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Labai mažai komunistų
Lietuvos kaimuose
(žinios iš Lietuvos)

Nors per pastaruosius dvejus po 343 kilogramus kiekvienam 
metus 279-iuose Lietuvos kol- gyventojui, o Lietuvoj — po 392 
chozuose įsteigti nauji kompar-1 kiloĮfl.amus (tuo tarpu visoj go_ 
tijos skyriai (skyriui įsteigti pa
kanka trijų narių), vistiek vi
same Lietuvos žemės ūkyje lig
šiol esą tik apie 4,200 komunis
tų, tai yra vidutiniškai vis tru
puti daugiau, kaip po du kol
choze. Kaikuriuose yra po dau
giau, bet yra dar 467 kolchozai 
(tai yra maždaug ketvirtadalis 
visų kolchozų), neturį nei vieno 
komunisto. O ir iš tų 4,200 ko
munistų du trečdaliai esą kol
chozų pirmininkai, jų pavaduo
tojai, brigadininkai ar kiti spe* 
cialistai, t. y., daugumas parti
jos į kaimus nusiųsti iš miestų 

Tik keturiuose rajonuose kiek 
vienam kolchoze yra komunistų: 
Eišiškių, Linkuvos, Rietavo ir 
Šiaulių. Apsileidusiais partijos 
atžvilgiu nurodomi Biržų, Du
setų, Kybartų, Pandėlio, Pagė 
gių, Radviliškio rajonai. Blogiau 
sias esąs Utenos rajonas, kur 
kaimuose komunistų skaičius pa 
staruoju metu ne tik nepaaugęs, 
bet netgi sumažėjęs. Gyvulinin
kystės srityje dirbančiųjų tarpe 
visame rajone iš 16 komunistų 
belikę 8. Iš 34 rajono kolchozų 
9-niuose nėra nei partijos narių, 
nei kandidatų, nei netgi komjau
nuolių.

Kaišiadorių rajone esama 21 
partijos skyriaus kolchozuose, 
bet 11 iš jų turi sekretorius iš 
šalies, su kolchozais nieko ben
dra neturinčius. Kaip vienas iš 
pavyzdingiausių šiuo požiūriu 
nurodomas Pasvalio rajonas, kur 
iš 24 rajono kolchozų 21-name 
yra partijos skyriai ir tik trys 
iš jų turi sekretorius pašalie
čius. <

Jeigu teisybė, kad iš viso tais 
metais Lietuvoj piėno visdėto 
buvo pagaminta net po 392 ki 
logramus kiekvienam gyvento
jui, tai kas gi pagamino likusius 
322 kilogramus arba iš viso apie 
884 tūkstančius tonų? To nega 
Įėjo gi padaryti 107 valstybiniai 
dvarai (sovchozai), net jeigu jie 
ir daug kartų būtų produktin- 
gesni už kolchozus. Vienintelis 
paaiškinimas — visas pieno ga
mybos svoris tebesiremia priva
čiai laikomomis karvėmis, kuriu 
355 tūkstančiai į kolchozus su
varytų šeimų, joms paliktuose 
sklypeliuose, išlaiko maždaug po 
vieną.

Išvada — arba neteisybė, kad 
sietuvoje iš viso dabar tiek pie- 

io pagaminama, arba tai yra

AR BUS PERMAINŲ?
Sausio 22 d. Vilniuje susirinks 

Aukščiausioji Taryba, o vasario 
5 — kompartijos X suvažiavi
mas. Nelaukiama, kad tie šuva- įrodymas, kad net ir sužlugdy-
žiavimai atneštų žymių permai-Įfas privatinis ūkis tebėra kele
lių, išskyrus gal vieno kito a:
mena pakeitimą viršūnėse.

Prieš dvejus metus, IX parti
jos suvažiavimo išvakarėse, bu
vo pašalintas iš viršūnės M. 
Gedvilas (kuris pereitais metais 
jau iš dalies grįžo — buvo pa
skirtas švietimo ministeriu) ir 
atsirado du nauji vadai iš Rusi
jos: Levickis prie naujo prem
jero šumausko ir šarkovas prie 
partijos I sekretoriaus Snieč
kaus. Jie, palyginti, buvo tylūs, 
viešai nedaug tepasireiškė. 

Pastaruoju laiku dažniau pra-

riopai produktingesnis už kol
chozinį ...

SULAIKYTA GINKLŲ 
SIUNTA

Prancūzijos pareigūnai Orane 
sulaikė bandantį įplaukti į Alžy
ro teritoriją jugoslavų laivą 
Slovėnių, kuriame rasta 150 to
nų ginklų ir šaudmenų 3,286 dė
žėse. Ginklai buvo skirti Alžyro 
sukilėliams. Laivas buvo išplau-

ta plaukti tolyn.

... y.. , kęs is Jugoslavijos uosto Rijekadėjo reikštis tiesioginis Paleckio K,. ,. , ... ...... w. v. . . . , ,i įlinkius konfiskavus, laivui leis- cios žinios sako, kad tas sumapavaduotojas M. Juncas-Kučins- , 1
kas (net. ir naujametinius svei
kinimus per radiją sakė jis, nei 
Paleckis). Bet kadangi dabarti- 
nės Aukšč. Tarybos kadencija 
baigiasi dar tik kitais metais, i 
tai vargu ar šįmet bus pakeitimų 
jos viršūnėje dabar, nors ir pa
našu į tai, lyg Junčas-Kučinskas 
jau rengtųsi užimti į užsienius į 
dabar dažnai siuntinėjamo Pa
leckio vietą.

LIETUVA JAU PRALENKĖ 
AMERIKĄ?

Pereitų metų lapkričio mėne
sio "Komunistas” skelbė, kad 
pieno ir sviesto gamybos požiū
riu Lietuva jau esanti toli pra
lenkusi Ameriką, ir tai ne dabar, 
kada Chruščiovas paragino lenk
tyniauti, o jau 1956 metais. Bū
tent, 1956 metais Jungtinėse 
Valstybėse buvę primelžta pieno

v

G»en. Arthur G. Trudeau, at 
šauktas iš Korėjos ir paskirtas 
atsistatidinusio armijos tyrinė 
jimų ir bandyinų viršininko gen. 
Gavin įpėdiniu, (ien Truden yra 
55 m., anksčiau buvęs sekimo 
viršininkas, o paskutiniu metu 
Korėjoj esančios 1 armijos kor

puso vadas.

vietijoj išėję pieno tik po 245 
kg. gyventojui, taigi dar gerokai 
mažiau, kaip Jungtinėse Valsty
bėse).

Tačiau tame pat straipsnyje 
sakoma, kad Lietuvos kolchozuo
se per 1957 m. 10 mėnesių buv$ 
primelžta pieno 89-iais tūkstan
čiais tonų, arba 51 '< daugiau, 
negu per tą patį laiką 1956 me
tais. Taigi išeina, kad kolchozai 
1956 metais davė apie 174,550 
tonų pieno. Oficialiai gyventoji! 
Lietuvoj dabar skaitoma 2.7 mi
lijonų. Jokiu būdu kolchozai per 
10 mėnesių pagamino tik po 65 
kilogramus pieno kiekvienai 
gyventojui. Paskutiniai du metų 
mėnesiai, kaip tame straipsnyje 
nusiskundžiama, paprastai duoda 
mažiau kaip 100 visų metų pie
no gamybos. Taigi 1956 metais 
kolchozai pagamino ne. daugiau 
kaip po 70 kilogramų pieno kiek
vienam Lietuvos gyventojui per 
visus metus.

SLAPTI CHRUŠČEVO 
IR GOMULKOS 
PASITARIMAI

K šeštadieni Maskva ir Varšuva’ c
paskelbė panašaus turinio komu 
nikatus, pagal kuriuos Chrušče 
vaši ir Gomulka turėję slaptus 
trijų dienų pasitarimus, ir tie 
pasitarimai praėję "nuoširdžioje 
ir draugiškoje atmosferoje”.

Pasitarimų vieta komunikate 
neminima, tačiau esama žinių, 
kad jie vykę Baltvydžio girioje. 
Iš kitų pasitarimo dalyvių ofi 
cialiai minimas tik Lenkijos min. 
pirm. Gyrankievičius, tačiau 
Varšuvos šaltiniai teigia, jog 
(’hruščevą lydėjęs Bulganinas.

Tų pačių šaltinių žiniomis, 
slaptuose pasitarimuose aptarti 
ne vien lenkų-sovietų santykiai, 
bet ir viso komunistinio bloko 
politikos gairės.

žiniomis iš Washingtono, jau 
baigiama susitarti dėl paskolos 
komunistinei Lenkijai. Ji gau
sianti iš JAV 95 mil. dol., kurių 
dalis būsianti išmokėta dolerįais,
dalis — lenkų zlotais.

♦
Oficialiai nepatvirtintomis ži

niomis, komunistinės Kinijos 
"bosas" Mao-Cetungas įspėjo Go- 
mulką, kad komunistinis blokas 
nepritariąs jo deryboms su JAV 
ir reikalaująs jas nutraukti.

41000 KARIUOMENĖS
SUMAŽINIMAS TIK 

POPIERIUJ
t
Naujųjų metų išvakarėse ru

sai pranešė, kad jie sumažins 
savo kariuomenės skaičių, laiko
mą Vengrijoj ir Rytų Vokieti
joj. Rytų Vokietijoj tas suma
žinimas buvo praneštas net 41,- 
)00 karių.

Iš Rytinės Vokietijos ateinan-

žinimas nebuvo anksčiau numa

Prezidento A. Smetonos mirties 14-ose metinėse, našlė Sofija Smetonienė ir sūnus Julius neša prie kapo padėti gėlių puokštę. 
Kairėje skaučių ir skautų būrelis, padėję prie kapo savo vainiką. Nuotr. V. Bacevičiaus.

tytas vykdyti, kaip šių metų 
birželio mėnuo. Vienok ir tuo vi
sai netikima, nes suplanuotas 
naujų kareivinių statymas arba 
senų atnaujinimas nėra nė kiek 
sumažėjęs, bet priešingai, net 
padidėjęs.

Iš to daromos išvados, kad tas 
kareivines kas nors užims. Grei
čiausia, iš ten ateinančios žinios 
sako, kad tuo metu įvyks tik vie
ni! dalinių iš Rytinės Vokietijos 
išvedimas ir kitų atvedimas. O 
taip pat ir didesnis pačių komu
nistuojančių vokiečių kariuome
nės dalinių papildymas. (

RIAUŠES NESILIAUJA
Venecueloje nepasitenkinimas 

prez. Jimenezu vis didėja. Pra
eitą savaitgalį Garacase išvaiky
ta moterų demonstracija, kurios 
metu demonstrantės dalino pro
klamacijas ir be paliovos giedo
jo Venecuelos himną, ypač pa- 
brėždamos žodžius "šalin gran
dines”. Per studentų susidūri
mus su policija buvo žuvusių ir 
sužeistų. Viena aukštoji mokyk
la uždaryta. Krašte platinamos 
proklamacijos, kurių viena pasi
rašyta inžinierių, pasivadinusių 
"Patriotinės juntos darbo fron
tu”, kita gydytojų, trečioji ’— 
350 įvairių profesijų inteligentų. 
Visose reikalaujama demokrati
nių reformų, baigti policinį re
žimą Venecueloje. ’

Jimenezui perėmus gynybos 
ministeriją savo tiesioginėn ži
nion, vyksta plataus masto ka
rininkų areštai. .

Paskutinėmis žiniomis, lau
kiamas naujas karininkų maiš
tas prieš JimĮenezą. Daugelis ka
rininkų, ligi šiol jį kritiškais mo
mentais rėmę, dabar jau pakry
pę maištininkų pusėn. Garacase 
pilna gandų apie greitą Jimene- 
zo žlugimą.

Iš Chicagos mums prane
ša, kad tenykštis Tautinės 
Sąjungos skyrius, kaip ir 
praėjusiais metais, Vasario 
16-osios proga, South. Shore 
Country Club salėje rengia 
iškilmingą rautą. J jį su
kvies Chicagoje esančius 
konsularinius kity kraštų 
atstovus, įtakinguosius po- 
lit^tus ir laikraštininkus, 
aktyvius visuomenininkus. 
Jų tarpe ir bus paminėta 
Lietuvos nepriklausomybės 
40 metų sukaktis.

J tokį prasmingą ir Lie
tuvos reikalui labai naudin
gą rautą kviečiama akty
viai dalyvauti lietuviškoji 
visuomenė ir būtinai pasi
kviesti įtakinguosius ameri
kiečius.

Rautas įvyks vasario 
mėn. 16 d. Pradžia 7 vaka
ro.

Vietos aerodrome vakar įvyko 
nepaprastai džiaugsmingas susi
tikimas. Panevėžietė Stanislava 
Eydrygevičienė,. iškentėjusi 15 
metų Sibire, laimingai pasiekė 
Clevelandą ir susitiko čia gyve
nančią savo dukterį V: Macijaus
kienę. Po 17 metų nesimatymo.

S. Eydrygevičienė, dabar 77 
metų amžiaus, 1941 m. birželio 
13 d. buvo enkavedistų suimta 
savo bute ir nugabenta į tremia
mųjų ešaloną.

Tremtinių kelionės sąlygos 
buvo sunkios. Maisto iš pradžių 
nedavė, tačiau vandens pakelės 
sustojimo vietose buvo galima 
prisiprašyti’. Ešalonui pasiekus 
oficialią Sovietijos sieną, dalis 
tremiamųjų buvo atskirta, ir va
gonai aklinai uždaryti. Tada jau 
pradėjo duoti šiek tiek duonos.

Po kelių savaičių važiavimo 
jie pasiekė Barnaulą Altajaus 
srityje, čia buVo apgyvendinti 
palapinėse. Dalis tremtinių pa
siųsti darbams į miškus, likusie
ji, daugumas senesnio amžiaus 
ir moterų, nepajėgūs dirbti sun
kių darbų, laikomi stovykloje. 
Jie gaudavę po 400 gr. duonos

800 gr.), ir tai buvo visas mais
tas. Nelaimingieji rankiojo dil
gėles, žoles ir mito jomis, tačiau

ir pradėjo mirti. Mirimų skai
čius ypač padidėjo, pradėjus 
siausti dezinterijos epidemijai.

Tada, praėjus kelioms savai
tėms po atvežimo, sunkiai ser
gančiuosius atskyrė ir kažkur 
išvežė, o pajėgesnius nugabeno 
prie Lenos upės ir, sulaipdinę į 
baržas, išplukdė šiaurėn. Po dvie
jų mėnesių kelionės baržomis, jie 
pasiekė Tit-Ari vietovę, esančią 
Šiaurės Sibire. Naktis, šioje vie
toje trunka aštuonis mėnesius,

Viceprezidentas Nixonas ir ponia, iškilmių rūbais pasipuošę, pa
keliui į svečius pas prezidentą EisenhovVerį, kur buvo jų garbei 

surengti pietūs.
x Kitą mėnesį Viceprezidentas Nixonas lankysis Clevelande.
7 --------------------------- ----------------------- ,-----------

Atvyko Sibiro tremtine
o diena, vadinama vasara — 
apie keturis.

Atvežtieji buvo apgyvendinti 
taip vadinamose "zemliankose”. 
Tai šiek tiek įšalusion žemėn 
įleistos lentinės būdelės, kurios 
didžiąją metų dalį esančios po 
sniegu.

Darbingesnieji buvo -siunčia
mi žvejoti, o mažiam darbingi, 
moterys, jų tarpe ir mūsų mini
ma tremtinė, turėjo mėgsti ir 
lopyti tinklus. Būdinga, kad vė
liau tinklai pradėti mėgsti iš 
amerikinių nylono siūlų. Vienam 
lietuviui tremtiniui juos sėkmin
gai išbandžius, tais tinklais pa
galinant daugiau žuvies, šios rū
šies tinklai pradėti labai plačiai 
naudoti. Z

Pagrindinį tremtinių maistą 
toj vietoj sudarė žuvis ir anks
čiau minėtomis normomis gau
nama duona. Dar kartais gauda
vę elnienos. Duona būdavo nere
guliariai pristatoma, ypač pa
blogėjus orams. Jokių daržovių 
per visą laiką nematę.

Mirusieji būdavo laidojami tik 
vasarą. Nesant lentų karstams, 
juos apsiūdavo turimos medžia-

dienai (dirbantieji gaudavo po gos gabalais ir užkeldavo ant
”zeniliankos” stogo. Atėjus tin
kamam laikui, jie būdavo nuve
žami netoli esančion upės salon,

netrukus daugelis iš bado sutino kiek atšilusioje žemėje prakasa-
mos negilios duobelės ir palai
dojama, tačiau pakilęs vanduo 
juos nuplaudavo ir nusinešdavo 
jūros link.

Didžiausią siaubą sukeldavo 
sniego pūgos. Jų metu yra žuvę 
nemaža tremtinių lietuvių.

