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LIETUVOS NAUJIENŲ ATRANKA

Demaskuoja nuosava melą
BEPCSDAMI KOMUNISTŲ NUOPELNUS, NETYČIOMIS PRA
SITARIA, KAIP Iš TIKRŲJŲ BUVO. — NEI SKAITĘ, NEI 
MATĘ, SMERKIA PAGAL MASKVOS DIREKTYVAS. — PIE

NO IR MĖSOS PRODUKCIJA ATSILIKUSI NUO PLANO

Komunistinė spauda Lietuvo
je tvirtino ir tebetvirtina, kad 
visa Lietuva išskėstomis ranko
mis sutikusi „išlaisvintojus” iš 
Rytų, ir kad tų patvirtinąs 99.99 
% balsavimai uz komunistinę 
santvarkų Lietuvoj...

Tačiau kai įvairių sukaktuvių 
proga atsiranda reikalas papa
sakoti apie partiečių ir komjau
nuolių heroiškumų, tada nety
čiomis atskleidžiama, kaip iš tik
rųjų juos Lietuvoj sutiko. Viena
me iš tokių prisipažinimų (TIE
SOJE, spalio 29 d.) pokario me
tais buvusi padėtis Lietuvoje 
taip vaizduojama:

”0 metai buvo rustus. Pakrū
mėse, rūsiuose susislapstę dvi
kojai vilkai gūdžiomis naktimis 
tykojo kiekvieno, kas pakeldavo 
rankų už naujų gyvenimų, pa
kampėmis šnypštė ir knibždėjo 
visokio plauko smulkūs buržujė- 
liai, supėlėję miesčionys, nuodin
gus geluonis kaišiojo buržuazi
niai nacionalistai. Stojimas į 
komjaunimu neretai tais metais 
būdavo atviras politinio apsi
sprendimo aktas, reikalavęs ir 
pasiryžimo ir tikros vyriškos 
drąsos. Bailiai į komjaunimą nei
davo. Savanaudžiai nerizikuoda
vo savo nušiurusiais kailiais ir 
apgailėtinos aplinkos „nuomonė- 
mis .

Tokio „entuziazmo” būta Lie
tuvoje sovietinei santvarkai. Po

»>

centnerių (11 tonų) iš kiekvieno 
100 ha naudojamos žemės. Tai 
būtų 9 cnt. daugiau, negu pernai 
per visus metus.

Bet ligi balandžio mėnesio 
lengvo ranka duoto pažado vis
tiek dar pertoli, kad būtų gali
ma per likusius du mėnesius tų 
duotąjį žodį prisivyti. Nes buvo 
pasižadėta pagaminti po 140 
cnt. iš 100 ha kolchozuose ir po 
240 sovchozuose, arba paėmus 
bendrai sovchozus ir kolchozus 
— po 148 cnt. iš 100 ha. Taigi, li
ko tik du, patys nepieningiausi 
mėnesiai, o pažado atlikta tik 
apie trys ketvirtadaliai.

Buvo pasižadėta išmelžti vidu
tiniškai po 2200 kg. pieno iš kiek
vienos karvės per metus. Per 10 
mėnesių esą išmelžta po 1749 
kg. Tai 29 kg. daugiau, negu per 
10 mėnesių pernai, ir tik 98 kg. 
betrūksta ligi pernykštės meti
nės normos, tačiau ligi žadėtos 
normos dar trūksta 451 kg. Jai 
pasiekti reiktų per likusias GI 
dienų kasdien iš kiekvienos kar
vės gauti apie 7.5 kg. pieno. Ta
čiau to negalima tikėtis lapkri
čio-gruodžio mėnesį. Pernai tų 
dviejų mėnesių vidutinis primel- 
žimas buv apie 2.1 kg. per dienų.

Mėsos buvo pažadėta pagamin
ti kolchozuose po 28 cnt. iš 100 
ha naudojams žemės kolchozuo
se ir po 55 cnt. sovchozuose, ar
ba, skaitant sovchozus ir kolcho
zus bendrai — opie 30 cnt. iš 100

„aušrokų” iš visų 39-nių laidų, 
beveik 400. Tai vidutiniškai būtų 
apie 10 iš kiekvienos laidos. Iš 
tikrųjų tačiau tikrų „aušrokų”, 
tai yra baigusių ta gimnazijų ne
priklausomybės laikais, buvo 
daug mažiau. Vyravo jau po ka
ro baigusieji, kuriems nei „auš
rokų” vardas nebetinka, nes mo
kykla pavadinta „komjaunimo”, 
nebe „Aušros” vardu.

Iš senesnių mokytojų tebėra 
nuo 1928 meti) tenai dirbą Ba
naitienė ir Šimėnas, žymesni iš
kilmėse dalyvavę tikrieji „auš- 
rokai”: J. Grybauskas (operos 
režisorius). A. Churginas (poe
tas, vertėjas), V. Vazalinskas 
(dabar žemės ūkio ministras), 
S. Butautas (sporto meistras)... 
Daugelis ir Lietuvoje tebeesan
čių jų „aušrokų” sukaktuvėse ne
pasirodė.

IŠKALBINGA NUOTRAUKA
Spalio gale TIESA išspausdi

no iš Brazilijos Lietuvon grįžu
sių Jacento ir Janinos Mačiulai- 
čiu nuotrauką. Nuotrauka dary- 
a jiems pas kažką besisvečiuo

jant, nes bute, kuriame yra kny
gų pilna spinta. Nuotrauka tuo

būdinga, kad pažvelgus į Mačiu
ku tį atrodo, lyg ant jo kaktos 
būtų parašyta „Kų aš padariau !” 
— tokia nelaimingai susimąsčiu
si jo veido išraiška . . .

LĖLIŲ TEATRAS
Vienoje Vilniaus vidurinėje 

mokykloje pradėjo veikti lėlių 
teatras vaikams. Vaidina „Eglę, 
Žalčių Karalienę”, inscenizuotą 
pagal Sal. Neries poemą. Teatrui 
vadovauja aktorius B. Lukošius.

ZUBOVŲ SUKAKTIS
Lapkričio 4 d. Kaune Vladimi

ras ir Ona Zubovai šventė savo 
„auksines vestuves”. V. Zubo
vas, kilęs iš grafų šeimos, dar 
prieš Pirmąjį karų buvo žinomas 
kaip lietu viii patriotinių ir socia
listinių sąjūdžių rėmėjas. Nepri
klausomybės laikais V. Zubovas 
buvo žinomas visuomenininkas 
ir ekonomistas-pavyzdingas ūki
ninkas. Po karo, likęs Lietuvo 
je, V. Zubovas sugebėjo įsigyti 
ir sovietinio režimo pasitikėji
mą. Profesoriavo Veterinarijos 
akademijoj, porą metų buvo kol
chozo pirmininkas, dabar jau 
pensininkas.

BIRUTĖ ZALAGAITYTĖ
ieties metinio pasaulio čempionė (57 m. 49 cm.). Pilviškietė, agro
nome. Pasaulio čempionės vardą laimėjo spolio 29 d. Tiflise, nume
tusi ietį devyniais centimetrais toliau už ligšiolinę čempionę aus
tralietę. Nuotrauka Heinz Glaesel, šių vasarą Muenchene, ką tik 

numetus ietį 54 m. 24 cm.

ATEINA LIETUVIŠKI MARŠAI!

NERVU KARAS SKALDO VAKARŲ VALSTYBES

Šaulės pirmyn, Ei pasauli, Leis
kit į tėvynę.

Vėliau galės (ir turės) būti 
išleista dar kita plokštelė: šeši 
lietuviški šokiai (Blezdingėlė, 
Rugučiai, Kalvelis, Šustas, Ku
bilas, Kepurinė), pora koncerti
nių dalykų (Vestuvių eisena ir 
„Per girias ir laukus”) ir visoms 
iškilmėms ypač reikalingi daly
kai: Vėliavų sutikimo maršas ir 
Lietuvos himnas.

keliolikos metų, „didžiųjų broliui 
pagalba komunistai, atrodo, jau
pasiekė tokio sau saugumo laips
nio, kad jau ir bailiai su sava
naudžiais sugužėjo į komjauni
mą ...

IR LIETUVIAI TURĖJO 
PASMERKTI PASTERNAKĄ

Klus audrai dėl Pasternako,
Lietuvoje visi ilgokai tylėjo, ap
siribodami tik oficialiųjų Mask
vos informacijų pranešimu. Tik 

g^palio 29 d. Vilniuje buvo su- 
Wauktas specialus rašytojų susi

rinkimas tikslu prisidėti prie an- 
tipasternakinės audros.

A. Venclova pranešė, kaip Pas
ternakas buvo iškeiktas Mask
voj. Po to sekė „paspyrimo eise
na”, kurioj dalyvavo: V. Reime- 
ris, J. Usačiovas, J. Baltušis, V.
Mykolaitis-Putinas, E. Matuze- 
vičius, K. Kubilinskas, A. Balta
kis, E. Mieželaitis ir M. Sluckis.

Putinas stebėjosi, kaip Paster
nakas per 40 metų nesupratęs 
tikrovės .. . Esą, senosios kar
tos lietuvių literatūros bei kul
tūros atstovai supratę gyvenimo 
ir istorijos tėkmę ...

Savotiškas E. Matuzevičiaus Į 
liežuvio (ar atpasakotojo) su
klupimas: jis pripažino, kad Pas
ternako veikalai, ypač „Dakta
ras živago” (kurio juk jie tenai 
nei vienas nėra nei skaitę nei 

7j»atę) esą nukreipti prieš socia- 
Wrzmų ir prieš tarybinę liaudį, to

dėl Pasternakas nusipelnęs gė
ri i n g O rošytojų ir liaudies 
pasmerkimo...

Tokiose aplinkybėse pasmerki
mas tikrai atrodo gėdingesnis 
net ir už anų asilo spyrį parblokš
tam liūtui.

SUNKU PAVYTI IŠSKRIDUSĮ 
ŽODĮ

Jeigu skelbiami duomenys ne 
iš piršto laušti — kas bolševikų
propagandinėj statistikoj dažnas' Kai kas juokauja, kad Vakarų Vokietija yra auksinis senų žmonių 
dalykas — tai pieno srity esama I kraštas, štai min. pirm. K. Adenaueris turi 82 m., feleralinis prezi- 
pasiekta gerokai pažangos: per dentas Heuss — 78 m., o šioj nuotraukoj finansistas H. Schacht — 
10 mėnesių Lietuvoj pieno esą 81 metų. H. Schacht anksčiau finansine politika aktyviai talkino 
pagaminta vidutiniškai po 1101 Hitleriui, o dabar nemažiau talkina Adenauerio vyriausybei.

ha.
Per 10 mėnesių esą pagaminta 

cnt. Per devynis buvo — 
14.4 cnt. Taigi per spalio mėne
si pagaminta po 3.1 cnt. Iki pa
žado dar trūksta 12.5 cnt.

Dabartiniai duomenys nebely
ginami su balandiniais pažadais. 
Vietoj to naudojama kita paguo
da: Gudijoj karvių pieningumas 
mažesnis 124 kilogramais, bet 
ten daugiau turima karvių, todėl 
pieno gamyba 100 ha ten tik 
dviem centneriais mažesnė. Mė
sos gudai na "amine po tiek pat, 
tačiau kiaulienos G mėsos svo- 
rvie Lietuvoj esąs žymiai ge
resnis.

BUVO SUSIRINKĘ 
’AUŠROKAI”

Prieš kelias savaites Kaune 
buvo minima Kauno „Aušros” 
gimnazijos 40 metų sukaktis. Iš
kilmėse buvo susirinkę buvusių

17.5

Vis dar tebedidėjanti įtampa 
ir nėr vii karas dėl Berlyno iššau
kė reikšmingą nuomonių skirtu
mą tarp Vakarų valstybių.

Britanija yra įsitikinusi, kad 
šiuo metu nereikėtų vengti de
rybų su Rytų Vokietijos komu
nistais dėl susisiekimo tarp Ber
lyno ir Vak. Vokietijos.

JAV ir Prancūzija yra linku
sios paskelbti, jog jos nesutik
siančios, kad jų trafiką kontro
liuotų Rytų Vokietija.

Vakarų Vokietijos vyriausy
bė pritaria JAV-Prancūzijos pa
žiūroms ir siūlo, kad sąjunginin
kai, nelaukdami naujų įvykių, 
jas viešai deklaruotų.

Kaip patiriama iš Washingto- 
no, Vakarų valstybių sostinėse 
taip pat svastomi specifiniai pla
nai karinei jėgai prieš Rytų Vo
kietijos komunistų užtvaras pa
naudoti. Bet ir čia esama nuomo
nių skirtumų ne tik su britais, 
bet ir pačių JAV pareigūnų tar
pe. Galutinis JAV vyriausybės 
nusistatymas bus suformuluotas, 
kai valst. sekr. Dulles grįš iš 
atostogų pirmadienį.

Londone neslepiama, kad nuo
monių skirtumų tarp trijų Va
karti valstybių esama, tačiau pa
brėžiama, kad jos visos „veik
siančios vieningai”.

Kai kurių stebėtojų žiniomis 
iš Maskvos, netrukus reikią lauk-

ti naujo sovietų manevro Berly
no klausimu. Galinti net netru 
kus būti pasiūlyta taikos sutar
tis su Vokietija, reikalaujant ati
traukti visas svetimas įgulas ne 
tik iš Berlyno, bet ir iš abiejų 
Vokietijos dalių.

Tokių pasiūlymų akivaizdoj 
vakariečiams iškiltų dvi alterna
tyvos: sutikti su sovietų pasiū
lymais ir pasitraukti, arba pasi
likti.

10,000 karių atitraukimas iš
Berlyno reikštų 2.2 mil. berlynie
čių integraciją į Rytu Vokieti
jos režimą. Vakarai prarastų sa
vo prestižą, jų įtakai už geleži
nės uždangos būtų padarytas ga
las. Dar svarbiau: būtų suardy
ta Vakarų Europos gynybos sis
tema.

Todėl aišku, kad Vakarai so
vietų spaudimui pasiduoti negali. 
Daugumas vakariečių stebėtojų 
ir netiki, kad rusai verstų Va
karų valstybes pasirinkti atvirą 
konfliktą.

Pasilikimas Berlyne taip pat 
surištas su dviem alternatyvom: 
nusilenkti arba laikytis griežtes
nės linijos.

Pirmasis atvejis reikštų dery
bas su Rytinės Vokietijos reži
mu, kuriuos Vakarai telaiko tik 
Maskvos agentais, to režimo ofi
cialiai nepripažindami. Derybos 
reikštų jo pripažinimą.

Antrasis atvejis —- Rytų Vo
kietijos ignoravimas, šią pažiū
rą remia JAV ir Prancūzija. Va
karams prireiktų naujo oro til
to, ir jis greičiausiai neiššauktų 
ginkluoto konflikto. Tačiau, jei 
Vakarai nusistatytų išlaikyti 
sausumos ir vandens susisieki
mą į Berlyną — gali prireikti 
jėgos.

Rusai greičiausiai vengs Va-V 
karus vesti i tokį aiškų apsi
sprendimą. Manoma, kad jie, 
kaip ligi šiol, komplikuos situa
ciją ir tęs nervų karą, stengda
miesi jo nepertempti, bet ir ne
leisdami atslūgti.

Grįžo Bronius Jonušas. Iš Vo 
kietijos. Su tuzinu puikių lietu
viškų maršų kišenėj!

Br. Jonušas Lietuvoje yra bu
vęs karinių orkestrų dirigentas. 
Vienas iš didžiausių jo nuopelnų 
ir laimėjimų yra tas, kad jam 
pavyko iš mūsų dūdų orkestrų 
repertuaro beveik visiškai iš
stumti svetimus, daugiausia vo- 
kiškus-rusiškus maršus ir pa
keisti juos tikra to žodžio pras
me lietuviškais maršais.

Atsidūręs Amerikoj be orkes
tro, B. Jonušas tapo kaip ir at
skirtas nuo maršų. Kaip ir mes 
visi . . . Skirtumas tik tas, kad 
pas jį tie maršai buvo atminty
je. Kai kuriuos jis iš atminties 
surašė ant popierio, kai kurių
gaidas gavo iš Lietuvos, bet to 
dar negana, kad būtų galima 
juos girdėti.

