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175,000 gyvų lietuvių dar 
išblaškyti Sovietų imperijoje
w

Žymiai sumažėjęs lietuvių skaičius Lietuvoje
Maskvinė. Statistikos val

dyba paskelbė naują pluoštą 
gyventojų surašymo duo
menų. Pranešime sakoma, 
kad visoje Sovietijoje lietu
vių yra 2,326,000. Lietuvos 
teritorijoje lietuvių esama 
tik 2.151,000. Tai yra, pagal 
pačių Sovietų oficialius su
rašymo duomenis, 175,000 
gyvų lietuvių yra išsklaidy
ti už Lietuvos ribų, įvairio
se sovietinės imperijos sri
tyse. Pažymėtina, kad prieš 
20 metų, 1939 metų surašy
mo duomenys rodė lietuvių 
Rusijoje 32,000. Daugelis 
tų, kiek liko gyvų, dabar 
yra atsikraustę Į Lietuvą, 
kaip patikimi okupacinės 
valdžios pareigūnai. 175,000 
dabar po S.ovietiją išsklai
dytųjų lietuvių yra dalis iš
likusių gyvų tremtinių bei 
kalinių, o kiti pastarųjų me
tų įvairūs "savanoriai”, pa
skirti į darbus už gautas 
stipendijas, suverbuoti miš
kų kirsti, geležinkelių bei 
fabrikų tolimoj šiaurėj ir 
Sibire statyti ir išsiųsti dir
vonų arti "Chruščiovo dva
ruose" Kazachstane.

ŽYMIAI SUMAŽĖJĘS 
LIETUVIU SKAIČIUS 

LIETUVOJE

Prieš 20 metų Lietuvoje 
(be Mažosios Lietuvos) lie
tuvių buvo skaičiuojama 
apie 2,263,000. Dvejais me
tais vėliau, 1942 metais, vo
kiečių okupacijos metu at
liktas surašymas (apėmęs 
ir dabar vėl atskirtas Ašme
nos, Svyrių ir kitas Vilniaus 
krašto vietas) atrado 2,- 
264,000 lietuvių. Dabar, ne
paisant natūralaus prieaug
lio, dėl kurio vieno lietuvių 
Lietuvoje jau privalėtų būti 
2,734,000 (skaitant pagrin
du 2,263,000), yra tik 
2,151,000.

Dar 1954 metais sovieti
nio ekonominės geografijos 
profesoriaus žerdancevo va
dovėlyje buvo tvirtinama, 
kad to meto duomenimis 
Lietuvoje buvę 2,300,000 

lietuvių (85% visų tuo me
tu buvusių gyventojų). Tai
gi, tada lietuvių skaičius 
buvęs šiek tiek padidėjęs 
nuo 1940 metų, nors ne tiek, 
kiek natūraliai būtų turėję 
būti (natūraliai tas skaičius 
būtų turėjęs būti 2,575,- 
000). Dabar, jeigu tikėti 
sovietiniais skaičiais, tai 
vien tik per penkerius me
tus, nuo 1954 metų, lietuvių 
skaičius Lietuvoje ne tik 
nepadidėjo (natūraliai per 
tiek laiko turėjo padidėti 
apie 130-čia tūkstančių), 
bet netgi krito 149-iais tūk
stančiais.

Tuo tarpu dar negirdėti 
nei bandymų kaip nors tą 
reiškinį paaiškinti.

STENGIASI UŽMASKUO
TI KOLONISTŲ SKAIČIŲ

Atskleidus, kad iš 2,713,- 
000 gyventojų Lietuvoje 
yra tik 2,151,000 lietuvių, 
teko atskleisti ir tai, kas 
yra per pusšešto šimto tūk
stančio kitų. Oficialių sura
šymo duomenų biuletenis 
sako, kad rusų Lietuvoje 
dabar yra 231,000 (8.5%).

CHRUŠČIOVAS VAŽINĖJA PO AZIJA
Manoma, kad Nehru prašys tarpininkauti ginče 

su komunistine Kinija
S o v i etijos premj eras 

Chruščiovas išvyko į Piet
ryčių Aziją lankyti kraštų, 
kurie nepriklauso nei Va
karų, nei sovietų blokui. 
Pirmasis sustojimas yra In
dijos sostinė New Delhi, 
kur, kaip tikima, Chruščio
vas užgaiš keturias dienas.

Nors tikslus jo kelionės 
maršrutas nėra paskelbtas, 
bet žinoma, kad jis lankysis 
Burmoje, Indonezijoje ir 
Afganistane. Taip pat ma
noma, kad Afganistane jis 
užgaiš ilgiau, negu spėjo 
ten pabūti prez. Eisenhowe- 
ris, atlikdamas perkrautą 

Prieš 20 metų jų buvo tik 
67,000, arba 2.2% (skaitant 
SuVilnium, be Klaipėdos).

Pažymėtina, kad pagal 
prof. žerdancevo 1954 metų 
duomenis rusų Lietuvoje 
buvo 290,000 arba 10.7% 
tuo metu buvusio gyvento
jų skaičiaus (2,705,000), Iš
eitų, kad per tą penkmetį 
nuo 1954 metų iki surašy
mo ir rusų skaičius Lietu
voje būtų gerokai sumažė
jęs. Bet rusai iš Lietuvos 
trauktis buvo pakilę tik 
1953 metais, tuoj po Stali
no mirties, o po to apsira
mino ir jų dar daugiau sten
giasi į Lietuvą patekti. Tad 
tas rusų skaičiaus statisti- 
kinis sumažėjimas greičiau
sia bus atsiradęs dėl kitokio 
prisirašymo ar prirašymo. 
Pavyzdžiui, 1954 metų duo
menyse buvo gudų 22,000 
ir žydų bei kitų drauge tik 
9,000. Dabar gudų skaičius 
pašokęs iki 30,000, atsirado 
18,000 ukrainiečių, 25,000 
vienų žydų ir dar 28,000 ki
tų. Galimas dalykas, kad

(Nukelta į 2 psl.)

kelionę gruodžio mėnesį.
D i p lomatiniuose sluoks

niuose atkreipiamas dėme
sys į tai, kad trys iš Chruš
čiovo lankomų kraštų — 
Burma, Indija ir Indonezija 
•— yra įsivėlę į ginčus su 
didžiausiu Sovietijos sąjun
gininku raudonąja Kinija.

Indijoje ir kitur plačiai 
pasklidę spėliojimai, kad 
premjeras Nehru bandys su 
Chruščiovu kalbėti apie ko
munistinės Kinijos preten
zijas į Indijos teritoriją Hi
malajų papėdėje. Ar Chruš
čiovas apsiims tarpininkau
ti Pekine, tuo tarpu negali-

Grįždamas iš savo tolimų kelionių po Pietų Ameriką, J. Bačiūnas porai dienų buvo sustojęs Bostone 
ir pasidalino įspūdžiais su buriu tautiečių. Nuotraukoje J. Bačiūnas tarp bostoniškių lietuvių veikėjų. 
Pirmoj eilėj iš kairės: J. Vaičaitis, J. Bačiūnas, E. Santvarienė, J. Kasmauskas, J, Kapočius. Už
pakaly: E. Cibas, S. Santvaras, V. Mickūnas, A. Andrulionis, Ig. Vilėniškis ir M. Gureckas. Plačiau 
žiūrėk 8 psl.

Mirė kardinolas Stepinac
Komunizmo kankinys.- 7 milijonų katalikų vadas.

Jugoslavijoje mirė kardi
nolas Aloizije Stepinac, 7 
milijonų katalikų dvasinis 
vadas, kurio nuteisimu 1946 
metais komunistai pradėjo 
kovą prieš Katalikų Bažny
čią okupuotuose Rytų Euro
pos kraštuose. Pastaruoju 
metu jis gyveno savo gim
tajame Krasico kaime, apie 
40 mylių nuo Zagrebo, kur 
komunistai buvo jį apgy
vendinę, neleisdami niekur 
išvykti, kai 1951 metais pa
leido iš kalėjimo.

ma nieko pasakyti. Chruš
čiovas jau anksčiau yra ska
tinęs abi puses ginčą spręs
ti derybų keliu.

Burmos ginčas su Pekinu 
liečia tautinės Kinijos par
tizanų buvimą Burmos pa
sieniuose. Indonezijos san
tykiai su komunistine Kini
ja buvo pasiekę krizės tašką 
dėl kiniečių traktavimo In
donezijoje.

Nors tarp Maskvoje rezi
duojančių diplomatų plačiai 
kursuoja gandai, kad 
Chruščiovas prieš porą sa
vaičių buvo slaptai susiti
kęs su Kinijos komunistų 
vadais, spėliojama, kad jis, 
baigdamas kelionę po Piet
ryčių Aziją, galįs užsukti 
Pekinan. Praeitą savaitę 
Maskvoje įvyko Varšuvos 
pakto narių konferencija, 
kurioje buvo svarstyti pasi
ruošimai gegužio mėnesi 
prasidedančiai Rytų - Vaka
rų konferencijai. Kinija ne
priklauso Varšuvos paktui, 
todėl labai galimas dalykas, 
kad Chruščiovas norės tuo 
reikalu pasitarti ir su Mao 
Ce-tungu.

♦ ŠEŠIŲ Vakarų valstybių už
sienių reikalų ministeriai ba
landžio vidury susirinks Wash- 
ingtone aptarti planus mėnesiu 
vėliau įvykstančiai Rytų-Vakarų 
viršūnių konferencijai.