Išdirbus 11 metų toje vietoje, 
mūsų minimai tremtinei leista 
išvykti. Ji išvyko Irkutskan, ten 
porą metų dirbo kaip tarnaitė 
pas komisarą. Vėliau, Atneriko- 
je esančių giminių patariama, 
gavusi leidimą, išvyko į Lenkiją. 
Ten turėjo išlaukti dvejus me
tus, kol buvo leista atvykti Ame
rikon, pas dukterį.

JIE ĮSIJUNGĖ
Į skelbiamą vajų savo įnašais 

įsij ungė:
Jonas Pupininkas,

Rochester..................$10.00
A. Vaitkus,

Chicago......................$10.00
Dr. S. Virkutis,

Cambridge ...................$5.00
Aleksas Kiršonis,

Toronto  ............... $50.00
Tautinės Sąjungos 
Philadelphijos skyrius $50.00 
Iki šiol iš viso

yra gauta .....................$9,221.95
Dar būtinai reikia $10,778.05

ii.

IS VISUR
• JAV aviacijos vadovybė tei

gia, kad į komunistų rankas ne
patekusios jokios karinės pa
slaptys, Albanijoje priverstinai 
nusileidus amerikiniam lėktuvui. 
Tos rūšies lėktuvai yra aprūpin
ti garsia 1FF aparatūra, kuri 
įgalina atskirti priešo lėktuvus 
nuosavų. Pirmąjį tos rūšies apa
ratą komunistai pagavo Korėjos 
karo metu, tačiau vėliau ji bu
vusi pakeista.

• Vengrijos min. pirm. pav. 
P. Muennich pareiškė, kad jo 
vyriausybė nesidominti kard. 
Mindsenty likimu. Jis galįs slėp
tis JAV pasiuntinybėje tol, kol 
jam patiks, o vėliau "keliauti į 
dangų".

• Britų diplomatai iš visų To
limųjų Rytų valstybių susirinko 

konferencijai Singapūre. Konfe
rencijoje dalyvaus ir Britanijos 
premjeras H. Macmillan.

• Čilė ištrėmė tris buv. Ar
gentinos diktatoriaus Perono ša
lininkus.

• Hongkongo gyventojų skai
čių pabėgėliai iš Kinijos pakėlė 
iki 2,750,000. Normaliais laikais 
Hongkonge buvo skaitoma 1 mil. 
gyv. Daug pabėgėlių gyvena, iš
sikasę urvus, miestą supančiuo
se kalnuose.

• Tassas paskelbė, kad sovie
tai gaminą lėktuvą plasnojan
čiais sparnais.

• Prez. Eisenhoweris prašė 
kongresą paskirti 2 mil. dol. pa
gerinti JAV paviiionui balandžio 
17 d. prasidedančioje Briuselio 
pasaulinėje parodoje, kad jis ne
atrodytų prasčiau už rusų pavi- 
lioną.

• Iš padarytų oficialiu pareiš
kimų Kaire matyti, kad Saudi 
Arabijos karalius Alžiro sukilė
liams duoda milijoninę paramą.

• Prancūzija iš Sacharos pra
dėjo vežtis pirmuosius naftos 
produktus. Jie kol kas esą bran
gūs, bet savi ir galį patenkinti 
ne tik pačios Prancūzijos, bet ir 
kitų kaimyninių kraštų reikala
vimus. Manoma, kad pradėjus 
ten naftos pramonę, prancūzai 
jokiu būdu nenusileis dėl Alžiro, 
nes nenori nustoti kelių su tos 
pramonės centru.

• Turkijos gynybos ministeris 
Semi Ergin atsistatidino. { jo 
vietą, kuri Turkijoj skaitoma la
bai svarbi, tuoj buvo paskirtas 
darbo ministeris Ethem Men-

’ders.
•Dr. Viviam Fuchs ir 11 jo 

pagalbininkų anglų, kurie tyri
nėja pietų ašigalį, po ilgos ke
lionės pasiekė ten įsikūrusią 
amerikiečių bazę.

• Ispanijos vyriausybė paskel
bė, kad ji areštavusi 44 asmenis, 
bandžiusius Ispanijoje atkurti 
komunistų partiją.

Komare raketa bandymo mefu 
prie Seattle, Wash. Dabar tos 
raketos naudojamos pajūrio ap
saugai nuo Bostono iki \Vashing- 

tono, D. C.

/
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Šia savaitę...
Balys G a i d ž i'fin a s

Pradėdami Dirvos dukart sa
vaitinį leidimą esame suplanavę 
ir galimybes išgirsti skaitytojų 
nuomones ir pageidavimus

(viename Dirvos numeryje. Vie- 
I no laikraščio numeris yra per- 
• daug siauri rėmai, kad galėtume 
Itai išsamiau atvaizduoti. Todėl 
i ir stengsimės ne vienam kuriam

, .. ta- - ] i 1 numeryje, bet per visus šių me-kas jiems Dirvoje įdomu, kas , . .f.. . . ,J tų numerius tais klausimais pla-nepatinka, ko ateityje lauktų. 
Vieni iš skaitytojų tokius pagei
davimu priminimus jau yra ga
vę, kiti dar gaus, kai tik ateis 
jų prenumeratos mokėjimo lai
kas.

Redakcijai labai svarbu su vi
sais skaitytojais palaikyti glau- 
džiausį ryšį. Deja, kada darbo 
rankų tiek maža, gi kasdien at
liktinų darbų tiek daug, ir prie 
geriausių norų tų užsimojimų 
negalima įvykdyti. Bet kada jau 
kreipiamės į skaitytojus, tai ir 
skaitytojai turėtų į mūsų pra
šymą gausiau atsiliepti.

Iki šiol gauti atsiliepimai la
bai dar šykštūs ir iš jų dar ne
galima susidaryti vyraujančių 
nuomonių. Nors mes jau esame 
išsiuntinėję per 500 tokių pri
minimų, bet atgal esame tik ke
liasdešimt tegavę.

Beveik visuose gautuose pra
nešimuose labai aukštai vertina
mas mūsų naujas skyrius — Lie
tuvos Kronika, kurią ilgai pa
dirbėjas paruošė’ Dr. A, Gerutis. 
Yra net pageidavimų, kad tą 
kroniką autorius dar labiau iš

plėstų, net ir smulkesnes buvu
sio valstybinio gyvenimo žinias 
įterptų. Tik ką atėjusiam iš De
troito laiške skaitytojas A. M. 

sako: "Norėjai, kad kas parašy
tų dėl Lietuvos Kronikos, tą da
bar ir padarau. Mano, ir dauge
lio supratimu, Kronika yra labai 
geras skyrius. Sveikinam suma
nytojus, linkim visokiausio pa
sisekimo, linkim atkurti visą 
Nepriklausomo gyvenimo laiką 
ir įvykius."

*
Daugelis iš atsiliepusiųjų pa

geidavo, kad Dirvoje pastoviai 
būįų naujausių žinių iš Lietuvos. 
Ir kaip patys skaitytojai mato, 
mes tų žinių pastoviai jau ir duo
dame. Tiesa, jas suorganizuoti 
nėra taip lengva, bet dėsime vi
sas pastangas, kad jų būtų. Ir 
b.ūtų ne pramanytų žinių iš Lie
tuvos, bet tikrų, paremtų sta
tistiniais daviniais, gautų iš la
bai patikimų šaltinių. Dėsime 
pastangas gauti žinių ir net nuo
traukų, tą gyvenimą vaizduo
jančių.

Mes dėsime visas pastangas, 
kad Dirvoje galėtume teisingai 
atvaizduoti visas Lietuvoj pasi
likusiųjų bėdas ir tuos mažus 
d.iaugsmus, kuriuos jie ten, ir 
po okupanto sunkia letena, dar 
pajėgia susiorganizuoti.

t
Atsiliepusieji į mūsų užklau

simus beveik visi sutartinai pri
mena, kad šiais jubiliejiniais me
tais būtų daugiau rašoma apie 
Lietuvos Nepriklausomybės lai
ku atsiektus laimėjimus. Kai ku
rie net pageidauja, kad būtų 
Vasario mėn. 16 d. specialiai iš
leistas Dirvis numeris, kuriame 
ta visa pažanga atsispindėtų.

Redakcija šiuo reikalu yra 
taip nusistačiusi: visais 1958 
metais stengsis kiek tik galima 
plačiau atvaizduoti Lietuvos Ne
priklausomo gyvenimo laimėji
mus ir atskirais straipsniąis. pa
liesti visas gyvenimo sritis. Tai 
jokiu būdu neįmanoma padaryti

čiau kalbėti. z 
* \

Dviejų skaitytojų esam pa
barti, kad tiek daug vietos ski
riam jaunimui, ypač skautams 
ir sajitariečiams. Ypač vienas 
piktinasi, kad santariečių sky
riuje dažnai esančių herezijų, 
bet tas pats skaitytojas tuoj 
pripažįsta, kad santariečių sky
rius daug įdomesnis skaityti, ne
gu skautų.

Keletas skaitytojų mus pagy
rė, kad jaunimui duodame daug 
vietos ir ragina ateityje taip pat 
daryti. Esą, emigracijoje jauni
mui visais laikais perdaug ma
žai dėmesio buvo skiriama, todėl 
ir tas jaunimas taip greit tarp 
svetimųjų pradingo.

Pastaroji nuomonė pilnai ati
tinka redakcijos nuomonę. Jau
nimo lietuviškai veiklai reikia 
atidaryti visus galimus kelius. 
Tegul tik jie veikia. Tegul jie 
ir herezijų kartais paskelbia, te
gul jie ir pamaištauja prieš vy
resniuosius. Greit jie patys pa
matys, kad už juos jaunesni taip 
pat prieš juos jau maištauja, 
kaip prieš

• Mūsų bendradarbiai iš Vokie
tijos atsiųstuose laiškuose sako, 
kad pastaruoju metu tenykš
čiams lietuviams rusų agentai 
pradėjo daug daugiau siuntinėti 
visokios propagandinės medžia
gos. Nemažai atsiunčia mašinė
le rašytų laiškų, kuriuose pilna 
šmeižtų prieš įtakingesnius lie
tuvius. Tie laiškai išsiunčiami 
iš pačios Vakarų Vokietijos, ir 
esą labai aišku, kad ten veikia 
jų siuntinėjimo organizuota cen- 
tralė. Tik stebisi, kad vokiečių 
įstaigos prieš tokius rusų darbus 
nesiima jokių žygių. O gal pa
tys lietuvių organizacijų centrai 
į vokiečius nesikreipia tokios 
pagalbos prašydami?

Tautinės Sąjungos pirminin
kas inž. E. Bartkus sausio mėn. 
26 d. lankysis Brooklyne ir su 
tenykščiais veikėjais aptars vi
sus aktualiuosius klausimus.

Chicagoje įvykusios Dainų 
šventės Komitetas, iš laikorųų 
banke pinigų gautus procentus 
- $250, paskyrė muzikui K. V. 

Banaičiui, Jūratės ir Kastyčio
operos rašymo parėmimui.

Dainų šventės, įvykusios Chi
cagoje 1956 m. pelnas taip pa
skirstytas:
Liet. Bendr. Chicagos 
Apygardai atmokėta ....$1,000 
Kultūros Fondui, kultū- 
riniams-muzikaliniams
reikalams.......................$402.24
Muzikos žinioms,
gaidų leidimui ...............$1,250
Liet. šokių Festivalio
Komitetui ....... ................. $500
Jaunimui Dainorėlio
leidimui .......r................. $1,000
Muzikinio Konkurso
premijoms .......................$1,000
Sekančiai Liet.
Dainų šventei ...............$2,500

aktualiai pradėta ruošti sekan 
čioji dainų šventė.
• Atvykusieji į šį kraštą turi 
Visokių reikalų Imigracijos ir 
Natūralizacijos įstaigoje. Tos di
delės įstaigoš, apimančios visą 
Massachusetts valstybę, Bosto
no skyriuje jau nuo seniai dirba 
lietuvė Teofilė Kieliūtė-Tattan.

Per 30 metų dirbdama toje 
įstaigoje, ji daugeliui tautiečių 
daug pagelbėjo ir niekados ne
atsisakė nė vienam padėti ar 
patarti.

T. K. Tattan ilgų metų darbui 
atžymėti būrelis lietuvių ėmėsi 
iniciatyvos ir ruošia banketą jai 
pagerbti. Banketas įvyks š. m. 
sausio 26 d. 6 vai. vakare She- 
raton Plaza viešbutyje, Bostone. 
Ta proga jai bus įteikta lietuvių 
visuomenės dovana, o spausdin
tos programos puslapiuose bus 
surašyta draugijų ir atskirų as
menų sveikinimai.
• Lietuvių Studentų Sąjungos 
JAV studijų dienos įvyks vasa
rio mėn. 1-2 d.d. Detroite.

Programa vyks Western 
YMCA patalpose, 1601 Clark St., 
Detroit 9, IVįich. Neturintieji 
nakvynių, prašomi kreiptis į De
troito skyriaus sekretorę kol. 
Aldoną Rastenytę, 13711 Halley, 
Detroit 23, Mich.

veikalu "Lunatikai", kurį SLA 
75-tos (Los Angeles) kuopos 
metinei šventei pastatė vietinis 
lietuvių dramos mėgėjų sambū-j 
ris. Vaidino: Andrius, Balsytė, 
Dovydaitienė, Gilys, Pulkaunin-1 
kaitė, Seliukas ir šakys. Vaka

ras įvyko parapijos salėje.

Kunigas Jonas Jankus, 
šioje kolonijoje išbuvęs apie de- 
sėtką metų, šiomis dienomis iš
vyko į Brooklyną, N. Y., užimti 
BALFo centro reikalų vedėjo pa
reigas. Praeitą sekmadienį prie
teliai jam surengė kuklias išleis
tuves.

#
Klaipėdos krašto prie Lietuvos 

prijungimo 35 metų sukaktis čia 
buvo paminėta per Bruno Gedi
mino lietuvišką radijo valandėlę 
— VI. Bakūno pasikalbėjimu su 
nepriklausoiiios Lietuvos laikų 
pirmuoju jūrininkystės inspek
torium dr. Juozu Jurkūnu.
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GREET1NGS and BEST W1SHES

FRANCES P. BOLTON

CONGRESSMAN

22nd District

LOS ANGELES

CHICAGO
POBŪVIO PELNAS — 

KULTŪRINIAMS REIKALAMS
Šiemet, kaip ir kasmet, Liet. 

Taut. Akad. Sambūris Chicagoj 
suruošė traditinį Naujų Metų 
sutikimą. Nors oras buvo blogas 
ir keliai slidūs, svečių prisirinko 
pilnutėlė Midwest Hotel salė. 
Dvyliktą išmušus, Sambūrio 
pirm. inž. V. Mažeika svečius 
pasveikino ir visiems palinkėjo 
laimingų N. Metų. Orkestrui 
griežiant, visi sugiedojo Lietu
vos himną. Tada pakilo šampano 
taurės ir entuziastiškas N. Me-

GREET1NGS and BEST W1SHES 
Po Our Friends and Patrons

ALT S-gos Los Angeles apy
linkės valdyba, susirinkusi pas
apylinkės pirftrtnįhką dr. P. Pa- tų sutikimas bei linkėjimai, 
mataitį, aptarė namų, spaudos 
ir visą eilę apylinkės eipamųjų 
reikalų.

» ♦
ALB Los Angeles apylinkės 

valdyba savo posėdyje svarstė 
lš paskirstytų sumų jau at-!/^ svarbių reikalų: namų 

mokėta ir pakvitavimai gauti iš įsigijimo, kultūrinės kavalkados 
Muzikos žinių, Kultūros Fondo, programos sudarymo, lietuvių
Liet. Bendruomenės Vyr.> Vai- dienos rengim ir t.t. ♦ posėdyje iš pelino paskyrė Korp! 
dybos, Chicagos L. B. Apy gar-1 Namų /feildiHi "nutarta arti- Neo - Lithuariia ;| organizaciniam 
dos ir Šokių Festivalio Komite- iriausiomis dienomis išsiaiškinti reikalams $100.00 ir studentų Įei
to. Beliko tik trys neišmokėtos 8U Tautinės Sugros apylinkės vai- džiamam žurnalui Lituanus pa- 

Jaunimas turi būti jaunas^ ke-j sumos: Jaunimo Dainorėlio lei- Byb<i, kuri jau yra pradėjusi ak* remti $50.00. Likusioji pelno da- 
i skintis ianna ir drąsią ener-' dimui. muzikiniam konkursui, ir ’ tautinių Namų įgiji- lis bus paskirstyta vėliau.

Sambūrio Valdyba baliuje da
lyvavusias ponias bei paneles ap
dovanojo gražiomis rožėmis. Gra
žioj aplinkoj ir pakilusioj nuo
taikoj svečiai linksminosi iki 5 
vai. ryto.