• Visuotiniuose Prancūzijos 
rinkimuose, ligi šiol turimais 
duomenimis, pirmauja De Gaulle 
šalininkai. Manoma, kad praėju
si sekmadienj pagal naująją rin
kimų sistema tebuvo išrinkta 
apie 100 iš 465 parlamento at
stovu. Papildomi rinkimai — 
varžybos tarp pirmaujančių kan
didatų — vyks ateinantį sekma
dienj.

būt, tik pats vienas Jonušas ir 
žinos: jis gi pats tuos maršus 
komponavo, pats dirigavo, tai ge
riausiai žinojo, ko norėjo. O iš 
kur mums žinoti?

Beklausant, net ir politiškai- 
filosofiška mintis ateina į galvą 
Apie lietuvių tautos būdą ... 
Maršai, dūdų orkestras — pa
prastai kvepia militarizmu. O 
kurierųs teko 1940-44 metais no- 
roms nenoroms maitintis vokie-

' čių radijo muzika, tiems maršą 
tiesiog sunku nuo patrankų „mu
zikos” beatskirti. Nors į slėptu
vę bėk.. .

Visai kas kita B. Jonušo mar
šai, Tai ne kariaujančios, o links
mai (!) dainuojančios tautos 
maršai. Tai žygio dainos, nors ir 
su visomis maršams privalomo
mis formomis, šituose maršuose

Po ilgokų pastangų, tam ar ki
tam kiek pagelbstint, B. Jonušas 
spalio pradžioj išvyko j Vokieti
ją ir ten, reikalą įvertinusių as
menį; bei organizacijų padeda
mas, gavo progos pasinaudoti 
geru orkestru (Stuttgarte) ir 
užfiksuoti tuos maršus į juoste
les.

Aną savaitgalį jau ir New 
Yorke keletui asmenų buvo pro
gos išgirsti, kas tose juostelėse 
yra. Išgirdę skeptikai virsta en
tuziastais! Kodėl taip ilgai lau
kėme, kodėl ligi šiol mes tų mar
šų neturėjome! Juk jie taip daug 
kur praverstų!

Dabar reikio dar truputį kant
rybės ir ... truputį pinigų! Iš tų 
juostelių bus plokštelės. Tada vi
si galėsim pasiklausyti ir kitiems 
parodyti. Ar jie gali lygintis su 
garsiaisiais Sousos maršais? 
(Sousa — garsus Amerikos kom
pozitorius ir pučiamųjų instru
mentų orkestrų dirigentas, jau 
miręs). Kai išgirsite — įsitikin
site !

B. Jonušas nori parengti mums 
kalėdinę dovaną. Tai yra, išleisti 
plokšteles dar prieš Kalėdas. Bū
kim skeptikai ir tikėkimės, kad 
plokštelės pasirodys, na, kada 
nors apie vasario-kovo mėnesį. 
Ne taip greit tos firmos tokius 
dalykus gamina. Nebent jau ne
paprastai brangiai mokėtum ... 
Bet plokštelės vistiek bus, ka
dangi svarbiausias dalykas — 
įgrojimos jau atliktas. Ir gana 
gerai. Nors dirigentas, kaip pa
prastai, vis priekabiauja: jeigu 
taip, sako, būtų dar pora šimti
nių doleriu daugiau parizikuota 
(jeigu būtu buvę tos šimtinės!), 
tai dar būtų buvę galima kiek il
giau orkestrą palaikyti, dar šį 
instrumentą kiek labiau pabrėž
ti, dar aną kiek pritildyti...

Bet tobulybei nėra galo. O tuos^ 
vadinamuosius netobulumus, tur-

MIN. S. LOZORAIČIO 
RAŠTAS DĖL 

I. GAŠKOS 
ATSIUNTIMO

Jungtinių Tautų XIII-osios 
Gen. Asamblėjos delegacijų są
raše — Sovietų Sąjungos delega
cijos skyriuje — tūlas p. I. I. 
Gaška yra įrašytas kaip „Lietu
vos sovietinės socialistinės res
publikos užsienio reikalų minis
teris”.

Turiu garbės priminti Jungti
nių Tautų Organizacijai, jog va
dinamosios „Lietuvos sovietinės 
socialistinės respublikos” pava
dinimu Sovietų Sąjungos vyriau
sybė maskuoja neteisėtą karinę 
okupaciją ir pikčiausią priespau
dą, kurias ji yra primetusi Lie
tuvai. Todėl laikau savo pareigą 
protestuoti prieš to pavadinimo 
įrašymą i Jungtinių Tautų tar
nybų išleistą delegacijų sąrašą. 
Kalbamas įrašymas yra juo dau
giau apgailėtinas, kad Jungti
nėms Tautoms civilizuotasis pa
saulis yra pavedęs uždavinį bei 
prievole saugoti tarptautiniuose 
santykiuose teisės ir moralės 
dėsnius.

Pažymiu, kad p. Gaška neat
stovauja nei Lietuvos, nei lietu
vių tautos. Jis yra tiktai sovie
tu okupacinės valdžios Lietuvo
je agentas, ka<? aiškiai seka taip 
uat ir iš to fakto, kad jis pri
klauso prie sovietu delegaciios. 
Tad yra lvgiai apgailėtina, kad 
tokie žmonės įleidžiami j Gene
ralinę Asamblėją.

PARAMA
SERGANTIEMS

Ačiū Dirvos redakcijai už pri
siminimą, jog mūsų bičiulių dar 
pasiliko Gautingeno sanatorijo
je. Atrodo, kad jų nelemtas va-

nėra giesmės, nėro neapykantos, jan(jag ligoninėje tikrai kiek pra- 
nėra nei arogancijos ■ tik dai- blaivintume, jei kiekvienas Dir-
nuojąs žygis. Tikėsite ar ne (pas
kui įsitikinsite) — šie maršai 
yra gera rekomendacija lietuvių 
tautai. Kiekvienu atveju — ge
ra vizitinė kortelė. Kai jie bus 
plokštelėse, turėsime pasisteng
ti, kad tų plokštelių atsirastų vi
sų Amerikos (ir, žinoma, kitų 
kraštų!) radijo stočių bibliote
kose, kad jie kada ne kada pa
rodytų savo klausytojams, kaip 
lietuviai žygiuoja.

Kas ir kaip tas plokšteles ga- 
tnins, netrukus turės paaiškėti. 
Planuojama visų pirma išleisti 
vieną plokštelę — 12 maršų: 
Gaudžia trimitai, Ramovėnai 
žengia, Tai ne miškas, šėriau 
žirgelį, Įžengimas į Vilnių, Pa
rado maršas, Kur bakūžė, Nedė
lios rytel, Plaukia sau laivelis,

Argentinos viceprezidentas Ale- 
jandro Gomez buvo priverstas 
atsistatydinti, prezidentui apkal
tinus jį perversmo rengimu. Ta
čiau prieš atsistatydindamas, jis 
privertė prezidentą tą kaltinimą 

atšaukti.

vos skaitytojas pasiųstume nu- 
rodyton sąskaiton tik po vieną 
doleri. O tai sudarytų palyginti, 
geroką sumą.

Toks žygis būtų suprastas 
kaip žmogaus įvertinimas, būtų 
išreikštas mūsų noras, kad jie 
tebėra reikalingi ir brangūs. 
Toks Dirvos skaitytojų žygis bū
tų didelis įnašas j visų lietuvių 
vieningumo cementavimą.

Tat visi, kurie galime, dėkime 
po mažą plytelę tam bendram 
solidarumui. Kartu su šiuo laiš
ku įdedu ir savo grašį.

A. Musteikis
*

Redakcija labai apgailestauja,
kad mūsų paskelbtas paramos 
telkimas Gautingeno sanatorijo
je besigydantiems lietuviams 
paremti, nerado reikiamo prita
rimo.

Tris kartus Dirvoje skelbėme, 
ir tik trys skaitytojai atsiliepė. 
Jais yra:

1. Dr. J. Bartkus,
Chicago ....................$10.00

2. Leonas Banis,
Cleveland ................ 5.00

3. A. Musteikis, Detroit 1.00
čia skelbiamu A. Musteikio 

laišku dar kartą primename, kad 
būtų labai gražu, jei mes visi, 
nors po truputį, jų kartų gyve
nimą pašviesintume. Taigi lau
kiame atsiliepiant.

• Jaunoji Gvinėjos respublika ir 
Ghana projektuoja susijungti. 
Valstybių teritoriįas artimiau
sioje vietoje skiria 350 mylių 
pločio prancūzų valdomas ruo
žas.

• Tuniso prez. Bourguiba areš
tavo eilę Egipto karininkų, ban
džiusių sukurstyti Alžiro nacio
nalistus prieš vyriausybę.
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Šia savaitę.
Balys Gaidžiūnas

Praėjo 15 metų nuo VLIKo 
oficialaus &u$iorganizavimo — 
1943 metų lapkričio 25 d. Sakau 
oficialaus susiorganizavimo, nes 
panašiais ir kitokiais vardais or
ganizuotas pasipriešinimas oku
pantui veikė visti laiką, nuo jo 
kojos įkėlimo į mūsų žemę.

Per tą 15 metų daug kas pasi
keitė. Pro mūsų akis praėjo 
daug baisių ir netikėtų įvykių, 
apie kuriuos tada buvo net ir ne
įmanoma pagalvoti. Mes patys, 
kurie tada buvom pagrindiniai 
VLIKo veikėjai, atsidūrėm už sa- 
vo tėvynės sienų. Daugumas per 
kalėjimus, ne savo valia. Vienok, 
didžioji tautos dalis, kad ir kaip
žiauriai karų ugnies ir naujų 
okupantu persekiojama, liko te

nai. Liko tenai ir pradėjo naują, 
kietą, daug pavojingesnį pasi
priešinimą. Ir kaip ten bebūtų, 
labai stengtumeis, iš širdies ai 
pareigos, tą prieš 15 metų gimu
sį organizuotą Lietuvos laisvi
nimo veiksnį kelti, pats laikas ir 
įvykiai pralenkė. Dabar, nors tuo 
pačiu vardu ir tebeveikiama šia
pus geležinės uždangos, bet ge
rai žinoma, kaip yra Atsitikę, 
kaip yra susiskaldyta. Tai visi 
žinom, ir šia proga jau nėra jo
kio reikalo apie tai iš naujo kar
toti. Gal geriau, kad praeičiai šis 
tas liktų iš VLIKo oficialaus su- 
siorganizavimo, čia patieksiu ke
letą smulkmenų, kuries man ta
da ir dabar tebeatrodo buvusios 
įdomios.

•
VLIKo organizavimas vyko il

gesnį laiką, ir vis nesisekė su
eiti į vieną vienetą. Tada kata
likiškosios grupės veikė atskirai, 
visos kitos vėl atskirai. Aišku, 
kad tuometiniam Lietuvos reika
lui buvo žalinga, ir kai kurie vei
kėjai labai jautriai jaudinos, kad 
vis negalima susitarti. Oficialiai 
pasitarimus vedę S. Lūšys ir J. 
Audėnas vis negalėjo pranešti, 
kad susitarimui pagrindai jau 
surasti.

Vieną dieną į mano redakcijos 
kambari žemės ūkio Ministeri
joj užėio prof. A. Maceina. Jis 
buvo iš katalikiškųjų grupių 
man teko būti tautininkų atsto
vu tuometiniam VLK. Išsikalbė- 
jom visais pagrindiniais reikalais 
ir sutarėm kiekvienas savo pusę 
laužti, kad pagaliau derybos 
baigtųsi. Ir man atrodo, kad tą 
jungimosi darbą mes labai pa
sibarti nom. Tiesa, buvo ir prie
kaištu, bet atrodo, kod vėliau 
nesigailėta. Tik pradžia buvo 
sunkoka, oet vėliau viskas išsily
gino.

*
Keliais žodžiais verta prisi

minti ir pirmąjį, laikinąjį VLIKo 
prezidiumo sudarymą. Kaip ži
nia, pirmasis, jungtinis posėdis 
vyko mano kambaryje. { jį atėjo 
5 atstovai iš buvusio VLK ir 4 
atstovai iš katalikiškųjų grupių. 
Man, kaio šeimininkui, teko ma
loni garbė visus pasveikinti ir 
paprašyti tuoj išsirinkti laikiną
jį prezidiumą. Laikinąjį prezi
diumą sutartos organizacijos, 
bet tuo laiku dar neturėjusios 
oficialaus pavadinimo, kuris tik 
vėliau buvo priimtas, iš veikusio 
Vyriausiojo Lietuvių Komiteto 
padarius pakeitimą — Vyriau

sias Lietuvos Išlaisvinimo Komi
tetas.

Pasiūlius rinkti prezidiumą, 
katalikiškųjų grupių atstovų tar
pe atėjęs prof. Tumėnas, pasa
kė: — ”Tai jau matyt man teks 
tos pareigos imtis”. Tuo tarpu 
pref. S. Kairys paklausė: ”Tai 
kuriais metais profesorius būsi 
gimęs”. Ir šiam pasakius metus, 
profesorius Kairys dar pastebė
jo, kad jis esąs dvejais metais 
vyresnis ir užimąs laikinojo pir
mininko vietą.

Dėl sekretoriaus nekilo jokių 
pasikalbėjimų. Taip jau buvo, 
kad buvau jauniausias ir jas tu
rėjau atlikti, nors rašyti nieko 
neteko, nes čia pat sutarėm nie
ko neprotokoluoti, kad geriau iš
laikytume paslaptis.

Man ir dabar atrodo, kad tada 

katalikiškosios grupės ligotą 
prof. Tumėną į VLIKo darbą bu
vo atsivedė tik galvodami, kad 
Jis bus laikinasis pirmininkas. 
Gi tai neįvykus, profesorius Tu
mėnas negalėjo būti nei judrus, 
nei paslankus VLIKo darbinin
kas, nors savo teisiniais patari
mais ir nemaža talkino.

• ' v .
Tuometinis VLIKas, kuris 

veikė savo tėvynėje, nors ir su
sidėjo iš labai įvairių organizaci
jų, bet reikia pripažinti, okupan
tui grasant, mokėjo vieningai 
dirbti. Pajėgė susitarti ir dėl 
bendrosios deklaracijos, kuris 
buvo nemažas visų grupių kom
promisas, pajėgdavo ir visus 
sprendimus vienbalsiai priimti. 
Deja, viso to jau nebegaiima pa
sakyti, kada VLIKas pradėjo 
veikti už savo tėvynės ribų. Tuoj 
atsirado kraštutinių politikavi
mų, ir ypač iš tų žmonių pusės, 
kurie tada jokiam rezistencijos 
darbe nedirbo. Ir taip pamažu 
buvo nueita tokiais keliais, kurie 
atskiras grupes ir išskyrė.

Dirvą būtinai pasiūlyk savo 
kaimynui susipažinti ir po to 

paragink ją užsiprenumeruoti.

liai skatinami gausiai dalyvauti 
Lietuvių Studentų Sąjungos 
JAV metiniame suvažiavime, ku
ris įvyks lapkričio 28-30 dieno
mis Detroite, Hotel Statler pa
talpose. Suvažiavimo programą 
sudarys paskaitos, organizaci
niai reikalai, vakaras, banketas, 
pamaldos ir iškilmingas posėdis. 
Visa suvažiavimo programa, iš
skyrus pamaldas, vyks Hotel 
Statler "salėse.

• Iškilmingas Dr. Vinco Kudir
kos 100 metų gimimo sukakties 
minėjimas įvyks Chicagoje, lap
kričio mėn. 30 d., Jaunimo Cent
ro (T. Jėzuitų namų) salėje. Pa
skaitą skaitys rašytojas Alek
sandras Merkelis, Liet. Enciklo
pedijos leidžiamos monografijos 
apie sukaktuvininką autorius.

Meninėje programoje dalyvau
ja aktoriai: Stasys Pilka, Alfas

STUDENTAI

Balutis, deklamatorės: Vida 
Krikštolaitytė ir Raminta Lamp- 
saitytė. Muzikinėje programos 
dalyje V. Kudirkos kūrinius iš
pildo seserų Blandyčių trio, ku
riam akomponuoja muzikas An
tanas Skridulis ir jaunas pianis
tas A. Vasaitis. Dekoracijas pie
šia dailininkas Alg. Kurauskas.