KAIRĖJE: Čiurlionio ansam
blis artimiausiu laiku išleidžia 
pirmąją lietuvišką stereofoninę 
HiFi plokštelę su 16 dainom. 
Praeitą sekmadienį Clevelando 
įrekordavimo studijoje Čiurlio
nio ansamblis, dalyvaujant 70 
asmenų įdainavo dalį dainų. Nuo
traukoje ansamblio vadovas Alf. 
Mikulskis ir dalis ansamblio (al
tai ir bosai) įdainavimo metu.

Dirvos nuotrauka

Jugoslavijos komunistai 
jį buvo nuteisę 16 metų ka
lėjimo už "bendradarbiavi
mą su marionetine nacių 
vyriau sybe Kroatijoje”. 
Kardinolas, tuo metu dar 
arkivyskupas, paneigė visus 
kaltinimus, pareikšdamas: 
"Mano sąžinė švari".

Vatikanas parėmė jį, eks- 
komunikuodamas visus ka
talikus, kurie buvo dalyva
vę jo areštavime ir nuteisi
me, ir nuolat reikalaudamas 
leisti jam grįžti prie parei
gų. 1952 metais popiežius 
Pijus XII jį pakėlė į kardi
nolus, bet Jugoslavijos re
žimas visą laiką atsisakė 
pripažinti jo bažnytinę po
ziciją, oficialiai tevadinda- 
mas jį "buvusiu arkivysku
pu". Ir Jugoslavijos žinių 
agentūros pranešime apie 
mirtį jis teminimas tik 
kaip Dr. Aloizije Stepinac.

Čia pastebėtina, kad pra
eitą rudenį, kai Tito smel
kėsi atvykti į JAV, iš Ju
goslavijos komunistų sluok
snių buvo mainais už vizitą 
žadama jam leisti grįžti 
prie pareigų.

ŽINIOS IŠ VISO PASAULIO
♦ KANCL. ADENAUER paskel

bė Vak. Vokietijos parlamente, 
kad Sovietija atmetusi idėją lais
vų rinkimų, per kuriuos Vak. 
Berlyno gyventojai pasisakytų dėl 
miesto ateities. Tą klausimą 
Chruščiovui iškėlęs Maskvoje 
viešįs Italijos prez. Gronchi, ir 
Chruščiovas į jį atsakęs, kad Vak. 
Berlynas galįs pasirinkti norimą 
ekonominę ir socialinę sistemą, 
bet apsisprendimo teisė negalin
ti būti taikoma būsimajam miesto 
politiniam statusui.

♦ ITALUOS prez. Gronchi 
Maskvoje pasirašė kultūrinio 
bendradarbiavimo su sovietais 
sutartį. Kalbėdamas televizijos 
programoje, jis, kaip anksčiau 
Macmillanas ir Nixonas, stengė
si statistiniais duomenimis pa
vaizduoti "kapitalistinių" karštų 
gyvenimą.

♦ MIKOJANAS išgyrė Kubos 
žemės reformą pareikšdamas, 
kad didiesiems žemvaldžiams 
nesą ko skųstis, nes Kubos vy
riausybė žada per 20 metų at
silyginti už nusavintą žemę, o 
"mes nemokėjome nieko". Mi- 
kojanas, paties Fidel Castro ly
dimas, važinėja po krašto pro
vincijas, bet jo kelionės maršru
tas iš anksto neskelbiamas.

♦ KUBON atvyko Rytų Vokie
tijos prekybos delegacija, kuri 
esanti susidomėjusi Kubos cuk
rumi ir tabaku.

Kubos karo teismas vėl nu
teisė 104 asmenis "už ruošimą 
sąmokslo prieš vyriausybę".

Kardinolo Stepinaco var
das pokariniame pasaulyje 
buvo tapęs kovos dėl lais
vės simboliu. Popiežius Pi
jus XII 1958 m. vasarą buvo 
išleidęs specialų apaštališ
kąjį laišką, girdamas jo ir 
kitų abiejų už geležinės už
dangos esančių kardinolų 
drąsią laikyseną.

Kardinolas Stepinac buvo 
kilęs iš didelės ūkininkų šei
mos. Nors jaunas mokėsi 
Zagrebo kunigų seminarijo
je, bet ne. iš karto apsi
sprendė tapti dvasiškiu. 
Prasidėjus I Pasauliniam 
karui, jis buvo mobilizuo
tas į Vengrijos, kuriai tuo 
metu Kroatija priklausė, 
armiją. Po karo, baigęs Za
grebo universitetą, išvyko 
Romon ir ten buvo įšventin
tas j kunigus 1930 metais.

Po kard. Stepinaco mir
ties, pavergtuose Rytų Eu
ropos kraštuose liko du kar
dinolai: Lenkijos Wyszyns- 
ki ir Vengrijos Mindszenty. 
Pastarasis ir dabar dar te
bėra prisiglaudęs JAV pa
siuntinybėje Budapešte.

Bausmės įvairuoja nuo 30 iki 
trijų metų kalėjimo.

♦ KAIRE prasidėjo Arabų Ly
gos Tarybos konferencija, ku
rioje galį būti nutarta užtvenkti 
Jordano upės aukštupius, suma
žinant vandenį Izraeliui. Nasse- 
ris, bent viešai, esąs nusistatęs 
prie to plano neprisidėti, nes 
jis iššauktų pavojingas kompli
kacijas.

♦ JAV laivynas paskelbė, kad 
ir trečias atominis povandeninis 
laivas Sargo atliko povandeninę 
kelionę per šiaurės ašigalį. Lai
vas išplaukė iš Havajų sausio 
18 d.

NEVISOS SOVIETŲ
RAKETOS SKRENDA

Per paskutinius sovietų bandy
mus iššaukti tarpkontinentines 
balistines raketas į Ramųjį van
denyną tarp sausio 15 ir vasario 
1 dvi rusų raketos nepasiekė 
tikslo. Ar jos susprogo virš iš- 
šovimo tramplyno ar jau pir
moje skridimo fazėje, o gal jų 
iššovimas buvo paskutinį mo
mentą atšauktas dėl kokių tech
ninių kliūčių ir vėl kartotas, 
tiksliai nežinoma.

Tuos raketų iššovimo nepasi
sekimus nustatė JAV sekimo 
punktai Viduriniuose Rytuose, 
kurie registruoja rusų raketų iš - 
šovimus iš bandomųjų poligonų 
prie Kaspijos jūros ir Aralo e- 
žero.
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Didysis Amerikos sąjungininkas Azijoje
Atsimenant, kad teisės dakta

ras Nobusuke Kishi, 63, kurios 
šiomis dienomis kovoja dėl ne
seniai pasirašytosios JAV - Ja
ponijos savitarpinės pagalbos su
tarties ratifikavimo, savo am
žiaus penkiasdešimtąją sukaktį 
atšventė karo nusikaltėlių kalė
jime prie Tokijo, plaudamas ten 
grindis ir išvietes, šiandieninio 
Japonijos premjero politinę li
niją reikia laikyti nepaprasta. 
Tačiau ji nėra nepaprastesnė už 
atkutimą visos Japonijos, kuri 
po nepagydomomis atrodžiusių 
Pearl Harbouro ir Hirošimos 
žaizdų, po griežtų okupacinių ir 
"nudievinimo" laikų savo buvu
sį mirtinį priešą laiko stipriau
siu ir patikimiausiu sąjunginin
ku.

Pats Kishi tokią įvykių eigą 
laiko natūraliu gyvenimo diktatu, 
atitinkančiu Amerikos ir Japo
nijos esamo momento sąlygas. 
Gal dėlto, gal dėl kai kurių ki
tų priežasčių jis neretai apšau
kiamas oportunistu. Tačiau, gi
liau pažvelgus, tą mažą žmoge
lį, kuris savo gyvenime padarė 
dvi karjeras, reikia laikyti blai
viu ir aiškiai savo tikslą matan
čiu realistu, kuris, tiesa, kartą 
savo principus pakeitė, bet dau
giau jų nebekaitalioja.

Apsisprendimas kalėjime

Tai atsitiko niūriame Sugano 
kalėjime, į. kurį jį MacArthuro 
vyrai įkišo, kaip karo nusikaltė
lį. Jis ten išbuvo trejus metus, 
bet, stingant kaltinamosios me
džiagos, nebuvo atiduotas teis
mui. Teisininkui Kishi, kilusiam 
iŠ turtingos šeimos ir vėliau bu
vusiam pramonės ministeriui 
Tojo karo kabinete, ta viešnagė 
kalėjime buvo naujas ir reikš
mingas pergyvenimas. "Suganė," 
sako jis pats, "aš priėjau 
išvados, kad karas nuo pat pra
džios buvo beprasmis, ir aš tu
rėjau bandyti jį anksčiau užbaigti. 
Aš įsitikinau, kad Japonija nie
kada daugiau neturi leistis į ka
rą."

Faktiškai Kishi jau 1944 metų 
vasarą bandė anksčiau užbaigti 
karą, tik ne humanistiniais su
metimais, o kaip realistas, ku
ris pamatė, kad Japonija jo jau 
nebegali laimėti. Norėdamas iš
gelbėti Japonijos pramonę nuo 
dažnėjančių amerikinių bombar
davimų, jis generolui Tojo pa
statė alternatyvą: arba karą baig
ti, arba atsistatydinti. Jam pa
sisekė išspausti Tojo rezignaci
ją, bet prieš stiprią karinę kas
tą jis negalėjo laimėti, ir ka
ras tęsėsi dar metus. Jis ir pats 
pasitraukė iš viešojo gyvenimo, 
bet tas jo žingsnis buvo per- 
vėlus. Be to, nereikia užmiršti, 
kad jis, sumobilizuodamas ka
rinį’ Japonijos potencialą, ypač 
be atodairos išplėsdamas Man- 
džiflrijos pramonę, į karo iš
troškusių generolų rankas buvo 
įdavęs puolimo ginklus.

