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Europos pabėgėliai džiaugiasi
Nobelio premijos paskyrimu Tėvui Pire

(Mūsų korespondento Europoje)

1958 metų Nobelio taikos pre- petelinga Norvegijos parlamen
to komisija. (Kitas Nobelio pre
mijas — už nuopelnus literatū-

mija paskirta belgų dominikonų 
vienuoliui, Tėvui Dominiųue
Pire, organizacijos "Pagalba be- roję, medicinoje, fizikoje bei che- 
namiams svetimšaliams’’ kūrė- mijoje skiria Švedijos Mokslo 
jui ir taip vadinamų "Europos Akademija ar Karolio Institu- 
kaimų" steigėjui. tas, tik taikos premija skiriama

Tėvas Pire pasižymėjo pabė
gėlių, ypatingai iš Rytų kraštų, 
globa. 1949 metais jo įkurtos or
ganizacijos "Pagalba benamiams 
svetimšaliams" rėmuose buvo 
pradėta "Europos kaimų" staty
ba, kur daugelis svetimšaliu su
rado sau naują pastogę.

šitoji, Briuselyje įkurtoji, or
ganizacija turi dabar savo sky
rius visuose Vakarų Europos

Norvegijos sostinėje Oslo). 
Tėvas Pire, gimęs 1910 me

tais, Belgijoje, nuo 1928 metų 
priklauso Dominikonų vienuolių 
ordinui. 3 metus jis studijavo 
teologiją Romoje, "Angelicum" 
institute. Pašventintas kunigu 
1934 metais. Dviem metais vė
liau jam suteiktas teologijos 
daktaro laipsnis. Po socialogijos 
ir politinių mokslų studijų von

vergėjų propagandai, kuri pra
našauja netolimą galą lietuvių 
kultūrai ir jos įstaigoms Vakarų 
pasauly. Paremiant lietuvišką 
jaunimą ir jo mokymui bei auk
lėjimui skirtą gimnaziją, būtų 
dar kartą paliudyta, kad aukos 
dvasia yra tautinės gyvybės ir 
laisvės kurstytoja.

Dr. J. Grinius, 
Vasario IG Gimnazijos

direktorius 
K. Drunga,

PLB Vokietijos Kr. V-bos 
pirmininkas

kraštuose, ir yra išlaikoma išim- Louvain universitete Tėvas Pir(
tinai privačiomis aukomis. Jos buvo paskirtas moralinės bei re
viršūnę sudaro patronatas iš gar- Ilginės filosofijos docentu vie- 
bės komiteto, kuriam, greta Bei- nuolvne "La Sarte" prie Iluy an 
gijos karalienės Elzbietos ir der Maas, Belgijoje.

VISAM PASAULY
SOVIETAI APŠAUDĖ 
AMERIKIEČIUS VIRŠ 

BALTIJOS JŪROS
JAV aviacija tik dabar paskel

bė, kad lapkričio 7 d. sovietiniai 
naikintuvai buvo užpuolę ir ap
šaudė amerikiečių žvalgybos lėk
tuvus virš tarptautinių vandenų. 
Pirmasis incidentas įvyko virš 
Baltijos jūros, antrasis, penkio
mis valandomis vėliau — Sibiro

kontroliuoti, šį kartą sovietų pa
siūlyme nebuvo reikalavimo, kad 
susitarimo sąlyga turi būti JAV 
įgulu atitraukimas iš užsienių.
To reikalavimo vietoje sovietai 
pasiūlė, kad būtų sudaryta pa
ruošiamoji komisija visiems erd
vės klausimams studijuoti. Į ko
misiją, pagal sovietinį projektą, 
turėtų įeiti visos trys didžiosios 
atominės jėgos valstybės — So
vietų Sąjunga, JAV ir Britanija, 
toliau — Prancūzija, Indija, Če
koslovakija, Lenkija, Rumunija, 
Jungt. Arabų Respublika, Šve
dija ir Argentina.

Šiuo pasiūlymu sovietai priar- 
tėjo prie JAV siūlyto projekto 
orujei erdvei kontroliuoti. Wa- 
shingtona sovietų pasiūlymas te- 
bestudijuojamas ir nuomonė dėl 
jo dar nepareikšta.

Iš Lietuvos kariuomenės istorijos: įžygiavimas į Vilnių.

KARIUOMENĖS SUKAKTĮ MININT
BR. UžEMIS

Luxemburgo ministerio pirm. 
Bech, priklauso eilė politinio bei 
bažnytinio gvvenimo asmenybių.

Organizacija, turinti dabar 
virš 15,000 narių, jau įvykdė 
Europos kaimų" statybas prie

Visų tautų tremtiniai Europo- pakrantėje, į šiaurę nuo Vladi- 
je reiškia džiaugsmą dėl Tėvo vostoko.
I irę pagerbimo Nobelio taikos ąj)U užpultieji lėktuvai buvo 
premija. A pa c Vokietijoje butų ' RR-47 tipo sprausminiai žvalgy- 
problema, kiek ji liečia tremti- į j)0S lėktuvai, aprūpinti foto ka- 
nius-svet imšalius, darosi nel e- 'rneromis. Virš Baltijos jūros

Aacheno, Augsburgo, Bregenzo pakenčiama. Jei graži Tėvo Pire amerikiečių lėktuvas skrido 33,- 
(Austrija) ir Belgijoje. Pagini- iniciatyva vbo skurdo šioje sri- 000 pėdų aukšty, 66 mylių atstu- 
dinis akmuo penktajai kaimo tyje ir negalėjo pašalinti, tai ji me nuo artimiausio kranto. Lėk- 
statybai Saaro krašte padėtas š. bent suteikė praktišką ir ne aka- I tuvai buvo užpulti be jokio jspė- 
m. rugsėjo mėnesį. demišką artimo meilės pavyzdį jimo

Nobelio taikos premiją Tėvui į tiems, kurie pradeda jaustis jau ; jąv vyriausybė Kremliui įtei-
Pire paskyrė tam reikalui kom-įviso pasaulio pamirštais.

AR UŽMIRŠTI LIETUVIU JAUNIMĄ 
EUROPOJE?

kė protesto notą.

NAUJAS SOVIETŲ 
MANEVRAS

Sovietų Sąjungos užs. reik. 
min. pav. Zorinas Jungtinių Tau
tų Politiniame Komitete iškėlė 
naują pasiūlymą orujei erdvei

PADIDINTA KARDINOLŲ 
KOLEGIJA

Popiežius Jonas XXIII pasky
rė 23 naujus kardinolus, kolegi
jos sudėtį padidindamas iki 75 ir 
pakeisdamas popiežiaus Siksto V 
1586 metais nustatytąjį 70 kar 
d i uolų skaičių. Manoma, kad ne
tolimoje ateityje bus pakeista 
apaštališkoji konstitucija ir kar
dinolų skaičius bus pakeltas iki 
90.

Naujųjų kardinolų skaičiuje 
yra du amerikiečiai — Bostono 
arkiv. R. J. Cushing ir Philadel
phijos arkiv. John F. O’Hara. Du 
nauji kardinolai yra prancūzai, 
po vieną iš Urugvajaus, Meksi
kos, Anglijos, Ispanijos, Vokie
tijos (Berlyno vysk. Julius 

Doepfner, 43 metų, jauniausias 
kolegijos narys), lr Austrijos. 
Likusieji 13 yra italai (bendras 
italų skaičius kolegijoje dabar 
sieks 23). Nė vieno naujo kardi
nolo nėra paskirta iš anapus ge
ležinės uždangos esančių kraštų.

BERLYNO KRIZE DIDINAMA

Prieš 40 metų, 1918 m. lapk- 
kričio 23 d., buvo atkurta Lietu
vos kariuomenė. Ji buvo viena 
iš stambiausių lietuviškų orga
nizacijų, prisidėjusi dideliu įna
šu, atsikuriant Nepriklausomai 
Lietuvai.

Kovos dėl Nepriklausomybės
Kudirkos, Basanavičiaus, Vaiž

ganto, Maironio žadinta lietuvių 
tauta jau buvo pribrendusi ne
priklausomam gyvenimui. Rei
kėjo sąlygų ir to paskutinio, sa
kyčiau, revoliucinio veiksmo, kad 
tą nepriklausomybę atgavus. Tai 
atliko mūsų savanoriai, vėliau 
jau reguliari kariuomenė.

Ties Radviliškiu, Kėdainiais — 
Alytum — Dauguva, širvintais 
— Giedraičiais buvo daug pra
lieta lietuviško kraujo, bet ba
sas, silpnai ginkluotas savanoris 
įrodė, kad teisingas žygis turi 
pasibaigti pergale.

Užbaigę herojišką žygį, dalis 
jaunuolių liko reguliarioj kariuo
menėj, kad toliau saugotų kraš
tą, dalis grįžo į mokyklos suo
lus ar prie ankstesnio darbo. 
Tiesa, ne visi grįžo. Daug kapų 
priglaudė jaunas gyvybes, nes 
"kiekviena kova reikalauja au
kų . .."

Nereikia įrodinėti, kokią nau
dą jaunuoliui duodavo rikiuotė 
bei gimnastika. Karybos dalykai 
buvo reikalingi, kad geriau pasi
rengtume savo kraštą ginti.

Statutai, šalia karybos daly
kų, mokė savitarpinio bendravi
mo. Mokė atlikti, kad ir mažą 
darbą, kruopščiai, iki galo. Ap- 
trynė egoistinius žmogaus polin
kius. Jaunuolis matydavo savo 
įnašą bendram darbui.

J tėvynės pažinimo dalykus 
įeidavo Lietuvos istorija, geo
grafija, pagrindinės žinios apie 
valstybės administraciją, piliečio 
pareigas ir t.t.

Svarbus ir reikšmingas buvo 
amatininkų, specialistų paruoši
mas. Iš rusų buvome paveldėję 
nevykusią pažiūrą į amatinin
kus. Jų parengimas buvo pripuo
lamas, nepakankamas. Amatų 
mokyklas ėmėmą steigti, gero- 
kai pavėlavę, šią spragą užpildė 
kariuomenė.

Profesionalai auto šoferiai bei 
mechanikai veik visi savo ama
tą išmoko kariuomenėj; taip pat 
lakūnai; telefono linijų statyto
jai ,telefono aparatų įrengėjai, 
remontuotojai; radijo mechani
kai, morzistai; staliai, kelių bei 
tiltų statybos technikai.; garve-

Buvo ir trūkumu
Ne taip jau viskas mūsų ka

riuomenėj gerai klostėsi — bu
vo ir trūkumų. Vadovaujantį 
personalą paveldėjome daugiau
sia iš rusų. Jei daugumas jų, tik
rai atsidavę savo kraštui, nuo
širdžiai ėmėsi kūrybos darbo, tai 
buvo ir tokių, kurie įstojo į mū
sų kariuomenę, tik pragyvenimo 
ar nuotykių ieškodami. Per ilgą 
laiką nepasistengę net kalbos iš
mokti, jie buvo ir paliko preten
zingi. Kondratavičiai, Kleščins- 
kiai sudarė pagrindą nepasitikė
ti ir gerus norus turinčiais pa
reigūnais. Nestebėtina, kad tikrų 
patriotų reakcija buvo griežta.

Ypač maištingos nuotaikos vy
ravo jaunesniosios karininkijos 
tarpe, iš šalies dar pakurstomos 
opozicinių partijų žmonių. Tas 
partijų kišimasis ypač buvo jau
čiamas po 1926 m. seimo rinki
mų ir, kiek silpniau, ligi pat ne
laimingųjų 1940 metų, nors va
dovaujantis personalas jau buvo 
pakeistas.

Karys visada yra blogas poli
tikas. Pakliuvęs į politinius sū
kurius, jis pasimeta, tampa ap
sukrių politikų įrankiu, nes pa
starieji visada muša į kario "silp
nąsias vietas": patriotizmą, am
biciją, jaunuolišką jautrumą, 
kartais ir asmeninį išskaičiavi
mą (labai retai). Todėl nenuo
stabu, kad politikavimas v •činold

Lietuvių jaunimo didžiousias j tų klasėse, kad po darbo turėtų 
telkinys Vakarų Europoje — sveiko maisto, o atvangos valan- 
VASARIO 16 GIMNAZIJA — domis pajustų, kad artimo mei- 
jau laukia Kalėdų. Nebetoli ta, lės darbai gyvenimą tobulina, 
diena, kada šios gimnazijos mo- .
kiniai su mokytojais, susirinkę I . Kai Kale<lų proga žmonės ski’,
Kalėdų eglutėn, minės iš Tėvy- r’a gauna specialių dovanų, ti- Maskvinė Pravda paskelbė aš- slypėti ir kiti sovietų tikslai Vo 
nės atsineštą prisiminimą ir viso kad lietuviai neuž- trii straipsnį prieš vakariečius, kietijos atžvilgiu,
krikščioniškojo pasaulio švenčia- *r savo neturtingo vaiko — pareikšdama, kad Sovietų Sąjun-
mą Kristaus gimimo sukaktį. Ta- Vasario IG Gimnazijos. O kiek-1 ga Berlyno klausimą spręsianti 

vienas paaukotas doleris, markė I "radikaliai". Washingtone diplo-da prie kalėdinių stalų, nors ir 
nematomi, bet mintyse pašaukti, 
sėdės broliai ir sesers, likę pa
vergtoje Lietuvoje, ir po pasau
lį pasklidę Vasario 16 Gimnazi
jos rėmėjai.

Be įsipareigojimo Lietuvai ir 
be nuoširdžių santykių su lais
vaisiais lietuviais bei jų organi
zacijomis negalima įsivaizduoti 
nei mūsų gimnazijos prasmės, 
nei jos įsikūrimo bei išsilaikymo. 
Ji yra keliaprasmis lietuviškai 
krikščioniško solidarumo kūri
nys. Todėl joks viešas žodis ne
išreikš pilnai tos padėkos, kur’ 
priklauso visiems gimnazijos ge
radariams. Jai pajusti ir supras
ti reikti] pažvelgti į veidus ir šir
dis įvairių narių tos didelės šei
mos — mūsų gimnazijos, — kai 
ji susispies prie stalų prisiminti 
Kalėdas. Deja, gimnazijos rėmė
jai JAV-se, Kanadoj, Pietų Ame
rikoj ir Australijoj negalės tą 
dieną būti drauge su mokiniais 
ir mokytojais, kad pajustų save 
aukų prasmę lietuviškiems rei
kalams. Bet dėlto jų vertė nesu
mažės. Ji bus gyva širdyse ir lie
tuviško solidarumo istorijoj.

žinome, kad ne vien mūsų gim
nazija reikalinga lietuvių aukų 
Todėl PLB Vokietijos Krašto 
Valdyba ir Vasario 16 Gimnazi
jos vadovybė ieško lėšų vokiečių 
visuomenėj ir jų įstaigose. Yra 
vilčių, kad pastangos bent atei
nančiais metais neliks bergž
džios. Bet ir tada gimnazijos iš
laikymas pirmiausiai priklausys 
nuo lietuvių. Jų paramos ji ypač 
reikalinga dabar, kai sudaromos 
maisto ir kuro atsargos žiemai, 
kad mokiniai ir mokytojai nešal-

ar svaras bus pakartotinis įpa
reigojimas jos mokiniams ir mo-

matiniai sluoksniai atvirai bukš- 
tauja, kad Kremlius ruoŠiąsis

kytojams geriau įvykdyti tuos sulaužyti visus susitarimus, ne
tikslus, kurie yra nubrėžti Va-I čiančius Berlyno okupaciją, ir
sario 16 Gimnazijai. Stipri para
ma jai taip pat būtų vienas aki
vaizdžių atsakymų Tėvynės pa

bandyti priversti Vakarų valsty
bes iš to miesto pasitraukti. Spė
jama, kad už šio manevro galį

Solistė Irena Kaledinskaitė, lapkričio 29 d. koncertuojanti Cleve
lande, Santaros filisterių rengiamam vakare. Plačiau skaityk 5 psl.

Prez. Eisenhoweris ir valst. 
sekr. Dulles Berlyno klausimą 
nagrinėjo specialiuose Baltųjų 
Rūmų pasitarimuose.

Vak. Vokietijos kancleris 
Adenaueris įteikė Maskvai notą, 
kuri reiškia taktinį kompromisų 
ieškojimą. Anksčiau Vakarai bu
vo reikalavę laisvų rinkimų vi
soje Vokietijoje, centrinės vy
riausybės sudarymo Berlyne pa- 

[ gal tų rinkimų duomenis ir tik 
I tada taikos sutarties tarp Ketu- 
• rių didžiųjų ir tos vyriausybės.
! Adenaueris savo notoje pasiūlė 
Keturių Didžiųjų ambasadorių 
konferenciją Vokietijos suvieni
jimo klausimais, drauge palie
čiant ir kitus Vokietijos klausi
mus, įskaitant ir busimąją tai
kos sutartį.

Maskvos ambasadorius Ryt. 
Vokietijai, M. Pervukinas buvo 
išvykęs į Maskvą, greičiausiai 
naujų instrukcijų gauti.

Rytinės Vokietijos komunisti
nis režimas paskelbė, kad jis 
99.89% "laimėjęs" praeitą sek
madienį vykusius rinkimus į 400 
vietų "parlamentą (1954 m. rin
kimai buvo "laimėti" 99.46%).