Minėjimą ruošia specialus tam 
tikslui suorganizuotas komite
tas, kuris prieš mėnesį laiko bu
vo pakvietęs Bostono Lietuvių 
Dramos sambūrį su jų pastatytu 
K. Inčiūros veikalu ”Vincas Ku
dirka”.
• Tofųmto Lietuvių Choras ”Var
pas” gruodžio mėn. 6 dieną at
vyksta į Chicagą, kur duos dai
nų ir operų arijų koncertą. Di
rigentas — Stasys Gailevičius. 
Su choru (apie 70 dainininkų!) 
atvažiuoja ir keturi solistai: V. 
Verikaitis, St. Mašalaitis, V. že
melytė ir L. Januška.
• Krisius Kūginis, gimęs Biržuo 
se 1921. X. 10, paimtas vokiečių 
kariuomenėn karo metu. (Jo tė
vas Jonas Lietuvoje mirė), žiną 
apie jo likimą, malonėkite pra
nešti jo motinai: Katrė Kučins
kaitė v. de Mačiūnas, c. 5, Esq. 
2, Nr. 5430, Vilią San Carlos, 
Berisco, GR., Argentina.
• Mokėsi penkinę, o knygų gali 
tekti dešimteriopai daugau, nes

L* S. S. METINIS 
SUVAŽIAVIMAS

Lietuvių Studentų Sąjungos 
visuotinis suvažiavimas šiais me
lais įvyksta Detroito Statlerio 
viešbuty lapkr. 27-30 d.d. Kaip 
ir kiekvienais metais, šiame su
važiavime, šalia grynai organi
zacinių reikalų, yra numatyta ir
kultūrinė bei linksmoji progra- 3 bibliotekos dovanai burtų ke
rnos dalis. jju bus skirta tiems, kurie, pasi-

Ketvirtadienio vakare, šuva- naudodami Gabijos leidyklos 

Javus daugumai dalyvių, įvai- knygų išpardavimu, įsigys kny 
rios studentų ideologinės organi- g.ų bent už $5.09. Knygos nupi-
zacijos rengia savus susipažini
mo vakarus.

Suvažnyrimo oficialus atida
rymas bus penktadienio rytą, po 
kurio seks organizacinė dalis ir 
bendri pietūs. Po pietų, kol. To
mas Remeikis skaitys paskaitą 
"žvilgsnis į išeivijos lietuvio 
studento charakterį.” Po šios pa
skaitos seks simpoziumas "Są
jungos Veiklos Aspektais”, ku
riame dalyvaus kolegos Gabrie
lius Gedvilą, Šarūnas Milišaus- 
kas ir Šarūnas Užgiris. Vakare 
įvyks studentiškas susipažinimo 
vakaras.

šeštadienį po pietų p. Aldona

gintos iki 90^ . Sąrašų prašykite 
šiuo adresu: Gabija, Straight 
Path, Wyandach, N. Y.

ROCHESTER

Lapkričio 8 d. Rochesterio 
dramos įkėgėjų pūrelis, vadovau
jamas A. Cieminio, antrukart ro- 
chesteriečiams suvaidino A. Rū
ko "Bubulį ir Dundulį”. Jei per
eitą žiemą matytoj premjeroj 
jautėsi kaį kurio nedrąsumo, tai
šiame pakartojime džiaugėmės 

Augustinavičienė skaitys paskai-' subrendimu.
tą "Romantiškumas lietuvių liau
dies kūryboje”.

Vakare įvyks banketas, į kurį 
garbės svečiais yra pakviesti Mi- kinančiai.
chigano. gubernatorius G. Men- Girdžiui — Malašauskui, Pirš- 
nen Williamh ir Detręito miesto liui — Keibai, Agutei — Poli
meras Louis C. Miriani. Laike nauskaitėi, šaltekšniui — Kirš-

Pagrindines roles Bubulis — 
Velminkas, Dundulis — Vaičys, 
Rožė — Apanavičienė, atliko įti-

CHICAGOS 
GYDYTOJAI

Tel. ofiso PRospect 8-1717 
Rezidencijos REpublic 7-7868

Dr. S. Biežis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 VVest 63 St.
VAL.: 1-3 popiet ir 7-8 v. vak. 

Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas. 
Šeštad. tik nuo 1-3 vai. popiet. 
Rezid. 3241 W. 66tb PLACE.

Tel. ofiso EVerglade 4-7376 
Tel. huto GRaceland 2-9203

Dr. Juozas Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Norvest Medical Center 
2336 West Chicago Avė. 

Chicago 22, III.
VAL.: 1-3:20, 6-8:30 p. p. pirmad. 

ąntrad., ketvird., penktad.
Tik susitarus trečiadieniais.

Telefęnas: Ofiso REpublic 7-5020 
Namy VVAlbrook 5-3765

J. Ramunis, M. D.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2557 69th Street 
(Įėjimas iš Rockwell St.)

VAL.: kasdien 2-4 p. p. ir 6-8 p. p. 
Šeštadieniais: 2-4 p. p. ir 5-7 p. p.

banketo pagrindinę kalbą pasa
kys Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės pirmininkas Jonas Matu
lionis.

Sekmadienį po bendrų mišių, 
įvyks oficialus suvažiavirųo už
darymas.
Visa oficiali programa, išskyrus 

mišias, bus Statlerio viešbutyje. 
Smulkesnė suvažiavimo, progra
ma bus greitu laiku išspausdin
ta ir išdalinta per suvažiavimo 
registraciją.

I šį suvažiavimą, stebėtojų 
teise, yra pakviesta visa eilė 
svetimtaučių bei amerikiečių stu
dentų atstovų.

Visi lietuviai studentai yra 
kviečiami šiame suvažiavime kuo 
skaitlingiausiai dalyvautu- 

Rimas Vėžys
Liet. Stud. S-gos CV vardu

teinui ne ką galėtum prikišti. 
Paskutinieji du gal dar mažiau 
turėtų šaržuoti, nors šiame pa
statyme j’,e buvo veik priimtini, 
žinoma, dėl šios pastabos gal ga
lima ginčytis, mat pigesnio sko
nio publikai šaržavimas patinka.

Jaunieji Radasta — Malašaus- 
kaitė ir Dobilas — Mačiulis pub
liką įtikino, ypač jaunoji. Jos 
puiki išorė, natūrali laikysena 
sudarė nepamainomą lietuvaitės 
tipą.

Visas vakaro pelnas paskirtas 
radijo valandėlei paremti.

Pereitą žiemą su tuo pačiu vei
kalu rochesteriečiai gastroliavo 
Amsterdame, N. Y. šiemet, lap
kričio 15 ir 16 dienomis, vaidino 
St. Catharine ir Hamiltone — 
Kanadoj.

AR BUVO PREMIJUOTINA?
Lapkričio 15 d. Clevelando 

vaidintojų sambūris Vaidila su
vaidino A. Landsbergio 2 veiks
mų, 7 paveikslų dramą Penki 
Stulpai Turgaus Aikštėje. Vei
kalas premijuotas, tai Clevelan
do lietuviai nuoširdžiai ir gau
siai rinkosi jo pamatyti scenoj.

Mano supratimu, pagrindinę 
veikalo mintį autorius išryškina 
5-tam paveiksle, Albinos kamba
ry. Albinos Rimaitės dialoge su 
Antanu Daugirdu autorius iš
reiškia nuomonę apie partizani
nių kovų reikšmę, tikslą ir pras
mę. Klausantis susidaro jaus
mas, kad autorius surašęs kalti
namąjį aktą partizanams už jų 
beprasmiškas kovas, žudymus ir 
žuvimus, šiandien, laiko perspek
tyvoje, mes jaučiame, kad tai 
yra tiesa, bet kodėl neatsižvel
giama į ano meto sąlygas.

Aš labai abejoju, ar tokių min
čių puoselėjimas ir populiarini
mas yra premijuotinas. Susida
ro įspūdis, kad autorius ir jo to
kios filosofijos šalininkai, sąži
nės graužiami, nori pateisinti sa
vo pasitraukimą iš tėvynės ...

Kažin, ar ne peranksti daryti 
tokias išvadas apie partizanų ko
vas ir tų kovų prasmę. Galbūt 
geriau palikti tai istorikams, 
kurie, turėdami tikrus davinius, 
tars savo žodį apie anų laisvės 
kovų prasmę.

P. Bardyšius, CIeveland

”REMIU, KAD ESU LIETUVIS”

Jūsų malonų kvietimą, būti 
jūsų leidžiamo laikraščio skaity

tojų tarpe, gavau ir siunčiu 
jums $6.00 pašto, perlaidą.

Nors labai lengvai galima ap
sieiti be lietuviškos spaudos, bet, 
oūdamas lietuvis, ją remiu, kiek 
tik galėdamas. Kartais liūdna, 
kad mūsų redakcijos neatsižvel
gia į rašinio svarbumą, bet pir
miausia "kas jį rašo”. Aš ma
nau, kad jūsų redakcijoje to nė
ra, ir aš būčiau laimingas, radęs 
bešališkumą.

Aš niekad nebuvau organizuo
tas ir tą manau išlaikyti iki ga
lo. Mano organizacija: Bendra 
Lietuvių šeima. Kiti to nesu
pranta ir mano parašytus straip
snius nutyli, nes arba Romos ar
ba Kremliaus arba Warszawos 
pasekėjams nepatinka, o patai
kautoju nemoku būti. Tikiuosi 
rasti jūsų leidžiamo laikraščic 
puslapiuose palankų vėją, pu
čiantį Lietuvos laisvinimo link.

Linkiu kuo geriausios sėkmės 
spaudos leidimo darbe.

B. Naujalis, Kanada

padeda-nt B. Velminskui. Deko
ravo dail. A. Dargis ir J. Sodysl 
Grimas — S. Ilgūno, šviesos — 
V. Staskevičiaus. B. U.

LOS ANGELES

Sekmadienį, gruodžio 7 dieną, 
Los Angeles lietuvių parapijoje 
vyks lietuviškosios skautijos 40 
metų įkūrimo minėjimas: 10:30 
iškilmingos pamaldos bažnyčio
je ir 12:15 minėjimas — iškil
minga sueiga parapijos salėje.
Visuomenė maloniai kviečiama 

Veikalą režisavo A. Cieminis, dalyvauti.

S PERSIUNČIAME SIUNTINIUS I SSSR, LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ IR RITĄS RESPUBLIKAS.
J NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PATIKIMOS, ATIDŽIOS IR SKUBIOS FIRMOS

s GENERAL PARCEL & TRAVEL CO. INC.
135 W. 14th St., Nevv York 11. N. Y. Tel. CHelsea 3-2583

(Licensed by USSR)
MŪSŲ SKYRIAI
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141 2nd Avė.
New York City 
Tel. YU 2-0380

632 W. Girard Avė. 
Philadelnhia 23, l’a. 
Tel. VVAlnut 5-8878

900 Literary Rd. 
Clevelaųd 13, Ohio

Tel. TOwer 1-1461
132 Franklin Avė. 
Hartford, Conn. 

Tel. CHapel 6-4724

11339 Jos. Campau 
Detroit 12, Mich. 

Tel. MOhawk 2674 Tel. TOwnsend 9-3980
308 VVest 4th. St. 

Boston 27, Mass.

332 FiOmore Avė. 
Buffalo 6, N. Y.

39 Raymond Pla^a W 
Nevvark, N. J. 

Tel. MArket 2-2877 Tel. ANdrew 8-5040
Visais klausimais, susijusiais su siuntinių persiuntimu Jūsų giminėms ir draugams, kreipkitės į mū

sų patyrusius, atidžius ir mandagius skyrių vedėjus, kurie maloniai suteiks jums visus nurodymus. 
Pradžiuginkite savo artimuosius siuntiniu Kalėdoms.

Mūsų didžiule firma, turėdama tūkstančius patenkintų klijentų, 100% garantuoja siuntinių pri
statymą. Kiekvienas siuntinys išsiunčiąmąs per 4^ valandas ir adręsatą pasiekia per 6-7 savaites (oro 
paštu per 7-12 dienas).

Mūsų įstaigose yra didelis pasirinkimas pirmos rūšies maisto produktų, pramonės gaminių:
2 skarelių, avalynės, laikrodžių ir kitų daiktų pačiomis žemiausiomis kainomis.
• Atsiminkite, kad mes esame siuntinių persiuntimo specialistai.
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JAUNIMO TEMOMIS
g V. GRUODŽIUS

Mūsų susirinkimuose, spaudoj ir privačiuose susitikimuose daž
nėja pokalbiai jaunimo temomis. Juose išliejama nemaža pesi
mizmo. Tuo pačiu metu mūšy jaunimo būreliuose ir sambūriuo
se gyvenimas eina pirmyn ir laiks nuo laiko prasiveržia pasigė- 
jjįinais žygiais. Tuoj griebiamasi už besąlyginio optimizmo. 

Kaip gi yra iš tikrąją?
Šią straipsnelių ciklas bandys plačiau įsigilinti į patį klausimą 
ir stengsis atskleisti priežasties, įvykio ir pasekmės sąveiką ak

tualioje jaunimo problematikoje.

1. Klausimo pastatymas
Jaunimo ir senimo santykiai 

yra sena problema. Ji turi visuo
tinį, ne vien lietuvių tautai kuom 
nors būdingą, bruožą. Ją kasdie
niškai išgyveno ir tebeišgyvena 
kiekviena žmonių bendruomenė 
ir jos atgarsiai nuaidi per kiek
vienos šeimos gretas.

Lietuviškos emigracijos ben
druomenėje gyvenimo eiga suri
kiavo vyresnės kartos pusėje vi- 
sus tuos, kurie augo, mokėsi ir 
subrendo tautiniuose jausmuose, 
dar būdami Lietuvoj, o tuos, ku
rie bręsta lietuviškume, Lietu- 

nematę, sutelkė jaunimo pu
sėje.

Šitoji aplinkybė, be abejo, pa
gilino bendrąją jaunimo ir seni
mo santykių problematiką, nu
spalvindama ją naujais atspal
viais ir pridėjusi prie grynojo 
amžiaus skirtumo faktoriaus dar 
tautinės brandos skirtumo veiks
nį. Dėl to ir viso reikalo pasvars
tymas reikalauja jau platesnio 
apdairumo, kad visi faktoriai, o 
ne vien kai kurie, pereitų per 
analizės koštuvą.

Neatkreipus tinkamo dėmesio 
į gyvenimo sąlygų atmainas, ne
sunku per greit įkristi į paniką 
ir beviltiškai nurašyti jaunimą 
nutautėjimui, ką mes net tėvų 
pokalbiuose ir kitur dažnai nepa
grįstai padarome, imdami jauni
mą barti, jam priekaištauti ir, 
kartais, nevykusius pamokslus 
drožti. Tatai dalykui nepadeda.

Tš antros pusės, negalime būti 
permirkę optimistai, užliūliuoti 
save nerealiomis vizijomis ir ne
matyti realių sunkumų, per ku- 
rius lietuviškam emigracijos jau
nimui tenka kopti ir per kuriuos 
jis iki šiolei savo pastangomis, 
ačiū Dievui, dar gana sėkmingai 
kopia. -------

Todėl jaunimo temomis pradė
ti kalbėti jau pats laikas. Kalbė
ti plačiau, jungtinėmis jėgomis, 
sistemingai, rimtai, bet be pa
nikos. Kalbėti, turint prieš akis 
lietuviškos emigracijos visumą, 
ne atskirų susigrupavimu su
siaurintus interesus. Tr išsikal
bėti ne atskiruose jaunimo arba 
senimo rateliuose, bet krūvoje ir

prie vieno ir to paties stalo, kur 
ir senimas ir jaunimas kits ki
tam galėtų atskleisti nuomones, 
lūkesčius bei patirtis.

Tada gal greičiau paaiškėtų, 
kad (ieškant sprendimų jaunimo 
tetoms ir senimui reiks kai kur 
pasitempti, o kai kur pašluosty
ti dulkes) ir išsišluoti savajam 
kiemely. Tik nusistatę neginčyti 
vieni antriems teisės egzistuoti 
ir neneigti savitarpinių pareigų 
abejose ežios pusėse, pasuksime 
į gerą kelią.