Karjera Nr. 2
Išėjęs iš kalėjimo, jis vėl ryžo

si grįžti politinin gyveniman. 
Tiesa, pagal amerikinį "nunaci- 
nimo" įstatymą jis dar turėjo 
laukti ketverius metus, kuriuos 
jis sunaudojo suprivatintoje po
pieriaus ir chemijos pramonėje, 
bet užtat antroji politinė karjera, 
prasidėjusi 1952 m., pasižymėjo 
staigiu kilimu. Fujiyama, dabar
tinis užsienių reikalų ministeris, 
ir Kishi brolis Šato buvo gerai 
paruošę jo "come-back".

Pirmuosius sugrįžimo metus

FIRMA
GENERAL PARCEL AND TRAVEL CO., INC.

135 WEST 14th ST., NEW YORK 11, N. Y.
Telefonas CHelsea 3-2583

praneša Chicagos ir apylinkių gyventdjams, kad nuo š. m. vasario 6, Chicagoje 
atidaro naują skvriu firmos, siunčiančios siuntinius-dovanas į SSSR

GENERAL PARCEL AND TRAVEL CO., INC.
2134 W. CHICAGO AVENUE, CHICAGO 32, ILL.

Telefonas DIckens 2-8232
Vedėjas: V 5 k t o r Pročik
Mūsų firma, užsirekomendavusi sąžiningu ir neatidėliotinu išpildymu už

sakymų, naudojasi pasitikėjimu dešimčių tūkstančių klijentų.
Mes įsitikinę, kad Chicagos gyventojai sveikins atidarymą naujo skyriaus, 

kuris užtikrins jiems skubų ir korektišką pristatymą siuntinių-dovanų į visas 
SSSR dalis.

Reikalaukite nemokamų katalogų!
Smulkmenos mūsų pastoviuose garsinimuose.

Kishi ir prisikėlusioj! Japonija
/

Kishi praleido, besimaišydamas 
užkulisiuose ir vengdamas eks
pozicijos. Būdamas tarppartinių 
klikų žaidimo "specialistu", kaip 
sakoma, jis daug prisidėjęs prie 
premjerų Yoshidos (liberalo) ir 
Hatovamos (demokrato) nuverti
mų. Beliko tik vienas rimtas kon
kurentas premjero vietai, 72 me
tų Ishibashi, kuris 1956 metų 
pabaigoje 7 balsais sumušė Ki- 
shį, bet pats buvo toks ligotas, 
kad negalėjo dalyvauti nė viena
me parlamento posėdyje, nuo pat 
pradžios pavesdamas save at
stovauti užs. reik, ministeriui 
Kishi, o 1957 vasarį visai pa
sitraukė. Kishi liko natūraliu 
įspėdiniu ir tą patį mėnesį bu
vo patvirtintas premjeru.

Užkulisinės kovos metu Kishi 
susidarė stiprų užmugarį. Jam 
ir jo politiniams draugams pa
vyko perimti "demokratinėspar
tijos" generalinį sekretoriatą, o 
kai šioji, siekdama užtvankos 
prieš socialistus ir komunistus, 
susivienijo su "liberaline demo
kratine partija", Kishi pasidarė 
bendros organizacijos generali
nių skretoriumi ir pagrindiniu 
organizatoriumi.

Tačiau to jam neužteko. 1953 
metais jis pradėjo keliones į A- 
meriką ir Vakarų Europą, prieš 
tai pasidaręs netrukus labai 
reikšminga tapsiančios "japoni- 
jos atstatymo draugijos" pirmi
ninku. Draugija savo programoje 
turėjo tris tikslus: tikrą ir ly
giateisę draugystę su JAV, kovą 
su komunizmu ir MacArthuro pa
skelbtos konstitucijos reviziją.

Pavojinga žemė

Peržvelgęs jau beveik trejus 
metus trukusį laikotarpį nuo ta
da, kai perėmė premjero parei
gas, Kishi gali pasididžiuoti, kad 
jis jau beveik pasiekęs du iš 
trijų užsibrėžtųjų tikslų.

Neseniai pasirašytoji, nepai
sant didelio kairiųjų ir intelek
tualų pasipriešinimo, savitarpi
nės pagalbos sutartis su JAV 
reiškia didesnį politinį Japoni
jos nepriklausomumą ir ūkinį ly
giateisiškumą, negu ligšiol, ypač 
prekybos laisvės, krašto gynybos 
ir amerikinių įgulų dislokacijos 
bei panaudojimo srityse.

Komunistų partija yra smar
kiai sumažėjusi, nors tebekeliau
ti pavojų, keisdama taktiką (žiūr. 
Dirvos 13 nr.,str. "Nacionalisti
niai šūkiai - komunistinis turi
nys). Nuolatinio budrumo reika
lauja komunistinė Kinija, kuri 
daro įtaką kairiesiems socialis
tams, politiškai infiltruotoms 
profesinėms sąjungoms ir atski
riems ambicingiems politikams.

Daugeliui "nepolitinių" preky
bininkų Kinija, kuri prieš ka
rą absorbuodavo trečdalį Japo
nijos eksporto, ir šiandien te
bėra natūrali rinka. Bet ne re
alistui Kishi. Kas atsitiktų, klau
sia jis savo tautiečius, jeigu Ja
ponijos eksportas į Kiniją būtų 
nukreiptas Pekinui pageidaujamu 
mastu, ir Mao, kaip jau vieną 
kartą yra atsitikę, staiga 
nutrauktų visus prekybinius ry
šius su Japonija?

Bet lemiama jo partijos per
galė 1958 ir 1959 metais, pri- 
vedusi prie socialistų partijos 
skilimo, parodė, kad daugumas 
japonų pritaria Kishio užsienių 
politikai ir savo naująją vietą 
nori rasti Amerikos pusėje bei 
antikomunistinių tautų tarpe.

Prekių ir vaiky perteklius
Japonijos problemos nėra 

lengvos. Jos gyventojų skaičius 

nuo n Pasaulinio karo pabaigos 
padidėjo . 20%, tuo tarpu turimi 
žemės plotai yra 40% mažesni, 
negu imperijos žydėjimo laikais. 
Japonija daug gamina - ir ne 
blogų gaminių (kad pakėlus ja
poniškų prekių vardą ir prisi
taikius prie kitų kraštų koky
bės, vyriausybė įvedė kai ku
rioms išvežamų prekių rūšims 
griežtą kontrolę, atšaukdama li- 
censijas gaminantiems menkesnę 
kokybę). Tačiau, nepaisant pa
stangų savanoriškai sumažinti 
gyventojų prieauglį, nepaisant 
eksporto padvigubinimo nuo 1954 
m., jai reikia dar daugiau eks
portuoti, arba - žlugti. Japonijai 
reikia naujų rinkų.

Kishio svajonė: 1 bilijono do
lerių ekonominės pagalbos fon
das pietryčių Azijai, kurį suda
rytų pramonės gaminiai bei tech
nikai iš Japonijos ir doleriai iš 
Amerikos. Nors po jo pirmojo 
vizito į Ameriką (1957) jo drą
sus planas nerado pritarimo, bet 
amerikinis kapitalas jau in
vestavo nemažas sumas į Japo
nijos pramonę ir tai pagelbėjo 
jam nutildyti riksmus, reikalau
jančius prekybos su Kinija. Ne
tolimoje ateityje Kishi tikisi su
sitarti su savo asmeniniu draugu, 
Indonezijos prezidentu Sukamo, 
dėl tenykščių žaliavų panaudo
jimo, kas labai palengvintų gy
vybinių problemų sprendimą.

Lenkija nepajėgia 
išpildyti planų

Vakaruose per Maskvą gauti 
duomenys rodo, kad Lenkija pra
eitais metais nepajėgė išpildyti 
žemės ūkio tekstilės planų. 
Bendra žemės ūkio produkcija 
nukritusi L3%, kiaulių skaičius 
sumažėjęs 6.3%.

Lenkijos statistikos biuras pa
skelbė, kad žemės ūkio produk
cija sumažėjusi dėl sausros, 
kuri palietė ir kitus Rytų Eu
ropos kraštus bei Sovietiją, bet 
komunistų partijos organas Try- 
buna Ludu nurodo ir kitas prie
žastis. Anksčiau paskelbtame 
viename straipsnyje jis kalba 
apie traktorių atsarginių dalių 
stoką, kurios pasėkoje, pvz., 
Vroclave tebuvę per metus pa
taisyti tik 24 traktoriai.

Tekstilės pramonėje atsiliki
mas teisinamas tuo, kad 70% 
tekstilės gamybos mašinų esan
čios daugiau, kaip 50 metų, se
numo. Kitame laikraštyje, Zyce 
Lieterackie, anksčiau buvo 
paskelbta, kad ketvirtadalis med
vilnės verpimo ir 45% audimo 
mašinų esančios dar iš XIX šimt
mečio.

Trybuna Ludu sausio 5 d. pa
skelbė, kad būsianti įvesta nauja 
premijų sistema produkcijai ska
tinti, tačiau apie darbo proceso 
modernizavimą nekalbama.