KARIUOMENĖ VALDO 
SUDANĄ

Sudano kariuomenė nuvertė 
konstitucinę vyriausybę, perim
dama krašto valdymą. Sudaryta 
1,3 narių aukščiausioji taryba ir 
kabinetas, į kurį įeina 5 civiliai, 
su kariuomenės vadu gen. Ibra- 
him Abboud priekyje.

Nors nuverstasis premjeras 
Abdulah Khalil buvo palankus 
Vakarams, nemanoma, kad val
džią perėmusieji kariškiai būtų 
Nasserio šalininkui. ,

Jaunimo auklėtoja
Pasibaigus nepriklausomybės 

kovoms, bent dabar atrodo, bu 
vo natūralu panaikinti kariuo
menę. Tokiu nuomonių girdėjom 
tada, ypač iš kairiojo sparno 
žmonių. 'Tokius užmetimus girdi
me ir dabar iš to paties ir kitų 
sparnų". Deja, to padaryti ne

galėjome dėl vidujinės ir išori
nės grėsmės. Pagaliau, dideli 
mūsų natūralios teritorijos plo
tai buvo likę svetimųjų rankose. 
Turėjome būti pasirengę tuos 
plotus atgauti. Tas iš dalies ir 
buvo atlikta, 1923 m. atvaduo
jant Klaipėdos kraštą.

Gal ilgainiui turėjome bandy
ti pakeisti mūsų ginkluotų pajė
gų pavidalą — stiprinant Šau
lių S-gą ir mažinant reguliarią 
kariuomenę. Bet tai įmanoma at
likti tik palaipsniui. Tik pakėlę 
tautinį susipratimą, daugiau ap
sišvietę, galėjome bandyti to 
siekti.

Tautinį susipratimą, apšvietę, 
iš dalies ir fizinį auklėjimą pri
augančiam jaunimui davė mūsų 
mokyklos. Suaugusio jaunimo 
auklėjimą pasiėmė kariuomenė 
ir jį daugumoje atliko gerai. Tai 
rodė šimtai ir tūkstančiai pa
vyzdžių.

žiu aptarnautojai, geležinkelių ... . ¥J ,
.. v U1 , .prasme veik visu kraštu kariuo-tiesejai; kalviai, šaltkalviai, ark- ___ A
Iių kaustytojai ir daugelis kitų. i 
Visoms šioms specialybėms pa
ruošti mūsų kariuomenėj buvo 
atskiri daliniai, kuriuose kvali
fikuoti specialistai parengdavo 
amatininkus.

Ne vien kareivio apmokymu 
kariuomenės vadovybe rūpinosi. 
Karininkams parengti, be karo 
mokyklos (pirmo laipsnio kari
ninkų parengimas), buvo įsteig
ti: aukštieji karininkų kursai, 
bendriesiems kariniams daly
kams (vienerių metų kursas) ; 
aukštieji karo tecchnikos kursai 
karo inžinieriems paruošti (kur
sas apie trejus metus) ; aviacijos 
kursai lakūnams, mechanikams, 
meteorologistams. Buvo siunčia
mi karininkai į užsienio karo 
akademijas, universitetus. Daug 
studijavę mūsų universitete. Pa
baigoj įsteigėm savo karo aka
demiją generalinio štabo kari
ninkams paruošti.

Technikos dalinių viršininkas 
prof. gen. Dirmantas nedvipras
miškai buvo įspėjęs savo valdi
nius, kad norintieji pasilikti ka
riuomenėj karininkai privalės 
baigti aukštąjį mokslą, puskari
ninkiai — aukštesnįjį. Tam bu
vo sudaromos ir sąlygos.

menėse yra draudžiamas, nors 
patys aukštieji vadai neretai mė
go politikuoti, nejučiomis tapda
mi silpnais politikais ir blogais 
kariuomenės vadais. Tai matėme 
kituose kraštuose, taip buvo ir 
pas mus.

Sukilimai
Taigi, po 1926 m. rinkimų mū

sų jaunesnioji karininkija buvo 
palinkusi politikuoti. To pasė
koje įvyko du perversmai: 1926 
m. gruodžio 17 d. ir 1934 m. bir
želio 7 d.; pirmasis pasisekė, an
trasis — ne. Abiejų šių sukili
mų užkulisiuose stovėjo tuome
tinių vyriausybių opozicijoje 
esančios partijos.

Smulkiau šiuos sukilimus ap
tarti būtų jau atskira tema. Pa
galiau apie pirmąjį jau daug ra
šyta. Nesiimu spręsti, ar jis bu
vo reikalingas Jar ne. Tik noriu 
pravesti analogiją tarp mūsų 
ano meto padėties ir šiemetinių 
Prancūzijos įvykių. Abu pavyz
džiai rodo, kad išėjusi iš ribų 
parlamentarinė, daugpartinė sis
tema gali privesti prie chaoso.

1934 m. opozicinių partijų or
ganizuotas sukilimas virto savo-

(Perkelta į 3 psl.)

Vokietijoje, netoli Greven, vežama JAV atominė 90 tonu patranka kelyje apvirto ir gyventojam 
sudarė didelę pramogą ...
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• Laisvės Kovų muziejaus atida- mokratų partijos kalbėjimo var- 
rymas įvyks lapkr. 23 d. Jauni- žybose laimėjo pirmąją vietą ir
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Šia savai ie...
V

Balys G a i d ž i ū n a s

šių metu lapkričio dvidešimt 
trečiąją švenčiame Lietuvos ka
riuomenės 10 m. sukaktį, šven
čiame svetur, be savosios kariuo
menės paradų, tik savybėje su
sirinkę praeičiai prisiminti ir 
vienai kitai ugningesnei minčiai 
įskelti, švenčiame, tikėdami su
laukti laisvės ir žadėdami tos 
laisvės prikėlimui aukotis, šven
čiame, gerai žinodami, kad rei
kės dar daug vargo mūsų tėvy
nei pakelti, kol jos žemėje vėl 
galės laisvai vaikščioti savasis 
karys. Nesvarbu, uniformuotas 
ar ne, bet gerai žinąs laisvės kai
ną.

Neabejoju, kad šioje šventėje 
bus prisiminti visi kariai. Ne tik 
tie, kuriuos mes labai gerai atsi
menam, atsiradusius po 1918 
metų, bei ir anie mūsų prosene
liai kuriems daugiau laiko teko 
praleisti su ginklu, negu su dar
bo Įrankiu rankose. Bus prisi
minti ir visi tie kariai, kurie ko
vojo, mirė. tremtin išėjo jau da
bartiniam tėvynės varge. Nei 
juos niekas į uniformas įvilko, 
nei niekas už karžygiškumą prie 
peršautos krūtinės, medalių pri
segė. Bet .jie kariai. Ir patys ge
riausieji.

Man, kaip ir daugeliui, visi 
kariai vienodai brangūs. Nesvar
bu, kuriame tėvynės laisvės mū

ri būti teikiamos visos mūsų pa
stangos. Buvusio kario, ūkinin
ko, darbininko, ar kurio kito lie
tuvio. Visi šiuo požiūriu mes tu
rime būti tik kariai. Kariai la
bai įvairiuose frontuose ir labai 
įvairiose sąlygose. Be uniformų, 
be šautuvu, bet rūpestingai ap
galvoję tuoj atlikti tokį laisvės 
žygio darbą, koks tuo metu ga
limas atlikti. O jei ateis laikas, 
kad mums reikės į rankas imtis 
ir šautuvą, jo imsimės, kaip 
ėmėsi ir paskutiniosios Nepri
klausomybės kovose laisvės pa
siilgę mūsų broliai.

šiuo metu mūsų visų tautinių 
švenčių didžioji paskirtis, lygiai 
ir dabartinė Lietuvos kariuome
nės šventė, tai kiekvienam lietu
viui priminimas, kad turime di
delius įpareigojimus, išsineštus 
iŠ tėvynės ir, juos pildydami, nie
kad neturim apsileisti. O tai at
likdami, mes atliksime ir gero 
b’etuvio, ir neblogesnio kario pa
reigas.

mo Centre, Chicagoje, minint 
Lietuvos kariuomenės 40 metų 
atkūrimo sukaktį.

Lankymui muziejus bus atida
rytas jki lapkričio 29 d. 9 v. v. 
Lankymo valandos kasdien nuo 
6 iki 9 v. v.
• Lietuvių Studentų Sąjungos
metinio suvažiavimo metu De
troite, lapkričio 29 d., yra ren
giamas banketas Statlerio vieš
butyje, kurio metu pagrindinę 
kalbą pasakys Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės pirmininkas Jo
nas Matulionis.
• Lapkričio 28-30 dienomis, Bal- 
timorėje, Southern viešbutyje, 
šaukiamas Lietuvių Inžinierių ir 
Architektų suvažiavimas. Bus 
renkami PLIAS ir ALIAS valdo
mieji organai.
• BALE seimas įvyksta lapkri
čio mėn. 29-30 dienomis Newar- 
ke, N. J. šv. Jurgio salėje — 180 
Nevv York Avė.
• Iš Baltimorės atsiųsta paminė
ti "Baltimorės Lietuvių Tautiš
ko Knygyno Auksinis Jubilie
jus”. Tai 12 puslapių brošiūrėlė, 
primenanti šio knygyno 50 me
tų sukaktį.
• Livija Bražėnaitė, gyvenanti 
Stamforde, Conn., skelbtose de-

gavo eilę dovanų. Ji yra aktyvi 
skautė ir dalyvauja kitose lietu
vių organizacijose.
• Senosios kartos lietuvių veikė
jų sūnus — Vytautas Pigaga,
gyvenąs Leicester, Mass., yra iš
rinktas atstovu į Mass. seimelį. 
Iš profesijos jis yra mokytojas, 
mokytaująs Leicester vidurinėje 
mokykloje.
• Urbanos universitete studijuo
jančių lietuvių vardu Vita Kriau- 
čiūnaitė atsiuntė tokį laišką:

"Priimkite Urbanos lietuvių 
studentų nuoširdžią padėką už 
nuolatinį Dirvos siuntinėjimą. 
Suradę laisvą valandėlę užeina
me į skaityklą pasiskaityti, tuo 
būdu sekame lietuviško gyveni
mo eigą.

Tikimės, jog ir šiemet mus 
Dirva taip pat ištikimai lankys, 
kaip ir lig šiolei".
• Studentų Sąjungos spaudos ir 
informacijos skyriaus vedėjas 
Rimas Vėžys, rašytame mums 
laiške sako:

"Malonu pastebėti, kad Jūsų 
redaguojamas laikraštis DIRVA 
ypatingai daug dėmesio skiria 
studentijai bei kitam lietuviš
kam jaunimui, kaip skautams, 
moksleiviams ir t.t. Jeigu visi 
lietuviški laikraščiai parodytų

tokį nuoširdumą jaunimui — 
problemų būtų tikrai mažiau."
• Tris knygų bibliotekas, virš 
$150.00 vertės, pernai dovanai 
laimėjo V. Maželis iš Brooklyn, 
N. Y., P. Maldeikis iš Cicero, III. 
ir Liet. Tautinis Knygynas iš 
Baltimore, Md.: jie, pasinaudo

dami Gabijos leidyklom knygų iš
pardavimu, buvo įsigiję knygų 
virš $5.00 sumos. Tokia laimė 
kiekvienam gali tekti ir šiemet, 
nes Gabija vėl paskelbė knygų 
išpardavimą Sąrašų prašykite 
šiuo adresu: Gabija, Straight 
Path, Wyandanch, N. Y.

ABN - ANTIBOLŠEVIKINIO TAUTU 
BLOKAS - KANADOJE

DETROIT

KIEKVIENO PAREIGA 
PAREMTI LITUANUS 

LEIDIMĄ
Kilnu i» gražu, kad mūsų be

simokąs jaunimas, be savo tie
syje jie kovėsi, svarbu, kad jie, I sioginių pareigų, dirba ir lietu- 
laisvės ieškodami, mokėjo auko- viškąjį darbą, populiarindami sa- 
tis. O tokie kariai, kurie tik ža-|vo tautos kultūrą, meną, papro- 
dėjo aukotis, bet nei bendrame,! čius ir kita.
nei pavienyje mūšyje neišdrįso Į vienas tokių svaresnių jų dar
kantis, šioj sukakty nebus prisi- yra Lituanus žurnalo leidi- 

mas anglų kalba, kurio pagrin-mmti. Jie praeitin nuėjo su vėjo 
nupeštomis vieškelio dulkėmis.

Nepriklausomos Lietuvos ka
riuomenės šventė didelis apmąs
tymas ateičiai. Apmąstymas, 
prisimenant mūsų valstybinę ir 
tautinę praeiti, kurią minėdami 
gal kartais ir perdaug deklamuo
jant Deklamuojam ir permažai 
gilinamės j visas istorines pasė
kas. O jos mums yra davusios ir 
skaudžių pamokų. Iš didelės vals
tybės virtom maža. Tautiniu gy
ventoju skaičium, lyginant su ki
tais, sumenkom. O dabar vėl — 
nešam vergiją. Tik vienas pasi
didžiavimas, kad niekas niekai 
iš mūsų neišrovė ryžto siekti 
laisvės. Tiesa, tie, kurie nuėji 
istorinio laiko pavėjui, tie iš mū
sų tarpo išėjo ir kitoms tautoms 
buvo trąša gyventi. Bet kurie iš
likom, išlikom kariais. Tai įro- 
dėm Nepriklausomybės karuose, 
tai irodėm paskutinėj vergijoj. 
Ne dainoj, bet realybėj, savo že
mės laukus krauju sumirkę.

Dabartinėmis sąlygomis sun
ku visiems surasti vierfokius už
davinius. Tėvynėje palikusiems 
ir su vergija besigrumiantiems 
negi duosi patarimą, kaip jie ti'« 
r i elgtis. Juos kietos gyvenimo 
sąlygos išmokė naujais metodais 
Levi i nelygią kovą. O ką patar
si aniems, kurie į vergo darbus 
įkinkyti anapus Uralo ar dar to
liau. Net ir laisvėje atsidūru- 

’jsiams, kurie buvom 
tremtiniais ir dabar

pamažu virstam emigrantais, 
vienodo uždavinio negali pasiū
lą ti.

Bet kai ten bebūtų, pagrindi
niuose savo siekimuose mes tu
rim bendrąjį uždavinį — Lietu
vos laisvės atgavimą. Jam ir tu

dinis tikslas supažindinti kita
taučius su Lietuva ir jos dvasi
nėmis vertybėmis. Be to, vesti 
kietą ir tvirtą kovą prieš raudo
nuosius pavergėjus, kurie naiki
na ir žlugdo visa tai, kas lietu
viams nuo amžių buvo brangu ir 
reikšminga.

šiandieną, kada yra vedama

visuotinė kova prieš bolševizmą, dėl savo dvasinio peno, bet ir dėl 
didesnės finansinės pagalbos — 
žurnalui Lituanus.

Jaunieji aukoja darbą ir laiką, 
energiją ir pasiryžimą. Mes, vy
resnieji, turėtumėm visa tai įver
tinti, gaustai dalyvaudami jų 
ruošiamame parengime. Tuo ne 
tik suteiksime didesnę piniginę 
paramą, bet ir juos paskatinsime 
dar energingiau ir ryžtingiau 
dirbti dėl mūsų pavergtos Tė
vynės.

P. Jotvingis

GERIAUSIAS SEZONO 
KONCERTAS-BALIUS

Kariuomenės šventės proga 
birutietės ruošia Detroite įdo
miausią sezono koncertą-balių. 
Koncerto programą atliks Pru- 
dencija Bičkienė ir St. Baranaus
kas. Jiems akompanuos muzikas 
Al. Kučiūnais.

Koncertuj-baliui yra paimta 
jauki italų salė. Rengėjos steng
sis, kad ne tik meninė programa, 
bet ir badus paliktų geriausius 
Įspūdžius. Kas jau yra pats bi- 
rutietes buvojęs, tas žino, kaip 
nuoširdžiai sutiktas ir skaniai 
pavaišintas buvo. ,

Visi atsilankykime į ruošiamą 
lapkričio 23 d. koncertą-balių. Jis 
ivyks italų salėje 5100 Oakman 
Blvd. prie Michigan Avė., Dear- 
born, punktualiai 6 vai. K. K.

mūsų jaunimo žygiai ir darbai 
turėtų būti remtini kiekvieno lie
tuvio, kuris kovoja dėl Lietuvos 
ir lietuvių tautos laisvės. Pasiek
sime gražesnių rezultatų, kada 
jaunimui pagelbėsime ne tik 
dvasiškai, bet ir materiališkai, 
kad jų užsibrėžtas tikslas nebū
tų sukliudytas dėl lėšų trūkumo. 
Jie rodo didelį norą ir ryžtą, kad 
žurnalas turiniu tvirtėtų, sva- 
rėtų, išoriniai gražėtų. Neįmano
ma jiems būtų toliau savo kil
naus tikslo siekti, jeigu negautų 
pagalbos iš visuomenės.

Laikraščiuose skaitėme, kad 
sėkmingesniam darbui paskirose
vietovėse sudaryti komitetai, ku
rių pagrindinis tikslas surinkti 
daugiau lėšų žurnalui Lituanus. 
Tuo keliu eidamas, Detroito. Stu
dentų Sąjungos skyrius lapkri
čio 22 d., 7:30 vai. vakaro, Uk
rainiečių salėje, 4655 Martin 
ruošia koncertą, kurio programą 
atliks solistė Aldona Stempužie
nė ir aktorius Algimantas Diki
nis. Akompanuos muzikas Jonas 
švedas.