2. Lietuviškosios brandos 
kelias

— Lietuvoj
Atkreipkime dėmesį į tą kelią, 

kuriuo eidamas dabartinis jau
nimas formuoja savo lietuvišku
mą. Ir palyginkime jį su tuo ke
liu, kuriuo ėjo dabartinė vyres
nioji karta Lietuvoj prieš 20 ar 
30 metų.

Ar ne per pigu smarkauti lie
tuviškumu tam, kas tokiu užau
go Lietuvoj, dažnai be jokių ypa
tingų pastangų iš savo pusės, o 
aplinkos natūraliai veikiamas. 
Namai — lietuviški, mokyklos — 
lietuviškos, draugai — lietuviai, 
kultūrinis gyvenimas aplink, 
kaip teatrai, knygos, laikraščiai, 
radijas — viskas sava, artima, 
lietuviška. Bažnyčioj Dievo žo
dis lietuviškai, organizacijos — 
lietuviškos, darbovietės — lietu
viškos, politinis gyvenimas — 
kiaurai lietuviškas. Tada mokyk
linis bei mokslinis žodynas auga 
nuolat ir be perstojo lietuvių kal
boj, ir tautinė sąmonė įsiskiepi
ja be jokio vargo, nes nėra nė 
mažiausio nuotaikų konflikto 
tarp namų ir už namų. Kuom gi 
kitu toks jaunuolis galėjo už
augti, jei ne pilnaformiu lietu
viu?

— Emigracijoje

Visai kas kita dabartiniam 
jaunimui — jam tenka sutvirtė
ti lietuviškume tokioj aplinkoj, 
kurioj lietuviškumo tėra tik at
skiros prošvaistės, o visa kita — 
nelietuviška.

Namai — daugelio šeimų tė
vai kovoje dėl būvio abu įsikinko

į darbą, namie motina nebegali 
prisidėti prie vaiko sąmonės ug
dymo, kiek normaliai, būdama 
namie, ji prisidėdavo. Lietuviškų 
vaikų darželių nėra. Mokykla — 
kitakalbė, ir joje nė lietuvių kal
bos pamokų dažniausiai nėra. Li
tuanistinės šeštadieninės mokyk
los, kur ios yra, tėra vis dėlto 
tik šeštadieninės. Jose 3-4 valan
dos per savaitę negi atsvers 30 
ir daugiau valandų per likusias 
5 dienas kitakalbėj mokykloj.

Tose lituanistinėse mokyklose 
lietuvių kalba, lietuvių literatū
ra, Lietuvos istorija ir Lietuvos 
geografija (dainavimo, gaila, 
kaip ir nėra) dėstomos, dažniau
sia iš visų jėgų tempiant progra
mas prie ... Lietuvos švietimo 
Ministerijos 1936 metų nustaty
tųjų, pilant viską iš eilės ir ne- 
atrenkant patraukliųjų deiman
čiukų iš sausų datų virtinės.

Draugai — daugumoj kitatau
čiai. Pramogos — daugumoj ki
takalbės ir tokios užkrečiančios, 
kaip televizija bei kinas.

Knygos — kitakalbės, lietuviš
kų — tik salelės tokių, kurios 
patrauktų jaunimą ir būtų jam 
suprantamos. Spauda — lietuviš
kos apstu, tas tiesa, ir ji nevl- 
sados siluna.

Bažnyčiose — ar visados mū
sų vaikai prie pirmos komunijos 
ruošiami ir maldų bei giesmių 
mokomi lietuvių kalba? Organi
zacijos — pusiau. Yra tokių, ku-

Filmą artistas Tyrone Power, kilęs iš pagarsėjusią amerikiečią 
artistą šeimos, mirė Ispanijoje, besukant naują filmą. Prieš pat 
mirtį darytoje nuotraukoje jis matomas su filmo partnere Gina 

Lollobrigida.

Hamiltoniečių gastrole Clevelande
Labai malonu buvo stebėti pir

mąjį Hamiltono "Aukuro” būre
lio pasirodymą Clevelande lap
kričio 8 d. Buvo suvaidinta John 
B. Priestley trijų veiksmų pjesė 
"Inspektorius atvyksta".

Veikalas yra sunkus vaidinti. 
Bet jeigu jis nepasirodė žiūro
vams nei sausokas, nei ištęstas, 
nei nuobodus, tai bendrą dauge
lio sunkumų nugalėjimą tenka 
laikyti visų pirma režisorės E. 
Dauguvietytės - Kudabienės nuo
pelnu.

Interpretacijai pasir i n k t a s 
tinkamiausias natūralumo ke
lias. Gal truputį būtų galima pa-

riose tenka ir lietuviškam jauni
mui dalyvauti, kad neatsiliktų 
nuo gyvenimo, nors jos nelietu
viškos. Yra ir lietuviškų, jų jau
nimas laikosi kietai įsikibęs.

Darbovietės, bendradarbiai — 
beveik be išimties ne lietuvių.

Politinis gyvenimas — arba 
nelietuviškas arba lietuviškų 
partijų bendradarbiavimo for
mulėse taip dažna tokių nešvan
kių niuansų, kad iš jo jaunimui 
stiprybės semtis tikrai sunku. 
Mokyklinis ir mokslinis žodynas 
pūga gyvenamo krašto kalboje, 
ir to lygiagrečiai atsverti nėra 
kam.

(Bus daugiau)

sigesti scenos plotmės, vaidinto
jų grupių bei paskirų vaidintojų 
vietų tikslesnio suskirstymo, la
biau pritaikyto turiniui? Gal są
žinės balsas privalėtų kiek dau
giau įsiviešpatauti visoje scenoje 
ar gauti patogesnes pozicijas re
aguojančių (apipuse nauda) 
partnerių atžvilgiu? Bet nedrą
su apie tai kalbėti, kadangi pro
gramoje pastatymas visiškai ne
paminėtas.

Veiksmas turėtų vykti 1912 
metais. Tuo tarpu scenoje kaž
kodėl aiškėja 1938 metai. Ar yra 
leistinas toks laiko pakeitimas 
be žalos turiniui? Be to, norint 
tatai priartinti prie dabarties, 
tektų pakeisti kai kuriuos akto
rių drabužius ar bent tam tikras 
jų dalis.

Girtina, ypatingai girtina, kad 
pati režisorė vaidino. Sybil vaid
menyje ji buvo ryški, labai raiš
ki ir įtikinamai parode didelio 
patyrimo, piešdama savo tipą 
stipriais, prasmingais bruožais 
ir sąmoningai išvengdama pigių 
efektų.

Duktė Sheila — G. Bakaitytė 
buvo nuoširdi. Daug sunkių mo
mentų bei aštrių smūgių atlikta 
pasigėrėtinai. Gyvas ir labai jud
rus veidas, skausmingos pauzės, 
santūrus, bet iš pačios širdies 
plaukiantis verksmas, žavinti 
akį sceninė išvaizda — ir visa 
tai griežtose estetikos ribose. 
Tai jau ne mėgėja. Daugelis jos 
sukurtų momentų giliai įsmigs 
žiūrovų atmintyje.

Labai sunkią rolę vaidino A. 
Juozapavičius — inspektorius 
Gool. "Pavojų" būta nemaža. Ar 
tai gyvas žmogus, ar dvasia? Ar 
tai reali būtybė, ar abstrakcija? 
Intonacijų ir balso galimybės 
tiksliai apvaldytos, povyza vien
tisa, šalta, kaip akmuo, bet gelia 
visų veikėjų sąžinę savo kilnia 
vidaus galia, klausimai trenkia 
į oponentus taikliai ir vis dėlto 
ramiai, be triukšmo, be riksmo, 
šitas vaidmuo, kaip pagrindinis 
šulas, laimėjo visam veikalui pa
sisekimą.

Gerose A. Stasevičiaus ranko
se buvo Arthur Birling tipas. 
Paviršinis autoritetas, tradicijų 
simbolis, nors apkežėlis savo są
žinėje, tapo toks, koks buvo ga
lima įsivaizduoti. Atlikta apgal
votai, išlaikytomis linijomis, be 
perdėto blaškymosi ir tėviškai 
per ištisą spektaklį, žiūrovams 
perteikė visą eilę įdomių, neklai
dinančių įspūdžių. Kruopštus 
darbas arba prityrimas įgalino 
tą vaidintoją išlaikyti bene vi
sas rolės gražmenas vaizdingas,

išmintingai apdorotas, be jokio 
"mandrybių" ieškojimo.

Jeigu Eric — V. Kvedaras ir 
Gerald Croft — E. Petruškevi
čius tarpais, negausiose vietose, 
liko truputėlį blankesni už kitus, 
tai vistik bendrai sudėčiai tiko, 
prie ansamblio prisiderino, jaus
ti mokėjo ,o publika jų kančiomis 
tikėjo. Režisorė lengvai galėtų 
pakelti juos, kiek įmanoma, iki 
G. Bakaitytės lygmens. Gabumai 
jų abiejų yra neabejotini.

Garsusis veikalas praėjo tin
kamai. Pilna žiūrovų salė buvo 
labai dėkinga.

Vladas Braziulis

IR TAIP 
GYVENIME 

BŪNA
Japonijoje JAV kariuomenės 

pratimą metu vienas girtas ja
ponas išgriuvo tarp žygiuojan
čių karių. Batalijono vadas su
komandavo, jog civilis sužeistas. 
Prisistatę sanitarai aprišo be
sipriešinantį pilietį ir neštu
vais pristatė į policijos raštinę.

*
Los Angeles miesto stotyje su
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sitiko du broliai, kurie buvo ne
simatę apie 50 metų. Jaunesny
sis apgailestavo, jog jis esąs la
bai nerangus laiškams rašyti, to
dėl tiek laiko ir praėję.

♦
New Orleans mieste vienoje 

valgykloje, netoli arklių lenkty
nių vietos, padavėja pietaujan
tiems pasiūlo iš anksto užsimo
kėti už vakarienę, kuri būsianti 
garantuota.

*
Viena Memphis miesto gyven

toja buvo sekama policijos ir pa
galiau sustabdyta, pranešant, 
jog ji išrinkta atsargiausia die
nos važiuotoja. Tuo pačiu metu 
kitoje miesto dalyje jos vyras 
buvo sustabdytas už per greitą 
važiavimą.

*
Vienas Arizonos advokatas tą

pačią dieną gavo du laišku. Vie
nas buvo išsiųstas iš Danijos 
prieš tris dienas, kitas iš Tuscon 
miesto, esančio 60 mylių atstu
me, prieš savaitę laiko.

*
Virginijos valstybės golfo mė

gėją rungtynėms buvo atmesta 
viena registracijos blanka, kaip 
pervėlai išsiųsta. Siuntėjas — 
pašto viršininkas.

ĮSTASOS DRAUGAI
AXEL MUNTHE

(33)
SOEUR PHILOMENE 

Jie abu dirbo didelėje Paryžiaus ligoni
nėje. Ji buvo gailestingoji sesuo, jis ruošėsi 
valstybiniams egzaminams ir laikinai pava
davo draugą ligoninėje. Ji dėvėjo baltą pa
maldžiųjų šv. Augustino seserų apdarą, bet 
novicės šydas dar tebedengė jos švelnų, liūd
ną veidą, tokį jauną toms visoms kančioms, 
dėl kurių ji budėjo. Niekas nežinojo, iš kur 
ji kilusi, ji buvo Soeur Philomėne, ir tai visa. 
Kai kuris iš jaunųjų Šalie de Garde gydyto
jų bandė daugiau apie ją sužinoti, tačiau vie
nintelė, kuri galbūt šį tą žinojo, buvo vienuo
lių vyresnioji, ir ji visada apsigaubdavo pa
slaptingu tylėjimu, kai iškildavo kalba apie 
j^^ąją seserį. Visada tik Soeur Philomėne 
rytinių vizitų metu galėdavo suteikti infor
macijas, kaip kuriam ligoniui naktį sekėsi. 
Visada tik Soeur Philomėne geriausiai suge
bėdavo pataisyti pagalvėlį nuvargusiai skaus
mų iškankinto ir suerzinto nelaimingojo gal
vai, visada tik ji galėdavo įkvėpti jam vilčių, 
jei prieš tai operaciją jo drąsa susvyruodavo. 
Ir jei, apačioje suskambėjus, mieguistas ir 
nervingas gydytojas nueidavo pasižiūrėti, ka3 
atsitikę, visada ją jau rasdavo pasilenkusią 
virš ligonio lovos, švelniomis rankomis tai
sančią tvarsčius arba paguodos žodžiu švel
ninančią skausmingos nakties nerimą.

Vieną naktį iš artimiausios policijos nuo
vados buvo atgabentas berniukas, kuris buvo 
be sąmonės rastas gatvėje. Jo galvos žaizda 
kraujavo, ir jis buvo sustyręs nuo šalčio. Už
dėjus pirmuosius tvarsčius, Soeur Philomėne 
greitai jį nurengė, kad paguldžius į šiltą lovą. 
Tai buvo neturtingų tėvų vaikas, tik ploni, 
išaugti drabužėliai tesaugojo jo liesą kūnelį 
nuo žiemos nakties šalčio. Jis ilgą laiką dar 
išgulėjo be sąmonės, kol pradėjo tyliai de
juoti ir ranka liesti galvą. Pagaliau atmerkė 
akis, dideles, nustebusias vaikiškas akis, ir 
pradėjo jomis klaidžioti po baltą savo lovą 
bei silpnai apšviestą ligoninės salę. Paskui 
jo maži, pusiau atšilę pirštai sugniaužė ant
klodę, ir abi rankos pradėjo tapnoti aplinkui, 
lyk kažko ieškodamos. Jis aprimo, užčiuopęs 
mažą suskilusį smuiką, kurį buvo atsigabe
nęs po švarku, ir kuris sudarė visą jo turtą.

Jį stipriai apkabinęs, jis staiga pašoko, 
tartum norėdamas pabėgti. Mažas, benamis 
vargšelis, įpratęs būti iš visur ujamas, grei
čiausiai pasijuto perilgai užtrukęs, ir dabar, 
atradus smuiką, jo bundanti sąmonė jį ska
tino skubėti savais keliais. Tačiau jo galva 
tebebuvo apsvaigusi, ir jis vėl sukniubo į pa
galvę. Tą pačią akimirką jo žvilgsnis užkliu
dė tą, kuris stovėjo gale jo lovos, ir plačiai 
atmerktomis akimis, nepasitikinčiu žvilgs
niu, jis žiūrėjo į baltą, kraujo dėmėmis nu-

šlakstytą gydytojo chalatą. Daktaras pamatė, 
kad jis bijo, ir pasitraukė. Tačiau, kai Soeur 
Philomėne pasilenkė, jis aprimo ir smalsiai, 
pasitikėdamas žvelgė jai į akis.

Gydytojas nuėjo žemyn ir atsigulė. Tuo
met jis buvo tokioje jauno gydytojo gyveni
mo fazėje, kada ligoniui nerodoma jokios 
užuojautos, kada vaizduojamas abejingumas 
ir asistentų kambaryje bandoma kitus pra
lenkti savo šaltakraujiškumu. Tuo metu li
goniai jam tėra tik numeriai didžiajame gy
vųjų paveikslų atlase, kuriuo ligoninė papildo 
patologinių vadovėlių eilę, mirusieji jam ta
da tėra tik "lavonai", kuriuos jis stebi žino- 
višku anatomo žvilgsniu ...

Gulėdamas ten apačioje, asistentų kam
baryje, jis stengėsi įsikalbėti, kad jam esą 
visiškai vistiek, kas atsitiks su tuo berniu
ku Ste-Claire salėje. Tačiau jis negalėjo už
migti ir po valandėlės vis dėlto pakilo dar 
kartą pasižiūrėti, ar tvarstis ant berniuko 
galvos esąs tvarkoje, ir ar kraujas jau nu
stojo tekėjęs. Ant laiptų jis sustojo ir pasakė 
sau, kad viršuje šią naktį iš tikrųjų jau ne
besą ko veikti, ir kad geriausia būtų berniu
ką palikti ramybėje. Tačiau vis dėlto jis 
nuėjo aukštyn. Paskutinis ligonių patikrini
mas buvo praėjęs, salėje viešpatavo visiška 
tyla. Jis tyliai priėjo prie naujojo atvykėlio 
lovos. Ten sėdėjo sesuo Philoomėne, mažasis 
benamis muzikantas miegojo, vienoje ran
koje laikydamas savo smuiką, antrąja apka
binęs sesers kaklą.

