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Liūdnas Amerikos Balso
perorganizavimo balansas

Rusai išnaudoja padėtį

(Mūsų Europos bendradarbio)

Kol veikė Amerikos Balsas Eu
ropoje, jo programos klausėsi nė 
vien pavergtoje Lietuvoje, bet ir 
laisvuose Europos kraštuose gy
venantieji lietuviai. Amerikos 
Balsą Europoje uždarius, iš Va
šingtono lietuvių kalba transliuo
jama programa tapo nebepajėgi 
užkimšti atsiradusią tuštumą ir 
prasiveržti pro koncentruotus 
sovietų trukdymus.

Nebesant Amerikos Balso Eu
ropoje, daug sovietų trukdymo 
stočių yra pajungtos vien Va
šingtono programai trukdyti. 
Lietuvių kalba transliuojamų 
programų girdimumas yra visiš
kai nustelbtas. Iš pavergtos Lie
tuvos atsiųstuose laiškuose klau
siama "... kur ir kada pasilaido
jo garsiai palbėjęs Mr. A. Bal
sys?" Koks, uždarius Amerikos

ligi 6 valandų per savaitę. Jei
prie šių valandų skaičiaus dar 
pridėsime 24 valandas — per dvi 
Vilniaus radijo stotis kasdien 
transliuojąs sovietų programas 
pavergtiems lietuviams krašte, 
tai Amerikos Balso perduodama 
programa yra tik lašas jūroje.

Iš Amerikos Balso Europoje 
uždarymo naudos turi tik sovie
tai. Jei anksčiau dviem skirtin
gom ir skirtingu laiku transliuo- 
jamom Amerikos Balso progra
mom užglušinti sovietams reikė
jo daugybės trukdymo stočių, tai 
dabar trukdymai yra sutelkti 
vienai programai nutildyti, o ki
tos sovietų trukdymo stotys yra 
permontuotos naujoms lietuvių 
kalba sovietinėms programoms 
transliuoti, šiandieniniai faktai 
akivaizdžiai rodo, kad iš Ameri 
kos Balso reorganizacijos pasi
naudojo vien sovietinė propa
ganda.

St. Jaras

LIETUVOS NAUJIENŲ ATRANKA

TURI PATENKINTI CHRUŠČIOVO 
NORUS...

se išeinančiais lietuvių laikraš
čiais, TIESOS redaktoriai ban
do kaikada perduoti ir vieną kitą 
ištrauką iš tų laikraščių, jei pa 
vyksta iškirpti taip, kad priim 
tinai skambėtų. Spalio 10 d. TIE 
SA taip bando cituoti DARBĄ, 
kur sakoma, kad "Tik ELTA 
mus tebemaitinai primityviais 
komentarais”. Sakinys TIESAI 
priimtinas, bet nepatogu skaity 
tojams Lietuvoj parodyti, kad 
ELTA užsieniuose .. . Tad saki
nys "cituojamas" štai kaip:

"Tik telegramų agentūra (bur 
žuazinių nacionalistų "agentūra" 
— S. L.) mus tebemaitina pri
mityviais komentarais".

Nenurodo ir žurnalo vardo, iš 
kurio cituojama.

MAŽINA ĮMONIŲ 
ADMINISTRACIJĄ

Šiais metais iš Lietuvoje esan
čių pramonės įmonių administra
cinio personalo atleista (ar į ki 
tus darbus perkelta) apie 300 
pareigūnų. Tuo būdu esą šutau

Ir šiemet neužsėjo viso numatyto ploto. — Obuolių derlius buvo Į pyta apie pustrečio milijono rub- 
geras, bet tvarkos nebuvę. — Dar lieka 300,000 ba dirvonu.

Mažina įmonių administraciją.

Čiurlionio Ansamblio namų atidarymo iškilmių prezidiumas. Iš kairės: Ansamblio pirm. J. Nas
vytis, kalba Steponas Nasvytis, kun. Dziegoraitis, St. Barzdukas, Dr. S. Biežis, Sofija Smetonie
nė, A. Mikulskis, O. Mikulskienė, J. Daugėlienė ir J. Daugėla. Dirvos nuotrauka.

vasarai besibaigiant. Pavasarį 
negalėjo siūti, nes "Kauno audi
niai" dar nebuvo išaudę medžia
gos ...

Ikimokyklinio amžiaus mer
gaitėms suknelių yra kaštuojan
čių iki 200 rublių. Jos per neap
sižiūrėjimą pasiūtos iš brangios 
medžiagos, skirtos suaugusių 
moterų suknelėms.

DĖDELIS DĖMESYS AUTOMOBILIU 
PRAMONEI

ŪKINIU POŽIŪRIU LABAI GERAI VERTINAMA NAUJOJI 
AUTOMOBILIŲ PRAMONĖS DARBININKŲ PASIRAŠYTOJI 
SUTARTIS SU FABRIKANTAIS. — TIKIMASI, KAD AUTO

MOBILIŲ PRAMONĖ IŠJUDINS IR KITAS ŪKIO ŠAKAS.

JONAS KAZLAUSKAS
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Jau keletas metų skelbiama, 
Jei I kad Vilniuje ir kituose didžiuo

siuose Lietuvos miestuose įgy
vendintas 11-kos metų privalo- 

jamų Amerikos Balso programos i mas mokymas. Spalio 12 dieną 
(be kartojimų) sudarė septynias Vilniaus vykdomasis komitetas 
valandas, šiandien per savaitę ' svarstė, kaip pagerinti . . . septy- 
sudaro tik 3 vai. ir 30 minučių, i nerių metų privalomo mokymo 

O kokias iš šio fakto išvadas įgyvendinimą. (Chruščiovas skel- 
pasidarė Lietuvos okupantas? bia, kad septynerių metų priva- 

Be kasdien — vidurnaktį 22 j lomas mokymas Sovietijoj prak- 
val. 30 min. iš Maskvos, trumpo-1 tiškai įvykdomas tik iki apie 
mis bangomis transliuojamos 30 80% )•

Į?minučių programos, skirtos už- Vykdomasis komitetas taip 
sienyj gyvenantiems lietuviams, paį kreipėsi į įmones, kad jos 
pavergėjas neseniai dar įpsivedėJ paskirtų kambarius — klases 
naujas, papildomas lietuvių kai- mokinių praktikos darbams, Pa- 
ba transliacijų laidas. Jos iš Vii- gaj Chruščiovo planą, septynme- 
niaus perduodamos kiekvieną Įes mokyklas baigę 14-15 metų 
pirmadienį 22 vai. ir kiekvieno, jaunuoiiaj turi eiti dirbti į fab- 
mėnesio pirmąjį ir paskutinįjį1
šeštadienį.

Prieš dvi savaites (nuo spalio
6 d.) užsienyj gyvenantiems lie
tuviams sovietų skirtos translia
cijos dar labiau padažnintos.
Specialios programos pradėta 
duoti iš Berlyno — pirmadie
niais, trečiadieniais ir penkta
dieniais ankstyvomis rytmečio 
ir popiečio valandomis. Trans
liuojama trumposiomis ir vidu
tinio ilgio bangomis.

Sovietinės propagandos nuo-, 
dų gaminimas, maišymas ir per-j
metimas į Vakarus padažnėjo ir °
sustiprėjo. Amerikos Balsas Va-!kad žiemkenčių šįmet laiku Lie

• • J • t'f 2. ? ....

rikus. Nors tas jo planas turi 
dar tik neformalų partijos CK 
pritarimą ir oficialiai dar nepri
imtas, Vilniaus valdžia, atrodo, 
jai praktikoje taikosi prie to pla
no. Tada į aukštesnes klases pa
tektų tik nedaugelis išrinktųjų, 
o visi kiti, kurie norėtų, galėtų 
tik vakarinėse mokyklose toliau 
mokytis nuo fabrikinio darbo 
laisvu metu.

MINISTERIJA PATENKINTA
žemės ūkio ministerija spalio 
dieną paskelbė komunikatą,

šingtone, trims milijonams pa- ,UX<>J Pasėta apie 80 /4, taigi 
vergtų lietuvių per savaitę tran- *() ' Kūriau, kaip pernai, 
sliacijoms skiria tik 3 vai. 30 mi- žinios iš aukštaitijos, tačiau, 
nučių, o okupantas, keliolikai sako, kad, bent tenai, rugiapiūtė 
tūkstančių užsienyj įsikūrusiems šįmet nusitęsusi net į rugpiūčio 
lietuviams tremtiniams, savo pabaigą, o vasarojaus dar nema- 
programas padažnino ir pakėlė ža laukuose buvę spalio pradžioj.

lių. (Jei santaupos skaičiuojamos 
metiniu pagrindu, tai išeitų, kad 
sumažinta daugiausia žemesnių
jų pareigūnų, gaunančių apie 
600 rublių per mėnesį. Tačiau, 
jeigu tai faktinės santaupos dėl 
atleidimų, vykusių devynių mė
nesių laikotarpyje, tai turėtų bū
ti paliesti ir aukštesnieji parei
gūnai) .

Racionalizuojant pra monės 
Įmones, sujungtos dvi tekstilės 
įmonės ("Audimas" ir "Baltija") 
į vieną. Dar 15 Kauno ir Vilniaus 
įmanių numatoma jungti.

Numatoma, ypač mažesnėse

NESUNAUDOTAS OBUOLIŲ 
PERTEKLIUS

Ypatingai gerai užderėjus 
obuoliams Lietuvoje, jų buvo ne
paprastai daug turguose, bet kai
nos užtat buvo labai žemos. Kas 
turėjo žieminių obuolių, laiko 
juos vėlesniam laikui — gal pa
brangs, būsiąs rublis kitas duo
nai.

O spalio 12-tos TIESA skun
džiasi, kad esamosios vaisių per
dirbimo įmonės šįmet nesugebė
jo priimti viso obuolių ištekliaus, I įmonėse, panaikinti cechų siste 
nes neturėjo kur dėti. Pusė per- mą. Pavyzdžiui, vienoje Kauno 
nykščio marmelado tegulinti san- batų siuvykloj, kur dirba ma- 
dėliuose, nes perbrangus ir nie- žiau kaip 400 darbininkų, yra 5 
kas neperka. Reikalauja, kad cechai (auliukų sukirpimo, auliu
kas nors pastatytų daugiau vai- kų siuvimo, štampavimo ir kt.), 
siams tinkamų sandėlių. 1 kurių kiekvienas turi po viršinin

ką ir dar kiekvienai pamainai po 
DAR LIKS APIE 300,000 HA I meistrą (dvi pamainos).

DIRVONŲ? Šiaulių "Stumbro" (buv. Nu-
A. Sniečkus pastarajam parti- rokų) fabrike dirba apie 270 dar- 

jos CK plenumo posėdy sakė, kad bininkų, yra 4 cechai, tad vienas 
ateinančiais metais daugiamečių technikinis vadovas tenka tik 
žolių šienaujamų plotų Lietuvoje 15-kai darbininkų. Kauno "Ap
imsią 550,000 hektarų, arba 25% vijoj" 5 cechai — 250 darbinin- 
ariamos žemės. Visas plotas tad kų, Marijampolės "Šešupėj" 3 
būtų 2,200,000 ha. O 1940 me- cechai — tik 160 darbininkų. To
tais, pagal pačių sovietų statisti- kiose įmonėse numatoma palikti

AMERIKOS BALSO 
ATSTOVAI 

CLEVELANDE
Virš 40 Amerikos Balso, atsto

vų, perduodančių transliacijas 
anglų ir kitomis 23 kalbomis, 
praėjusią savaitę lankėsi Cleve
lande. Clevelandas buvo parink
tas konkurso keliu, kaip tipingas 
Amerikos miestas, kuris įdomus 
gausiomis tautinėmis grupėmis, 
savo pramone, aktyviu kultūriniu 
ir meniniu gyvenimu. Jo parin
kimą organizavo Junior Cham- 
ber of Commerce. Lietuvius at
stovavo J. Labanauskas ir A. 
Petrutis.

Clevelande jie visi aplankė 
miesto vadovybę, bibliotekas, 
muziejus, universitetus, įdomes
nius fabrikus, didžiuosius laik
raščius. Kiekvienos tautybės at
stovai dar lankė jiems artimes
nes savųjų organizacijas, įstai
gas ir pavienius asmenis. Lietu
vių atstovai padarė virš 30 pasi
kalbėjimų, jų tarpe į juostas įra
šė ir Čiurlionio Ansamblio namų 
atidarymo iškilmes.

Automobilių darbininkų ir fab
rikantų pasirašytos darbo sutar
tys yra mažiausiai infliacinės po 
Antrojo pasaulinio karo ir galio
ja 3 metus — iki 1961 metų ru
dens. Jų reikšmė ir įtaka yra di
delė automobilių darbininkui, 
pramoninkui, vartotojui ir Ame
rikos ūkinei sistemai.

Darbininkas, gaminąs automo
bilius, gauna kasmet 2%% at
lyginimo pakėlimo, kuris nėra 
infliacijos produktas. Darbinin
kas padidina savo gamybinį pa-

dar didesnis kontrastas europie- 
tiškam importui. Amerikiečiams 
pasisakius už mažus modelius, 
fabrikantai, turėdami prieš akis 
taikos metą pramonėje, galės 
koncentruotis į pigesnes ir eko- 
nomiškesnes susisiekimo priemo
nes, kas tiesioginiai paveiks ir 
vartotoją.

Susisiekimas ir jo išlaidos yra 
kiekvieno iš mūsų dalis biudžeto. 
Lėtesnis automobilių kainų kili
mas ar pigesnių automobilių pa
sirodymas yra vartotojų laimėji-

jėgumą 2%%, tat jam teisėtai mas, kuris sulėtins vis kylančią

ką, buvo 2,497,00 ha.

BIJO VOGTO VARDO
Lietuvos Telegramų Agentu 

ros "ELTOS" vardą Lietuvoje 
sovietinis režimas pasivogė savo 
reikalams ir tuo vardu vadina 
Vilniuje veikiantį "TASSO" sky
rių. Bet tuo pačiu vardu vadina
mi ir Vakaruose (Vliko) leidžia
mi biuleteniai.

Papolemizuo-dami su užsieniuo-

po vieną gamybos vadovą kiek
vienai pamainai ir po meistrą 
skirtingiems gamybos barams, 
jei toki yra.

įmonėse esama perdaug specia 
lizuotų skyrių. Kai kuriuose sky
riuose dirba tik 2-3 žmonės, o 
kiekvienas turi po viršininką 
(pav., planavimo skyrius, darbo 
užmokesčių skyrius). Be to, vir
šininkų kiekis didelis, bet kvali
fikuotų pareigūnų ne tiek daug. 
Net įmonių planavimo, gamybos 
skyriuose aukštąjį mokslą bai
gusių (ekonomistų, inžinierių) 
turima tik apie 20%.

Iš LENKIJOS 
L I E T U V I Ų 
GYVENIMO

Lietuvių draugijos veikla 
Punske paskutiniuoju metu ap
snūdusi. Nauja šluota, nekaip 
šluoja (liepos mėn. išrinktasis 
naujasis partietis pirmininkas). 
Laukiama, kad ir likusioji cent
ro valdybos dalis bus pakeista, 
jei nemokės prisitaikyti.