Turint galvoje jų didžius sie
kius. kaip galint daugiau pagel
bėti savajai tautai ir išpopulia
rinti ios vardą kitataučių tarpe, 
paremkime ši jų žygį. Gausiai 
dalyvaukime koncerte ne vien

Ryšium su 15 metų sukaktimi 
nuo ABN įsisteigimo (1943 m. 
lapkričio 20-21) Toronte buvo 
suruoštas minėjimas. Šis minė
jimas susidėjo iš 3-jų dalių.

1) ABN politinė konferencija, 
kuri buvo lapkričio 8 d. Joje skai
tytos paskaitos:

a) ABN — Kanada tikslai ir 
perspektyvos. Skaitė ukrainietis 
W. B. Bezchlibnyk.

b) Kanados užsienio politika 
ir rusų imperija — latvis Victors 
Upeslacis.

c) Ekonominis rusų veržima
sis užvaldyti pasaulį — ukrainie
tis M. Sosnowskyj.

d) Atominis karas ir naciona- 
lės revoliucijos — ABN Centri
nio Komiteto pirmininkas, atvy
kęs iš Europos ir keliavęs politi
niais reikalais per 4 kontinentus
— Y. Stetzko*

Išdiskutavus praneši m u o s e 
keltas mintis, buvo priimtos ati
tinkamos rezoliucijos.

Šiai politinei konferencijai va
dovavo išrinktas prezidiumas, į 
kurį įėjo: p. Spolskis, dr. J. Kaš- 
kelis ir p. Liepinš.

Antroji dalis — banketas, ku
ris vyko tos pačios dienos vaka
re ukrainiečių kultūros centre. 
Dalyvavo per 500 svečių, kurių 
tarpe matėsi Federalinio ir On
tario provincijos parlamentų na
rių, Lietuvos Gen. Konsulas Min. 
V. Gylys, miesto burmistras, 
įvairių tautybių ir organizacijų 
iš Kanados ir JAV atstovai. Taip 
gi Toronto didžiųjų laikraščių 
korespondentai, bei vietinių gru
pių laikraščių redaktoriai arba 
jų atstovai.

Šio banketo metu buvo pasa
kyta daug kalbų. Programiniai 
kalbėtojai buvo: ABN pirminin
kas Y. Stetzko, prezidentas of 
American Friends of ABN Dr. 
N. Procyk, Lietuvos Gen. Kon
sulas min. V. Gylys, Otavos bei 
Ontario vyriausybių atstovai 
miesto meras Philips ir daugelis 
kitų.

Trečioji dalis — masinis mi
tingas su koncertu Massey Ilall
— įvyko lapkričio 9 d. (sekma
dienio. vakare).

Prie išrikiuotų keliolikos tan
iu vėliavų eilės užima vietas gar
bės prezidiumo nariai. J garbės 
nrezidiumą iš lietuvių buvo pa
kviesti: Generalinis Konsulas V. 
Gylys ir dr. J. Kaškelis. Kalbė
jo: Kanados darbe, ministeris 
Mr. Michael Starr, buvęs Ukrai

nos ministeris pirmininkas ir 
dabartinis ABN centrinio komi
teto pirmininkas Miunchene Y. 
S. Stetzko, Toronto meras Mr. 
Philips ir ministeris X. Yarem- 
ko.

Baigus politines kalbas, sekė 
koncertas. Koncerto programą 
išpildė: bulgarų ir lietuvių solis
tai; lietuvių ir slovakų tautinių 
šokėjų grupės; latvių oktetas; 
lietuvių kvartetas ir ukrainiečių 
vyrų choras. Mūsų solistas V 
Verikaitis pasirodė pilnoje savo 
didybėje *r susilaukė ilgai salė
je nenutilstančių aplodismentų. 
Taip pat gražiai pasirodė šokėjų 
grupė "Gintaras” ir vyrų kvar
tetas. B.

TORONTO

40 SIMBOLIŠKŲ ŽVAKIŲ
SKAUTUOS SUKAKTIES 

MINĖJIMAS TORONTE
L. Skautų S-gos 40 metų su

kaktis Toronte buvo iškilmingai 
atšvęsta lapkričio 8-9 d.d.

J šventę buvo atvykęs vysk. V. 
Brizgys. J/apkr. 8 d. vakare įvy
ko pamaldos už žuvusius bei mi
rusius skautus šv. Jono Kr. baž
nyčioje. Po pamaldų, liepsnele 
užsižiebus 40-čiai simboliškų žva
kių skaučių-tų rankose, buvo pa
dėta bailų rožių puokštė žuvu- 
siems Nepriklausomybės kovose 
pagerbti. Sekmadienį, lapkr. 9 d., 
vysk. V. Brizgys atlaikė šv. mi
šias.

Tą pat dieną, po pietų, Įvyko 
iškilminga sueiga, kurioje daly
vavo visi Toronto skautai ir 
skautės. Sueigoje žodį tarė Vy
riausias Skautininkas S. Kairys, 
kviesdamas visus skautus ir va
dovus sąžiningai atlikti pareigas, 
siekti mokslo bei žengti tobulė
jimo keliu. Jis taip pat įteikė To
ronto skautų Dvasios vadui kun. 
F. Ažubaliui ir ir tunt. p. s. V 
Abromaičiui ordeną už nuopel
nus sk. vyčiui J. Karaziejui vė 
liavos žymenį. Tėvų, rėmėjų bei 
svečių buvo prisirinkusi didžiuli 
Prisikėlimo parapijos salė.

Akademijos metu sveikino 
min. V. Gylys ir P. L. B-nės Cen
tro V-bos pirmininkas p. J. Ma
tulionis. V. s. Karalius, svečias 
iš Clevelando, išsamioje kaboje 
apžvelgė lietuviškos skautijos 
raidą ir iškėlė po pasaulį paskli
dusiu mūsų skautu ambasadoria-

vimo reikšm- bei svarbą, švenįė
ję dalyvavo ir Kanados lietuvių 
skautų Dvasios vadas, Tėvas 
Kulbis S. J.

Skaučių atlikta meninė pro
grama buvo trumpa ir labai vy
kusi. Svečiai turėjo progos pa
žiūrėti skautiškų darbų bei vaiz
dų iš skautiškojo gyvenimo pa
rodėlę. Svečių akį ypač traukė 
s. L. Sendžikienės darbo juosta 
su joje įaustais Lietuvos himno 
žodžiais.

Po programos, visi iškilmėse 
dalyvavę svečiai buvo pakviesti 
į skaučių paruoštą arbatėlę.

Toronte bendras aktyviųjų 
skautų skaičius, neskaitant aka
demikų, siekia apie 200. Skautų 
ir skaučių vienetai čia pradėjo 
organizuotis prieš 10 metų ir ne
maža jaunimo yra perėję per jų 
gretas.

Toronte reziduoja Vyriausias 
Skautininkas S. Kairys, čia iš
eina v. s. č. Senkevičiaus reda
guojamas Skautų Aidas, šių me
tų pavasarį perkelta Torontan 
Kanados rajono skaučių vadijos 
būstinė. Kanados rajono vadei- 
ve yra vyr. valt. M. Vasiliaus
kienė.

Skaučių Šatrijos tuntas apjun
gia 5 d-vės. Tuntininkė yra ps. 
D. Keršienė. Skautų Rambyno 
tuntas turi taip pat 5 vienetus. 
Tuntininku yra ps. V. Abromai
tis. Yra skautininkų-ių ramovė, 
kurios pirm. yra ps. L. Kalinaus
kas. Veikia skautų-čių židinys, 
kurio pirm. yra v. s. V. Skrinska.

Lietuviškuoj u ambasodorium 
yra skaučių-tų tautinių šokių 
grupė Gintaras, vienintelė To
ronte. Tačiau znuo jos nenori at
silikti vyr. skaučių kunigaikš. 
Birutės d-vė, kuri šių metų ru
denį buvo suorganizavusi lietu
višką skyrių Kanados Tautinėje 
parodoje. II. G.

Tik Dirvą skaitydamas sukinosi 
apie viso pasaulio lietuvių gyve
nimą ir būsi geriausiai informuo

tas apie tarptautinę padėlį.

SIŲSK ŠVENČIŲ PINIGUS 
J z DABAR!

Išvenk paskutinės minulės 
skubėjimo! Tavo giminės ir 
draugai gaus pinigines dovanas 
laiku, jeigu jas pasiusi dabar!

Šis patarnavimas teikiamas 
visuose mūsų 68 patogiuose 
bankuose.

uo y i fat ori
Rlember I-ederal Deposit Insurance 

Corporat ion

siems sav
•litiniais

Eagle ženklai padidina sutaupąs
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DOWNTOWN- PUBLIC SQUARE ON THE HEIGHTS-CEDAR CENTER -

Vyriški 15,33 iki 19.98 garsios gamybos

V:, *
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Group 1 ... The Suburban coat, in solid color of 
fane y shades c f grey, blue, or brown.

Group 2 ... The Irridescent Long Length Gar Coat 
with large storai collar, in shades of brown or navy.

Group 3 ... Sateen, Water-Repellent Hooded, Double 
Breasted Toggle Coats in shades of tan or charcoal grey.

Group 4 ... Double Breasted, wool Toggle Coats in 
shades of brown or charcoal grey. Long vvcaring, warm.

Group 5 ... Handsome Shawl collar, 3 Way Knit Orlon 
Lined Bor.iber Jacket in charcoal, tan or navy shades.

Group 6 ... Self coJar, or Shaivl collar Zip-front 
Sur coats in shades of tan, grey or blue.

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

The May Co.’s Basement Mei ’s Clothing 

Department Downtown and On the Heights
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PIRMASIS NEW YORKO MOKYTOJAS 
IR GYDYTOJAS BUVO LIETUVIS

f ANICETO SIMUČIO, LIETUVOS VICEKONSULO, NEW YOR
KO LIETUVIŲ PREKYBOS RŪMŲ SUSIRINKIME DARYTO 

PRANEŠIMO SANTRAUKA)

(2)
fe Iš tolimesnių įvairių dokumen- 
uj aiškėja, kad mūsų tautiečio 
būta gana smarkaus, įkyraus 
tiek kolonijos valdovams, tiek ir 
Vakarų Indijos Bendrovės cent
rui Olandijoje. Po pusantro mė
nesio jūromis užtrukusios kelio
nės Kuršius atvyko 1659 m. lie
pos 4 d., bet, vos įsteigęs mo
kyklų ir pradėjęs dirbti, jis pra
nešė mokyklos direktoriams, kad 
iš gaunamo atlyginimo jis nega-,
lįs padoriai pragyventi, prašo 
rekomenduoti centrui Amsterda
me, kad jo alga būtų pakelta, kų
jie ir padaro tų pat metų rugsė
jo 17 d. laiške, prašydami pa
kelti jo algų ir nuo savęs pridė
dami: "Kiek tai liečia jo darbų 
ir uolumų, mes iš tiesų turime 
paliudyti, kad jo darbštumas yra 
nuostabus, ir kad jaunuolių pa

ryta pažanga yra nepaprasta”, 
žinoma, centras jo prašymų

atmetė, nes, esu, kol Kuršius ne
vedęs, tai gaunamo atlyginimo, 
turėtų pakakti. Vėliau ir čia pra
sidėjo bėdos: vietos valdininkai 
prikibo prie jo, kad jis nuo vaikų 
įmųs daugiau, negu nustatyta, 
kad savo mokinių tinkamai ne- 
valdųs, jie plėšų vienas kito dra
bužius ;Kuršius į tai atsikirto, 
kad esu ne visi tėvai sutinku, jog 
jų vaikai būtų baudžiami. Vėliau 
jis net kažkokio kolonisto buvęs 
patrauktos į teismų, kad už pirk
tų kiaulę įmokėjęs dalį mokes
čio, o sutarto likučio mėnesio 
gale negrųžinęs. Pagaliau, po po
ros metų, Kuršius buvo atleistas 
ir 1661 m. liepos mėn. išvyko į 
Olandijų.

Dėl atleidimo jis surašė iš sa
vo pusės ilgų pasiaiškinimų, ku
ris buvo išsiųstas į Amsterdamą. 
Veikiausia tas pasiaiškinimas 
duotų daug šviesos apie mūsų 
tautiečio vargus New Yorke.

Kolonistai tuometiniam New 
Yorke buvo prasti. Pats Stuy- 
vesant rašė į Amsterdamu ir pra
šė nesiųsti pirklių ir kitokių bal
tarankių, kurie negali juodo dar
bo dirbti, bet vargti pratusius 
pabėgėlius, ūkininkus ar ūkio 
darbininkus. Pati bendrovė bu
vo labai šykšti, o pragyvenimas 
New Yorke buvęs kelis kartus 
brangesnis, negu pačioje Olan
dijoje.

Iš tolo žiūrint, atrodo, kad jis 
turėjo iš gaunamų pajamų išgy

venti, nes, be algos, gavo iš kiek
vieno vaiko tam tikrų sumų plius 
pajamų iš medicinos praktikos. 
Arba, kaip Lietuvos bajoras bu
vo pripratęs plačiai gyventi, to
dėl ir gaunamų pajamų jam ne
pakako.

Na, bet mums ne tas rūpi. 
Svarbiausias klausimas, ar jis 
tikrai buvo lietuvis. Kad jis bu
vo buvęs profesorius Lietuvoje 
abejonių nėra, bet iš iki šiol su
rastų dokumentų nėra pasakyta, 
kad jis lietuvis.

Jeigu būtų prieinami Vilniaus 

Jėzuitų Akademijos ir Leyden 
universiteto Olandijoje archyvai, 
tai būtų galima nustatyti, kada 
ir kame jis gimęs, kokius moks
lus ėjęs ir t.t. Prieš kelis metus 
esu kažkuriame žurnale skaitęs, 
kad, grįžęs į Olandijų Kuršius 
įstojęs į Leyden universitetų, ir 
sąrašuose buvęs žymimas kaip 
"nobilis Lithuanus”. Tų infor
macijų New Yorko archyvuose 
surasti nepavyko.

Visos kitos aplinkybės rodo, 
kad dideliu abejonių dėl Kuršių 
lietuviškumo turėti netenka. Jo 
laikais Olandija lietuviams buvo 
gana gerai žinoma. Nemaža Lie
tuvos didikų vaikų ten mokslus 
ėjo. Pavyzdžiui, Lietuvos didikas 
Jonušas Radvila, ėjęs mokslus 
Saksonijoje, kurį laikų tarnavo 
Olandijos kariuomenėje. 1655 
metais rusai pirmų karta Lietu
vos istorijoje užėmė Vilnių, o 
Švedijos karalius Karolis Gusta
vas — Lenkiją. Likęs vienas ir 
atsidūręs kare prieš rusus ir šve
dus, Jonušas Radvila tų pat me
tų rugpiūčio 18 d. pasirašė Kė
dainiuose Lietuvos-Švedijos uni
jų. Tūkstančiai Lietuvos didikų 
ir bajorų buvo išbėgę į Prūsus, iš 
kurių ne vienas pateko ir į Olan
dijų. Vienu žodžiu, aplinkybės 
buvo tokios, kad daugelio lietu
vių pakliuvimų į Olandijų reikia 
skaityti normaliu aniems lai
kams.

Kita aplinkybė, kuri rodo Kur- 
šiaus lietuviškumų, tai jo pavar
dė. Ir tai kaip tik ne pavardė, 
kuria Kuršius žinomas daugely
je leidiniu kaip Curtius, bet kaip 
Cursius.

Curtius yra sena pavardė, ži
noma jau beveik penkis šimtus 
metų prieš Kristaus gimimų. 
Vieno legendarinio didvyrio var
du yra pavadintos pelkės netoli

Romos ”Lacus Curtius”. Be to, 
yra plačiai žinomas apie 30 metų 
prieš Kristaus gimimų gyvenęs 
Aleksandro Didžiojo biografas 
Rufus Quintus Curtius. Tos 
pavardės populiarumas veikiau
sia ir bus tikroji priežastis, ko
dėl mūsiškis Kuršius New Yor
ko mokyklų istorijoje žinomas 
kaip Alexander Carolus Curtius, 
nors oficialiuose dokumentuose 
jis užrašytas kaip Cursius.

Kokia didelė tendencija buvo 
jo pavardę rašyti Curtius vieto
je Cursius, parodo kad ir tokia 
aplinkybė. Aukščiau minėtam 
Fernow rinkinyje Kuršius mini
mas trijuose dokumentuose (psl. 
436, 437 ir 443 pusi.), kuriuose 
oficialiai ištisai paduodami jo 
abu vardai ir pavardė, ir visuose
jis rašomas Alexander Carolus 
Cursius. Ketvirtam dokumente 
(pusi. 462), kur raštininkas pa
rašė tik jo pavardę veikiausiai iš 
atminties, nes vardų matomai 
neprisiminė, tai automatiškai 
parašė "Rector Curtius”.