N. Metų sutikimas davė pelno. 
Sambūrio Valdyba sausio 11 d.

9 9 * 9 9senius .

lią skintis jauna ir drąsia ener- dimui, muzikiniam konkursui, ir 
gija. Ir, atrodo, mums tik džiaug- sekančiai Dainų šventei, 
tis reikia, kad to jaunimo ne tik
turime, bet kai kurie ir susirū
pinę, kad jam perdaug vietos 
skiriame. Blogai mūsų tautai

• Dainorėlio paruošimu ir iš
leidimu rūpinasi J. Kreivėnas. 
Jis užtikrino, kad Dairforėlis

mą Tautinės S-gos vardu. Kul
tūrinės kavalkados Hollywoode 
lietuvių programai (kovo 19 d.) 
apmesti metmenys ir sutarta

J. Dauparas

GRABLEft
6565 Brohdway

MIchigan 1-9260

i?>. *

kreiptis į atitinkamų sričių me-
būūlTjei' jaunimo reikėtų ieško-' *reit Pasirodys. Jam taikinio-1 nininkus ir muzikus. "Lietuvių 
ti ir jiems laikraštyje vietos kauja komislJa» susidedanti is, Dienai" birželio 29 d. numatyta 
siūlyti. O jei to dar nereikia da- kun' B- įkaičio, sesers M. dalis programos ir svarbiausia 

tai mes esam dar ne tik' Bernardos, J. Ignatonio ir A
Skridulio.

ryti,
gyvi, bet ir labai pajėgūs.
(Kitą kartą kitais klausimais).

Ar įstojai į

VILTIES
fr

draugiją?

• Muzikinis konkursas (svares
nių lietuviškų kompozicijų, k. t. 
kantatų, oratorijų, ir t. p.), bus 
greit paskelbtas.

A

PHŽLADELPH3A
TAUTINĖS S-GOS 

SUSIRINKIMAS

GREETINGS and BEST W1SHES 
For a PL^ant Eloliday 

To Our Friends and Patrons

— paskiriems valdybos nariams x , . . , o‘ , . .. . . v, x. saukiamas sausio men. 26 d. 3pavesta tai dienai paieškoti tin-, , t • j • i m •1 H 1 vai. p. p. Lietuvių Banke. Tai
bus metinis skyriaus narių susi
rinkimas, kuriame bus renkama 
valdyba ir svarstomi kiti aktu- 

ir svarbūs kląusimai.

karnos vietos.
z, *

Aktorius Gasparas

CANADA Dk’Y
V e 1 i č

k a , neseniai apsigyvenęs Los /J?"
Angeles mieste, praėjusį sekma-

Dainų šventei paskirtoji $2500 dienį pirmą kartą pasirodė, kaip j Po susirinkimo alutis. Visi na 
suma paliekama buvusios šven- režisierius, Los Angeles lietu- riai kviečiami skaitlingai daly
tės Komiteto globoje tol, kol bus viškajai publikai su savo paties vauti. P. M.

(iING E D ALK

PATI PATIKIMIAUSIA PIRMA SIŲSTI SIUNTINIUS J LIETUVĄ LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ IR 
KITAS SSSR DALIS YRA

PARCELS TO RUSSIA, INC..
VEIKIA pagal specialų susitarimą su INTURIST, Maskvoje 

1530 Bedford Avė., Brooklyn 16, N. Y., Tel. INgersol 7-7272, INgersol 7-6465
Priėmimo Punktas
New York City, 78 Second Avė., Tel. ORchard 4-1540

GALITE SIŲSTI TiK NAUJUS DAIKTUS 
Galite siųsti medžiagas drabužiams, naujus drabužius, avalynę, |

odas, siuvamas mašinas, rašomas mašinėles, muzikos instrumentus, 
maisto produktus, vaistus ir visokius kitus daiktus.v

Galite atnešti savo siuntinius j bet kurią mūsų Įstaigą, o taip pat 
galite atsiųsti paštu. Paštu gauti jūsų daiktai persiuntimui į SSSR čia 

mūsų įstaigose peržiūrimi, apskaičiuojamas muitas, persiuntimo išlaidos 
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 kainomis. Taip kad siuntinį galite suda
ryti atsilankę į mūsų įstaigą.

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 garantuojamas gavėjo parašu.
Jūs gunate per hiūsų įstaigą gavėjo pasirašytą kvitą.
Mūsų įstaigose dirba patyrę darbininkai ir jų yra tiek, kad kiekvie

nas klijentas 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 pilniausioje tvarkoje.

Mūsų įstaiga per ilgą metų veikios laiką išsiuntė šimtus tūkstančių 
siuntinių ir visi siuntėjai mūsų įstaigų patarnavimu patenkinti. Todėl 
jūs su pasitikėjimu galite kreiptis į mūsų įstaigą

PARCELS TO RUSSIA, INC.
1530 Bedford Avė., Brooklyn 16, N. Y. (

ši įstaiga atidaryta kasdien ir sekmadieniais nuo 9 iki 6 vai., šeštadieniais 9 - 4.

MANHATENE PRIĖMIMO PUNKTAS 78 Second Avė., New York City, N. y.
HARTFORD, Connecticnt,

651 Albany Avenue,
MCSŲ SKYRIAI:

DETROIT, Michigari, 
11601 Jos Campau Avė., 

TcJ. TOvvnsend 8-0298
Tel. CHapel 7-5164

CHICAGO, Illinois, 
3741 W. 26th Street 

Tel. CR 7-2126

LOS ANGELES, California, 
121 S. Vermont Avė.
Tel. DUnkirk 5-6550

PHILADELPHIA 23, Pa., 
832 North 7th Street 

Tel. WA 3-1747

/
EX 1-8800

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

CARPIHIERJ DISTRICT 
COUNCIL

CARL J. SCHWARZER. President

NEWARK,V New Jersey, 
263 Market Street 

Tel. MArkei 2-6937
■t i1'įmigti

GEORGE SHEWRING, Secretary
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Miškais ateina ruduo ’
Nekasdieniška prošvaistė lietuvių literatūroje

A. AUDRIUS

Kai maždaug prieš penketą 
metų buvo išleista Mariaus Kati
liškio Užuovėja, tolaikinėje mū
sų prozoje jautėsi pastangos iš
simušti iš vadinamų buitinių 
veikalų. Mūsų proza, pasakytu
me, stengėsi sumiesčionėti. Kiek 
tos pastangos pasirodė sėkmin
gos, kiek ne — ne mūsų uždavi
nys jas šj kartą apspręsti. Te
norėtume pastebėti, kad jos ne
atsirado visiškai atsitiktinai, be 
jokio pagrindo.

*
Nors iki šiol mūsų geriausi 

pręzos veikalai su mažomis iš
imtimis yra "buitiniai" (siaura 
ką tik panaudoto termino pras
me), bet iš kitos pusės, nemaža 
jų dalis, neišskiriant ir kai ku
rių klasikinian mūsų literatūros 
istorijos skyriun priskiriamų 
darbų, reikia pasakyti, pasiten
kindavo neretai tosios buities 
apybraižom, buities scenarijų 
aprašymu, žmogus, kaip nuo se
no pas mus teigiama, buvo aiš
kiai perglaudžiai sutapdintas su 
žeme. Literatūriniu atžvilgiu mi
nėtas sutapdinimas nevisada pa
vadintas vykusiu.

Tačiau Mariaus Katiliškio 
Užuovėja jau nepasitenkino pa
viršutiniu buities fiksavimu. Dėl 
to gal nevienam ir kilo mintis, 
kad lietuviškos buities veikalų 
pertekliaus nesama, o atvirkščiai 
— jų pakankamai neturima. Gy
vas kaimo žmogus su visomis 
aistromis, visomis savo teigia
mybėmis ir neigiamybėmis, toks 
koks buvo atskleistas Užuovėjo
je, mūsų buities raštuose tebėra 
retenybė. Niekas iš dabartinių 
mūsų rašytojų lietuviškam kai
mui nedavė tiek kraujo, kiek jo 
davė Marius Katiliškis.

Iškilus literatūrinis darbas
Štai, praeitų metų pabaigoje 

šalia Užuovėjos ir Prasilenkimo 
valandos prisiglaudė trečioji šio 
rašytojo knyga Miškais ateina 
ruduo. Prisiglaudė ji ne kaip ei
linis mūsų prozos lentynos papil
dymas, bet kaip iškilus literatū
rinis darbas, atliktas su meile, 
su Jgudimu ir su tuo, kas skiria 
tikrą rašytoją nuo šiaip kartais 
rašymu užsiimančio kilnaus in
divido.

Miškais ateina ruduo dar dau
giau, negu Užuovėja, atnešė ne 
tik buities sąvoka klasifikuoja
mų knygų tarpan, bet vison mū
sų literatūron gyvo žmogaus at
vaizdą. Ji yra puikus atsakymas 
neteisingai minčiai, gana sąži
ningai platinamai mūsų jaunųjų 
literatūros mylėtojų būreliuose, 
kad lietuviška buitis, pažiūrėta 
iš kaimo, jau esanti išsemta.

Miškais ateina ruduo todėl 
ypatingai turėtų būti skaitoma 
mūsų jaunimo, kuris mūsų so
džiuje, mūsų kasdieniškų žmo
nių gyvenimuose teregėjo dėdes 
ir dėdienes su nusekusiais žmo
giškais jausmais, su išdžiūvu
siomis gyslomis, pulsuojančio
mis tik rugiapiūte, mėšlavežiu 
ar pakasynomis.

Toji knyga parodys žemės at
stovus su visomis žmogiškomis 
savybėmis: aistra, meile, pavy
du, kerštu, ir su visomis amžino
mis tobuliausio žemės gyvio pro
blemomis: beprasmiškumo pa
jautimu, noru siekti ir negailes
tinga likimo ranka.

Didelis šuolis kūryboje
Miškais ateina ruduo, tariame 

be jokių rezervų, yra retas lie
tuvių literatūros veikalas. Reta, 
betgi, ne vien šioji knyga: re
tas mūsuose — ir josios auto
riaus atvejis.

Jei sutiksime, jog iš kiekvie
no rašytojo pasirodymo turime 
teisę reikalauti ko nors naujo, 
ko nors tobulesnio už anksčiau

VMarius Katiliškis.

pasirodžiusius jojo darbus (čia, 
aišku, nekalbu apie spausdinimą 
periodikoje), regis, džiaugsmin
gai ir nuoširdžiai pripažinsime 
Marių Katiliškį esant kaip tik to
kiu rašytoju. Po Prasilenkimo 
valandos didelis šuolis pirmyn 
buvo Užuovėja; nemažesnis šuo
lis po Užuovėjos yra ir Miškais 
ateina ruduo.

Neužmirštami veikėjai
šioje knygoje pro mūsų akis 

praslenka ilga eilė neužmiršta
mų veikėjų: Tilius, Agnė, Dovei
ka, Monika, Laurynas, Krivic
kas Vargdienis, Raudonasis Pfet- 
ras bei kt. Tokiame veikėjų gau
sume neretai esti pasimetama: 
vieno veikėjo bruožai susipina 
su kito; veikėjai, taip sakant, 
supanašėja, tampa sunkiai iš
skiriami.

Mariaus Katiliškio persona
žams nuostabiai pavyko šio su-, 
panašėjimo išvengti. Net ir mo
terys, kurios paprastai mūsų 
prozaikams sunkiau duodami įli- 
teratūrinamos, iš Mariaus Ka
tiliškio plunksnos išėjo savitos 
ir skirtingos. Miškais ateina ru
duo autorius savo veikėjus ne
mažiau puikiai pažįsta, kaip ir 
aplinką, kurioje jie skleidžiasi.

Gyvas ir originalus žodis
Pravartu pastebėti, kad ir 

šioje knygoje gamtai tenka di
delė vieta. Tačiau ir tada, kai ji 
yra viena, be žmogaus, ji yra 
kvėpuojanti, ir žodis, kuriuo ji
nai būna perduodama, išlieka 
originalus, gyvas ir nepakarto
jamas. Vien dėl žodžio, savito ir 
be priemaišių lietuviško, Marius 
Katiliškis mūsų dabartinėje raš
tijoje yra unikumas.^

Bet aplinka be žmogaus šioje 
knygoje yra reta. žemė ir žmo
gus čia nėra sutapdinti. Nė vie
no šios knygos personažo didžio
ji aistra neprasideda ir nesibai
gia tik ties žeme. Ant žemės 
Katiliškio žmonės save apmąsto, 
ir tos vietos, bent mums, atrodo 
vienos iš pačių meistriškiausių. 
Jie visi susiduria su pačia di
džiausia gyvenimo problema, 
kurią vienas veikėjas nusako to
kiais žodžiais: "Bet kol sudega
ma, kol virstama į pelenus ... 
Kas dar nutinka tame tarpe?”

Pasinerdamas į savo veikėjų 
psichologijos gelmes, Marius Ka
tiliškis mums duoda pasididžia
vimo vertą veikalą, dar kartą 
įrodydamas, kad talentingam ra

šytojui jokia tema nėra nuval
kiota tiek, kad jos nebūtų ga
lima pastatyti naujoje šviesoje. 
Jo veikėjai yra išėję iš kaimo ri
bų, jų psichika yra bendra kiek
vienam kiekvienos tautos žmo- 
gui. Pirmoje eilėje jie yra žmo
nės, o tik antroje — darbinin
kai, ūkininkai ir lietuviai.

*
Baigiant sunku kažkodėl šį 

kartą truputį nenukrypti nuo 
temos. Gal skaitytojas atleis, jei 
trumpai mesime žvilgsnį į mūsų 
literatūrinę praeitų metų vidu
rio bei pabaigos atmosferą, bū
tent, į tą laiką, kada knygų pre
kyvietėse pasirodė anoji ne vien 
savo puslapių skaičiumi stambi 
mūsų literatūros knyga.

Tuo laiku jau nebeturėjome 
daug vilties sulaukti geresnių 
lietuvių rašytojų darbų: atrodė, 
jog praėjusieji metai taip ir pa
liks paskandinti nejaukioje Tu- 
mienės ir Prapuolenytės taria
mų poezijų garbinimo litanijo
je, į kurią dėl mums nesupran
tamų priežasčių arba dėl visiško 
skonio netekimo įsijungė ir keli 
žymūs lietuviško rašto žmonės. 
Dažnas mūsų žodinės kūrybos 
mylėtojas, turbūt, liūdnai palin
gavęs žilą ar jauną galvą, pagal
vodavo, kokiais žodžiais teks su
tikti tikrai entuziazmo vertas 
knygas, jei tokiems, "mielų žo
džių”, "karalių ir šventųjų” "še
devrams” yra kuriamos panegy- 
rikos, jei apie jas kai kieno šne
kama, kaip apie knygas, atnau
jinančias ne tik mūsų, o ir visą 
dabartinę Vakarų pasaulio poe- 
ssi

Tad tokioje tragiškai komiš
koje situacijoje į mūsų knygų 
lentynas atėjo Miškais ateina ru
duo, išsklaidęs akis graužiančią 
miglą bei davęs progos nuošir
džiai pasidžiaugti nekasdieniška 
lietuvių literatūros tremtyje 
prošvaiste.

BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

NORWOOD DRUG. INC.
GERAS RECEPTO. IŠPILDYMAS YRA SVARBIAUSIA 

MŪSŲ PAREIGA.
RECEPTŲ SPECIALISTAS

6411 Superior Avė. HE 1-1035-

ŽVIRBLIO AMATAS
(Užrašai, beskaitant dr. P. Ancevičiaus paskaitą apie pabėgusį 

nuo Stalino Smetoną ir skubantį pas Staliną Voldemarą)

V. Sausio 6
Kad Žtresemannas palankiai 

atsiliepė apie Voldemarą — ne 
naujiena. Voldemaras Vakarų 
Europos politikų tarpe buvo ži
nomas, ir ne vienas jų ta ar kita 
proga yra apie jį šį tą pasisakęs,
— palankiai, o kartais ir ne vi
sai palankiai... Tai subjekty; 
vūs žmonių įspūdžiai, kuine,
palankieji, kaip ir nepalankieji
— nėra pamatas lyg kirviu at
kirsti, kad Voldemaras buvo toks 
ar toks. Bet kad Voldemaras nuo 
valstybės vairo buvo atstumtas

tingą nuomonę, esą Voldemaras 
buvęs ir ”įdomus žmogus”, ir 
''nekvailas”. Ar tai žiniai būti
nai reikėjo generolo von Bis- 
kupsky? Ir ar dėl tokios naujie
nos vertėjo važiuoti iš Toronto 
Čikagon ir šaukti žmones audi-
torijon? ____

Tas generolas išaiškino dr. 
ncevičiui, kad Voldemaras ne

ikė j ęs vokiečių galimybėmis 
laimėti karą ir buvęs įsitikinęs, 
kad rusai sustiprėsią. Galbūt. 
Tada visi buvome gudrūs, kaip 
to žydo vaikai, kuris gyrėsi, kad

"tiksliau Sofijos Smetonienės”, jie labai ferai panašauja orą: 
tai iau nauiiena! Tokioms nau. vienas sako, kad lis, kitas - kad 

bus giedra, o trecias — bus ne
pastovus debesuotumas su lie
taus ir pragiedrulių galimybe, 
ir visada vieno esti tiesa! Taip ir 
"Medvied” restorane, kaip ir 
Konrado kavinėj, vieni sakė — 
laimės vokiečiai, kiti — rusai,

tai jau naujiena! ,Tokioms nau 
j ienoms vertinti vokiečiai turi 
gerą žodį — "ąuatsch” (=
kvač). Lietuviškai pasakytum__
pliurpalas.