Paskutiniuoju metu iš JAV ir 
Kanados siunčiamas lietuviškas 
knygas cenzūra konfiskuoja.

priklauso didesnis valandinis at
lyginimas. Jo perkamoji galia 
yra balansuojama su rinkoje vy- 
riaujančiomis kainomis.

Sutartyse nustatytas atlygini
mų pakėlimas palieka automobi
lių pramoninkams reikiamą pel
no kiekį ir perdaug neapiplėšia 
vartotojo, nes gaminio kaina nė
ra virš laukiamos rinkos lygio. 
Laike šių trijų sutarties metų 
Amerikos visuomenė pasakys sa
vo nuomonę Detroito trims di
diesiems dėl mažų amerikietiškų 
automobilių. Didelė atsakymo da
lis ateis iš 1959 metų modelių, 
kurie yra platesni ir ilgesni —

paskirtas naujas mokytojas Kar
čiauskas. Jis neseniai yra repa
trijavęs iš Lietuvos ir save laiko 
lenku, bet lenkiškai nemoka.

Karčiauskas giria dabar oku
puotoje Lietuvoje sovietų su
kurtą padėtį, bet visi stebisi, ko
dėl iš ten jis pats išvažiavo. At
rodo, kad naujasis mokytojas bus 
vietos lietuvių veiklos "angelu 
sargu".

Vienas energingas jaunas lie
tuvis mokytojas paimtas dviem 
metam į kariuomenę, nors len
kai mokytojai gauna paliuosavi- 
mus, nes visą laiką yra didelis

mokyklon' mokytojų trūkumas.Punsko vidurinėn

pragyvenimo lygio kainą, suma
žins dolerio vertės kritimo tem
pą ir atneš pastovesnes kainas. 
Su svyriuojančia automobilių 
pramone svyruoja ir didelė dalis 
ūkinio gyvenimo. Dabartinės su
tartys kalba už didesnį kainų ir 
atlyginimų pastovumą, negu jų 
svyravimu.

Pramonės ir unijų atstovai, 
spaudžiami ūkinės krizės, paro
dė, kad abiejų pusių tinkamas 
padėties ir ateities įvertinimas 
yra teigiamas ženklas kapitalis
tinei sistemai, nustatant kainų 
ir atlyginimų lygį.

Gerai vykstanti automobilių 
pramonė įjungs ir kitas gamy
bos šakas (plieną, gumą, stiklą) 
į darbą. Pastarosios vėl duos dau
giau aktyvumo, kitoms pramonės, 
prekybos bei patarnavimų sri
tims, kurios didins ūkinio gyve
nimo grandinę ir kartu dirban
čiųjų eiles bei prekių ir patarna
vimų pareikalavimą rinkoje.

Naujosios sutartys ūkiniu po
žiūriu yra geros, lieka tik laukti 
geros automobilių gamybos ir 
rinkos, kas paspartins visą ūkinį 
gerėjimą. •

• Gyventojų skaičius, pagal 
1950 metų pasaulinę statistiką, 
buvo 2,497,000,000. Tikima, kad 
1975 metais gyventojų bus 3,- 
828,000,000.

Čiurlionio Ansamblio namų atidarymo bankete. Iš kairės: J. Salasevičienė, O. Karpienė, K. Kar
pius, kalba pirm. J. Nasvytis, kun. Dziegoraitis, P. J. Žiūrys, p. Žiūrienė, T. Čiurlionis, A. 
Nasvytis ir kiti. Dirvos nuotrauka.

"PIRKĖJAS IEŠKO 
DRABUŽIO"

Spalio pradžioje Vilniaus uni
versalinėje krautuvėje už 1870 
rublių buvo galimi gauti vasari
nių vyriškų kostiumų, tieša, ne
tikusiai pasiūtų. Vasarą jų visai 
nebuvo galima gauti, taip kaip 
dabar nėra žieminių.

"Lelijos" siuvimo fabrike guli 
700 moteriškų žieminių paltų, 
bet jų negalima siųsti į krautu
ves, nes be apykaklių. Apykaklės 
iš kailių siuvimo fabriko buvo 
gautos, bet vien per rugsėjo mė
nesį 562 iš jų teko atmesti, kaip 
netikusios. Bet kailių siuvimo 
fabrikas nesijaudina: prekybi
ninkai tas apykakles iš jų vistiek 
nupirksią.

"Vilnelės" siuvykloj guli keli 
šmtai vasarinių šilkinių sukne
lių. Dabar nebe laikas jas par
duoti. Bet jos pasiūtos buvo tik
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Šią savaitę...
Balys Gaidžiūnas

.Jau kelintų kartų mes duoda
me platesnius pranešimus apie 
Amerikos Balso dabartinę padė
tį. šiame numeryje, pirmame 
puslapyje, jūs skaitote, kaip 
Amerikos Balso sudarytų dabar
tinę padėtį sumaniai išnaudoja 
rusai. Atseit, lyg ir netikėda
mas turi tikėti, kad čia tai ben
dras suokalbis. Bendras suokal
bis vienu rusų naudai. Bet tai 
dar ne viskas'. Kitame Dirvos nu
meryje mes paskelbsime savo 
bendradarbio nauja rašinį, kuris 
atskleis tūlo Mr. John Albert da
bartinę veikla Muencheno, kur 
jis likviduoja Amerikos Balsą 
Europoje. Likviduoja tarsi pri
vatų priešų turtų. Likviduoja, 
tarsi kai kieno paprašytas tai 
padaryti labai greit, kad tik ne
pavėluotų.

Nesenai girdėjome praneši
mus, kad dėl Amerikos Balso 
siaurinimo ir likvidacijos, pra
dėjo apklausinėjimus Kongresi
nis komitetas. Ir su labai dideliu 
apgailestavimu reikia pasakyti, 
kad tame apklausinėjime mūsų 
atstovų duoti liudijimai labai 
lėkšti, visiškai neparemti nau
jaisiais daviniais. O tokiam liu
dijimui ruošiantis buvo galima! 
pasirinkti tokios svarios medžią-! 
gos, kaip šį kartų skelbiama ir 
ateinančiam Dirvos numery bus 
paskelbta.

liečiai atiduos balsus už jų pasi
renkamus kandidatus. O juos 
pasirenkant labai atidžiai žiūrė
kit, kad jie būtų tokie, kurie 
apie talkų pavergtoms tautoms 
kalba ne pačių rinkimų metu, bet 
mums laisvės talkoj visad nuo
širdžiai talkina. Tik jų pagalba 
laisvu žodžiu ir geru darbu mes 
galim pasiekti pavergtų tėvynę. 
Išrinkę įvairius koegzistencijos 
šalininkus, ar tai jie būtų demo
kratai ar respublikonai, nieko 
nelaimėsime.

NEW YORK

NEO-LITHUANIA SUEIGA 
NEVV YOKKE

Rudeniui atėjus naujam dar 
bui sukruto ir New Yorko aka
demikai. Nesenai įvyko korpora
cijos Neo Lithuania senjorų su
eiga, kurioje dalyvavo ir filiste
riai. Sueigoje korporacijos pir
mininkas J. Maurukas padarė 
atliktų darbų apžvalgą, buvo pa
sitarta dėl ateities darbų ir iš
rinkta nauja valdyba.

Pirmininkas J. Maurukas sa
vo pranešime paminėjo nesenai 
pasirodžiusį korporacijos infor
macinį leidinį, papasakojo apie 
pirmąją Neo Lithuania vasaros 
stovyklą ir įvestą korporacijos 
reikalams skyrių Dirvoje, šių

Su Amerikos Balsu jau ne darbų įvykdymui turėjo įtakos dvasios, 
šiandien blogai, žinoma, dauge
lis lietuvių veikėjų, kurie jo pra
nešimų neklauso, bet tik nuomo
nę susidaro iš Amerikos Balso 
pareigūnų užrašymo, gerokai 
klysta. Manymas, kad ką pasise
kė pasakyti į užrašynėtojų juos
tas, tas jau ir į tėvynę perduo
ta, labai klaidus. Todėl nėra jo
kio pagrindo džiaugtis ir tiems 
clevelandiečiams, kurie dabar 
daug įkalbėjo į Amerikos Balso, 
juostas, kada čia lankėsi net 40 
Amerikos Balso pareigūnų, kad 
jau viskas ir ten pasieks. Pa
sieks tik tai, kas bus Clevelando 
gyrimas ir labai plokščias pra- 
šliaužimas pro didžiąsias mūsų 
bėdas. . .

Dėl Amerikos Balso mums rei
kia tvirtos akcijos. Argi mes ne
galim savo laiškais užversti Val
stybės Departamentą, Kongresi
nį komitetą, pasiėmusį patyrinė
ti šią įdomią instituciją. Mar 
Amerikos Balsas labai daug kur 
primena a. a. UNRRA laikus, 
žinoma, tada buvo 1946 metai 
gi dabar 1938 metai. Negali gi 
būti vienodi veiklos metodai. Bet 
užtat ir mūsų padėtis kitokia 
Tada kiekvienas grasė atiduoti 
rusams, jei tik neužčiaupei bur
nos, o dabar jau ir jie patys kai 
kada rusų pasibaimina.

• Dr. A. Geručiui, kaip praneša
ma iš Šveicarijos, spalio 16 d. 
padaryta nelengva vidurių ope
racija.

• JAV Lietuviy Bendruomenės 
Kultūros Fondo valdybą sudaro:
Jonas švedas, Petras Maldeikis, 
Viktoras Naudžius, Kazys Sruo
ga, Juozas Končius, Juozas Krei
vėnas, Aleksandras Dundulis, 
Juozas Arštikys ir Steponas 
Paulauskas.

• J. J. Bačiūnai, ilgėliau sustoję 
Phoenix, Arizona, aplankė Las 
Vegas, Meksiką ir artimiausiu 
laiku žada vėl grįžti į Tabor Far- 
mą.c

• Kun. P. Garšva, MIC, yra nau
jai paskirtas Draugo moderato
rium ir Liet. Knygos klubo ve
dėju. Iki šio laiko tas pareigas 
atlikdavo kun. V. Bagdonavičius, 
MIC. Pastarasis dabar paskirtas 
Draugo redaktoriumi.

ir Nevv Yorko korporacijos val
dyba.

Taip pat nušvietė korporacijos 
santykius su kitomis studentų 
organizacijomis. Skyrius buvo 
suruošęs metinę šventę, tautinių 
organizacijų kongreso metu — 
jaunimo šventę, vėliau iškylą ir 
atliko eilę kitų svarbių darbų.

Džiuginančiu korporacijos dar
bu tenka laikyti priėmimą į or
ganizaciją naujų narių. Metų ei
goje korporacija padidėjo kelio
lika nariu, kurie atėjo iš studi- 
juojančio jaunimo tarpo. Visi su
eigos dalyviai pritarė siūlymui 
valdybą rinkti iš korporacijos 
nariu aktyviųjų studentu. TuoC V 4 ♦" i 4

būdu į nau,ją valdybą buvo iš
rinkta šie studijuojantieji na
riai: D. Maurukaitė, A. Spiraus- 
kas ir V. Sutkutė.

Baigiant sueigą aptarta kor
poracijos metinės šventės reika
lai, šventė, kaip numatyta, įvyks 
lapkričio 15 d. Lietuvių Klubo 
svetainėje, Maspethe, N. Y.

Sueigoje paaiškėjo, kad Nevv 
Yorko neo.lithuanų veikla stiprė 
ja ir plečiasi. Yra pagrinc 
t i, kad naujoji valdyba dar dau
giau studijuojančio jaunimo pa
trauks į korporacijos eiles ir į 
lietuvių akademini gyvenimą 
daugiau įneš tautinės minties

• Punsko lietuvių vidurinės mo
kyklos ansamblis Atžala, šią va
sarą aplankė septynius lietuvių 
apgyventus kaimus su dainomis, 
vaidinimais ir šokiais. Be kitų, 
aplankė ir Raistinių kaimą, ir 
jame surengė pirmą viešą lietu
višką vakarą to kaimo istorijoje.

• Ieškomas Ulinskas Vladas, sū
nus Aleksandro iš Kauno apskr., 
Veliuonos valsč., Stakių par., Pa- 
mituvio kaimo, iš Lietuvos išvy
kęs 1918 m. Ieško sesuo Ulins- 
kaitė-Orcntienė. Pranešti: V. 
Minkūnui, 1359 Elvvood Rd’, Cle
veland 12, Ohio.,

• Naujas Kario numeris spalio 
mėnesiui, kaip visuomet gausiai 
iliustruotas. Daug aktualių raši
niu :4

P. Alšėno — Pareigos; J. Skar
džio — apie naujausią amerikie
čių raketą: Polaris, pasaulinio 
karo sulaikytojas; K. Uuoginio 
— Dar niekeno nepaminėtas "su
kilimas”, prisiminimai iš Nepri
klausomybės kovų 1919-1920 m.; 
A. žygmanto — tęsinys išsamios 
karinės studijos iš priešistorinių 
laikų: Varis ir Karas, Mitai ir 
istorija; Bolševikų okupuotos 
Lietuvos žemėlapio nuotrauka, 
užimanti ištisus 2 puslapius; A. 
Egličio romano ištrauka apie 
latvių karius vokiečių eilėse: Aš 
nebuvau didvyris; Herodoto is
torijų K. Kepalo puikaus vertimo 
tęsinys. Be šitų pagrindinių 
straipsnių yra Tremties Trimito 
ir Šaulės Tremtyje skyriai, ak
tualijos, sportas, karinės žinios 
ii; informacija.

Kitas KARIO numeris išeis 
"ymiai radidintas ir skirtas pa
minėti Lietuvos Kariuomenės 40 
metų sukaktį.

lūs, nesutampa su mūsų visuo
mene ir jos kultūrinine veikla.

♦
Kad išvengtume mūšy tauti

nės "savižudybės” išeivijoje, pa
reiškė dr. A. šerkšnas ir LB val
dybos pirm. p. Chase, būtinas 
reikalas vystyti glaudesnį tėvų 
ir visuomenės bendravimą su au
gančiu, pradžios mokyklos ir 
akademiniu lietuvių jaunimu, 
pratinti jaunimą prie savosios 
kultūrinės veiklos, juos ruošti 
ateityje būti mūsų visuomenės 
veikėjais — tėvų užvaduotojais 
lietuvių kultūriniame gyvenime.

♦
Nutarta ruošti jaunimo vaka

rą su menine programa ir šokiais 
šeštadienio vakare, spalio 25 d. 
parapijos mokyklos salėje.

Dabar visi ir laukiam to va
karo. Gerai pasisekus atsiras 
noro ir ateity dažniau tokius va
karus suruošti. Tat visiems rei
kia pasistengti. C

me didžių kovų, kančių, sukrėti
mų ir heroiškų pastangų perio
dą” ; kad "žvėriškas brutalumas 
siekia sunaikinti laisvą žmogų” ; 
kad "mūsų tauta yra tų baisių 
grumtynių vidury"; kad "Todėl

— VARDAN TOS LIETUVOS 
VIENYBĖ TEŽYDI". . .

