ne
įskaitomas.

Daugelio tokių butų name vie 
nas kvadratinis gyvenamojo plo
to metras ligi šiol atseidavęs po 
1,700 rublių. Taigi tokio didumo, 
kaipičia. minėtasis, butas pasta
tyti kaštuoja <56 tūkstančius 
rublių. Tai yra vidutinio darbi 
ninko ar tarnautojo (pavyzdžiui, K 
mokytojo) maždaug aštuoneriy 
metų alga. Tai tik plįkas, tuščias 
butukas.

Dabar projektuotojai (gal nu
sižiūrėję į Ameriką) jau mano 
statyti vadinamus "mažametra- 
žiniūs” butus, tai yra, mažesnio 
gyvenamojo ploto: po vieną kam
barį su virtuve, po du kambarius 
ar po tris kambarius su virtuvė
mis.

Gyvenartfasis tų butų plotas 
būsiąs nedaug mažesnis, kaip ir 
dabar. Vidutiniškai išeisią po 30 
metrų gyvenamiesiems 'kamba
riams. Būsią sutaupyta maži- 

į nant virtuves, vonias, prieškam
barius ir įtaisant sienose spin
tas. Tokių būtų statyba atsal
sianti pigiau: "tik" po 1,300 
rublių kvadratinis metras, arba 
vidutiniškai po 39,000 rublių bu- 
Jas. ¥

Tai kainos dideliuose namuo
se. Vieno ar dviejų butų name 
tokio paties ploto kaina turi bū
ti atitinkamai didesnė. Pigesnis 
namas gali išeiti tik be nor 
liųjų patogumų, iš pigios me
džiagos. Todėl 'suprantama, ko
dėl tuo metu, kai partijos laik
raščiai’ vis dar teberašo apie bu
vusias K^uno "braziluos" lūš
nas, • ateina žinios, kad Kauno 
pakraščiuose auga naudos, daug
platesnės "brazilkos".

Jas statosi tie, kurie, nors šiek

BUTAS — 56,000 KUBUI V 
ją Gyvenamųjų pastatų projek-

tavimo skyriaus inžinierius Ka
siulis per Vilniaus radiją nese
niai papasakojo, kad daugumas 
ligi šiol Lietuvoje statytų butų) 
esą nepatogūs: nors ir dideli, 
bet mažai teturį saulės šviesos, 
sunkiai apšildomi, sunku jiems 
pritekti ir baldij ...

Galų gale iš to pasakojimo pa

KREMLIAUS PROPAGANDOS MALŪNAS KAIRE
MASKVA SIŪLO PAGALBĄ AFRIKOS IR AZIJOS TĄUTOMS, 
RAGINDAMA KUO GREIČIAU UšSIVADUOTI Iš "IMPERIA

LIZMO GRANDINIŲ"

Mėlynai aprengtiems vaikams Į darė aiškiu Kremliaus prepagan- 
su medvilniniais "taikos balan
džiais" rankose paraduojant 
miesto gatvėmis, 42 Afro-Azijos 
tautų ir kolonijų vėliavoms ple
vėsuojant virš bulvarų, dulkė
toje, pilkai rudomis spalvomis 
dažytoje Kairo universiteto au
ditorijoje, ketvirtadienį prasidė
jo savaitę užtruksianti taip va
dinamoji "Afro-Azijos tautų so
lidarumo konferencija".

dos forumu.

Milžiniški žaliavų ištekliai

Afro-Azijos plote — nuo pie-

"Laukiniai žvėrys” t
Atidarymo posėdyje konferen

cijos pirmininkas, Egipto defo- 
gatas pik. ltn. Anwar el-Sadat, 
pradėjęs nuo "imperializmo ir 
kolonfalizmo", pareiškė, kad Af
rikos ir Azijos tautos išsilaisvi
na iš "Vakarų laukinių žvėrių, 
kurie kadaise čia slankiojo".’ ši 
tema buvo kartojama visų kal
bėtojų, nuolat puolant~JAV, Bri
taniją ir Prancūziją. •

i

tinio Atlanto iki Siaurinio PacUl, Konferenrijos 18 punktų dar/ 
bot

mėnesį JAV bus"surengia buv. Anglijos premjero Wilsono 
Churchillio dailės darbų paroda. Jo je išstatoma 35 dailės darbai. 
Dailės paroda įvyks Kansas City ir Ncw Yorko Metropolitan 

dailės muziejuj.

JIE ĮSIJUNGĖ 
Į 179 EILĘ -

Praėjusią savaitę, pranešdami 
aukotojus, padarėme stambią 
klaidą. Paskelbėme, kad Vincas 
Malinauskas, iš Chicagos, į tal
ką įsijungė $10.00, gi tikreny
bėje jis yra įsijungęs su $100.00 
Įnašu ir yra 3fc-tas šimtininkas.

Atitaisius šią klaidą, iki pra
ėjusios savaitės buvo įplaukę 
$8,691.95.

Šią savaitę 36-uojų šimtininku 
įsijungė aktyvus Tautinės Są- 
jungo&ir kitų tautinių organi- 
zaciji/ narys Vytautas ir ponia 
Stella Abraičiai, įnešdami $100.

. . *
šią savaitę taip pat į talką įsi

jungė šie asmenys ir organizaci
jos:

Antanas Vaišnw/
Waterbury '..... ......... $25.00

Teodorai Papartis,
Chicago....... ............. $15J)0

M. Karaša,
* Baltimore ............. $10.00
Tautinės Sąjungos 

Los Angeles skyrius $25.00
Šiandien skelbiame $175.00
Iki praėjusios • 

savaitės gauta $8,691.95

fiko — gyvena du trečlaliai vi
sos žemės gyventojų, čia slypi 
milžiniški strateginių žaliavų iš
tekliai, ,tačiau ekonominis tų 
kraštų pajėgumas yra silpnas, 
gyVeninlo sąlygos primityvios, 
gyventojai, su mažomis išimti
mis, analfabetai.

Iki Antrojo Pasaulinio karo šie 
plotai buvo Vakarų valstybių do
minuojami. Po karo jie virto 
galinga fanatiško nacionalizmo 

i jėga, dėkinga medžiaga komu- 
! nizmo infiltracijai.

Skirtinga nuo Bandungo
• Kairo konferencija laikoma 

1955 m. Bandunge, Indonezijoje, 
įvykusios Afro-Azjjos tautų kon
ferencijos tęsiniu. Tačiau prak
tiškai esama didelio skirtum^).

Bandungo konferencijoje da
lyvavo. vyriausybių atstovui. Ją 
organizavo taip vadinamos Co- 
lombo jėgos — Indija, Pakista
nas, Burma, Ceilonas ir Indone
zija. Komunistinė Kinija ir š. 
Vietnamas buvo kviesti, o Ru
sija ne. Komunistams tada ne
pasisekė konferencijos užvaldy
ti. Delegatai griežtai pasmerkė 
kolonizaciją, tačiau išvengė ko
munistinės linijos. ,

Dabartinė Kairo konferencija 
yra neoficiali — be oficialiai įga
liotų vyriausybių atstovų. Apie 
400 delegatų. atvyko /privatine

tiek ir "prasikalę", bet negaunai^nioiatyva. Jų tarpe yrą ambasa
1 1 • J • 1 1 • J •

privilegijos gyventi valdiniuose 
namuose. Tą privilegiją gaunan
tieji moka visai mažą nuomą, 
kurios vargu pakanka namams 
palaikyti. Pastatymas apmoka
mas iš.visų gyventojų mokesčių, 
taip pat ir iš tų, kurie niekad 
nesutaupys 50 ar daugiau tūks
tančių rublių padoriam savam 
namukui pasistatyti, ir kuriems 
vienintelė išeitis — kurti nau
jas "brazilkas".

dorių, politikų, buv. mįjnisterių, 
komunistinio "taikos fronto" va
dų, prekybininkų. *

Prieš porą mėnesių Nasseris 
pasiūlė posėdžiauti Kaire, tuo ti
kėdamasis laimėti vadovaujantį 
vaidmenį arabų pasaulyje. Buvo 
sudarytas 18 tautų atstovų ko
mitetas, kuris konferencijon pa
kvietė Sov. S-gą, nes ji "didžiąja 
dalimi yra azijinė".

Ir taip ši konferencija pasi-

varkė yra nukopijuota iš ko
munistų taikos manifesto, kurį 
po bolševikų revolfticijos sukak
ties minėjimo *Maškvo'fy pasira
šė 64 komunistų partijų ir fron
tų atstovai. Joje reikalaujama 
nutraukti atominius bandymus, 
baigti karinius paktus, "kolonia- 
izmą ir imperializmą" ir t.t.

"Broliška pagalba"
Antrą dien;), po Sirijos atsto

vo I)awalibi kalbos, kurioje jis 
pabrėžė/ kad kapitalistų investi
cijų nacionalizavimas esąs ne tik 
teisėtas kelias, bet ir "būtinybė 
Afro-Azijos atsilikimui likviduo
ti", be eilės išleistas kalbėti so- 
vietų atstovas A. Arzumianas 
pasiūlė besąlyginę rusų pagal
bą :

"Sakykite, ko jums reikia. 
Mes esame pasiruošę padėti, kaip 
brolis broliui, ir padėsime, kiek 
išgalėdami, pinigais ekonominės 
paramos ar paskolos forma. Mes 
nereikalaujame iš jūsų dalyvau
ti jokiuose blokuose, perstatinė
ti vyriausybes arba keisti jūsų 
užsienio politiką.

Kitas sovietų kalbėtojas, S. 
Rašidovas, ragindamas kuo grei
čiau išsilaisvinti iš "imperializ 
mo grandinių", pasiūlė visišką 
Sovietų Sąjungos paramą . vi
siems "nepriklausomybės są>ū 
džiams" nuo Alžyro iki-olandų 
N a u’j os i os G v i n ė j os.

Skverbiasi ir Pietų Ameriką
Sovietų Sąjunga bando susi- 

kuVti ekonominį prietiltį Pietų 
Amerikoje, lengvomis sąlygomis 
siūlydama reikmenis naftos šal
tiniams eksploatuoti.

Pietinė Amerika daugeliu po
žiūrių yra panaši į Vid. Rytus. 
Abi zonos yra neturtingos, nc- 
pakankamai. civilizuotos, nepa
tenkintos JAV politika ir labai 
jautrios ^sovietų pasiūlymams.

Pirmasis žingsnis padarytas 
Brazilijoje. Sovietų prekybos at
stovybė Torgbras, stengdamosi 
Brazilij’os kariuomenės KĮubui 
parduot i 5,000, sovietinės gąmy 
bos automobiliu
kitų gami 
bu met u 
Brazilijoje ml 
pinti grąžtai:
Rifais įrengimais, lįurMAs mųno- 
polisYtminirktli?’ iš Vakaru vals-

t

tesnemis uz 
rainomis, dery- 
ė, kkd ji galėtų 
monopolį aprū- 

ineridpmis ir

tybiū.

y
t

Atrodo, kad rusai panašų pa
siūlymą netrukus padarys Ar
gentinai, jeigu iki šiol dar ne
pasiūlė, ir kitiems P. Amerikos 
kraštams.

•Jungt. Amerikos Valstybės 
prieš kurį laiką atsisakė duoti 
kreditų Argentinos, Brazilijos ir
Čilės naftai eksploatuoti, nes 
tuose kraštuose naftos eksploa
tacija yra monopolizuota, o JAV 
remia privatinę iniciatyvą.

NAUJU JAV GINKLU PROJEKTAI
Armijos vaifVvVbė paskelbė, 

kad ji bandanti nvoją foto žval
gybos sistemą, kijri įgalinsianti 
dalinių vadus išžvalgyti priešo 
užnugari iš žemų1 aukščių nak
ties metu. i t

Sistemą sudaro speciali kame
ra, vadinama KA-28, ir bepiloti- 
nis lėktuvas, kurie vairuojami 
radijo bangomis ir kontroliuoja
mi radaro aparatais. Kamera,

kundįniais protarpiais, automa
tiškai apsišviesdama.r- fotogra
fuos žemės paviršių iš labai že
mo aukščio. Atgal grąžintas lėk
tuvas su kamera nuleidžiamas 
parašiutu, kuris taip veikia au
tomatiškai.

ų /

Aviacija užsakė bandymams 
pagaminti 2,000 mylių per va
landą skrendantį bombonešį. Tai

sujungta su stipria baterija, se-jbus tris kartus griečiau skren-

Gen. Lauris Norstad, NATO pajėgų vyriausias vadas, savo štab 
Paryžiuje, laikraštininkams aiškina, kad dar 18 mėnesių reikės 
remtis JAV toli skraidančiais bombonešiais, kol bus apsiginkluota 

• raketiniais ginklais.

$8,866.95
Dar, būtina sukelti $11,133.05 s T*

dąs bombonešis, negu ligsiol tu
rimieji. • ‘.

Naujasis bombonešis, ‘ kuris 
galės skristi didesniame, negu 
70,000 pėdų^ aukšty, tuo tarpu 
vadinamai WS-110A arba che
minis bombonešis, nes jis būsiąs 
varomas naujos rūšies cheminiu 
kuru. Jis būsiąs raketų išmeti
mo platforma; priartėjus iki 
priešo gynybos linijų, raketos 
bus išmetamos ir iš tolo vairuo
jamos Į taikinius.

ligšioliniai sprausminiai bom
bonešiai B-52 ir B-47 įkrisdavo 
apie 600 mylij/ per vai. 40,000 — 
55,000 pėdų aukšty.

*» * *
JAV aviacija tikisi savo arse- 

nalan įjungti laivyno konstruo
jamą naują raketą su 1,500 Yny- 
lių radiusu. Laivyno raketa Po* 
laris bus panaši į pačios aviaci
jos sukonstruotą Thorą ir armi
jos Jupiterį, Pentagono įsakymu 
dabar pervestą \aviacijoS kon
trolei, tik su skirtinga degalų 
sistema. Thoras ir Jupiteris yra 
varomi skystais degalais — ži
balo ir sunkiai kontroliuojamo 
skysto deguonies mišiniu, o Po- 
laris bus varomas tirštu kuru — 
naudos rūšies chemikalais.

Laivynas/'Siuriam pastarai
siais mėnesiais ^pasisekę išspręs
ti tirštų degalų problemą, pro
jektavo Pola'rį leisti nuo virš 
vandens plaukiančių laivų bei 
povandeninių. ’ Aviacija gi lei
sianti jį nuo žemės paviršiaus, 
todėl, sakoma, nebūsią daug gin
čų dėl pasidalinimo, kaip tai įvy
ko, prieš perimant Jupiterį.

fės: G. Neįmanąs, M. 
įžytė, R. Gaidžiūnaitė, 

Dirvos nuotr.

Tautinių šokių grupės "Grandinėlės" šokėjai, kurių trys šokiai — Lenciūgėlis, Blezdingėlė ir Sadutė rudjns gamtoj įsukti į film
Mazoliauskaitė, K. Žygas, A. Gelažytė, Ing. Stasaitė, D. Benokratytė, N. Kijauskaitė, V. Karosaitė, R
L. Kavaliauskaitė, R. Mockutė, V. Benokraitis, K. Stankaitytė, J. Gailiušytip, V. Orintaitė, A. Alkait

• * *r\
\

žagarskaitė, G. Mazoliauskait) 
A. Balčiūnaitė.

IS VISUR
• Ginklus ^Tuhnųnistinio blo

ko pirktis yra^Jinkusi Indonezi
ja, jei jų negaus iš JAV.

• JT Nusiginklavimo Komisi
jos sesiją, kuri prasidės sausio 
mėn., sovietai boikotuos, — pa
skelbė "Pravda".

• Pirmąjį povandeninf
po karo pradėjo statydintis 
ponija. — Sov. S-ga šiuo metu’ 
turi per 500 pov. laivų __ dau
giau, negu jų turėjo Hitleris 
Antrojo Pas. karo pradžioje.

• Ren - Guriono vyriausybės 
krizės laukiama, vokiečiams at
sisakius teikti ginklus Izraeliui.