Paskaitininkas, anais laikais 
"objektyviai fiksuodamas fak
tus”, nematė prasmės rinkti duo
menis iš tiesioginių šaltinių. Jis 
pasirinko žvirblišką amatą — pa
sikapstyti patvoriuose ... Tad 
apie Voldemarą jis mus dabar 
informuoja, pasiremdamas tokiii 
įžymiu autoritetu, kaip kažkokį 
"generolas von Biskupsky”. Ak, 
tada dar daug tokių "generolų” 
slankiodavo Berlyno "Medvied” 
restorane, kuris, nežinia kodėl, 
taip traukdavo ir kaikurįuos mū
siškius Berlyno lankytojus. Kas 
tas medviedinis generolas, die
vai jį žino. Vienintelė būdinga 
jo autorekomendacija bene bus 
tik tokia, kad jis pats dr. Ance- 
vičiui pasigyrė esąs Hitlerio 
"Main Kąmpf” įkvėpėjas (!). Tai 
daug sako apie šaltinio autorite
tingumą ..,

Dabar paskaitininkas paskel
bia mums to generolo autorite

treti — anglai su amerikiečiais... 
Ir ką gi: vieni atspėjo!

Biskupskio pasakojimą apie 
Voldemaro neigiamą nusistaty
mą dėl santykių su Vokiečiais 
(anksčiau jis kitaip apie tai ma
nė) paskaitininkas patvirtina ir 
neva konkrečiais, duomenimis, 
būtent, citatomis iš paties Vol
demaro laiškų į Lietuvą politi
niams bičiuliams. Paskaitinin
kas skelbia:

r ■

:<■ ".... laiške, kurio turinį man
vėliau pas/kojo majoras 
Puodžius, tarp kitko buvę 
rašyta: . . .”

Patiekia kabutėmis pažymėtą 
laiško citatą. Taigi, sakytum, 
išrašas iš laiško, žodis žodin. Tik
ras dokumentas. Bet kaip pa
skaitininkas gali cituoti doku
mentą, kurio jis niekad nematė, 
o kurį jam tik pasakojo asmup, 
to laiško su savim neturėjęs ir 
apie jį irgi gal tik iš kitų girdė
jęs? Tokios "citatos” (o paskai
tininkas tokiomis operuoja ne 
kartą, "cituodamas” pokalbius 
su įvairiais asmenimis) yra ti
piškas blefas. Betgi paskaita ne 
pokeris...

Kartoja girdėtą kalbą, esą 
1940 metų pradžioje Voldema
ras dėjęs pastangas gauti mi
nistro pirmininko Merkio suti
kimą grįžti jam Lietuvon, bet 
negavęs. Jokių naujų tą, gal ir 
teisingą, gandą patvirtinančių

* D I R VA* Nr. if * —■ 3

duomenų paskaitininkas nežino. 
Toliau jis jau leidžiasi į spėlio
jimus:

"Reikia prileisti, kad po 
viso to Voldemaras perėjo į 
tiesioginius pasitarimus su 
sovietų diplomatu Romoje 
Šteinu, ir tų pasitarimų iš
davoje, bręstančios Lietuvo
je krizės metu, atsidūrė 
Berlyne”.

O kažin kodėl gi būtinai jau 
"reikia prileisti", kad buvo kaip 
tik taip, kaip dr. Ancevičius ma
no, o nei kiek ne kitaip? "Pri
leisti", žinoma, visko galima, 
bet kurgi tie "objektyviai už
fiksuoti faktai"? Juk tai ne grū
dai, o tik žvirblio iškapstyti avi
žų lukštai...

Nuo Voldemaro paskaitinin
kas vėl grįžta prie Smetonos. 
Praneša, kad skaitęs jo "Pro 
memoria” (daugelis skaitėme). 
Ir dėsto savo įspūdžius. Ancevi
čiaus, pas Pilsudskį pabėgusio 
maištininko nuomonę galima 
"prileisti” ir jos negirdėjus. Tik 
kažin, ar Lietuvos istorijai tik
rai svarbu, ką manė apie Lie
tuvos prezidento pasielgimus tū
las Pranas Ancevičius?

Skeptikas
P. S. Tik dabar iš kito Nau

jienų puslapio matau, kad pa
skaita vyko didžių šeimyninių 
iškilmių fone. Ancevičiai iš To
ronto atvyko Čikagon savo si
dabrinių vestuvių ir dukters su
žadėtuvių kelti. Sužadėtinė In- 
grid Ancevich — atostogavo 
Londone. Sužadėtinis Mr. Dereck 
Cunnigham - Blank, zeland ietis, 
— San Franciske. Global i - 
nės iškilmės..! Atleiskit, 
lenda į galvą irgi ”prileidimas”: 
ar tik nerengia dr. Grigaitis sau 
Įpėdinio?

Greeting and Best Wishes 
To Our Many Friends

WEST SIDE 
RADIATOR CO.r

„ifaotor’s Steam Cleaned” 

7746 LORAIN AVENUE

ME 1-6440

DOVEIKOS SUGRĮŽIMAS
IŠTRAUKA Iš ROMANO "MIŠKAIS ATEINA RUDUO” 

MARIUS KATU.IŠKIS

žvaigždės pamažu rinkosi žalion dangaus 
paklodėn. Viena iš jų išsiskyrė ypatingai 
skaisčia šviesa ir didumu. Pro besimerkian-f
čias blakstienas jos spinduliai lūžo ir nutįs
dami blykčiojo žaliom ir mėlynom vilyčiom. 
Bet jis neužmigo. Pasikėlė, nusidulkino ap
siaustą ir patikrino kišenęs, ar kas neiškri
to. Jis atsikėlė pačiu laiku. Laikrodin nežiū
rėjo. Laiką jam nusakė žvaigždės, vėlyvo žio
go čirpimas, tykiai atsiskyręs nuo šakelės 
sausas alksnio lapas. Laiką jis jautė uosle, 
laiką, reikalingą šiuo kartu tik jūm vienam.

Jis perbraukė ranka per žolę. Rasos ne
buvo. Įgimtu ūkininko patyrimu suvokė, kad 
giedra jau baigiasi ir prasidės rudenio lie
tūs. Tai gerai. Ir saulė turėjo leistis į debesį. 
Bet jis neatsiminė, kad būtų tai pastebėjęs. 
Jam prisiėjo kaupti visas jėgas į vieną taš
ką ir visą dėmesį viena, nebesikeičiančia 
kryptimi. Jis manė, kad pąvyks išlaikyti.

Vieškelio jis vengė. Nors jau buvo ga
lutinai sutemę, bet galėjo kas nors pasivyti 
kelyje ir siūlytis pavėžėti. To jis tikrai ne
išvengtų. Jis žinojo šunkelį, žinojo visus ta
kus ir keliūtas, vedančias į viensėdijas,' ] ga
nyklas, į miškus. Vietomis jos buvo užartos, 
kitur užstatytos trobomis ir jis, nuojautos 
vedamas, traukė per dobilienas, kirto krū
mus, išsilenkė gyventojų kiemų. Jerubės ki
lo iš po kojų ir, skambančiais sparnais įsi
plėšusios į nykią erčią, sklido pažemiu į ša
lis. Paskui jos šaukėsi į krūvą, liūdnai čivi- 
rendamos tuščiose ražienose, turėdamos prieš 
save begalinę nakties platybę ir vienišą pra
eivį. Jis apšilo. Ir sustojęs parūkyti, klausė-

y
si, kaip smarkiai kala širdis. Nėra ko sku
bėti. Naktis ilga, ir laiko viskam net per
daug. Naktis tokia, kokia teaptinkama tik 
rugsėjo viduryje. Nepanaši į jokią naktį iš 
vasaros, iš kitų metų laikų. Lyg iš vario 
skardos išlenkta ir pakabinta virš galvos. Ji 
gaudė šimtais iŠ tolybių ateinančių balsų. Ji 
gaudė visa ir virpėjo, lyg įsisiūbavusi varpo 
širdis, nors jau ir varpininko žingsniai nuti
lę už varpinės sienų. Kažinkur kaukė ir mau
rojo kuliamoji, skubindama užbaigti visų 
metų darbą. Kitur jau dainavo talkininkai 
pabaigtuvėse, žvingavo arklys, skalijo šunes. 
Dundėjo tilto grindinys po važiuojančio ra
tais.

Doveika ėjo namo. Jis grįžo iš kitos pu
sės. Prieš daugelį metų jis buvo atėjęs bė
gančiu žiemos keliuku ir sustojęs viduryje 
kiemo, iš visų pusių piktų šunų ninkamas. 
Kažinkas bendro buVo abiejose kelionėse. Po 
daugelio metų jis ėjo namo, ėjo atsikariauti 
savo Basiuliškių.

Ar besuspės? Ar nebus pavėluota? Pa
vėluota su visu gyvenimu. Jo beprasmybė 
iškilo priešais, kaip juodas laiškas. Jis bus 
nugyvenęs be reikalo. Tuščiai. Nieko nebe
paliks po jo. Net vardo. Jį užmirš greičiau, 
negu smėliu užneš jo įmintas pėdas. Jis nesu
laukė vaikų ir palikuonių iš savo numylė
tosios. O sūnus ne jo. Jis motinos. Jis grau
džiai verkė ant motinos kapo. O ant jo, ant 
tėvo kapo neverks. Taip gyvenimas griūva ir 
susiaižo į skeveldras, kad kiti turėtų iš to 
sau naudos ir patogumo. Jis bus puvėsių 
stuobriu, kad ant jo trąšiai sulapotų sveti

mos atžąlos. Bet jis negalėjo su tuom sutik
ti. Jis kratėsi ir purtėsi visomis išgalėmis, 
nes u jo norai buvo tokie pat, kaip ir Jos; 
— džiaugtis ir mylėti.

Jau jis pasiekė savo laukų ribas. Įgudu
sia akimi galėjo išskirti tamsų medžių kuokš
tą ir trobesius jame. Jokios švieselės. Basiu- 
liškės miegojo. Medžiai niūksojo, nejudančio
mis šakomis pridengę stogus ir kelią. Jis 
atėjo taip tykiai, kad nė šunys nepajuto, ir 
sustojo prie durų, galvodamas, kaip jas ati
daryti, kad nesukėlus triukšmo. Bet durys 
buvo neužšautos į priemenę,, neužsklęstos ir 
į virtuvę. Viskas priklausė nuo to, kaip jas 
atidaryti ir įeiti taip, kad nepajustų. Vidu
je buvo kas nors, kas vėliau turėjo išeiti. 
Todėl jos neužrakintos. Jis atsikvėpė pasku
tinį kartą, įtraukdamas kuo daugiau oro, lyg 
nerdamas vandenin. Jis turėjo pasiekti len
tyną kampe ir pasiimti kišeninę lemputę. Ją 
pavyko iš karto užgriebti. Tada išsitraukė iš 
kišenės pistoletą ir koja pastūmė duris.

Jos lovas tuščia. Ir nė žymės, kad ji bū
tų buvusi kambaryje. Ir jo kambarys taip 
pat. Minutę jis ilsėjosi. Nusimetė apsiaustą, 
tvojo pašalin skrybėlę. Ji išėjusi. Mergos 
knarkia savo kamaroje. Jos juk nieko ne
žino, Duris ji pasiliko atviras, nes vistiek 
tuojau sugrįš. Tereikia tik palaukti, atsisė

dus patamsyje prie lango. Viena ji nepareis. 
Ji jaučiasi turinti tiek daug laisvės. Visą il
gą rudens maktį.

Doveika ryžosi laukti. Kelios minutės 
tebuvo praėjusios. Troškulys privertė atsi-' 
kelti ir gerti iš viso kibiro. Bet jis jautė, kad 
perdaug jo jėgoms sėdėti ant kėdės ir laukti. 
Jo ramybė, tik peržengus namų slenkstį, su
iro gabalais, pabiro, lyg žvyro sauja, atgniau
žus konvulsiškai sutrauktą delną.

— Šaltai, šaltai... Laikykis, Petrai... 
— kaupė drąsą Doveika.

Jis dairėsi už ko nors nusitverti. Jis tu
rėjo ištverti iki galo. Visu baisumu pamatė, 
kaip beprotiškai tą moterį mylėjo. Už nieką 
pasaulyje negalėjo jos nustoti. Atsidarė 
spintą ir nesirinkdamas užgriebė butelį ir, 
ištraukęs kamštį, lenkė godžiais gurkšniais. 
Kas ten buvo — buvo nesvarbu. Jis troško 
ugnies — užlieti ugniai viduje.

Mętęs butelp nužvangėjusį kažkur kam
pe, jis išlėkė į kiemą. Saugotis jau nebebuvo 
prasmės. Tegul dabar saugosi kiti. šunes jį 
apipuolė ir, vizgindami uodegomis, šokinėjo 
aplink. Sausi lapai vėlėsi po kojų tuščiame ir 
tamsiame kieme. Ties šeimynine vos susi
keikęs blykstelėjo lempute. Laurynas sėdėjo 
ant suolelio prie durų ir nykščiu spaudė pri
gesusią pypkę.

— Nešviesk į akis, ba kai trauksiu, tai 
išlėk3 iš nagų ta tavo plampa! — suriko pik
tai apakintas žmogus.

—• Kur šeimininkė? — paklausė Dovei
ka.

— Aš karves ganau, ne tavo šeimininkę.
— Bet gal tu žinai, kur išėjo? Ar nesa

kė, — tyliu ir nelygiu balsu meldė pasišiau
šęs senis, su ginklu vienoje ir lempa kitoje 
rankoje.

— Kas aš jai, kad man sakytųsi, kur 
eina?

— O kur vyrai?
— Kokie?
— Tilius? Jonas kur?
—- Vyrai talkoje. Joną išsivedė Pras- 

čiaus vaikas į pabaigtuves, — papsėjo užge
susią pypkę šlubasis, nesikeldamas nuo suo
lelio.

— Tai ir šeimininkę gal išsivedė?

—Gal ir išsivedė:
— Kaip tu su manim kalbi? Velny tu 

nudvėsęs! — atsitraukė Doveika, tartum už
simodamas.

— O tu, Petriuk, taip nešokinėk. Jei 
perdaug užlupęs, tai eik, išsimiegosi, — ly
giai, vienodai kalbėjo piemuo.

— Nufilk! O ko tu nesidrieki gulti?
— Manęs nekeli iš ryto, tai ir vakare 

nepaguldysi, žinau aš savo laiką.
Doveika ūmai apsisuko ir metėsi į sodą, 

apšviesdamas krūmus, švitruodamas išilgai 
žalitvorių, apjieškomas gėlynus, juosiamus 
plačių, žvyruotų takų. Iš ten pasileido į lai- 
darius, į daržines. Susirado kopėčias ir pasi
lipo ant šieno. Berno guolis buvo tuščias, 
kaip ir jos lova jos miegamajam kambary.

Po to jis nebežinojo, kur pulti. Rankos 
bejėgiai nukrito prie šonų. JIet greitai ati
toko, lyg į ausį pakuždėtas. Kažkas sakyte 
.sakė, jog dar neviskas. Viena vieta, kaip ty
čia, liko pabaigai. Jis buvo tikras laimėjimu. 
Tik užbėgti vidun ir pasiimti šautuvą. Jis 
perlaužė ir patikrino, ar šoviniai vietoje. Jie 
tebebuvo tie patys, stambiųjų šratų ir dide
liu užtaisu, kuriuos sudėjo po gaisro miške.

Ten, laukų/gale, stovėjo vieniša daržinė, 
kurią taip norėjo nusigriauti Krivickas. Ją 
prikrovė iki 'čiukuro vasarojumi. Doveika 
skubėjo prie daržinės. Šautuvą laikė po pa
žastim. Jis pažino savo dvivamzdį, išbandytą 
daugelyje medžioklių. Ilgus metus jis pri
klausė medžiotojų rateliui. *

Bebuvo gal tik pora ariamų varsnų, ir 
jis sulėtino žingsnį ir paruošė klausą. Jam 
pasivaideno cigaretės žybtelėjimas. Akys 
perštėjo nuo įtempto žiūrėjimo. Jis galėjo 
suklysti. Bet kažin? Ten tikrai degėsi ciga
retę. Ten buvo jie. Bausmės valanda atėjo. 
Jis pakėlė šautuvą, žengdamas parengtim
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V o kiečių karineslaptoji žvalgyba 
pasku tinio j o karo metu

artimuose ir
TOLIMUOSE

RYTUOSE
Atpasakoja L S. >

Prasidėjus 1939 metais karui, Artimieji ir Tolimieji Rytai 
vokiečių karo vadovybei neturėjo jokios tiesioginės reikšmės, nes 
negalvota Į tas sritis siųsti kariuomenę ar bandyti jas užimti. 
Tačiau susitarimus su sovietais įvykus, vis dėlto nebuvo galima 
jų išleisti iš akių.