Negana to, tuos aukščiau mi
nėtuosius tris dokumentus cituo
jantieji automatiškai vietoje 
Cursius rašo Curtius. Pavyzdžiui, 
nepaprastai išsamiam veikale 
apie olandų mokyklas Amerikoje 
tūlas Kilpatrick (The Dutch

Skautai akademikai, dalyvavę P. J. Žiūriu minėjime. Iš kairės 
aukštyn: inž. Juodikis, A. Mėlinauskas, Dirvos bendradarbis V. 
Kamantas, p. Kamantienė, p. Lekniekaitė, p. Vizgirdienė, p. Viz

girda ir inž. Matas.

Schools of New Netherlands and 
Colonial Nevv York By W. H. 
Kilpatrick. Washington, 1912) 
cituoja Frenovv rinkinio 437 pus
lapyje paduotų dokumentų, vis
ką paraidžiui nurašydamas, iš
skiriant pavardę, kurių nurašo, 
ne kaip dokumente parašyta, bet 
klaidingai — Ciurtius.

Iš visko galima spėti, kad šis 
mūsų tautietis yra buvęs savo
tiškai užsispyręs. Kaip daktaras 
ir dargi lotynistas jis negalėjo 
nežinoti apie egzistavimų senos 
romėnų pavardės, kurių tarpe 
buvo ir aukščiau minėtasis Alek
sandro Didžiojo biografas Rufus 
Quintus Curtius, ir vis tik jis 
kažkokiais sumetimais nepasi
rinko garsios romėniškos pavar
dės, bet visur rašėsi Cursius.

Pagunda tam turėjo būti ne
maža, nes tais laikais lietuviai
didžiavosi prieš lenkus savo ro
mėniška kilme, bajorų vaikai 
nuoširdžiai studijavo savo "pro
tėvių” lotynų kalbų ir net ta 
kalba knygas rašė. Pavyzdžiui, 
1650 metais t. y. devyneri me
tai prieš Kuršiui išvykstant į 
Ameriką, Amsterdame, Olandi
joje, pasirodė tų laikų Europoje 
pagarsėjusi lietuvio artileristo 
knyga apie tų laikų artilerija 
Artis magnas artileriae pars pri-

KARIUOMENĖS SUKAKTI MININTC*
(Atkelta iš 1 psl.)

tiška, retai girdėta kariškių de
monstracija. Opozicinės partijos 
norėjo pilno perversmo, šūkiu 
"atversti 1926 m. sukilimų”, bet 
patys sukilėliai nusprendė pra
šyti (teisingiau spausti) prezi-

ma — auctore Casimiro Sieniie- 
nowicz, Equite Lithuano olim 
artilerine Regis Poloniae pro- 
praefect, kuri bematant buvo iš
versta į prancūzų, olandų, vokie
čių ir ispanų kalbas. Vadinas, 
tais laikais lotynų tautietis Kur
šius savo pavardės nelotynino.

Kitataučiui natūraliau skam
ba Curtius, bet mums, lietu-
viams, tai yra skirtumas, lyg 
tarp dienos ir nakties. Curtius,
kaip pavardė, mums nieko nesa
ko, po ja gali būti pasislėpęs bet 
kurios tautos žmogus, bet Cur
sius (arba Kuršius) yra dar ir 
šiandien tebeegzistuojanti lietu
viška pavardė. Pavyzdžiui, iš imi
gracijos archyvų yra žinoma, 
kad 1951 m. į Bostonų atvyko iš 
Vokietijos tūlas tremtinys Er
nestas Kuršius, kitas — Jonas 
Kuršius tuo metu dar buvo Vo
kietijoje.

Be to, tarp lietuvių yra žino
mos tokios analogiškos pavar
dės: Kuršus, Kuršis, Kuršelis, 
Kuršaitis ir Kuršauskas. Paga
liau kuršiai buvo artimi lietuvių 
kaimynai, todėl ir Kuršiaus pa
vardė galėjo atsirasti panašiai, 
kaip yra atsiradusios pavardės: 
Lenkas, Gudas, Vengras, Vokie
taitis ir t.t.

(Pabaiga)

E HENRY FURNACE CO, MEDINA, O

Bottling Co.

GERESNIŲ Namų Statytojai 

pasirenka MONCRIEF
ŠILDYMĄ ir ORO VENTILIACIJĄ

dentų, kad tas pakeistų ministe
rių kabinetų. Kai prezidentas 
spaudimui nepasidavė, "pervers
mas” tuo ir baigėsi. Tai geriau
sias pavyzdys, kaip geras politi
kas apstatė puikų karį.

Kai "sukilėliai”, jų vadovo 
gen. Kubiliūno įsakyti, buvo be
grįžtų į namus, lakūnai savo ini
ciatyva parskrisdino Kaunan 
prof. Voldemarų, šis veiksmas 
sudarė galimybę ir patį "sukili
mų" pavadinti voldemarininkų 
sukilimu. Kadangi tokia versija 
buvo patogi ir valdžioje esančiai 
partijai ir opozicijai, tai' daugu
mas jos ir laikėsi.

Klaidinga šį sukilimo bandy
mų paversti vienos partijos šei-
myniniu kivirčiu. Greičiau jį 
reiktų pavadinti nevykusiu opoz.
partijų bandymu su dar labiau 
nevykusiu sukilimo vyriausio 
vadovo pasirinkimu. Daugumas 
aktyvių sukilėlių prarado turė
tus laipsnius, bet kai kurie iš 
pasyvių sukilėlių, gudriai išlavi
ravę, gavo generolų laipsnius 
(man žinomi du atvejai).

Gen. St. Raštikis savo atsimi
nimuose mini dar vienų bandymų 
padaryti sukilimų, kada jis buvo 
atstatytas nuo kariuomenės va
do pareigų. Tai, atrodo, buvo 
Klaipėdos krašte veikusios taip 
vadinamos žygininkų organizaci
jos darbas, kurių sudarė visos 
opozicinės partijos, ši organiza
cija maskavimosi sumetimais 
taipogi buvo vadinama volde- 
marininkais (vargšas tas profe
sorius, ant kokių tvorų jo pavar
dė nebuvo kabinėjama).

Teatleidžia jautresnieji, kad 
aprašiau kariuomenėj pasitaikiu
sias silpnybes. Visi darome klai
das, bet iš jų turime pasimokyti. 
Politikai taip pat turėtų kai kų 
i savo galvas įsidėti. Ak jau daug 
kas grubiai kaišioja savo pirš
tus į labai jautrias reikalingas 
organizacijas, užgniauždami kil
nius jų tikslus.

Išvados
Bandydami uždėti ant bešališ

kų svarstyklių ir pasverti sumi
nėtas geras ir blogas mūsų ka
riuomenės puses, turėtume dar 
užmesti keletą gal ir sunkesnių 
geležgalių, būtent: kariuomenė 
perdaug mums kaštavo; nelai-

mingaisiais mūsų valstybės me
tais kariuomenė neatliko savo 
uždavinio ir p.

Bet, jei įsigilinsime į ano meto 
sąlygas jr mesime tikrai nuošir
dų, bešališkų žvilgsnį, tai dau
gumas pamatysime gerųjų lėkš
tę slenkant žemyn. Visur atsi
randa rūdžių, bet negera vien į 
jas spoksoti ir užsispyrus vien 
tik savo pusę ginti.

Jei jau kas ir bando tvirtinti, 
kad 1941 m. sukilimų prieš bol
ševikus ar partizaninę veiklų 
vykdė gimnazistai, studentai, 
tai paklauskime, kas juos išmo
kė karybos dalykų? Prisiminki
me jiems gen. Pečiulionį, kap.

' Noreikų ir šimtus kitų, kurie žu
vo kautynėse su bolševikais ar
pakibo jų kartuvėse. Pagaliau 
paklauskime, kodėl, kaip taisyk
lė, kiekvienas buvęs mūsų ka
riuomenės karininkas yra bolše
vikų pasmerktas mažiausia iš
trėmimui?

Nepaprastai taikliai yra išsi
reiškęs anglų politikas W. Chur- 
chill: Dievų ir kareivį garbina
me pavojaus metu. Pavojus pra
eina — Dievų pamirštame, ka
reivį keikiame.

Ši mintis verta pasvarstyti, 
minint mūsų kariuomenės atkū
rimo 40 m. sukaktį.

• Ukmergėje, kaip rašo komu
nistinė spauda, dabar esą 20,000 
gyventojų. Nors nuo karo pabai
gos praėjo virš 13 metų, bet ka
ro griuvėsiai Ukmergėje tebėra 
neišvalyti ir daug pastatų dar 
neatstatyta.

Skaitydami KARĮ būsite ge
rai informuoti apie pasaulinius 
karinius įvykius, rasite straips
nių iš karinės ir Lietuvos istori
jos retais paveikslais iliustruotų 
ir Lietuvos karių atsiminimus iŠ 
įvairių laikų.

Metinė prenumerata $5.00; ra
šykite: KARYS, 916 Willoughby 
Avė . Brooklyn 21, N. Y.

ĮSTABŪS draugai
AXEL MUNTHE

(32)
Cesare stovėjęs prie lango ir matęs ma

ne parvykstantį namo; jis užnešęs mane laip
tais, nes aš apalpęs, norėdamas išlipti iš ka
rietos. Vežikas Tappio visiškai nematęs, Ce
sare buvęs taip išsigandęs dėl mano išvaizdos, 
kad jis — nedovanotina — visiškai užmiršęs, 
pradėti jo ieškoti. Tik dabar jis nulipęs, kad 
duotų žinių konsului. Aš nežinau net, ar jis 
tik dėl Tappio konsulo ieškojęs. Bandžiau 
Cesare išbarti, tačiau buvau perdaug pavar
gęs.

Kiek vėliau atėjo konsulas. Jis buvo pui
kus vyras, tačiau nesuprato padėties ir manė, 
kad reikalas sukasi apie kų kita. Kai jam pa
aiškėjo manę ištikusi nelaimė, jis pasižadėjo 
daryti visa, kų galėsiąs, kad Tappio suradus. 
Jis pridūrė, kad galbūt turėsiąs daugiau lai- 
j^s, negu bandydamas mane surasti. Jis tu- 
qs man visų krūvų laiškų ir telegramų, o 
prieš valandų konsulatas gavęs telegramų iš 
Švedijos užs. reik. ministerijos su prašymu 
nustatyti, ar aš esąs "gyvas ar miręs”. Jis 
daręs visa man surasti, tačiau visi jo pasitei
ravimai atitinkamose įstaigose buvę bevai
siai.

Aš šypsojausi barzdon, nors ir tokioje 
varganoje būklėje, ir pareiškiau jam, kad šį 
kartų keliauju incognito. Prie progos jam 
pasiūliau, kad geriau būtų porų dienų palauk
ti, prieš atsakant į telegramų.

Cesare palydėjo konsulų laiptais žemyn,

ir iš jų pasišnibždėjimo nugirdau, kaip mano 
faktotas jam pasakė: "Parla col cane, come 
se fosse un cristiano” (kalba apie šunį, tar
tum tas būtų krikščionis).

Vėlai vakare gavau porų eilučių iš kon
sulato, kad visur pasiųsti paieškojimai, visi 
policijos valdininkai turį Tappio žymes, ir aš 
turįs tikėtis visa, kas geriausia.

Mano liga nenorėjo išsivystyti į tvarkin
gų cholerų, aš išgulėjau visų naktį, laukda
mas gerai pažįstamų simptomų, kurie vis dar 
nesirodė.

Kitų dienų man buvo geriau, tačiau aš 
neturėjau ramybės pagalvoti apie save patį, 
kaip jūs galite suprasti. Galbūt jūs juokiatės 
iš manęs, tai skaitydami; dėl manęs — juo
kitės, kiek patinka. Tačiau aš nesijuokiau, 
gulėdamas ten vienišas ir galvodamas apie 
ištikimų draugų, kuris dešimtį metų dalinosi 
su manimi džiaugsmais ir skausmais. Gal jis 
buvo papuolęs į žiaurių žmonių rankas, ku
rie jį mušė ir kankino, gal jis kur tupėjo pri
rištas ir bailiai laukė, kada aš ateisiu ir jį 
išvaduosiu — aš, kuris net ant kojų pastovė
ti negalėjau!

Aš įsivaizdavau, kad jį tuojau rasčiau, 
jei tik galėčiau išeiti, ir beveik verkiau dėl 
savo bejėgiškumo. Aš grasinau ir maldavau 
Cesare, kad mane apvilktų ir padėtų nueiti 
į karietų. Bet jis nekreipė nė trupučio dė
mesio į tai, kų sakiau.

Po pietų konsulas vėl atėjo. Jis man ne

pasakė nieko naujo, ir aš dabar jau buvau 
įsitikinęs, kad mano šuo yra galutinai pra
žuvęs. Konsulas bandė mane guosti, kaip įma
nydamas, ir pasakojo, kad vienas jo kolegų 
savo šunį du kartu praradęs ir vėl atgavęs — 
ir dabar mokėjo, penkis frankus per metus 
tūlam kamoristui už garantijų, kad šuo dau
giau nebebus pavogtas.

Konsului išėjds, Cesare ir aš posėdžia
vome. Mudviejų pasitikėjimas įstaigų galia 
visada buvo mažas, o Cesare turėjo tokį ryš
kų nusiteikimų prieš policijų, kad net maną
jį pralenkė. Tų patį vakarų Cesare išsileido 
kelionėn į Piazza dėl Mercato — pasidairyti, 
ar neužtiksiųs ano "ciabattino” (batų lopy
tojo). Prieš vienuolikta valandų mane aplan
kė individas, kurio kitomis aplinkybėmis tik
rai būčiau pabūgęs, jei jis nakties metu būtų 
pasirodęs mano kambaryje. Šis keistasis sve
čias pasveikino mane, kaip senų pažįstamų, 
ir paklausė, ar aš jį atsimenąs, tačiau aš tu
rėjau prisipažinti negalįs atsiminti — jis 
atrodė, kaip patsai velnias. Jis perdavė svei
kinimus iš Don Salvatore, kurį svarbios prie
žastys sutrukdžiusios, ir prašė mane pati
kėti, jog ir jis esąs geras mano draugas. Aš 
padėkojau jam už linkėjimus ir papasakojau 
apie Tappio. Tada išsitraukiau piniginę, iš
tuštinau jos turinį ant staliuko prie lovos ir 
pažadėjau jam visa, kų turėjau, jei jis man 
pargabensiąs šunį. Aš niekada neturėjau daug 
pinigų; ten galėjo būti apie du šimtu lirų. Jis 
atidžiai išklausė, ir aš niekada neužmiršiu, 
kaip pabaigoje pasakė: "Se non ė morto, sara 
cca domani serą!” (jei jis dar tebegyvas, ry
toj vakare bus čia). Aš būkštavau, kad jis 
perdaug pasitikįs savimi, todėl pasakiau ži

nąs, deja, koki čia gudrūs esą šunų vagys. 
Tačiau, kai jis su tom tikru išdidumu atsa
kė: "Šono tutti miei amici" (visi jie mano
draugai) — pamačiau, kad buvau jo neda- 
vertinęs. Aš padėkojau jam už atsilankymų, 
kuris man suteikė naujų vilčių, ir jis išėjo 
savais keliais. Duryse atsisuko ir pašaukė 
man Madonos ir San Cennaro globų. Tų aki
mirkų pažinau jį. Tai buvo vyras, dažnai se
kiojęs paskui mane po to, kai pirmasis buvo 
areštuotas uoste.

Tų naktį Miegojau geriau, ir kai diena * ✓
išaušo, konstatavau, kad konsulas gali ramiai 
telegrafuoti, jog esu gyvas, visai nerizikuo
damas bereikalingomis išlaidomis, prireikus 
telegramų atšaukti.

Laikui slenkant, dariausi vis nerames
nis. Tarp tūkstančio kitų minčių, staiga ding
telėjo, kad aš dėl smulkmenos buvau per- 
griežtos, gal net neteisingas Tappio atžvilgiu 
tų vakarų, kai susirgau. Negalite įsivaizduo
ti, nuolat toji mintis vis grįžo ir mane kan
kino. Atėjo vakaras, ir niekas nesirodė. Ce
sare gavo įsakymų būti gatvėje ir budėti, ir, 
kadangi jis jau vėl buvo pradėjęs manęs klau
syti — tikrai nuėjo ir valandėlei paliko mane 
vienų. Aš buvau taip pavargęs nuo nuolatinio 
susirūpinimo, kad pusiau užsnūdau. Nežinau, 
kiek laiko išgulėjau tamsoje, tačiau žinau, 
kad buvau pabudintas. Cesare įpuolė kam
barin, išgirdau sunkų alsavimų ant laiptų, 
kuris mane vos neišmetė iš lovos, ir Tappio 
įskubėjo kambarin, paskui save ant virvės 
tempdamas Don Salvatore. šis atleido virvę, 
ir mano mielasis šuo šoko prie lovos. Užmetęs 
priekines letenas ant lovos krašto, atsargiai 
padėjo savo didžiųjų galvų ant mano krūti

nės. Jo gražusis kailis buvo kruvinas ir ap
draskytas, stora virvė buvo stipriai sumegz
ta ant jo kaklo.

Nė vienas iš mūsų nekalbėjo — nei jis, 
nei aš, mes niekada nevartojome žodžių, kad 
vienas kitų suprastume. Jis vis labiau glau
dėsi prie manęs, pagaliau atsargiai visu ilgiu 
įšliaužė lovon, ir šiandien tai jam nebuvo 
draudžiama.