• Septintoji amerikiečiŲ armi
ja, stovinti Vokietijoje, yra ka
riškai pajėgesnė, negu visos 
JAV karinės jėgos, Antram Pas. 
karui baigiantis Europoje.

• Maskvos radijas paneigė^- 
kad Sov. S-gai nepasisekę paleis
ti trečiąjį .(žemės satelitą, ši ži
nia buvo kilusi iš Washingtono. 
E. Bergaust, "Missiles and Roc- 
kets” žurnalo redaktorius, sakė
si ją gavęs iš JAV kontražvalgy- 
bos sluoksnių.
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K AS ir K ll R
ržas Rajeckas, L 
inys \Washingto

Juozas Rajeckas, Lietuvos Pa-'bino pianu, J. Matplaitienės va
siuntinys \Washingtone, Kalėdų dovaujama tautinių šokių gru-
švenčių proga per Amerikos Bal- pė pašoko keletą liaudies šokių. 
są>į Lietuvą perdavė prasmingą, Džiugu buvo matyti keletą ir 
sveikinimą, kurį baigė tokiais jaunosios kartos kūrėjų.
v^i^iais

o i .4. • t> , -iv.- sutramdo šiaurės vėjų LiteuvojeRedaktorius: Balys Gaidžiūnas. .
Įregistruota kaip antros klasėsj pūgas ir grąžina mūsų vargo 

tautai jos nupelnytą tikrosiossiunta 1915 m. gruodžio 6 d., Cleve- 
laride pagal 1879 m. kovo 3 d. įsta
tymą.

Prenumerata metams iš anksto: 
mokant $8.00. Įsteigtas 1915 metais.

Atsk. Nr. kaina 10 centų.

Šia savaite
Balys G a i d žiūn as

sius dienos Dirvoje rasite nau
ją skyrių —- Lietuvos Kronika. 
Tai jubilėjinių — Lietuvos Ne- 
pi iklausomybės 40 metų sukak
ties' dovana skaitytojams.

Ji Dirvoje pasirodo tik rūpes
tingu Dr. A. Geručio iš anksto 
pradėtu darbu. Taip pat jr Tau
tinės Sąjungos centro valdybos 
nutarimu vėliau tą gausią Ne
priklausomos Lietuvos gyveni
me apžvalgą išleistiNitskira kny
ga,

Skaitant Lietuvos Kroniką 
pro skaitytojo akis prabėgs Lie
tuvos Nepriklausomybės metuv v (
visi svarbieji įvykiai. Jais mes 
tvirtesniais saitais vėl susirišim 
su gražia mūsų tėvynės ir vals
tybės praeitim. Jais mes būsim*paraginti ir tvirtesniu darbu 
siekti savajai tautai ir valstybei
laisvė: 

M
skaityt 
riau

būsim labai dėkingi, jei 
)jai dėl šio naujo sky-‘ 

atsius ir savo nuomones.

Lituanus' redakcija praneša, 
kad ji yra gavusi iš Maskvos 
leidžiamo lietuviu kalba laikraš-Ik
čio ’ Tėvynės Balsas” kvietimą 
pasikeisti laikraščiais. Tokį ftgt 
kvietimą nesenai yra gavusi 
Dirvą, o kiek patiriame, ir kiti 
lietuvtaki kfikraščiai.

jau nebegrįžta. Didelė jų 
dalis po kurio laiko kažkur 
visiškai dingsta. Normaliai 
gyvenančiam laisvam kraš
tui savo piliečių kviesti grįž
ti nereikia. Tokiems kraš
tams nereikia nei jokios 
propagandos apie kylantį 
krašto gerbūvį bei ' gerą 
žmonių gyvenimą. Kur gy
venimo lygis augštas, kur 
žmogaus uždarbis garantuo
ja jam padorų pragyveni
mą, visas pasaulis žino be 
jokios specialios propagan
dos. Krašto turtingumas ne
gali būti dirbtinas, skurdas 
negalimas nuslėpti, o ger
būvio negali užginčyti. Bol
ševikinė propaganda nuo 
aušros iki pusiaunakčio kala 
ir kala savo gyventojams 
apie tai, kaip Vakarų kapi
talistiniame pasaulyje yra 
išnaudojamas darbo žmo
gus, kaip skurdžiai, ten gy
venąs ir esąs skriaudžiamas 
darbininkas ir kokią palai
mą darbo žmogui atnešusi 
§ovietinė santvarka, o tas 
sovietinis žmogus visu tuo 
nei nemano patikėtis Net 
bolševikų premijuotųjų' ro
manų herojai dažnai, norė
dami pabrėžti gerą, pasitu
rintį gyvenimą, sako „kaip 
Amerikoj”, tuo vienu žode
liu sugriaudami visas pro
pagandos pastangas.

laisvės rytą

Z

fe Kalėdų Kristus \

n

• J. J. Bačiūnams, keliaujan- 
fiems po Australiją ir nuvykus 
į Australijos sostinę Canberrą, 
juos aerodrome pasitiko lietuvių 
bendruomenės pirmininkas A. 
čeičys ir tautiniais rūbais apsi
rengusios ponios: M. Labanaus
kienė, B. Jurašienė ir A. Genie
nė.

Sostinės laikraštis The Can- 
1 erra Time atspaude jų sutikimo 
nuobrauką ir su J. Bačiūnų ilgą 
pasikalbėjimą, kurio vedamoji 
mintis yra: geri lietuviai yra ge
ri JAV ir Australijos piliečiai.

• Lietuvos Nepriklausomybės 
Fondo posėdis, kuriame dalyva
vo LNT pirm. V. Rastenis ir 
Tautinio Sąjūdžio pirm. B. Ne- 
mickas įvyko gruodžio 22 d., A. 
Seniko bute, Grcat Neck, N. Y.

LNT pirm. V. Rastenis pada
rė 1957 m. LNT-os darbų apžval
gų. v

LNF-o ižd. K. Biliūnas patiekė 
praeitu metu apskaitą.

Be jokio abe 
raščiai jiems re' 
nių šaltiniai apie įvairiuose kraš
tuose gyvenančius tremtinius, 
kad vėliau galėtų įuos įvairiais 
kanalais terorizuoti, jiems tą 
laikraštį ^siuntinėti ir apgaulin
giausiomis priemonėmis kviesti

;žli i ko'muųistu

Tegul, anot rašytojo Igno šei
niaus, Maskva atitraukia savo 
visas okupacines jėgas iš Lietu
vos, raginti grįžti nereikės. Ta-ojimo, tie laik- ...

‘aliiiĮji, kaip ii- ‘la he‘uv,al lš vlso Pasaulio kraš 
tų grįš pasnlgton-^tėvynėn.

•••«•••••■■ve••••••..••4a•

v CHICAGOS 
GYDYTOJAI

• Čikagoje įkurta jūrų skautų- 
čių akademikų Korporacija

GINTARAS”. ‘
Korporacijos pagrindiniai tik

slai yra: Kovoti dėl Lietuvos, 
kaip, jūrinės valstybės atstaty
mo, pasišvęsti Dievo, Tėvynės ir 
Jūros tarnybai, siekti mokslinio 
pažangumo, laikytis skautiškų 
principų gyvenime, skleisti jū
rinę mintį akademinio jaunimo 
Firpe ir siekti lietuviškos kultū
ros išlaikymo ir asmeninio tobu- 
' ėjimo. <

Korp! GINTARAS valdybą 
sudaro: Butkus Kęstutis — 
pirm., Rutkaitė Daiva — vice- 
pirm., Kregždaitė Jonė — sekr., 
slėnys Liudas — laivūnas ir Si 
maitis Eugenijus — tėvūnas.

SANTARIEČIŲ
GYVENIME
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KUO GYVENO IR MIRĖ 
KUDIRKA

1899 — pačiais savo mirties 
— metais Vincas Kudirka laiš
kuose buvo lyg ir asmeniniam 

ttli
Neišlipu iš lovos ir gyvenu 

vienui vienas, neturiu nė šešėlio

Posėdis LNT-os veiklos ap
žvalgą sausio pradžioj išleisti^kundūi žodžių suradęs: 
atskiru leidiniu, o LNF apyskai
tą paskelbti spaudoj

Sausio mėn. bus renkama.LNT į lietuvių aplink save iresmi visai 
valdyba, o kovo pradžioj LNF atskirtas nuo svieto.
valdyba, kurių kadencija ’ kaip 
tik šiuo laiku ir baigiasi.

Posėdžiui pirmininkavo 
pirm. Antanas Senikas.

LNF

• Kazys Dausa, buvęs Vairo re
daktorius ir Vilniaus Universi
teto mokomojo personalo narys, 
po 15 metų tremties Sibiro sto
vykloje yra grįžęs į Lietuvą.
• Komunistinė „Tiesa”, spaus
dinama Vilniuje giriasi, kad jos 
kasdieninis tiražas ej)ąs .192,000.

Tiek apie save. Ir užtenka 
tiek. Iš tikrųjų gi rūpinamasi li
gonius — ir gydytojo, gerai ži
nančio savo suskaitytas dienas 
— lietuviškaisiais reikalais.

Tuo, kas nemirs su žmogumi:
1) Lietuvių kalbos gramatikos 

užbaigimu, išleidimu ir laikraš
čių rašybos sutvarkymu;

2) Lietuvių literatūros paro
dos Paryžiuj^-furengimu ir jai 
aukų parink i irt 6 ;

3) Nauju Bairono „Kaino” iš-
1 ik užmiršta prj^fnThti, kad tos leidimu, kuriam Kudirka dar no
"Tiesos” beveik niekas savo no-jvįs vertimo kalbą pataisyti; 
ru \ųesiprenumeruoja, bet ją 4) Aukų rinkimu Sibiran iš- 
prievarta priverčia skaityti tar- tremtiesiems; *
autojams užprenumeruojant 5) Rankraščiais Amerikos lie- 

'j taigose ir atskaitant iš algos.

besirūpinant paskutiniąja kny-1 
fca. Lapkričio 16 d., apie 4 va
landą popiet, Kudirką rado Ae 
žado. Su juo daugiau ir nebesu
sišnekėta.

Paliko — ypač mums, Kudir
kos Metų skelbėjams — šios ob
jektyvios pamokos, ką reiškia 
kudirkiškoj i dvasia:

— Geriau jaunam numirti iš 
persidirbimo, jeigu darbai šau
kia, negu pasenus iš nuobodulio.

— Tjada, kaip ir šiandien, rea
lus kultūros darbų organizavi
mas buvo svarbiau už politinius 
žaidimus.

Aišku, už visų rūšių sapnus 
irgi. V. K.

*

• Valdas Adamkavičius pri
klauso akademinių organizacijų 
pirmininkų komitetui, kuris tirs 
galimybės Vasario 16 proga 
įteikti lietuvių jaunimo memo
randumą Jungtinių Tautų gene
raliniam sekretoriui ir valstybių 
delegacijom, šiuo tikslu sausio 
pirmą savaitę lankysis New Yor-

• K. Ostrausko Kanarėlei leis
ti, kuri iš spaudos išeis vasario 
mėnesį, Waterburio santariečiai 
prisiuntė 19 dol., o chicagietė 
Dalia Lukošiūnaitė surinko 75 
Jok, jų tarpe po 5 dol. iš garbės 
prenumeratorių: A. Rimkutės, 
A. Levano, E. Vengiansko, A. P. 
Bagdono, X. X., X. Y., J. Palu
kaičio, V. Duobaitės, J. Lukošiu- 
nienės, G. Gudaitytės, K. But
kaus, V. Vilipaitės ir E. Migli- 
naitės. Kol. Lukošiūnaitės „blo
kas” vienas iš pačių stambiau
sių !

• Kalėdinį montažą per So- 
phia Barčus radijo valandėlę 
perdavė ehieagiečiai Lakštuonė 
Betkauskaitė, Rita šimanskytė 
ir Gabrielius Gedvilą. Lietuviš
ką eglutę amerikiečiams įtaisė 
Roosevelto universiteto, taip pat 
Chicagoje, lietuvių studentų klu
bas, kuriam šiuo metu pirminin
kauja santarietis Jonas Bagdo
nas. Valdybai dar., priklauso ir 
Judita Junkeryt#

• Gruodžio 21 d. IVaterburio
antariečiai buvo surengę vi

siems studentams V. Kavolio pa
skaitą, iššaukusią gerą valandą 
diskusijų. »

• Irena Kleinaitytė dėsto Wa- 
terburio šeštadieninėj lituanisti
nėj mokykloj patiems mažiau
sioms . . .

• Horstas žibąs Chicagos uni-

'-'J

Kardinolas F. Spellman ir juokdarys artistas Bob Hope Korėjoje, 
Lankydami JAV karines bazes.

NEVYORB

N E O - LI T H U A N I A 
N E W YORKE ŠVEN
ČIA KO R P O R A C I J O S 

b 3 5 METŲ SUKAKTĮ

1958 m. sausio mėn. 11 d. 
Korp! Neo-Lithuania ruošiasi 
paminėti Korporacijos 35 metų 
sukaktį. Kartu bus švenčiama ir 
jos metinė šventė.

Iškilmės vyks Estų Namuose, 
243 East 34th St., Manhattap, 
N. Y; (netoli Lexington Avė.). 
Šventė bus pradedama 7 vai. 
vak. iškilmingu posėdžiu, kurio 
metu bus keliami juniorai. į se- 
niorųs.

Šventėje dalyvauti kviečiama 
Santaros, Skautų Korp! Vytis«J 
L. S. Sąjungos ir L. S. T

ka ir šokiais. Korporantai ir kor- 
porantės dalyvauja uniformuoti.

Lenkas apie Ameriką
Marian Podkowinski, komu

nistinio lenkų laikraščio ”Try- 
buna Ludu” koteappndentas Bo- 
nnoje, paskelbė knygą apie> 
Ameriką. Ten jis rašo, jog ame
rikiečiai gana sunkiai dirbą. 
Esą, vidutinis amerikietis gyve
nąs nuolatiniame dolerių ieško
jime — pilna ledų ir kramtomos 
gumos burna, vienoj rankoj 
Whiskey, kitoj cigaretė.

’ Kad amerikietis turi automo-
įlį — tai nėra gerbūvio ženk-

a," Aš stebėjausi, matydamasAka- rgražius naujus automobilius, pa
statytus prie lūšnų.deminio Sambūrio ir kitų drau

giškų akademinių organizacijų 
atstovai. Po posėdžio bus pobū-i Aš netvirtinu, jog visi ameri-

gr.zti į Komunistų terorizuojamą 
mūsų tėvynę.

Prieš mane guli keli „Tėvynės 
•Balso” numeriai, kuriuose dabar 
jau rašo nebe" rusai, kaip J^uvo 
kiek anksčiau, bet didžioj dau* 
gumoj rusams parsidavę lietu
viai. Kiekvienam numeryje, ku
ris nors žymesnis asmuo — is
torikas, rašytojas, teatralas — 
kviečia grįžti tėvynėn savo pa
žįstamuosius, kurių ten laukia 
beveik aukso kalnai. Laikrašty
je, kaip ir anksčiau, pilna pasa
kėlių, kad sugrįžusieji, kurių pa
skutiniuoju metu šiek tiek atsi
rado iš Pietų Amerikon seniau 
emigravusiųjų, gyvena nepa
prastai laimingą gyvenimą. Tos 
žinios taip jau pigiai surežisuo-j 
tos, kad ir mažai komunistinį' 
gyvenimą pažįstamiems, sukelia' 
tik šypseną.

Paskutiniuose ’ Tėvynės Bal

Tel.* ofiso PRospect 8-1717 

Rezidencijos REpublic 7-7868

"Dr. S. Biežis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3118 West 63 St.
VAL.: 1-3 popiet ir 7-8 v. vak. 

t rečind. ir sekmad. ofisas uždarytas, 
šeštad. tik nuo 1-3 vai. popiet.