Kiti atsilikimai konstatuoti ga
ro turbinų, elektrinių motorų, 
sintetinių medžiagų, trąšų, baldų, 
cukraus, mėsos ir sviesto gamy
boje.

J. CIJUNSKAS
LAIKRODININKAS

Taiso ir parduoda laikro
džius, apyrankes ir kitas 
brangenybes. Sąžiningas ir 
garantuotas darbas prieina
momis kainomis.

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

— Dabar tavo eilė, Aiki!

Žvalgybų kova Br’l1 šnipo atsiminimai

IŠDIDŽIAUSIAS ŠNIPAS PASAULYJE
Proga išbandyti Anderssoną 

atsiranda netrukus. Ledlaužis, 
kuriame puskarininkis tarnauja, 
išplaukia į Baltijos jūrą.

Dieną prieš tai Anderssonas 
gauna tokius nurodymus:

"L Nustatyti, kokios apsaugos 
priemonės veikia prie Norbotto 
pakrantės. Ten yra svarbios Šve
dijos rūdos kasyklos Laplan- 
dijoje.

2. Pranešti apie uostų įren
gimus ir pakrantes, tinkamus iš
silaipinimui. Jos neturi būti toli 
nuo aeorodromų ir geležinkelio 
linijų.

3. Surinkti žinias apie karinius 
Bodeno tvirtovės įrengimus, ku
rie saugo Lulea uostą ir šiau
rės vandens jėgainę."

Kai "Ymer" išplaukia iš Stock- 
holmo, Anderssonas nurodymus 
jau žino atmintinai. Vienintelis 
įrankis, kurį jis gabenasi, yra 
iš sovietų gauta foto kamera. 
Kad nekiltų įtarimas, Andersso
nas jau anksčiau stengėsi tarp 
draugų pagarsėti, kaip aistrin
gas foto mėgėjas.

Jau po kelių dienų Anderssonas 
gali puikiai atsakyti į pirmuo
sius du klausimus. Kiek sunkiau 
su trečiuoju klausimu. Bodeno 
tvirtovė nėra priepat jūros kran
to. Ji yra svarbiausia Švedijos 
tvirtovė, ir jon negalima įeiti 
be specialaus leidimo.

Bet Anderssonui pagelbsti ne
tikėtas sutapimas. Vieną dieną 
štabo karininkai iš Bodeno lanko 
ledlaužį. Anderssonas pastebi, 
kad jie denyje kalbasi su kapi
tonu. Kiek vėliau kapitonas pa
šaukia keletą vyrų ir liepia kažką 
pataisyti laivo stiebe. Su keliais

dietuvoje...
(Atkelta iš 1 psL)

dabar į tas kategorijas per
sikėlė dalis tų, kurie prieš 
penkerius metus buvo skai
tyti rusais. Tuo būdu rusų 
skaičius tapo išsklaidytas 
ir, neva, sumažintas. Tik 
nesumažėjo nuo to kolo
nistų skaičius.

Nuostabus dalykas deda
si ir su lenkų skaičiumi Lie
tuvoje. Jų 1940 metais bu
vo apytikriai suskaičiuota 
352,000 (11.6 C ). 1942 me
tų surašymo metu (apimant 
toliau siekiančią Vilniaus 
sritį, su Ašmena, Svyriais 
ir kt.) lenkų buvo rasta 
337,00 (12.1% ). Sumažėji
mas tada paaiškinamas 
dviem priežastim: lenkų ka
riuomenės ir nevietinio ki
limo valdininkijos Vilniuje 
ir kituose buvusio lenkų 
okupuoto krašto miesteliuo
se buvo nebelikę, o dalis li
kusių gyventojų tada mie
liau prisiminė, kad jų tėvai 
ar seneliai bene bus buvę 
lietuviai... Bet tuoj po ka
ro, 1945-47 metais iš Lie
tuvos plačiu mastu vyko 
lenkų repatriacija j Lenki
ją. Repatriavo apie 180,000. 
Nors jų tarpe buvo ir tik 
lenkais apsimetusių, vis 

matrosais, stieban įlipa ir An
derssonas.

Štabo karininkai ir kapitonas 
kalbasi stiebo apačioje. Anders
sonas girdi, kaip štabo karinin
kai pakviečia kapitoną ir laivo 
karininkus aplankyti tvirtovę. 
Taip, kapitonas galįs pasiimti 
net tris puskarininkius.

Anderssonui dabar svarbu pa
tekti į tų trijų skaičių. Dar tą 
patį vakarą jis nueina pas ka
pitoną.

- Pone kapitone, - sako jis.
- Pakeliui man pasisekėpadaryti 
keletą labai gerų nuotraukų, - 
ir jis ant kapitono stalo išdėsto 
visą pluoštą nuotraukų. - Bet 
vėliau atsiminiau, kad uostų į- 
rengimus ir panašius dalykus 
neleidžiama fotografuoti. Galbūt 
jūs peržiūrėtumėte tas nuotrau
kas ir pasakytumėte, ar aš ga
liu jas pasilaikyti.

Kapitonui patinka puskarinin- 
ko drausmingumas. Tiesa, nuo
traukas jis turi konfiskuoti, bet 
tas Anderssonas tikrai puikus 
vyras!

- Už tamstos korektiškumą 
turi būti atlyginta, - sako jis 
puskarininkiui. - Rytoj su pora 
karininkų važiuoju į Bodenotvir
tovę. Tamsta gali mus palydė
ti, Anderssonai. Pasiimkite kartu 
savo kamerą. Filmus, žinoma, 
reikės atiduoti.

Šnipas pasiekė savo tikslą. Jis 
tiki, kad ateinančią dieną jo 
veikla pasieks kulminacinį tašką.

♦

Anderssonas, grįžęs su kapi
tonu ir kitais karininkais į led
laužį "Ymer", parašo išsamų

dėlto didžioji repatriavusių 
masė buvo lenkai. Todėl vi
siškai natūralu, kad 1954 
metų duomenys, pagal žer- 
dancevą, tuo metu rodė Lie
tuvoj likus tik 80,000 len
kų. O dabar staiga lenkų 
skaičius vėl pašoko šimtu ir 
penkiomis dešimtimis tūks
tančių ir pasirodė esąs 230,- 
000! Nepaisant to, kad 
prieš pat gyventojų suraši
nėjimą daugiau kaip metus 
vyko antroji repatriacija į 
Lenkiją (šiuo atveju dau
giau jąja naudojosi žydai). 
Bet kaip tik tuo pačiu metu 
lietuvių skaičius sumažėjo 
šimtu penkiasdešimt vienu 
tūkstančiu. Gali būti, kad 
toks skaičius dabar užsirašė 
ar buvo užrašyti lenkais 
Laip tik iš tokių, dėl kurių 
tautybės galima dvejaip 
manyti, bet kurie anksčiau 
buvo užsirašę lietuviai... O 
gal ir rusai ar kitoki kolo
nistai vietoj rytų link iškel
dintų lietuviu atsiradę Lie
tuvoj, tarėsi būsią patogiau 
užsirašvti lenkais, ne rusais 
ar kokiais kitokiais... O 
gal tai yra pasekmė lenkiš
kumą aplink Vilnių skati
nančios politikos, kuri kaž- 
kuriais sumetimais kom
partijos buvo pradėta dar 
prieš Stalino mirtį ir dabar, 
be didesnio pabrėžimo, bet 
tolydžiai tęsiama. (LNA)
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pranešimą apie svarbiausią Šve
dijos tvirtovę. Sovietų invazijai 
nuo Suomijos pusės Bodeno tvir
tovė yra didžiausioji kliūtis.

Ernstas Hildungas Andersso
nas išpildė sovietinio darbdavio 
uždavinį. Iš savo pusės uolusis 
agentas dar norėtų sovietams 
perduoti ir švedų radaro įrengi
mų schema. Kaip ją gauti?

Ir čia šnipui padeda sutapimas. 
Stockholmo jūrų mokykloje An
derssonas dėsto apie radarą ir 
elektroninius įrengimus. Tokias 
paskaitas iš tikrųjų turėtų skaity
ti karininkas. Jo pyktis prieš 
tėvynę auga ir dėl nusivylimo, 
kad jis, turėdamas tiek žinių 
ir atlikdamas tokius uždavinius, 
vis dar nepakeliamas į karinin
kus.

Trumpai: Anderssonas pareiš
kia laivo karininkams, kad jis 
"Ymer" kelionę nori išnaudoti 
studijoms, kurias vėliau galėtų 
panaudoti savo kursuose. Ir šį 
kartą puskarininkio uolumas pa
daro įspūdį karininkams. Jis 
gauna leidimą studijuoti radaro 
įrengimus visoje pakrantėje.

Kitos, papildomos "studijos" 
savaime pasisiūlo. Pakrančių 
artilerijos karininkai pasikviečia 
jį pas save. Jam parodomos po
žeminės kavernos, kur pavojaus 
atveju bus suslėptos benzino ir 
alyvos atsargos laivynui ir ar
mijai.

Surinkęs visas norimas infor
macijas, laivo puskarininkis 
Ernstas Hildungas Anderssonas 
vėl grįžta Stockholman. Turbūt 
dar nebuvo pasauly išdidesnio 
šnipo už jį. Jis neabejoja, kad 
rusai netrukus išpildys savo pa
žadą ir jį nugabens į Maskvą, 
kur jo laukia žavi laivyno ka
rininko karjera.