Su rusais pasidalinta Lenkija ir jų politinėn sferon perleis
tos Pabaltijos valstybės bei Sudmija. Nors tai ir apgailėtina, bet 
dėl to kariniu atžvilgiu nelaukta jokių painiavų, kurios įdomautų 
Vokietijų. Karo ūkio požiūriu tie kraštai nebuvo labai svarbūs.

Besirūpinant sovietus kur nors įklampyti
Rūpesčių kėlė Rumunija. Karas Balkanuose būtų buvęs la

bai nepageidautinas, nes jei būtų. prarasti Rumunijos naftos šal 
tiniai, arba jie patektų rusų įtakos sferon, tas reikštų, kad Vo
kietijos skystojo kuro aprūpinimas priklausytų vien nuo sovietų.

Buvo žinoma, kad rusai ketina iš rumunų atimti Besara
biją. Kad nukreipus jų dėmesį kur kitur, svarstytos galimybės 
juos užangažuoti Artimuosiuose ir Viduriniuose Rytuose. Labai 
pageidautina būtų buvę, jei jie užpultų Afganistaną, tuom suda 
rydami grėsmę Indijos šiaurės vakarų sienai. Anglams ten tektų 
laikyti stiprius kariuomenės dalinius ir jie negalėtų-juos panau
doti Europoje. Tačiau šią idėją, kaip neįvykdomą, teko greitai 
palaidoti.

Svarstyta, ką galėtų rusai pasiekti veikdami iš Kaukazo. 
Čia būta dviejų galimybių: Mesopotamijos lygumoje užpulti Mos- 
sul naftos laukus, arba, peržygiavus per Persiją pietų kryptimi, 
užimti Anglo-Iranian Oil Company naftos šaltinius prie Abadano.

Ir šie išvedžiojimai neatlaikė logiškos kritikos: žygis per 
Persiją būtų daug sunkesnis, negu Besarabijos užėmimas. Negi 
sužavėsi rusus toli gulinčia nafta?

Besvarstant tas visas galimybes, reikėjo atkreipti dėmesį 
į prancūzų armiją, kuri generolo Weygand vadovaujama stovėjo 
Sirijoje. Be abejo, jinai pasipriešintų bet kokiam "išdavimui”, 
nekalbant jau — okupacijai. Kilo klausimas, ar į visą reikalą ne
reiktų žiūrėti iš priešingo taško. Ko gero, ši armija gali sudaryti 
grėsmę rusams. Spėta, jog ji turi 100,000-150,000 vyrų, tačiau 
nieko tikslaus nežinota nei apie jos sudėtį, nei apie apginklavimą.

1939 metų pabaigoje galvota, jyĮr ši armiją gali būti pa
naudota Balkanuose, bet taip pat ji galėjo staigiu puolimu užimti 
Baku. Tuo būtu susidariusi labai pavojinga padėtis, nes Bakuc A s
tada dar buvo svarbiausia rusų naftos sritis. Žymi gi tos naftos 
dalis plaukė Vokietijon ir vokiečių karo vadovybė sunkiai galėtų 
be jos apsieiti.

Kariniai geografinė būklė šioje teritorijoje tarp Weygand 
armijos ir Baku buvo irgi neaiški. Prancūzų mandato sritis ry
tuose siekė Tigris upę. Tąrp Tigris ir šiaurinės Persijos kelio, kurį 
anglai pratiesė po Pirmojo Pasaulinio karo, buvo siauras Irako 
ruožas. Minėtas kelias baigėsi ties Kara Dagh kalnų grupe, 
taigi, čia buvo kritiška vieta. Jokiam žemėlapyje nerasta, ar per 
juos vedė kariuomenei tinkami keliai.

‘ Pirmojo pasaulinio karo metu, 1915-16 metų žiemą, šiose 
apylinkėse veikė Scheubner-Richter ekspedicija. Aš buvau pasku
tinis jos dar gyvas išlikęs narys, vienintelis Wehrmachto kari
ninkas, matęs karą šiaurinėje Persijoje.

Konsulas išvyksta šnipinėti į Persiją
Vyriausias Kariuomenės Vadovybės krašto gynybos sky

riaus šefas pulkininkas Warlimont pasiūlė Canariui, kad'aš pra- 
vesčiau Persijos Aserbaidžiano provincijoje kariniai-geografinį 
žvalgymą ir ta pačia proga pabandyčiau šį tą plačiau patirti apie 
Weygand armijos dydį bei kovos pajėgumą. Mane paskyrė kon
sulu į Tabris miestą ir aš ten išvykau 1940 m. kovo mėn.

Greitu laiku pavyko nustatyti, kad per Kara Dagh vedė 
kalnų daliniams tinkamas kelias. Priėjau išvados, jog dvi greitos, 
atitinkamai aprūpintos divizijos, galėjo per kalnus ir stepę pa
siekti Baku ir čia sunaikinti visą naftos pramonę. Smarkaus pasi
priešinimo iš rusų negalima buvo laukti: jie per daug buvo įsivėlę 
suomių kare. Rusų armijoms nesisekė suomius "sutvarkyti", 
svarbiausia gal dėl to, kad laike įvairių valymų veik visa aukš
toji vadovybė "dingo", o prieauglis dar nebuvo pribrendęs.

šiaurinės Persijos žvalgymas, savaime suprantama, neap
siribojo vien kelių tikrinimu tarp Tebris ir Baku, bet apėmė visas 
kariuomenės judėjimo galimybes šioje provincijoje. Iki Šiol niekas 
tuom nebuvo pasirūpinęs. Būta keletą didesnio mastelio žemėla
piu, tačiau bendrai teko keliauti pagal International Map of The 
World 1:1,000,000. Visuose buvo daug baltų plotų — neištirtų 
sričių, — o ir iš pažymėtų didžia dalimi neatitiko tikrenybę.

Keliasijiuo Turkijos sienos per Khai-Tebris į Teheraną su
darė / H istorinio šilko kelio,, kuris vedė iš Vidurinės Azijos iki 
Juodosios „-'ros. Bet ir jis nebuvo niekad kariniai ištirtas.

Į pietryčius nuo, Tebris buvo šibli perėjimas — svarbus 
kariniai-geografiniu požiūriu. Tolau į pietų rytus, taip vadinama 
Kaflaukykh anga, kurioje kelias kelis kilometrus eina gilioje pra
rajoje šalia labai sriaunios upės. Abu punktai sudarė pirmaeiles 
gamtas kliūtis, bet žemėlapyje nerandami.

Randama tai, ko žemėlapiuose nebuvo
Senojo šaho Rėza Pahlevi planai pravesti iš Tebrio, lygia

grečiai su siena, naują kelią per Kurdistaną į pietus tebuvo įvyk
dyti pradinėje stadijoje. Kariniu atžvilgiu šis kelias būtų turėjęs 
lemiamos reikšmės ir jo tikslas buvo priversti kalnuose gyve
nančius kurdus laikytis taikingai. Tačiau tas viskas dar nebuvo 
atsiekta.

Patyriau, kad į pietus nuo Urnia ežero, prie Sakkis, Skoda 
įmonė yra pastačiusi modernų tiltą, o 20 km. toliau statomi dar 
du nauji. Sakkis galėjau pasiekti automobiliu, taigi, ši visa sritis 
buvo prieinama motorizuotiems daliniams.

Iš tiesų, Sakkis tiltas — puikus betoninis pastatas, tačiau 
gyventojai juo nesinaudojo. Jie, kaip ir šimtmečiais anksčiau, ėjo 
per šalia esančią brastą. Aš norėjau važiuoti 20 kilometrų toliau, 
kad pamatyčiau ir abu naujai statomus tiltus, bet tam griežtai 
pasipriešinimo šoferis ir vertėjas. Pietų poilsio metu, bevaikštinė- 
dami po Mehabad uiestelį, jie rado turgaus aikštėje stovinčias
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Sprausminiai lėktuvai,
Ya ir uo ja]nnLOsraJ<e t o sirs a t el i tai i

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

Vienintelė sritis, kur gryni 
lutomatai "nunešė” gyvą žmo-
gų — tai balistinės raketos. Vie
na, tai tik "vienos lęryptieš" 
ginklas, jų veikimo radiusas ir 
išvystytas greitis yra toks, kad 
jos gali pasiimti "kuro" vien tik 
vienai krypčiai, be sugrįžimo; 
ad ir žmogaus jos negali pasi
imti, nebent jis būtų nutartas 
paaukoti. Antra, jos išmetamos 
į tokį aukštį (virš 100 mylių nuo 
žemės paviršiaus), kad mes šiuo 
laiku dar neturime pakankamai 
patikimų priemonių įgalinti žmo
gų keliauti tokiase aukštybėse. 
Trečia, jų pagreitėjimas (accele- 
ration),, yra tokio masto, jog 
abejojama, ar žmogus galėtų tai 
išlaikyti ir išlikti gyvas.

Tačiau jau dabar esama pro
jektų, kurie gali ateityje būti 
daug pranašesni, ekonomiškesni 
už balistines raketas. Vienas jų, 
tai senasis daktarų Saengerių 
projektas. Pagal jį, raketinis 
lėktuvas pakiltų į didelį aukštį, 
beveik beęrę erdvę, ir tada

T '

Bandant iššauti pirmąjį JAV 
satelitą, raketos smaigalis taip 
atrodė. Dabar laukiama, kada 

įvyks naujas bandymas.

"kristų" žemyn, bet tik ne sta
čiai, kaip kad balistinės raketos, 
o nuožulnia trajektorija. Atsi
mušęs į tirštesnioųoro erdvę, jis 
vėl būtų išmestas viršun; ir tai 
taip tęstųsi, iki jisai pasiektų 
norimą vietą.

Kiekvienas iš mūsų savo vai
kystėje gal Įeidinėjo akmenis į 
vandenį tokiu kampu, kad jie 
vėl atšoktų nuo vandens galimai 
daugiau kartų. Lygiai tas pats 
dėsnis pritaikytas ir daktarų 
Saenger projekte; tik vietoj van
dens mes čia turime orą ir grei
tis turėtų būti daug didesnis, 
kad iššaukus tą patį efektą.

Jei kas iš skaitytojų manytų, 
kad "missiles" yra tik patobu
linti patrankų sviediniai ar ku- 
lipkoš, tai skubiai reikia primin
ti, kad tai labai klaidinga nuo
monė. Jokie patrankų sviediniai, 
jokios kulipkas nė iš tolo nepa
siekia to greičio, kuriuo skren
da modernūs lėktuvai ar rake
tos. Dar praeitą vasarą U. S. Na- 
vy lėktuvas F8U-1 "Crusader" 
nuskrido iš Californijos į New 
Yorką tokiu greičiu, kuriam ku- 
lipkos nė iš tolo negali prilygti. 
Jis šį virš 2,000 mylių kelią at
liko net 47.5 minutėmis grei
čiau, negu tai būtų padariusi re
volverio. kulipka, visą laiką skris
dama tuo pačiu greičiu, kokiu ji 
išlekia iš revolverio vamzdžio!

O tai toli gražu nėra pats 
greičiausias žmogaus valdomas 
lėktuvas! Yra žinoma, kad ban
domasis raketinis lėktuvas, Bell 
X-2, prieš suduždamas 1956 me
tų žiemą, buvo pasiekęs 2,178 
mylias per valandą. Iki šiol vien 
tik balistinės ir panašaus pobū
džio raketos tėra viršijusios šį 
greitį. Tai kuo ne keturis kartus 
greičiau už kulipką! Užtaiso su. 
stiprinimas kulipkos greitį ma
žai *kuo tepakeltų, nes jos forma 
yra tokia, kad ji sukelia perdide 
lį oro pasipriešinimą. Tik besi
mokydamas iš lėktuvų statyboje 
patirtų žinių, žmogus išmoko 
gaminti tokias raketas, kurias 
gali išvystyti jau sunkiai ir be- 
įsivaizduojamus greičius.

Bevystant toliau sprausmines

kartuves, kuriose kabojo trys kurdai, pakarti už keliaujančiųjų 
apiplėšinėjimą.

Kadangi čia automobilis labai retas dalykas, tad daug kam 
gali "niežėti nagai" jį aplengvinti. Vieno šūvio į padangas jau 
pakanka, norint jį sustabdyti, todėl suprantama šoferio laikyse
na. Ir jis baiminosi ne be reikalo.

Grįžus į Tebris išgirdome, kad tą pačią dieną ties Šibli 
perėja kažkas užpuolė vieną automašiną. Vienas vyriškis nužu
dytas, du sužeisti. Suėmus piktadarius, jie prisipažino, kad laukta 
vokiečių konsulo.

Vokiečių pasisekimai Prancūzijoje pašalino Weygand 
armijos pavojų. Weygand buvo atšauktas Prancūzijon, o armija 
įtraukta į kapituliacijoš sutartį.

Įdomus klausimas, ar visi tie pasiruošimai daryti be rei
kalo, klaidingai įvertinant padėtį, o gal ir alijantai ruošė planus, 
reikalui esant, pulti Baku?

(Bus daugiau)

bei raketines skraidymo maši
nas — ar tai žmogaus valdomas, 
ar be žmogaus — susidurta buvo 
su sekančiomis problemomis:

1. Motoras, ar tai sprausmi- 
nis ar grynai raketinis; 
kaip pagaminti tokį moto
rą, kuris būtų pajėgus, kad 
galėtų suteikti pilnai pa
krautam lėktuvui reikiamą 
greitį, čia buvo bandyta 
tiek skystas, tiek vėliau, 
kietas (solid) kuras. Skys
tas kuras geriau išvysty
tas ir plačiau naudojamas. 
Kiek žinoma, rusai savo ra
ketose iki šiol naudojo vien 
tik skystą kurą. Tikimasi, 
kad ateityje "kietas*" (so
lid) kuras bus geriau tin 
karnas.

2. Lėktuvo ar "missiles" 
griaučiai — forma, kad su
kėlus kuo mažiausią oro pa
sipriešinimą. čia sprendi
mas gana sunkus, nes tin
kamiausia forma vienoms 
sąlygoms netinka kitoms 
sąlygoms. Ji yra skirtinga 
skirtingiems greičiams ir 
s k i r tingiems aukščiams. 
Praktikoje dažniausiai nau
dojamas savos rūšies kom
promisas tarp tų skirtingų 
reikalavimų.

3. Tempe ratūra. Modernūs 
lėktuvai ir "missiles" 
skrenda tokiu greičiu, kad 
jų paviršius labai įkaista 
nuo oro trinties. Dėl tos 
priežasties jie negali išvys
tyti pilno greičio žemame 
aukštyje, nes užsidegtų, 
kaip meteorai, ši problema 
palengvėja, kai skraidymas 
vyksta aukštyje didesnia
me kaip 100,000 pėdų.

4. "Missiles" vairavimas (gui- 
dance). ši problema yra 
trilypė: kaip nuvairuoti sa
vo "missiles", kad jos pa
siektų joms skirtą taikinį 
ir kaip tokį taikinį atrasti 
(ypač aktualu, kai turima 
omenyje greitai judąs tai
kinys, kaip pavyzdžiui prie 
šo lėktuvas); kaip suklai
dinti priešo "missiles’^ jog 
nukryptų nuo numatyto tai 
kinio ar nesugebėtų jo at
rasti (pavyzdžiui, savo 
b o m b onešio, skrendančio 
virš priešo teritorijos); 
kaip apsaugoti savo pačių 
"missiles" nuo priešo pa
stangų jas "nuklaidinti".

šios problemos sprendžia
mos dviem skirtingom 
kryptimis. Senesnė, labiau 
ištobulinta, bet daug leng
viau "nuklaidinama" valdy
mo bei stebėjimo sistema 
— tai taip vadinamas "ra
daras", veikiąs elektromag
netinėmis bangomis, pana
šiomis į radijo bangas, tik 
skirtingo ilgumo. Naujes
nė, mažai dar išvystyta, 
bet gal sunkiau "nuklaidi
nama" sistema — tai infra- 
raudonosios, šiluminės ban
gos. Abi jos tiriamos, ir 
kasdien kas ndrs naujo at
randama.

5. Problemos, susijusios su

gyvybės palaikymu didelia
me aukštyje ir operuojant 

dideliu greičiu, čia yra taip 
vadinama Aviacijos Medi
cinos sritis ir ji vos tik pra
dėta tyrinėti. Jungtinėse 
Valstybėse gydytojai, dir
bą šioje srityje, vadinami 
"Flight Surgeons", ir tai 
yra jų pagrindinė, nors ir 
ne vienintelė, darbo sritis. 