Rezid. 3211 W. 66th PLACE

Tel. offic’o EVerglade 4-7376 
Tgl. buto GRacolnnd 2-9203

Dr. .Juozas Bartkus
GYDYTOJAS ĮR CHIRURGAS 

Norvest Medical* Center

2336 M est Chicago Avė 
ChiciiRo 22, m.

VAL.: 1-3:30, 6-8:30 p. p. pirmad.ų 
antrad., ketvirtad., per.ktad.,
Tik susitarus trečiadieniais.
11-9 n p šeštadieniais
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atspaustus jau

”Tė-

1 Li tuviškuose laikraščiuose bu- 
o rašyta, kad dail. Petras Rim- 
a esąs apakęs ir gyvenąs prie

glaudoje. Dabar Maskvos gar
siakalbis „Tėvynės Balsas” ra
šo, kad dail. Petras Rimša gyve
na ir dirba savo bute,-^Kaune. 
Esą jis, padedant J. Rimantui, 
tašąs savo atsiminimus. Įdomu, 
kam dail. P. Rimšai reikalingas 
ias pagalbininkas?
• Dirvos bendradarbis ir talki
ninkas P. Mitas, Philadelphijoje,
po operacijos ligoninėje, vėl įsi- 
, ungė į talką.

^^<un. Dr.Voroas žiūraitis, O.P.
nesenai grįžo ,iš Europos apie 
kurią taip sako: Ji žaviai pro
gresuoja, bet nemažai ir rūpes
čių turinti.

Rašydamas Dirvai įdėjo tokį 
sveikinimą: Palaimintų 1958-jų 
metų! j

tuvių spaudai.
Tai>iek juk viename tiktai versitete gavo biznio adminis-

laiške!
Vietoj nevilties, kuri visada 

pigi. Arba tuštybių.
O štai — paskutinysis Kudir

kos laiškas P. Mikolainiui:
— Dabar da niekam netinku

t racijos magistro laipsnį, o Ju 
liirš Šmulkštys išlaikė prelimina
rinius daktarinius egzaminus 
Indianos „ universitete jir dabar 
rūpinasi disertacija.

vis su vaišėmis ir šokiais, šo
kiams groti pakviestas R. But
rimo orkestras.

Visi korporantai ir korporan- 
tės šventėje dalyvauja su spal- 
■omis. Pakvietimai į minėjimą 
gaunami pas korporantus ir pas 
valdybos pirmininką J. Mauru
ką, tel. AP 7-92°5 ar laišku 1150 
Glenmore Avė., Brooklyn 8, N.Y.

Nepriklausomoj Lietuvoj Kor
poracijos" metinių švenčių išva
karėse būdavo šaukiama tradici
nės seniorų sueigos, kurių metu 
pakeldavo^ juniorus į seniorus. 
Valdyba, norėdama tęsti šią“gra
žią tradiciją ir toliau, 1958 m.\ 
sausio mėn. 4 d. 7 vai; vak' 
kia seniorų sueigą Lietuvių 
Amerikos Piliečių klubo patal-

kiečiai gyvena blogai arba laiko 
automobilius dėl parodos. Tačiau 
yra faktas, jog vidutinis ameri
kietis gyvena mažiau patogiai, 
negu vokietis, šveplas ar danas, 
kurie, ir neturėdami automobi- 
ių, žino, kaip gyventi. .
‘Amerikietis nori turėti/savo 

lamuose visus paskutinės mado^ 
įrengimus; pramonė tuo skatina
ma didesnei gamybai, bet jis re
tai gyvena pagal savo pajamas;

• Kalėdų atostogų proga ry- 
tiktai korektai spausti. .vDa'tinių pakraščių studentus san- 

vienas dalykas man rūpi; o tai:., tariečius lanko Gabrielius (ied- 
kad galėčiau suspėti su „Juoda: vila, o filisterius — Raimundas' pose, 289 Union Avė., Brooklyn,
žeme”_  turbūt da suspėsiu, no-1 Mieželis. Bus fBostono\ žiemos > N. Y., kurios metu bus keliami
vint giltinė gana arti suka ap-,'stovykloje gruodžio 27-29 dd. ir, juniorai į seniorus. Po sueigos
link^mane. I New Yorko

Idiotiškos mirties atsibastyta, me.

v
Jis visai nesidomi klasiniu 

menu ar muzika,t tačiau niekad 
neatsisako' paremti muziejų, or
kestrų ar- panašių institucijų, 
įmerikietis mėgsta triukšmą.
isiška tyla jam būtų Įpaižūtis^ 

-'Jis dirba nuolatiniame triukšme, 
todėl nudėvi savo nervus ir akis.

Ir jeigu tu į jo klausimą „kaip 
patinka Amerika?” atsakysi nei-

mjų Metų sutiki- ten pat (8 vai. vak.) bus alų- giamai, jis tave palaikys idijo-
1 tis-arbatėlė su plokštelių muzi- tu.

PATI PATIKIMIAUSIA FIRMA SIŲSTI SIUNTINIUS J LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ IK 
KITAS SSSR DALIS YRA

PARCEL S TO RlTSSIA, INC.-
VEIKIA pagal specialų susitarimą su TNTURIST, Maskvoje 

1530 Bcdford Avė., BrooKlyn 16, N.^Y., Tel. INgersol 7-7272, INgersol 7-6465
Priėmimo Punktas
New York Citv, 78 Second Avė., Td ORchard 4-1540

GALITE SIŲSTI TIK NAUJUS DAIKTUS «

is "šedevrus”, o su 
žiburius” ir „Nepriklau

soma Lietuva” barasi dėl įvai
rių komunistams daromų nema
lonumų.

Apie patį "Tėvynės Balsą” ir 
tą komunistinį komitetą, kuris 
veda Maskvos diktuojamą akci
ją, kad kiek tik galima daugiau 
tremtinių grįžtų į jų ”rojų”, la
bai gerai parašė ' Tėviškės žibu
riai”. Ten saokma:

Į kiekvieną kraštą jo iš
eivis gali betkada sugrįžti ir 
betkada iš jo išvykti. Gi So
vietų Sąjungon grįžusieji

WE WELČOM! YOUR SAVINGS

• Lietuvių Fronto Bičiulių Val
dyba redakcijai atsiuntė pras
mingą šventinį sveikinimą. Svei
kinime yra šis įrašas: "Kūčių so
lidarumas, Kalėdų Naujienos ge
roji valia, Naujųjų Metų viltin- 
< urnas tejtingia mus ištvermės, 
ryžto ir brolių meilės ryšiais su 
Lietuva, per Lietuvą ir Lietu
vai
’ huz. J. Bertulis, gyvenąs Los 
Angeles, atsiuntė geriausius
;vc ikinimi 
ytciams.

Dirvai ir jos skai-

5 Cruod io 22 d., Apreiškimo pa- 
agijos salėje, Brooklyn, ,N. Y.,
\ yko literatūros vakaras, ku- 
iame savo kūrinius skaitė: J. 
Aistis, A. Baužinskaitė, V. Jo- 

nikas, A. Landsbergis, R. Kisie- 
:iiiSj N. Mazalaitė, P. Naujokai
tis, J. Tysliaya, L. Žitkevičius ir 
V. Žukauskas.

D. Audėnaitė gražiai paskam-

Galite siųsti medžiagas drabužiams, naujus drabužius, avalynę, 
odas, siuvamas mašinas, rašomas marinėles, muzikos instrumentus, 
maisto produktus, vaistus ir visokius kitus daiktus.

Galite atnešti savę siuntinius j bet kurių mūsų Jstaigą, o taip pat 
galite atsiųsti paštu. Paštu gauti jūsų daiktai persiuntimui į SŠoR čia 
mūsų įstaigose peržiūyimi, apskaičiuojamas muitas, persiuntimoJišlaiifos 

ir tuoj jums pasiunčiama sąskaita. Gavus jūsų .patvirtinimą ir perlaidą 
siuntinys, be jokio atidėliojimo, išsiunčiamas adresatui.

Jūsų patogumui mūsų įstaigose galite siuntiniui gauti įvairiausių 
daiktų pačiomis žemiausiomis kaiprmis. Taip kad siuntinį galite suda
ryti atsilankę į mūsų įstaigą.

PARCELS TO

Siuntiniai išsiunčiami per 24 valandas nuo jų gavimo. Jie adresatą 
pasiekia per 6-7 savaites. Oro paštu siuntiniai nueina per 7-10 dienų.

Siuntinių pristatymas garantucjamas gavėjo ‘parašu.
Jūs gunate per mūsų įstaigą gavėjo pasirašytą kvitą.
Mūsų įstaigose dirbą patyrę darbininkai ii\ jų yra tflek, kad kiekvie

nas* kiijentas patarnaujamas labai skubiai. Atvykus į įstaigą jums ne
reikia laukti. Jūsų reikalai sutvarkomi bematant.

Jūsų siuntiniai mūsų' įstaigose sutvarkomi, supakuojami taip tvar
kingai, kad siuntinys adresatą pasiekia pilniajiAioje tvarkoje.

Mūsų įstaiga per ilgą metų veiklos laiką išsiuntė šimtus tūkstančių 
siuntinių ir visi siuntėjai mūsų Įstaigų patarnavimu patenkinti. Todėl 
jūs su pasitikėjimu gaįįte\kreiptis į mūsų įstaigąilitevkreiptis į

/ V
RUSSIA, INC.

1S30 Pedford Avė., Brooklyn 16, N. Y.Ą
ši įstaiga atidaryta kasdien ir sekmadieniais nuo 9 iki 6 vai., šeštadieniais 9-4.
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Te^u Tavo smuiko stygom bėga Lietuvos meliodija...
Stasio Santvaros laiškas Mikui Hofmekleriui

Mielas Mikai, f
Neįspėjamas ir neįžvelgiamas 

rytojus blaško ir mėto mus, kaip 
skiedras įaudrinti vandenys. Ar
gi prieš 17-18 metų, mes nors I 
pagalvojom, kad ateis flienos, 
kada vienas kito nepajėgsim su
tikti ir surasti? Atrodė, mielo
joj Lietuvoj patekėjo mūsų sau-j 
lė, ten, žaliose Nemuno pakran
tėse, jinai ir nusileis. Bet daug 
mūsų vilčių, daug sumanymų ne
lemti įvykiai sudaužė, ir mūsų 
rytojus nebuvo tas, kurį tikė
jom.

Prieš porų metų, Lietuvių En
ciklopedijos redaktorių ragina
mas, ieškojau Tavęs beveik vi
sam sviete. Buvo gyvas reikalas 
ir nuoširdus noras muzikų Hof- 
meklerių šeimų L. E. tinkamai 
atžymėti ir jų darbus aptarti. 
Deja, niekur Tavęs negalėjau su
rasti. Tik gerokai vėliau, kai En-

maišiais draugais, nekartų ban
džiau pasinerti į Tavo kančias, 
kurioms prasmę ir pateisinimų 
surasti nėra įmanoma. Galime 

iklopedijos tomas su skurdžiom nebent giliai Jr sopulingai atsi-
iiniom iypie Jus jau buvo perbė- dusti, kad n?usu dienom atsiran-

gęs spaustuvės mašinas, kažkas 
pranešė man iš New Yorko, kad 
Tu gyveni Palestinoj. Nei vienas 
kraštas nūdien nėra toli musų 
žemėj, bet kai reikia žmogų toj 
priartėj usioj kaimynystėj su
rasti, vistiek nėra lengva. Ir aš, 
aptikęs Tavo pėdsakus, galvo
jau: jeigu ta žinia iš New Yor
ko mane būtų laiku pasiekusi, 
bandyčiau Mikui rašyti laiškus 
į visus žydų žemės miestus, taip 
plačiai šv. Rašto išgarsintus ir 
taip tvirtai atmintyje/glūdinčius 
(manyčiau, kad žiniai apie savo 
tėvų, save ir brolį Lęonų turė
tum nedelsdamas pasiusti Liet. 
Enciklopedijai į BostpmFgal bus 
galima jas panaudoti /papildo
mam L. E. tome). Bet~reikalas 
buvo prabėgęs, tad ir viltis men- 

rko dar kada nors Tavo balsų iš
girsti.

Dabar, štai, Dirva net dviem 
atvejais Tavo vardu mane pa
sveikino. Tu minėjai mane savo 
laiške p. V. Rasteniui ir savo 
šauniam pasikalbėjime su p.. V. 
Banaičiu. Dėkui Tau, mielas Mi
kai, kad senų bičiuliu vaizdas darj c c
nesunyko Tavo akyse. Staigme
na man yra Tavo atsiradimas, 
staigmena ir taivkad Tu vėl gy-| 
veni Miunchene, vėl bandai mėg
sti ryšius su savo gimtosios ša
lies žmonėmis. Vadinasi, Tu grį
žai į Dachau kaimynystę, kur, 
berods, nedaug trūko, kad s(ū 
tūkstančiais kitų nekaltų žmo
nių ir Tu būtum dūmu iškilęs į 
dangų pro krematoriumo kami
nų ...

Mielas bičiuli Mikai, nekartų 
aš Tave prisiminiau, nekartų 
apie Tave kalbėjau su savo arti-

Rašvtojas Stasys Santvaras.

da tautų ir žmonių, tokių piktų, 
kaip džiunglių žvėrys.

Kaip vienas nuostabių gyveni
mo momentų, mano atmintyje 
tebeglūdi mudviejų susitikimas 
Laisvės alėjoj (tada jau Stalino)
1940 m. rudenį. Negreitu žings
niu aš ėjau į teatrų, kuris pasi
darė man šaltas ir nemalonus. 
Tu mane pasivijai ir pradėjai 
kalbinti. Deja, prie naujos val
džios aš jau buvau patyręs eilę 
šiokių ir tokių nesmagumų, eilę 
tokių keistų susidūrimų su žmo
nėmis, kuriems ir šiandien atsa
kymo negaliu rasti. Buvau ne
kalbus ir gal net irzlus. Tu ban
dei mane ir šiaip ir taip kalbinti, 
bet aš tik pusiau pravertom lū
pom teatsiliepiau. Pagaliau Tu 
sustojai ir paklausei:

Smuikininkas muz. Mikas Hofmekleris.

— Stasy, tai kodėl Tu su ma
nim nekalbi?

Aš taip pat stabterėjau, pa
žiūrėjau į Tavo geras ir atviras 
akis ‘ir»dribtelėjau:

— žinai, Mikai, aš pradedu 
vengti ir bijoti Tavo girniuj 
žmonių.

Tu regimai susijaudinai, su 
atsidėjimu pažvelgei į mane ir 
tarei:

— Stasy, tai gal Tu galvoji, 
kad ir aš bolševikas? Jeigu Tu 
taip galvoji, tai aš Tau pasaky
siu, kad iš manęs toks bolševi
kas, kaip iš fleitos ... na, saky- 

1 kim . . . britva ...
Aš prapliupau juoku, bet ta

me Tavo susijaudinime, tuose 
Tavo žodžiuose aš atpažinau tie
sios širdies ir neveidmainingų 
savo senų bičiulį Mikų Hofmek- 
lerį. Mano širdis atlyžo ir liežu
vis atsirišo. Mudu pradėjom nuo
širdžiai kalbėtis, aš prabilau 
apie savo rūpesčius, o Tu man 
atvirai pasakojai, kokie sunku
mai yra daromi Tau ir Tavo 
šauniam orkestrui. Pagaliau, ne
žymiai apsižvelgęs, Tu man pa
sakei :

— Matai, Stasy, du angelai 
sargai mudu jau lydi.

Iš tikro, du įtartini tipeliai 
ėjo paskui mudu už kokių 10-15 
žingsnių. Pastebėję, kad mes 
juodu matom, po truputį jie pra
dėjo atsilikti, blaškiau vienas 
perėjo į viena Laisves alėjos pu
sę, o kitas į kita, bet vistiek ne- 
siliovė mudviejų lydėję. Mudu 
pasikalbėjom žvilgsniais, nepa- 
rodėrn baimės ir susijaudinimo, 
pradėjom šnekučiuotis muziki
nėm temom, kol Tu mane atly- 
dėjai iki miesto sodo vartų. Ne
bus pasigyrimas, aš tuo metu 
nebuvau patikimųjų gretose, tad 
ka reiškė toks viešas Tavo ry-

Į šys su manimi? Aišku, tik nuo
širdžia ir šiltų žmogiškų bičiu
lystę.