Kitą rytą, vizito metu, jam paaiškėjo, 
kodėl jis, realistas medikas, naktį pasijuto

turįs dar kartą berniuko pasižiūrėti. Niekas 
nežinojo, iš kur vaikas kilęs, nes į visus klau
simus profesoriui ir lovą apsupusiems stu
dentams jis teatsakė tyliu spoksojimu. Ir kai 
jau perdaug uolus asistentas buvo virš lovos 
pakabintoje lentoje beįrašąs "smegenų su
krėtimas, kalbos netekimas" — mažasis įkišo 
nykštį burnon, sumirkčiojo ir visų nepapras
tam nustebimui, garsiai pliaukštelėjo liežu
viu. Ir prie jo lovos buvo vienas, kuris su
prato — tą ženklą jis gerai pažino iš Mer- 
gellinos ir Santa Lucios.

— Tu sei italiano? — paklausė jis.
— Si, Signore, vengo da Napoli, — atsa

kė mažasis lazzarone. Jis nebuvo nebylys, o 
tik išsigandęs dėl tokios daugybės svetimų 
žmonių ir jų nesuprantamos kalbos.

Dabar vaikas atrado gerą draugą, kuris 
mielai stengėsi juo rūpintis.

Mažojo istorija buvo paprasta. Jis buvo 
kilęs iš vargšų kaimo prie Salerno kalnų ir 
slankiojo su smuiku Neapolio gatvėmis, kad 
užsidirbtų duonos kąsnį. Iš ten jį spekulian
tai paėmė į Paryžių. Kiekvienais metais Nea
polyje atsiranda tokių pirklių, kurie iš būrių 
apdriskusių gatvės vaikų renkasi aukas bal
tųjų vergų prekybai, siunčia juos į Paryžių 
ar Londoną, kur jie uždirba jiems pinigą, 
kaip modeliai arba gatvės dainininkai

Vaikas buvo tik prieš kelias dienas Pa
ryžiun atgabentas, paklydęs ir po ilgo kla
jojimo, bado ir šalčio nualintas, susmukęs 
gatvėje.

žiemos naktis buvo peršalta mažam, pus
nuogiu! pietiečiui. Jis pradėjo kosėti, vakare

pakilo temperatūra ir kitą dieną lentoje virš 
lovos buvo įrašyta: "Abipusis plaučių užde
gimas". Deja, diagnozė šį kartą buvo tei
singa.

Tris naktis budėjo Soeur Philomėne prie 
jo lovos, ketvirtąją dieną mažasis muzikan
tas mirė.

Ligšiol niekas juo nesirūpino, niekam jis 
nepriklausė, gyvas būdamas, bet po mirties 
pagal ligoninės nuostatus jis priklausė ana
tomijos salei. Jo kūnelis dar nebuvo spėjęs 
atšalti, kai įėjo lavoninės tarnas, kad nuga
bentų jį ten, kur studentai supiaustys ope
raciniais peiliais.

Jie stovėjo ten, abiejose jo lovos pusėse 
— Soeur Philomėne ir gydytojas — ir jų 
žvilgsniai susitiko. Ir jis, kuriam nepašisekė 
išgelbėti mažojo savo draugo gyvybės, už
traukė paklodę virš vaiko galvos ir pasakė 
lavoninės tarnui, kad palauktų. Tada jis nu
ėjo pas "Monsieur le Directeur". Tomis die
nomis valdininkai jį vertino, ir jo noras buvo 
patenkintas.

Prieš vakarą iš ligoninės buvo išneštas 
mažas karstas. Laidotuvių eisena nebuvo di
delė, tik sesuo ir studentas ėjo paskui neštu
vus. Ir iš visų gėlių, kuriomis žiemiškojo 
miesto prabanga tą rytą galėjo priminti pie
tietiškąją vasarą, į garbanoto mažojo muzi
kanto karstą tepateko tik sauja žibučių su 
kvapniu sveikinimu iš tėvynės, kur motina 
ten, kalnų kaimo koplyčioje, kiekvieną va
karą maldauja Madonos globoti jos vaiką, 
vienišą klajojantį po platų pasaulį.

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

ŽILIUS REDAKTORIUI 
Lapkričio 15 d.
Gerb. Redaktoriau,

Siųsdamas išrašų iš L. Jau 
niaus lapkričio 5 d. laiško, pra 
šau žodžio "dėl tvarkos”.

Kitų asmenų įsiterpimas 
"Svarstymus", be abejo, yra 
sveikintinas abiem rankom. Ta 
čiau aš, kaip šių "Svarstymų’ 
viešumon per DIRVĄ išnešimo 
sumanytojas, skaitytojų labui 
norėčiau išreikšti pageidavimų, 
kad:

1) "Svarstymai” ir toliau pa
siliktų aktualiųjų visuomeninių 
klausimų svarstymo ribose, bet 
jokiu būdu neapsiribotų, pavyz
džiui, tik klausimu — santarie- 
čiai ar neolituanai "geresni”;

2) juose būtų išvengta svars 
tymo vienu metu kelių temų, šo
kinėjant nuo vienos prie kitos ir 
vėl atgal.

Tuo sumetimu, vykstųs susi
rašinėjimas turėtų būti atitin
kamai grupuojamas, atseit, pa
ruošiamas spausdinti. O juk ži
note gi, kad raštai spausdinti 
rengiami prieš spausdinimų, ne 
atvirkščiai...

Štai kodėl aš kartų pabrėžiau, 
kad S. Rudžio laiškas mus su L. 
Jaunium pasiekė tiesiai per DIR
VOS skiltis, taigi ne taip, kaip 
mudviejų laiškai — pirma mūsų 
pačių paskaitomi, o jau paskui, 
atmetus skelbti nereikalingus da
lykus, jie pasiekia ir DIRVOS 
skaitytojus. Gerb. S. Rudis da
bar viešai nusiskundė neturįs 
mano adreso. Aš nežinau, ar jis 
teiravosi mano adreso pas Jus, 
bet apgailestauju, kad jis pats, 
kaip sakėte, net įsakmiai nelei
dęs duoti man jo adresų. O jei

Šiol maniau ir toliau tebemanau, 
kad tautininkų tikėjimo ir pažiū
rų turinys yra konkretesnis, nuo
seklesnis ir individualesnis, tai 
yni, ryškiau besiskiriųs nuo tų 
ar kitų mūsiškių organizuotų vi
suomeninių grupių pažiūrų, ne
gu tie penki punktai sako ...

Jūsų
V. Žilius

SANTARIEČIŲ
GYVENIME
LAISVE IR AKYS

Viena iš didžiųjų laisvės pro- 
oleinų tai kiek, kada ir kam ga
lima suteikti laisvės. Nuo neat
menamų laikų žmogus kovojo ir 
vis dar kovoja dėl laisvės. Tos 
kovos pasėkoje iškilo šimtai filo
sofinių, religinių, politinių, socia
linių ir ekonominių problemų, ta
čiau iš esmės joS visos gali būti 
išreikštos trigubu klausimu: 
kiek, kada ir kam laisvės.

Laisvės "davėjai” taip pat bu 
vo ir yra įvairūs: imperatoriai, 
karaliai, ministeriai pirminin
kai, prezidentai, partijų vadai, 
rašytojų draugijos, laikraščių 
redaktoriai, šiaip sau korespon
dentai ir daug, daug kitų. Ta
čiau ir jie gali būti suskirstyti į 
celias (šiuo atveju dvi) plačias 
categorijas: į tuos, kurie norė
jo ar nori individui duoti dau
giau laisvės, ir į tuos, kurie no
rėjo ar nori jam jos mažiau duo- 
i.

Tie, kurie sakė, kad geriau 
žmogui duoti mažiau, o ne dau
giau laisvės, visada bijojo, jog,

kelius, nueiti, tol gyvenimas busi ir Santaros — Raimundas Mie- 
grindžiamas prielaida, jog gavę želis. Tiek atstovų pasisakymai, 
laisvę visi žmonės nueitų klyst-įtiek diskusijos vėliau iškėlė eilę 
keliais. Tokia pažiūra, jau ne- įdomių klausimų ir atsakymų, 
žiūrint jos praktiškų pasekmių, Vakare pas Giedrę ir Kostę 
kurios reikštų, jog norint ap- Brazdytes susirinkta šeimyni- 
saugoti kraštų nuo vagių, jo visi niam pasilinksminimui prie sma- 
gyventojai turėtų būti uždaryti gios muzikos ir dainų. Konferen 
į kalėjimų, yra lygiai taip pat cijos rengėjai — Chicagos sky- 
nesųmoninga, kaip teigimas, kad riaus valdyba, gražiai atliko sa- 
jei dvi santarietės turi rudas I vo pareigas.
akis, tai visos santarietės turi • Santaros New Yorko sky- 
rudas akis. Ach tos santariečių I rius kartu su šviesiečiais gruo- 
akys!... Vilius džio 6 dienų ruošia dr. Vinco Ku-

* dirkos minėjimų. Naujųjų Metų
♦ Lapkričio 1-2 d.d. Chicagoje sutikimas įvyks gražiame McAl- 

įvyko Vidurinių Vakarų santa- pen viešbutyje Manhattane. 
riečių konferencija. Čikagos uni- Paskutiniame skyriaus susi- 
versiteto patalpose buvo praves- rinkime Domininkas Nargelė 
tos diskusijos veiklos klausimais, skaitė paskaitų tema "Įtampa 
pirmininkaujant Česlovui Mels- tarp humanitarų ir technikų", 
bakui iš Clevelando ir sekreto- D. Statkutė pristatė Balį Sruo- 
riaujanf Danutei Parokaitei iš gų, o Kristina škėmaitė skaitė 
Chicagos. Balio Sruogos raštus.

Pranešimus apie veiklų ir atei- • Bostono Santaros skyrius 
ties planus davė Centro Valdy- nutarė rengti Naujųjų Metų su
ba, Chicagos, Clevelando, Detroi- tikimų ir žiemos stovyklų New 
to ir Ulroanos skyriai. Tolimes- Hampshire kalnuose. Tai bus 
nės diskusijos buvo skirtos pa- jau trečioji santariečių žiemos 
žvelgti į tai, kas skatina naujų stovykla rytiniuose pakraščiuo- 
studentų jungtis į organizaaijas I se. Skyriui pirmininkauja Regi-

d vie jų butų namas gali kainuoti: 
Cicero 21, Brighton Park 23, o 
jau Marąuette Park 26 tūkstan
čius dolerių. Suprantama, šitie 
skaičiai — kainos tik apytikrės.

Julius šakelė

DETROIT

I

Dalyvauk savo Bažnyčioj ir melskis šioj 

Padėkos Dienoj

ir kokius jo reikalavimus orga
nizacijos turi suprasti ir paten
kinti. Įžangų į šį klausimų pada
rė Vanda Gegevičiūtė, studijuo
janti psichologijų Chicagos uni
versitete. Diskusijose buvo gi
liau pažvelgta į šių dienų stu- 
dentijų ir tikimasi, kad kai kurie 
iškelti pasiūlymai galės prisidė
ti prie Santaros veiklos stiprini
mo.

Popietinė sesja vyko Jaunimo

na Leveckytė, o sekretoriauja 
Vida Mališauskaitė.

• "Lituanus" remti komitetas 
Bostone surinko per 400 dolerių. 
Komiteto pirmininko pareigas 
eina Vytautas Bruzgelevičius.

• Vytautas Eikinas iš Brockto- 
no paskirtas Centro- Valdybos 
įgaliotiniu Rytiniams Pakraš
čiams.

• Benius Prapuolenis įėjo į 
Santaros-Šviesos skyriaus "Mūsų

SANTAROS AKADEMINIS 
POPIETIS DETROITE

Padėkos Dienų, ketvirtadienį, 
lapkričio mėn. 27 d. Detroite 
Lietuvių Studentų Santara ren
gia akademinę popietę, kurio 
programoje dalyvauja Dr. Ju
lius Kaupas ir Vyt. Ogilvis. Dr. 
Kaupas skaitys paskaitų apie lie- 
uvio studento kelių Amerikoje, 

o Vyt. Ogilvis perteiks keletu 
mūsų poetų kūrinių. Laukiama 
dar vieno kalbėtojo apie heroiz
mų mūsų literatūroje.

Po akademinės programos 
seks šokiai, paįvairinami humo
ristiniu laikraštėliu.

Smulkesnės informacijos bus 
praneštos artimiausiu laiku. De
troito santariečiai ir šviesiečiai 
bei visa akademine veikla besi
dominti visuomenė kviečiama 
planuoti praleisti Padėkos Dienų 
akademikų tarpe. S. Š.

THE YODER 

COMPANY

CLEVELAND, OHIO

SKAUTAI
Lapkr. 13 d. Clevelando Pi

lėnų sk. tunte pradėti skiltinin-
Namuose : tarporganizacinis de- f . NaujienoRe rcdakcinį k« kursai. Kursus atidarė ir pir-
batai, siekiant nustatyti emigra- . , , . i man našnekėsi anie roiv.
cijos įtaka į jaunimo organizaci
jų idėjinę veiklų, pažiūras ir or
ganizacinį gyvenimų. Debatuo
se, moderuojant Horstui žibui, 

dalyvavo ateitininkų atstovas 
Arūnas Liulevičius, akademikų
skautų — Šarūnas Milišauskas'niam komitetui.

kolektyvų.
• Filisteris Albertas Kerelis, 

kuris studijų metu vadovavo 
Santaros skyriui Urbanoje, pir
mininkauja Chicagos skautų sto
vyklos Mic.higane administraci-

Dalyvauk savo Bažnyčioj ir melskis šioj Padėkos Dienoj

NORWOOD DRUG. INC.
GERAS RECEPTO IŠPILDYMAS YRA SVARBIAUSIA 

MŪSŲ PAREIGA.
RECEPTŲ SPECIALISTAS

6411 Superior Avė. HE 1-1035

gavęs daug laisvės, individas ga-
būtų buvęs duotas, būtų sudaręs’k pradėti jų piktnaudoti. Ot im

ti, pavyzdžiui, ir nesutikti su 
"davėjo" nuomone. Arba, o tai 
yra dar blogiau, pradėti kvesti- 
jonuoti davėjo teisę laisvę duo
ti. Su mažiau, negu daugiau, lais
vės davimu yra dar viena pro
blema. Pasižvalgę netolimoje 
Europos istorijoje, pamatysime, 
jog kai kurie kraštai, kurie bu
vo ar dar yra labai jau nusista
tę neleisti laisvės piktnaudoti, 
sukūrė tokias sistemas, jog ge
riau laisvės piktnaudojimas, ne
gu tokios sistemos.

Tie, kurie sakė, kad geriau in
dividui duoti daugiau, o ne ma
žiau, laisvės, greičiausia manė, 
jog nelaisvas žmogus nėra žmo
gus, o tik mechanizmas kito už
vestoje ir varomoje mašinoje. 
Reikia sutikti, kad visada atsi
ra? tokiu, kurie, laisvai siekda
mi bendrųjų žmogiškųjų aspira
cijų, arba tik turėdami laisvę jų 
siekti, nueis į tai, kų beveik visi 
sutiktume vadinti klystkeliai^ 
Bet kol žmogui nebus suteikta ši

galimybę susižinoti ir geruoju, 
ne kaip iš užmaskuotų bunkerių, 
bendrai pasvarstyti rūpimus da
lykus ir tik tada tais svarsty
mais tvarkingai pasidalyti su, 
DIRVOS skaitytojais.

Ateityje prašyčiau visiems, 
turintiems geros valios ir inten
cijos šiuose svarstymuose daly
vauti, mano adresų duoti ir pa
siūlyti dalyvauti taip, kad liktų 
skelbtina esencija ir nereiktų 
apsunkinti Dirvos ir skaitytojų 
visomis "žaliavomis".

Esu tikras, kad savo laiku iš 
tiesų bus progos plačiau paliesti 
ir gerb. S. Rudžio užkabintas te
mas, nors būtų normalu, jei to
kioms temoms būtų pašvęstos 
knygos, o ne keletas laikraštinių 
skilčių.

Šiuo atveju tegalėčiau tiek pa
sakyti, kad, mano nuomone, ban
dymas tautininkų tikėjimų 
išdėstyti tik tokiais penkiais 
punktais, kaip DIRVOS 86 nr. 
"Svarstymuose", tautinink a m s
daro nepelnytų skriaudų. Aš ligi galimybė laisvai, kad ir į klyst-

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 Sųjungos sritis.