6. Problemos, susijusios su 
patikimu visų komplikuotų 
sistemų funkcįjonavimu — 
be gedimų, taip kaip numa
tyta. šios problemos ypa
tingai sunkiai sprendžia
mos. Jei kiekviena esminė 
sistema, būtina "missiles" 
funkcijonavimui, patikimai 
ir puikiai funkcijonuos 
99%, tai pati "missile" kai
po visuma pakankamai ge
rai funkcijonuos tik 50% 
atveju. Iš to galima sū

. tik pora ir geriausiai f unk- 
cijonuojančių naujųjų gink
lų ,dar neatneš jokių kon
krečių vaisių.

Kiekviena ginklų -rūšis visas 
šias komplikuotas problemas 
sprendė kiek savaip, kiek ki
taip, nei kitos ginklų rūšys. Skir
tumas /tarp Air Force ir Navy 
buvo labai nedidelis, ir abi šios 
ginklų rūšys naudojo veik tuos 
pačius metodus, nors kartais pri- 
eidamos ir skirtingų nuomonių 
kąp liečia rezultatus. Tačiau A™ 
my metodai labai skyrėsi. Tuo 
metu kai Army savo raketas 
vystė valstybiniuose arsenaluo
se, specialistų kaip Wernhęr Von 
Braun vadovybėje, Air Force ir 
Navy juos vystė pramonės kon
cernuose, didele dalimi naudo
damiesi civiliniais inžinieriais. 
Abu šie metodai turi gerų įr blo
gų pusių. Dėl tų metodų skirtu
mo daugiausiai ir įsidegė dar ir

prasti, kodėl "missiles" ban- dabar neužsįbaigęs ginčas dėl
dymai toli gražu ne visada 
pasiseka. Pn^e dabartinės 
techninės pažangos pasiek
ti daugiau kaip 50% visos 
"missile" patikimumo net 
nei nesitikimą.

7. Problemos, susijusios su 
lėktuvų bei "missiles" pro
dukcija. šioą^ problemos 
tampriai sugijusios su pa
tikimo funkcijo^avimo pro
blemomis, iri toks funkcijo- 
navimas yra ypatingai sun
ku išlaikyti aukštame ly
gyje, naudojant masinės 
gamybos metodus. O masi
nė gamyba yra būtina, nes

balistinių raketų, — Army "Ju
piteri’ ir Air Force ”Thori*. šiuo 
metu galima tik tiek pasakyti, 
kąd abi šios raketos naudoja tą 
patį motorą, kuris buvo Air 
Force išvystytas ir patiekt:^ 
bendram naudojimui.

Palaipsniui peržvelgti pasiek
tus rezultatus sprausminių ir 
raketinių ginklų srityje būtų be
veik neįmanoma, nes tai užimtų 
didžiausias biblijas. Tad pasiten
kinsiu, tik trumpai apibudinda
mas dabartiniu metu jau pa
siektas bei užprojektuotas pro
gramas.

(B. d.)

BEST WISHES 
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OLSZKO’S RESTAURANT LOUNGE

STEAKS — CHOPS CHICKEN — SEA FOOD

Party Rooms for Weddings, Banąuets, Air 

Conditioned. — Ample Parking 

Open 11 A. M. tifl 2:30 A. M. Sunday 1 - 9 P. M.

10600 Broadway BR. 1-4505
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KAIZERIS IR LENINAS
Jau pradedant bolševikams įsi

galėti Rusijoj, būdavo užsime
nama, kai Leniną rėmė Vokieti
jos kaizeris. Aplinkybės rodė, 
kad taip galėjo ar net turėjo 
būti. Pirmojo Pasaulinio karo 
metu Leninas buvo Šveicarijoj. 

►Kai Rusijos caro valdžia nugriu
vo,* kai Kerenskio valdžia pasi
rodė tokia demokratiška, kad lei
do grįžti ir tiems, kurie organi
zavosi ją nuversti, tat Leninas 
per Vokietiją saugiai vyko į Šve
diją, o iš ten į Petrogradą. Kai 
anuomet būdavo primenama, kad 
Leninas Rusijoj valdžią paėmė 
su kaizerinės vyriausybės pa
galba, Leninas ir jo sekėjai tai 
užginčydavo.

Dabar vienas Georgetown uni
versiteto profesorius dokumen
tais įrodė, kad kaizerinė valdžia

yra apie 46,000 asmenų. Prieš 
juos ten išsivystė tokia diskri
minacija, kad jiems tenka viską 
palikus, iš to krašto bėgti.

Ką daro tie, kurie visa gerkle 
šaukia prieš juodųjų diskrimina
ciją Amerikoj, kai Indonezijoj 
atliekamas daug baisesnis daly1 
kas? Ar jie užtaria olandus? Ne, 
to jie nedaro. Jie tylėjo ir tada, 
kai šių laikų Egipto faraonas 
Nasseris nusistatė prieš žydus ir 
ėmė juos vyti lauk.

Prileiskime, kad Amerika juo-

Jaunimo vakaras,
rengtas Clevelando Lietuvių 
Bendruomenės jaunimo vadovo 
Liudo Sagio iniciatyva, praėjo 
gražiu pasisekimu. Jaunimo su
sirinko tikrai nemažai, bet vy
resniųjų, kurie savo atsilankymu 
galėjo jaunimo pastangas pa
remti, buvo nedaug.

Jaunimo vakaro programą iš
pildė jaunieji. Grandinėlės tau
tiniai šokiai, Juliaus Kazėno 
akordeonistai, I. Stasaitės ir D. 
Bružaitės dainos, T. Stasaitės

kušiai geru juoku jiems patal
kino dail. Vyt. Raulinakis. Apa- 
tinėj salėj buvo ir keletas pačių 

rfPiLlfiKLOL jaunųjų, būsimą dailininkų, lyg 
ir kūrybos paroda.

Jaunimas, gražiai pasilinksmi
nęs ir savo tarpe tampriau susi
draugavęs, patenkintas skirstė
si laukdamas daugiau tokių pa
rengimų.

paskirstymas, aptarimas meti- vo brangų dailės darbų rinkinį, 
nės veiklos projektų ir kiti rei-1 surinktą Prancūzijoje iš 1850 — 
kalai. 1920 m. laikotarpio, j

Dabar seniūnai renka solida- T y /
rūmo mokestį. Kiekvienas pra- Hanna šeima, kilusi iš Cleve- 

šomas būtinai sumokėti už 1957 ^an^° turtuolių, kurie čia kartu 
metus ir jau mokėti už šiuos su R°ekefelleriu savo turtus su- 
1958 metus. Greitas mokesčio
sumokėjimas palengvins planuo
ti metinius darbus.

Parduodamas 4 butų
apartamentas — 7605 Superior.

Šaukti: KE 1-5620. (7)

Vienos šeimos namą parduoda 
savininkas

E. 185 St. ir Lake Shore ra
jone 6 kamb., colonial stiliaus. 
3 mieg. viršuj. Rūsys. Kaina 
$16,900.
18923 Windward Rd., KE 1-4204

sikrovė. Jų šeimos n^rys Mar- 
cus Hanna buvo vienas žymiau
sių senatorių Washingtone šio 
šimtmečio pradžioje.

Juozas ir Aldona Augustina- 
vičiai, Steponas ir Juzė 

Nasvyčiai
persikėlė į naujai pirktus namus 
— 4607 Anderson Rd., Cleveland 
21, Ohio. Telefonas EV 1-5429.

Lietuvių banko — Superior
Savings metiniam susirinkime

naujais direktoriais,etrijų metų 
terminui, perrinkti: J. Diraitis, 
K. Obelenis, J. Urbšaitis ir J. 
Mull-Muliolis.

Bankas dabar pradėjo 49 veik
los metus. 1957 metų balansas 
suvestas $11,639,515.37.

20 milijonų muziejui
Miręs garsios Clevelando vei

kėjų ir milijonierių šeimos na
rys Leonard Colton Hanna pa
liko Clevelando turtingam meno 
muziejui išlaikyti 29 milijonų 
dolerių. Tokios sumos užtektų 
muziejų visai naują pastatyti. 
Taip pat jis paliko muziejui sa-

Stogų taisymas

Dengiame naujus ir pataisome 
t senus stogus. Greitas pataisy
mas apdraskytų stogų. Darbas 
garantuotas.dukams pradėtų daryti tą, ką • baleto šokis, Gailiušytės ir Bal- 

Indonezija daro olandams, arba Lįynap-^s deklamacija, D. Pri- 
Egiptas žydams. PrileisKime, kockytės savoji kūryba ir šešių 
kad Amerikos juodukams tektų mergaičių vykę kupletai, buvo ir 
grįžti Afrikon tomis pat sąlygoj jaunimui ir senimui įdomūs. Vy- 
mis, kokiomis olandai turi ap
leisti Jndonėziją. Ką? Visame

grama scenoje skautai-tes steng
sis supažindinti savo svečius su 
skautiškąja nuotaika bei jaunų
jų kūryba.

• Kalėdų atotogų metų jūrų 
skautų Korp! Gintaras turėjo 
pirmąją iškylą Michigano ež. pa
krantėn, prie Tremont, Ind. Pir

pasaulyje kiltų neįsivaizduojama
ne tik leido? Leninui vykti per audra. O kai olandai iš Indonė- 
Vokietijiį Petrogradan, bet dar- zijos ir žydai iš Egipto išvarinė 
gi finansavo jo sukeltąją revo
liuciją prieš Kerenskio vyriau- lai nė amt. 
sybę. Leninas tai savo revoliuci
jai gavęs iš kaizerio valdžios 
apie 15 mil. dol.

Tiesa, tas faktas dabar yra 
nustojęs savo aštrumo, bet jo 
iškėlimas visgi nėra malonus 
Kremliaus despotams, žinoma, 
bus ir tokių, kurie šia proga pri
simins ir kaizerį. Tą faktą pa
vartos iš naujo jį pasmerkti.

Bet tie, kurie dabar smerks 
kaizerį, privalėtų prisiminti 
prez. Rooseveltąv Kaizeris už pa- 
krikdymą Rusijos Leninui išmo
kėjo apie 15 mil. dol. O kiek iš
leido prez. Rooseveltas, kad iš
gelbėjus iš nacių nagų Staliną,
Lenino įpėdinį? Tai, ką kaizeris 
davė Leninui, buvo tik trupinys, 
palyginus su kalnais gėrybių, 
kurios nuėjo Stalinui ^r prez 
Roosevelto malonę.

jami, tai rasių lygybės apašta-

Stebėtojas

Lietuvių Salės Bendrovės 
šėrininkų susirinkimas

Lietuvių Salės Bendrovės šė
rininkų metinis susirinkimas 
šaukiamas 1958 metų sausio 
mėn. 27 d. (pirmadienį) 8 vai. 
vakare, lietuvių.saleje, 6835 Su
perior Avė. •

Susirinkime bus pranešta me
tinė apyskaita, renkama nauja 
valdyba ateinantiems metams ir 
svarstomi įvairūs sumanymai

Diskriminacija ir jos apaštalai

Kad rasinis klausimas Ame
rikoj sudaro keblią problemą, 
tai visi žino. Tos problemos at
garsiai neretai nuaidi po visą 
pasaulį. Daugelis šiame krašte 
smerkia juodųjų diskriminaciją 
ir kovoja už integraciją. Yra ir 
tokių, kurie, taip sakant, kalnus 
verčia prieš tuos, kurie prieši
nasi integracijai. Bet yra reiš
kinių, rodančių tokių apaštalų 

veidmainystę.
Indonezijoj ėmė augti nusi-

SKAUTAI
• Sausio 12 d.‘.Clevelando Ne

ringos skaučių ir Pilėnų skautų 
tuntų atstovai pagerbė paskuti
niojo Lietuvos Skautų šefo, Pre
zidento Ant. Smetonos atmini
mą, padėdami vainiką Knoll- 
wood mauzolėjuje. Skautėms, ir 
skautams vadovavo psktn. J. 
Laikūnaitė ir psktn. VI. Bacevi
čius. Pagerbime dalyvavo p. So
fija Smetonienė ir adv. Julius 
Smetona.

• Sausio 12 d. pas v. s. V, Kiz- 
laitį buvo Pilėnų sk. tunto va- 
dijos posėdis. Išklausyti viene
tų veiklos pranešimai bei „aptar
ti artimesnės veiklos reikalai. 
Pilėnų tuntas kartu su Neringos 
skaučių tuntu turės bendrą su
eigą Vasario 16-jai atžymėti. 
Skautų savaitės proga norima 
surengti įprastines vienetų pa
rodėles.

• Sausio 12 vakare pas p. Oną 
ir psktn. Vytautą Jokūbaičius 
buvo metinė Clevelando skauti-

mos dienos popietę referatus j sa^s įeikalu pageiinimui. šeri- 
skaitė senj. A. Tauras - apie)ninkai bus Prašomi “Įžarstyti 
Korp! Gintaras tikslus, D. Rut.I ir priimti reikalingus nutarimus.
kaitė -— apie Korp! sesių žvilgs
niu, J. Kregždaitė apie Lietuvos 
gintarą. Senj. V. Motušis supa
žindino su Liet. Stud. S-ga. Senj. 
E. Simaitis kalbėjo apie raketas 
ir satelitus. J. s. L. Knopfmile- 
ris pasakojo apie jūrinės u n i f ori
mos atsiradimą. Visus prajuoki
no su humoristiniu laikraštėliu 
senj. K. Butkus. Antrąją dieną 
j. s. E. Druskis pasakojo apie 
keliones mažais laikais po van
denynus. J. s. K. Aglinskas kal
bėjo apie Korp! Gintaras skau
tiškąjį, jūrinį ir akademinį as
pektą. Iškyla praėjo skautiško 
darbštumo ir jaunatvės entuzi
azmo nuotaikoje.

• Sausio 12 d. Chicagoje buvo 
įvesdinta į pareigas naujoji Vy
riausioji Skautininke.

Baigusi kadenciją Seserijos 
VS — v. s. O. Zailskienė atsi
sveikindama trumpoje veiklos 
apyskaitoje paminėjo būdinges
nius Seserijos Vadi jos darbus.

ninkių ir skolininkų ramovių Perduodama 40-siais Lietuvos 
sueiga. Apžvelgta praeitų metų Skautijos jubiliejiniais metais 
skautiškoji veikla bei diskutuo- Seseriją naujai išrinktajai Vy
ti ateities darbai. ) J riausiajai Skautininkei — v. s.

• Chieagos Skautams Remti Lidijai Čepienei ir jos pav. v. s. 
Dr-ja, vadovaujama Dr. S. Bie- Emilijai Putvytei, v. s. O. Za

statymas prieš olandus, kurie žio, balandžio 27 d. Marijos įlskienė pabrėžė šių dienų skau- 
buvo ten užsilikę nuo tų laikų, Aukštesniosios Mokyklos salėje gjų vadovės uždavinio svarbą — 
kai tą kraštą valdė Olandija, rengia antrąją skautoramą. Di- ąkcęntuoti tautinius idealus bei 
Užsilikusių olandų Indonezijoj d’.iulio reprezentacinio laužo pro- vertybes ir juos išlaikyti.

Lietuvos kons. dr. P. Dauž- 
vardis pabrėžė, kad aukščiausias 
Seserijos uždavinys — išlaikytiGRF * ■ >, < o T WISHE5

To Our Friends and Patrons

, WIL£ON PU&EOiL

SERVICE STATION

8000 BESSEMER AVENUE DI 1-9807

GREET1NGS and BEST W1SHES 
To Our Many friends

HiLDEBRANDT PROVISiON CO.

3619 WALTON ME 1-3700

BEST W1SHES
I o All the Lithuanian People

CARL NEWMAN
»

MASON CONTRACTOR 

<50 I.ioyd Road RE 1-2705
Euclid, Ohio

šėrininkai, negalintieji daly
vauti susirinkime, gali įduoti 
įgaliojimus savo patikimiems šė- 
rininkams.

Bendruomenės metinis 
susirinkimas

įvyks lietuvių’ salėje sekmadie
nį, sausio 26, nuo 11:30 vai. Bus 
pranešta metinė apyskaita, val
dybos rinkimas, turimų pinigų

I U ! » U \
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l also ir pm'dui/dn 
pyrunkes ii’ kbns brnnyenvb‘ 

Sąžiningas ir ra ramumus Ha 
<a« prieinamomis kainoms

753 E. 118 St. 
Cleveland 8, Ohio 
Telef.: U l-5’6fi

ik> ndz,

gyvą ol'ganizaciją, stiprėti, dirb- 
* ti tautai ir valstybei bei siekti 
aukščiausio tikslo — tautos iš
laisvinimo. Reik dirbti ne tik sa
voje organizacijoje, bet visur 
kur tik galima.