Neramios ' dienos lėkė, netik 
rūmo ir nesaugumo kupini metai 
skriste praskrido. Vienų anksty
vų rytų aplink Kaunu pradėjo 
sproginėti iš lėktuvų mėtomos 
bombos. Tada į Lietuvų žengė 
nauja okupacija, prasidėjo kito 
barbaro ir fanatiko prięspauda 
Jus ir mus užgriuvo, tos gėdingų 
geltonų žvaigždžių ir žmogaus 
išniekinimo dienos. Man smagu, 
mielas Mikai, dabar prisiminti, 
kad bent pirmomis vokiečių oku 
pacijos savaitėmis aš buvau tų 
Tavo bičiulių tarpe, kurie ne
vengė Tavęs lankyti ir kuo ga
lėdami Tau padėti. Prisimenu iš
sigandusius Tavo senus tėvus, 
prisimenu baimėj ir nerime su
sigūžusių Tavo šeimų, menu tų 
niauria tylumų Jūsų bute. Ties 
nekaltų žmonių galvom, ties ta 
iškilių Lietuvds muzikų šeima 
('tėva^ Hofmekleris visų laikų 
buvo Lietuvos Operos teatro or
kestro artistas, sūnus Leonas 
tos operos ilgametis koncert
meisteris ir dirigentas. Tu pats 
smuikininkas, o jauniausias bro
lis, išlikęs gyvas JAV, čelistas) 
pakibo regimas ir baįsus pavo
jus. ,

Pradžioj mes buvom pilni pa
sitikėjimo ir galvojom, kad Hof- 
meklerius tikrai apginsim ir nuo 
beprasmės paniekos apsaugosim 
(taip galvojo Vyt. Marijošius, 
taip galvojau aš, taip galvojo ir 
kiti Tavo draugai). Deja, kai tik 
Lietuvoj atsirado Rentelno val
džia, mes veikiai pajutom savo 
negalių ir baisų apkartimų šir 
dy. Mūsų viltys, kad vakariečiai 
yra aukštesnės kultūros žmonės, 
bematant suiro, kaip smėlio na- 
rtieliai. Netrukus Jus nuo mūsų 
atskyrė spygliuotom vielom.

Kurį laikų per pianistę Dukš- 
tul-skaitę, vis dar atvykstančių 
dirbti į Radiofonų, aš gaudavau 
žinių apie Tave ir Tavo šeimų.

Po kurio laiko ir tas šaltinis iš
seko. Kiek sykių buvau Vilijam-( 
polėj, tiek sykių žvelgiau pro 
spygliuotas vielas, ieškodamas 
Tavo veido, bet nei karto neteko 
jo pamatyti. Paskiau, gal porai 
metų praslinkus, suskambo ma
no telefonas. Per telefonų kalbė

jo puikiai pažįstamas moteriš
kas balsas, pasisakė, kad-ji esan
ti labai gera jnano pažįstama, tik 
aš jokiu būdu negalėjau jos at
pažinti. Tu žinai, kaip gerai lie
tuviškai kalbėjo Tavo žmona ir 
tas mane painiojo. Aš netvėriau 
ir pradėjau primygtinai prašyti, 
kad ji man pasakytų savo pavar
dę. Kurį laikų telefono ragelis 
nutilo, atsirado ilgoka pauzė, o 
tada aš išgirdau:

— Mielas Stasy, argi nepa
žįsti, aš esu Miko žmona, M i - 
ko žmona, — antrų kartų 
tardama du paskutinius žodžius, 
juos aiškiai išskyrė ir pabrėžė.

žinoma, tada aš jau pažinau

Hofmeklerienę (kaip dabar ži
nau, ne ti’k*tf£įt(\bet ir kalėjimo 
kančias išgyvemJSių moterį). Ji 
prašė pasimatymo, aš tuoj suvo
kiau, kad reikalas turi būti rim
tas, tad nei kiek nesvyruodamas 
apsimečiau apsiaustų ir nuėjau 
į sutartų vieta. Toji vieta buvo 
modernūs butų namai Kęstučio 
gatvėj, kuriuose gyveno vokie
čių pareigūnai ir kuriuos valė iš 
Vilijampolės atvaromos mote
rys.

Hofmeklerienę radau namų 
sargo bute. Pats sargas buvo dar 
jaunas žmogus, man atrodė niū
rus ir nepatikimas, ten pat ruo
šėsi jo žmona ir bėgiojo pora 
mažų vaikų. Be abejonės, jie bu
vo geri žmonės, nes su Paties 
žmona mes kalbėjome jų aki
vaizdoj, nors iš jų neišgirdom 
nei pusės žodžio. Ir dabar ma
tau mielosios ITofmeklerienės 
ašaras, jos skausmų ir jos mo
tiniška rūpestį. Ji prašė mane

UGNIM VIRTAS PRIE...

STROH’S DUODA TOKI SKONI, KURIUO NEGALI 

LYGINTIS JOKS KITAS AMERIKOS ALUS!
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DABAR Už VIETINES KAINAS!
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gelbėti Jūsų dukrelę, pati už
merkdama akis prieš Tavo ir sa
vo klaikų likimų.

Mielas Mikai, aš žinau, Tu ti
ki, kad aš Jūsų mylimų mergytę
būčiau paėmęs pas save, jų bū
čiau auginęs, bet kiekviename 
bute to namo, kur aš gyvenau, 
gyveno vokiečių karininkai ir 
sonderfiureriai. Daugumas jų 
buvo neblogi vyrai, bet aš bijo
jau moterų, kurios juos lankė 
arba net jų butuose gyveno ir, 
žinoma, mūsų kaimynystės ne
mėgo, nes mes jų „paslaptis” 
matėm ir žinojom. Taigi ano pa
stogė Tavo vaikui buvo tiek pat 
nesaugi, kaip ir Vilijampolė. Bet 
aš ne tik tų pačių dienų, bet dar 
tų pačių valandų po pasikalbėji
mo su Tavo žmona nuvykau pas 
T. T. Jėzuitus, kurių tarpe tu
rėjau porų gerų prietelių, ir ži
nojau, kad jie tokiais atvejais 
pagalbų suranda. Atsimenu, Jū-

(Perkelta j 4 psl.)
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Ištrauka iš netrukus išleidžiamos J. Girdžiaus-Klausučio knygos „Raudonieji Viduramžiai”

„PRISIPAŽĮSTA ..
i

1945 m. gegužės mėnesį Rajkas išeina 
iš kaceto ir slaptai grįžta Vengrijon. Ties 
Budapeštu persikelia maža gelda per Duno
jų ir netrukus įstoja į Rakoszio vadovauja
mų ir Maskvoje centralistiškais pagrindais 
atkurtų kompartijų. Tais pačiais metais iš
renkamas į „parlamentų” ir iki 1946 metų 
pakartotiųai skiriamas vidaus reikalų minis- 
teriu. Tose pareigose vadovauja kietiems va
lymams, nukreiptiems prieš antikomunistus 
ir šiaip „buržujus”; taigi, susipažįsta su ko
munistinės „teisės praktika”. Pats aktyviai 

'prisideda prie kardinolo Mindszenty suėmi- 
mcrir tardymo; taigi, nesvetima jam ir ko
munistinė tardymo praktika.

Nuo 1948 metų rugpiūčio iki suėmimo 
1949 metais eina užs. reikalų ministerio pa
reigas. šalia to yra Vengrijos „Nepriklauso
mo Liaudies Fronto’’ pirmininkas bei par
lamento deputatas nuo Soprono rinkiminės 
apylinkės.

Audringas, tiesa, gyvenimas, nuvedęs 
Rajkų į pačias valstybinės galios viršūnes. 
Tačiau jo karjeroje yra viena nedovanotina 
spraga; jis niekad nebuvo kaip emigrantas

Maskvoje: vis Vakaruose. Tai reiškia, kad 
jis neįėjo į Kremliaus „palaimintųjų” ratų. 
O tat dalykas labai nesveikas.

Atsidūręs prieš liaudies teismų 1949 m. 
rugsėjo 161 d., Laszlo Ra j k taip atsako į teis
mo pirmininko klausimus:

— Ar Tamsta supratai apkaltinimų?
— Taip, supratau.
— Tamsta prisipažįsti kaltas?
— Taip.
— Visais kaltinimų punktais?
— Visais punktais. f
— Prašau tad smulkiai papasakoti apie 

visus tuos įĄvkius. Pradėkime nuo tos vie
tos, kur Tamsta 1931 metais tapai Horthy 
policijos agęntu.

Ir Laszlo Rajk, vengrų kompartijos ne-- 
,legalios kovos didvyris, ima porinti šių fan- 
tastiškų pasakėlę:

— Užmezgiau policijos pavestas ryšį su 
komjaunimu........

Policijai išdavinėjo vadovaujančius kom
jaunimo asmenis; be to sabotavo propagan
dų : -

— Kadangi pats rašiau propagandinius 
leidinius bei atsišaukimus ir pats juos plati

nau, tai man nebuvo sunku j/atinimų sabo
tuoti.

Tiesa, pats organizavoJcofnunistų mitin
gus: žinoma ir suprantama — policijos įsa
kymu, ir tik tam, kad policijai būtų patogu 

•suimti dalyvius. Tie&a, kad vyko darbuotis 
į čekoslovakijų, bet — žinoma ir savaime su
prantama __ policijos pavedimu, kad tenai
išstudijuotų komunistų veiklų. Vyko ir Is
panijon — žinoma ir savaime suprantama —- 
Horthy policijos įsakymu, kad ten įsirašytų 
į tarptautinę brigadų ir neva kovotų prieš
Franko fašistus:/*

„Ispanijon mane siuntė su dvigubu už
daviniu. Pirma, sužinoti „Rakoszi” vardo ba
taliono narių pavardes, o, antra, visom prie
menėm silpninti bataliono kovingumų. Pirmų 
uždavinį b«r^Jįengva įvykdyti. Antrųjį iš
sprendžiau tuo būdu/^kad 1938 metais, kaipc
partinis sekretorius, iškėliau vieno karinin
ko drausminį prasižengimų, tikslu sukelti po- 
litinius nesusipratimus visame batalione. No
rėčiau čia priminti, kad tuo pačiu metu jau 
užsiiminėjau pro-trockine propaganda. 1939 
m. vasario mėnesį dezertyravau iŠ bataliono 
ir patekau į prancūzų internavimo stovyklų.”

ŠVIESIAPLAUKĖ JUGOSLAVE
_  M
Tačiau tik čia prasidėjo tai, kas proku

ratūrai buvo svarbu:
„Internavimo stovykloje gyvenau kartu 

su jugoslavais. Buvo jausti stipri pro-trocki-

nė agitacija ir jai vadovavo tie patys jugo
slavai ... Su jais palaikiau rartimų ryšį ir įsi
jungiau į jų varomų agitacinį darbų”.

Vadinas, velniukas Tito tėra senojo vel
nio Trockio vaikas. Tačiau ten pat ir pran
cūzai pasisamdo Rajkų. Tačiau ir šis faktas 
nė kiek nekliudo jam toliau dar persisam- 
dyti „vienam Gestapo majorui, kurio pavar
dės nebeprisimenu”. Tasai majoras — žmo
gus plepus ir „atviras”: jis gerbė Rajkų, nes 
„Geštapo tarnybai mane .rekomendavo tuo
metinis vengrų saugumo šefas Peter Hain”. 
Tas pats nežinomasis majoras laimingu būdu 
su savim jiešiojo-si visų internuotų, vengrų 
sųrašų. Savo draugui Rajkui anas majoras 
perskaitęs sųrašų, sakydamas, kad visi su
minėti irgi esu Geštapo agentai. Dar vėliau 
tas pats plepusis majoras Rajkui į ausį pa
sakęs, kad visi internuotieji jugoslavai — 
trockininkai — vėlesni Tito bendradarbiai — 
jau pasiųsti namo ir Geštapo naudai darbuo
jasi Jugoslavijoje.

„Artimesnius ryšius su jugoslavais ta
čiau užmezgiau tik 1947 metais, svečiuoda
masis Abacijo/s kurorte, kur mane galutinai 
užverbavoi ir įtraukė į veiklų. Ten man ga
lutinai paaiškėjo, kad ne tik Rankovič (vė
lesnis Tito vidaus reikalų ministeris), bet ir 
kiti Tito šalininkai varė trockjstinę politikų, 
bendradarbiavo su amerikiečių žvalgyba j^ų 
tarpe ir patsai Tito, dabartinis Jugoslavijos 
ministeris pirmininkas”.

„Tai galiu jrodyti tokiais faktais:♦
„Abacijos kurorte mane kartų aplankė 

viena šviesiaplaukė, kokių 30 metų amžiaus 
moteris. Ji mokėjo vengriškai ir pranešė 
man, kad netrukus į Abacijų atvyks Ranko
vič, norintis su manim vienu pasikalbėti ma
no viloje. Ji tačiau perspėjo, kad niekas be 
mūsų trijų — jos, Rankovičiaus ir manęs —- 
neprivalo nieko sužinoti apie tų pasikalbė
jimų”. .

„Iš tikrųjų, po kelių dienų atvyko Ran
kovič, lydimas minėtos šviesiaplaukės, kuri 
buvo pokalbio vertėja. Rankovič pirmiausia 
pasakė, kad jam žinoma, iJog esu senas ven
grų fašistinės policijas bėndradarbis.^Asme-» 
niškai, betNįr Tito vardu, jis man turįs“ štai 
kų pasakyti^ jeigu aš ateityje, kaip Vengri
jos užsienio Veikalų ministeris, nesilaikysiu 
jugoslavams prįimtind kurso, tai X*ito mane, 
demaskuos”. - v

„Aš bandžiau ginčytis, kad nieko ben
dro su vengrų policija neturėjau. Siekiu ben
dradarbiavimo su Tito, bet ne jėgos verčia
mas, o iš politHm^įsitikinimo. Rankovič ta
da iš kišenėj išsitraukė vieno dokumento fo
tokopijų. Aš, žinoma, iš karto pamačiau, kad 
tai nuorašas įsipareigojimo dokumento, kurį 
1931 metais daviau Budapešto policijos vir
šininkui Hetenyi; jame raštiškai įsipareigo
jau dirbti kaip šnipas prieš kompartijų”.

(B. d.)
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Vokiečių karine slaptoji jyaįgyba 

pas k u t i_nio j o karo metu

• SO VI ETŲ KUSI JO J
Atpasakoja L. S,

Japonai remia ukrainiečius
Pasirašius vokiečių-aovietų draugiškumo sutartį 1939 m. 

rugsėjo mėnesio Jpa baigoj e, karinei slaptajai žvalgybai buvo už
drausta palaikyti bet kokius ryšius su OUN bei jai finansiniai 
padėti, šioje bėdoje pagalbon atėjo japonai. Kaipo vokiečių-japonų 
1936 metų /rfitikomiterno sutarties partneris, jie jautėsi tuo vo 
kiečių-rusų J bendradarbiavimu labai užgauti.

Vokietijoje'jie santykiavo su rusų emigrantais, kurie pa
dėdavo paruosti prieškomunistinę propagandinę medžiagų, ši buvo 
spausdinama slaptoje spaustuvėje, prie vieno Berlyno ežerų gu
linčioje ir tam reikalui perstatytoje viloje. Taip pat* per savo 
pasiuntinybės karininkus japonai palaikė ryšius ir su vokiečių 
žvalgybai dirbančiais ukrainiečiais. Dabar jie perėmė visų ben
dradarbiavimų su OUN, o taip pat tos organizacijos materialinį 
rėmimų, kol 1941 m. birželio mėn. padėtis pasikeitė ir vokiečių
politikams buvusieji santykiai pasidarė vėl pageidaujami.

»
Pradžioje žvalgybai blogai sekėsi

Karinės slaptosios žvalgybos II-ojo skyriaus (sabotažas, 
propaganda ir spec. uždaviniai) centralė Berlyne rūpinosi veikla 
pačioje priešo valstybėje. Darbas fronte ir tiesioginiame jo užnu
garyje buvo pavestas atitinkamų armijų bei kariuomenės grupių 
štabams, priskiriant prie jų specialiai paruoštus karininkus ir 
personalų. Reikalui esant komandiruota Brandenburg divizijos 
daliniai. Toks dvigubas priklausomumas: žvalgybiniu atžvilgiu
Berlynui, kariniu __? atitinkamam armijos vadui, nebuvo labai
geras ir iš to susidarydavo daug įvairių komplikacijų.