Lietuvių Prekybos Bendrovė viską ima tiesiai iš fabrikų ir 
todėl pateikia tautiečiams įvairias j 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
J 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, 
bet 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 tš 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)

CHICAGO IR CICERO
• Vyr. skautininkė Z. Juške

vičienė L. B. Chicagos Apygar
dos valdybos pakviesta vadovau- 
ti Chicifos YWCA lapkričio 16 
d. rengiamos tarptautinės mais- 
to gaminių, stalo papuošimo ir 
liaudies meno parodos lietuvių 
skyriaus rengimui. Z. Juškevi
čienei talkininkauja dail. Rūkš
telė ir skautės akademikės.

Pardoja dalyvauti pakviestos 
visos tautinės grupės per savo 
konsulus. Parodoje lietuvių sky
riaus rengėjas yra L. B. Chica
gos Apygardos Valdyba.

• Teodoras Blinstrubas, L. B. 
Chicagos Apygardos valdybos 
vicepirmininkas, eina L. B. ren
giamos II JAV ir Kanados Lie
tuvių Dainų šventės vykdomajo 
komiteto vicepirmininko parei
gas. II Dainų šventės komitetas 
iau turėjo du posėdžius ir pra
dėjo pirmuosius dainų šventės 
rengimo darbus. II Dainų šven
tės komitetą, JAV LB Centro 
valdybai pavedus sudarė LB 
Chicagos Apygardos valdyba.

tuvių vaidintojų trupė spalio 
25-26 d.d. suvaidino Chicagoje 
"Raudoną Vyną" ir "Dr. Vincą 
Kudirką". Dr.t V. Kudirkos mi
nėjimo akademija numatyta su
rengti gruodžio pradžioje. Dr. 
Vinco Kudrkos minėjimo komi
tetą sudarė LB Chicagos Apy
gardos Valdyba.

• Lietuvių tautinių moksleivių 
ansamblių vadovai muz. A. Skri- 
dulis ir K. Jauniškis, talkinin 
kaujant J. Kreivėnui, ir tautinių 
šokių mokytojos p.p. L. Brazdie- 
nė ir Smieliauskienė, rengia 
bendrą visiems Chicagoje vei
kiantiems moksleivių ansamb
liams prograrhą. Bendrą visų 
moksleivių ansamblių koncertą 
rengia LB Chicagos Apygardos 
valdyba ateinančių metų kovo 
mėnesį. Moksleivių ansamblius 
kanklių muzikos moko p-lė A. 
Kirvaitytė.

• J. Kreivėnas, buvęs Kultū
ros fondo pirmininkas ir dabar
tinis to fondo valdybos narys, 
yra išrinktas II Dainų šventės

Komitetui pirmininkauja prel. I. komiteto generaliniu sekretorių- 
Albavičius. mi, o taip pat ir Lietuvių Muzi-

• J. Tamulis (Tamulevičius), 
L. B. Chicagos Apygardos švie
timo Tarybos pirmininkas, tal
kininkaujant švietimo tarybos 
nariams A. (Rūgytei, prof. M. 
Krikščiūnui, A. Dunduliui ir T. 
Blinstrubui, ruošia programą 
lapkričio pabaigoje Chicagoje 
i vykstančiai mokytojų konferen
cijai. J. Tamulis LB Chicagos 
švietimo Taryboje dirba nuo pat 
jos sudarymo. Prieš J. Tumulį 
švietimo tarybos pirmininku bu
vo prof. M. Krikščiūnas.

© žurnalistas Stasys Daunys 
išrinktas vadovauti II JAV ir 
Kanados Lietuvių Dainų šventės 
rengimo komiteto spaudos ir in
formacijos komisijai. St. Dau
nys, ilgametis LB Chicagos Apy
gardos valdybos narys ir lietu
viškosios spaudos bendradarbis, 
sėkmingai vadovavo spaudos ir 
informacijos komisijai LB Chi
cagos Apygardos Valdybos reng
tos Tautinių šokių šventės komi
tete.

• Z. Dailidka vadovauja LB 
Chicagos Apygardos dr. Vinco 
Kudirkos 100 metų gimimo su
kakties jubiliejaus komitetui. 
Komiteto pakviesta Bostono lie

kų Komisijos reikalų vedėju, ši
ta komisija sudaro Dainų šven
tės repertuarą. Kreivėnas prašo 
muzikus, chorų dalyvius ir vi
sus lietuviškos dainos mylėtojus 
nepašykštėti minčių, siūlymų bei 
patarimų čia minimais reikalais. 
Rašyti: Mr. J. Kreivėnas, 1602 
So. 48 Court, Cicero 50, III. Ko
mitete yra šešių Chicagos lietu
vių chorų atstovai.

• Šimkus M,ečys, nepriklauso
moje Lietuvoje buvęs notaras ir 
apskr. viršininkas, yra narys tos 
bendrinių organizacijų (Alto, 
Balfo ir LB) komisijos, kuri vei
kia prie Amerikos Lietuvių Tau
tinės Sąjungos centro valdybos, 
kaip patariamasis organas. Šim
kus yra teisininkas, čia, Chica
goje verčiasi nekilnojamojo tur
to pirkimu ir pardavimu. (Tel. 
Yard 7-2046). Šimkus pareiškė, 
kad 80% apyvardos jis darąs su 
lietuviais. Palyginus su šių metų 
pradžia, šios srities biznis žy
miai pagerėjo, žiemą visada biz
nis šiame darbe menkas. Pa
klaustas apie dabartines namų 
kainas, Šimkus atsakė, kad tai 
priklauso nuo namų būklės ir 
vietos. Labai bendrai tariant,

mąjį pašnekėsį aPie skilties reik 
šmę skautų organizacijoje skai
tė tuntin. vyr. sktn. Pr. Kara
lius. Kursų lektoriais kviečiami 
skautininkų ramovės nariai.

• Chicagos ASS skyriaus "Ru
dens lapų" baliuje svečių sudė
tos dvi stipendijos po $175 litu
anistikai Fordhamo u-te ateinan
čios vasaros semestre studijuoti. 
Pirmai stipendijai gėlių šokio 
metu sudėta $170. Antrajai sti
pendijai aukojo: $50 — P. J. Lie-! 
ponio Baldų Centras; po $10 — 
dr. N. Krią.ųčęliūnaitė, dr. L. 
Kriaučeliūnas, dr. A. čiurinskas, 
dr. šalna, dr. Šukys; po $5 —| 
sol. S. Baranauskas, P. P. Šilei
kis, inž. S. Jokubauskas, inž. J. 
Ivanauskas, P. P. Sprindžiai, inž. 
V. Mastis, inž. Karūnas, inž. V. 
Vaitkus, P. K. Tallat-Kėlpša, dr. 
St. Budrys, dr. Stp. Biežis, dr. 
V. P. Tumasonis, dr. Melnikas, 
inž. A. Kliorė, inž. R. Korzonas 
ir stalas Nr. 23.

• Akad. Skautų Sąjūdžio Dr. 
Vydūno Vardo Stud. šalpos Fon
das savo rėmėjams išsiuntinėjo 
kalėdinius atvirukus. Juos puo
šia dail. A. Rukšlelės ir dail. VI. 
Vijeikio piešiniai ir spalvotos lie
tuviškų rankdarbių bei drožinių 
nuotraukos.

Fondas rašte savo rėmėjams 
praneša, kad iš pernykščio va
jaus pelno ir aukų buvo suteik
tos 5 stipendijos lietuviams stu
dentams. Dėkodamas už tokią 
rimtą ir nuoširdžią paramą, fon
das kviečia visus šių metų tal
kon. Aukas prašoma siųsti šio 
fondo reikalų vedėjui A. S. Veng
riui, 21 E. Van Buren St., Chica
go 5, Illinois.

• Australijoje Tautinės Sto
vyklos komisija su atsidėjimu 
ruošiasi netrukus įvyksiančiam 
dideliam lietuviškos skautijos 
įvykiui tame .krašte. Tenykštė 
Tautinė Stovykla bus gruodžio 
27 — sausio 10 dienomis. Adre
sas : LITHUANIAN SCOUTS 
and GUIDES CAMP, Mt. Mar
tha, Vic., Australia. Bus leidžia
mas stovyklos laikraštėlis, su
rengta parodėlė. Australijos TS 
drobinis ženklas —Geležinis Vil
kas, kaip ir Amerikos kontinen
te.

• Brolijos JAV Vidurio Rajo
no vadeiva nuo lapkr. 1 d. De
troito Baltijos sk. tuntininką 
pskt. Alg. Manvydą jo paties 
prašymu atleido iš tunt. parei
gų. Naujuoju tuntininku paskir
tas sktn. Vladas Pauža, 1906, 
25th St., Detroit 16, Mich.

Tik Dirvą skaitydamas sužinosi, 

kaip gyvena viso pasaulio lietu

viai.

Dalyvauk savo Bažnyčioj ir melskis šioj Padėkos Dienoj

CONCRETE PIPE CO., OF OHIO

OLD MILĖS ROAD 

MO 3-8733

Dalyvauk savo Bažnyčioj ir melskis šioj Padėkos Dienoj

HILDEBRANDT PROVISION CO.

3619 WALT0N ME 1-3700

Dalyvauk savo Bažnyčioj ir melskis šioj Padėkos Dienoj

VIC’S GULF SERVICE STATION

THE FINEST SERVICE IN T0WN
VIC’fORAS SUMAS Mgr. WE GIVE GREEN STAMPS 

SUPERIOR AVĖ. (CORNER EAST 66th ST.)

EN 1-9713

Dalyvauk savo Bažnyčioj ir melskis šioj Padėkos Dienoj

FRENCH CUISINE
DUCK ORANGE — LOBSTER AMERICAINE 

A VARIETY OF TOURNEDOS — FROG LEGS 
ŠAUTE PROVENCAL — PREPARED BY CHF ETIENNE

The wagon w£eel
AIR CONDITIONING — AMPLE PARKING 

13114 Woodland Avė. For RESERVATIONS Call LO 1-6900^||

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friendš and Patrons

FROM A FRIEND

I
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DOLERIO VERTĖ DIDELĖ
Visą eilę metų kalbame ir ra

šome apie dolerio vertę ir skel
biame kalėdiniame laikotarpyje 
tik vieno dolerio vajų vargo mo
kykloms paremti. Visos aukos 
yra nukreipiamos aukotojų nu
rodomai mokyklai. Deja, ne visi 
šitą svarbų reikalą supranta. 
Seniau iš aukų galėjome aprū
pinti visus vargo mokyklų mo
kinius vertingais dovanų pake
tais ir priedui mažą paramą pi
nigais eglutės iškilmėms sureng
ti. Kiek tai buvo suteikta džiaug
smo ir tik už vieną dolerį!... 
Šiais metais laukiame didesnės 
paramos, nes uždarbiams suma
žėjus, vargo mokyklų išlaikymui 
lėšos tiek sumažėjo, kad po Ka
lėdų gali būti panaudotos labai 
nemalonios „atostogos” dėl lėšų 
stokos, žiemos šalčiai jau čia pat, 
mokykloms ir kuras reikalingas.

Vasario 16-tos gimnazijoje 
mokinių skaičius padidėjo. Visi 
norintieji ją lankyti jau netilpo. 
Atsirado ir tokių mokinių, ku
riuos negalime palikti be gimna
zijos globos. Jų išlaikymas pa
reikalavo vėl pinigų. Bendrabu
čio virtuvė pareikalavo skubaus 
ir būtino remonto. Remontas pa
reikalavo per 560 dolerių, o jo ne
padarius gimnazija būtų buvusi 
priversta mokslą pertraukti. At
sirado ir dar viena sunkenybė: 
— mokytojams nebegalima lai
ku išmokėti atlyginimo, nors jis 
nėra didesnis už JAV mokamą 
bedarbiui pašalpą, nes dalis Rė
mėjų Būrelių nustojo veikti, o 
likusieji nepajėgia surinkti są
matoje numatytų lėšų. Iš jų dau
giau reikalauti nebegalime, bet 
kur galima prašome suorgani
zuoti naujus, kad būtų suteik
tas nors minimumas lėšų ir gim
nazijoje mokymo ir auklėjimo 
darbas nenukentėtų.

Komitetas žinodamas, kad ak
tyvioji visuomenė gimnazijos 
reikšmę supranta, kad ji bus so
lidari jos išlaikymui, kad moky
mo darbas nenukentėtų skelbia 
ir šiais metais Kalėdų proga vie
no dolerio vajų. Komitetas davė 
gimnazijai garantiją, kad iki 
sausio mėnesio, mokytojams ne- 
damokėtos algos ir visos būtinos 
remonto išlaidos bus apmokėtos.

Kreipdamiesi i visuomene 
prašome šitą reikalą suprasti ir 
bent po vieną doleri nuo asmens 
šitam reikalui paskirti. Tie as
menys, kurie surinktų kiek dau
giau — pinigus gali pasiųsti per 
BALFą arba tiesiog gimnazijai. 
Kam patogiau, tai tie gali at-

siųsti pinigus komitetui adresu: 
A. Gulbinskas, 6324 So. Bishop 
St., Chicago 36, Illinois, čia ga
lima gauti ir daugiau informa
cijų apie gimnaziją.

Visas lietuviškas organizaci
jas, jų vadovybes ir atskirus ak
tyviuosius narius prašome įsi
jungti į darbą ir padėti pravesti 
vieno dolerio vajų. Prašome dar
bu pasiaukoti ir paaukoti, nes 
vienintelė gimnazija yra visų 
mūsų nuosavybė. Mes ją išpir
kome ir mes ją išlaikome. Esa
me palikti vieni kovai su gyve
nimo tikrove, nes iš kitų pagal
bos nesulauksime. Jeigu čia bus 
pagailėta pasiaukojimo ir tik vie
no dolerio kalėdinės aukos, tai 
bus pademonstruotas kultūrinis 
nuosmukis apie kurį tiek daug 
prikalbėta ir prirašyta. Gimnazi
ja pilna jaunimo, kuris drąsiai 
skelbia pasauliui laisvo lietuvio 
protestą prieš pavergėjus. Visi 
prisidėkime ir doleriu padėkime.

Visų lietuviškų radijo valan
dėlių vedėjus maloniai prašome 
painformuoti savo klausytojus 
apie skelbiamą vieno dolerio va
jų mokyklos išlaikymui. Dar 
daugiau kviečiame buvusius tos 
gimnazijos mokytojus ir moki
nius prisidėti prie vajaus prave
dimo, kad palengvinus Ratelių 
Vadovams sunkią mokyklos iš
laikymo naštą.

Komitetas tiki, kad visi pama
tys, jog mes esame tikrai solida
rūs ir mokame ne vien žodžiais 
kcwoti, bet juntame kur pasiau
koti ir žinome kur dolerį paau
gti. Laukiame visų paramos ir 
kalėdinio laikotarpio vieno dole
rio aukos iš kiekvienos lietuviš
kos šeimos. Dolerio vertė didelė! 
Tegul plečias vargo mokykla! 
Tegul nepalieka nė vieno moki
nio už mokyklos ribų dėl lėšų 
stokos!

Negailėkime vieno dolerio — 
aukokime ir tuojau išsiųskime!

Sudarysime kitam džiauersmą, 
ir patys pasidžiaugsime Kalėdų 

j ramybe, "kuri ateis tik geros va
lios žmonėms!

Vasar’o 16-<os Gimnazi;a: 
Remti Komitetas Chicagoje

DĖMESIO' 
GLOBĖ PARCEL 
SERVICE. INC.

Persiunčia Jūsų sudarytus 
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 persiunčiami »ji daiktai telpp 
dėžėje, kurios d."dis nustatytas 
JAV pašto taisyk ių. Maistą kar 
tu su rūbai siųsti neleidžiama.

Nepatikėkit sav. brangių siun 
tinių i neaiškias, . iūlančias tar 
pininkauti rankas

Globė Parcel Sėt 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

LIETUVIŲ
ENCIKLOPEDIJOS

TALKA
Lietuvių Enciklopedijos Admi

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

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

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

Lietuvos kariuomenės sukaktis
praėjusį savaitgalį paminėta iš
kilmingai ir įspūdingai.