Sostinėn grįžęs, jis gauna ke
letą dienų atostogų. Jau kitą rytą 
su savo žiniomis jis užsėda bliz
gančiai naują dviratį ir nuva
žiuoja prie vienos vidurinės mo
kyklos, kur, jį pastatęs, palieka. 
Valanda vėliau rusų karinio 
attache pavaduotojas Orlovas jį 
pasiima, palikdamas ten savo 
dviratį.

Anderssonas negalėjo tiek daug 
išsamių informacijų sudėti į 
dviračio įrankinę. Jo praneši
mas Orlovui labai trumpas: "Tu
riu atsakymus į visus keturis 
klausimus. Laukiu tolimesnių nu
rodymų".

Orlovas tariasi su savo vir
šininkais, ypač su špionažo še
fu Anisimovu, TASSO korespon
dentu, ir raudonplauke Liliana 
Ceder, komunistinio laikrašti
ninko Fritjof Enbom sekretore. 

Po ilgų svarstymų visi priei
na išvados, kad Anderssono in
formacijos greičiausiai esančios 
tokios svarbios, kad jas reikia 
skubiai perduoti. Tokiu atveju ne
galima laukti, kol bus siunčia
mas diplomatinis kurjeris.

Liliana yra apmokyta radijo 
technikė. Ji gali aptarnauti 
trumpųjų bangų siųstuvą, kuris 
palaiko ryšį tarp sovietinių šni
pų Stockholmeir centrinės Mask
voje,

Anderssonas turi savo žinias 
atiduoti Lilianai, kuri jas per
duos toliau į Maskvą. Slaptasis 
siųstuvas yra Fritjofo Enbomo 
brolio Martyno sodininkystėje,

(Bus daug’ • '
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Archeologiniai kasinėjimai jotvingių žemėje 
ir Žalgirio mūšio laukuose

Mūšy pareiga pasirūpinti, kad juose dalyvautų ir lietuviai mokslininkai
1960 metus lenkai pa

skelbė sukaktuviniais: tūk
stantis metų nuo Lenkijos 
Įkūrimo ir 550 metų nuo 
Žalgirio mūšio. Toms sukak
tuvėms jie pradėjo ruoštis 
jau prieš porą metų. Jų is
torikai, archeologai, antro
pologai mažomis grupėmis 
pasiskirstė po visą kraštą ir 
atlieka tyrinėjimus.

Viena tokia grupė dirba 
jotvingių kadaise gyventose

Vienas sūduvių kapas velėną nuėmus, 

vietose, netoli Suvalkų, ki
ta tyrinėja Žalgirio mūšio 
laukus. Abiejų šių grupių 
tyrinėjimai turi rūpėti ir 
mums, kadangi jie paliečia 
jotvingių praeitį, o Žalgirio 
mūšio laukų tyrinėjimas ve
da prie mūšyje kritusių kar
žygių kapų atidarymo ir 
aprašymo.

Kai kurie tyrinėjimų dar
bai jau paskelbti speciali- 
nėje amerikiečių spaudoje, 
tad pamėginsiu nors trum
pai juos pertiekti mūsų 
skaitytojui.

Tirštai apgyventas 
kraštas

Archeologas Jerzy Anto- 
niewicz mano, kad jotvin
giai (jis juos vadina sūdu
viais) savo centrą turėję 
netoli dabartinės Lietuvos- 
Lenkijos sienos, arti Suval
kų miesto. Jis tikisi išaiš
kinti jotvingių III-IV am
žiuje buvusią kultūrinę ir 
ekonominę būklę.

Prof. J. Antoniewicz jau 
ištyrė rajoną nuo Suvalkų 
miesto iki Sovietijos sienos 
(Kaliningrado apygardos), 
prie Šveicarijos, Osovkos, 
Šiurpylų kaimų, ir tame ra
jone atidarė daug II-IV a. 
kapinynų. Kapinynai buvo 
maždaug penkių kilometrų 
atstume vienas nuo kito ir, 
kaip jam atrodė, priklausė 
atskiriems, nedideliems, iki

A. RUKUIžA

15 šeimų, kaimams, 
nynų pasiskirstymas 
kad jau III-IV a. šis 
tas buvo gana tirštai apgy
ventas. Iš kapinynuose ras
tų daiktų nustatė, kod jot
vingiai buvo žemdirbiai, au
gino raguočius, avis, ark
lius. Iš kapuose raštų avių 
žandikaulių darė išvadą.

Kapi- 
rodo, 
kraš-

kad jotvingiai ypatingą dė
mesį skyrė avims.

Kunigaikščio kapas
Netoli Šveicarijos kaimo 

jam pavyko atidaryti Įdo
mų ir turtingą kapą. Kapi
nyne šis kapas buvo kartu 
su kitais, bet aplink apdėtas 
vainiku iš didesnių akmenų. 
Palaidoto žmogaus amžius 
buvo 50-55 metai. Kūnas 
pridengtas skydu, kuris da
bar dengia skeletą nuo šon
kaulių iki kelių.

Čia pat gulėjo lankas su 
strėlėmis, prie šono gulėjo 
kardas su medine makšti
mi. Diržas prie kardo buvo 
papuoštas bronziniais, si
dabriniais ir auksiniais pa
gražinimais. Greta skeleto 
gulėjo gyvulio bronzinė sta
tulėlė, du žąslai, bronziniai 
apinasrio papuošimai, dvie
jų iečių metaliniai antga
liai ir pentinai.

A n t r o p ologai nustatė, 
kad visų palaidotų žmonių 
vidutinis amžius buvo 30 
metų, retas iš jų tepasiekė 
40 metų. Vienintelis vyres
niojo amžiaus žmogus buvo 
rastas turtingame (su visų 
rūšių ginklais) kape. Iš to 
seka, kad tas senesnio am
žiaus žmogus turėjo būti 
vyresnysis arba kilties va
das. Be to, aiškėja, kad tuo

metinėje jotvingių visuome
nėje senesni žmonės buvo 
gerbiami ir laikomi vadais.

žuvo. gindami savo sodybas
Jotvingiai buvo narsūs ir 

karingi, daugumas jų žuvo 
kovose, nes jų kiaušai buvo 
sukapoti kardais ir turėjo 
skyles, žuvo jie, gindami 
savo sodybas, nes ten ir pa
laidoti. Narsumo ir kovin
gumo dėka jie per šimtme
čius atsispyrė pietų rusams, 
lenkams ir kryžiuočiams, o 
kai jau nepajėgė atsilaikyti, 
jų likučiai pasitraukė Lie
tuvon ir čia susiliejo su gi
mininga lietuvių tauta.

Kapuose rasti daiktai ro
do, kad jotvingiai III-IV a. 
buvo gana aukštos kultūros. 
J. Antoniewicz mano, kad 
jų apgyventos vietovės sie
kė Merkinę, Leipalingį, 
Kapčiamiestį, Veisiejus. Ir 
iš tikrųjų, tame rajone ga
lima užtikti panašių kapi
nynų, kaip ir prie Suvalkų. 
1927 metais man teko ma
tyti ant kairiojo Nemuno 
kranto, prie Merkinės — 
Leipalingio plento, vėjo nu
pustytą smėlį ir atidarytą 
seną kapinyną. Ant smėlio 
gulėjo išsisklaidę atskiro
mis krūvelėmis akmenys, 
išmėtyti žmonių kaulai, o 

daiktai buvo 
ir išnešio-

metaliniai 
žmonių surinkti

Rasti geležiniai Įrankiai ir ginklai

Zemėlapis, kuris buvo atspausdintas žurnale "Archeology". 
Kryžium pažymėta kunigaikščio kapo vieta.

ti. Man dar pavyko ten su
rinkti smulkių, pailgų tit
nago atskalų, kokias dažnai 
matome muziejuose.

Lenkai skelbia, kad kasi
nėjimai prie Suvalkų bus 
tęsiami ir ateinančią vasa
rą, bet, kas juos vykdys, ne
žinia, nes keli lenkai istori
kai ir archeologas J. Anto- 
niewicz nušalinti iš darbo 
universitete ir iš mokslų 
akademijos. Matyt, neprisi
taikė arba nukrypo nuo ko
munistinės valdžios linijos.

Ryšium su lenkų valsty
bės tūkstantmečio sukakti
mi, Lenkijos archeologai 
rausiasi visur ir suranda 
”tik” slavų gyvenvietes, o 
prof. J. Antonievvicz prie 
Suvalkų rado jotvingių gy

venvietes iš III-IV am
žiaus ... ir apie tai paskel
bė amerikiniame žurnale. 
Gali atsitikti taip, kad atei
nančią vasarą jo pradėtą 
darbą tęs kitas asmuo, ku
riam daugiau rūpės politi
nis, negu mokslinis vykdo
mų darbų aspektas.

Mūsų pareiga

Kitas nemažiau svarbus 
reikalas — tai Žalgirio mū
šio laukų tyrinėjimai, ku-

ŽEMĖS SATELITU ŽINIOS APIE
C

RADIACIJOS JUOSTAS
Explorer VII - vienintelis dirb

tinis žemės satelitas, vis dar 
tebesiunčiąs iš erdvės moksli
nes žinias, parodė, kad vadina
mų Van Allen radiacijos juostų 
smaigaliai yra arčiausiai žemės 
rutulio ties šiaurine Jungtinių 
Amerikos Valstybių dalimi. Kaip 
atrodo, tos juostos banguojančios 
- priartėjančios ir nutolstančios 
nuo žemės - 500 mylių diapozo- 
nu. Jų intensyvumas Įvairuojąs 
dešimtimis kartų. Būna atvejų, 
kad juostų smaigaliai priartėją 
prie žemės iki kelių mylių atstu
mo.