. Vyr. sktn. Lidija Čepienė, 
perimdama VS pareigas, pareiš
kė, kad žiūri į ateitį ir tiesia 
ranką bei nori pasiekti kiekvie
ną vadovę, kiekvieną sesę — 
kiekvienai iš jų padėti.

Aušros Vartų V Jūrų skaučių 
tuntų tuntininkės — s. S. Sta- 
siškienė ir s. F. Kurgonienė įtei
kė gėlių puokštes v. s. O. Zails- 
kienei ir v. s. L. Čepienei. Po iš
kilmingosios dalies skautas K. 
Dapkus, palydimas G. Trečiokai
tės pianu, pasmuikavo porą da
lykėlių.* x

• 1957 m. baigiantis, Worces- 
terio "Nevėžio ’ skautų vietinin- 
kija išleido šapirografu spaus
dintą leidinėlį. Turiny seno vy
čio žodis mažiesiems broliams, 
Worcesterio skautų sportiškoji 
apžvalga, išsamus rašinys apie 
Klaipėdos krašto atvadavimą 
prieš 35 metus, partizanų daina, 
juokų kertelė ir kt. Leidinėlio 
mintį nusako kuklus raginimas 
jauniesiems skaitytojams: Skai
tyk daug, bet skaityk lietuviškai.

JUOZO KAMAICIO
IR JONO PALEIKOS,

ST. CLAIR SHOE STORE, 

12915 St. Clair Ave.
Batų ir odos parduotuvė, dide 

is batų pasirinkimas ir žemes 
lės kainos regu ki’ur.

Siuntimui į Europą duodant 
molaidn.

Batų taisymas paimamos i 
r įstatomos į namus be mokėt

uo. f
Darbo vai.: nuo S v. ryto ik 

Z v. v.
Telefonas: C L 1-5875, butu - 

JA 1-7658.

,WE WELCOME YCUR SAVINGS

NAMAI ŠV. JURGIO 
PARAPIJOS RAJONE

Visi yra į šiaurę nuo Superior.
Dviejų šeimų, 10-kamb. 2 ga- 

so pečiai. 2 garažai. Kaina 
$15,900.

Du namai vienam sklype. Vie
nam name du butai po 6 k., ki
tam du butai po 4 k. Kaina 
$21,000.

Du nainai vienam sklype. Vie
nam name du butai po 5 k., ki
tam vienas butas iš 5 k. Kaina 
$16,000.

Trijų šeimų namas. 6 k. že
mai. 4 iv 3 kamb. ankštai. Kai
na $13,0C0.

E. 61 St., 6 k. vienos šeimos.
kieto medžio grindys. Naujai 
įrengta, židinys. Gaso šildymas. 
Garažas. Patogumai žemai. Vo
nia aukštai. 'Galima naudoti 
dviem ir vienai šeimai. Kaina 
$12,090.

E. 74 St. vienos šeimos 7 k. 
Gaso pečius. Garažas. Kaina 
$11,5C0.

Prie šv. Kazimiero bažnyčios 
7 k. vienos šeimos. Gaso šildy
mas. Labai geram stovy.

ak
E. 185 St. 6 k. vienos šeimos. 

Gaso šildymas. Labai geram sto
vyje. Savininkas išvažiuoja ir 
turi parduoti. Kaina $14,900.

Prie Neff Rd. 41/2 k. vienos 
j šeimos, 4 metų senumo. Turi 
parduoti dėl išvažiavimo.

Į pietus nuo Lake Shore Blvd. 
6 k. vienos šeimos. Visai kaip 
naujas., Kaina $19,990.

Giobokar Realty 

990 E. 74 -’St. HE 1-660/
(6)

Turime gerų ir gražių namų,
ier.os ir dviejų šeimų, Naujo

kos Parapijos rajone.
Norintieji 4savo namus gerai 

parduoti taip patraukit mane.
Sfanlsy Yacas, jr. 

lietuvis
REALM REALTY 

IV 1-9911

PRANEŠAMA .. . 
NATIGNV/IDE’S 

naujai
4r”j '

Vienas gyvybės'draudimas pa 
'engia visą jūsų šeimą ... ne' 
vatomatiškni kiekvieną nauja 
irisidėiusi (ro 14 amžiaus die 
ų) NE KIEK NEPADiDaJAN'I 
iž mokamą vieną draudimą!

Skambinkit:
PAULINA MOZURAITIS,

Agentas 

SK 1-2183
i ’ rn

r;i

i Imwto<k« C«rw«aii^

Patark kaimynui 

prenumeruoti 
DIRVA !

GERESNI namų statytoja.
VISUOMET ĮSTATO

MONCRIEP Šildymą ir oro vėsinimą

GEORGĖ S FLOWER 
AND GIFT SHOP

7011 SUPERIOR AVE. 
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 pagrasinimas. Vidaus de
koracijos — namų, krautuvių, 

viešbučių.
Nemokamas vainikas šermenims.
iillllillllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllll

Rašytojas Petras Babickas, u
kuris atvyko iš Brazilijos perei
tą rudenį išleisti Chicagoje savo 
PICTURESQUE LITHUANIA 
albumą, jį jau išleido ir išekspe- 
dijavo. K. S. Karpiui rašo, kad 
turėjo nugaros operaciją ir da
bar gydosi.

• Iš Chieagos vasario mėnesį 
vyksta tiesiog į New Yorką ir 
iš ten į Braziliją. Clevelande, 
kaip buvo žadėjęs, jau negalės 
sustoti, nes daug važinėti žiemos 
metu sveikata neleidžianti.

Savo albumą Clevelande pla
tinti paliko sūnėnui Rytui Ba-

LATVIAN ROOFING CO.
-1263 Churchill Rd. Dieną šaukti 
EN 1-2129, gi vakarais HI 2-5926

____ _ _______________ <Į)

THREE WAY
PAINTING CO.

Lietuviška įmonė atlieka įvai
rius naujų ir senų namų dažymo 
ir dekoravimo darbus iš lauko ir 
viduje.

Lietuviams darome nuolaida.

J. ir E. Ignatavičiai
bickui — 16908 Eudora Road.1 677 E. 128th St. Tel. MU 1 8368 
(Telef.' KE 1-8794). j ®(S)(®)(S)(§)(^

I. J. S A M A S JEWELER

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

pasirinkimas.

7007 Superior Ave. Greta Ezella Theatre
Telef.: EX 1-3969. Bute: YVĄ 1-2354

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

išvežiojame į namus.

ST. CLAIR BAKERY
Sav. O’Bell-OLelenis

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

1401 E. 66 Street Tei. EN 1-4551
Čia Jūs gausite įvairiausią vyną, alų ir geriausius mėsos 

produktui.
Kreipkitės į mus /i būsit patenkinti

UETUVlU KLUSAS

6835 SUPERIOR AVE. EX 1-1143
Lietuvių Klubo Direkcija, visus lietuvius ir jų draugus, kviečia 

nepamiršti 1958 m. lietuvių klubo.

Praleiskite laisvajai savais savuose namuose. Klubas turi 
įvedęs garsiakalbius. Sėdėdami bet kurioje vietoje, galite klausytis 
muzikos, lietuvių radijo valandėlės. Visų laikų veikli televizijos apa
ratas. Penktadieniais veikia lietuviškų valgių virtuvė.

Atsilankę neapsiriksite, visi patogumai Jums.

Pilnai padengta apdrauda HI 2-7626

ą/M. DEDBS PAINTSNG CO.
WM. DEBESIS

barnų Pagražinimas iš Vidaus ir iš Lauko 
1112 Snminit Dr. Cleveland 24, Ohio

P. J. KERSIS
609 Society for Savings Bldg.—Cleveland, Ohio

OFISO TELEF.: MAin 1-1773. REZIDENCIJA: PENINSULA 2521 

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

Sutaisau paskolas pirmo morgičio. Patarnavimas ir išpildymaa 
garantuojama. Kreipkitės į mane telefonu arba asmeniškai.

i M i i ’iibi i ■ ~TS7rr~~ū'M' -r.uir'r^.~; ; ^^,7,^,, -.įi.7.-is—.T«..į'
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JAKUBS & SON< *

FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui*

Della E. Jakubs & YVilIiam J. Jakubs
Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojal 

25 metai simpatingo ir rimto patarnavimo 
6621 Edna Avenue ENdicott 1-1763
936 East 185 Street KE 1-7770
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THE FIELD

3fctdakeijog ir administracijom adresas — DIRVA, 1272 East 71 St., Sleveland 3, Ohio.
1-6344, Redaktorius Balys GAIDŽIŪNAS (buto telefonas: GL 1-3976).

Didžiai šventei ruošiantis
(Kaip geriau atšvęsti Lietuvos Nepriklausomybės 

40 m. sukakti)
EMILIJA CEKIENfi> / \

Paskutiniu laiku lietuviškoj savo problemas, labai pasigenda 
spaudoj vis daugiau pradedama vyresniųjų atstovų, 
kelti ateinančių 1958 m. reikš- Yra darbų, kurie tegali bįiti 
mė mūsų gyvenime. Tai neeili- j dirbami tik individualiai. Tai 
niai, bet sukaktuviniai metai, mūsų vienumoj užsidarę kruopš- 
kuriais švenčiame 40 m. nuo Lie- tūs kūrėjai, kurių individualus 
tuvos nepriklausomybės atgavi- darbas, siekiąs bendros naudos, 
mo, 100 m. nuo dr. V. Kudirkos pasiaukojimas bendrajam tiks- 
gimimo, 500 nuo Lietuvos kuni- lui yra didelis įnašas į bendrąjį 
gaikščio šv. Kazimiero gimimo' tauto^lobyną. Jie visomis sąly- 
ir bene 300 m. nuo lietuvių emi-' gomis sugeba kurti vis naujų
gracijos į šį kraštą pradžios. 

Kad kuo iškilmingiau šiuos
metus atžymėjus, lietuviškasis 
pasaulis rengiasi visai eilei įvai
rių kongresų bei seimų. Tačiau

vertybių, kad mes, grįždami iš 
tremties, galėtume parsivežti 
daugiau, negu išsivežėm prieš 
daugelį metų.

Tačiau, kad jų kūriniai bei
nesigirdi, kad kas nors ruoštųsi rankraščiai neliktų gulėti ar
tas sukaktis giliau atžymėti. chyvuose, tik visuomeninio ben- 

Būtų gera, jei galėtume ta dravimo dėka jie gali išvysti die- 
proga ką nors pastovesnio su- n* šviesą. O tam patogiausios 
organizuoti. Tačiau, jei neatsi- sąlygos yra įvairūs sąskrydžiai,
ras daugiau pasiryžusių entu
ziastų, teks tenkintis ir tuo, ką 
galime atlikti. Tiems suvažiavi
mams pasiruošimai, jų progra
mos ir įspūdžiai po jų vistiek il
gam laikui sujudins lietuviškąją 
visuomenę, neišskiriant jaunimo.

Spaudoj paskelbus visą eilę to
kių plataus masto suvažiavimų, 
atsirado visokių nuomonių ir 
abejonių, ar verta ir ko pasiekia 
tokie masiniai susibūrimai, ku
rie daug pinigų ištraukia, daug 
energijos atima.

Gi iš kitos pu. m mūsų politinė 
veikla ėmė krypti daugiau į in-

Telefonas: HEnderson

ciatyvos, kurios daug i*odo cent
ro valdybos pirm. inž. E. Bart
kus, sekretorius inž. J. Jurkū
nas ir k. glaudžiai bendradar
biaudami ir su vyresniais s-gos 
vadovais, kaip adv. A. Oliu, dr. 
BiežiiFir kitais.

Ir ALT S-ga yra nusistačiusi 
kuo iškilmingiau šiuos metus pa
minėti. Tie kongresai, nors bū
dami iš esmės ir kultūrinio po
būdžio, tačiau pajudins ir Lie
tuvos Laisvės klausimą, kurios 
siekti ir aptingusią savo dvasią 
stiprinti mums nepakanka vie
nos, kurios priemonės ar meto
do, o taip pat ir vien veiksnių 
iniciatyvos. Nei vienas neturi
me visų, bet kiekvienas turime 
kurį nors vieną sugebėjimą, ku
riuo galime ir turime prisidėti 
prie Lietuvos laisvės siekimo.

damas tragiškiausią korporaci
jos periodą, kai Lietuva neteko 
laisvės. Prisiminęs „tradicinį” 
jaunimo ir senimo pažiūrų išsi
skyrimą, pirmininkas pažymėjo 
— ”Ne pažiūrų skirtume, bet 
tikslo vieningume glūdi pasise
kimas. Korp! „Neo-Lithuania” 
su malonumu sutinka savo jau
nosios kolegas ir džiaugiasi, kad 
jie įneša į korporacijos gyveni
mą naujų minčių, idėjų bei kū
rybinės dinamikos, o darniame 
sugyvenime yra įmanomas pui
kus organizacinis darbas”.

Korp! ”Neo-Lithuania” pirm. 
P. Ališauskas, trumpai apibudi
nęs korporacijos veiklą tremty
je, jos laikyseną politinių par
tijų atžvilgiu, pažymi, kad „savo 
tautiška laikysena Korp! ”Neo 
Lithuania” yra lietuvio širdžiai 
artimesnė už kitų organizacijų 
ideologijas, ųes ji savo ideologi
jai pagrindus, ėmė savo žemės, 
iš savo tautos istorijos, iš savo 
tautinės ideologijos kūrėjų”.

Giliausią įspūdį įrėžė juniorų 
kėlimas į seniorus. čia širdį vir
pina naujųjų seniorų iškilmingos 
priesaikos žodžiai, priesaika kor
poracijos vėliavai; čia tėvūnas 
Vyt. Vaitaitis atsisveikina su bu
vusiais juniorais, skyriaus pirm. 
J. Maurukas sveikina naujuosius

— kiti Korp! skyriai, korporan- 
tai, korporantės ir korporacijos 
draugai.

Džiugu, kad Korp! ”Neo Li
thuania” eiles papildo jaunos 
jėgos, šios šventės metu, be jau
nųjų atstovo tėvūno V. Vaitai- 
čio, už prezidiumo stalo sėdėjo 
dar du tremtyje pakelti senjorai: 
Antanas Smetona ir Algis Spe- 
rauskas. Gražu, kad beveik visi 
korporacijos nariai atėjo į iškil
mes su spalvomis.

Pr. Pakr.

r.. * SPORTAS *
VBI)A ALGIRDAS BIELSKI).

Iš LSK ŽAIBO VEIKLČS
Clevelando LSK žaibas šį se

zoną labai aktyviai dalyvauja 
Clevelando miesto pirmenybėse.

Dvi LSK Žaibo vyrų tinklinio 
komandos dalyvauja Clevelando 
miesto tinklinio lygoje. Sausio 
9 d. žaibo I-ji komanda įveikė 
savo didžiausius varžovius lat
vius 2:1 (10:15) (15:9) (15:12) 
ir iškopė į pirmą vietą. II-ji ko
manda šiuo metu stovi 5-je vie
toje. Pirmenybės jau įpusėję ir 
numatomos užbaigti vasario, pa

seniorus, pabrėždamas jų prie- baigoje.
saikos prasmę, kaip įsipareigo- Clevelando miesto moterų 
jimą tėvynei. Pakeltųjų vardu tinklinio lygoje dalyvauja taip 
žodį taria Juozas Tysliava j r., P*t 2 LSK žaibo, komandos. Iki

LIETUVOS KRONIKA
(I<)1 K.IL16—1940 VI. 15)

Sudarė A. GERUTIS
&

30. Vyriausybės aktu įsteigtas karo ordinas, pavadintas 
”Už Tėvynę” (1919. XI. 26 ordino pavadinimas pakeistas „Vyties 
Kryžiumi”).

(—) Popiežius priėmė delegaciją iš Valstybės, Tarybos vi
cepirmininko. kan. Staugaičio, prof. Grigaičio ir Dr. Pijaus Biels^ 
kaus. Delegacija įteikė memorandumą dėl Lietuvos bažnytinė.™ 
provincijos sutvarkymo.

R u g p i ū t i s
8. Kaune įvyko pirmas oficialinis protokoluotas šaulių Są

jungos susirinkimas, pasivadinęs Kauno šaulių skyriaus susirin- 
kihiu. *

18-19. Kaune įvyko pirmas Lietuvos mokytojų suvažiavi
mas, kuriame dalyvavo 160 mokytojų.

19. Vokietija paskyrė specialų komisarą Klaipėdos kraš
tui, kuris administravo, kraštą, kol jį perėmė Santarvės atstovas.

20. Išrinkta Lietuvos šaulių Sąjungos organizacinė komi- 7
sija. *

28. Paskelbtas įstatymas apie valstybės archeologijos komi
sijos sudarymą. Į į

28-29 (nakįį). Lietuvos saugumo organai Kaune suėmė 
P. O. W. (Polska Organizacja Wojskowa) sąmokslininkus, besi
rengusius padaryti ginkluotą sukilimą ir paimti valdžią į savo rar^ 
kas. Iš rastų archyvų matyti, kad P0W turėjo Lietuvoje 435 na™ 
rius. Suimta 117, kiti pabėgo.