Žydi, žydi ir žydės, kol lape
liai nubiręs ... O ką darom, kad 
vaisių būtų ?

Deklamacijų apsvaikintas 
b c n d r u o m e n i e t i s

LAISVES 
PASI RINKIMAS

Kiekvienas amerikietis turi teisę į darbą, kurio jam negali 

suvaržyti nė organizacijos, nė kas kitas!

BALSUOK ”YES” ON ISSUE 2!

HARTFORD

IŠ LAIŠKŲ 
REDAKCIJAI

AR BEPASIBAIGS KADA TA 
BAUSMĖ?

Turim daug veiksnių, už kits 
kitą geresnių. Girdim daug pa
mokslų, viens už kitą gražesnių.

Vardan tos Lietuvos šaukda
mi, šilko žodžiais plakdami, tuo 
pačiu atsikvėpimu jie apšaukia 
mus ir priešo talkininkais ir tau
tos kovų herojais. Ir skęstam 
gražbylingų atsišaukimų sriau
te, akimis klausdami viens kitą, 
už ką mus viešpačiai mūsų taip 
gražiai ir taip ilgai kankina .. .

Išrinkom Pasaulinį Seimą, su
važiavo delegatai ir išrinko pa
čią vyriausią PLB Valdybą. Du 
mėnesius galvojo valdyba Toron
to mieste, ir sugalvojo nuvyti 
dar vieną šilkinių žodžių botagė
lį, auksaburnišką manifestą — 
"žodį lietuviams". Ir pasakė-pa- 
žadėjo būti veiksnių veiksniu 
siekti visų pirma vėl(?) sudary-

SVARSTĖ JAUNIMO
REIKALUS

Vielos LU va’dvhos nariai, lė-iU laisvinimo frontą ii
ii' V'nk vų k-to pirk p. Šliogeris, šešta- vien9 vadovybę”... Paskui su 

dieninės mokyklos vedėja p. JU-1 lyginti-sutvarkyti visuose kraš 
cėnienė, bendrame posėdyje svar
stė Hartfordo lietuvių jaunimo 
reikalus. Nutarta: L siekti ben
dravimo su augančiu ir akade- 

as(, i miniu lietuvių jaunimu, 2. reng
ti jaunimo menines pramogas ir

tuose ir šalpos darbą.
Prisiminė, kad tarp kitų daly

kų, yra dar kultūros ir švietime 
sritis, kuri "irgi reikalauja pla
ningos rauko"... Bet šiuo (ket- 
virtaeiliu?) uždaviniu — vado-

ISSUE 2 - RIGHT TO W0RK

X YES Shall the Propeted Amendment te The Centtltutlen et the State ef Ohte, 
declarlng unlavful any contracta and practlcei ei Empleyeri and Labsr 
Ottanlzatloni wheriby membenhlp er nenmemberthlp ln a Laber Or<anl- 
atlon, or paymsnt ir non-payment ef money to tuch an erganlzatler. are 
made e coeditlon et empleyment er contlnuad impleyment, būt tavlni. 
for net more thah h»e yean, eenduot punuant te a wrltten afreement 
made belore the of,’ectlve date ef the amendment, bo adoptadfNO

Informacijai, literatūrai ar kitam patarimui dėl šio svarbaus reikalo, 
šauk MAin 1-1334, Cuyahoga Right To Work IIdq., Suite 1623, 

Superior Bldg.

MAX I). GUSTIN, Chairman

DiSalle for Governor Commlttee
M. V. Connell, Director

JUDGE CARR

VOTE...
For Common Picas Court

Tcrm Expirin« Janimry fi, 1901

Preferred by the Citizens League
Endorsed by both Bar Associations

and all three nevvspapers
CAKR FOIl JUDGE COMMITTBE 

Harry L. Davis James P. McWceny
Co-Chairmen

EAGLE STAMPS 
PADEDA 

SUTAUPYTI
■ "'Vi

VBBS į
žRllk

A A i

pasilinksminimo vakarus, tuo vėlių, knygų ir muzikos veikalų 
būdu siekti glaudumo jaunimo leidimo, lietuviškų mokyklų glo- 
su tėvais ir lietuvių visuomene, bojimo, joms programų paruo-

* |šimo, premijų reikalų sutvarky-
Lituanist inėje šeštadieninėje, mo, stipendijoms lėšų organiza- 

mokykloje yra virš 40 mokinių,' vimo — veiksnių veiksnys pats 
nemažas būrelis lankančių aukš- nesirūpins. Tam bus sudaryta 
tesnę — high school ir kolegijas Kultūros Taryba, — tegu ji pla- 
bei universitetus, šis jaunimas, nuoja ir patarinėja (Kam? Val- 
nebendraudamas su tėvais ir vi-jdybai, ar tiesiai tiems, kurie pa-
suomene, išsiskiria iš lietuvių tys ką nors realaus darys?), 
kultūrinio gyvenimo ir daug jau-1 Ir vėl, ir vėl mums reikia iš-

GREETINGS and BEST W1SHES 
1 o All Our Friends and Patrons

ROXV BURLESK
2 HOUR MATINEES 

2 ACT SH0W CONTINUOUS 

1 TO 5 PM. EVENINGS 7 TO 11 PM 
A NEVV TRAVĖLINU £H0W EVERY FRIDAY

SAT. NITE LATE S IOW AT 11:30 P. M.

* MAY
DOWNTOWN~PUBLIC SQUARE

MM HI HHBI ’

ON THE HEIGHTS—dĖDAR.'.CENTER

Buvę 89.50 Šerta ”Amhasador”
• -ty

Kai)) ten bebūtu, su Amerikos 
Balsu darosi nemaža bėda. Pro
gramas susiaurino per pusę ir 
dar antrą tiek jas nublankino. 
Dabar išeina taip, kad per jį tik 
retkarčiais lietuviškas balsas gir
disi, bet jame lietuviškos dva
sios ir lietuviškų siekimų visiš
kai nebėra.

Tai tipiški koegzistencijos lai
kai. Ir jie pamažu gali nuvesti 
į tokią padėti, kada laisvės pasi
reiškimams labai maža vietos be
lieka.

Esam rinkimų išvakarėse. Pi-

v-
-Vi®#*..

’ftii .

Patogus mokėjimo 
susitarimas 
NEREIKIA 
{MOKĖTI

Į komplektą įskaityta 
"Šerta” vidaus matracas

Šerta” puikios spiruoklės
Metalo rėmas
Gražus kraštu užbaigimas

Dabar yra pats laikas pirkti žinomą "Šer
ta" matrasą su bo,x spring, labai gražiais 
Du ran apvedžiojimais, ant patogų metali
nių rėmų, už mažą komplekto kainą ... ir 
tai gražiai atrodo, ir praktiška.

Paštu ir telefonu užsakymai 
priimami... šauk CH 1-3000

The May Co.’s Rasement 
Bedding Department 

Downtown and On the Heights
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Vytineper Dėdės Šamo katilą

RAMPOS ŠVIESOJE PER PASAULĮ
C ' VYT. ALANTAS

Džiugu ir reikalinga kada ne 
kada stabtelėti ties asmeninis, 
lai rie lietuviškoje dirvoje yra iš- 
Wrę ir tebevaro gilią vagą. Be 
abejo, prie tokių priklauso Zuza
na Arlauskaitė-Mikšienė, kuriai 
šiemet sukanka 50 metų nuo jos 
pirmųjų žingsnių rampos švie
soje ir kurios įnašas į mūsų te
atrą yra žymus ir svarus.

Turbūt, nesuklyiu pasakęs, kad 
ji yra šiuo metu vyriausia iš vi
sų mūsų scenos veteranų. Jei už 
geležinės uždangos, Lietuvoje, 
rengiamasi švęsti 40 m. lietuviš
ko teatro sukaktuvės, tai Z. Ar 
lauskaitės-Mikšienės teatr i n ė s 
darbuotės pradžia, kaip matome, 
siekia visu dešimtmečiu toliau.

Viskas prasidėjo Rygoje šio 
amžiaus pradžioje. 1907 m. Ry
gos lietuvių kolonija buvo gau
si, judri ir stipri inteligentinė- 
mis pajėgomis. Kultūrinis, o ypa- 

^bngai teatrinis gyvenimas ten 
virte virė. Rygoje tuomet veikė 
net trys lietuvių teatralų trupės, 
vadovaujamos J. Linarto, L. Ja- 
kavičiaus ir S. Venslauskienės.

Atsimintina ir tai, kad L. Ja- 
kavičius, leidus lietuvių spaudą, 
ten įsteigė knygyną, įsirengė 
spaustuvę ir leido įvairias lietu
viškas knygeles, kalendorius ir 
periodinius leidinius: Lietuvių 
Naminį Draugą, satyros laikraš
tį Juokdarį, o kiek vėliau ėmė 
leisti ir Rygos Naujienas.

Veikė ten tada tarp kitų ir 
žvaigždės draugija, kurios vado
vai ir įkvėpėjai buvo tokie žino
mi kultūrininkai, kaip Pr. Ma
šiotas, M. šikšnys - šiaulėniškis, 
K. ir S. Venslauskai, F. Vizba
ras ir k.

Draugijos svarbiausias tikslas 
buvo steigti ir išlaikyti lietuvių 
pradžios mokyklas, kurias lankė 
daugiausia lietuvių darbininkų 
vaikai. Tų mokyklų buvo penke
tas ar šešetas ir jas lankė apie 
<300 vaikų. Mokykloms lėšų parū
pinti žvaigždės draugija rengė 
koncertus, loterijas, spektaklius 
ir t.t. Apie jų pasisekimą gali
ma spręsti, kad ir iš to, kad spek
takliuose apsilankydavo 400-500 
žmonių.

Į tokią tad atmosferą pateko 
atvykusi iŠ Šiaulių Zuzana Ar
lauskaitė. Į Rygą ją atsikvietė 
Venslauskienė mokytojauti lie
tuvių mokykloje. Bet kadangi 
Zuzana, baigdama Šiauliuose ke
turias klases už dalyvavimą gat
vės demonstracijose 1906 m. iš 
elgesio gavo trejetuką, tai ofi
cialiai gauti darbo mokykloje ne
galėjo. Ištisus metus ji mokyto

jo Venslauskienės vardu .. .
tada buvo 18 metų.

Prie žvaigždės draugijos veikė 
teatralų grupė, kurios spiritus 
movens buvo Stanislava Vens
lauskienė. Ji ne tik režisavo ir 
statė veikalus, bet ir pati yra

F

parašiusi porą dramos dalykų. 
Bet kartais žvaigždės draugijos 
pastatymams buvo kviečiami ir 
kiti režisieriai.

Taigi, Zuzana, atsikėlusi į Ry
gą, kažin kaip savaime įsitraukė 
į teatrinį lietuvių sąjūdį, juo la
biau, kad tam ji turėjo neabejo
tinų sceninių gabumų bei dėkin
gą scenos išvaizdą ir, be to, jau 
ir prieš tai buvo susipratusi su 
rampos šviesa dalyvaudama lie
tuviškuose vakaruose kaip gabi 
patriotinių eilėraščių deklama- 
torė.

Iš pradžios ji dirbo kaip sufle- 
rė — pirmą kartą ji sufleravo 
1907 m. statant Audrą Giedro
je — o paskum ėmė ir vaidinti.
Pirmą savo rolę ji suvaidino ly
giai prieš 50 m., būtent, 1908 m. 
statant Blindą. Veikalą režisavo 
G. Landsbergis.

Venslauskams persikėlus gy
venti į Šiaulius, Zuzaną pakvietė 
į savo trupę L. Jakavičius. Tarp 
kitko ji čia vaidino Onytės vaid
menį Fromo Gužučio veikale Po
nas ir Mužikai. Vėliau ji perėjo 
dirbti į Giedros draugijos dra
mos sekciją.

Tais laikais lietuviai aktoriai, 
vengdami nemalonumų su rusų 
administracija, afišose bei spek
taklių programose savo tikrų pa
vardžių nesirašė. Z. Arlauskaitės 
teatrinis slapyvardis buvo: Vir- 
vyta.

Apie tolesnį sukatuvininkės 
scenos kelią leiskime kalbėti Lie
tuvių Enciklopedijai: ”1911-1912 
Šiauliuose Varpo dr. teatro narė 
ir bibliotekininkė. 1912-1919 Pet
rapilio ir Carskoje Selo liet. mo
kyklų vedėja ir mokytoja. Ry
goje, Šiauliuose ir Petrapyje vai
dino daugumoje lietuvių vaidi
nimų režisuojant S. Venslauskie- 
nei, L. Jakavičiui, G. Landsber
giui, K. Glinskiui, J. Linartui, J. 
Vaičkui. 1919 buvo pakviesta 
Vilniaus dramos teatran. Len
kams Vilnių okupavus, išsikėlė 
į Kauną, kur dirbo Valstybės Te
atre ligi 1931. Atleista į pensiją 
dar vaidino vadinamame Onos 
Rymaitės Mūsų Teatre, V. Bi
čiūno vadinamame žvaigždikyje, 
vėliau Jaunojo žiūrovo ir Jau
nimo Dramos Teatre ligi 1944. 
Tremtyje Ingolstadte, Vokietijo
je, 1945-1949 suorganizavo vai
dintojų trupę ir buvo jos reži
sierė”.

Nuo savęs pridursime, kad nuo 
1949 m. ji gyvena Detroite, Mich. 
ir vadovauja Detroito Lietuvių 
Dramos Mėgėjų Sambūriui pa
statydama per sezoną maždaug 
po du veikalus ir aplankydama 
su gastrolėmis artimesnes lietu
vių kolonijas Amerikos bei Ka
nados miestuose. Taigi, kitais 
metais Z. Arlauskaitės - Mikšie
nės veiklai Detroite sukanka 10

m. Per tą laikotarpį ji yra davu
si 20 pastatymų.

Nei pati sukaktuvininkė nei, 
pagaliau, kas kitas nėra regis
travęs kiek ji yra sukūrusi rolių 
per savo ilgą sceninę karjerą, 
bet, turbūt, nelabai suklysime 
pasakydami, kad tas skaičius 
priartės prie šimtinės ...

Tie sausi skaičiai apie sukak
tuvininkės nueitą lietuvių scenos 
kelią mums kalba labai iškalbin
gai. Pati Z. Arlauskaitė-Mikšie
nė vengia kalbėti apie savo dar
bus ir nenori, kad ir kiti apie tai 
kalbėtų, bet stebint per šalį su
sidaro labai aiškus įspūdis, jog 
ji visą laiką dirbo ir tebedirba 
neieškodama sau nei asmeninės 
garbės nei medžiaginės naudos.