Toki duomenys yra surinkti 
Iowos universitete, Dr. James 
A. Van Allen vadovaujamoje la
boratorijoje.

Satelitas, išsviestas erdvėn 
spalio 13, turi du Geigerio skai
tiklius: vieną - cilindrinį, koktei
lio stiklo dydžio, aptrauktą plo
nu švino sluoksniu. Antras nėra 
didesnis už pieštuko trintuką.

Satelito orbita banguoja tarp 
340 ir 670 mylių virš žemės 
tarp 51-jų paralelių. Tai reiškia, 
kad satelitas registruoja tik apa
tines zonas radiacijos juostų, 
kurios guli virš magnetinio ek
vatoriaus. Išorinės juostos cent- 

rie vykdomi Žalgirio mūšio 
550 metų sukakties proga. 
Lenkijos archeologai ir is
torikai dirba ten jau ilges
nį laiką, atkasė mūšyje žu
vusių lietuvių kapą, atrado 
Įvairių rūšių ginklų ir vėlia
vų likučių.

Ten guli brangiausios lie
tuvių tautos relikvijos. Jie 
ten žuvo, kad lietuvių tau
ta gyvuotų! Nuo jų heroiš- 
kos mirties sukaka 550 me
tų. Tinkamai pagerbkime 
juos! Didesniuose centruose 
suruoškime minėjimus, aka
demijas, išrūpinkime nors 
vienam istorikui, archeolo
gui arba bent koresponden
tui kelionę į jų amžino, po
ilsio vietas, kad vykdomi 
kasinėjimo darbai būtų ap
rašyti, nufilmuoti ir tokiu ' 
būdu papildytų mūsų moks
linius archyvus.

Kadangi jotvingių kapi
nynų kasinėjimo darbai bu
vo paskelbti JAV archeolo
gų draugijos leidžiamame 
žurnale ”Archeology” ir ka
dangi archeologų draugijai, 
rodos, priklauso keli lietu
viai mokslininkai, tai per 
juos reikia kreiptis Į Ame
rikos archeologų draugijos 
valdybą ir prašyti ateinan
čiam darbo sezonui išrūpin
ti komandiruotę i Lenkiją, 
pageidaujant, kad nors vie
nas iš komandiruojamu as
menų būtų lietuvis. Tylėti 
ir nieko nedaryti negalima.

ras virš ekvatoriaus yra nuto
lęs 9,000 mylių.

Satelito signalai sugaunami 
Įrengimu, panašiu Į paprastą te
levizijos anteną. Registracijos 
priemonės stovi universiteto rū
syje ir Įsijungia automatiškai, 
kai tik satelitas priartėja pa
siekiamam atstuman, bet nere
tai jĮ veikti paskatina praskrieją 
kiti, anksčiau išsviestieji erdvės 
vežimai.

Praeitą mėnesĮ Įvykusioje 
tarptautinėje erdvės mokslinin
kų konferencijoje JAV išdalino 
kitų tautų mokslininkams infor
macijas, kaip iššifruoti Explorer 
VU kodo sistemą. Tuo būdu bet 
kuri laboratorija, sakykim 
Maskvos ar Bombėjaus, gali tuoj 
pat iššifruoti radiacijos intensy
vumo duomenis.

RŪSTI SIENA
STASIUS BŪDAVAS

(Ištrauka iš spaudos draudimo laikus vaizduojančios 
apysakos)

16)
— Palauk, dar pašnekėkim. Sakyk, ar kartais jo ne- 

pagavo maskoliai?
— Visko gali būti, ponaiti. Ale nelabai noriu tikėti. 

Jis turi ginklą ir taip lengvai nepasiduos. O niekur aplin
kui negirdėjom nei šūvio, nei kokio šauksmo. Ne, ne, taip 
greit jo nepaims . . . Ponaiti, veizėkit, jau cerkvė dega. 
Aiškiai matau, kad dega, — garsiai suriko Rapolas, ro
dydamas į sodybą.

Tikrai, bokštas dabar atrodė kaip didelė užsilieps
nojusi žvakė. Jo liepsnas vėjas sukinėjo čia į vieną, čia 
į antrą pusę. O kitas vėjas šoko staiga per cerkvės stogą 
ir visą trobesį apipylė ugnimi, tartum raudona vandens 
srove. Ir dabar ten jau nieko nebesimatė — nei bokšto, 
nei pačios cerkvės. Ten virė, murmuliavo tiktai dūmų ir 
ugnies kamuoliai.

Pievų kemsynuose sudundėjo sunkūs žingsniai.
— Vyrai, kur jūs esat? — riktelėjo ten Jurgis.
— Čia, čia! Mes čia, Jurgi, — taip pat garsiai atsakė 

Rapolas ir kartu su Kanteikiu šoko jo pasitikti, — kur 
tu,buvai pražuvęs? Mes jau rūpinomės.

— Tylėk, paskui pašnekėsim, — atkirto Jurgis, —

rriąukim greičiau per sieną! Kur ponaičio daiktai? Ale 
tik greičiau!

— Čia, čia, Jurgi, — parodė Rapolas, pribėgęs prie 
lagamino.

Jurgis prišoko, pagavo nešulį ir pirmasis metėsi į 
sienos pusę garsiai sušukdamas:

— Paskui mane! Tik nesnauskit! — pamojo jis į 
užnugarį.

Rapolas su Kanteikiu pašoko kaip įdurti. O Jurgis 
kirto į sieną visu savo ilgų kojų žergimu. Pribėgęs pirmą 
stulpą, jis staiga sustojo, tartum įsmigdamas į žemę, ir 
sušniokštė pro dantis:

— Kriskft, gulkitės!
Visi išsitiesė ant pilvų ir veidus įspaudė į žolę. Gu

lėjo tyliai kaip suakmenėję. Ir tuoj pat išgirdo kaip čia 
pat, tik už kelių rankos ištiesimų, prabėgo garsiai kal
bėdami keli kareiviai. Jie tuoj pranyko, nes skubėjo ten, 
kur buvo gaisras.

— šokim ir bėkim! — vėl įsakė Jurgis ir griebė už 
lagamino.

Prabėgo jie čia vieną, čia kitą stulpą, po to peršoko 
griovį ir atsirado lygiame lauke, kur nebuvo jau nei krū
mų, nei kemsynų. O jie vis dar bėgo ir bėgo.

’— Jurgi, jau Prūsuose esam! — šūktelėjo Rapolas, 
visa jėga kabindamas paskui draugą.

— Tylėk! — aštriai atkirto Jurgis,
Dabar jau niekas nebekalbėjo. Buvo girdėti tiktai 

..atų smūgiai į žemę ir trijų burnų šniokštimas.
Pagaliau jie pribėgo avižų lauką. Jurgis puolė į ja

vus ir veržėsi tolyn vakarų pusėn, čia vyrams pynėsi 
kojos ir jie pradėjo griuvinėti. Tada Jurgis numetė laga
miną, pasijuto patogiau ir dar skubiau laužėsi pro avižų 
tirštį.

— Jurgi, ar tu iš proto išėjai? Prūsuose juk esam!
— vėl šaukė uždusęs Rapolas.

Jurgis sustojo, gaudė orą plačiai atverta burna ir 
čia pat krito į avižas. Rapolas su Kanteikiu tuoj šoko 
prie jo, abu įsikibo ir klausė;

— Kas, kas tau pasidarė? Gal negerai?
Jurgis staiga atsigavo, pašoko nuo žemės ir metė 

savo ilgą ranką į degančią sodybą:
— Ar matot? Tik pa veizėkit. Ten burliokų Dievas 

dega! — jo riksme buvo išgąstis ir graudulys.
— Jurgi, ar tu girtas? — paklausė Rapolas.
— Ne! Jie girti! — švokštė Jurgis, — jie ir savo 

Dievą nugirdė. Ar matot, tik veizėkit, mūsų Dievas tei
singesnis, jau svilina jų cerkvę.

Dabar Kanteikis su Rapolu nutvėrė Jurgį už abiejų 
rankų, bet tas greit išsiplėšė ir atšoko kelius žingsnius.

— Nelįskit! Ko jūs bijot? Juk Prūsuose jau esam,
— kriokė jis iš visos gerklės.

•— Bjertašiau, kas pasidarė? Klausyk... — Kantei
kis vėl šoko prie jo.

— Nelįsk! — Jurgis kratėsi iš tolo abiem rankom, — 
paveizėkit ten. Išvarys Dievas maskolius iš mano žemės. 
Tik klausykitės ! Ten jau spirga visi kipšai. Thi aš juos 
uždegiau ...

— Jurgi! — Rapolas įsikabino į draugą kiek tik ga
lėdamas, — Jurgiuk, būk žmogus.

— Pasitrauk! — Jurgis pastūmė Rapolą ir krito čia 
pat kaip sunkus maišas. Atsisėdo^ žemai nuleido galvą ir 
suspaudė ją abiem rankom.

Vėl Kanteikis su Rapolu krito prie Jurgio, surėmė 
jį už pečių ir pradėjo judinti. Tas jau nebesigynė, tik 
drebėjo visu kunu ir verkė kaip mažas vaikas.

(Pabaiga)
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Mūsų tautinio išsilaikymo 
egzaminai

Daug kalbame lietuvybės išlaikymo klausimais. Ir 
nemažiau rašome. O rūpesčiai vis tie patys: lietuvybė 
išeiviuose pamažu gęsta. Ne tik šiandien, ne tik vakar, 
bet visais laikais. Ir ne tik čia, bet kur tik likimo ranka 
mūsų tautiečius į išeivijos kelius nuvedė.