LVS Ramovės skyriaus pirm. 
A. Jonaičiui atidarius minėjimą, 
buvo pagerbti už Lietuvos lais
vę žuvusieji, vėliau pradėtos 
naujai įsigytos skyriaus vėliavos 
šventinimo iškilmės, šventinimo 
apeigas atliko kun. P. Dziego- 
raitis. Vėliavos krikšto tėvais 
buvo pakviesti: p. S. Smetonienė 
ir br. gen. K. Tallat Kelpša, p. O. 
Mikulskienė ir inž. P. J. žiūrys. 
Pašventintą vėliavą LVS Ramo
vės centro valdybos atstovas 
gen. prof. S. Dirmantas perdavė 
skyriaus pirm. A. Jonaičiui, ku
ris pavedė ją saugoti v-bos pa
skirtam vėliavininkui p. Spiri- 
kaičiui.

Ilgesnėje kalboje gen. prof. S. 
Dirmantas prisiminė Lietuvos 
kariuomenės istoriją. Ramovė
mis vėliavos įsigijimo ir kariuo
menės šventės proga pasveikino 
ALB centro vald. pirm. S. Barz
dukas, Alto sk. pirm. J. Daugė
la, skautu vardu — P. Karalius, 
LB I apylinkės pirm. J. Virbalis, 
Ateities klubo atstovas V. čy- 
vas.

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 asmenini? 
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 tautos 
Sūnau ir Dukra, prenumeruoda
mas L. E., esi tų sutelktinių jėgų 
dalininkas ir Tau, kaip ir visiem? 
bendradarbiams ir talkininkams, 
priklausys busimųjų mūsų tau 
tos kartų padėka ir tinkama? 
įvertinimas.

T aukiame atsiliepiant.
Lietuvių Enciklopedija

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

U. S. A.

Meninėje dalyje Čiurlionio an
samblio vyrų choras, diriguoja
mas R. Babicko, sudainavo eilę 
karinių dainų ir maršų. Iškilmių 
programai vadovavo B. Auginąs.

Sekmadienį Ramovės skyrius 
su naująja vėliava dalyvavo pa
maldose. Į pamaldas su vėliavo- 
mis taip pat atvyko jaunimo — 
skautų ir ateitininkų vienetai.

Po pamaldų c. v-bos atstovas 
ir skyriaus valdyba nuvyko į 
mauzoliejų ir prie prez. A. Sme
tonos karsto padėjo gyvų gėlių 
vainikus.

O. ir V. Mariūnai
šį sekmadienį, lapkričio 23 d., 
dalyvaujant gražiam būriui jų 
artimųjų, atšventė 25-rius vedy
binio gyvenimo metus. Susilaukė 
daug sveikinimų ir gražių dova
nų.

Tautinės Sąjungos skyriaus
narių metinis susirinkimas įvyks 
lapkričio mėn. 39 d. 11:30 vai. 
Dirvoje — 6907 Superior Avė. 
(įėjimas iš kiemo). Bus metinis 
skyriaus valdybos pranešimas, 
naujos valdybos rinkimai ir kt'
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Sol. Irena Kaledinskaitė,
paskutiniu laiku pagarsėjusi Chi
cagoje savo gražiu ir stipriu so
pranu balsu, atvyksta į Clcve- 
landą pirmą kartą šį šeštadienį 
koncertuoti Santaros filisterių 
rengiamame ŽVAIGŽDŽIŲ 
ŽAISME. Iš Chieagos tai pat at
vyksta sol. Valentinas Liorentas. 
Akomponuos muz. Jonas švedas. 
Koncerto-vakaro vaigždžių žais
me įvyks šį šeštadienį, lapkričio 
mėn. 29 d. 7 v. v. lietuvių salėje. 
Kiekvienam bus paskutinė proga 
prieš Kalėdas praleisti vakarą 
puikiai išpuoštoje salėje, šo
kiams gros garsusis „Melody” 
orkestras.

LITUANUS VAJUS
Clevelande praėjo su pasiseki

mu ir studentų leidžiamam anglu 
kalba informaciniam-kultūriniam 
žurnalui LITUANUS toliau leis
ti aukojo šie studentijos darbų 
rėmėjai:

Ro 27 dolerius: J. Augustina- 
viČius.

Po 25 dolerius: Dr. J. Skrins- 
ka, Dr. J. ir A. Saudargai, JAV 
LB Cleveiando I-ji Apylinkė.

Po 20 dolerių: Dr. I). Degesys, 
JAV Liet. Bendr. Clevelando 
2-ji Apylinkė, Kazys Senikas.

Po 15 dolerių: G. Juškėnas, J. 
Virbalis.

Po 12 dolerių: Z. Jankus.
Po 10 dolerių: Ed. Karnėnas, 

Clevelando Lietuvių Tautinė Są
junga, J. Staniškis, Pr. Aleksan
dravičius, Dr. A. Nasvytis, Dr. 
Ambrozaitis, V. Arnastauskaitė, 
Dr. J. ir V. Masilioniai, P. Nas
vytis, St. Astrauskas, K. Kar
pius, Dr. Gruzdys, Dr. D. Kesiū- 
naitė, P. J. žiūrys, Dr. J. Stan
kaitis, J. Smetona, E. Kersnaus- 
kas, Dr. M. Vaitėnas.

Po 7 dolerius: J. Švarcas.
(Bus daugiau)

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.

NATIONVVIDE 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

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 metų 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 įdomu planų.

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

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

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

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

Gen. S. Dirmantas,
buvęs Krašto Apsaugos ministe
ris, atvykęs į kariuomenės šven
tės minėjimą, lydimas A. Jonai 
čio, anlankė Dirvą.

Lietuvos Skautų Sąjungos 40 
metų sukaktis

bus atžymėta iškilminga skau- 
tų-skaučių sueiga

lapkričio 27 d. 3 v. p. p. 
lietuvių salėje.

Bus iškilmingai pašventinta ir 
įteikta Pilėnų Tuntui Skautų tė
vų bei rėmėjų padovanota tunto 
vėliava.

Taip pat bus trumpa progra
ma.

Visi kviečiami į minėjimą at
silankyti ir pasidžiaugti puikiu 
skautų atžalynu, garbingai tę- 
sančiu gražias Lietuvos skauti
jos tradicijas.

Z. Jankus garbės 
prenumeratorius

Skautiškos spaudos vajaus 
pradžią Clevelande atžymėjo sk, 
rėmėjas Zig. Jankus, kuris sau 
užsisakė Sk. Aido garbės prenu
meratą ir dar po vieną paprastu 
prenumeratą Italijon ir Vokieti
jon adm. nuožiūra. Kiti garbės 
prenumeratoriai yra V. Bacevi
čius ir G. Juškėnas. Prenumero- 
tų ir sk. spaudos vajaus reikalais 
clevelandiečiai prašomi kreiptis 
į Vladą Bacevičių, 923 East 144 
St., Cleveland 10, Ohio.

Akademinis Skautų Sąjūdis 
Clevelande

nuoširdžiai dėkoja visiems, ku
rie suprato ir įvertino mūsų pa
stangas ir savo darbu bei ma
terialiai prisidėjo prie mūsų lap 
kričio 8 d. vakaro pasisekimo: 
Hamiltono Lietuvių Dramos Mė
gėjų Būreliui „Aukuras” su 
rėži/. E. Dauguvietyte-Kudabie- 
ne, kurie be honoraro su tikru 
lietuvių menininkų pasišventimu 
išpildė šio vakaro programą; 
„Dirvai”, Radijo Klubui ir p. V. 
Rociūnui, garsinusiems šį vaka
rą, o p.p. P. Stravinskams už Ha
miltono vaidintojų gražų pri
ėmimą. Darbu ir 'aukomis prisi
dėjusiems: A. Adams, P. Bliu- 
mentalienei, R. Degesienei, I. 
Gataučiui, Z. Jankui, O. Joku- 
baitiertei, J. S. Auto Service, B. 
Kazėnienei, A. Karzokui, S. E. 
Kersnauskams, sktn. V. Kizlai- 
čiui, S. Obelenienei, Z. Peckams, 
Pilėnų Skautu Tunto Tėvu Ko- 
mitetui, M. Premeneckienei, E. 
P. Vyšniauskams, K. žygienei.

A. S. S. ypatingai dėkoja aka
demiku skautų-čių tėveliams už 
visokeriopą paramą bei aukas, 
visai lietuvių visuomenei,, gau
siai atsilankiusiai ir visiems pa
skiriems asmenims bei organiza
cijoms, vienokiu ar kitokiu būdu 
prisidėjusiems prie šio vakaro 
posisekimo, kurių dėl vietos sto
kos nebūtų įmanoma išvardinti. 
Vakaro pelnas persiunčiamas 
Akademinio Skautu Sąjūdžio 
Dr. Vydūno Vardo šalpos Fon
dui — studijuojančiam jaunimui 
Amerikoj ir Eurenoj remti.

Akademinis Skautų Sąjūdis

JUOZO MIKONIO NAMŲ PIRKIMO-PARDAVIMO ĮSTAIGA

EAST SHORE REALTY
780 E. 185 St. Telef. IV 1-6661. Namij telef. MU 1-2154

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

Namus įsigysi — niekad nesigailėsi!

Mes kepame visokius pyragus, lietuvišką
t

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 14551
Čia Jūs gausite įvairiausią vyną, alų ir geriausius mėsos 

produktus.
Kreipkitės į mus h būsit patenkinti

Profesionalų imtininkų
Hans Schmidt ir Diek The Brui- 
ser ristynės su broliais Gallagher 
įvyks trečiadienį, lapkričio 26 d., 
Cleveland Arena salėje. Kainos 
nuo $1.00 iki $3.00. Pradžia 8:30 
vai. vak. * (Sk.)

Parduodamas 5 kambariams 
šildyti gaso pečius

Pigiai. (Radijo stove). 1265 
East 67 Street. Telef. UT 1-1433.

PARENGIMŲ KALENDORIUS

1958 m.
lapkričio 29 d., lietuvių salėj, 

koncertas ir šokiai. Rengia San
taros filisteriai.

1959 m.
Gegužės 2 d., Slovenian Audi

torium JAV ir Kanados jaunųjų 
dainininkų konkursas. Rengia 
Dirva.

ATIDARA KIEKVIENĄ DIENĄ 
19715 CHEROKEE AVENUE 
(Tarpe E. 185 ir E. 200 St.)
Šis erdvus namas, esantis nau

josios parapijos rajone susideda 
iš 8 kambarių su 4 miegamai
siais. Namas yra gerame stovy
je ir labai patogioje vietoje. Par
davėjas yra pasirengęs apleisti 
miestą. Galima apžiūrėti kiek
vieną dieną nuo 10 valandos ry
to iki 5:30 po pietų. Taip pat 
galite skambinti telefonu: IVan- 
hoe 6-0811 pardavėjui.

PARDUODAMI BALDAI
3 kambariams: plyta, valgomojo 
ir saliono komplektai.

Skambinti EX 1-8745.

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 NAUSNER,IS,
Namų prekyba; namų, baldų ir 

automašinų apdrauda.
27950 Lake Shore Blvd. .

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

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 telef.: LI 1-4611.

illllllllllllllllllllllllllllllllllllllliilllllllllll

J. CIJUNSKAS 
LAIKRODININKAS

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

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

KAS
UŽSISAKĖ 
DIRVĄ —

TAS NESIGAILfiJO!

EAST CLEVELAND —EUCLID & SUPERIOR AVĖ.

SAVINGS
EARN

3 \ *
OPEN EVERY SATURDAY 

UNTIL NOON

SUPERIOR
SAVINGS

ACCOUNTS 
iMSURtUTO 

*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 Ezeila Theatre
Telef.: EX 1-3969. Bute: WA 1-2354

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

OFISO TELEF.: MAin 1-1773. REZIDENCIJA: PENINSULA 2521
Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuose, kreip

kitės j 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.

LIETUVIŲ KLUBAS
6835 SUPERIOR AVĖ. EX 1-1143

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 klausytis 
muzikos, lietuvių radijo valandėlės. Visą laiką veikia televizijos apa
ratas. Penktadieniais veikia lietuviškų valgių virtuvė.

Atsilankę neapsiriksite, visi patogumai Jums.
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"NAUJIENOS” RAŠO 
NETIESĄ

Lapkričio 10 d. "Naujienų” 
(nr. 265) straipsnyje "Dėl 1917 
— 1919 m. Lietuvoje” p. J. Vlks. 
sako:

»

Redakcijos ir administracijos adresas — DIRVA, 6907 Superior Avė., Cleveland 3, Ohio. — Telefonas: 
HEnderson 1-6344. Redaktorius Balys GAIDŽIŪNAS (buto telefonas: GL t-3976).

AR TIKRAI TIE GINKLAI NAUJAUSI
Iš spaudos pranešimų susida- imtį iš jau minėtų, kiek persenu-

ro įspūdis, kad Jungt. Amerikos
Valstybės remia Tautinę Kiniją
"naujais ir moderniškais" gink
lais. DIRVOS 83 Nr., 1 psl., ma
tome visos eilės tų "naujausi 
ginklų paveikslus. Ar jie tikrai 
naujausi ?

Štai, tenai matome kautynių 
lauko ("elose support") trans
portinį lėktuvą C-119. Jisai yra 
gamintas tuoj po II Pasaulinio 
karo ir buvo naudotas Berlyno 
blokados pralaužime. Lakūnų 
numone, tai vienas iš pačių pras
čiausių lėktuvų, labai sunkiai 
valdomas ore ir dažnai sukeliąs 
katastrofas besileidžiant. Kurį 
laiką jisai buvo pravardžiuoja
mas "skraidančiu karstu”, nors 
tas vardas plačiai ir neprigijo.

šis lėktuvas dabar jau yra iš
imtas iš aktyvios karo aviacijos 
ir tebėra naudojamas vien tik 
atsargos lakūnų treniravimui, šį 
lėktuvą vargiai tegalima pava
dinti "nauju"!

Panašiai yra ir su RB-57; tai 
žvalgybos tikslams pritaikinta 
bombonešio B-57 modifikacija 

reiškia "reconnaissance", t. 
y. "žvalgyba", ir. "B" reiškia 
"bomber”). B-57 buvo pats pir
masis anglų sprausminis bombo
nešis, pavadintas "Canberra” 
vardu. Amerikoje jis buvo laiki
nai gaminamas, kol JAV išvystė 
savu« lengvuosius bombonešius. 
Šiuo laiku io tikrai negalima va
dinti "moder^’’’’". nors. kaip ki
tu snrausmir *” ’ n^'^onpšiu "pro
tėvis", jis puikiai savo už
duotį ir dar jr dabar 'n nau
dojamas ribotiems u>d”v;''”:ms. 
Savo laiku su juo buvo tur 'a 
daug bėdos ir daug katastrofų, 
bet, su laiku, pirmiau buvę ne
sklandumai tapo išlyginti ir pa
skutinieji jo modeliai gana pui
kiai tinka kai kuriems uždavi
niams. Visa bėda, kad šis lėktu
vas, palyginus su tikrai moder
niaisiais, yra gana lėtas, gana 
žemai tegalįs skraidyti (opera
cinė riba apie 50,000 pėdų) ir 
lengvai gali būti moderniųjų nai
kintuvų pažeistas.

Trečiasis lėktuvas, — F-86 
"Sabre", — pagarsėjo Korėjoje, 
kur šis modelis buvo vadinamas 
"MIGų mirtimi". Tai pirmasis 
JAV naikintuvas, techniškai pri
lygstąs senesniesiems MIG tipo 
rusų naikintuvams, šių metų pa
vasarį F-86 buvo išimti iš akty
viųjų karo aviacijos dalinių nau
dojimo ir perduoti Air National 
Guard. Tai savo laiku buvęs tik
rai geras lėktuvas, bet jau toli 
gražu nebe modernus.