Kaip lietuvių spektakliai Ry
goje buvo statomi labdarybės bei 
lietuvybės gaivinimo tikslams, 
taip ir jos statomi spektakliai 
Detroite skiriami tam pačiam 
tikslui, lygiai kaip tam pačiam 
reikalui ji dirbo Vokietijoje ir 
Rusijoje. Kartais sunku supras
ti ar ji dirba iš pašaukimo bei
scenos meno meilės, ar iš noro nę kaip galint gausingiau apsi- 
pasitarnauti savo tautiečiams, lankydami spektaklyje.

' \ JA J- : ' 'Y 7$ ' -.^’ < • : < *..k,.-. •./ > J < '/>» • X-.. » •

Greičiausiai, kad dėl vieno ir ki- Viduržemio jūros pakraščiais (9)
to. --------------------- L---------------------------------

Ji keliauja per pasaulį nenu
žengdama nuo lietuviškos scenos 
tikra to žodžio prasme. Kur Z. 
Arlauskaitė-Mikšienė, ten vaidin
tojų trupė, ten varginančios re
peticijos, dulkinų užkulisių ner
vingas triukšmas, ten ir tautie
čių dėkingumas už laimėtą ska
tiką vienam ar kitam lietuviš
kam reikalui. Pastebėtina ir tai, 
kad ji per savo gyvenimą 12 me
tų yra išdirbusi kaip mokytoja.

Spalio 25 d. Detroite, ukrainie
čių salėje, ji vėl išleidžia naują, 
jau dvidešimtąją, premjerą, 
amerikono rašytojo Williamso 
vaidinimą Stiklinis žvėrynėlis. 
Ta proga bus paminėtos ir jos 
teatrinio darbo 50 m. sukaktu
vės.

Kaip ir visi jos pastatymai, 
taip ir šis yra skiriamas lietuviš
kam reikalui: pelnas bus paskir
tas Punsko lietuviams.

Detroitiečiai lietuviai gražiau
siai pagerbs savo scenos vetera-

TURKIJA NEBE TA KAIP PASAKOSE
ALGIRDAS J. GREIMAS

Reikia pažaboti turistinius už
simojimus. Turkija juk mums ne 
tik egzotika, bet ir mūsų busimo
sios rezidencijos kraštas.

(Skaitytojams prisimi n t in a, 
kad autorius persikelia profeso
riauti į Ankarą, Turkijos sosti
nę. Red.).

Todėl po pietų jau skiriamės 
nuo bendrosios ekskursuojančių 
grupės, atsisakom senojo Istam- 
bulo ir sukam į naujamiestį, į 
Perą — žmonių pasižiūrėti ir 
prekylangių palaižyti, anot pran
cūzų.

Pasiruošę ilgoms didmiestiš
koms distancijoms, nustembame 
per dešimtį minučių atsidūrę 
miesto centre, Istambulo "Var- 
šavinėj” — galvoju marijampo- 
lietiškai, Laisvės Alėjoj — kau
nietiškai galvoja Onutė. Tai Is- 
tiklal Cadesi, Nepriklausomybės 
alėja — vėliausiosios nepriklau
somybės, tos, kurią Turkijai su

teikė Kemalis Ataturkas.
Nustebina ir didžiosios gatvės 

nedidumas. Akiai reikia pripras
ti prie kiekvieno miesto. Alek
sandrija, pavyzdžiui, yra penkia
aukštis miestas, o Istambulas tik 
triaukštis. Lietuviškai turbūt 
reikia sakyti — keturaukštis, 
miestas, nors pagal prasmę 
"aukštas” reiškia tai, kas aukš
čiau, o ne kas prie žemės prili
pęs. Pavyzdžiui, ”Jų name buvo 
dar saikutė ant aukšto”.

(Pavyzdys kaip tik sugriauna 
autoriaus prancūzišką teoriją 
apie namų aukštus. "Saikutė ant 
aukšto” kaip tik rodo, kad lietu
viai aukštu vadina ir tą namo da
lį, kurios grindys prie žemės. Tik 
aukštą — namo dalį reikia skirti 
nuo aukšto-būdvardžio: daikta
vardis, namo dalis, tariama aukš
tas, tvirtagališkai, su priegaide 
ant u, o ne aukštas. Aukštas ga
li būti ir toks žemas, kad ranka 
ar net galva lubas pasieksi, bet 
aukštas, net ir tas, kurio grindys 
arti prie žemės, gali būti toks 
aukštas, jog be kopėčių lubų nie
kaip nepasieksi. Todėl, lietuviš
kai skaičiuojant, atrodo, kad Is- 
.tambulas yra keturaukštis mies
tas, o Aleksandrija — šešiaaukš- 
tis. 'Red.).

Taigi, kol apsipranti, naujas 
mažesnis miestas vis atrodo, lyg 
didelis sodžius. Prisimenu pir
mąjį savo grįžimą iš užsienio: 
Dievulėliau, koki Prienai atrodė 
ta mūsų laikinoji sostinė, vos iš
lipus iš traukinio...

Istambulas vis dėlto ne Kau
nas. Tai jau greičiau Vilnius.

Vaikščiojame štai po gatves, 
apžiūrinėjame žmones, moteris, 
krautuvių langus ... Moterų ne
daug, o elegancijos dar mažiau. 
Gerai, sakom, matyt į kurortus 
išvažinėjo. Elgetų visai nėra, — 
kažkas nauja, palyginus su ara
biškuoju Orientu. Vyrai privalo
mai dėvi kelnes, europietiškas, 
ne turkiškas, kaip kad, pavyz
džiui, dažnai gali pamatyti Li
bane.

Kiekvienas civilizuotas žmo
gus, skaitęs Haufo ar Grimų pa
sakas, manau, žino, kas tai yra 
turkiškos kelnės. Jų, kaip ir ita
lių moterų (o čia tai, žinoma, 
šlykštus šmeižtas), yra ta ben
dra ypatybė, kad jų sėdima vie
ta labai arti prie žemės . . .

JUDGE CARR

VOTE... £
For Common Pleas Court

Terra Expirinx January 6, 1961

CHARLES F. CARR
A long record of public Service and 

experience in law.
.. CARR FOR JUDGE COMMITTEB .. 

Harry L. Davis James P. McWeeny
Co-Chairmen

Šių dienų Turkijai, atrodo, 
trūksta dviejų, sovietiškai ta
riant, "nacionalinių” bruožų: 
turkiškų kelnių ir turkiškos ka
vos ...

O kavos Turkijoj trūksta dėl 
to, kad čia, anot pažįstamųjų pa
sakojimų, visko trūksta. Turkija 
vis dar neatsigauna nuo pasku
tiniojo nekariauto karo.

Nereikia pamiršti, kad pasta
ruosius 20 metų Turkija be pa
liovos žaidė kareivėliais. O tai 
brangus žaidimas. Nors Amerika 
kariniams reikalams dolerių ir 
nesigaili, bet vis dėlto pastoviai 
nuo produktyvaus darbo atitrau
kus laikyti gerus tris ketvirta
dalius milijono jaunų vyrų — šį 
tą reiškia. Kaip tai beatrodytų 
paradoksiška, o ištikimiausias 
Artimuosiuose Rytuose Ameri
kos draugas visai į ubagus išėjo.

Dar nieko nežinau apie Turki
ją, bet tas faktas kelia nerimą. 
Vos žmogus nusikraustysi, o tau 
čia pat po nosim pykšt pokšt ir 
revoliucija ... Nepaaiškinsi, kad 
ne dramblys, anot zuikio zujan
čio iš dramblių medžioklės zonos.

O vis dėlto Turkija tai jau kaip 
ir Europa. Truputį apšiurusi, 
purvina, rytietiška, bet jau Eu
ropa. Atskirai paimtas turkas 
galėtų būti palaikytas betkuo 
tarp lenko ir pietų italo, o turkų 
minia turbūt daugiausia panaši 
į jų amžinų priešų — graikų mi
nią. Trūkstą jiems, žinoma, grai
kų linksmumo, mokėjimo gyven
ti. Tai daugiausi liūdni, pavargę 
žmonės.

Turkija Europa dar ir dėl to, 
kad moteris gatvėje gali, paly
ginti, ramiai vaikščioti, nenuren- 
ginėjama nuolatos ją stebinčių 
vyrų žvilgsnių. Homoseksualiz
mas, sako, čia nė kiek ne mažiau 
praktikuojamas negu Egipte, bet 
tai jau bendras Rytų požymis, 
čionykštės socialinės struktūros 
— moterų brangumo — pasėka.

Europa čia dar ir dėl to, kad 
žmogus gali be baimės vaikščio
ti po nuošalius miesto kvartalus, 
taip, kaip Europoje. Europa, pa
galiau, dar ir dėl to, kad iš Juo
dosios jūros pučia maloniai vė
sus šiaurės vėjas, kad aplinkui, 
kur pasižiūri, akis ganosi žalu
mynuose. žolės, tikros, lietuviš
kos žolės, tiesa, dar nemačiau, 
bet užtat turistinis leidinys žada 
Ankarai daug sniego jau nuo lap
kričio mėnesio.

(B. d.)

Dirvą būtinai pasiūlyk savo 
kaimynui susipažinti ir po to 

paragink ją užsiprenumeruoti.

ĮSTABUS DRAUGAI
AXEL MUNTHE

(25)
Kiti Kaprio šunes, neturėję noro eiti iki 

asilidžių, glaustosi prie aikštės užtvaros, kur 
staiposi pora jūrininkų, žvalgydamies įlan
kos pusėn. Žvilgsnis be dėmesio slysta virš 
šviesių Neapolio linijų ir augaloto Vezuvijaus 
silueto arba nukrypsta kažkienio ištiestos 
rankos kryptimi, Sorento pusėn, kur tuo me- 

Kaprio — Mėlynosios grotos linkui puš- 
I^roja turistų garlaivis. Tada ateina abu ak
lieji elgetos, Fenocchio ir Giovanni, įpratu- 
siomis kojomis susirasdami kelią per aigštę 
į saulėtąjį savo kampelį prie gatvės posūkio, 
kur jau pro juos praūžęs tūkstančių linksmų 
turistų balsų mišinys. Ištisus dešimtmečius 
jie sėdi jau čia, su senomis Frigijos žvejų ke
purėmis ištiestose rankose, tuščiomis akimis 
žvelgdami į amžinąją spindinčios saulės nak
tį. "Date un soldo, Eccelenza, ai povero cieco! 
Anim u priatorio. La Madonna vi accompag- 
ni!” (Duokite vargšui aklajam skatiką, eks
celencija. Už sielas skaistykloje. Madona te
lydi jus).

Fennocchio šuns jau seniai nėra prie se
nio šono. Nudėvėtos žvejiškos kepurės laimi
kis nebuvo didelis ir neišteko abiejų duonai.

Gyvenimas aikštėje palaipsniui gyvėja. 
Grupėmis einama prie užtvaros pasižiūrėti 
garlaivio, kai jis mėlyno vandens paviršiumi 
slysta link grotos. Laikas keliauti į Mariną, 
atvykstančių keleivių pasveikinti. Quisissa- 
na, Pagano ir Totel de France šunes iškilmin
gai lydi atitinkamus durininkus pro aikštės 
vartus, virš kurių dar tebeviešpatauja Bur- 
bonų herbas. Pabalnoti asiliukai klusniai tre
pena senaisiais laiptais į Mariną, ir, garsių 
botago pliauškėjimų lydima, nubilda Felicello 
karieta išilgai naujojo pylimo. Iš aikštės ma
tyti, kaip garlaivis uoste išmeta inkarą, ir 
mažos valtelės kelią krantan keleivius. Inte
resų mirgulys sušvinta monotoniškuose kap- 
riečių veiduose, kai pirmieji keleiviai pasi
rodo aikštėje. Bet — vis tie patys nekintami 
tipai! Vis ta pati apkūni matrona ant to pa
ties smulkaus asiliuko, vis tos pačios susty- 
rusios korektiškos damos Felicello karietoje,

vis tie patys triukšmingi ginčai dėl atlygini
mo merginoms, kurios tempė ryšulius į kalną. 
Retai čia įsimaišo šuo, retai atsiranda ir pro
ga jiems įsimaišyti — pasyvumas, visada tik 
pasyvumas! Dabar suskamba viešbučių skam
balai pietums, ir einama namo. Virškinimo 
procesas vyksta ramiai, pagal fiziologinius 
įstatymus, be jokios smegenų veiklos. Sies
tos būklėje praeina popietė, saulės spinduliai 
lėtai lipa į Anakaprio uolas ir Monte Solaro 
šlaitais miestelin nutįsta ilgi šešėliai. Oras 
darosi maloniai vėsus, ryžtamasi viešąjį vei
kimą aikštėje vėl atnaujinti. Didysis dienos 
įvykis artėja. Atvyksta paštas. Laiškanešys, 
Don Peppino Pagano, iškilmingai uždaro sa
vo ufficio duris, įtemptai laukiama, o viduje 
tuo metu atidaromas liesas pašto krepšys. 
Vis ta pati laukimo karštligė, vis tas pat nu
sivylimas. Niekad laiško kapriečiąms! Visi 
laiškai ir laikraščiai svetimiesiems viešbu-I
čiuose. Kartais, beje, nugriebiamas koks 
"Corriere di Napoli” arba "Pungolo” ir su 
juo dingstama kertelėje, tartum skaityti no
rint; tačiau jei jie ir visą laikraštį praryja 
— dėlto netampa gudresni. Tik vėl pavargs
ta beviltiškai. Tada apeinama pora ratų ap
link aikštę — pro Don Antonio vyninę su jau

žinomais stalais prie įėjimo, pro nublukusias 
fotografijas ir perdžiūvusius biskvitus vitri
nose, už kurių tie priverstiniai filosofai, į 
gilias meditacijas paskendę, kiūto: — pro 
ii salone, kur musės saugo Don Nicolino sap
nus, pro vaistinę, kur morfijus Don Petruccio 
minčių tingumą skatina, pro asilides, kur sve
timieji iš savo iškylų grįžo, ir asilai tam
siuose urvuose priraišiojami. žvilgteriama į 
lankos pusę, kur Ischia parausta ir tamsiai 
mėlyna sutema virš Vezuvijaus krinta. Die
nos vargai baigti, aikštė pamažu tamsėja. 
Prasideda naktis. Staiga pasigirsta baisus 
triukšmas ir varpinės aparatūros krumplia
račių. Pagaliau pakelia persenęs laikrodis 
aprūdijusį plaktuką ir visu įniršiu daužo porą 
atkaklių varpų, kol pristinga jėgos. "Venti- 
ąuattro ore” (vidunaktis), nusižiovauja Don 
Nicolino ir uždaro savo "salone”, "ventiųuat- 
tro ore” — pasirąžo šunes ir, jausdami atlikę 
dienos pareigą, keliauja namo, kad sapno ne
drumsčiamam miege pasiruoštų kito ryto var
gams. Bažnyčių varpai gaudžia, ir naktis 
mėlynėn įsupa krantą ir jūrą.

Taip eina dienos, slenka vienodai, kaip 
rožančiaus * karoliukai bažnyčioje Figlie di 
Maria pirštais. Kiekvieną rytą pilietinės pa

reigos surenka išblaškytąsias jėgas aikštėn. 
Kiekvieną vakarą varpinė paskelbia ramybę.