Nė kiek nemažesnių rūpesčių turi ir kitų tautų žmo
nės/Net ir apie skaudesnę patirti jie kalba. Net ir tie, 
kurie visais laikais turėjo ir dabar tebeturi normalius 
ryšius su savo senosiomis tėvynėmis. O juk iš ten taip 
nesunkiai gali ateiti ir nauji padrąsinimai ir naujos, stip
rinančios jėgos.

Visus čia pastoviai mala lyginimo ir maišymo girnos. 
Mala be triukšmo, be priekaištavimo, tarsi ir be skausmo. 
Nebėra čia imigravusių milijonų vokiečių, įtalų ir kitų, 
už mus didesnių ir gausesnių. Kaip statistika rodo, ket
virtoji karta jau tų malimo girnų nebereikalinga. Tik 
reti atvejai šią taisyklę sulaužo. O šitaip — jau visi ame
rikiečiai, kai kurie net geresni ir už karščiausius senuo
sius šio krašto gyventojus.

Bet Amerika tokia yra ir jos nepakeisi. Ir žinoma, 
tie, kurie į čia keliavo, nė nemanydami atgal grįžti, tiems 
tie visi tautiniai pagraudenimai, tautiniai išsilaikymai, 
kartais gal ir nevisada malonūs klausyti. Bet atvirai kal
bėkim, kiek tokių buvo. Jei prisiminsim senosios mūsų 
išeivijos žmones, tai daugumas jų į čia keliavo, galvoda
mi užsidirbti ir atgal grįžti. Grįžti geresnį gyvenimą kur
ti. Ir kiek daug taip yra padarę. O jei normalūs laikai 
būtų buvę, jei ne tos karų ugnys ir naikinimai, kiek dar 
jų būtų grįžę ir savo tėvynę visaip praturtinę.

Paskutiniųjų nelaimių išeiviai iš savo tėvynės trau
kės ne įsikūrimui svetimuose kraštuose. Gal iš kelių de
šimčių tūkstančių tik vienam galėjo ateiti tokia mintis. 
O visi traukės tikėdamiesi, kad tuoj galės grįžti. Neretai 
ir vaikus paliko, kąd jų tose pavojingose kelionėse ne
vargintų. O kaip išėjo, visi gerai žinom. Turėjom pasi- 
skleisti po viso pasaulio laisvus kraštus, kad mes ar mūsų 
vaikai galėtų grįžti namo. Grįžti, kaip buvom žadėję ir 
dažnas net prisiekę.

Savaime suprantama, kad kiekvieno tokio mūsų tau
tiečio, kuris niekad nebuvo ruošęsis savo tėvynės apleisti 
kaip išeivis, nutautimas yra daug didesnis nuostolis. Nuo
stolis, kuris trijų milijonų tautai dar didesnis, kada jį 
lygini su kelių dešimčių milijonų tautomis. Todėl ir mūsų 
dažnų pastangos sulaikyti tą nutautimo bangą, gyvą lie
tuvybę išlaikyti ne tik vyresniųjų tarpe, bet ypač priau
gančiose, yra daug daugiau suprantamas ir daug labiau 
šaukiąs ieškoti pačių geriausių kelių, kaip tai padaryti.

Tų lietuvybės išlaikymo priemonių ieško šeima, ieško 
didesnės ar mažesnės mūsų organizacijos, ieško visuose 
kraštuose veikiančios Lietuvių Bendruomenės. Ir perdaug 
išeivijos metų ryškėja, kurios priemonės yra laikinės, ku
rios greit pavargsta, o taip pat kurios patvariau tą darbą 
atlieka. Apie jas reikia daugiau žinoti, į jas rimčiau gi
lintis. Gilintis reikia visiems, nes tai visų reikalas. Atei
sim į talką ir mes, bet kviečiame ir kitus. Nepraeikim 
pro atsiveriančias žaizdas, jų negydę. O gydyti reikia, 
nes tai mūsų tautinio išsilaikymo egzaminas. & G.

Pokalbis apie kiaulišką 
polemika.

Mėgstu Naujienų redakto
rių Pijų Grigaitį, - jis yra ma
no "pet". Ypač jog, maniau, kad 
marksizmą ir leninizmą jis 
pažįsta geriau, negu rabinai 
Talmudą ar vysk. Brizgys Švent
raštį ir kanonų teisę. Niekad ne
vėlu iš tokio žinovo pasimokyt. 
Jis kaip metuzelis per 50 metų 
jau aiškina, ką rašė Marksas 
ir kaip jį iškraipė Leninas. Jei 
pradėčiau jam patikti, tuoj kil
tų abejonė: matyt, su manimi 
kažkas nebegerai?..

Bet aš jam nepatinku, - o 
tai irgi geras dalykas. Dėl ma
no pokalbio Dirvoje su Sniečku
mi mūsų gerbiamasis moksli
ninkas apžvalgoje ėmė ir išdės
tė: "apie Marksą aš kalbėjęs aiš
kius absurdus ir aklai kartojęs 
Lenino "teoriją" apie proletaria
to diktatūrą. Abu tuodu autorių 
esu skaitęs, nors jų veikalų 
miegamajame ant stalelio nelai
kau. IŠ tikrųjų, Marksą ir Le
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niną reikia kiekvienam paskai
tyti, jei kas nori prieš bolše
vizmą kovoti.

Bet mano linksmusis oponen
tas, kaip visi žino, yra kitoniš
kas. Kaip jo str. Naujienų 27 
nr. rodo, jis galbūt tikisi, kad 
kitaip manantį galima numušti 
jo iškoliojimu ir dergimu. čia 
būčiau kitokios nuomonės. Ne
pavyko Grigaičiui numušti Sme
tonos koliojimu, nepavyks tokiu 
pat stiliumi numušti nei komu
nistų. Tuo būdu galima kelti tik 
daug alaso, kaip per kunigaikš
čio Sapiegos medžioklę, bet tai 
ir viskas.

Mano adresu politinė Grigaičio 
polemika tuo įdomi, kad ją grei
čiau tektų skirti ne politikos, o 
kurios nors rūšies gyvulinkystės 
sričiai. Anot Grigaičio, Rai
lai "leninizmas dar neišgaravo", 
jis "nenori būti kiaulė, bet pri
sipažįsta, kad kriuksi, taigi, kad 
esąs - kiaulė!"..

Kažkas yra pasakojęs, kad šio 
šimtmečio pradžioje P. Grigai
tis Šveicarijoje buvo įsigijęs tei
sių daktaratą. Turbūt, tai netiesa?

APIE NUVEIKTUS DARBUS IR NAUJUS VEIDUS
Nesveiko ir sunkiai su

prantamo sustoba r ė ji m o 
ženklai ryškiom spalvom 
įsispaudė.! lietuviškojo žmo
gaus kaktą šiame krašte.

Šveicarai nuo seno Europoje ži
nomi, kaip viena iš švariausių 
ir mandagiausių tautų. Man ne- 
patikėtina, kad tokios švarios ir 
mandagios šalies mokyklų dakta
ras tebūtų išmokytas kalbėti bur
na, kuri per visą savaitę mito 
raugintais kopūstais ir žied- 
bastučiais, bet nė karto per tą 
laiką nebuvo išvalyta.

Teisingai 
ges- Louis 
(1707-1788): 
žmogus...

kartą pasakėGeor- 
Leclerc de Buffon 
- stilius yra patsai

Br. Raila, 
Los Angeles

REIKIA TIKRO VYRO
Amerikiečių yra sakoma: "Ne

parink vaiko vyro darbui". Esu 
tikras, kad amerikiečių tauta tos 
savo liaudies išminties ir laiky
sis šiais rinkimų metais.

Jonas Nasvytis iš Clevelando 
Dirvos sausio 29 d. numeryje 
perša JAV-bių prezidento vietai 
senatorių J. Kennedy iš Massa- 
chusets, priskirdamas jam ne
turimų kvalifikacijų bei gabumų. 
Kaip senatorius, atrodo, jis yra 
pakenčiamas, bet prezidento 
vietai dar turi kelioliką metų 
palaukti ir -pažaisti politinį žai
dimą, kaip amerikiečiai sako, že
mesnės klasės lygoje.

Ateinantis dešimtmetis bus di
delė kova tarp laisvojo pasaulio 
ir Kremliaus. Išsivaizduokite ve
dantį derybas šen. Kennedy su 
Chruščiovu! Chruščiovas, kaip 
vienas amerikiečių laikraštinin
kas išsireiškė, padarytų iš šen. 
Kennedy kiaušinienę. Amerikai 
reikia tikro vyro, principų as
mens, kieto kovotojo prieš ko
munizmą, o ne lepūnėlio sena
toriaus Kennedy.

Senatoriui J. Kennedy būtų tik
rai sunku suprasti eilinio pilie
čio rūpesčius ir vargus. Šen. 
Kennedy yra gimęs ir užaugęs 
milijonierįo šeimoje. Senato
riaus J. Kennedy tėvas skait
lingos savo šeimos kiekvienam 
nariui yra užrašęs po vieną mi
lijoną dolerių. Yra kalbama, kad 
senatoriui J. Kennedy prasimušti 
į JAV-bių senatą nepaprastai 
daug padėjo jo tėvo ir kitų šei
mos narių milijonai. Ame
rikiečiai, kaip taisyklė, neturi 
nieko prieš tuos, kurie turtus 
yra susikrovę savo darbu, bet 
nemėgsta tų, kuriems milijonus 
yra palikę tėvai ar seneliai.