Tiesioginiui ryšiui su Generaliniu Štabu tarnavo taip vadi
nama „vadovietė Walli”, Nikolaiken vietovėje, Rytprūsiuose, ne
toliese nuo ”Wolfsschanze” (Fiurerio Vyriausioji Būstinė) ir 
”Anna” (Generalinio štabo Vyriausioji Būstinė).

Po judraus karo fazės, Rytų frontas taip susiformavo, kad 
jame atsirado nemaža plyšiu ar menkai tesaugomų dalių. Atsirado 
galimybių pasiųsti- į užfrontę patikėtinius. Kur nebuvo įmanoma 
pasiųsti .tiesioginiai, arba norėta veikti toli užnugaryje, tada 
agentai būdavo nuleidžiami parašiutais. Tam tikslui karinė slap
toji žvalgyba turėjo specialių lėktuvų grupę. Patikėtiniai ir agen
tai dažniausia buvo verbuojami civilių gyventojų tarpe. Plačiai 
pasinaudota ir „atverstai^” karo belaisviais.

Daugelis didesnių slaptosios žvalgybos skyrių fronte įstei 
gė nedideles apmokymo stovyklas agentams ir sabotažo grupėms 
ruošti. Taip pat vietoj aprūpinta tam reikalingais ginklais bei 
medžiaga, ši decentralizacija, dėl didelių atstumų Rytų fronte 
buvo Igitina. • . ' ,

Remiantis gausiais pranešimais, galima tvirtinti, kad tie 
greitomis paruošti patikėtiniai ir agentai tik tada sėkmingai įvyk- 
dydavo'savo uždavinius, jei juos panaudodavo tuoj po apmokymo. 
Jei dėl, kurios nors priežasties tas nebūdavo įmanoma,'labai daž
nai jie „surugdavo” ir jų noras veikti išgaruodavo. Be to, būdami 
ilgesnį laika vokiečių užfrontėje, jie galėdavo patirti apie darbo 
metodus, pažinti kitus patikėtinius, stebėtUkųriuomcnės judėjimą 
ir t.t. Ta^ sudarydavo tam tikrų pavojų, nes reikėdavo skaitytis 
ir su iš anksto numatytu išdavimu.

Iš viso, grupinis agentų apmokymas visad yra susietas su 
nemaža rizika. Deja, tam dėsniui, ypač karo metu, nusideda veik 
visų valstybių karinės slaptosios žvalgybos; dalinai dėl personalo 
ir laiko,stokos, kartais dėl karo sųlygų, kartais vien iš patogumo. 
Panašiai būna ir su agentų aprūpinimu rūbais, baltiniai^ bei visom 
kitom smulkmenom. Dažnai galima „siuntėjų” atpažinti jaipvien 
iš laikrodžio, foto aparato ar degtukų. ' „

Jei šis visas darbas nebuvo išplėstas iki plataus masto tak
tiškai bei operatyviai veiksmingų sabotažo ir trukdymo veiksmų, 
kąjtė buvo ne vien d£l techniškų trūkumų, bet svarbiausia, dėl 
klaidingos vokiečjų~rytų politikos, dėl netinkamo elgesio su So
vietų Rusijos tautojms.

DĖKOJAME
DIRVOS

RĖMĖJAMS
Dirvai paremti skaitytojai at

siuntė šias aukas:
Putna Kaz., Detroit  ......... $3:00
Rinkus J., Cleveland ...... 2.00
Janulaitis P., Chicago ...... . 2.00
Dirmantas St., Chicago .... 3.00
Velyvis K., Cleveland ....... 2.00
Senkus V., Cleveland ....... 1.00
Kalinauskas Z., Elizabeth 2.00
Vaitys R., Evanston ....... 2.00
Stacina Ad., South Bend .... 0.50 
Pempė F., Philadelphia .... 2.00
Nastopka M., Solon ........... 2.00
Podžiukas J., Chicago ....... 2.00
Vaičiūnas V., Detroit ....... 1.00
Jurgaitis St., Cleveland .... 2.00 
Mažeika M., Benton Harbor 2.00 
Daniūnas J., Ridgewood .... 5.00
Lessman E., New York 3.80,
Vokietaitis M., New Haven 1.50
Račys M., Tillsonurg ...... 4/50
Marčėnas J., Detroit'....... 2.00

Povilaitis J., Omaha ....... 1.00
Juška J., Chicago............... 1.00
Liaukos J., Brooklyn ........ *5.00
Makaitis B., Norwood ........ 2.00
X iš Waterbury ............... 1.00
Pažėra, Detroite................... 1.00
Daučanskas St., Chicago .... 2.00
Šilinis K., Cleveland ............  5.00
Vaicekonis J., Chicago .... 2.00
Baublys J., Detroit ............ 2.00
Bulvė P., Hamilton ....... 5.00
Cheleden C. S., Philadelphia 5.00 
Damijonaitis P., Elizabeth 2.00 
Antanavičius N., So. Boston 2.00 
Butkūnas A., St. Charles .... 2.00
Gečaitė Kr. 
Leseckas J.

Manteno ....... 2.00
Chicago ....... 2.00

Misevičius J., Baltimore .... 1.00 
LozoraitisA'yt., Linden ..„22.00 
Galinantis J., Baltimore .... 9.00 
Jonkutė Aug., Chicago .... 2.00 
Stungevičius Ig., Chicago 1.00 
Bakūnas Vytas, Cleveland/2/00 

Aukotojams tariapįo-fltmširdų 
ačiū.

ELIZABETH
' T

RENGIASI VASARIO 16-TAJAI
Am. Liet. Tautinės Sųjungos 

Elizabetho skyrius, kaip ir kas
met, rengia iškilmingų pobūvį 
Lietuvos Nepriklausomybės pa
skelbimo 40 metų sukakčiai pa
minėti. Pobūvis įvyks istorinės 
/--------- **--------------------

IŠTIKUS GAISRO ( 

NELAIMEI
Kada jūsų mimai arba ra

kandai tampa sunaikinti arba 
sugadinti ugnies, kreipkitės į 
P. J. KERŠIS, dėl apkainavimo, 
ko visada reikalauja apdraudos 
kompanijos pirm, negu išmoka 
už nuostolius.

P. J. KERŠIS,
609 Society for Savings Bldg.

Telef.: MAin 1-1773 /
Rezidencija: PENINSULA 252

dienos išvakarėse, t. y. vasario 
15 dienų 7 vai. vakare Lietuvių 
Laisvės ‘dalėje, Elizabethe?*Kal- 
bės Gęneraliųis Konsulas J. Bud
ry s.programoj e pasirodys ge
riausios vietinės meno pajėgos, 
pav., dainininkė Ona Zubavičie-^ 
nė, pasireiškusi per Stuko radi
jų ir per paskutinius koncertus 
New Jersey. Taip pat kylanti 
žvaigždė, garsiosios Julliard mu
zikos mokyklos studentė Stankū
naitė it ponios Mulks naujai su
organizuotas, New Jersey mote
rų choras, šokius ir kitų lietu
viškų muzikų gros naujas vietos 
jaunimo orkestras.

Į pobūvį įeinama tik su pa
kvietimais, kurie gaunanti pas 

‘Rengimo Komisijos narius. Ka
dangi pobūvis rengiamas su už
kandžiais, todėl pakvietimų skai- 
čius yra ribotas.

Tegul Tqyo smuiko 
stygom begaLiet.

meliodija .<7~~
(Atkelta iš psl.) 

sų rkkhlų sunkino taHkad mer
gaitė (tada 3-4 metui) neką) 
lietuviškai, o tekalbėjo til 
diškai. Bet T, T. Jėzuitai\Hj)f- 
mekįerių šęimų nuoširdžiai ger
bė ir pagalbų man pažadėjo. Tik 
netrukus užgriuvo nkųii įvykiai 
ir mano ryšys su Jumi^yėl nu
trūko. Dabar visa širdimi džiau
giuosi, kad, išliko sveika ir gyva 
Jūsų duktė, kad išliko Tavo įlie
toji žmpna, kad ir Tu pats tebe\ 
si mūsų tarpe ir tebesisieloji liet, 
muzikos reikalais.

Atleisk- man, mielas Mikai, 
kad aš paklaidžiojau tose dieno-

^KTVIRTADIENĮ KRAUTUVĖS VALAN1) NT0WN 12 NOON TO 9 P. M.; HEIGHTS 9:30 A. M. TO 9:30 P. M.

I ..f £
ibi io; ir eru i AorDOWNTOWN—PUBLIC SQUARE

Mes duodant ir iškeičiam Eagle Stamps

DIRVA 
LAUKIA 

JŪSŲ TALKOS!

k kartėlį si/- 
savo laiškų 

i į KaurfĮi, aš 
avim Pklan-

BASEMENT
ON THE HEIGHTS—CEDA3 CENTL-R

SAUSid BALTASIS IŠPARDAVIMAS
RANKŠLUOSČIAI

Užimant Dauguvos tiltąv
• Karo pradžioje — 1941 m. vasarų, veržiantis vokiečių ka

riuomenei šiaurės kryptimi, — Latvijoje, Brandenburg divizijos 
dalinys užėmė ir apsaugojo nuo susprogdinimo tiltų per Dauguvų. 
Kariai, vaizduodami sužeistus raudonarmiečius, užvažiavo kartu 
&u sovietais ant tilto ir staigiu puolimu jį paėmė, šios akcijos 
dėka žygis Rygos kryptimi galėjo vykti be jokios pertraukos. Dėl 
to pasisekimo feldmaršalas von Leeb raštu išreiškė savo padėkų.

”A$nėnas” nemoka* armėniškai...
Tačiau ne visuomet pasisekdavo priešų norimai suklaidinti. 

Kartų, žygio Kaukaze metu, norėja apsaugoti vienų užtvankų nuo 
besitraukiančių sovietų susprogdinimo. Kontroliuojantis komi
saras, patikrinęs pirmutinę mašipĄ, leido kolonai toliau važiuoti. 
Kariai, nuduodami visai išvargusius, pakeliui surinktus išsklai
dytus raudonarmiečius, jau lipo į jas, kai komisaras staiga užkal
bino kelio pakraštyje'šed Tn t|**klraugų”. Nelaimingu sutapimu tai 
buvo puskarininkis iš Hamburgo, nemokus nei žodžio rusiškai. Tų 
pastebėjo dalinio vadas, leitenantas baronas Foelkersam (Pabal
tos vokietis ir ainis ties Tšušima kritusio rusų admirolo Foelker
sam). Greitai susigriebęs j,is šūktelėjo komisarui: „Jis nesupran
ta, — jis yra armėnas!”

Likimas norėjo, kad tų „armėnų” iš Hamburgo komisaras 
ėmė įkalbinti jo gimtąją kalba — armėniškai. Leitenantui neliko 
niek/ kito, kaip paspausti automato gaidukų, drauge duodant sig
nalų puolimui. Ir nežiūrint kritiškos padėties, puolimas pavyko.

Tokios ir panašios situacijos susidarydavo gan dažnai. Rei
kėjo labai greitos orientacijos, pasiryžimo ir drųsos. Ypač gerus 
nervus privalėjo turėti asmenys, kurie kalbėdavo ar gėrėdavosi su 
kontroliuojančiais postais, karininkais ir komisarais. Nuo jų su
gebėjimo, tinkamos laikysenos, priklausydavo ne vien duotojo 
uždavinio pasisekimas, bet ir visų gyvybė.

„Lakštingalos” skelbia Nepriklausomą Ukrainą
1940/41 metų žiemų, Neuhammer, prie Licgnitz, buvo su

darytas batalionas iš vakarų ukrainiečių, tarnavusių lenkų armi
joj. Tuos Lenkijos kariuomenėje gerai apmokytus karius išrinko 
karo belaisvių stovyklose ukrainiečių organizacijos. Iš dalies jie 
priklausė Banderos grupęį iš dalies kitoms, šiam ukrainiečių ba-

Pinigų taupymas, žemos kainos

Cone „Prescott’ ’ turkiški rankš,
Reg. 69 c. 22x44 Indi Vonios dydžio
švelniai minkšti, sugeriamos rūšies 
Cone rankšluosčiai žemom Sausio Bal
tojo Išpardavimo kainom. Pasirinkite 
iš kelių lygių spalvų: balta, mėlyna, 
pink, auksinė, žalia ar rose.

Reg. 39 c. 
Reg. 22 c.

Tinkami Rankšluosčiai .... „7..............  3 už $1
Tinkami Wash Cloths ....:.../.................. 6 už $1

CONE „GRANDY“

šie Cone rankšluosčiai, gražiu užbai
gimu, yra minkšti, gražūs ir vandenį 
sugeriantys, nes yra specialios lofty- 
loop gamybos. Baltų, mėlynų, pink, 
auna, mint green, rose, auksinių, ru
dų ir žalių spalvų. j.

Reg. 79 c. 
Reg. 39 c.

MBLE

98c
15x26” Rankšluosčiai ..................................  59 c-
Washcloth .................................................  29 c.

Paštu ir telefonu užsakymai priimami, įmokant .$2.00 ar daugiau... šaukite CHerry l-300Q 
The May Co.’s Basement Linen and Dome.stics Department Downtown and On> The Heights

talionui vadovavo drųsus pųrtiząnų vadas Sconprynką. Jis krito 
1951 m. netoli Kijevo, kovodamas pogrindyje. Vokiečių vadovybę 
sudarė vyr. leitenantas Dr. Albreęht Herzner jr Prof. Oberlaender 
(dabartinis Vokietijos ministeris pabėgėlių reikalams).

šitas, karinės slaptosios žvalgybos pastangomis suorgani
zuotas, deja, labai menkai teginkluotas batalionas gavo „Lakštin
galos” slapyvardę, nes jo choras galėjo lengvai konkuruoti suJpa
saulyje pagarsėjusiais kazokų chorais.

„Lakštingala”, junginyje su vienu brandenburg divizijos 
batalionu, birželio 22 dienų, 1941 metais įžygiavo į Sovietų Rusijų. 
Kovose dėl Lėmbergo jų žvalgai patyrė, kad mieste komunistai 
įvykdė masinius ukrainiečiu nacionalistų sušaudymus. Jie paveikė 
junginio vada pradėti Lembęrgo puolimų ankstį iš 29 į 30 birželio: 
— septyniom valandom anksčiau, negu tai numatė atitinkamos 
divizijos vado įsakymas, čia ukrainiečių batalionas nepaprastai 
pasižymėjo. Jie užėmė Lembęrgo radijo stotį ir perskaitė „Nepri- 
klaujcmos Vakarų Ukrainos” atsišaukimų.

NKVD kalėjimuose Lęmberge, buvo rasta tūkstančiai nu
žudytų ukrainiečiu. Tie baisūs vaizdai dar labiau ukrainiečiuose 
stprino laisvės kovų, drauge ir vokiečių kariuose paskatino karštų e 
norų rusiškųjį priešų kuo greičiau išvyti iš visos Ukrainos.

1 ?
Užsirūstina Rosenbergas ...

Po minėto atsišaukimo paskelbimo tuoj buvo gautas griež
tas Rosenbergo protestas, žygiuojant gilyn į Ukrainų batalionas 
pasižymėjo kovose dėl. Winitzo’s, bet kartu iš lėto ėmė keistis ka
rių nuotaika. Naujai įkurtoji Rytų Ministerija išskyrė vakarų 
Ukrainų, sritį apie I’rzemysl ir Tornopol, iš ukrainiečių vado
vybės numatytos Ukrainos valstybės. Ta sritis su patikimais gy
ventomis buvo priskirta Generalinei Gubernijai, buvusios Len- 
kijp^ikučiųpis.