Tačiau namų šešėliai pradeda mažėti, vis 
karščiau įkaista aikštės grindinio akmenys 
pavasarinėje saulės vonioje. Neramūs sapnai 
pradeda drumsti siestos ramybę, ir visą Kap
rį apima neatsispiriamas noras kasytis. Don 
Antonio priešais savo vyninę nuleidžia sau
lės stogą, ir dienos klausimai vis dažniau ap
tariami jo saugiam pavėsyje. Ilgiau užgaiš- 
tama aikštėje tais drungnais vakarais. Iš
tisomis valandomis tupima su neramia uosle 
prie užtvaros ir spoksomą virš įlankos į Ve
zuvijų, kurio tfrštų dūmų debesys lėtai slen
ka sausumos link. Vėjas pučia iš pietų. Kaip 
ir turi būti. Lyg ir nujaučiant artėjančius 
vargus, lapsenama namo, kad pailsėjus. 
Aikštė lieka tuščia. Tik retkarčiais pasigirsta 
trumpas šuns šulu j imas arba griausmingas 
”Potzdonnerwetter” iš alinės "Zum Hidigei- 
gei”. Paskui vėl viskas nutyla. Tik senasis 
nakties sargas ten varpinėje bronziniu balsu 
skaičiuoja valandas, kad neužmigtų. Dar va
landėlę išsiskiria baltas miestelis iš uolų pil
kumo, paskui sutemsta' vis labiau ir labiau, ir 
labiau, ir Kapris paskęsta nakties tamsoje.

(Bus daugiau)
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SVARSTYMAI
Iš JAUNESNĖS IR VYRESNĖS KARTOS 
VISUOMENININKŲ SUSIRAŠINĖJIMO

Rašo
L. JAUNIUS ir V. ŽILIUS

Kas ko ieško, tą ir randa. — Pažangumas nėra socialistų mono
polis. — Tautininkai irgi gali naudotis privilegija būti pažan
giais. — Reikėtų išdrįsti ”a t sis ėsti” nors kiek į kairę nuo kon
servatyvumo ir nuo centrinio „mirties taško”. — S. Rudžio 

klausimai ”iš kitos operos”.

JAUNIUS ŽILIUI 
Rugsėjo 29 d.

Dviejuose paskutiniuose laiš
kuose Jūs padarėte keletą griež
toku pastabų apie DARBO žur
nalą, prieš tai spėjęs, kad, gal
būt, tas žurnalas kaip tik ir bus 
pavyzdys to „šuolio į kairę”, ku
rį anksčiau siūliau tautininkams.

Man atrodo, kad Jūs, kritikuo
damas tą žurnalą, suradot ko 
ieškojot. Jūsų pastabos dauge
lyje vietų yra visiškai teisingos, 
ir aš manau, kad to žurnalo lei
dėjai turės atkreipti į jas dėmė
si.

Bet, galbūt, mūsų skirtingų iš
vadų priežastis yra ne čia. Skir
tumas gali būti tas, kad prie žur
nalo vertinimo aš einu skaičiuo
damas pliusus, o Jūs minusus. 
Tarp to, ką aš noriu matyti, ir ką 
Jūs pastebėjot, yra tarpas, kuris 
vargu ar racionaliai išlyginamas. 
Tai, galbūt, jau skirtingų senti
mentų išdava. O sentimentas ne
visada racionalus.

Dėl to, tikėdamas ir laukda
mas, jog jaunieji socialistai (ku
riuos vadinat ’Tevizionistais”) 
pagalvos dėl Jūsų apie juos pa
darytų pastabų, aš vistiek ma
nau, kad šis jų pastangų vaisius, 
atnešdamas mūsų jaunesniajai 
kartai mažai pažįstamą socialis-

Man atrodo*, kad tos privilegijos 
neišnaudojimas kituos sąjū
džiuos yra atsitiktinis dalykas. 
Kaip tik dėl to jau kelintam laiš
ke ir stengiuos pabrėžti skatini
mą, kad tautininkai — šiuo me
tu beveik vienintelis stambesnis 
potencialus pretendentas, — Jū
sų žodžiais sakant, bent jau „pa
judėtų” ta (progresyvumo*, radi
kalumo) kryptim. Bent...

Toliau Jūs manęs klausiat, kur 
to siūlomo šuolio taikinys? Ta
čiau, aš būčiau linkęs manyti, 
kad tas klausimas neturi atsa
kymo. Nerami širdis, ieškojimas, 
progresas ir jo tradicija neturi 
aiškiai apibrėžtų tikslų. Nebent 
tik tą, kuris stengiasi atidengti 
žmogui kaip galima platesnius ir 
įvairesnius horizontus veikloj ir 
kūryboj — politikoj ir kultūroj. 
Kodėl tad ieškojimas turėtų būti 
laikomas įsibėgėjimu šokti užsi
merkus būtinai į socializmą?

O kalbėti apie praktiškąsias 
priemones, ypač šiuose daugiau 
visuomeninę-politinę sritį liečian
čiuose susirašinėjimuose, irgi ne
drąsu. Nes tie taikiniai, apie ku
riuos kalbėjot, gali būti ne kas 
kita, kaip tik dabar tebeveikian
čių mūsų politinių grupių pro
gramos. Man, tokioj praktiškoj 
veikloj aktyviai nedalyvaujant, 
nebūtų racionalu šiandien siūly-

tymais, aš vistiek negaliu įtikin
ti savęs, kad tie keturi tokio jjla-, 
taus pobūdžio klausimai, kaip li
beralizmo, anarchizmo, ir tota- 
lizrno sąvokių išaiškinimas, turi 
kokį nors glaudesnį ryšį su mūsų 
laiškais. Dėl ta tik labai trum
pai juos čia pasisakysiu:

1. Neminint nelietuviškų šal
tinių, liberalizmo esmės klausi
mas buvo dr. J. Girniaus aptar
tas „Aiduose” 1956 metais, šio
mis dienomis santariečių pastan
gomis pasirodys liberalizmo pro
blemas lietuviuose svarstanti 
knyga. O kiek S. R. klausimas 
liečia mano nuomonę, kad „ne
bėra reikalo kvestionuoti tauti
ninkų liberalumą”, tą galima su
prasti kaip mano įsitikinimą, 
kad tautininkai yra atmetę au
toritetinį kelią politikoj.

2. Atsakydamas į klausimą, ar 
socialdemokratų-liaudininkų val
dymo laikai jau buvo anarchiz
mo pradžia, manau, kad to ne
buvo nei teorine, nei praktine 
prasme. Tačiau, čia daugiau fak
to, ne nuomonės dalykas.

8. Mano supratimu, popervers- 
minė santvarka Lietuvoj nebu
vo totalistinė, o tik autoritetinė.

4. Iš visko atrodo, kad Tauti
ninkų Sąjunga turėjo valdžios 
galias. Viešumoj nežinomi vidi
niai nesutarimai tarp A. Smeto
nos ir partijos galutinėj išvadoj 
vistiek neišėjo iš valdančiųjų ra
telio. Stebėtojų akyse LTS nu
sistatymai sutapdinami su par
tijai vadovavusio prezidento po
elgiais. Todėl partija neatpalai
duojama nuo atsakomybės, ky
lančios iš politinės galios mo
nopolizavimo . . .

Išrink • •.
SAUL S.

EĮANACEAU
) F O R —

JUDGE OF COMMON PLEAS COURT1
• CHIEF ASSISTANT COUNTY PROSECUTOR
• CO-AUTHOR OF PRESENT CITY CHARTER

• WINNER OF THE ”GOOD GOVERNMENT AWARD” IN 1955 
• AN ABLE OUTSTANDING LAWYER 

Remiamas AFL-CIO ir 
The Democratic Cosmopolitan League

CAUL S. DANACEAU

Bostono Dramos Sambūris Chicagoj
Lengva pasakyti — važiuojam. 

Tačiau, kai pagalvoji, kad 24 vai. 
reikės keliauti autobusu į Chica
gą ir 24 vai. atgal į Bostoną, o ki
tų 24 vai. tarpe suvaidinti du 
spektaklius, tai nesidaro perdaug 
linksma. Maža to, pati kelionė 
gal bus tik menkas nuovargis, 
bet pasiruošimas tai kelionei, juk 
taip pat kaštavo nemažai ener
gijos.

Apie tris savaites bostoniškiai 
diena dienon repetavo Vincą Ku
dirką ir Raudonąjį Vyną. Vinco 
Kudirkos vaidinime dalyvauja 
daugiau kaip 30 vaidintojų, tai 
gražaus darbelio turėjo visas 
sambūris. Ta proga į Bostoną iš 
Hartfordo buvo atvykęs rež. Ip. 
Tvirbutas, iš VVashingtono Henr. 
Kačinskas ir iš New Yorko Ant. 
Škėma.

Bostono Dramos

vadovaujamas Al. ir Ant. Gus
taičių, tvirtai laikosi jau kelinti 
metai. Sambūrio branduolys be
veik visą laiką tas pats, .tai ir 
scenos darbo pažanga aiškiai re
gima. Nuo pat pradžios sambū
ryje dirba trys puikios merginos 
— meną Bostono Universitete 
studijuojanti Irena Nikolskytė ir 
tam pačiam scenos menui nema
žai laiko pašventusios Regina 
Norvaišaitė ir Zita Zarankaitė. 
Vėliau prie jų prisijungė Aldona 
Mongirdienė, Mališauskaitė, šmi- 
taitė, I. Daukantienė, Karosienė, 
Karosaitė, A. Vakauzienė, Vai. 
Vakauzaitė ir kt., kurios į Chi
cagą vežamuose vaidinimuose 
nedalyvauja.

Vyrų gretose matom, kaip nuo
latinį sambūrio dalyvį, žymųjį 
mūsų aktorių Henr. Kačinską,

Sambūris, prie kurio dabar prisijungė ra-

KAS YRA TAS

"TO WORK
PASIŪLYMAS?

Čia, aiškiai kalbant, yra labai svarbus reikalas dėl ko jūs 
turit balsuoti už Itight-to-Work (laisvės pasirinkimo)

priėmimą.

JEI jūs balsuosit ’YES’ on 
Issue No. 2, jūs balsuosit už
apsaugą ir amerikiečio teisę 
priklausyti ar nepriklausyti 
unijoms.

JEI jūs balsuosit ’NO’ on Is- 
sue No. 2, jūs balsuosit už da
lį savo laisvės atidavimo ir 
patekimo į darbo bosų ran
kas.

Priverstinis unijoms priklausymas yra persekiojanti darbo 
taktika, praktikuojama Rusijoj ir kituose diktatūriniuose 
kraštuose. Jūs galit nuo to apsisaugoti Amerikoj balsuoda
mi ’YES’ on the Right-to-Work — Laisvės pasirinkimo 

įstatymą.

ISSUE 2 - RIGHT TO W0RK

X YES , Shtll the Propoted Amiadnebt ta The Centfortleii af Tba Stata af OMa, 
doclarlng uoltMuI any centreits and partieti af Empleytrs and Labar 
OuanlMtltni wbartby mimbershlp tr Mn-membersUp ta a labtr Orga*)- 
tttlon, ar paymant ar ntn-ptymint af mnay to sarti aa erganlntton ara 
mada a cenditlon af amplaymant ar caatlniiad ampHymant, bat tavlnt, 
fer nat merą than two years, cenduct purtomi ta a srrfttan agranaent 
mada bafara the affactha data af the naandaiant, ba adeptedfNO

Cuyahoga Right To Work Comm., Suite 1G23, Superior Bldg.
MAX D. GUSTIN, Chairman I

šytojas ir akt. Ant. Škėma, o pa
stoviai sambūryje dirbą bosto
niškiai yra Pr. Averka, pats Ant. 
Gustaitis, Jurg. Jašinskas, Ant. 
Vilėniškis, Mališauskas, Bliumas, 
Ant. Strolia, H. Strolia, Dr. B. 
Mickevičius, Kęst. Mickevičius, 
Karosas Jr., Zaranka ir St. San
tvaras. Visi jie dalyvauja Chica-

tinės tradicijos skonj - praeities tj veiR|os amas Man tik rjį. 
revoliucinių vilčių atgarsius; 8Ugestionuoti mŪ8y Uberalla- 
žmogišką tų įtampos momentų i jaj srove, |)endraii 0 tautinilv 
išgyvenimo perdavimų; pustau- kams konkrečiai, tokius rėmuH, 
gas transformuoti tradiciją aki
va iždo j ją sukompromitavusios 
bolševikinio socializmo prakti
kos; ir, bendrai, progresui užsi-

kurie juose esančiuosius susodin
tų politinės dtferencijos pusraty 
ne į dešinę, o verčiau į kairę nuo 
centro. Ar tai įvyks, ir ypač, kaipangažavimo praktikų pasitar- t((|. tautininkai turėa ryžto per 

naus mūsų šiaip jau gan konser- . centrinį ,>mintie8 tašk
vatyvios visuomenes tobulesnes . , „„„ , '
integracijos pastangomis.

Tiesa, kaip jaū pastebėjau, ši
viliojanti pozicija ir jos praktiš
kasis kelias negali būti perkami 
pigiai. Ištikimybės tiesai reika
lavimas tinka DARBUI kaip ir 
kitiems minčių skelbėjams. Tik

tolyn nuo konservatyvumo, pri 
klausys nuo sąjūdžiui dabar va
dovaujančių asmenų palinkiu ir 
pasielgimų.

DARBAS, net ir su visom sa
vo nuodėmėm, man atrodo viena 
iš akį traukiančių gėlių mūsų vi
suomeniškam darže. Man, kaip

tas reikalavimas čia gal didesnis, galbūt ir Jum, rūpi, kad ji ko- 
nes ir pats žurnalas kai kuriuos gražiau žydėtų, 
iš mūsų labiau domina, negu Tautininkų, kaip ir visų libe- 
daugelis kitų. ralų veikla, yra kita gėlė, ir man

Bet kalbėjau apie DARBĄ ii- labai rūpi, kad ji nenuslystų dva-
giau negu buvau manęs. Ką no
rėjau iš pat pradžių pastebėti ir 
kas man mažiau Jūsų nuomonėse 
bepatinka, tai tendencija (bent 
šiuo mūsų susirašinėjimo atve
ju) visą radikalios minties po
linkį, tą „šuolį į kairę”, sutap- 
dinti su socialistiniu sąjūdžiu ar 
su viena jo apraiška — DARBO 
žu rnalu.

Progresyvi ar radikali mintis
nėra, ir juo labiau neturėtų bū
ti, tik socialistinėj paunksmėj.

ELECT

sinės stagnacijos pakalnėn ir vi
sai nenuvystų.

Tebekalbant apie „šuolį į kai
rę”, gal bus gera proga atkreip
ti dėmesį ir į DIRVOS 66-tam 
— 57-tam numeriuos S. Rudžio 
man patiektus keturis klausi
mus. Su malonumu ir atsidėjimu 
perskaitęs S. R. laišką, Įkuriame 
daromos pastabos ir sampro.tavi- 
mai ryšium su mano ir Jūsų 
anksčiau pasirodžiusiais svąrs-

DEMOCRAT

FRANK M.