Don Salvatore stovėjo prie durų — iš
blyškęs, suvargęs ir apdriskęs, kaip ir mano 
vakarykščias draugas; ant suplyšusio švar
ko tebebuvo dar žymus baltasis kaspinas.*) 
Aš ištiesiau jam rankų, norėdamas padėkoti, 
tačiau jis nusuko veidų ir sumišęs pasakė: 
"Šono uomo di mala vita, e non šono degno 
di toccar la vostra mano”, (esu blogas žmo
gus, nevertas paliesti jūsų rankos). Aš tik
rai neturėjau pagrindo būti griežtas kieno 
nors atžvilgiu, priešingai, to nenorėjau, ir 
tai jam pasakiau.

Daviau jam pinigų, bet jis padėjo juos 
atgal ant stalo sakydamas: ”Voi avete sal- 
vato la figliuola, io ho trovato ii cane — va 
bene cosi!" (Jūs išgelbėjote mano kūdikį, aš 
atradau šunį — tebūna tvarkoj). Po to užsi
metė ant peties apdriskusį apsiaustų ir išėjo.

Tačiau aš tikiu, kad turiu būti dėkingas 
Don Salvatorei daugiau už kų, negu už šunį.
■■ —L—i ........ ........

*) Kai vaikas suserga, tėvai daro įžadus 
Madonai. Jie pasižada tom tikrų laikų, daž
niausiai metus, nešioti jos spalvas, ir jokia 
jėga jų neprivers tų spalvų nusiimti anks
čiau. Madonos dėl Carmine garbei nešioja
mas rudas su baltais kraštais kaspinas, Ma
donos delle Salette — baltas su raudonais 
kraštais ir t.t.

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

Ar tikrai vienos politinės vadovybės neturėjimas yra Aukščiau
siojo palaima? — Ar LNT apie tai tokios pačios nuomonės, kaip 
A. Maceina? — Nejaugi politinių veiksnių gausa reikalinga? — 

Ar kalbos apie veiksnių gausos reikalingumą nėra tik bandymas
pateisinti nepasisekimą vieningai susiorganizuoti?

JAUNIUS ŽILIUI 
Lapkričio 5 d.

... Dar prieš jsileidžiant į tą 
"baisiąją temą” — apie "šuolį 
kairėn”, norėjau pasiteirauti Jū
sų pažiūros į kai kuriuos fronti
ninkų ir specialiai į A. Maceinos 
samprotavimus. Vieni iš jų man 
— dar vasarą beskaitant Į LAIS
VI;! Nr. 15 — atrodė gana įžval
gūs, kiti tiesiog "dangaus keršto 
besišaukia”, šiandien noriu su
stoti tik ties "vidutiniu” iš tų 
samprotavimų, kuris man kelia 
daug abejonių. Jis liečia vieną iš 
dabartinio mūsų politinių gyve
nimo aktualijų, apie kurią buvo 
girdėti šiek tiek užsimenant LNT 
pareiškimuose, ir apie kurią da
bar jau gana kategoriškai yra 
pasisakęs A. Maceina minėtame 
į LAISVE numeryje. Jis rašo:

"Daug kas pastaruoju lai
ku kalba apie mūsojo poli
tinio kelio suskilimą. Be abe
jo, jis nėra vienas. Tačiau 
netiesa būtų vadinti jį ne
vieningu ... Pastarai si a i s 
metais keletas politinių gru
pių išsijungė iš VLIKo. Tuo 
būdu atsirado dar vienas po
litinės veiklos būdas šalia 
VLIKo ir šalia diplomatijos. 
Tačiau šios grupės veikia ta 
pačia linkme kaip ir se
niau ... Kol visos šios veik
los formos siekia to paties 
idealo, tol jų daugingumas 
savyje nėra blogas. Net ga
lima būtų teigti, kad politi
nių veiklos būdų gausa pa
staruoju metu darosi reika
linga ... šia prasme nuola
tinis kai kieno verkšlenimas, 
esą visi tūrėtų sueiti į vieną 
kelią, gali būti laikomas tik
tai politiniu primytivumu”.

Toks pasisakymas atrodo lyg 
pastanga ne tik pateisinti, bet 
net ir skatinti vieningos; politi
nės vadovybės idėjos atmetimą 
užsienio lietuviuose. Bet man to
kia pastanga dar labiau atrodo 
esanti tik bandymas pateisinti 
nesėkmę vieningos vadovybės 
siekime.

LNT ir frontininkų kai kuriuo
se pasisakymuose buvo teisingai 
pastebėta, kad Lietuvos nepri
klausomybės idėja yra visų mū
sų veiklos vienytoja. Tikrai, ta 
prasme lietuviai vieningi.

Tačiau sunkoka istorijoje ras
ti pavyzdžių rodančių, kad kada 
nors nepriklausomybės idėja bū
tų buvusi realizuota politinės 
dezorganizacijos keliu. Istorija 
kaip tik turi pavyzdžių, liudijan
čių priešingai.

Lenkų pastangos 19-me šimt
metyje šviesesnių momentų su
laukdavo ne tada, kai jų vado
vybė būdavo suskilusi į kelias 
rungtyniaujančias grupes, o kai 
visai išeivijos politikai vadova
vo A. Czartoryskis; ir vėliau 
Lenkijos reikalams ne padėjo, o 
kenkė Pilsudskio ir Dmovvskio 
varžybos dėl būsimos valdžios. 
Ta žala buvo pašalinta, kai jie, 
Paderewskiui ir aliantams tar
pininkaujant, susitarė.

Toliau, Temojo Pasaulinio ka
ro metu ve‘Rusių jugoslavų ar 
čekoslovakų komitetų pavyzdžiai 
irgi paremi;. iki šiol daugumai 
berods aiškią nuomonę, kad idė
ja, kurios siekiama koordinuotai, 
realizuojama greičiau, negu sie
kiant dezorganizuotai. Taigi, 
reiktų dar įrodyti (jeigu gali
ma!), kad vienos politinės vado
vybės neturėjimas taip jau iš 
tikrųjų ir yra Aukščiausiojo pa
laima . ..

Cituotuose A. Maceinos teigi
muose yra ir dar viena nepama
tuota viltis. Jei yra atskiri poli
tinės veiklos židiniai, tai kiek 
yra pamato pasitikėti, kad "šios 
grupės veikia ta pačia linkme”? 
"Ambasados steigimas” Bonno- 
je čia gali būti vienas iš daugelio 
pavyzdžių ...

Tiesa, tiek vienų, tiek kitų 
sluoksnių buvo ta pačia linkme 
nukreiptas noras — pasitarnau
ti Lietuvai, "tam pačiam idea

lui". Tačiau idealas yra viena, o 
konkrečios priemonės jam siekti 
kartais esti kas kita. Idealas gali 
būti visiems suprantamas ir pri
imtas, lyg orientacinė žvaigždė. 
Tada jis nereikalauja sprendimų. 
Todėl jis iškyla viršum kasdie
ninių aktualiųjų prblemų. Aktu
alias problemas sudaro konkre
čios priemonės tam idealui siek
ti. O čia, kaip mūsų praktinėje 
veikloje pilna' pavyzdžių, "tos 
pačios linkmės” dažnai ir nebe
matyti ...

Yra perdidelė prabanga dėl 
nesėkmingai pasibaigusių susi
vienijimo pastangų guostis, esą, 
visi darom, ką išmanom, ir vis
tiek tai yra gerai, nes darom gi 
tik Lietuvai Tėvynei... Man te

beatrodo, kad politinių pajėgų 
suvienijimo idėjos primatas yra 
tokia tiesa, kurios nereikia įro
dinėti.

Įdomus yra kelias, kuriuo pri
eita nuomonės, kad "politinių 
veiklos būdų gausa ... darosi 
reikalinga”, čia, man rodos, pa
siremta tekiu mąstymu, kad — 
kadangi yra taip kaip yra, tai 
taip ir reikia. Ilgokai trukusios 
derybos tikslu atstatyti užsienio 
lietuvių politinę vienybę užėmė 
tiek daug laiko, jog kai kurie 
politikai priėjo išvados, kad tai 
esąs tik laiko eikvojimas, kad 
verčiau, esą, tą laiką sunaudojus 
konkretesniems darbams, kad — 
galutinėj išvadoj — "veiklos bū
dų gausa” yra tas, ko mums se
niai reikėjo. Bet tai logikos klai
da. Nesėkmė darnos siekime ne
reikalinga.

Be to, man atrodo, A. Macei
na yra perdaug paveiktas kultū
rininkui būdingo mentaliteto. Jis 
politikoj siekia tokių sąlygų, kur 
nuomonių ir vertybių įvairumas 
ir rungtyniavimas nepasibaigtų 
elektorato sprendimu, o būtų se
paratistinės veiklos įkūnijimas. 
Taip gali būti kultūrinėje veik

loje. Politiniame susitvarkyme 
tokia tendencija pavojinga. Gin
čą tokiu klausimu nukėlus iki 
kraštutinumo, būtų galima 
klausti: ar būtų naudinga vals
tybei turėti kelias valdžias, kelis 
"politinės veiklos būdus"? Ana
logija, tiesa, ribota, bet, manau, 
tiksli. Jei ir nenormalioje padė
tyje gyvenam, tai nėra reikalo 
nenormalumų skaičių dauginti. 
Kaip yra momentų, kada reika
lingas, sakysim, "amerikiečių” 
žodis, taip kartais tikrai yra rei
kalo tarti "lietuvių politinės iš
eivijos" žodis. O čia jau yra skir
tumas, ar jį tars toji visa lietu
vių politinė išeivija, ar jį tars 
vienaip tautininkai, kitaip socia
listai, trečiaip krikščionys de
mokratai ir t.t.

Pastangos turėti vieną tokią 
politinę vadovybę, kurioj būtų 
demokratiniu būdu išreikštos

lietuvių politinės išeivijos nuo
monės su Lietuvos nepriklauso
mybės siekimu susijusiais klau
simais, yra ne "politinis primi
tyvumas", o siekimas efektyves 
nei veiklai reikalingų sąlygų. 
Priešingai, įrodinėjimas, kad 
"politinių veiklos būdų gausa 
pastaruoju metu darosi reikalin
ga", yra tik bandymas teorinėj 
plotmėj pateisinti nesėkmę. Kon
kretų darbą dirbti, tiesa, būtinai 
reikia, bet taip pat reikia ir nuo
lat ieškoti tikslingesnių darbo 
priemonių. Man atrodo, kad ko 
ordinuota veikla, išeinanti iš su
tartu būdu sudarytos vienos po 
litinės vadovybės ir neslopinan 
ti privačios iniciatyvos, yra bū
tinybė. Man tuo tarpu ne visai 
aišku, ar LNT sluoksniuose vy 
rauja tuo klausimu tokia pati 
pažiūra, kaip ir A. Maceinos iš
dėstytoji, ar kiek kitokia ...

IŠ VIDURNAKČIO SAULĖS ŠALIES
It. MINKONAS

(3)
Danų kaimas susideda iš maž

daug tuzino medinių, raudonai 
bei žaliai dažytų namukų. Ten 
yra danų metereologijos stotis.

Guess vvhosaved ahead ?

ATIDARYK

SAVO

Eskimų "namai"
Netoli nuo danų kaimelio yra

eskimų kaimo liekanos. Jsteigus 
karinę bazę, eskimai buvo iškel
ti į jiems pastatytą kaimą už 50 
mylių. Mums buvo patarta nelan
kyti eskimų, nes jie esą labai ne
atsparūs mūsų lengvoms užkre
čiamoms ligoms. Pvz., paprasta 
sloga jiems gali būti mirtina. 
Eskimų kaime dar yra likę keli 
jų namukai. Sustatyti iš velėnų 
ir akmenų, jie atrodo kaip kups
tai. Jie yra maždaug žmogaus 
aukščio ir kubinės formos. Įėji
mas yra per maždaug keturių 
{Midų aukščio ir penkių pėdų il
gio velėnų tunelį. Abejuose tu
nelio galuose yra durys, sukal
tos iš lentgalių. Viduje tėra vie
nas kambarys. Sienoje yra vie
nas langelis. Velėnų sienos yra 
apie pėdos storio. Baldai susi
dėjo iš medinės platformos, pa
keltos apio pusę pėdos nuo že
mės if užimančios beveik visą 
kambarį. Ta platforma buvo nau
dojama kaip visos šeimos lova 
nakties metu ir kaip suolas die
nos metu. Kampe stovi senoviš
ka krosnelė, kuri buvo naudo
jama virimui ir šildymui. Sienos 
išklotos 1951 metų JAV laikraš
čiais. Tarp ant plikos žemės as
los paliktų šiukšlių mėtėsi kiš
kių bei lapių kailių gabalai. Lau 
ke, aplink namukus, dar yra iš
mėtyti didei bei maži žuvų kau
lai. Sename eskimų kaime bu
vo vienintėlė vieta, visos Thulė 
apylinkėje, kur augo tiršta, ža
lia žolė.

Aiškiai matėsi, kaip žemė šalo iš 
apačios, o ne nuo paviršiaus, nes 
greitai upeliai visai užšalo, nors 
oro temperatūra dar vis laikėsi 
aukščiau salimo taško. Pagaliau, 
rugpiūčio 18 dieną matėme sau
lės nusileidimą 10 vai. vakare. 
Po to kas dieną saulė tekėdavo 
10 minučių vėliau ir leisdavosi 
10 minučių anksčiau. Buvo įspū
dinga matyti prožektorių švie
sas tamsoje, taip kaip pirmą kar
tą pamačius New Yorko šviesas 
iš laivo.

Po poros savaičių žemė visai 
sušalo, vis pūtė šaltas vėjas, bet 
be sniego. Dažnai užeidavo rūkas 
ir viskas apsidengdavo balta šal
na. Rugsėjo pradžioje tempera
tūra buvo nukritusi iki 5° F. Po
rai dienų staiga vėl pakilo iki 
30° F. Po to naktį būdavo apie 
10° F, o dieną apie 20° F.

Kada namo?
žemei visai sušalus, sumažėjo 

ir darbas. Pasirodė pirmieji grįž- 
tančiųjų namo į JAV sąrašai. 
Tarp likusiųjų pagrindinė tema 
vis būdavo, kada kas bus siun
čiamas namo. Atskrisdami į Thu- 
lę visi žinojo, kokios gyvenimo 
sąlygos laukia. Tačiau po pen
kių mėnesių tuščia aplinka ir 
atskyrimas nuo "pasaulio" pada
ro visus daugiau ar mažiau kap
rizingus. Visur atrodo trūksta 
sutarimo ir entuziazmas dirbti 
nyksta. Noras pabūti ilgiau Thu- 
lėje atsiranda, tik pagalvojus 
apie uždarbį, čia vidutinis atly
ginimas yra apie 1000 dol. į mė
nesį, plius visas pragyvenimas. 
Atskaitoma tik JAV mokesčiai. 
Todėl yra nemažai tokių, kurie 
praleidžia kiekvieną vasarą Thu
lė je.

Rugsėjo 9 dieną iškrito daug 
sniego. Kai kur prikrito net iki 
dviejų pėdų. Sekančią dieną stip
rus vėjas pustė sausą sniegą. 
Saulė, vis anksčiau leisdamosi, 
iš pradžių nušviesdavo visą dan
gų auksine spalva, o vėliau rau
dona ar fijoletine. Po saulėlei
džio, esant giedrai, dar ilgai ma

LOS ANGflES

KARIUOMENĖS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS

Lietuvių Veteranų Sąjungos 
"Ramovė" Los Angeles skyrius 
lapkričio 30 d. rengia 40 m. Lie
tuvos kariuomenės šventės mi
nėjimą.

Minėjimas prasidės Lietuvių^ 
Šv. Kazimiero parapijos bažny
čioje 10 v. 30 m. pamaldomis už 
žuvusius dėl Lietuvos nepriklau
somybės ir laisvės.
, Po pamaldų parapijos salėje 
įvyks akademija. Paskaitą skai
tys Lietuvos Garbės Konsulas 
Dr. J. Bielskis, o po to bus kon
certinė dalis.

Maloniai kviečiame visus lietu
vius šiame minėjime gausiai da
lyvauti.

Įėjimas laisvas.

Pavirink 
sumą, kurios 

tau reikės 
ateinančioms 

Kalėdoms

$25.00
50.00

100.00
250.00

Tavo
{mokėjimai
kiekvieną
savaitę
'bus:

$1.00
2.00
4.00

10.00

KALĖDŲ

TAUPMENŲ KLUBO 

SĄSKAITĄ

DABAR!

FOR SAVINGS
Msmber Federal Deposit Insurance Corporation

Vasaros vaizdas
Vasaros metu dažnai susifor

muodavo. tirštas rūkas. Jis, slink
damas nuo įlankos, pripildydavo 
visus slėnius. Iš viršaus atrody
davo kaip baltų debesų jūra.

Nutirpus sniegui nuo aplinki
nių kalnų aiškiau matėsi Gren
landijos ledo kepurė. Ji atrodė 
kaip niego dykuma. Jos pakraš
čiai daugumoje buvo statūs, kaip 
siena ir siekė kelių šimtų pėdų 
aukščio. Ledo viršutinį pakraštį 
dengė sluoksnis žvyro. Vasaros 
metu tirpsta sniegas nuo ledo 
kepurės viršaus ir vanduo, bėg
damas žemyn, išrausia lede grio
vius. Todėl vasarą vaikščioti ant 
ledo yra labai pavojinga.