Pagaliau šis batalionas, kurs Lemberge kovos dvasia už--y
Kdegė dešimtis tūkstančių išvaduotų ukrainieči^r, pasidarė nebe

patikimas, ėmė maištauti’ ir buvo išformuotas. Taip buvo niekais 
praleistos didelės galimybės. \

se, kurios širdy t 
kelia. 'Baigdamas 
Tau, aš noriu grįž 
noriu pabuvoti su 
goj, kur Tufsu savb kapela kon
certuodavai,\ kur Tu^eilę metų 
buvai beveik'nuolatinis Kurhau
zo kapelmeisteris. Kas' to neži
no, Tu esi lengvosios liet. muzi
kos pionierius, niekeno nepra-^ 
lenktas lietuviškosios melodijos 
popularintojųs. Kai neatsirado 
lietuvio dainininko, tai Tu įjun- 

! gei į darbų velionį Dolskį, įvedei 
jį į mažųjų scenų su lietuvišku 
žodžiu lūpose. Tu visa širdimi 
įsijungei į Lietuvos prisikėlimų, 
supratai laiko dvasių ir visas sa-< 
vo jėgas bei sugebėjimus atida
vei tam didžiam mūsų prisikėli
mui. Kai atsirado šabaniauskas,
Tu tada su savo orkestru paga; 
minai pačias geriausias njūsų 
engvosios muzikos plokšteles.

Kaune^ iš šabanįausko mes 
mėgdavom pasišaukti, bet da
bar matom, kad/^jįvo žanre jis 
buvo didelis ir puiku>. Ir didžiai 
liūdna/ kad šabaniausko bal$P 
Lietuvoj jau nebe&irdim, matyt, 
nelemtuose mūsų laiko įvykiuose 
jis yra žuvęs, kaip juose žuvo 
daugybė kitų puikių ir talentin
gų žmonių. Ko aš nūdien gailiuo
si, tai kad Tavęs nepaklausiau 
ir pats su Tavo kapela neįdaina
vau keletu plokštelių. Atsimenu, 
Tavo paragintas,^ Sakalauskas 
man net viliojantį honorarų siū
lė, kad tik aš važiuočiau su Ta
vim į Londpnų ir įdainuočiau, jei 
ne šlagerių, tai nors keletu Tavo 
pųruoštų liet. liaudies dainų. Bėt 
aš tada buvau pasinėręs išperų 
vertimus, skraidžia^Xaukštose 
operinėse sferose ir Tavo ragini
mais nesusigundžiau. žinoma, 
tai buvo mano klaida, bet ar 
šiandien ji bepataisoma ? ...

Gaila, labai’ gaila, kad nėra 
Tavęs Amerikoj, čia tikrai dar 
Tu galėtum kų nors nuveikti, 
ęia Tu išgirstum, kad Tavo su
krautu palikimu mes ir dabar 
gyvęųarų. Savo įgrotas plokšte
les Tu išgirstum privačiuose bu
tuose, savo muzlki^JEu išgirstum 
radijo bangose, nes gausios šio 
krašto liet. Radijo valandos iki 
šiol naudojasi Tavo puikiais dar
bais. Ko mes čia pasigendam ir 
ąjp^ailestaujam, tai ka,(Į taip ma
ža yra įgrota mūsų rimtosios 
muzikos plokštelių. Mes juk ne
turim plokštęlėse nei vieno išti
so mūsų operos spektaklio, ne
turim savo kamerinės ir simfo
ninės muzikos, neturim gauses
nių plokštelių rinkinių net pačių 
geriausių mūsų operos solistė 
ųęturim chorų ... Ak, per trum-

1

Hitleris iš anksto karą pralaimėjo...
Kapitonas prol. Oberlaender bandė tuo reikalu kreiptis į 

Hitlerį. Ir jam pasisekė šį pasiekti. Tačiau Hitleris jo išvedžio
jimus nutraukė sekančiais žodžiais: ”Apie Itai Jūs nieko nesu
prantate. Rusija yra mūsų Afrika, rusai yra mūsų negrai”. **"^as buvo musų laikas, bet prie-

Tuoj pp to pokalbio Oberlaender atvyko pas Brandęnburg 
divizijos vadų ir šiam pareiškė: „Su tokiu Hitlerio nusistatymu 
karas yra jau pralaimėtas”.

Kiti brandenburgiečių žygiai
Karinės slaptosios žvalgybos II-ojo skyriaus tarnyboje 

Oberlaender po kurio laiko suorganizavo batalionų „Kalniečiai” 
Jį sudarė Kaukazo tautelių kariai, pasižymėjo fronte, bet pradė
jus Vokiečiams trauktis, pasidarė taip pat nebepatikimi. „Kalnie
čių” bataliono vyrai, vadovaujami vyr. Įeit. Lange ir Įeit. Moritz, 
nusileisdavo parašiutais tolimam rusų fronto užnugaryje ir ten 
sėkmingai veikė kaip /partizanai kartu su ginkluotais vietiniais 
Kaukazo gyventojais.

Brandenburgiečių viena kuopa, pasinaudodama paimtais 
rusų sunkvežimiais, prisijungė prie besitraukiančios,' soviefi? ko
lonos ir staigiu puolimu užėmė tiltų prie Maikop. Svambi rusų 
naftos sritis pateko nesugadinta į vokiečių rankas.

Kitas dalinys, vadovaujamas leif. barono Foelkejęsaną,, per- 
sirengęč rusų uniformomis, prasmuko į užfrontę, veikė ten kelias 
savaites, likvidavo vienų divizijos štabų ir veik be nuostolių grįžę 
atgal į vokiečių linijas.

(Bus daugiau)

žastis glūdi gal ir tame, kad ten, 
tose aukštosiose mūsų muzikinio 
gyvenimo sferose, neatsirado ki
tas Mikas Hofmekleris, kuris 
būtų taip subtiliai pajutęs gy
venimo pulsų ir būtų pasisten
gęs sutelkti į plokšteles lobius, 
kurie tikrai buvo nemenki ir 
anaiptol ne bespalviai. Na, bet 
ne iš mano vieno lūpų dėkui, Mi
kai,, Tau už tai, kų Tu mums esi 
sukūręs ir atidavęs.

Vęl esam Naujųjų Metų an
goj. Mielas Mikai, visa širdjm 
linkiu Tau sveikatos, Tau ir Ta
vo šeimai. Nors mūsų pečius < ir 
mūsų širdis slegia nejaukūs pa
tyrimai, nepasiduokim — tegu 
dvasią skrendu ir tegu dar ilgus 
metus Tavo Sųiuiko stygom lie

jasi lietuviškoji melodija.
Tavo ištikimas bičiulis

Stasys Santvaras

V

V
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p/LllfKESE
Vi>i nepiikčiai turi registruotis N. Balčiūnaitės ir P, Maželio 

Registracijai skirtas visas sau-! vestuvės
šio mėnuo. Reg.st racijos korte- Gruodžio mėn. 28 d. Šv. Jur- 
lės gaunamos pašto įstaigose. gj0 bažnyčioje įvyko iškilmių-

I Užpildžius jas ten ir vėl reikia 
grąžinti. Paštu siusti negalima.

Praėjusiais metais Clevelande 
registravosi 118,461 nepalietis. 
Šiais metais tas skaičius numa
tomas dar didesnis, nes į Cleve- 
landą yra atvykę nemažai nau
ju ateiviu, daugiausia vengrų ir 
vokiečių.

Bendrai Clevelandas skaito
mas tipišku ateivių miestu. Net 
nepiliceiai sudaro apie 10'/< visų 

gyventojų.

Clevelandiečių žiniai dar kartą 
primename,

kad Dirva labar išeina pirma
dieniais ir ketvirtadieniais. No
rint, kad žinios laiku į laikraštį 
patektų, praneškit vieną dieną 
anksčiau.

Lituanistinės mokyklos
rengta Kalėdų eglutė Šv. Jurgio 
parapijos salėje praėjo gražiu 
pasisekimu. Grandinėlė atliko

gos vestuvės Petro Maželio su 
Nijole, Petro ir Paulės Balčiūnų 
dukterim.

Pamaldas ir moterystės apei
gas atliko kun. Dziegoraitis. 
Bažnyčioje giedojo Aldona Stem- 
pužienė, Juliann Luizaitė ir J. 
Kazėnas.., »

Jaunoji dėvėjo ilgą balto ak
somo suknelę,, pamergės žalias 
aksomines sukneles. Pabroliai ir 
pamergės buvo Donatas Balčiū

nas su žmona Nijole (jaunosios 
brolis parvykęs iš kariuomenės 
atostogų), .Zenonas Dučmanas 
su Skirmailta šemetaite ir Jur
gis ir Aldona Balčiūnai iš Stras
burg, Ohio, jaunosios pusbrolis 
ir pusseserė.*

Vakare, pp. Balčiūnų namuo
se, 3092 Euclid Blvd., buvo ves
tuvių pobūvis, kur dalyvavo apie 
šimtas šeimos Artimųjų ir jau
navedžių draugų.

NERIZIKUOKITE
SIŲSDAMI DOVANŲ SIUNTINIUS l LIETUVĄ AR KITAS SSSR DALIS

’ T jį

Siųskite siuntinius per patikimų firmą, kuri veikia pagal sutartį su Inturistu, Maskvoje.
Mr. Maurice Rifkin, prezidentas GLOBĖ TRAVEL SERVICE tik 

ką sugrįžo iš SSSR, kur jis vedė derybas dėl naujos sutarties* su Intu-. 
ristu. Jis tyrinėjo dovanų siuntinių'situaciją ir rado, kad tūkstančiai 
siuntinių grąžinami į JAV-bes todėl, kad jie būna arba netinkamai su
pakuoti, nekorektiškai įkainuA, arba netinkamai dokumentuoti. Todėl 

svarbu, kad jūs veiktumėte lo firma, kuri dvidefiimt penkių metų pa
tyrimu sukūrė puikiausią pasitikėjimą.

Mūsų štabas padidintas, mūsų priemonėj paderintos, nauji skyriai 
atidaryti ir viskas padaryta, kad pagreitintų mums patikėtų siuntinių 
išsiuntimą. * z

KIEKVIENAS SIUNTINYS YRA APDRAUSTAS VIENOS DI
DŽIAUSIOS APDRAUDOS BENDROVĖS.

Mes esame vienintelė tame biznyje firma, kuri pasiūlo parodyti 
kiekvienam mūsų klijentui patvirtintą apdraudos liudijimo nuorašą.

.1. C I UJ NSK AK 
LAIKRODININKAS

Taiso ir parduoda laikrodžiu* 
apyrankes jj>kffas Jihangenvbofl 
Sąžiningas ir garantuotas da^ 
.bas prieinamomis kainomis.

753 E. 118 St. 
CIeveland 8, Ohio 
Telef.: LI 1-5466

X

SIUNTINIŲ GAVIMAS PAŠTU PATVIRTINAMAS IR SĄSKAITA IŠSIUNČIAMA LAIKE DVIDEŠIMT KETURIŲ VALANDŲ.

JŪSŲ PAČIŲ APSAUGAI, SIŲSKITĖ SIUNTINIUS PER 'i
iį '1 * ' ■*** ■

GLOBĖ TRAVEL ^SERVICE
716 Walnut St., Philadelphia Pa. '

Telefonai: Egzekutyvinė Įstaiga WAlnut 2-0100.
Siuntinių Departamentas WAlnut 5-3455.

Iš Strasburg, Ohio, buvo atvy- kyklinio
kęs Petro Balčiūno brolis Dr.

1991 Broadway 
New York 23, N. Y. 
Tel. LYcfeum 5-0900

4102 Archer Avė. 
Chicago 32, Illinois 

Tel. FReemont 6-6399

Room 10, Kilis Bldg. 
409 W. Broadway 

Boston 27, Massachusetts 
Tel. ANdrew 8-8764

ma. Būtiy'džiug.u, kad visi mo- visiškai nauja šaukimo sistema

ziaus v

ti/džiu 
Įir iki mokyklinio am- 
ukučktf. Šioje eglutėje 
ų. Biletai gaunami pasmeninę programą, jaunesnieji jurgįs Balčiūnas su šeima; jis daly vau 

gavo dovanas, o po to visi sma- tarn(J miestelyje gydytojauja. Iš. tuntininkę p. Petukauskienę ir 
giai pasišoko. I Aberdean, Md., dalyvavo švoge-ĮTėvų Komiteto narius: p. Moc

kų, Obelenį ir Jokūbaitienę.

Jurgis Stravinskas
dvi savaites atostogavo Florido-

i ris' Dr. Česlovas Masaitis su šei- 
Ir šiais metais income-tax ! ma> jr Chicagos kiti du Bal- 

pareiškimai čiūnai, Povilas ir Antanas su
bus pildomi Dirvoje. Pildymo šeimomis.
valandos bus praneštos vėliau 
Pildys Jonas Kazlauskas.

CHurehill 8 klientams. '
. Ohio Bell dabar turi 788,000 
telefonų Clevelande ir jo apylin
kėse. .

Apie tuos Ohio Bell Telephone 
Co. naujus planus pranešė ben
drovės prezidentas Walter S. 
Sparling.

Lankėsi pref. K. Pakštas

Jaunavedžiams linkėjimus per- je. 
davė Bendruomenės centro val-i
dybos pirmininkas Stasys Barz- Ohio Bell Telephone Co. 
dūkas, prol. K. _ Pakštas, ir Z.. numato ateinančiais metais iš-

1165 E. 71st St. 
CIeveland 3, Ohio 
Tel. UTah 1-0807

6446 Michigan Avenuę 
Petroit 10, Michigan 
Tel. TAshmore 5-7560

THREE WAY 
PAINTING CO.

Lietuviška įmonė ^atlieka įvai
rius naujų ir senų rr|Imų dažymo 
ir dekoravimo- darbus iš lauko ir 
viduje.

Lietuviams darome'nuolaida. 

J. ir E. Ignatavičiai

677 E. 128th St. Tel. MU 1-8368

JUOZO KAMAIČIO
IR JONO BALEIKOS,

ST. CLAIR SHOE STORE, 
12915 St. CIair Avė.

Batų ir odos parduotuvė, dide
lis batų pasirinkimas ir žemes
nes kainos negu kitur.

Siuntimui į Europą duodama 
nuolaida.

Batų taisymas paimamos ir 
pristatomos į namus be mok^ 
CIO. -M

Darbo vai.: nuo 9 v. ryto iki 
Z v. v.

Telefonas: GL 1-5875, bute — 
GA 1-7658.

f »
^Ieškoma Polės » 

Kuzmickaitės-NorkieUįės,
kilusios iš Pabradės. Pranešti 
Veronikai Kundratavičiūtei-ftkn- 
kevičienei: Mūra va I, Nr. 8-1, 
Kaunas, Lietuva.-------------------------------- 4-------

PRANEŠAMA ... 
NATIONWIDE’S 

naujas

S&IMOS ,
DRAUDIMAS
Vienas gyvybės (įgĄudimas pa

dengia visą jūsų šeimą . . . net 
automatiškai kiekvięira. naujai 
prisidėjusį (po 14 amžius die
nų) NE KIEK NEPADIDĖJANT 
už mokamą vieną draudiką

Skambinkit:
PAULINA MOZURAITIS, 

Agentas 
SK 1-2183

Turime gerų ir gražių namų,
vienos ir dviejų šeimų, Naujo
sios Parapijos rajone.

Stanley Yacas, jr.
* % lietuvis

REALM REALTY 
\ IV 1-9911

Pasinaudokite proga- 
Mažas {mokėjimas. Labai geras 

rajonas
Prie Chardon Rd. J k. gerai 

van- 
sklypas.

Garažai. Savininkas skubina par
duoti.