COUNTY

JAMES R. DONAIIUE, Chairman

”...IR TADA Aš PIRKČIAU MAŠINĄ IR PRISIPILČIAU BORON!”

Viena vįeta, kur nėra antro pasirinkimo, yra 

mažo berniuko svajonės. Kada jis įsivaizduoja 
mašiną, tada yra visi ’59 sudėti į vieną. Kada 

jis mato kelią priešakyje, jis yra platus ir 
milijono mylių ilgumo. Kada jis sako „Pripilk 
ją”, kas gali būti jei ne Boron!

Koks benzinas be nauja Boron duoda tiek 
daug!

Koks benzinas be naujo Boron padaro tiek 

gerumo mašinai!

Koks benzinas be naujo Boron gali rasti vie

tą mažo berniuko svajonėse ... ir ten išsi

pildymo.

Jums yra daug Sohio iškaba (SQ|j|Q] 
— per Sohio išradingumą!

NAUJAS SUPER BORON DUODA DAUGIAU JŪSŲ MAŠINAI... DUODA MAŠINAI DAUGIAU JĖGOS!

gon vežamuose vaidinimuose. 
Bostono Dramos Sambūrio re

žisūrinį darbą daugiausia yra 
dirbusi pati Aleksandra Gustai- 
tienė, šalia jos Henr. Kačinskas, 
o Vincą Kudirką pastatė rež. Ip. 
Tvirbutas.

Bostoniškių kelionė į Chicagą 
yra surišta su Dr. Vinco Kudir
kos 100 metų gimimo sukaktimi. 
Pasikviesdami Bostono Dramos 
Sambūrį, Chicagos lietuviai Ku
dirkos vaidinimu nori pagerbti 
didįjį mūsų tautos patriotą ir 
Varpo kūrėją.

Kaip žinoma, greta Vinco Ku
dirkos bus vaidinamas ir Raudo
nasis Vynas, įdomi ir sąmojinga 
latvių rašytojo Karklinio kome
dija. Raudonasis Vynas bus vai
dinamas spalio 25 d. vakare, o 
Vincas Kudirka spalio 26 d. die
nos metu. Spektaklių vieta — 
Marijos Aukšt. Mokyklos didžio
ji salė. Tikimasi, kad ehieagie- 
čiai keliauninkų iš Bostono lau
kia ir jų vaidinimuose žiūrovų 
bus pakankamai.

Bostono Dramos Sambūris spe
cialiai samdytu autobusu Chica
gon išvyksta spalio 24 d. rytą, 
o grįš atgal į Bostoną tuoj po V. 
Kudirkos vaidinimo, Bostone at
sirasdamas tik pirmadienio nak
tį, spalio 27 d. K. SI

BOSTON

Boston
Spalio 18 d. įvyko ALT S-u^s 

Bostono skyriaus susirinkirmR, 
kuriame pirm. J. Vaičaitis išsa
miai apibudino skyriaus namo 
remonto eigą bei buvusiu iškil
mių suorganizavimą. Supąžindi- 
10 su taisyklėmis, skirtoms skau
tams ir kitiems namą naudojan
tiems. Išrinkta įvairios kamisi- 
os.

Po susirinkimo įvyko draugiš
koj nuotaikoj kavutė, kurios pa
ruošimu rūpinosi p. O. Vilėniš- 
rienė. Rašytojas St. Santvaras 
sutiko parengti N. Metų sutiki
mo banketui programą.

*
Tautinės Sąjungos skyrius lap

kričio 22 d. savo namuose rengia 
pobūvį su šokiais ir užkandžiais. 
Tai bus proga jaunimui ir vy
resniems drauge pobūvoti.

Radijo Laisvės Varpas rengia 
tradicinį koncertą High School 
salėje, Thomas Park, So. Bo™ 
ne, spalio mėn. 26 d. 3 v. p. p. 
Programą atliks solistai: J. Lius- 
tikaitė ir A. Brazis. Jiems akom
panuos muz.-komp. J. Gaidelis.

Laisvės Varpo programa yra 
kultūrinė. Ji yra visų tautiečių, 
besirūpinančių lietuvybės išlai 
kymu ir Lietuvos vadavimu. Ji 
kelia įvairius aktualius ir gyve 
nimiškus klausimus. Duoda visų 
mūsų pasižymėjusių profesiona
lų naujausius muzikos ir dainos 
dalykus. Ir šiuo kart teks išgirs
ti pirmą kartą Bostone jauną so
listę J. Liustikaitę.



f ♦DIRVA* Nr. 81 c

«wLINKĖSE
KORPORACIJOS

NEO-LITHUANIA METINEI 
ŠVENTEI ATĖJUS

Praeitą sekmadienį, V. Vinc- 
lovo bute, buvo sušaukta korpo- 
rantii sueiga, kurioje, aptarus 
šventės rengimo darbus, buvo 
nutarta ir eilę juniorų pakelti į 
seniorus. Valdbos pristatyti ju- 
niorai-ės, išlaikę atitinkamus eg
zaminus, junioraavimo metu įro
dę savo norą aktyviai jungtis į 
korporacijos veiklą ir tuo pačiu 
būti veikliais lietuvių visuome
nės nariais, buvo vienbalsiai su
eigos patvirtinti ir šventės metu 
bus iškilmingai prisaigdinti if 
pakelti į seniorus.

Štai ir jie — Benigna Balsytė, 
Dalė Benc.kraitytė ir Gražvyda 
Gulbinaitė. Iš vyrų — Kęstutis 
Gaidžiūnas ir keturi Algiai: Gar- 
ka, Garlauskas, Matulionis ir Mo
destavičius. Tikrai — gražus Al
giu prieauglis...

Juniorų pakėlimo į seniorus 
iškilmės visuomet buvo spalvin
gos ne vien savo tradicijomis, bet 
kartu jaudinančios savo rimti
mi. Jaudinančios ne tik keliamie
siems, bet ir jų artimiesiems ir 
svečiams bei visai korporantų 
šeimai. Tai momentas, kada dar 
jaunas amžium studentas prisie
kia ištikimai tarnauti savo Tė
vynei, jos garbei ir gerovei ir 
kartu ryžtasi ugdyti valingą, kil
nią bei taurią lietuvio inteligento 
asmenybę.

Tikimasi, kaip ir kiekvienais 
metais, taip ir šiemet, tos iškil
mės bus pagerbtos gausiu mūsų 
visuomenės dalyvavimu. Jau gau
tas sąrašas svečiu iš New Yorko,

Pijaus J. žiūrio 65 metų 
sukakties minėjimas,

prašant Akademiniam Skautų 
Sąjūdžiui, kad clevelandiečiai ga
lėtų gausiau dalyvauti jų ren
giamam vakare ir po to P. J. 
žiūrio minėjime, atidėtas į lap
kričio mėn. 9 d. 4 vai. p. pietų 
(sekmadienį). Kaip žinia, minė
jimas įvyks Čiurlionio Ansamb
lio namuose.

Minėjimą rengia Amerikos 
Lietuvių Tautinė Sąjunga. Orga
nizacijos ar paskiri asmenys, no
rį prie rengimo prisidėti, kreipia
si į skyriaus pirmininką Julių 
Smetoną, 1704 Lee Road, Cleve
land Hts. 18. (Tel. ER 1-4675). 
Pakvietimus į šį minėjimą gali
ma gauti pas Julių Smetoną (ER 
1-4675), Jaunutį Nasvytį (Čiur
lionio namuose), Vytautą Orintą

Nuosavame pastate
Dr. V. L. Ramanauskas pasi

statė naują, modernų medicinos 
pastatą — 574 E. 200 gatvėje ir 
savo ligonių priėmimo kabinetą 
iš E. 185-tos gatvės jau į ten 
perkėlė.

Dr. Jonas ir Aldona Sandargai
paaukojo 25 dol. LITUANUS 
žurnalo leidimui, tuo tapdami 
žurnalo garbės rėmėjais.

Tomas Čiurlionis

prieš savaitę laiko grįžo iš Len
kijos, kur aplankė gimines. Ta 
pačia proga buvo užsukęs ir į 
Briuselio tarptautinę parodą.

Lituanistinės Vysk. Valančiaus 
vardo mokyklos tėvų komitetas

prašo mokinių tėvus nedelsti mo-
(GL 1-9728) ir "Dirvos" redak-i Lesčiot už mokslą. Jis yia toks 

• • • 'žemas, vos astuoni centai už pa-U 1J V J •

Laisvės paradas
Vengrų Laisvės Komitetas va

dovaujamas gen. Guyka Kovac, 
spalio mėn. 26 d. (sekmadienį) 
Clevelande organizuoja Laisvės 
Paradą ir masinį susirinkimą — 
demonstraciją protestui dėl Ven
grijoje vykdomų žudynių pa
reikšti.

Paradas organizuojamas auto 
mašinomis. Papuoštos vėliavomis 
ir atitinkamais plakatais, de
monstruos didžiausiomis Cleve
lando gatvėmis. Paradas baigsis 
prie Moveland Theater, kur įvyks 
protesto susirinkimas.

Parade dalyvauti pakviesti lie
tuviai ir kitos tautinės grupės. 
Lietuvių dalyvavimą Laisvės Pa
rade organizuoja ALTo Clevelan
do skyriaus valdyba. Parade 
kviečiamos dalyvauti visos Cle
velando lietuvių organizacijos su 
mašinomis papuoštomis vėliavo

moką.
Mokestį galima sumokėti mok. 

vedėjui ar bet kuriam iš komi
teto narių tuoj po. sumos para
pijos salėje ar šeštadieniais mo
kykloje.

Mokyklos vedėjas praneša, kad 
mokytojų jau yra pakankamai 
ir pamokos eina normaliai.

mis ir plakatais. Kviečiami da- 
daug tikimasi iš Chicagos ir kitų | |yvauli jr pavjeni asmenys su

savo mašinomis.vietovių.
Korporacijos Neo - Lithuania

metinė šventė, kaip žinoma, įvyks 
jau šį šeštadienį, spalio 25 d. La 
Vera S’pper Club salėje. Dar sy
ki primenama, kad salė randasi 
Chardon Rd.. lvgiai 1*4 mylios 
pravažiavus Bishop Rd.

Iškilmingo posėdžio pradžia 
lygiai 7 vai. vak. Gi tuoj po. jo, 
toj pačioj salėj, bendras korpo-

Renkasi 1:34 vai. Kinsman
Avė. ir East Blvd. kampe, iš kur 
prasdeda paradas. Lietuviu ko
lonos tvarkymu ir kitais nurody
mais rūpinasi vicepirm. L. Lek- 
nickas ir V. Januškis tel. RA 
1-8535.

Kazys Senikas
paaukojo 20 dol. LITUANUS lei- 

rantų ir svečių pobūvis-vakarie-' dimui ir tapo žurnalo garbės rė- 
nė. mėju.

VISI CLEVELANDIEČIAI KVIEČIAMI 

Į DAINOS PUOTA!!!

Sol. VACL. VERSKA8ČEO ir 
JO KVARTETO

K O N C E K T A S
ĮVYKS 1958 M. SPALIO 25 D. 7 VAL.

SLOVĖNU SALEJE.

PO KONCERTO ŠOKIAI IR VAIŠĖS.

BILIETAI PO $2.00 IR $1.50 GAUNAMI SPAUDOS 
KIOSKE IR PAS PLATINTOJUS.

Rengia Clevelando Stud. At-kų D-vė

GREETINGS and BEST WISHES

I o Our 1 ' riends cinei Patrons

GRABLER MFG. COMPARY

6565 Broadway

Michigan 1-9260

GREETINGS and BEST WISHES 
To All the Lithuanian People

FRANCES P. BOLTON

CONGRESSMAN

22nd District

Birutiečių žiniai
Spalio 26 d., 5 vai. po pietų, 

birutietės ir joms prijaučiančios, 
kviečiamos į pasitarimą-pobūvį 
pas p. čepukaitienę — 11807 
Iowa Avė.

Balfo rinkliava (levelande
Aukų lapai rinkėjams išdaly

ti,7kai kas iš jų jau savo pareigą 
atliko.

Prašome likusius aukų rinkė
jus pasispausti, o aukotojų pra-

kažkokia pagieža nežinia kam. Iš 
viso keistokai atrodo "padėka”, 
kurios daugiau, kaip trys ketvir
tadaliai skirti atsiskaitymui su 
tais, kurie rengėjų manymu, liko 
abejingi jų gražioms pastan
goms.

Toje padėkoje yra baramas ir 
vietinis AT/Po skyrius už tai, kad 
ne tik neišpildė santariečių pra
šymo, bet net ir į laišką neatsa
kė. Dėl šio užmetimo turiu val
dybos vardu pareikšti, kad san-

šome bent jų triūsą įvertinti ir tariečių prašymas paskolos rei-
pagal išgales daugiau aukoti.

Inspektorius atvyksta į 
Clevelandą

Lapkričio 8, 7 vai. lietuvių sa-
j Įėję, John B. Priestley, 3 v. pjesė

a • + 4 4 n 4 • .kurią kiekvienas lietuvis turėtuAssistant County Proserutor ir f 9

Saul S. Danaceau
clevelandiečiams žinomas kaip

metus matyti. ši pjesė yra viena iš mė- 
taip Chief Assistant. Dabar jis1 gluminusiai statomų Vokietijo- 
kandidatuoja j teisėjus Common, je. Anglija net filmą buvo pasta-
Pleas Court. Per 22-jus metus įsiusi. Amerikoje 1917 m. New 
įvairiu svarbiu pareigu, jis užsi-l-v i • i s: ,.:u ,i ....
tarnavo žinomu pasitikėjimą. .lį i . \ ....... ..
remia advokatų sąjunga, Denio- . ra- kuri atkreipė didelio dėmesio 
kratų Cosmopolitan League, visuose kritikų sluoksniuose. Te- 
AFL-CIO ir daug kitų didelių or-. levizijos žiūrovai prieš dvejus

paskutinius devynerius

gamzacijų.

Atgal Emil J. Masgay for 
CIerk of Courts

Jis yra demokratų kandidatas 
toms svarbiems pareigoms. Jis 
yra gimęs Clevelande 1906 me
tais iš emigrantų tėvų. Baigęs 
John Carroll Universitetą. Taip 
pat ir Western Reserve Univer
siteto teisės skyrių. Daugiau 
kaip 25 metus tarnauja teismuo
se kaip įvairių atsakingų parei
gų vykdytojas. Toms pareigoms, 
kurias jis dabar eina, yra pilnai 
pasiruošęs ir laukia balsuotojų 
'vertinimo.

metus ture,jo progos šį veikalą 
pamatyti ir amerikiečių inlele- 
gentijos atsiliepimai buvo kuo 
gražiausi.