"Nike-Hercules" (taip pat va
dinamas ir "Nike-II"), daugelio 
žinovų nuomone, yra "modernus 
nesusipratimas". Nors Ameriko
je jie naudojami svarbesniųjų 
miestų priešlėktuvinei apsaugai, 
bet aviacijos pažanga smarkiai 
pralenkė jų efektyvumo ribą. Jie 
siekia tik apie 70-80 mylių tiesia 
linija ir visai nėra integruoti į 
didelę ir sudėtingą Amerikos 
kontinento gynimo sistemą; yra 
kaip ir koks anachronizmas viso
je toje sistemoje. Jie buvo pa
naudoti tik dėlto, kad arimija 
įkišo savo dvylekį į priešlėktuvi
nę gynybą. Jie jau dabar nebe
tinka apsaugai nuo moderniausių 
lėktuvų, nebekalbant apie vai
ruojamas balistines raketas 
("baltistic missile"). Bet jie vis 
dar sudaro gerą priešlėktuvinę 
apsaugą nuo kiek senstelėjusio 
modelio, nors jau ir sprausminių 
lėktuvų. Viena bėda, kad jie ne
tinkami panaudoti prieš skuta
mu skridimu puolančius lėktu
vus, o to Formoza kaip tik ir gali 
tikėkis susilaukti.

„Sid©winder" sudaro ryškią iš-1

šių ginklų. Tai tikrai įstabiai 
efektingas ginklas, nors jau ir 
nebe "pirmos jaunystės", šis 
ginklas buvo ištobulintas Korė
jos karo metu bei pirmaisiais po 
to karo metais. Iki šiol jis dar 
niekada ių buvo panaudotas kau
tynėse, — tai yra, kol tautinės 
Kinijos aviacija šį ginklą neper
seniausiai pirmą kartą nepanau
dojo.

Tai yra raketa, automatiškai 
sekanti taikinį infra-raudonųjų 
spindulių bangomis. Kiekvienas 
kūnas, turįs nors kiek aukštesnę 
temperatūrą už absoliutų nulį 
(apie —273.1°C), skleidžia infra- 
raudonąsias, šilumines bangas. 
"Sidewinder" turi savos rūšies 
"akį", kuri yra jautri tiems spin
duliams ir tiksliai nuvairuoja 
i akėtą i tą šiluminių bangų sklei
dimo šaltinį.

"Sidewinder" iššaunamas iš 
lėktuvo priešo kryptimi. Kurį 
laiką, — priklausomai nuo spe
cialaus reguliavimo, — ši raketa 
skrenda, nekeisdama krypties. 
Po iš anksto nustatyto laiko, vai
ravimą perima infra-raudoniems 
spinduliams jautri "akis" ir nuo
stabiu tikslumu suranda savo tai
kinį.

Kaip sako pirmieji, nors ir iš
cenzūruoti pra^ęšimai iš tauti
nės Kinijos lakūnu kovu su rau
donaisiais, "Sidev/inder" savo 
pirmu pasirodėm” sukėlė tikrą 
paniką komumV” lakūnų tarpe. 
Esą. susikovė tik 4 (keturi) tau
tinės Kinijos lėktuvai su apie 30 
komunistu lėktuvu, taigi — jėgų 
snnfvkis maždaug vienas prieš 
s^ntynius ar aš'”onius. Iššovus 
pirmąją "Sidewi”der" salve, tos 
raketos pa«»inkė "♦••eša. pasisuko

se dalyvavusiems komunistų la
kūnams, kad jie, nors ir turėda
mi kautynių patyrimą ir vis dar 
būdami daug pranašesni skaičiu
mi, apsisuko ir bėgo be atodai
ros atgal, nebedrįsdami leistis į 
oro kautynes .. . Tautinės Kini
jos lakūnai teturėjo tik vieną 
"Sidevvinder" raketų salvę, tad 
jie vijosi priešą, šaudydami iš 
patrankėliu bei kulkosvaidžių, 
nesutikdami jokio pasipriešini
mo.

Šis kautynių aprašymas tiek 
neįtikėtinai dramatiškas, kad 
vertėtų net abejoti jo teisingu
mu, jei kautynės nebūtų buvu
sios stenėtos pačių JAV-bių 
karininku, priskirtų instruktuo
ti tautinės Kinijos lakūnus. Jie 
šias kautynes patys savo akimis 
stebėjo iš laivų, nes jos vyko 
virš jūros, šis triukškinantis, pa
niką sukeliąs efektas darosi su
prantamas suvokus, kad prieš 
"Sidevvinder" nėra jokio efekty
vaus ginklo. Priešas tegali apsi
ginti, numušdamas šią raketą 
ore ar nuo jos pabėgdamas savo 
greičiu.

"Sidewinder" greitis vra maž
daug lygus gąrso greičiui, pati 
raketa yra. palyginus, nedidelė, 
tad ia sunku ir pamatyti, nekal
bant jau anie numušima. Gi kau
tynėse naudoti komunistu lėktu
vai visi buvo lėtesni už šia rake
ta. tai ir pabėgti negalėjo. Todėl 
panika darosi suprantama.

Apie kitus "modernius” gink
lus — aštuonių colių haubicą ir 
naujus LST — aš nesu kompetc- 
tingas pareikšti savo nuomonę, 
nes šie ginklai man nėra žinomi. 
Sprendžiant iš kitų ginklų, su

ir ilindo i lėktų1 
dujų išmetamu^ 
toliau slinko tai*5

■ "uodegas" — 
dus vamzdžius, 
amzdžiais auk

štyn, kol pasiek'* pati turbininį 
motorą ir sprogo pačiame lėk
tuvo viduryie, sudraskvdamos į 
mažus gabaliukus ne tik patį 
lėktuvą, bet ir jo pilotą.

Tas pirmasis susitikimas bu-

teiktu Kinijai ir pavadintų "nau
jausiais", galima tik snėti, kad 
ir jie, toli gražu, nėra tiki nauji, 
kaip kad iš laikraščių pranešimų 
galėtų atrodyti.
Jaras Ramunis, M. D., Chicago. 
(buvęs TJSAF Fli-ht Surgeon)

Tik Dirva skaitydamas sužinosifr fr
apie viso pasaulio lietuvių gyve
nimą ir būsi geriausiai informuo-

vęs toks baisus kitiems kautynė- tas apie tarptautinę padėtį.

500 mylių šviesos lankas, nubrėžtas bandomos JAV aviacijos tarp- 
kontinentinės balistinės raketos Atlas per dalinius bandymus Cape 

Canaverul poligone. Kukėta gali skristi G,000 mylių.

B. Vaitkevičius rašo, kad 
menamai 1919 m. sausio 
mėn. vokiečių kariuome
nė išvaikiusi Kauno miesto 
darbininkų tarybą. Tokios 
darbininkų tarybos Kaune 
visai nebuvo, o veikė tik 
Kauno miesto darbininkų 
profesinų sąjungų biuras. 
Jis pats pakriko, nes be ke
lių komunistų ten buvo įsi- 
veisę ir lenkų agentai...

Tuo tarpu knygoje "Mykolas 
Sltževičius" 93 psl. cituojamas 
kap. Petro Gužo straipsnis "At
siminimai iš Kauno Karo Ko- 
mendatūros darbų 1919 m. sau
sio-kovo mėn." (Karo Archyvas, 
I t. 192-204 psl.) ir rašoma taip:

I Kauną buvo atsikėlusi
Laikinoji Lietuvos Vyriau
sybė ir Valstybės Taryba, 
tuo tarpu jos čia maža kas 
paisė. Pacituosime keletą pa
straipų iš vieno tų laikų liu
dininko atsiminimų:

"Toliau eidami, pastebė
jome ant daugęlio sienų ir 
stulpų išlipdytų vietos Kau
no bolševikiškos 'darbinin
kų tarybos’ privalomų įsa
kymų, kuriais įsakoma vi
siems pilečiams klausyti tik 
vienintelės Lietuvoje teisė
tos valdžios, tai darbininkų 
tarybos ir būtinai vykdyti 
visus jos įsakymus. Visi ne
vykdantieji tų įsakymų skel
biami darbininkų priešais ir 
grasomi mirties bausme.

O visos ’buržuazinės-bal- 
ta gva rd ieč i ų ’ o rga n izac i j os, 
k. t.: Tautos Tarybos nariai, 
ministeriai, karininkai ir ki
li einantieji prieš bolševikų 
darbininkų valdžią skelbia
mi neginamais įstatymo 
(vniezakona). įsakymas pa
sirašytas darbininkų tary
bos pirmininko Survilos".

Tos pačios knygos 94 psl., pa
skelbtas ministerio pirmininko 
M. Sleževičiaus raštas, kuris 
1919 m. sausio 11 d. buvo įteik
tas, Vokietijos pasiuntiniui p. 
Verdu de Vernois ir jame rašo
ma :

Kaune visai legaliai ir vie
šai veikia bolševikai. Jie tu
ri savas Darbininku Tary
bas, leidžia įsakymus, skel
bia mobilizaciją, terorizuoja 
visuotiniu, tiesiu, lygiu ir 
slaptu balsavimu proporcio- 
nale sistema išrinktąją Kau
no savivaldybę, organizuoja 
ir ginkluoja raudonąją ar
miją.

Tas pat buvo daroma ir 
Vilniuje kelias dar savaitės 
prieš tai, kai oficialiai Vil
nius buvo užleistas bolševi
kams".

Aš manau, kad dėl Darbininkų 
tarybų buvimo, daugiau paaiški
nimų nebereikalinga, nes citatos 
yra paimtos iš "nesuterštų šal
tinių".

Iš savo pusės aš turiu pada
ryti trumpą paaiškinimą.

Kai "Naujienose" labai begė
diškai buvo iškoneveiktas visai 
nekaltas, gen. Grigaliūnas-Glo
vackis, net išvadintas žmogžu
džiu už "gerų žmonių Valiukų 
nužudymą”, aš parašiau straips
nį "Ar Valiukas nebuvo bolševi
kas", kuris tilpo "Naujienose". 
Tame straipsnyje aš daviau 
trumpą paaiškinimą apie adv. F. 
Valiuko veiklą Panevėžyje 1918 
— 1919 m.

"Gerą žmogų Valiuką" šoko 
ginti net penki mano oponentai 
su pačiu "Naujienių" redaktoriu
mi priešakyje.

Mano oponentai begindami 
adv. F. Valiuką nuklydo net iki 
"karaliaus" Uracho, Lietuvos 
Tarybos susmukimo, savo kraš
to politinės strategijos, teroro ir 
žudymo aktų, policinio suprati
mo, teismų procedūros ... ir net 
iki manęs, kaip šnipo, dėl to, kad 
aš perdaug žinąs apie adv. F. 
Valiuko veiklą.

Iki šiol paaiškėjo — 1919 m. 
adv. F. Valiukas buvo bolševikų 
sukurtos Panevėžio Darbininkų 
Tarybos — Revkomo sekreto
rius. "Ujiezdo načalniko" — Va
liuko palaimintas Baltaragis or- 

Į ganizavo Darbininkų Tarybas — 
Revkomus — Pušalote, talkinin
kaujant Valiuko švogeriui P. 
Brazdžiui ir Klikūnui, Joniškė

lyje, net Žeimelyje, Valiuko gim
tinėje (?), talkininkaujant Gaš
kai, dabartiniam Tarybų Lietu
vos užsienių reikalų ministeriui. 
Bolševikams traukiantis, pasie
kė Daugpilį, ten gavo specialų 
įgaliojimą iš komunistės Taut- 
kaitės-Požėlienės dirbti bolševi
kams. Grįžusį į Lietuvą adv. F. 
Valiuką ištiko tragedija. Gen. 
Grigaliūnas - Glovackis nekaltas 
dėl adv. F. Valiuko tragedijos.

Visiems savo oponentams aš 
parašiau atsakymus ir pasiun
čiau "Naujienų" redaktoriui. 
"Naujienų" redaktorius mano 
atsakymų oponentams nespaus
dino, grąžino man.

Savo atsakymuose aš nuro
džiau, kad Lietuvos Taryba per
daug drąsiai ir negražiai išnie
kinama, nepagrįstai kaltinama 
susmukimu, nes 1919 m. vasario 
mėn. Lietuvių Konferencija Kau
ne rado L. Tarybos darbus pa
tenkinamais. Be to nurodžiau, 
kad tais laikais krašto būklė bu
vo labai sunki-kritiška. Savo tei
gimams paremti aš pacitavau 
Kauno darbininkų tarybos įsa
kymą ir ministerio pirmininko 
rašta, o dėl politinės savo kraš
to strategijos pareiškiau, kad 
soldatenratų (kareivių tarybų) 
strategiją visu liemeniu prašoko 
mano oponentų politinės strate
gijos supratimą. Tam paremti 
pacitavau Soldatenrato sampro
tavimą apie Vilniaus perleidimą 
lenkams ar bolševikapis, ir ki
tus. Apie kitus dalykus čia ne
kalbėsiu.

Iš to trumpo mano paaiškini
mo matome, kad "Naujienų" re
daktoriui jau seniai buvo pateik
ta žinių apie 1919 m. sunkią pa
dėtį Lietuvoje, veikusias darbi
ninkų tarybas — revkomus, Sol
datenratus ir jų nusistatymą 
Lietuvos atžvilgiu.

"Naujienų" redaktorius tada 
tų davinių nepaskelbė ir dabar 
vėl mulkina savo skaitytojus 
Darbininkų Tarybų nebuvimu 
Lietuvoje. Ar tai daroma sąmo
ningai ar nesąmoningai — rezul
tatas tas pats: mulkinamas skai
tytojas, sudaromos puikiausios 
sąlygos niekinti, šmeižti ir kal
tinti susmukimu lietuviškas in
stitucijas bei lietuvius.

Trumpai sakant, išeina, kad 
"Naujienose", net su pačiu re
daktoriumi priešakyje, galima 
įrodinėti net tokių didvyrių ne
kaltybę, vadinti juos gerais žmo
nėmis, kaip Panevėžio Darbinin
kų tarybos — revkomo sekreto
rius, revkomų organizatorius, 
bolševikų agentas (?) socialde
mokratas adv. F. Valiukas, pa
neigti Darbininkų tarybų — rev
komų buvimą Lietuvoje, nieko 
nerašyti apie Soldatenratus ir jų 
piktus darbus Lietuvai, bet už 
tai visai laisvai ir nepagrįstai 
galima plūsti, niekinti, kiek pa
tinka ir kaip patinka, lietuviš
kas institucijas ir lietuvius, ypač 
karius, net prikergiant jiems 
žmogžudžių bei bolševikinės Ru
sijos čekistų vardą.

Reikalams taip klostantis, ky
la klausimas, kaip suderinti toki 
"Naujienų" redaktoriaus elgesį 
au Amerikos Lietuvių Tarybos 
sekretoriaus titulu ir bendrai su 
visu Lietuvos laisvinimo kom
pleksu iš bolševikinės-komunisti-
nės vergijos.

Gen. štabo pik. P. Žilys

Aplankyk Savo Bažnyčią 
Padėkos Dienoj

NELSON'S

Family Style Restaurant

Private Parties — Banquets 

Wedding Anniversaries

Open Daily—5 P.M. 

Sundays 12 to 7 P.M.

1422 ADDISON ROAD 

EX 1 -4000

’A

Dalyvauk savo Bažnyčioj ir melskis šioj 

. Padėkos Dienoj

CARPENTERS DISTRICT 
COUNCIL

CARL J. SCHWARZER. President 

GEORGE SHEWRING, Secretary

Dalyvauk savo Bažnyčioj ir melskis šioj 

Padėkos Dienoj

TRUCK DRIVERS UNION
LOCAL NO. 407

WILLIAM J. WELCH, SEC’Y-TREAS.

2070 East 22nd Street f

Dalyvauk savo Bažnyčioj ir melskis šioj 

Padėkos Dienoj

THOMAS J. UNIK CO.

INSURANCE AGENCY 

EVERYTHING IN INSURANCE 
East 9th St. Pier Bldg. TO 1-0200

Dalyvauk savo Bažnyčioj ir melskis šioj 

Padėkos Dienoj

WILSON PURE OIL
SERVICE STATION

8000 BESSEMER AVENUE DI 1-9807

Dalyvauk savo Bažnyčioj ir melskis šioj 

Padėkos Dienoj

rHE EXCELSIOR VARNISH W0RKS 
INCORPORATED

1228 WEST 741h STREET AT 1-8600

Dalyvauk savo Bažnyčioj ir melskis šioj 

Padėkos Dienoj

CHIN’S RED DRAGON RESTAURANT
SERVING THE FINEST CHINESE AND AMERICAN FOOD

3048 ST. CLAIR AVĖ. PR 1-0190