Turime ir daugiau gerų pirki 
nių. Kreipkitės į $

p. ŠIRVAITĮ
Wm. T. Byrne — Real Estate 
1535 Hayden Avė. MU 1-6100 

ar namuose KE 1-4089
iimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiii

Dabar 
> pats laikas

u žs i s A k y t i 
DIRVĄ!

r liLiBiiiitniiKmimiiiminiiiiiiiiiiii

GEORGE’S FLOWER
ANDGIFTSHOP

7011 SUPERIOR AVĖ. 
TEL. UT 1-8677 

Jurgis Sidabras — lietuvis 
savininkas

įvairiausios gėlės. Importuotos 
prekės iš užsienio. Arbata, Ka

va. Pudingas ir kt.
Gėlės vestuvėms, šermenims, 

banketams.
Sklypo pagražinimas. Vidaus de
koracijos — namų, krautuvių, 

viešbučių.
Nemokamas vainikas šermenims.
uiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiieiii

Kalėdų proga pas pp. Emiliją Petkus. Tvarką vedė Z. Dučma- lejsli p0 goo.OOO dol. per savaitę išlaikytas natnas. KąrSto 
ir Marceliną Žitkus viešėjo prol., nas. i įvairiems pastatams, linijoms ir dens šildymas. Didelis sk
K. Pakštas. Jis dabar lektoriau- 
ja Steubenville, Ohio.

Meilė ir Algirdas Krygeriai 
gruodžio mėn. 14' d. susilaukė 
sūnaus Edvardo-Juozo.

Aldona ir Viktoras Paliūnai
gruodžio mėn. 24 d. susilaukė 
sūnaus.

Išnuomojamas kambarys

I.

Jaunavedžiai tą pat naktį iš
skrido lėktuvu į Miami, Floridą.

Kalėdinė eglutė
Neringo^Tunto Skaučių Tėvu

r
kitiems įrengimams plėsti Cle
velando rajone.

Be kitų įrengimų, projektuo
jama: pastatyti naują automa
tinę stotį vakarinėje miesto pu

fu mitetas vSsiems Clevelando sėje, praplečiant Clearwater sto- 
Ii( tuviams vaikučiams rengia; tį; septynių aukštų pastatą prie 
kalėdinę eglutę, sausio mėn. 5, centrinių rūmų, kur bus įrėngta 
dieną lietuvių salėje. Pradžia 3 ilgų distancijų centrinė; pra- 
vd. p. p. B’letų kaina $1.00 vai- plėsti BEacon, EDison, Redvvood, 
kučiams, o suaugusiems įėjimas CHurchill stotis. Greit augan-

feiTautis telefonu HE 1-2042. nęffnokamas. Bus įdomi progra- čiame Solon rajone bus įrenvta

GENERAL PARCEL & Tš

135 W. I4th St., Nęw York 11, N. Y,
Licensed by LSSR)

CO., INC.

Tel. CHelsea 3-2583

SPECIALIU SUSITARIMU GU INTURISTU

GENERAL PARCEL siunčia siunt inius j visas SSSR dalis ir Lietuvą,
Tiktai NAUJUS DAIKTUS galima siųsti.* ’ >

Siuntinius galima atnešti asmeniškai arba atsiųsti paštu. Kai tik siuntinys gaunamas, mes išsiunčiame 
gavimu patvirtinimą (su prisiųstų daiktų sąrašu) ir pranešame kiek atseis persiuntimas.

SIUNTINIAI IŠSIUNČIAMI PER 48 VALANDAS.
Pu keliu dienų jūs gausite paštu įstaigos kvitą ir 4kada siuntinys pasieks adresatą — kortelę su 

adresatu parašu. Visus išlaidus, įskaitant muitą, apninkamos čia.

JŪSŲ SIUNTINYS TIKRAI YRA DOVANA.

Kiekvieno* siuntinio pristatymas garantuotas.

Jūsų patogumui mes ^pasiūlome didelį pasirinkimą medžiagų, odos, drabužių, avalynės ir geriausios rūšies 
vaistų prieinamomis kainomis.

MAISTO PRODUKTUS NEGALIMA SIŲSTI SU KITAIS DAIKTAIS.

įstaiga atidaryta kasdien 9—6; sekmadieniais nuo 9 iki 4 vai.

Mūsų klijentų patogumui mes atidarėme skyrius šiuose miestuose:

999 Literary Rd. 
CIeveland 13, Ohio 
Tel. TOwer 1-1461

11339 Jos. Campau 
Dėtroit 12, Mich. 

Tel. TOvvnsend 9-3980

632 W. Girard Avę/ 
Philadelphia 23, Pa. 
Tel. WAlnut 5-8878

( c a t'ola Ci>. Clevelando skyrijs atšventė trijų savo tarnautojų ilgametę darbo sukaktį. Iš kairės: 
Ignatius Bogdas, išdirbęs 25 m., R. G. Wang, išdirbęs 25 m. ir Dorf Matehett, išdirbęs 85 metus.

Dešinėj Warren E. Kluth, skyriaus vedėjas.

J. S. AUTO SERVICE 
Sav. J. Švarcas

1254 Addison Road 
Tel. HE 1-6352

Atdara nuo ryto 8 iki 7 v. v.

AUTOMAŠINŲ 
< TAISYMAS

Mašinų viršaus taisymas 
ir dažymas; motorų, stab
džių patikrinimas ir taisy
mas, greičio dėžės ir kt. ma
šinos dalių įdėjimas. 
Parduodami amžini aku
muliatoriai.
24 hours towing.
Dienos telef.: 1IE 1-6352. 
Nakties telef.: LI 1-46ljf.

I. J. S AM A S JEWELER

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

pasirinkimas.

7007 Suoerior Avė. Greta Ezefla' Theatre
Telef.: EX 1-3969. Bute: WA 1-2354

TURIME JUMS GERŲ NAMŲ,

\
ypatingai Eddy — St. CIair rajone.

Suinteresuoti namų pirkimu kreipkitės i

%
Juozą Mikortj,

RAY NAUSNER REALTY>
11869 St. CIair Avė. Tel. UL 1-3919 

‘ ar nanYuose MU 1-2154

Mes kepame visokius pyragus, lietuvišką 
duoną, tortus ir kitus skanumynus. Prašant 
išvežiojyne į namus.

ST. CLAIR BAKERY
Sav. O’Bell-Obelenis«

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

1404 E. 66 Street • ’ Tel. EN 1-4551
11' *

Čia Jūs gausite įvairiausią vyną, alų ir geriausius mėsos 

produktus.

Kreipkitės į mus h būsit patenkinti

GERESNĖS statybos kontraktoriai . 

ĮSTATO MONCRtEF ORO VENTILIACIJĄ 

• ŠALDO vasarą • ŠILDO žiemą

•T H E HENRY f U R N l-P*1 N A. O

LIETUVIŲ KLUBAS
6835 SUPERIOR AVĖ. EX 1-1143

Lietuvių Klubo Direkcija, visus lietuvius Ir jų draugus, kviečia 

nepamiršti 1958 m. lietuvių^ klubo.

'raleiskite laisvalaikį su savais savuose namuose. Klubas turi 
įved©< garsiakalbius. Sėdėdami bet kurioje vietoje, galite klausytis 
mužikus, lietuvių radijo valandėlės. Visą laiką veikia televizijos apa

ratas. Penktadieniais veikia lietuviškų valgių virtuvė.

Atsilankę neapsiriksite, visi patogumai Jums.

Pilnai padengta apdrauda III 2-7626

‘ WM. DEBBS PA1NT5NG CO.
' WM. DEBESIS

biAmų Pagražinimas iš Vidaus ir iš Lauko 
1132 Summit Dr. CIeveland 24, Ohio

___ i

P. J. KURSIS
/ 609 Society for Savings Bldg.—Clęveland, Ohio
OFISO TELEF.: MAin 1-1773. KEZIDFNCIJA: PENINSULA 2521 ” 

Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuose, kreip
kitės į mane, gausia pigia kaina.. Taipgi gausit patarnavimą įvai
riuose apdraudos-insurance reikaluose.

Sutaisau paskolas pirmo morgyčio. Patarnavimas ir išpildymai 
garantuojama. Kreipkitės į mane telefonu arba asmeniškai

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

f nftMtii nMagOTTIMfcri,

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

Llc^hsijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
25 metai simpatingo ir rimto patarnavimo 

6621 Edna Avenue ENdicott 1-1763
936 East 185 Street KE 1-7770
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I

Sprausminiai lėktuvai, 
vairuojamos raketos ir satelitai

Nuo baliono iki sprausminio 
lėktuvo

J. RAMUNIS, Capt. USAF (MC), Flight Surgeon

Šiais laikais įvairių rūsiu ra- oro pajėgomis srovėjo tik ketu- 
ketos bei taip vadinami satelitai rioliktoje vietoje pasaulyje ... 
tapo kasdiene pokalbio tema. Ir Tai iš dalies suprantama, pažvel- 
ši meta yra aktualesnė plačiose gus j tuometinę tarptautinę pa- 
masėse, turinčiose palyginti ne- dėtį ir JAV geografinę būklę.
daug žinių apie šių problemų 
techniškąją pusę, nei tarp žmo
nių, arčiau su šiomis problemo
mis susipažinusių. Tad kartais 
ir pareikštos nuomonės bei da
romos išvados nėra visai teisin
gos. _

Kad geriau'supratus su šiomis 
problemomis susijusius klausi
mus, tenka peržvelgti aviacijos 
istoriją ir bent trumpai prisi
minti, kaip tos problemos iškilo 
ir vystėsi.

Iki 1783 metų žmogus tegalėjo 
tik svajoti apie skraidymą. Tik 
tais metais broliai Montgolfier 
sukonstravo pirmąjį balioną ir 
dar tais pačiais metais prancū
zas Francois Pilatre de Rozier 
buvo pirmasis "lakūnas”, skri
dęs, tiesa, ne dabartiniams lai
kams įprastu sunkesniu už orą 
lėktuvu, bet balionu.

Ugr laiką balionai ir iš jų iš
sivystę cepelinai vyravo žmo
gaus pastn^ rose užkariauti erd
ves. XIX šim'm. n°’^irdlė, kai 
grafo Zeppelin lengves
nės už orą skraido’-’,^<'Je- n™*?-- 
nos galėjo pasigirti d" ^liu 
tiems laikams nepaprastais a t 
rodančių laimėjimų, sunkesnės 
už orą skraidomcĮsios mašinos - 
dabartinių lėktuvų prototipai - 
dar nebuvo pasirodžiusios. -Tik 
1903 metais broliai Wilburxi 
Orville VVright pirmą kartą pa 
kilo į o^ą tokia mašina, kuria 
galima laikyti šiandieninių lėk
tuvų protėviu.

Tas jų laimėjimas nebuvo la
bai plačiai paminėtas ar įvertin 
tas. fš šimtų to meto JAV djep 
raščių vos trys rado rerffafinga 
tą faktą paminėti. Nors jų lėk 
tuvas savo pirmą skridimą ir At
liko Amerikoje (Kitty Hawk,
North Carolina), tų laikų laik
raščiai daug daugiau dėmesio 
skyrė grafo Zeppelin statytiems 
valdomiems balionams (plačiai 
pramintiems cepelinais ar diri
žabliais), negu naujai gimusiam 
lėktuvui./'

Pačioje XX šimtmečio pra
džioje atrodė, kad ateitis pri
klauso vien tik vairuojamiems 
balionams; eilę metų lėktuvai 
nepajėgė sukurti didesnės kon
kurencijos. Bet ir kiek patobu- 
lėję lėktuvai, jau pradėję konku
ruoti su vairuojamais balionais, 
dar labai ilgai nebuvo pilnai pri
pažinti ” ateities skraidomosio
mis mašinomis”.

Ginčai, kam priklauso ateitis,
— vairuojamiems,1 už orą leng
vesniems balionams ar už orą 
sunkesniems lėktuvams, — tęsė
si dar daugelį metų. Tie ginčai 
gyvai primena dabartinių laikų 
ginčus apie įvairių tipų lėktu
vus, raketas ir panašiai. Praėjo 
daug metu, kol lėktuvai tapo vi
sų .pripažinta susisiekimo prie
mone. 1

Iki pat pirmojo pasaulinio ka
ro lėktuvų tobulėjimas vyko la
bai iš lėto. Nors pirmasis lėktu
vas ir pakilo į orą Jungtinėse 
Valstyėse. pirmojo pasaulinio
karo išvakarėse JAV buvo labai, šis Amerikos sprausminis naikintuvas F-107 gali skristi du kar- 
toli atsilikusios nuo Europos ir tus greičiau už garsą.

Tais laikais lėktuvas buvo tik 
tokia mašina, kuri * teišsilaikė 
ore, palyginti, neilgą laiką, ir jo 
skraidymo radiusas nebuvo labai 
įspūdingas. Amerika, — apsupta 
vandenynų ir neturėdama, reika
lo drebėti dėd savo saugumo, ne
turėdama jai gresiančių kaimy
nų, — nematė reikalo kišti mili
jonus dolerių į lėktuvų pažangą. 
Lėktuvai tada dar negrėsė jos 
saugumui, nes nei vienas iš jos 
potencialių priešų tų dienų lėk
tuvais negalėjo jos pasiekti. O 
lėktuvų tobulinimas jau ir tais 
laikais buvo gana brangus dar
bas, neduodąs tuojau pat apčiuo
piamų vaisių.

Kas kita Europoje, čia atstu
mai buvo mažesni, priešai turė
jo bendras sienas, ir lėktuvai 
lengvai galėjo perskristi iš vie
nos valstybės į kitą. Jų karinis 
potencijalas skatino tolimesnį 
šios rūšies mašinų tobulinimą ir 
didžiosios Europos valstybės at
kreipė į juos daug didesnį dė
mesį, nei Amerika. Net mažytė 
Belgija karo išvakarėse daug 
’augiau lėšų skyrė aviacijai, ne- 

. ru nepalyginamai didesnė, ga- 
ingesnė ir turtingesnė Ameri

ka !
Tik Jungtinėms Valstybėms 

Įstojus į karą. aviacija buvo pa
stūmėta į p.iekį. Tačiau ilgų 
metų nebojimas paliko neišdil
domas žymes. Savo esme aviaci-. 
ja privalo remtis ilgų metų dar 
!m> vaisiais, ir greita, staigi pa
žanga šioje srityje neįmanoma. 
JAV neturėjo tuo laiku reikiamo 
pagrindo, kad staiga, beveik iš 
nieko, sukūrus galingą aviaciją.

Tiesa, galinga' šios valstybės 
pramonė gana greitu laiku pajė
gė persiorientuoti į lėktuvų ga
mybą, bet tai buvo tik produk
cijos atsiekimai. Jungtinės Vals
tybės karo metu taip ir neišvys- 
tė nei vieno savos konstrukcijos 
lėktuvo, galinčio pasirodyti kau
tynių lauke. JAV karo lakūnai 
skraidė anglų ar prancūzų kons
trukcijos lėktuvais, ir tai daž
niausia senesnio modelio lėktu
vais, nes kiekviena valstybė pa
čius geriausius, naujausius lėk- 
tuvus vis pasilaikydavo sau.

Tik apie karo pabaigą pirma

popieriaus” lėktuvas dar toli 
gražu nėra tinkamas naudoji
mui. Išbandžius modelį laborato
rijose, neišvengiamai reikalingi 
kai kurie pakeitimai, modifika
cijos^

Kai lėktuvas jau pastatytas ir 
jo pirmieji ”prototipai” jau 
skraido, neišvengiamai reikia 
dar tolimesnių modifikacijų, kol 
lėktuvas pagaliau yra tinkamas 
savo numatytai paskirčiai, r

Kai lėktuvas jau pilnai išban
dytas, modifikuotas, ir vėl rei
kia laiko, kol jį gaminsiantieji 
fabrikai bus paruošti masinei 
gamybai, čia susidaro, tretysis 
momentas — "Production Lead- 
Time”.

(B. d.)

T

sis, tiems laikams modernus, 
lėktuvo motoras buvo suprojek
tuotas ir pagamintas šiapus At
lanto (LIBERTY), bet iki pat 
karo pabaigos jis tebuvo naudo
jamas tik kitų valstybių sukon- 
struktuotuose lėktuvose. Pirmie
ji amerikiečių konstrukcijos ka
ro lėktuvai, nors ir suplanuoti 
bei paruošti gamybai, kautynių 
lauke taip ir nepasirodė.

Čia pirmą kartą praktiškai; 
buvo pasimokyta, kad' aviacijos 
srityje, nežiūrint didžiausių mo
mento pastangų, praktiški re
zultatai tuojau pat neįgyvendi
nami. čia išryškėjo trys momen
tai, ‘'kurie pasiekiami tik eilės 
metų nenuilstamu darbu.