Grenlandijos pakraščiai yra 
labai iškarpyti siauromis įlan
komis, kurios yra vadinamos "fi- 
jord". Milžiniški ledybai slenka 
nuo ledo kepurės žemyn į tuos 
"fijordus”, kur jie sutrūksta į 
didelius ledo kalnus. Ledo kal
nai vandens srovių yra išnešami 
į Atlantą.

Prie ledo kalno
Vieną vakarą pasiryžome ke

turiese nueiti prie pat ledyno. 
Kelionė gerokai išvargino, nes 
turėjome eiti pora valandų per 
akmenų laukus ir nusileisti nuo 
tūkstančio pėdų aukščio kalno. 
Arčiau prie ledynų visai nesima
to jokios augmenijos. Visur tik 
matosi įvairiausių akmenų lau

kai. Dar neapaugę samanomis, 
pėdos ar daugiau storumo, apva
lūs akmenys atrodo kaip nušvies
ti. Kalnų šlaitai, kuriais reikėjo 
lipti, yra statūs ir padengti di
deliais, aštriais subyrėjusių uolų 
gabalais.

Leidžiantis šlaitu, priekyje bu
vo įspūdingas vaizdas. Keturi 
platūs ledynai slinko žemyn tarp 
kalnų iš trijų pusių, į maždaug 
dešimties mylių pločio įlanką.
Ramiame, kaip stiklas, vandeny
je plūduriavo daug ledo kalnų.
Keli buvo labai dideli — kaip di
džiausi pasaulio laivai.

Įlankoje buvo labai ramu ir 
viskas atrodė sustingę. Tik ret
karčiais staiga pasigirsdavo dun
dėjimas, lyg griaustinio, kai at
skilęs gabalas ledo nuo ledyno 
pirma pasineddavo po vandeniu 
paskui iškildavo į paviršių. Po 
to vėl viešpatavo visiška tyla.
Atkeliavus prie pat ledyno kraš
to jis pasirodė esąs daug stores
nis, negu atrodė iš toliau.. Apie1 j.yda^osi pašvaistė. Ji buvo ru- 

pėdų aukščio pakraštys (jaj preltoim (prie horizonto), gel-

WATERBURY
Vietos skautės ir skautai in

tensyviai ruošiasi savo tradici
niam kaukių vakarui. Vakaras 
įvyks lapkričio 29 d., 7 vai. vak.^ 
Šv. Juozapo parapijos didžiojoje 
salėje, šokiams gros geras 6 as
menų orkestras. Veiks turtingas 
bufetas ir labai įdomi loterija.

LIETUVIŲ
ENCIKLOPEDIJOS

TALKA

šimto pėdų aukščio, 
buvo vertikalus kaip siena. Le
dynas buViOi apie pępkių mylių 
pločio. Jo paviršius buvo nešva
rus, labai susiraukšlėjęs ir daug 
kur perskilęs, žemiau sniegas 
buvo suspaustas į gryną ledą. 
Padarę kelias nuotraukas, pra
dėjome visomis keturiomis kop
ti atgal į kalną. Kas porą pėdų 
vis reikėjo ilsėtis, nes šilta ap
ranga labai vargino.

Artėja žiema
Trumpa vasara greitai prabė

go. Liepos gale saulė jau pradėjo 
suktis žemiau horizonto. Rugpiū
čio pradžioje nuseko upeliuose 
vanduo, parudavo samanos ir žo
lė, nuvyto gėlės, žemė daug kur 
pasidarė sausesnė, ant mažesnių 
balelių užsidėjo plonas ledas. Va
sarą temperatūra buvo pakilus 
iki 50° F. Dabar dieną būdavo 
apie 40° F, o naktį apie 35° F.

tona, žalia ir mėlyna. Kitur juo
dame danguje stipriai švietė 
žvaigždės ir mėnulis. Spalio pra
džioje pasirodydavo tik saulės 
viršūnė iš už kalnų tarp 11 ir 4 
valandos dieną. Dažnai būdavo 
apsiniaukus ir tamsoka — kaip 
vėlai vakare.

Išskrendant, spalio 10 dieną 6 
vai. vak., buvo 5° F stovykloje. 
Ryte jau buvau prie New Yorko. 
Išlipęs iš lėktuvo, pasijutau, lyg 
ant kitos planetos. Tamsiai ža
lia žolė, medžiai, asfaltuotos gat
vės, mūriniai pastatai — viskas 
atrodė kaip sapne.

(Pabaiga)

Dirvą būtinai pasiūlyk savo 

kaimynui susipažinti ir po to 

paragink ją užsiprenumeruoti.

Lietuvių Prekybos Bendrovė, vienintelė šios rūšies firma pa
saulyje, gerai žinoma Europoje ir Australijoje, siūlo savo patarnavi
mus ir JAV gyvenantiems tautiečiams.

Lietuvių Prekybos Bendrovė turi visus reikalingus leidimus 
siųsti dovanų siuntinėlius betarpiai iš Anglijos į Lietuvą ir į visas 
Sovietų Sąjungos sritis.

Lietuvių Prekybos Bendrovė viską ima tiesiai iš fabrikų ir 
todėl pateikia tautiečiams įvairias į Lietuvą siunčiamąsias prekes ne 
detalinėmis, bet urminėmis kainomis, tokiomis, kokių iki šiol niekas 
dar nebuvo siūlęs.

Lietuvių Prekybos Bendrovė, prisistatydama savo tautiečiams 
JAV, siūlo specialų ekspress standartinį siuntinėlį, sudarytą iš trijų 
gabalų po 3 1/4 jardo pilkos, rudos ir mėlynos medžiagos, viso labo 
9 3/4 jardo, už negirdėtai žemą kainą — tiktai už

$40
Į šią kainą įeina sovietinis muitas, draudimas, licenzija, supo- 

kavimas ir pasiuntimas. Negana to: prie tokio siuntinėlio galima pri
dėti kataloginėmis kainomis dar 10 lbs. siuntėjo pasirinktų prekių, 
nemokant jokių papildomų mokesčių. Galima pridėti' ir savų prekių, 
bot tik visiškai naujų, nenaudotų. Tokiu atveju už pridedamąsias pre
kes sumokamas tik muitas.

Lietuvių Prekybos Bendrovė yra vienintelė šios rūšies firma, 
neimanti jokių pasiuntimo manipuliacinių mokesčių už siuntinius, ku
rių vertė siekia arba prašoka $75.

Lietuvių Prekybos Bendrovės siunčiamieji iš Londono siuntiniai 
pasiekia Lietuvą per 3-5 savaites. Visi siuntiniai apdraudžiami. Jų 
pristatymas garantuotas.

Lietuvių Prekybos Bendrovė išpildo iš Lietuvos gaunamus re
ceptus ir pateikia visus čia gaminamus vaistus žemiausiomis kainomis.

Reikalaukite mūsų kainininkų ir medžiagų pavyzdžių, kuriuos 
nusiųsime Jums tuojau, gavę Jūsų laiškelį.

Rašykite:

LITHUANIAN TRADING CO.
1 A, Hunt Street 

London, W. 11 
Great Britain

Lietuvių Prekybos Bendrovei reikalingi agentai visose JAV 
valstybėse ir Kanadoje. (89)

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 Raštus — pilną 
komplektą (komplektą sudaro 6 
tomai, kurių trys tomai jau iš
leisti, o ketvirtasis spausdina
mas j 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 Raštų komplektą.

O tie, kurie užsiprenumeruos 
nuo 1959 m. vasario 15 d. iki tų 
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 išleisimus to
mus mokama normalia tvarka.

Lietuvių Enciklopedijos leidi
mas nėra kieno nors asmeniniu 
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 ?

Ir Tu, Mielas pavergtos laubj^ 
Sūnau ir Dukra, pronumeruod™ 
mas L. E., esi tų sutelktinių jėgų 
dalininkas ir Tau, kaip ir visiems 
bendradarbiams ir talkininkams, 
priklausys būsimųjų mūsų tau
tos kartų padėka ir tinkamas 
įvertinimas.

Laukiame atsiliepiant.
Lietuvių Enciklopedija

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

U. S. A.

Tik Dirvą skaitydamas sužinosi, 
kaip gyvena viso pasaulio lietu-

- viai.
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Liet. kariuomenės šventės 

minėjimas

L. V. S. Ramovė, Clev. skyrius 
lapkričio mėn. 22 d. 7 vai. vaka
ro lietuvių salėje mini Lietuvos 
kariuomenės atkūrimo 40 metų 
sukaktį. Ta pačia proga, minėji
mo metu, salėje bus šventinama 
ir mūsų naujai įsigyta skyriaus 
vėliava.

Vėliavos šventinimo apeigas 
atliks šv. Jurgio parapijos kuni
gas Dziegoraitis. Iškilmingų 
apeigų metu Čiurlionio ansamb
lio vyrų choras, vadovaujamas 
muziko Alfonso Mikulskio, sugie
dos pritaikintas giesmes, maldas 
bei dainas.

Atvykęs iš Chicagos Centro 
Valdybos atstovas I vicepirmi
ninkas brig. gen. prof. Stasys 
Dirmantas skaitys tai dienai pri
taikintų paskaitą. Po paskaitos 
bus organizacijų atstovų sveiki
nimai.

Po trumpos pertraukos meni
nę dalį atliks Čiurlionio ansamb
lio vyrų choras.

Toliau seka gera muzika, šo
kiai, atsigaivinimas apatinėje sa
lės patalpoje, gražiai, turiningai 
ir gausiai parengtas birutieČių 
bufetas, loterija.

Įėjimas — auka 1 doleris, jau
nimui 50 c.

Lapkričio 23 d., 10 vai. šv. Jur
gio bažnyčioje įvyks pamaldos už 
žuvusius Nepriklausomybės ko
vose karius bei partizanus. Po 
pamaldų bus aplankytas prez. 
Antano Smetonos kapas, kur 
gen. prof. S. Dirmantas ir Ramo
vės atstovai, uždėdami vainikus, 
pagerbs Lietuvos Prezidento at
minimą.

Pamaldose ramovėnai daly
vaus su naujai įsigyta ir pašven
tinta vėliava. Visos Clevelando 
organizacijos maloniai prašomos 
prisijungti ir su savo vėliavomis' 
dalyvauti iškilmėse. Visa Cleve
lando visuomenė, kuri iki šiol 
atjautė ir rėmė Ramovės orga
nizacija, prašoma ir šiais sukak
tuviniais metais gausiai atsilan
kyti i iškilmes. Ypač kviečiamas 
jaunimas — busimieji ramovė
nai. Ramovės Valdyba

II. Yčaitė-Petkienė, 
atvykusi i P. J. žiūri-o minėjimąvL J v C
iš Los Angeles, čia paviešėjo sa
vaitę laiko ir šį trečiadienį atgal 
išvyko.

DĖMESIO’ 
GLOBĖ PARCEL 
SERVICE. INC.

Persiunčia Jūsų sudarytu 
naujų daiktų siuntinius į Lietu 
vą ir visas Rusijos sritis, apmo 
kant muitą s’untėjui. Gavėja.- 
nieko neturi pi imokėti.

Galima siųsti iki 44 svarų, jei 
gu persiunčiam. \įi daiktai telpi 
dėžėje, kurios d. dis nustatytas 
JAV pašto taisyk ių. Maistą kar
tu su rūbai siųsti neleidžiama.

Nepatikėkit sav brangių siun 
tinių į neaiškias, iūlančias tar 
pininkauti rankas

Globė Parcel Sei ice Ine. siun 
čia su Inturisto įgaliojimais 
Siuntiniai pilnai Apdrausti.

Siuntėjų patogumui turim' 
gerų vilnonių medžiagų, odų. 
skarų, skarelių, batukų, šios pre
kės parduodamos siuntėjams sa
vikaina.

Adresas: 1313 Addison Rd. 
Kampas Superior ir E. 71st St. 

Tel.: UT 1-0896

NELAIMĖ IR LIGA
Liga ir nelaimė ištinka netikė

tai. Todėl tu turi užsitikrinti, 
kad TAVO šeima būtų apsaugo
ta pagal Accident and Sickness 
planą.

NATIONWIDE INSURANCE 
COMPANY siūlo platų ligoninės, 
medicinių, operacinių ir nedar
bingumo pajamų draudimą že
momis kainomis!

Dėl smulkesnių informacijų 
skambinti:
PAULINA MOZURAITIS.

Agentas 
Tel. SK 1-2183

v LAPKRIČIO 22 D., 7 VAL. VAK., LIETUVIŲ 

SALĖJE, RAMOVĖS CLEVEANDO SKYRIUS

RENGIA

LIETUVOS KARIUOMENĖS 40 M. 

SUKAKTIES MINĖJIMĄ

Iškilmingo akto metu šventinama skyriaus vėliava. 
Religines apeigas atliks šv. Jurgio par. kun. Dziegoraitis.

Vėliavos krikšto tėvai: Ponia Sofija Smetonienė ir 
Br. gen. K. Tallat-Kelpša — Ponia Ona Mikulskienė ir inž. 
Pijus žiū rys.

Po šventinimo apeigų LVSR Centro Valdybos atsto
vas, svečias iš Chicagos, buv. Krašto Aps. Ministeris, gen. 
prof. Stasys Dirmantas tars žodį į susirinkusius.

Koncertinę programos dalį išpildys Čiurlionio An
samblio Vyrų Choras, vad. Alf. Mikulskio.

Vaišes organizuoja Birutietės. Jų metu šokiai ir lote

rija. Iškilmės bus filmuojamos.

Kviečiame Clevelando visuomenę dalyvauti šio nepa
prasto momento iškilmėse. Pradedame punktualiai.

LVS Ramovės Valdyba

Tautinės Sąjungos skyriaus
narių metinis susirinkimas įvyks 
lapkričio mėn. 30 d. 11:30 vai. 
Dirvoje — 6907 Superior Avė. 
(įėjimas iš kiemo). Bus metinis 
skyriaus valdybos pranešimas, 
naujos valdybos rinkimai ir kt.

(90)

Pianistas Andrius Kuprevičius
lapkričio mėn. 30 d., 3 vai. p. pie
tų, su Philharmonijos orkestru 
koncertuoja WHK salėje. Pia
nistas skambins vengrų kompo
zitoriaus Bartok konnertą N r. 3. 
Koncerto programoje Beethove
no penktoji simfonija.

Studentų Sąjungos skyrius 
išsirinko naują valdybą

Susirinkmas įvyko lapkričio 
14 d. Čiurlionio Ansamblio na
muose. Dalyvavo 40 narių. Susi
rinkimui pirmininkavo R. Min- 
kūnas ir sekretoriavo A. Gelažy- 
tė.

Svarbiausiu dieno tvarkęs 
punktu buvo naujos v-bos rinki
mai. Senoji valdyba patiekė su
sirinkimui išsamų savo darbų 
pranešimą. Po pranešimo buvo 
renkama nauja valdyba. Išrink- 
i: pirm. C. Melsbakas, vicepirm. 

R. Zorska, sekr. A. Gelažytė, ižd. 
A. šenbergas, ir spaud. ats. ir 
užsienio reikalu ved. I. Stasaitė. 
T revizijos komisija išrinkti: Vyt. 
Kamantas, M. Dabrlkaitė ir R. 
Vizgirdas.

Po oficialiosios susirinkimo 
dalies įvyko vaišės ir pasilinks* 
minimas. 1. S.

IŠNUOMOJAMI
keturių ir penkių kambarių bu
tai. Prieinama kaina. Graži gat
vė. Gražūs kambariai.

626 East 117 St., 
Custodian Suite 2.
✓ MU 1-7240

žvaigždžių žaismo vakaras
įvyksta lietuvių salėje lapkričio 
29 d. Programą atlieka du solis
tai iš Chicagos: Valentinas Lio- 
rentas ir Irena Kaledinskaitė.

V. Liorentas paskutinį kartą 
buvo Clevelande su Fausto ope
ra. I. Kaledinskaitė pasirodys 
Clevelande pirmą kartą ir, santa
riečių įsitikinimu, nustebins vi
sus savo puikiu balsu.

žvaigždžių žaismo vakaras su
teiks visiems paskutinę progą pa
sišokti prieš Kalėdas.

Aleksandras Mackevičius, 
Lietuvos kariuomenės vyties 
kryžiaus kavalierius, karo inva
lidas, sunkiai susirgo ir paguldy
tai į Policlinic Hospital. Jis pra
šo geros valios gailestingų lietu
vių jį sušelpti. Adresas: 6307 
Superior Avė., Cleveland, Ohio. 
Dabar Policlinic Hospital, Cleve
land, Ohio.

EDDY RD — I S. NUO 
ST. CLAIR

Puikiausias plytų namas su 
naujai atrodančiu vidumi. 6 gra
žiai dekoruoti kambariai, kera
mikos plytelių virtuvė ir vonia; 
plius pusryčių kambarys, mie
gamoji veranda, plytelių dušas 
Ir praustuvė rūsyje. Dujų šilu
ma, alumininiai antrieji langai, 
užbaigtas 3 aukštas, dvigubas 
garažas. Nuostabus pirkinys už 
$17,300. Rodomas iš anksto su
sitarus.