Dabar pirmą kartą Clevelan
do visuomenė, lietuvių kalboje, 
turės progos šią pjesę pamatyti 
ir įsitikinti ko vertas yra mate- 
’ialistin’s žmogus. Visus kviečia

Akademinis Skautų Sąjūdis

Padėka ar sąskaitų suvedimas?
Nėra jokios abejonės, kad ne

senai santariečių surengtas 
Fausto operos pastatymas Cleve
lande yra reikšmingas mūsų lie
tuviškos visuomenės kultūrinis 
Įvykis, palikęs visiems jc. daly
viams malonų ir gražų prisimini
mą.

Todėl tikrai neaišku, kodėl šį 
malonų įspūdį patys rengėjai no
ri sugadinti. Štai "Dirvos" Nr. 
78 atspausdinta rengėjų padėka, 
ši "padėka" nuo pirmos eilutės 
iki paskutiniosios yra persunkta

kalu buvo gautas ir svarstytas, 
tačiau dėl tuo metu visai tuščio 
ALTo iždo ir kitų skubiu reikalu 
nerasta galimyl ės jį patenkinti. 
Norint sutaupyti laiką ir galima’ 
greičiau apie tai rengėjus pain
formuoti, valdyba pavedė vienam 
savo nariui apie ši sprendimą žo
džiu pranešti santariečių valdy
bai. Kaip dabar paaiškėjo, šis

NELAIMĖ !R LIGA
Liga ir nelaimė ištinka netikė

jai. Todėl tu turi užsitikrinti, 
kad TAVO šeima būtų apsaugo
ji pagal Accidmt and Sickness 

planą.
NATIONWIDE INSURANCE 

’OMPANY siūlo platų ligoninės, 
medicinių, operaciniu ir nedar
bingumo pajamų draudimą že
momis kainomis!

Dėl smulkesnių informacijų 
skambinti:

PAULINA MOZURAITTS,
Agentas

Tel. SK 1-2183

.1. CIJUNSKAS 
LAIKRODININKAS

Taiso ir parduoda laikrodžius 
apyrankes ir kitas brangenybes 
Sąžiningas ir garantuotas dar 
bas prieinamomis kainomis.

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

Teisėjas Charles F. Carr
siekia perrinkimo į Common 
Pleas Court. Jis yra remiamas 
daugelio Clevelando organizacijų 
ir visų didžiųjų laikraščių. Savo 
darbe yra labai aktyvus ir turi 
dideli pasitikėjimą. Gimimo yra 
iš Cambridge, Ohio, baigęs su 
geriausiais pažymiais Western 
Reserve University.

JUOZO MIKONIO NAMŲ PIRKIMO-PARDAVIMO ĮSTAIGA

EAST SHORE REALTY
780 E. 185 SI. Telef. IV 1-6561. Mani:, tel- f. MU 1-2154

Jūsų patarnavimui atidaryta kiekvieną dieną. Mes tarpi
ninkaujam namus įsigyti ten, kur Jūs pageidauja!. 

Namus įsigysi — niekad nesigailėsi!

BEFORE YOU BORROVV 
TO BUY A HOME

GET OUR LOW RATES 

AND HELPFUL TERMS
OUR ESCROW SERVICE 
PROTECTS YOU WHEN 

BUYING OR SELLING 
REAL ESTATE

MONCRIEF Visų metų 
ORO VĖDINIMAS 

ŠALDO vasarą — ŠILDO žiemą
Anl-inkvkit savo kaimynistės Moncrief pardavėjų

narys to pavedimo, dėl nežinomų 
priežasčių, neatliko. Todėl visą 
šį įvykį tenka skaityti technišku 
nesusipratimu, kurį galime tik 
širdingai apgailestauti.

Tačiau taip pat tenka apgailes
tauti, kad Santaros valdyba 
užuot išsiaiškinus šį technišką 
nesusipratimą iškėlė jį spaudoje 
ir nežiūrint į tai, kad veik visi 
ALToi valdybos nariai atsilankė 
į operos spektaklį ir kitais bū
dais šoko santariečiams į pagal- 
dą, prikišo mūsų organizacijos 
vadovams jų gražių pastangų ig
noravimą. Išsiaiškinti šį klausi
mą betarpiai buvo ypatingai 
lengva, nes Santaros organizaci
jos atstovas yra ALTo revizijos 
komisijos narys.

ALTo Clevelando. skyriaus val
dybos vardu

Jonas F. Daugėla,
Pirmininkas.

Išnuomojami kambariai
vyrams ar moterims. Yra visi 
patogumai.

7009 Lawniew Avė.
EX 1-1024

Išnuomojamas hutas
Gari Avė. 6 kambariai, vonia, ga
so. šildymas, šaukti

EX 1-2497 (82)

APSIMOKĖS
įsiregistruoti pas mus!
LESLIE REALTY CO.

1429 Hayden Avė. LI 1-5100 
Belą Greenficld. MA 1-6255 

(k)

Tik Dirvą skaitydamas su inosi 

apie viso pasaulio lietuvių gyve

nimą ir būsi geriausiai informuo-
-------

tas apie tarptautinę padėti.

įrengimų kjlendorius

1958 m.
Lapkričio 29 d., lietuvių salėj, 

koncertas ir šokiai. Rengia San
taros filisteriai.

1959 m.
Gegužės 2 d., Slovenian Audi

torium JAV ir Kanados jaunųjų 
dainininkų konkursas. Rengia 
Dirva.

PARDUODAMI NAMAI
Strathmore Avė., East Cleve

land, dviejų? šeimų 5x5, du nauji 
gaso pečiai. Prašo $16,900. Ma
žas į mokėjimas — $1,600.

Trafalgar Avė., iš Grovewood 
dviejų šeimų 5x4, du nauji gaso 
pečiai. Prašo $14,900.

Glenridge Rd. į pietus nuo Eu- 
elid Avė. mūrinis vienos šeimos 
iš 5 didelių kambarių.

Beverly Hills, visai nauji na
mai pačio Kovac statyti nuo 
$20,000 iki $30,000.

šaukite Paul Mikšys namų 
telef. LI 1-8758 arba office 

Kovac Realty 
960 E. 185 St.

KE 1-5030

GERI NAMAI — BE 
ĮMOKĖJIMO —

Vienos šeimos, su gražiu kie
mu ir garažu. Namas gerame 
stovyje su gaso šildymu.

2-jų šeimų namas 5-5. Gara
žas, kiemas, nauji gaso pečiai. 
Labai mažas imokėjimas.

Capas Realty Co.
13923 Euclid Avė. MU 1-4515

APŽIŪRĖK IR SIŪLYK!
8 m. Euclid colonial namas 

21101 Priday Avė. 3 dideli mie
gamieji. 5 minutės nuo Naujo
sios Parapijos bažnyčios. šauk 
savininką RE 1-7593.

EAST CLEVELAND-EUCLID & SUPERIOR AVĖ.

SAVINGS
EARN

fe
’/,%

ACCOUNTS 
INSUREDTO>
į *10,000 ‘

OPEN EVERY SATURDAY 
UNTIL NOON

SUPERIOR
SAVINGS

HOME AND 

REMODELING LOANS

CORNER 68TH-SUPERIOR AVENUE

I. J. SAM A S JEWELER

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

pasirinkimas.

7007 Superior Avė. Greta Ezella Theatre
Telef.: EX 1-3969. Bute: VVA 1-2354

P. J. KI IRSIS
609 Society for Savings Blgd.—Cleveland, Ohio

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

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

Sutaisau paskolas pirmo morgičio. Patarnavimas ir išpildymas 
garantuojama. Kreipkitės j mane telefonu arba asmeniškai.

LIETUVIU KLUBAS
6835 SUPERIOR AVĖ. EX 1-1143

Lietuvių Klubo Direkcija, visus lietuvius lr jų draugus, kviečia 
nepamiršti 1958 m. lietuvių klubo.

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

Atsilankę neapsiriksite, visi patogumai Jums.

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui 
Dtella E. Jakubs & William J. Jakubs 

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo.

6621 Edna Avenue 936 East 185 St.
EN 1-1763 KE 1-7770
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TURĖJOME IR TOKIŲ SEIMO NARIŲ...
Apie Jeronimo Plečkaičio veiklą

Gen. štabo pulk. P. ŽILYS

Telefonas: IIEndersoi

(2)

Revoliucija Vilkaviškyje ir
ir kaip aš ją numalšinau ...
Dirbu savo kabinete. Buvo ba

landžio pabaiga. Suskamba tele
fonas.

ar nebuvo kokių nors įvykių 
mieste.

Policija praneša, kad mieste 
ir apylinkėje jokių ypatingų įvy
kių nebuvo nė su civiliais, nė su 
kariais.

Pasakoju apskrities viršinin-
I akėliau telefono ragelį ir įvy- kui v apfe pasikaibėjimį su ka. 

ko maždaug toks pasikalbėjimas : ri|,omenės va(|u JifĮ tuojau pra. 
Adjutantas klauso. d(\j0 vjgy jj naujo, kad
čia kalba armijos vadas ge- jje genjaj patarę neprasidėti su

nerolas Stanaitis. Aš noriu kai- j Plečkaičiu, kad iš jo galima 
beti su pulko vadu. j visk() ,aukti, ka(, (|ar nežjnja Ruo

— Tamsta generole, pulko va-|yigkag baigsis.

kinti, buvo nustatyta, kad seimo 
narys J. Plečkaitis buvo suorga
nizavęs civilių ir karių grupę, 
kuri tą dieną, pasinaudodama 
žmonių susibūrimu (buvo tur
gaus dieną) turėjo sukelti "re
voliuciją”, bet paskutiniu mo
mentu tie drąsuoliai atsisakė 
kelti "revoliuciją”. Tokiuo būdu 
J. Plečkaitis buvo prigautas.

Po tos "revoliucijos" numal
šinimo, džiaugėmės, kad ir šiuo 
atveju nepavyko seimo nario J. 
Plečkaičio provokacijos, kad apie 
tai patyrė net pats kariuomenės 
vadas. Atrodė, kad po šio įvykio 
J. Plečkaitis nurims.

Deja. Prasidėjo įvairūs skun
dai pulko ir karių adresu. Tai 
buvo seimo nario J. Plečkaičio 
suorganizuotos šaikos darbas, 
varomas labai plačiu mastu.

Pagaliau padėtis pasidarė to
kia nemaloni, įtempta, tikras

do šiuo metu štabe nėra.
— Gerai. Tamsta esi adjutan-1 Grižau i pulk<> ir telefonu pa

tas. Ar tamsta žinai kur dabar lnformavau. karillomenės vadą 
yra pulkas ir ką jis daro? £en. Stan.utį apie revoliucijos

— Taip, žinau, tamsta genero-1 nurna's*n’nla Vilkaviškyje. Vis-
i v, , t . . ka smulkiai ir <!•.»• nervu karas. Pulko vadas nule. Maždaug prieš 15 min. aš grį- i \ smu,xiai išpasakojau n d,u
žau iš pratimą aikštės. Mačiau, pr*duIaau* Pamsta generole sa- 
eskadronai baigia ruošą, girdo kote’ ka<1 api®. plllko karių au" 
arklius ir greit eis pietų valgyti. kekil įevoliuciją, lamstą infor-

— Meluoji. Tamsta sėdi štabe savo seimas- Jeigu iš seimo ^a" 
ir nieko nežinai apie pulką. Jūsų vote tok> Pranešimą, tai greičiau- 
pulkas ne ruošoje, o mieste revo- s,a bus seimo nario J. Plečkaičio Į.
liuciją kelia, dauši langus, griau- inforraaciJ'a- kuris turi Pul-Uyko stn.gmenm J-ianuonumės 
na namus, muša žmones, lieja ne-1 ko kaiminystėje ir su kuriuo pul- 
kaltų žmonių kraują. ko sanLvkiai labai blogi. Po to

— Netiesa, Tamsta generole. PaPasak°Jaa kariuomenės vadui
visus J. Plečkaičio darbus ir pro-

— Nekalbėk. Man skambino iš vokacijas.
Kariuomenės vadas, išklausęs 

mano paaiškinimus, pareiškė 
maždaug taip:

— Dabar aš suprantu reikalą. 
Seimo narys Plečkaitis provo
kuoja pulką; šiandieną jis ir ma- 

ĮTie išprovokavo. Painfoimuok

Seimo. Seimas labai gerai žino 
ką dabar daro jūsų pulkas. Gai
la, kad Vilkaviškis yra per toli.
Kol aš atvyksiu, jūsų pulko ka
riai sužalos daug nekaltų žipo- 
nių, apgriaus miestą. Jei aš ga
lėčiau tuojau atvykti pas jus, tai
tuojau visus sutvaik čiau. ypa-1 apie tą įvykj gen Skomskj (ka. 
tingai pulko vadą ir a.butantą. valerijos viršininkas> miręs) ir 

-Tamsta generole tai ne tia. a. pulko vadi> (p|k Jackežiug _
Nekalbėk. Seimas geriau . n,iręs) .Tegul ta provokacija lie- 

zino ką sako. Tuojau surink, jei|ka griežtai tarp mūgy Ta- baigi 
dar rasi pulko rajone kiek karių. provokacija Gėd., kam norg sa. 
Pasibalnok ir jok į miestą. Areš- Į kytj> kad turime ,(lkiu sejmo pa. 
tuok visus revoliucionierius. Už
daryk juos į kalėjimą ar dabok
lę ir tuojau pranešk man.

— Tamsta generole aš tikrai 
ir gerai žinau, kad visas pulkas 
yra rajone ...

— Nekalbėk. Tamsta nieko 
nežinai. Seimas geriau žino ką I 
sako. Tuojau surink kiek dar ra
si rajone žmonių ir jok į miestą , 
malšinti revoliucijos.

— Klausau. Vykdysiu Tams
tos įsakymą ...

Padėjau telefoną ir galvoju —
"Seimas geriau žino ką sako".
Čia seimas reiškia J. Plečkaitį.
Tai nauja ir baisi J. Plečkaičio 
provokacija. Tai baisus kerštas.
Begėdiškas melas.

Gerai žinau, kad visas pulkas, 
kareivinėse, kad mieste jokios 
revoliucijos niekas nekelia. O gal 
kas nors iš karių ir iškrėtė kokį 
šposą ?

Nusprendžiau pats vykti (kaip 
įsakyta) ir įsitikinti.

Paprašiau 1-jo eskadrono va
dą prisiųsti prie pulko štabo 
raitą būrį (ne eskadroną).

Pietų pertrauka. Visi žiūri ir 
nesupranta kas čia darosi. Klau
sia manęs, o aš aiškinu, kad pa
bėgo kaliniai, tat joju gaudyti.
Negaliu nieko sakyti apie seimo 
nario. J. Plečkaičio kerštą ir pro
vokaciją, nes gėda.

Išjoju miesto link. Ties ko
mendantūra sutinku pulko krau
tuvės pardavėją eil. V. K. su pa
dėjėju M. grįžtant iš miesto su 
prekėmis. Pasiekiu turgavietę — 
viskas tuščia, turgus pasibaigęs, 
valoma aikštė. Per turgavietę ei
na, su paštu, pulko štabo pasiun
tinys eil. Š. Viskas tylu, ramu.
Nesimato nė išdaužytų langu, su- 
giautų namų, nė užmuštu žmo
nių. Visomis svarbesnėmis kryp
timis pasiunčiu žvalgus, o pats 
sustoiu prjp apskrities viršinin
ko įstaigos ir užeinu išsiaiškinti

riu.
Pradėjus ta r"ovokaciją aiš-

sprendė apleisti Vilkaviškį, išeiti 
iš pulko.