Pirmasis iš jų, tai "Scientific 
Backgroundi’, lietuviškai tariant 
— mokslinis pagrindas. Norint 
sukonstruktuoti modernų lėktu
vą, reikia labau <4aug specifinių 
žinių, kurias negalima tuojau 
pat perimti iš kitų techninių sri

Anglijos lordų salė, kuri ilgą laiką buvo tik vyrų susirinkimų 
vieta, dabar atidaryta ir moterų smalsumui...

SKAUTAI
PAKABĖTA — LAIKU 

TESĖTA

(sks) Prieš pat Kalėdas šil

klauso skautukai gyvehą Brigh
ton Parke. Artimoje ateityje 
dr-vė žada įsigyti vėliavą bei' už- 
megsti ryšius su šio krašto skau
tais (BSA). Gediminėnams va
dovauja R. Povilaitis.

ŽIEMOS DŽIAUGSMAS 
‘ MAŽIESIEMS

(sks) Gruodži(xĄ5 d. Chicagos 
Skautams Remti Dr-ja. Jaunimo 
Namuose surengė skautiškąją 
Kalėdų eglutę, kuriou^rtlsirinko 
per 100 skautukų-kių ir gausus 
būrys jų tėvų bei bičiulių. Jau- 
nųjų žiūrovų dėmesį prie lietu
viškais papuošalais padabintos 
eglutės patraukė Kliaubos paro
dyti magijos triukai. Kalėdų Se
nelis — psktn. VI. Vijeikis jau
nuosius apdovanojo dovanėlėmis. 
Sktn. Bobinienė pravedė žaidi
mus ir ratelius. Po to atžalynas 
buvo skaniai pavaišintai

Svečių tarpe buvę4 Lietuvos 
konsulas dr. P. Daužvardis su 
ponia, ponai Kazanauskai, inž. 
lurkūnas, visi keturi ttmtinin-
kai__ sktn. S. Stasiškienė, sktn.
K. Kurgonienė, sktn. P. Nedzins
kas ir j. sktn. E. Vengianskas,

laikas reikalingas sukonstruk-j tautiniuvs. skautiškojo jaunimo! ASS Chicagos sk. pirm. psktn. 
tuotam ant popieriaus imtuvui ^krydžms ar stov^^ Šliūpas,, ”Mūsų Vyčio” redak-
pastatyti, išbandyti ir perkons- Prleš .knygal Bastant, toriai |sktn. E. Vilkas if sktn.
traktuoti, kol jis tiks savo'pa- Ms ‘•žlmdimų ,s anksto paremi i,, v. Stasiškis,'kun. J. Vaišnys SJ, 
skirčiai, kol jis taps ”operatio- ta<f dabar padekime jai kuo pla- sktn. O. Zailskienė'ir kt. vado-

čių. Tam reikia specialiai pa- laukėme Petro Babicko Chicago 
ruoštų inžinierių/ gĄrai susipa
žinusių su aerodinaminiais dės
niais. Tam reikia specialių labo
ratorijų, kur teoretinės žinios

je išleistos knygos GRAŽIOJI 
LIETUVĄ (Picturesque Lithua- 
nia). Giedrios nuotaikos ir opti
mizmo dvasios skleidėją — Pet-

bandant lėktuvų modelius, galė- rą Babicką sveikiname už tokį
tų būti praktiškai pritaikytos, gražų darbą ir kartu dėkojame ‘ • I ,Ir reikia gerokai laiko, kad su- už mielą dovaną šventėms, šioje 
rinkus reikiamas žinias if teori- knygoje gausu puikių vaizdų iš 
ją įgyyendinus praktikoje. Lietuvos, o apie mūsų Gintaro

Tam įvykdyti Pirmojo Pašau- Kraštą, rašoma trimis kalbomis 
linio Karo įįiėtu buvo sukurta I"*“” angliškai, lietuviškai ir ispa- 
autonomiška, valstybės lėšomis kiškai. Dailininkas — Vladas Vi- 
išlaikoma agentūra — National Jeikis, spausdino Vi-Vi spaustu- 
Advisory Committee for Aeron- Chicagoje.
auties, sutrumpintai vadinama Skautės ir skautai bei jų vie-
NACA. Be šios autonominės n^tai turėtų šią knygą įsigyti 
mokslinės įstaigos darbų ir di-[sau i*’ būklams papuošti. Ji taip 
džioji JAV pažanga AntrojoJ’a-ltinka įteikti gyvenamojo krašto 
saulinio Karo metu būtų buVusi! skautėmsCbei skautams, kad, šie 
rteįsivaizduoAima. | daugiau pažintu mūsų Tėvynę.

Antrasijįznnomentas, — įaj I dai t ina did.'sm ens vienetams 
”Constfuaion Uead-Time”, ku-i -^sargai po kelis egz. šios. kny- 
riam tinkamą pavadinimą liitu- nfs ji esanti pui-
vių kalboje sunku surasti. Tai kios Plūktuvės vykstant į tarp-

nai”. Aišku, kad "gatavas ant! ž,au Paaa’jIi P«skliatk

CHICAGOS LITUANICOS 
TUNTE

vai bei skautų bičiuliai.
Už taip puikiai pasisekusios

Kalėdų eglutės surengimą/fiepa- 
prasta 'padėka tehka C/hicagos

Tumienei.

NAUJAS ”MŪSŲ VYčIO”C 
REDAKTORIUS

(sks) 1957 rti. darbščiai vado/ 
vavęs skautiškojo ”Mūsų Vyči</’ 
red. kolektyvui psktn. Eug. Vil
kas su ”MV” Nr. 6 pasitraukė iš 
pareigų. Naujuoju vyr. redakto
rium pakviestas sktn. fil. Vyte
nis Stasiškis,, 3140 West 42nd 
PI., Chicago 32, Illinois, USA.

TORONTO
NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖS MINĖJIMAS

(sks) Sk. vytis J. Degutis pa- Skautams Remti Dr-jiu<o ypač 
skirtas skanių-čui būkle vadovu nenuilstamiems darbuotojams 
Chicagos Jaunimo Namuose. Dr.! D/, ir Poniai Biežiams ir sktn. 
V. Kudirkos vardo sk. vyčių kan
didatų būręlis vėl iškylavo Lab
darių ūkyje, kur pik. Kruveli 
jiems dėstė topografijos pagrin
dus. " 0

Pik J. šarausj<o sk. vyčių bū 
relis savo sueigoje diskutavo 
apie melą ir jo žalą.

Lituanicos tuntininkas. sktn.
P. Nedzinskas ir tunto vadijos 
nariai sktn. V. Stasiškis, sktn.
Mikūnas ir sktn. J. Gepneris šiuo 
metu vizituoja vienetus. Jau ap
lankytas Vytenio, Basanavičiaus 
ir Mindaugo*dr-vės.

Psktn. E. Zabarskas paskirtas 
Lituanicos tunto spaudos ir in
formacijos vadovu.

DLK Gedimino dr-vės vilkiu
kai tvarkingai ir uniformuoti da
lyvavo skautų kalėdinėje eglu
tėje, kur jie visi buvo apdova
noti praktiškomis dovanėlėmis.

Pranešame giminėms, bičiuliams ir pažįstamiems, kad 
po sunkios Pgos 1957 m. gruodžio 24 d. mirė mūsų tėvas

PRANAS VALIULIS,
buvęs ilgametis Lietuvos Seimo kanceliarijos ir Teisingumo 
ministerijos Teismų departamento direktorius.

L <
TėvA, uošvio ir senelio liūdį

! .* Kąrolis vDrunga-Valiulis,
Elena Valiulytė-Cachia ir šeiirtos.

'I

Šiais metais, kaip Jr anksčiau, 
Lietuvos Nepriklatcsomybės Tal
ka Vasario 16 d. minėjimą ruo- 

DLK Gedimino dr-vė yra vie-''šia' Nepriklausomybės šventės 
na iš seniausių Cicagoje. Jai pri- išvakarėse, vasario 15 d.

LIETUVOS KRONIKA) 11
(1^18. II. 16 — 1940. VI. 15)

Sudarė A. GERUTIS . T

1 9 1 8 M E T A I , ‘ . 1
Vasaris /

16. Lietuvos Taryba priėmė^ Vilniuje tokį nutarimą: Lie
tuvos Taryba, kaipo vienintelė lietuvių tautos atstovybė, remda
mos pripažintąja tautų apsisprendimo teise ir lietuvių Vilniaus 
konferencijos nutarimu rugsėjo mėn. 18-23 d. 1917 metais,*) skel- 
bia atstatanti nepriklausomą demokratiniais nhgrindais sutvar- 
kylą Lietuvos valstybę su sostine Vilniuje ir tą valstybę aiski- 
iianti nuo visų valstybinių ryšių, kurie yra buvę\su kitomis tau
tomis.

Drauge Lietuvos Taryba pareiškia, kad Liethvos valstybės 
pamatus ir jos santykius su kitomis valstybėmis privalo galutinai 
nustatyti kiek galima greičiau sušauktas steigiamasis seimas, de
mokratiniu būdu visų jos gyventojų išrinktas.

21. Vokiečių reicho kancleris Hertling pranešė, kad Lietu
vos Tarybos vasario 16 d. nutarimas esąs priešingas 1917. XII,. 11 
nutarimo**) pagrindams, todėl reicho vyriausybė negalinti pri
pažinti Lietuvos, kol nebūsią sugrįžta prie pagrindų, kurie atsi- 
žvclgią į esminius vokiečių interesus.

Kovas
1. Lozanoje (Šveicarijoje) mirė Mykolas Ašmys, Mažosios 

Lietuvos lietuvių veikėjas, pradėjęs reikštis kaipo publicistas. 
(Gimė 1891. XII. 6. Povėliuose, Šilutės apskr.). "

3. Sudaryta Lietuvos Brastos sutartis tarp centralinės Eu- 
ropos alijantų ir Rusijos. Rusija atsisakė nuo vokiečių užimtų 
kraštų, taigi ir Lietuvos.

20. Lietuvos Taryba įgaliojo trijų narių delegaciją notifi- 
kuoti Vokietijos vyriausybei Lietuvos nepriklausomybės paskel
bimą ir prašyti jos pripažinimo. Kartu delegacijai pavedama pa
reikšti, kad Taryba pasisako už tokius santykius su Vokietija, 
kokie nusakyti Tarybos nutarime 1917. XII.’ 11.

23. Vokietijos reicho kancleris Hertling pareiškė Lietuvos 
Tarybos delegacijai, kad Vokietija pripažįsta Lietuvos Valstybės 
nepriklausomybę 1917. XII. 11 Tarybos nutarimo .pagrindais. \

23. Liętuvos Tarybos delegacija pasiuntė Vokietijos kaize
riui padėkos telegramą už Lietuvos valstybės nėpriklausomybės 
pripažinimą. Kaizeris savo atsakyme išreiškė pasitenkinimą dėl 
Lietuvos valstybės nepriklausomybės pa^Celbimo.

24. Lietuvos Taryba kreipėsi į šv. Sosto nuncijų Miunchene 
Paceįlį, prašydama, kad Popiežius pripažintų Lietuvos valstybės 
nepriklausomybę.

Balandis f
30. šventojo Sosto nuncijus Miunchene atsakė Lietuvos 

Tarybai, kad šv. Sostas nelaiko galima jau dabar pripažinti Lie
tu vą<

(—) Lietuvos Tarybai paskelbus nepriklausomybę, kai ku
rios vokiečių okupacinės įstaigos pradėjo varyti krašte agitaciją 
už Lietuvos "kunigaikštystės” sujungimą personalinės unijos pa
grindais su Vokietijos reichu ir Prūsija, panašiai, kaip nutarta 
pasielgti Kurše.

/
Birželis

/ 4. Lietuvos Taryba priėmei nutarimą, kuriomis sąlygomis
kunigaikštis Urachas kviečiamas Lietuvos karaliumi.***)

8. Lietuvos Taryba įteikė Obost karo vadui raštą, kuriuo 
prašo pertvarkyti mokyklų programą ir panaikinti privalomą 
vokiečių kalbos dėstymą pradžios mokyklose.

Liepa 7^'
6. Vokietijos karo vadovybė atsisakė panaikinti privalomą 

vokiečių kalbos dėstymą pradžios, mokyklose. i
11. Kunigaikštis Ųj^dchas Freiburge (Bi\y priėmė sąlygas, 

kuriomis jis išrinktas Lietuvos karaliumi.
11. Lietuvos Taryba nutarę pasivadinti Lietuvos Valstybės x 

Taryba. s
13. Valstybės Taryba įteikė reicho kancleriui raštą, kuriuo 

pranešė apie kunigaikščio Uracho išrinkimą Lietuvos karalium.
21. ”Norddeutsche Allgemeine Zeitung”, vokiečių kancle

riui artimas laikraštis, paskelbė pranešimą, kad kunigaikštis Ura
chas išrinktas Lietuvos karalium be Vokietijos sutikimo. Taip 
pat Lietuvos Taryba sauvališkai pasivadinhsi Valstybės Taryba. 
Pranešimas, esą kunįgaikštis Urachas priėdęs karūną, neatitin
kąs tikr^iybei.

22. Obost spaudos skyriaus vedėjas išsiuntinėjo "Lietuvos 
Aidui” Vilniuje ir kitifems Obost "administracinės srities" laik
raščiams ir žurnalams įsakymą įdėti "Norddeutsche Allgemeine 
Zeitung” 19*18. VII. 21 pranešimą dėl Uracho ir Valstybės Tary
bos. Neįdėjus pranešimo, grasoma leidinius uždaryti.

22. "Lietuvos Aido” redaktorius A. Smetona atsisakė įvyk
dyti be komentarų Obost spaudos skyriaus įsakymą dėl "Nord
deutsche Allgemeine Zeitung” pranešimo.

23. Lietuvos Valstybės Taryba įgaliojo Praną Dailidę, Kau
kazo Lietuvos Tarybos pirmininką, "atstovauti Lietuvos valstybės 
reikalus ir reikalus Lietuvos piliečių, gyvenančių Užkaukazyje 
prieš Gruzijos, Azerbeidžano ir Armėnijos respublikų valdžią, 
prieš Vokietijos pasiuntinybę ir konsulatą, o taip pat prieš kitų 
valstybių atstovybes”.

> 25. Valstybės Taryba pranešė vokiečių rytų karinei va
dovybei, kadKTarybos nariais kooptuoti: 1) Dr.^Jurgis Alekna, 
2) Dr. Eliziejus Draugelis, 3) Martynas Yčas, 4) Dr. Juozas Pu
rickis, 5) Stasys šilingas ir 6) prof. Augustinas Voldemaras^ <

25. Vokietijos reicho kancleris atsakė, kad negali pripažinti 
nei kunigaikščio Uracho išrinkimo Lietuvos karalium, nei Lietuvos 
Tarybos pasivadinimo Valstybės Tai^^a, kol nebus pasirašytos 
konvencijos su Vokietija.

30. Obost spaudos skyrius uždarė "Lietuvos Aidą".

*) Toje konferencjjoje pasisakyta už nepriklausomos Lietuvos suda
rymą, be to, deklaruota, kad konferencija tam tikromis sąlygomis "pripa
žįsta galimu sueiti būsimajai Lietuvos valstybei, nepakenkiant jos savitam 
plėtojimos, į tam tikrus dar nustatytinus santykius su Vokietija”.

**) Lietuvos Taryba tą dieną nutarė paskelbti Lietuvos valstybės ne
priklausomybę, tačiau antroje deklaracijos dalyje pasHsakė už Lietuvos vals
tybės "amžiną, tvirtą sąjunginį santykį su vokiečių reichu, kuris pirmoje 
eilėje būtų įgyvendintas karo, susisiekimo konvencijos, muitų ir pinigų ben
druomenės pavidalu”.

***) Lietuvos valstybė skelbiama demokratinė monarchija ir jos ka
ralius priima Mindaugo II vardą.

(Bus daugiau)

s