Hribar Realtors
GL 1-25C0 — LI 1-6593

Išnuomojamas butas
5 kambariai antrame aukšte 

su apšildymu, suaugusiems, be 
vaikų.

Kreiptis:
6830 Bavliss Avė.

Tel. EX 1-6046

Dr. K. Pautienis
paaukojo invalidui Aleksandrui 
Mackevičiui $30.00.

Stp. Dariaus laivas uždarė 
buriavimo sezoną

Lapkr. 9 d. Clevelando Pilėnų 
tunto Stepono. DARIAUS jūrų 
sk. laivas buriavimo sezono už
darymo proga Šv. Jurgio par. sa
lėje turėjo sueigą su tėvais ir 
bičiuliais. Tuntininko įsakymu 
pareigingi ir darbštūs laivo įgu
los nariai pakelti į valtininko 
laipsnį: vairininkai — Rimas 
Dumbrys, Albertas Korsakas ir 
Gintautas Sniečkus. Į vairininko 
laipsnį pakelti jūrų skautai — 
Benediktas Butkus ir Benedik
tas Karalius.

Pilėnų tunto vardu padėka pa
reikšta tunto sk. tėvų ir rėmėjų 
k-to pirm. Ed. Steponavičiui ir 
nariams O. žygienei ir A. Ruk
šėnui už puikiai pravestą talką 
kelionei i IV Tautinę Stovyklą. 
Dėkojama psktn. R. Vizgirdai už 
tvarkingai atliktus uždavinius, 
parūpinant transporto priemo
nes į TS ir atgal. Dėkojama jūrų 
vyr. sktn. VI. Petukauskui, jūrų 
psktn. Pr. Petraičiui, jūrų bu
džiui vltn. D. Kižiui už didelę tal
ką, parvežant stovyklinį inven
torių iš TS i Clevelandą.

Laivo vadas jūrų psktn. Pr. 
Petraitis paskelbė Stp. Dariaus 
laivui nUsipelnusiu rėmėju sąra
šą: V. Bacevičius, Blažys, Z. Jan
kus, V. Jokūbaitis, A. Juodikis, 
Jurgutavičius, Kaklauskas, Ki
žienė, H. Maciiauskas, Z. Peckus, 
Petkevičius, V. šenbergas, dr. 
M. Vaitėnas ir Variakoiis. Suei- 
koie dalyvavusiems rėmėjams 
įteikti specialūs jūrų sk. rėmėjų 
ženkleliai.

Sueiga užbaigta improvizuotu 
laužu ir vaišėmis.

E. 125 St. Clair
labai geras vienos šeimos namas, 
įrengtas 3 aukštas, garažas, gra
žus sklypas, arti susisiekimo.

E. 222 Lake Shore 
naujas 2 šeimų, po 3 miegamus 
abiejuose butuose, garažai.

RAY NAUSNERIS,
Namų prekyba; namų, baldų ir 

automašinų apdrauda^.
27950 Lake Shore Blvd. 

Cleveland 32, Ohio 
Ofiso AN 1-1990 
Namų LI 1-9216

Geriausi sveikinimai musų draugams ir 
visiems lietuviams

HUMEL

CONSTRUCTION, INC.

PARENGIMŲ KALENDORIUS

1958 m.
Lapkričio 22 d., lietuvių salė

je, Lietuvos kariuomenės 40 m. 
sukakties minėjimas. Rengia 
LVS Ramovė.

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.

17706 Milės Avenue

Call MO 2-3000

J. Nasvytienė,
namuose šeimininkaudama nusi
laužė koją ir buvo paguldyta į 
Policlinic ligoninėje.

M. Eidukevičienė,
vėl sunkiai susirgusi, ketvirtą 
savaitę guli Policlinic ligoninėje.

Lietuvių Prekybos Namai
naujose patalpose — Dirvos na
muose — 6905 Superior Avė. — 
jau gavo didžiulę partiją lietu
viškų plokštelių. Taip pat turi 
didelį pasirinkimą kitų tautodai
lės dalykų: gintaro papuošalų, 
koplytėlių, takelių, juostų, pini
ginių, albumų . . .

Per mus Jūs galite pasiųsti 
savo sudarytus paketus į Lietu
vą. Mes turime didelį pasirinki- 

' mą medžiagų, odų, skarelių, stik
lams piauti rėžtukų, pamušalų 
ir t.t. Priimami ir standartiniai 
angliškų medžiagų ir pigieji 
maisto paketėliai.

Didelis pasirinkimas dovani- 
nių dalykų: sidabro servizų, pa
puošalų, kristalo dirbinių ir t.t. 
šiomis dieni mis tikimės gauti ir 
Salamander batų.

Tad, ligi pasimatymo Lietuvių 
Prekybos Namuose — 6905 Su
perior Avė.

LIST PROPERTY HERE

Singles — 2 familys and apar- 
tment. We have buyers for šame.

Call today.
LESLIE REALTY CO.

B. Greenfeld
LI 1-51C0 MA 1-6255

East 74 gatvė
į šiaurę nuo Superior, dviejų šei
mų, dujų šildymas, ga
ražai, gražiausias namas gatvė
je, turi būti parduotas, tvarkant 
palikimą.

J & M Realty
UT 1-7906 EI) 1-3363

Netoli N. Parapijos 
erdvūs kambariai. 5 
miegami, tik $3000 
įmokėti, parduoda
mas žemiau įkaina
vimo.

KREIPTIS 1 JONĄ NASVYTI. IV 6-9877 
R. A. GALE REALTY CO. IV 6-1600

J. S. AUTO SERVICE 
Sav. J. Švarcas

1254 Addison Road 
Tel. HE 1-6352

Atdara nuo ryto 8 iki 7 v. v.

AUTOMAŠINŲ
TAISYMAS

Mašinų viršaus taisymas 
ir dažymas; motorų, stab
džių patikrinimas ir taisy
mas, greičio dėžės ir kt. ma
šinos dalių įdėjimas.
Parduodami amžini aku
muliatoriai.

24 hours towing.
Dienos telef.: HE 1-6352. 
Nakties tele£: LI 1-4611.

flllilllliiiiillllllililillilllllilliilliiiillilliiii

J. C IJ U N S K A S 
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

EAST CLEVELAND-EUCLID & SUPERIOR AVĖ.

SAVINGS
EARN

3*4%

OPEN EVERY SATURDAY 
UNTIL NOON

SUPERIOR
SAVINGS

ACCOUNTS
INSUREDTO 

♦10,000
HOME AND 

REMODELING LOANS

I. J. SAMAS JEWELER
šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai 

Laikrodžių taisymas. Brangenybės. Įvairus dovanų 
pasirinkimas.

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

P. J. KRRSIS
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 į mane telefonu arba asmeniškai.

JŪSŲ TAUPYMO BEI PENSIJOS PLANAS
Jūsų doleris yra dvigubos vertės, jei t a u p y s i t pas

PHOENIX MUTUAL
Net būdamas 55 motų ar vyresnio amžiaus, gali
te pradėti gauti $100-200 ar daugiau pajamų per 
mėnesį visam gyvenimui, taupant tik pusę tos 
sumos, kurios reiktų sutaupyti banke, perkant 

bonus, .etc.

Atstovai: V. GIEDRAITIS ir V. BALAS 
UT 1-9777 ar LI 1-5893

PHOENIX MUTUAL
3122 Euclid Avė.
Cleveland, Ohio

Malonėkite man atsiųsti informacijų apie šj naujų įdomų planų.

Pavardė ....................................................................................................................

Adresas ........................... ....................................................................................................

Gimimo data ...................................................................................................................

Profesija .............................................................................................................................

JUOZO MIKONIO NAMŲ PIRKIMO-PARDAVIMO ĮSTAIGA

EAST SHORE REALTY
780 E. 185 St. Telef. IV 1-6561. Namu telef. MU 1-2154

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

Namus įsigysi — niekad nesigailėsi!

LIETUVIŲ KLUBAS
6835 SUPERIOR AVĖ. EX 1-1143

Mes kepame visokius pyragus, lietuvišką 

duoną, tortus ir kitus skanumynus. Prašant 
išvežiojame į namus.

ST. CLAIR BAKERY
Sav. O’Bell-Obelenis

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

1404 E. 66 Street Tel. EN 1-4551
Čia Jūs gausite įvairiausią vyną, alų ir geriausiu?, mėsos 

produktus.
Kreipkitės j'mus h būsit patenkinti

Lietuvių Klubo Direkcija, visus lietuvius Ir jų draugus, kviečia 

nepamiršti 1958 m. lietuvių klubo.

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

Atsilankę neapsiriksite, visi patogumai Jums.

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

r

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

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

6621 Edna Avenue 936 East 185 St.
EN 1-1763 KE 1-7770
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DIENRAŠTIS RADIJO BANGOMIS 
CHICAGOJ

Tokių lietuvių Chicagoje, kaip 
aš, turbūt, esama daug. Vakare, 
baigę dienos darbus, jie tuojau 
pat neįsikniaubia į pagalvę, bet, 
kai laikrodis rodo devintą, radijo 
priimtuvų skalėje jie ieško taš
ko, iš kurio turi pasigirsti Pre
zidento Smetonos maršo garsai. 
Šie garsai ženklina kasdieninės 
lietuviškos radijo programos 
Margutis pradžią.

Nuo pat pirmosios į Chicagą 
atvykimo dienos tapau ano ra
dijo dienraščio klausytojas. Bu
vo miela, — džiugu buvo girdėti 
iš radijo aparato sklindantį lie
tuvišką žodį h- dainą. Milžiniš
koj Amerikoj — mažas lietuviš
kas žodis. Tiktai vėliau, kada 
pradėjau įdėmiau sekti Amerikos 
lietuvių spaudą ir pastebėti, jog 
tarp didesnių dalykų (kvalifika
cija: lietuviškų) dažnai užmirš
tami tie ne Vienkartiniai, be 
pompos ir triūbų, atliekami žy
giai, pamačiau neretai užmirštų 
tarpe atsirandantį ir Margutį.

Prieš kek

viena iš pačių laukiamiausių pro
gramos dalių. Nenuostabu, nes 
jos būna pačios vėliausios, ko 
neįmanoma atsiekti mūsų spau
dai, ir be to — kruopščiai bei tei
singai perduodamos).

Iš žinių kambario įlindau ant- 
ron stoties studijon, kur radau 
programai besiruošiančią ir pa
čią Margučio vedėją Liliją Va- 
nagaitiene. Ji sklaidė krūvą lakš
tų (iš jų skaitoma viskas, ką 
girdime mes, klausytojai) ir per
žiūrinėjo plokšteles, kurios buvo 
numatytos tą vakarą groti. Dau
gumą jų sudaro lietuviškos dai
nos, įdainuotos senesniųjų bei 
jaunesniųjų mūsų dainininkų, 
chorų, ansamblių ir kitokių dai
nos vienetu.

Raudona lemputė studijoj už
geso. "Plaukia Nemunėlis tykiai 
ir ramiai", Margučio įsteigėjo 
Antano Vanagaičio melodija (be 
žodžių), įžsaigianti dar vieną 
kasdieninę Margučio radijo pro
gramą. išėjau iš studijos, turė
jęs progos stebėti lietuvišką ra
dijo valandą. Kitą vakarą Mar
gučio vęl klausysiuos, sėdėdamas 
prie priimtuvo, ir, galbūt, dar ne 
sykį (kaip iki šiol) džiaugsiuosi, 
jog gyvenu Chicagoje.

Kazys Tumėnas

CHICAGO

AI.TS BALIUS
įdėt. Taut. Sąjungos Chicagos 

skyrius ruošia didelį susipažini
mo balių lapkričio 29 dieną, B. 
Pakšto salėje, 2901 W. 28th St., 
pradžia 8 vai. ir 30 min. Bus va
karienė, dainos, šokiai. Šokiams

Permečiau akimis kambarį, iš 
kurio po keletos minučių turėjo
išplaukti oran mėgiamas Mar- ^1()s akšto kapela. Veiks ba
gučio žodis. Sienos išmuštos spe
cialia, pašalinio garso nepralei
džiančia medžiaga, kampe kele
tas kėdžių (turbūt, tokiems žiū- 

i savaičių suma-1 rovams, kaip aš) didelis, stam- 
niau pats (ilgas mąstymo me- bus juodas stalas, ir virš jo nu-
tas!) atsilankyti radijo stotin, leistas mikrofonas, ir iš abiejų 
savo akim išvysti, kaip paruo- pusių pliušu dengtos "lėkštės", 
šiamos bei atliekamos lietuviš- Ant ”iėkščių” dedamos plokšte- 
kos radijo dienraščio (paties j^s .., |ajko jigūiu apšmėkš- 
įsteigėjo Vanagaičio termi- tįnėt i studiją nebuvo. Buvau pa- 
nas) valandos. Pasirodo jų Pa‘ kviestas atsisėsti ir... patylėti, 
ruošimo pradžios ne radijo sto- Programa ture b . prasidėti už pū
tyje žvelgtina. Jų paruošimas — 
dvidešimt keturių valandų dar
bas, prasidedąs santykyje .tarp 
skelbėjo, klausiojo M leidėjo; 
pereinąs per į k: ir nerašomus 
gyvais pavirsiančius žM ins, kol 
devintą valandą anie ~oUiai

sės minutės McČ; iu akį laikro
džio rodyklėm 30 sekundžių, 20 
sekundžių, 10, 9 8. (kokios ilgos 
sekundės radiofone), 7, 3, 2 ir... 
Prezidento Smetonos maršas. 
Margučio programa jau prasidė-

i jo. Kiek kartų jos klausiausi, ta- 
tampa kūnu, kol dar viena pro ; čiau tik pirma s”kį turiu progos 
grama Margučio programų skai-|ja stebėtL gic,nr>:„ degė raU(lona 
čių priartina prie dvylikos tūks-.§viesa smuiRj d

nuolatinis radi’tančių.
Gyvenantiems Chiccagoje ne

būtina aiškinti, kur, k(xlėl ir kaip 
egzistuoja kiekvieną dieną girdi
mas Margutis, nes jo raštinė — 
svarbiausioji programų paruoši
mo dalis — pažįstama ir žinoma 
beveik kiekvienam lietuviškos 
Chicagos tautiečiui. Mažiau ži
nomos, mažiau įsivaizduojamos 
yra tos 45 minutės, kada užsu
kami radijo aparatai, kada iš
girstama: "Labas vakaras, mie
lieji Margučio klausytojai".

Chicagoje yra tokia gatvė, va
dinama Kedzie vardu. Važiuojant
ja į pietus, maždaug ties trisde
šimts trečiu bloku (ir sanitariniu 
kanalu) galima matyti nedidelę 
grįstą aikštę su nedideliu, sim
patingu vienaaukščiu pastatu, 
ant kurio durų užrašyta: WHFC. 
Tenai ir yra toji radijo stotis, 
transliuojanti kasdienes (ir sek
madieniais) Margučio progra
mas. Pravėręs stiklo duris, žmo
gus atsirandi išdekoruotoje fojė 
su keliais rausvos bei juodos 
spalvų foteliais. Iš fojė šakojasi 
kelios durys: vienos jų veda į 
didžiąją stoties studiją, antros 
į žinių parengimo kambarį, kur 
nuolatos, be pertraukos, taksi ži
nias perduodanti mašina, civili
zuotai vadinama "teletype”. Ta
me kambaryje savo Margutin at
silankymo vakarą užtikau ir 
ateinančiai programai žinias be- 
ruošiantį pranešėją. Rašomon 
mašinėlėn "įkištas" ilgas popie- 
rio gabalas jau buvo pusėtinai 
pripildytas. "Ar daug laiko su
gaištate, paruošdami žinias?", 
paklausiau. "Keletą valandų už- 
trunkam, tačiau svarbu ne tas — 
svarbu, kad jos būtų tiksliai, įdo
miai bei pilnai surašytos, o vė
liau ir perduotos. Tokiame darbe 
kartais valandas sunku suvaiky
ti". (Beje, žinios Margučio radiio 
programose sudaro itin svarbų 
punktą — klausytojams jos yra Jį^

ktros lemputė, 
programų pa

lydovas, su kuri m, manau, gali
ma susibičiuliauti kaip su žmo
gumi.

45 minučių laikotarpyje skli
do lietuviškas žodis: tai skelbi
mų (be jų neįmanoma išsiversti 
jokiai radijo valandai — todėl 
dėl jų gal sykiais perdaug ir ne- 
rūgokim), tai pranešimų, tai in
formacijų, tai žinių forma, na ir 
plius -— mielos dainos, liaudies 
ir kompozitorių komponuotos. Tą 
vakarą Margučio programoje, 
kaip tyčia, nepasitaikė jokių sve
čių kalbėtojų, jokių skyrių. O tai 
tikrai reta išimtis. Beveik nėra 
vakaro, kada, be įprastinio turi

nio, Margučio valandos nebūtų 
paįvairintos skyrių, vedamų ati
tinkamos srities specialistų, ar
ba neišsenkančių kalbėtojų. Mar
gutyje randa vietos visokiausios 
gyvenimo temos: medicina, pre
kyba, menas, literatūra ir visuo
menė. Ir todėl jame atsispindi 
geroka Chicagos lietuvių gyveni
mo dalis su savo "nuosmukiais" 
ir savo "pokyliais" bei kitais 
rūgščiai kovojamais daiktais . . .