Nuvyko į kariuomenės štabą 
ir gavo sutikimą persikelti į 
Kauną.

Taip įvykiams susiklosčius, 
* s

vadas gen. Stanaitis atsistatydi
no ir išėjo į atsargą. Kariuome
nės vadu buvo paskirtas gen. Žu
kauskas. Tai įvyko 1923 m. bir
želio mėn., berods antroje pusė
je, o liepos pradžioje naujas ka
riuomenės vadas gen. Žukauskas 
atvyko inspektuoti 2-ji ulanų 
pulką Vilkaviškyje.

Pulko vadovybė nusprendė pa
sinaudoti proga ir išdėstyti ka
riuomenės vadui visas seimo na
rio J. Plečkaičio pulkui daromas 
provokacijas.

Kariuomenės vadas gen. Žu
kauskas viską išklausęs pareiš
kė maždaug taip:

— Jeigu seimo narį J. Plečkai
tį užtiksit pulko rajone su ko
munistine literatūra, tuojau 
areštuokite, ir pirmuoju trauki

niu pristatykite į kariuomenės 
štabą.

Po tos kariuosmenės vado in
spekcijos viskas nurimo. Pulko 
vadovybė ramiai atsikvėpė. Pul
ko vadas liko savo vietoje. Ne
bematėme nė komunistinės lite
ratūros, nė provokacijų, nė skun
dų. Taip tikrai buvo iki 1924 m. 
pradžios, kol aš išėjau iš pulko.

Bet dabar seimo narys J. Pleč
kaitis savo pykti nukreipė prieš 
kariuomenės vadą gen. Žukaus
ką. Pragydo nauja gaida: jei ka
da socialdemokratai ateis į val
džią, Žukauskas kariuomenės va
du nebus.

Tikrai šie J. Plečkaičio žodžiai 
buvo pranašingi. Kai 1926 m. so
cialdemokratai atėjo į valdžią, 
kariuomenės vadas gen. Žukaus
kas buvo degraduotas į kariuo
menės inspektorius, su labai ri
botomis teisėmis. Vitkauskas bu
vo paskaitytas geriausiu-patiki- 
miausiu karininku, ištrauktas iš 
izoliacijos (šaudymo inspekci
jos) ir paskirtas pulko vadu. Gi 
Vitkausko švogeris A. K. (Pleč
kaičio bendramintis) iš paprasto 
buhalterio-raštvedžio, paaukštin
tas į apskrities viršininkus.

1924 metų pradžioje aš buvau 
perkeltas į kariuomenės štabą ir 
paskirtas kariuomenės vado ad- 
jutantu.

Man visą laiką rūpėjo, apie 
tuos seimo nario J. Plečkaičio 
darbus — provokacijas papasa
koti kam nors iš aukštų politikų 
ir pažiūrėti, ką jie atsakys.

1924 m. pavasarį tokia proga 
pasitaikė. Kariuomenės vadui 
lankantis pas seimo pirmininką 
kan. J. Staugaitį (vėliau Telšių 
vyskupas — miręs) man dingte
lėjo mintis pasinaudoti ta proga 
ir atskleisti seimo nario J. Pleč
kaičio darbus ir provokacijas.

Seimo pirnjininkas išklausęs 
visą paaiškinimą apie Plečkaičio 
darbus ir provokacijas pareiškė 
maždaug taip: Mes gerai žino
me, kad socialdemokratui J. Pleč
kaičiui ir daugeliui jo bendra
minčių Maskvos socializmas la
biau rūpi ir yra arčiau prie šir
dies, negu lietuviški reikalai ir 
vargai.

Tiksliai neprisimenu, 1924 ar 
1925 metais vieno 2-jo ulanų pul
ko pareigūno atidumu ir budru
mu buvo išaiškinta ir. tose apy
linkėse likviduota veikusi ko
munistų grupė. Tai buvo gražus 
— žalias jaunimėlis. Visą tą gru
pę teisė karo lauko teismas ir 
pasmerkė kalėjimam

(Bus daugiau)

LIETUVIŲ
ENCIKLOPEDIJOS

TALKA
Lietuvių Enciklopedijos Admi

nistracija skelbia paskutinę Lie
tuvių Enciklopedijos talką nuo 
š. m. spalio 15 iki 1959 m. balan
džio 15 d. Talkos metu naujai L. 
E. užsiprenumeravusiems bus 
duodamos premijos.

Užsiprenmeravusieji nuo š. 
m. spalio 15 d. iki gruodžio 15 d. 
iš leidyklos nemokamai gauna: 
1) Vinco Krėvės Kaštus — pilną 
komplektą (komplektą sudaro 6 
tomai, kurių trys tomai jau iš 
leisti, o ketvirtasis spausdina
mas; 2) Lietuvos žemėlapį ir 3) 
Jono Balio "Lietuvių Dainos 
Amerikoje."

Prenumeratoriai, kurie užsisa
kys nuo š. m. gruodžio 15 d. iki 
1959 m. vasario 15 d., gaus pilną 
Vinco Krėvės Kaštų komplektą.

O tie, kurie užsiprenumeruos 
nuo 1959 m. vasario 15 d. iki tu

c

pat metų balandžio 15 d. gaus 
Lietuvos žemėlapį ir Jono Balio 
"Lietuvių Dainos Amerikoje".

Jau išėjusius L. E. tomus nau
jieji prenumeratoriai gaus išsi
mokėtinai pageidaujamomis są
lygomis. Už vėliau išteisimus to
mus mokama normalia tvarka.

Lietuvių Enciklopedijos leidi
mas nėra kieno nors asmeninis 
reikalas, o vaisius visų lietuvių 
sutelktinių pastangų, vaisius, 
deja, tik laisvame pasaulyje gy
venančių lietuvių. Tad ir nuopel
nai atitinkamai priklauso vi
siems tiems, kurie bet kuriuo bū
du prie šio didelio darbo priside
da. Darbas kilnus, nes lietuvių 
tautos ir valstybės kančios ir ver
gijos metais, jis skiriamas jos 
garbei ir pasididžiavimui. Dar
bas prasmingas, nes skirtas ne 
tik mokytis ir praturtinti kiek
vieno mūsų žinyną, bet yra bū
das ir priemonė išlaikyti lietuvių 
kalbai ir lietuvybei.

Argi nėra didelis pasididžiavi
mas prieš laisvas tautas, kad pa
vergtos tautos vaikai, plačiai pa
siskleidę priverstinėje emigraci
joje, sutelktinėmis jėgomis su
geba tokį milžinišką darbą pa
daryti ?

P I e a s e Vote F O R 
Civic Center Bond Issue

Nepakels jūsų mokesčius 
Kasdien užsimokės už save

1 X FOR THE BOND ISSUE

AGA1NST THE BOND ISSUE

KEEP OHIO FIRST WITH GOVERNOR BILL O’NEILI

DIDIEJI KELIAI
OHIO yra pirmoji JAV didžiųjų 
kelių statyboj

PROTINĖS LIGOS
Ohio pirmoji tautoj protinių 
ligoninių statyboj.

PRIEŠ RECIZINfi PROGRAMA 
Gubernatorius O Neill priminė lyderiams priešrecizinę kovą

1. Pratęsta nedarbo pašalpa.
2. Parūpinta 6 mil. dolerių 

vargšų šalpai.

3. Pakeista vandens ir kanaliza
cijos įstatymas duos milijonus 
naujiems darbams.

4. -750 milijonų viešųjų patarna
vimų programai.

1 1

P I e o s e Vote YES 1 £ 
Cleveland Charter Amendment

• Nuspaus jūsų mokesčius ŽEMYN!
• Duos darbus ir algas!

1 X YES

NO

Shall the proimsed amendment of Section 45 of the —-- 
Charter of the City of Cleveland to remove the 1— 
requirement that leases or franchises in or to == 
lake front lands exceeding thirty-five years be ~ 
submitted to a vote of the electors be approved. =
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COMMITTEE FQR CIVIC PROGRESS
GENERAL CHAIRMAN 

Upshur Evans
TREASUERER 

John C. Mcllannan
JPF.AKERS GROUP 

Frnnk J. Kovac

321 Republic Buiiding • Cleveland 15, Ohio • T()wer 1-8165

IR TAIP
GYVENIME

BŪNA
Hollywoode Clark Galite skun

džiasi, kad jo 9 metų sūnus, ger
damas pieną, apsipylė visą veidą. 
Paklaustas kodėl taip padarė, pa
siaiškino, kad filmoje taip gėrė 
Kirk Douglas. Gable pasižadėjo 
pirma pats nueiti pasižiūrėti fil- 
mos ir tik tada teisti sūnų.

*
Milvvaukee mieste vienas ad

vokatas pasiskundė policijai, iog 
vagys pavogė jo automobil'. Vė
liau atšaukė, nes atsiminė, kad 
automobilį paliko pataisyti.

*
Baltimorėje tūlas Krank Bu- 

chinski iškėlė kirpėjui Salvatore 
Papa 2,500 doleriu ieškinį jį kal
tindamas, kad kirpdamas plau
kus įkirpo ausį.

Californijoje viena moteris per 
dvejus metus sumokėjo 1,366 do
lerius baudos už pastatymą au- 

Ir Tu, Mielas pavergtos tautos1 Į0|n0|)į]j0 draudžiamoje vietoje.
Sūnau ir Dukra, prenumeruoda
mas L. E., esi tų sutelktinių jėgų 
dalininkas ir Tau, kaip ir visiems 
bendradarbiams ir talkininkams, 
priklausys busimųjų mūsų tau
tos kartų padėka ir tinkamas 
įvertinimas.

Laukiame atsiliepiant.
Lietuvių Enciklopedija

265 C St.,
So. Boston 27, Mass. 

U. S. A.

Ar Tavo pažįstami 

jau skaito 
DIRVĄ?

Pagaliau nusprendė, jog reikia
išsinuomoti pasistatymui vietą.

*
Clevelando mieste 72 metu se

nukas vaisių išvežiotojas, buvo 
nubaustas penkiais doleriais už 
pravažiavimą raudonos šviesos. 
Nubaustasis stebėjosi, kad jo 
arklys, kuriuo jis važinėja 25 me
tus, visad buvo reikalingas pa
stangų pavarvti, bet ne sustab
dyti. Tačiau šiuo kartu arklio jis 
niekaip negalėjo, sulaikyti.

Elgin miestelyje penkių metų 
berniukas vaikų darželyje paju
to, jog kažkas sukinėjasi apie

f tPERSIKĖLIMO DIENA
Mes keliamės j savo namus, 118 St. Clair Avenue, N. E., 
į rytus nuo Ontario. Mes būsime naujose patalpose pir
madienį, spalio 6 d. Pastatas dar teberemontuojamas, 
tačiau mūsų įstaigos veiks, ir jis bus baigtas tuo metu.

SUVESTAS BIUDŽETAS — 
NEREIKIA NAUJŲ MOKESČIŲ

38 milijonų dol. likutis.

PRIEŠ RAKETAVIMĄ
Gubernatorius O’NeilI veda stip
ria kovą prieš gemblerius, rake- 
tierius ir narkotikus.

vBILL O’NEILL .GOVERNOR

LOUISVILLE TITLE INSURANCE CO.

118 St. Clair Avė., N. E. Tel. MAin 1-2075

ausis. Manydamas, kad uodas, 
pliaukštelėjo delnu. Tačiau būta 
bitės, kuri įgylė.

Eidamas namo lipo per medžių 
krūvą ir susižeidė ranką. Su 
skaudančia ausim ir ranka ne
pastebėjo kaip įėjo į kaimyno 
kiemą, kuriame jį įkando šuo.

Nuvestas pas gydytoją priedui
dar gavo tetanus skiepą.

♦
Rytinės Vokietijos komunistinė 

valdžia stengiasi visais būdais 
įtikinti jaunimą, kad partijos 
pareigos yra svarbesnės už ka
pitalistinį išmislą-meilę. Tačiau 
jaunimas vedybose pirmiausia 
ieško meilės, pinigų, romanso, 
rūbų ir gero virimo. Tai matyda
mas Walter Ulbregt, komunistų 
partijos viršininkas, jsakė rašy
tojams parašyti meilės romanų, 
nes girdi, kitaip jaunimas skai
tąs vakariečių "šlamštą".

•
Ridgewood miestelyje viena 

moteris, norėdama automobilį 
apsaugoti nuo vagių, paliko ja
me sėdintį šunį. Kai grįžo iš 
krautuvės, šunį rado sėdintį to
je pačioje vietoje kur buvo auto
mobilis pastatytas.

Californijoje vienos rinkiminės 
apylinkės balsavimai buvo pa
skelbti negaliojančiais, nes nie
kas negalino surasti dingusių 
balsavimo kortelių. Tik po trijų 
dienų policijos viršininkas atsi
minė, kad balsavimo kortelės jo 
automobilyje pakištos po sėdy
ne.

♦
Kanados karinė vadovybė nau

jai pasamdė devynis olandus mu
zikantus, kurių dabar yra apie 
180. Kanados vyriausybė olandų 
ir anglu muzikantus pradėjo 
samdvti prieš penkerius metus, 
kai pačiu kanadiečiu tarpe ne
atsiranda pakankamai muzikan
tų.

GARBĖS ŽENKLAI
NUSIPELNIUSIEMS

Už nuopelnus Lietuvai ir šau
lių Sąjungai tremtyje Šaulių 
žvaigždės Ordino Taryba nutarė 
apdovanoti šiuos šaulius ir šau
les :

Šaulių žvaigždės Ordinu:
Lietuvos Konsulą Chicagoje 

Dr. Petrą Daužvardį, Stasį Ba
rauską, Leoną Balzarą, Julių Ja- 
siūną, Vaidievutį Mantautą, kun. 
Antaną šeštoką, Juozą šiaučiulį, 
Alfonsą Valatkaitį ir Mariją Va
liulienę.

Šaulių žvaigždės medaliu:
Genę Atkoeaitytę, Romualdą 

Bernotą, Leoną Bilerį, Antaną 
Bilitavičių, Oną Dunaitienę, An
taną Gintnerį, Elzbietą Grigaliū
nienę, Joną Karvelį, Aleksandrą 
Kybartienę, Joną Naujoką, Miką 
Petrulį, Albertą Puskepalaitį, 
Zigmą Raulinaitį, Konstanciją 
Rožėnienę, Nijolę šapalaitę, Dai
vą šilingaitę, Praną Tomkevičių, 
Juozą Ulevičių, Kazį Ulevičių, 
Zenoną Urboną ir Laimę Zabu- 
kaitę.

Kai kurių kitų nusipelniusiųjų 
pristatymas apdo-vanoti kiek pa
vėlavo. Jų neilgas sąrašas bus 
paskelbtas papildomai.