30. Paimti Zarasai. Bolševikai iš dalies išvaryti. už Dau
guvos.

31-IX. 2. Vyko sunkios kovos su bolševikais dėl svarbaus 
strateginio Kalkūnų punkto. Kalkūnai atiteko Lietuvos kariuos 
menei.

Rugsėjis
1-3. Kaune įvyko antrasis moterų katalikių kongresas. 
10. Tartu susirinko Lietuvos, Latvijos ir Estijos politinė

konferencija, kurioje nutarta taikos derybas su Sov. Rusija vesti 
koordinuotai.

1,5. Krašto apsaugos ministerija patvirtino Kauno šaulių 
paruoštus šaulių Sąjungos įstatus.

24. Anglija pripažino Lietuvą , de facto.
? 24. Lietuvių lakūnai bombardavo raudonosios armijos lai

komą Daugpilio geležinkelio stotį.
26. Ryšium su tuo, kad Anglija pripažino pietuvą de facto,

Kaune įvyko didžiulė padėkos demonstracija\
30. Bermontininkai įsibrovė į Šiaulius. Užpuolę lietuvių

gimnaziją, jie sumušė ir išvaikė mokinius ir užėmė gimnazijos 
rūmus.

30. Apdovanoti pirmieji kariai ordinu ”Už Tėvynę”.

šiol be pralaimėjimų ėjusi pir
moji komanda, sausio 7 d. paty
rė pralaimėjimą prieš Latvių 
Sporto Klubą, 1:2, tačiau sausio 
9 d. įveikė ukrainietes 2:0 ir pir
mavimą išjtaikė dėka geresnio 
taškų santykio., šiuo metu mū
siškių rungtynių balansas yra 
7-1, latvių 6-1. Kaip žinome, mū
siškės nugalėjo latves pirmame 
rate. žaidžiama iš viso 4 ratai 
ir pirmenybės numatomos baig
ti kovo 18 d. |

Malonią staigmeną patiekė 
LSK žaibo jaunių krepšinio ko
manda, kuri dalyvaudama Cle
velando miesto lygos jaunių kla
sėje (16-18 m. amžiaus), savo 
grupėje sėkmingai užbaigė I-jį 
ratą be pralaimėjimų, tvirtai at
sistodami pirmoje turėdami ba
lansą" 6-0. Paskutinėse rungty
nėse, sausio 13 d., mūsiškiai nu
galėjo Blossom Boystown 30:24. 
Tenka pažymėti, kad per 7 me
tus pirmą kartą mūsų sportinin
kai pasiekė tokių gražių pasek
mių.

čia gimęs ir augęs lietuvis.
Į seniorus pakelti: Juozas 

Tysliava jr., Dalia Maurukaitė, 
Danutė Leskaitytė, Danutė Stat
kutė ir Virginija Sutkutė.

Sukakties proga Korp! ”Neo 
Lithuania” žodžiu sveikino Lie 
tuvos gen. kons. Jonas ^udrys, 
LNT pirm. Vincas Rastenis, me
cenatas Pr. Narvydas/ Clevelan
do sk. atstovas A. Mackevičius, 
Fraternitas Estica' atstovas, 
skautų Korp! „Vytis” atstovas 
R. Kezys, raštu ar telegramomis

NE W YORK
PAMINĖTA KORP! ”NEO
LITHUANIA” SUKAKTIS

Korp! ”Neo-Lithuania” 35 
metų sukaktį sausio. 11 d. iškil
mingai paminėjo Korp! New 
Yorko skyrius.

Posėdį pradė/o skyriaus pirm. 
J. Maurukas. Jis trumpai ap
žvelgė Korp! Neo-Lithuania 35- 

Technikos amžius sutrumpino metų praeitį, ypač išryškin- 
nuotolius, bet žmonių vistiek ne
suartino. Bet gi, susitikimas yra 
pagrindas susipažinti, pažinimas 
yra žingsnis prie tiesos, o tik 
tiesa išlaisvina žmogų, anot Ry
tų Europos istoriko Dr. Stadt- 
mueler.

Kongresai, seimai ar kitokiais

kongresai, seimai ir kt., kur 
naujoji mūsų kūryba demons
truojama seniems ir jauniems, 
nutiesdama lietuvišką tiltą tarp 
jų, nes emigracinio jaunimo pa
tekimas į svetimos kultūros sro
vę neša jį tolyn nuo vyresniųjų.

dividualų pavienių asmenų da-|vardais įvažiavimai kaip tik 
lyvavimą Li'et. laisv. kovoj, at- duoda daug progo? giIiau pa
sisakant nuo demonstracijų, 
daugiau dėmesio skiriant kultū
rinei veiklai. *

Tokiu būdu, nevienam, pra
šomam tiems kongresams ar po
litinei veiklai aukos, kyla klausi
mas, ar verta. Kaip iš tikrųjų 
geriau ?

Mums, nuo kasdienio darbo iš- 
vargusiems, maloniau būtų ra
miai pailsėti, bet žinant, kad vos 
tik kartą atitruksi nuo tos vi
suomeninės ir kūrybinės gyvy
bės, vargiai ją beatgausi, reikė
tų prisiminti ir to praradimo 
neigiamas pasekmes ir dėl to 
tam pavargimui nepasiduoti.

Toks vyresniųjų pavargimas 
ir užsidarymas neigiamai veikia 
jaunimą, kuris, nagrinėdamas

žinti savo idėją, pasikeisti nuo
monėmis, vesti- diskusijas tiesai 
surasti. Tokie bendri sąskrydžiaų 
viešas pasidalinimas mintimis iš 
naujo uždega bemerdinčios lie
tuviškos dvasios t žiburėlį.

Tiesa, jie pareikalauja daug 
energijos, nes į jų turinį įtrau
kiama visos mūsų' kultūrinės 
vertybės. Bet taip pat įtraukia
ma ir daug naujų jėgų joms at
likti tiesioginiai ir netiesioginiai. 
Neapseinama ir be jaunimo tal
kos. Organizacija, kuri tokių 
kongresų suruošti nebesugeba, 
yra be ateities.

Tokį kongresą ateinančių me
tų pavasarį, gegužės gale, nuta
rė suruošti ir Amerikos Lietuvių 
Tautinė Sąjunga, kuriai netrūk
sta ir jaunųjų narių sveikos ini-

Mielą

JONĄ RAČYLĄ IR JO ŠEIMĄ.
jo tėveliui Lietuvoje mirus, giliai užjaučia

P. A. Drąsučiai,
J. A. Juozaičiai, 

V. A. Mauručiai, 
A. J. Šalkauskai, 
Z. M. Peckai.

Brangiam Tėveliui

KEŽENIUI mirus,

jo vaikams, giminėms ir artimiesiams reiškiu gilią užuo
jautą

' • t
Stasys Lukoševičius

RUOŠIAMASI ŽAIDYNĖMS 
Jau pradėta intensyviai ruoš

tis š. Amerikos- Lietuvių sporti
nėms žaidynėms, kurio«s įvyks 
balandžio 12-13 d. Cleveiande. Į 
šias varžybas suplauks per 300 
sportininkų iš JAV ir Kanados 
pademonstruoti savo sugebėji
mus krepšinyje, tinklinyje, sta
lo tenise ir šachmatuose.

Jau ne vieną kartą praeityje 
Clevelando. lietuviškoji visuome
nė parodė savo palankumą spor
tuojančiam jaunimui, todėl rei
kia tikėtis, kad ir šį kartą šią 
lietuvių sporto šventę visokerio.- 
pai parems.

DĖMESIO! DĖMESIO! DĖMESIO!
1958 mB.ROWNEJONE SLIETUVIU SKYRIUS savo klijentų ir visų kitų lietuvių dėmesiui skelbia gerų žinių: nuo 15. 1. 1958 - 15. 
1958 m. galima uz papigintą kainą pasiųsti j Lietuvą standartinį siuntinį moterims ir vyrams.
Moterims, kaina: US8A $42.00. Svoris: 8 lbs.

3 yds. stiprios medž. košt. tinkančios įvairioms progoms.
4 */{ yds. medviln. medz. suknelei, įvairių raštų ir spalvų, 

vilnonė, geros rūšies skarelė (vieton jos galima pasi
rinkti 454 yds. rayon medž. suknelei, įvairių spalvų), 
poros rayon mot. kojinių.
pora vasarinių apatinių, labai gražaus išdirbinio, 
vilnonis šalikas.

pora žemais kulnimis batų, stipraus darbo. Juodi ar 
rudi. Odiniais padais, geros odos. Tinka šventai dienai.

timui vienoje iš 3 firmų, kurios taip pat siunčia siuntinius, 
jums kainuotų:

Moteriškas,
1. $56.60.
2. $51.30.
3. $53.50.

Vyriškas
$50.10.
$47.00.
$50.35.

Spalis . : '-n
1. Kaune įvyko Vartotojų Draugijų Sąjungų pasitarimas 

ir nutarta steigti kooperatyvų sąjungų biurą.
2. Lietuvos vyriausybė nutarė išleisti 5 milijonų dolerių 

paskolą 20 metų iš 5Į/£% ir platinti ją tarp Amerikos lietuvių.
4. Atsistatydino M. Sleževičiaus vadovaujamas Ministrų 

Kabinetas, v f
7. Inž. Ernestas Galvanauskas sudarė naują Ministrų Ka

binetą. Ministras pirmininkas, finansų, prekybos ir pramonės 
ministras — E. Galvanauskas, užsienio reikalų — A. Voldema
ras, vidaus — Dr. E. Draugelis, švietimoi ir žemės ūkio ir vals
tybės turtų ministerijos valdytojas — J. Tūbelis, teisingumo —

Vyrams,. kaina: USA $42.00. Svoris 7^ lbs.
3’/j yds. medžiagos košt., tinkančios kietam nešiojimui.

Kartu tinka ir šventai dienai.
yds. geros, įvairių spalvų poplin, baltiniams medžiagos 
švarkelis, su 2 kišenėms, užtraukiamas ”zip”. 
pora vilnonių kojinių.

2*4 yds. stiprios medž. kelnėms, "corduroy”.
1 šalikas, vilnonis.

Jūs galite įdėti į vienų iš tų siuntinių, pasirinkdamas iš 

mūsų kainaraščių ir daugiau norimų prekių, iki pilno 22 

svarų svorio, arba sudaryti 12 galimų siųsti atskirų vardų 
daiktų. Jokių papildomų mokesčių už siuntinį neprimokėda
mas, bet tik už prekes su muitu temokėdamas.

Parodykite šitų mūsų pigų pasiūlymų savo draugams ir 
pažįstamiems. Leiskite ir jiems pasinaudoti mūsų patarna
vimu!

Jei jūs norėtumėte tokį pat siuntinėlį užsisakyti pasiun-

Nepasitenkindami tuo, mes siūlome jums dar daugiau. 
Kiekvienas lietuvis, kuris užsakys savo artimiesiems siun
tinį, (ar vienų iš tų čia paduodamų, ar kitokį, tik ne maisto) 
per minimų laikotarpį, nuo 15. 1. 58 — 15. 2. 58, dalyvaus 
turtingoje loterijoje, kurios dovanų traukimas įvyks 23. 2. 
1958 firmos raštinėje, apačioje paduodamu adresu.

Loterija susidės iš šių vertingų dalykų:
2 Itališko išdirbinio lovatiesės; . /
2 Europinio dydžio pūkų patalai, labai gražaus darbo;
1 šveicariškas, vyr. rankinis 17 akmenų laikrodis;
1 šveicariškas, moteriškas laikrodis;
2 odinės trumpikės, medžiagos ir kailių pamušalu, diržu, 

kišenėmis, ”zip” užsegamos, vyriškos;
3 J4 yds. medž. vyr. košt. 190% vilnos, tamsiai mėlynos spal

vos;
3’A yds. tokios pat medžiagos, tik rudos spalvos;
3 yds. medž. moteriškam košt., tamsiai mėlynos spalvos; 
3 yds. medž. moteriškam pilkos spalvos;
6 gabalai po l’/j yd. vilnonės medžiagos moteriškiems 

sijonams;
6 vilnoniai moteriški sijonai, ”zip” susegami;
3 moteriškos ”Jersey” bliuskutės;

3 moteriški megstiniai, gryna vilna;
1 vyriškas, Tweedi švarkas, rudas;
1 mergaitei vasarinis paltas 8-10 metų.

Viso 32 vertingi laimėjimai. Kiekvienas, kulis laimės 
kurių nors iš minimų dovanų, mokės tik muitų už jos per
siuntimų. Dovanos bus. įdedamos į sekanti jūsų siuntinį jūsų 
artimiesiems Lietuvoje ar kurioje nors kitoje vietoje, Rusi
joje. Dovanų negalima atsiimti čia, kadangi tos visos pre
kės yra be "purches Tax”. ‘

Galinčius atvykti loterijos dienų pas mus, maloniai kvie-, 
čiame dalyvauti. Laimėtojų pavardės bus skelbiamos spau
doje. Taipogi kiekvienam laimėtojui bus pasiųstas atskiras 
laiškas^ pranešus" jam apie laimėjimų.

Prašykite mūsų kainoraščių ir pavyzdžių. Taipogi duo
kite mūsų firmos adresų kiekvienam lietuviui, kuris norėtų 
siųsti siuntinėlius į Lietuvą savo artimiesiems. Mūsų firma.

duoda tos pat rūšies ar net geresnes prekes už daug žemes-/ 
nę kainą.

Visais reikalais (ar tai būtų asmeniškas, ar koks nors 
kitokis, vengiant rašyti į Lietuvų, parašykite mums, mes 
jums padėsime.

RAŠYKITE ŠIUO ADRESU:

BROWNĘJONES
LIETUVIU SKYRIUS

1, NORFOLK PLACE. 
LONDON. W. 2.

ENGLAND.

L. Noreika, krašto apsaugos ministerijos valdytojas — pulk. Pr. 
Liatukas, susisiekimo. — V. Čarneckis.

8. Kaune buvo sušauktas platesnis mokslo ir visuomenės 
atstovų susirinkimas, kuriame buvo nutarta steigti aukštuosius 
mokslo, kursus. Išrinkta vykdomoji komisija.

y 9. Bermontininkai iš pasalų puolė Šiaulių lietuvių komen
dantūrą, nuginklavo sargybas ir pačią komendantūrą užėmė. Vė
liau puolė kitas lietuvių valdžios įstaigas, po. to pradėjo pulti beut 
plėšti ir kitus miestelius bei kaimus. N

9. Kariuomenės vadu paskirtas gen. Įeit. Pr. Liatukas.
14. Bermontininkai puolė ir užėmė Linkaičių geležinkelio 

stotį, tuo būdu atkirsdami susisiekimą su kariuomene, veikusia 
prieš bolševikus.

15. Paskutinis Vokietijos kariuomenės transportas išvyko 
iš Lietuvos.

21. žydų reikalams ministru be portfelio paskirtas M. So- 
loveičikas, gudų — J. Voronko.

28. Paskelbtas išsamus, 152 paragrafus apimąs, savival
dybių įstatymas.

31. Ministrų Kabinetas paskyrė buv. finansų ministrą J. 
Vileišį Lietuvos misijos Amerikos Jungtinėse Valstybėse pirmi
ninku, maj. Povilą Žadeikį — misijos vicepirmininku (jam, be to, 

^suteikti ypatingi įgaliojimai kariniams reikalams) ir Joną žilių 
__misijos iždininku.

Lapkritis «
1. Kaune mirė dailininkas ir archeologas Tadas Daugirdas

(gimė 1852. II. 27). \
2. Valstybės Prezidentas A. Smetona išleido atsišaukimą  ̂

į Amerikos lietuvius, kuriame dėkojo jiems už pagalbą Lietuvai® 
ir prašė toliau jai padėti.

2. Lietuvos vyriausybė išdavė Jonui Vileišiui įgaliojimą 
būti „generaliu Lietuvos atstovu Amerikos Jungtinėse Valsty
bėse kaip Lietuvos misijos Amerikos Jungtinės Valstybėse pir
mininkui”.

10. Į Kauną atvyko britų atstovas pulk. R. B. Ward.
11. Lietuvių kariuomenės būrys puolė bermontininkų pa

grobtus Saločius ir po sunkių kovų su žymiai stipresniu priešu 
juos paėmė.

. 14. Į Kauną atvyko santarvininkų misija, vadovaujama
gen. Niessel.

18. Priimtas įstatymas, pagal kurį Lietuvos piliečiai, įsto
ję į Bermonto ar Virgoličo ginkluotus būrius, turi iki 1919. XI. 30 
iš jų pasišalinti, priešingu atveju bus baudžiami kaip valstybės 
išdavikai. k

20. Priimtas Steigiamojo Seimo rinkimų įstatymas.
(Bus daugiau)

i