MARGUTIS
vra pats seniausias Amerikon 
lietuvių žurnalas. Jis išeina kiek 
viena mėnesi — yra gausiai ilius 
truot.as. turiningas, įvairus i* 
skaitomas su malonumu.

Margučio adresas: 6755 So 
VVesiem Avė.. Chicago. 111.

Skyrių tvarko redakcinis kolektyvas: Kęstutis Gaidžiūnas, Da
lia Maurukaitę, Eglė žemgulytė, Benito Nausėda. Visą medžiagą 

siųsti: K. Gaidžiūnas, 347 High St., Kent, Ohio.

KORPORACIJA NEO LITHUANIA 
AMERIKOJE

Lietuviu Studentų Tautininkų rime tikėti ir nepalaužiamai tiki-

metais minint 
metų sukaktį, 
kalbėjo: "Pro

nius stiprių asmenybių ugdymą. 
Šiandien šis uždavinys virto dar 
prasmingesnis. Tautiškumo ke
liu eiti reikėjo taurios ir kilnios 
asmenybės Lietuvoje. Ką bekal
bėti, gyvenant užsieniuose — 
norėdama eiti tautiniu keliu ta 
asmenybė turi būti dar taures
nė, kilnesnė, stipresnės valios. 
Tai išugdyti nėra lengva. Indivi
dualiai, beveik neįmanoma. Or
ganizacija, ypač korporacijos 
formoje, akademikui šį uždavinį 
palengvina.

įtemptą lenkinimo laikotarpį. Ta
čiau, šiuo atveju mus niekas ne
verčia klaidžioti amerikonizmo 
keliais. Bet vis dėlto, nežinia ko
kiais sumetimais, mes patys tą 
išeitį pasirenkam.

Jei jau norim "pamandravoti", 
tai tą padarykim gryna lietuvių 
kalba. Benito Nausėda

MŪSŲ VEIKLA -

ras.
Tautinės Sąjungos Chicagos 

skyriaus valdyba maloniai kvie
čia į susipažinimo balių visus 
Tautinės Sąjungos, Tautinio 
Akademinio Sambūrio narius, vi
są Korp! Neo-Lithuanią ir visus 
jų bičiulius.

Apie sutikima baliuje daly
vauti ir atvykstančiu asmenų 
skaičių prašom pranešti iš anks 
to vienam iš šių asmenų: Petru' 
Vėbrai 2045 W. 18 St. CR 7-2478 
Stasiui Markui 0725 S. Campbel1 
Avė. GP 0-2723. Dr. J. Daupa- 
rui 910 W. 70th St, IIU 8-4119

IR TAIP 
GYVENIME 

BŪNA
Virginijoje per imtynes 

smaginęs žiūrovas 
sportininkų tarpą
švaistytis kumščiu,
sėjas nubaudė temperatingą žiū 
rovą 10 dolerių.

ĮSl- 
įsi maišė į 
ir pradėjo 
Taikos tei-

Spokane mieste vienas nusi
kaltėlis, kuris buvo kaltinamas 
maisto krautuvės apiplėšimu, pa
prašė nemokamos advokato pa
galbos. Teismui pareiškė, jog jis 
turįs pakankamai pinigų pasi
samdyti geriausią advokatą, bet 
šiuo metu jų negalįs panaudoti. 
Policija patvirtino, jog jo turi
mi pinigai laikomi kaip apiplėši
mo įrodymas.

*
Georgia valstybėje vienas spal

votas balsuotojas, užsimokėjęs 
specialų balsavimo mokestį, ren
gėsi balsuoti. Tačiau basavimų 
tvarkytojai susidomėjo ar pilie
tis moka skaityti. Pasirodė, jog 
nemoka. Buvo patarta ateiti ki
tais metais.

Korporacijos Neo Lithuania idė
jinį pagrindą sudaro du pagrin
diniai momentai: tautiškumas ir 
asmenybė.

Korp! N-eo Lithuania šūkis
"Pro Patria" (tautiškumo mo
mentas) ;r jo realizavimo sieki
mas per kilnią, stiprią ir valingą 
asmenybe (asmenybės momen
tas) buvo itin gražiai apibrėžtas 
Korp! Neo Lithuania Garbės Na
rio, Lietuvos Prezidento, A. Sme
tonos kalboje, pasakytoje 1935 

korporacijos 13 
kurioje jis taip 
Patria" reiškia,

kad Jūs mokotės ne savo, o tau
tos naudai, turėdami prieš akis 
jos idealą, jos gražųjį rytojų. Gy
venime eisite tautos keliu. Jam 
orieštarauja visokios srovės. Da
bar tenka pasiruošti. Aš manau, 
kad Jūs, išaugę stipriomis asme
nybėmis, tesėsite savo šūkiui".

Kyla klausimas, ar toks lietu
vio studento idealas ir to idealo 
apibrėžimas turi kokios nors 
vertės šiandien. Juk tas šūkis 
"Pro Patria" buvo mestas į Lie- 
uvos studentą Nepriklausomoje 

Lietuvoje jau prieš 3G melus. 
Tiesa, jis turėio Lietuvoje nema
no pasisekimo, ka rodo Korp! Neo 
Lithuania ir jai brolišku bei 
’raugišku korporaciiu istorijos. 
Bet iš kornoraciios istoriios mes 
♦aip pat žinome, kad Lietuvos 
miversitete kaip tik Ino metu 
'radėjo reikštis itin stipriai ivai- 
■ios. maža arba ir nieko bendro 
’U lietuviu tautos aspiracijomis 
neturinčios ii akos, (kosmopoliti
nės socializmo, liberalizmo ir hu
manizmo idėibs'L kurioms spon
taniškai pasipriešino Lietuvos 
studentija savo šūkiu "Pro Pa
tria”.

Šiandien, Amerikoje, lietuvis 
studentas atrodo tikrai esąs lais
vas nuo lokių tada veikusių Lie
tuvos Universitete įtakų, lygiai 
kaip sunkoka yra šiandien įsi
vaizduoti lietuvį studentą, ma
žai beprisimenantį arba ir visai 
nemačiusi Nepriklausomos Lie 
tuvos, kad jis savo studijas au
kotų lietuvių tautos garbei, jos 
didybei ir valstybės gerovei, kaip 
kad to reikalauja iš savo narių 
Korp! Neo Lithuania priesaika. 
Taigi, ar verta buvo atkurti 
Korp! Neo Lithuania užsienyje 
su savo šūkiais ir tradicijomis, 
kai to idealo turinys, atrodo, kad 
paties gyvenimo buvo taip radi
kaliai pakeistas ?

Lietuvos neolithuanai-ės, 1955 
metais susirinkę Toronte, šj 
Mausimą išsamiai svarstė ir nu
tarė: vietoje kūrus naujas ideo
logijas ir ieškojus naujų organi
zacinių formų studentijai Ame
rikoje, atsteigti Korp! Neo Li
thuania su jos šūkiu "Pro Pat-

me, kad jis bus šviesus ir gar
bingas (šia prasme, jei norite, 
galite mus vadinti fašistais, an- 
ti-liberalais ir pan.). Kad lietu
vių Jauta galėtų užsitikrinti sau 
šį šviesų ir garbingą rytojų, 
mums reikalingas kiekvienas 
studijuojantis jaunuolis Ameri
koje, kuris drįsta net ir šioje 
tragiškoje lietuvių tautos valan
doje, viešai priklaupęs prie Korp! 
Neo-Lithuania vėliavos, prisiek
ti, kad pirmiausia aš mo
kiausi ne sau, bet lietuvių tau
tos naudai, kad aš eisiu tautiniu 
keliu. Mes, senieji neolithuanai- 
ės, lenkiame galvas prieš Jus — 
lietuvių tautos rytojų — už tokį 
ryžtą.

Bet viena yra prisiekti, o kita 
yra savo priesaiką ištesėti. Tai 
gali ištesėti tik stipri ir valinga 
asmenybė. Tą jautė Korp! Neo 
Lithuania steigėjai 1922 metais 
įrašydami i korporacijos uždavi

A uklėj imąsis korporac i j o j e 
yra sistematiškesnis, negu ku
rioje kitoje organizacijoje, nes 
korporacinė sistema remiasi 
drausme ir susiklausymu.

Jaunystė yra socialinių jaus
mų, solidarumo ir draugiškumo 
dvasios pasireiškimo laikotarpis. 
Draugiškumo dvasia kaip tik re
miasi visas korporacijos gyveni
mas. Auklėjimasis korporacijoje 
remiasi ne Vien protu, bet ir šir
dimi, kas neabejotinai padeda vi
siems geriesiems asmens priva
lumams išaugti ir palaiko žmo
nių bendravimo tvirtumą. Kor
poracijoje išugdyti draugiškumo 
ir solidarumo saitai paprastai 
pasilieka visam gyvenimui.

Korp! Neo Lithuania Ameri
koje pradėtas darbas duoda stip
rių vilčių tikėti, kad neolithua
nai-ės Toronte neapsiriko, nuta
rę atgaivinti Korp! Neo Lithua
nia veikimą tremtyje. V. A.

H?
: si'i

f JI • A

V
i ?

d i

m.

>. v &

Spalio 17 dienos vakare įvyko 
vienas iš neeilinių Studentų Są
jungos Chicagos skyriaus narių 
susirinkimų. Neeilinis tuo, kad 
kad buvo renkama skyriaus val
dyba.

Senosios valdybos pirminin
kas kol. K. Dirkis, atidaręs susi
rinkimą, pirmininkauti pakvietė 
kol. Šarūną Milišauską, sekreto
riauti — kol. Daivą Blinstrubai- 
tę.

Kolega K. Dirkis padarė trum
pą apyskaitą iš senosios valdy
bos veiklos. Nežiūrint, kad ir bū
ta gana didelių finansinių sun
kumų, valdyba vis dėl to atliko 
puikų darbą. Ypatingai daug sa
vo kadencijos metu pasidarbavo 
kol. K. Dirkis. Visomis progomis 
būdavo matyt kol. Kęsto organi
zuojančios rankos išdavos.

Bet grįšiu prie rinkimų, kurie 
įvyko slaptu balsavimu, šis punk
tas Korp! Neo-Lithuania svar
bus. Buvo pasiūlyti du mūsų kan
didatai ir abu įėjo valdybon. Ko
lega Rimgaudas Nemickas su
rinko daugiausia halsų. Drauge 
buvo išrinkta ir susirinkimo se
kretorė Daiva Blinstrubaitė.

Tai džiuginantis reiškinys, įro- 
ląs pasitikėjimą nesenai atsikū
rusios mūsų korporacijos na- 
iais. Tuo labiau, kad visa tai 

įvyko Chicagje, kur yra patsai 
didžiausias Studentų S-gos sky
rius. čia juk ir darbų, ir atsako
mybės daugiau, negu kur kitur. 
Todėl ir Korp! Neo-Lithuania, 
linkėdama Daivai ir Rimgaudui 
ištvermės ir visokeriopos sėkmės 
naujame darbo bare, laukia iš jų 
ir lygiai ne mažesnės reprezen
tacijos ne tik vien lietuvio stu
dento vardui, bet taipogi ir savo
spalvoms.

Kolegė Živilė žemgulytė įsi
jungė į Chicagos Lituanus žur
nalui remti komitetą.

Kolegės įkalės Benokraitvtės 
dėka, Kent State University 
ruoštame tautinių šokių festiva
lyje dalyvavo ir lietuvių tauti
nių šokių grupė, susilaukusi di
delio pasisekimo, ši grupė taip 
pat pasirodė per Clevelando tele
vizijos stotį.

ria" ir jos pagrindiniu uždaviniu 
auklėti kilnius ir taurius asme
nis lietuvių tautos rytojui, nes

Po metų tas pats balsuotojas korporacijos Neo Lithuania ide-
vėl atėjo ir susimokėjęs mokestį 
pareiškė, jog jau mokąs skaity
ti. Balsavimų komisija pakišo 
japonų kalba laikraštį ir liepė 
paskaityti. Pilietis pasižiūrėjęs 
i laikrašti paraiškė, jog tenai esą 
parašyta, kad spalvoti negali
balsuoti Georgia valstybėje.

*
Oklahoma City miesto savi- 

valdvbė įsakė visas žabas atma
tų dėžes perdažyti pilkai, nes
žmonės labai dažnai sumaišo su 
pašto dėžėmis ir įmeta laiškus.

A. A.

ANTANUI KAŠIUBAI
mirus Vokietijoje, jo broliui mielam PRANUI KAŠIUBAI 

su šeima nuoširdžią užuojautą reiškia

Butkių šeima

alas ir uždaviniai šiandien yra 
tiek pat prasmingi, kaip jr 1922 
metais korporaciją steigiant.

Studentu auklėjimas neįeina į 
universitetų ir aukštųjų mokyk
lų uždavinius; jų uždavinys per
duoti studentui reikalingas ži
nias ir davinius, daugiau ar ma
žiau vedančius į profesinį pasi
ruošimą. Kalbant apie Amerikos 
aukštąsias mokyklas, tai šis tvir
tinimas yra tik dar labiau ryš
kesnis, lengviau pastebimas. Stu
dentas lietuvis gal ir turės pro
gos universitete išgirsti, kad jis 

[mokosi ne sau, o jis mokosi savo 
tautos naudai, turėdamas prieš 

1 akis jos idealą, jos gražųjį rvto- 
i iu, kad iš jo lietuviu tauta lau- 
i kia ir turi teisės laukti savo atei
ties kūrėjo.

Tiesa, šiandien niekas negali 
išpranašauti, koks rytojus lau
kia lietuvių tautos, bet mes tu-

Iš Neo Lithuania metinės šventės Clevelande. Pirmoj nuotraukoj 
garbės prezidiumas: p. Gaška, Ališauskas, Modestavičius, Mėli- 

nauskaitė if A. Augustinavičienė.
Antroj nuotraukoj į senjorus pakeltieji: Balsytė, Benokraitytė, 
Gaidžiūnas, Garka, (Arlauskas, Gulbinaitė, Matulionis ir Modes

tavičius.

TARP MANDRUMO IR PAREIGOS
Labai dažnai studentijos spau- židinys".

dos skyriuose skaitom rašinius, 
kuriuose tų minčių ,reiškėjai ne
pailstamai naudojasi "tarptauti
niais" žodžiais — anglų kalbos 
skoliniais. Be abejo, pilnam min
čių išreiškimui kai kurie svetimi 
terminai neatmestini. Bet kai iš
tisi sakiniai persunkti svetimy
bėmis, tai rašinį skaitąs turi 
bristi lyg per klampynę.

Štai pora pavyzdžių, kurie pa
rodo mūsų nukrypirpus į sveti- 
mybęs.

(a) Neseniai spaudoj teko 
skaityti tokį sakinį: "Rezisten
cija pažangos produktyvumui 
yra destruktyvaus egoizmo reiš
kinys".

Be svetimybių sakinys turė
tų būti toks: "Priešinimasis pa
žangos našumui yra pražūtingos 
savimeilės reiškinys".

(b) kažkokiu būdu spau don 
nateko ir šioks išsireiškimas: 
"Diskriminacijos tendencija yra 
egoizmo formavimosi faktorius, 
ir. specialiose situacijose, privi
legijos židinys".

Tą sakini "išvertus" lietuviu 
kalbon, skambėtu: "Skirtingumu 
statymo polinkis yra savimeilės 
vystymosi veiksnys, ir, tam tik
romis apystovemiz, pirmenybės

Kai kuriais atvejais, be abejo, 
"tarptautinių" žodžių vartojimas 
neišvengiamas. Bet nuo bepras
miško jų kartojimo kiekvienam 
sakiny susidaro tikrai neskonin
ga žodžių maišatis, kuri skaity
toją ir klaidina ir veda nuobodu- 
lin.

Šis mūsų pasidavimas ameri- 
konizmui yra lyg tas 18-to am
žiaus lietuvių kalbos teršimas 
polonizmo sėklomis, kada Lietu-
vos liaudis turėjo pergyventi vos atstatymo.

V1SI TURI ŽINOTI
Korp! Neo Lithuania yra pa

brėžta tolerancija ir humaniz
mas, kaip vyriausia priemonė 
kultūringam sugyvenimui su vi
somis organizacijomis ir tarpu
savyje.

*
Korp! Neo Lithuania nariai 

stengiasi artimai pažinti vieni 
kitus ir susidraugauti. Skatina 
vieni kitus dirbti ir tobulintis, 
nes, daugiau išsilavinę, galės 
ateityje daugiau padėti savajai
Tautai ir Tėvynei.

*
Korp! Neo Lithuania yra vi

suomeniškai kultūrinė, apolitinė 
organizacija. Jai rūpi, kad jos 
idėjos sklistų jaunimo tarpe. Neo 
lithuanai, neolithuanės aktyviai 
dalyvauja tautinėse lietuvių or
ganizacijose, tuo įsijungdami į 
kovą dėl Nepriklausomos Lietu

Neo Lithuania Clevelando skyriaus metinės šventės dalyviai. Pir
moj eilėj iš kairės: p. Sukarevičienė, inž. J. Jurkūnas (Chicago), 
p. Abraitienė, p. Maurukaitę, p. Savukynaitė, p. Kumpikaitė (New 

York) ir ld.