Kraštą į pasakiškas skolas į- 
varė ne respublikonai, bet de
mokratai. Rooseveltui perimant 
valdžią 1933 metų pradžioje kraš
tas turėjo apie 30 bilijonų skolų, 
gi 1953 metų pradžiojeTrumanas 
perdavė JAV-bių vairą prez. Ei- 
senhower su maždaug 270 bili
jonų skola. Eisenhowerio ad
ministracijos metu- nė vienas 
kraštas nepateko Kremliaus ver- 
gijon. Ekonominė krašto padėtis 
yra pasigėrėtinoj padėtyje. Ei- 
senhowerio administracija išvalė 
visas centrines įstaigas Wash- 
ingtone ir visame krašte, išgul
dama visus paraudonavdsiuosius 
ir komunistus.

Eisenhoweriui ir jo admini
stracijai daromi priekaištai yra 
visai be pagrindo!

L.V.,
Los Angeles, Calif.

DIRVA JAU PATI PLATINASI

Vykdant praėjusiais metais 
naujų Dirvos skaitytojų telki
mo vajų, Dirvos rėmėjams Oma- 
hoje teko supažindinti daugelį 
šios kolonijos lietuvių su naujo 
spausdinimo technika leidžiama 
Dirva. Užbaigus vajų Dirvos 
skaitytojų skaičius čia beveik 
patrigubėjo.

Dabar, kai Dirva Omahojetapo 
plačiau skaitomu laikraščiu ir 
eina tris kart per savaitę, ją 
turi daugiau progų pavartyti bei 
paskaityti ir jos dar neprenu
meruojantieji. Įyairus, įdomus 
Dirvos turinys ir‘ puikios nuo
traukos patraukia tokio asmens 
dėmesį. Ir jis pats nutaria tapti 
Dirvos skaitytoju.

Praėjusią savaitę kreipėsi į 
mane du asmenys įteikdami pi
nigus ir prašydami jiems Dirvą 
užprenumeruoti. Su malonumu šį 
patarnavimą atlikau. Ir jie šiais 
metais nebuvo pirmieji.'

J. Povilaitis, 
. Omaha 

Tačiau ALT S-gos Bostono 
skyrius vis dar energingai 
veikia, vis dar visuotinei li
gai nepasiduoda. Norėdami 
už akių užbėgti toms nema
lonioms apraiškoms, iš ank
sto turime prisipažinti, kad 
emigracinio grybo daigai 
jau ir šiame sveikame vie
nete šen bei ten, šiuo bei 
tuo pradeda paviršiun pra
sikalti, bet iš anksto tai ap
čiuopdami, tikriausia gal 
pajėgsim tą reiškinį paša
linti ir sutelktom jėgom to
liau pro gyvenimo sunku
mus savo vieninga veikla 
irtis.

ALT S-gos Bostono sky
riuje per dešimtį metų vi
sos valdybos ir daugumas 
narių labai uoliai ir nuošir
džiai dirbo.'Kai taip atsiti
ko, tai ir to darbo vaisiais 
gėrimasi ne tik pačiame 
Bostone, bet ir visoj plačioj 
Amerikoj. Ypačiai veikli 
buvo ir praėjusių 1959 m. 
valdyba, kurią sudarė pirm. 
Just. Vaičaitis, vicepirm. 
inž. J. Dačys, sekr. Vai. Va- 
kauzas, kasininkas inž. Ed. 
Cibas, namų adm. Ant. Vi
lėniškis, namų tvarkytojas 
R. Jasiūnas, parengimų ved. 
Ant. Andrulionis ir archi
tektas L. Lendraitis.

Per tuos metus Just. Vai
čaičio vadovaujama valdyba 
svarstė 147 klausimus, tu
rėjo 15 posėdžių ir buvo su
šaukusi 4 narių susirinki
mus. AL Taryboj skyrių at
stovavo inž. Edm. Cibas, 
Ant. Matjoška, V. Vakauzas 
ir Ign. Vilėniškis, BALFe 
A. Andrulionis, A. Bričkus, 
Br. Bajerčius, V. Vakauzas 
ir Ant. Vilėniškis. Namų re
monto komisiją sudarė pir
mininkas inž. Juozas Dačys, 
nariai inž. Edm. Cibas ir A. 
ščiuka. Namų praplėtimo 
projektą paruošė inž. Br. 
Galinis. Vasario 16 d. gim
nazijos rėmėjų būrelis, pra
džioj vadovaujamas Ant. 
Bačiulio, o vėliau L. Lend- 
raičio, per tuos metus su
rinko 260 dolerių. Gal tai 
nėra perdaug, bet vis jau 
nemenka parama šiam di
džiai remtinam reikalui.

ALT S-gos Bostono sk. 
valdyba tais metais tikrai 
aktyviai dalyvavo Bostono 
liet, visuomeniniame gyve
nime. To bendro darbo bu
vo apstu. Neminint veiklos 
AL Taryboj ir BALFe, pri
sidėta prie Bostono liet, 
mišraus choro, vad. komp. 
J. Gaidelio, ir tautinių šo
kių ansamblio, vad. O. Ivaš- 
kienės, organizavimo. Daly
vauta priešrinkiminiu metu 
Bostono politiniame gyveni
me, įsijungta į pavergtųjų 
tautų savaitės rengimą, 
reikštasi mitinge, kai Niki
ta Chruščiovas taikstėsi ir 
Bostoną aplankyti.

Savo namuose buv. valdy
ba surengė visą eilę dides
nių parengimų. Paminėta 
prezidento Ant. Smetonos 
15 metų mirties sukaktis, 
kur gerai paruoštą paskaitą 
skaitė inž. Vyt. Izbickas. 
Prisidėta prie prof. J. Rauk- 
čio 60 metų sukakties ren
gimo, 70 metų proga pa
gerbtas sk. narys R. Jasiū- 
nas, o 50 metų gimtadienį 
Ign. Vilėniškis. Per Jonines 
surengta atskira vakarienė 
sk. garbės pirm. Jonui Kas- 
mauskui pagerbti. Be to, 
buvo surengtas Dr. Br. Ne- 
micko pranešimas ir sky
riaus 10 metų sukaktis, Lur 
pagrindinis kalbėtojas buvo 
Vyt. Abraitis iš New Yor
ko. Meninę sukakties minė
jimo dalį atliko D. Mongir- 
daitė ir Iz. Vasyliūnas.

Atskirai minėtina sky
riaus kultūrinė veikla. Kaip 
žinoma, praėjusį rudenį 
ALT S-gos Bostono sk. val
dyba surengė dail. Ant. 
Rūkštelės darbų parodą. Ta 
pati valdyba susitarė su 
dail. J. Pautienium, kurio 
apžvalginė dailės darbų pa
roda sk. namuose rengiama 

priešverbinę savaitę. Kiek 
teko patirti, pavasariop bus 
surengta ir dail. Vyt. K. Jo
nyno darbų paroda, ši sk. 
valdybos iniciatyva yra tik
rai sveikintina ir remtina. 
Prie tų kultūrinių darbų 
jungtini ir kultūriniai su- 
batvakariai, kurie pradėta 
rengti 1959 m. lapkričio 21 
d. To pobūdžio parengimai 
jau buvo du,, abu dalyviams 
palikę malonių įspūdžių. 
Vasario mėn. subatvakario 
programą atliks jaunimas 
— studentai neolithuanai, 
tad tas savo jauna dvasia 
turės būti gyvas ir patrauk
lus. Kultūrinių subatvąka- 
rių vadovu prie naujosios 
sk. valdybos liko Just. Vai
čaitis. Reikia jam nuošir
džiai linkėti, kad ši graži 
mintis prigytų ir apjungtų 
skaitlingą būrį tautiečių, 
kuriems savieji kultūros ir 
visuomenės reikalai tebėra 
arti širdies.

Atnaujintuose sk. namuo
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Dvi draugės...
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TREČIOKAS AGENCV
SENIAUSIA LIETUVIŠKA KELIONIŲ AGENTŪRA

Kelionių bilietų parūpinimas ir pinigų persiuntimas j visus kražtus
TAIP PAT IR VISOKIOS RŪŠIES AUDRAUDA

Kur tik besiruoštumėt keliauti, tuoj susiriškit su mūsų įstaiga

ALBINAS IR KAZYS TREČIOKAI 
311 VVainut Street, Newark 5, N. Jersey 

Telefonas; MArket 2-4867

PASIKLAUSKITE SAVĘS
SEKAMŲ KLAUSIMŲ 

APIE FIRMĄ, Į KURIĄ KREIPSITĖS, 
PIRM NEGU SIŲSITE

DOVANŲ PAKETĄ I USSR
1. Ar firmą patikima?
2. Ar jrodžius tai?
3. Ar atsargiai ir tvarkingai atlieka pakavimą, 

išsiuntimą ir priruošimą dokumentų?
4. Ar naudoja geriausias dėžes?
5. Ar ši firma biznyje daugiau 25 metų?
6. Ar yra oficialiai autorizuota firma?
Atsakymas yra TAIP j visus viršminėtus klausimus, 

jeigu jūs siųsite savo dovanų pakus per 
bile sekantį skyrių, priklausanti

GLOBĖ PARCEl SERVICE Ine.
716 Walnut St. 
PHILADELPHIA 6, PA. 
WAlnut 5-3455
4102 Archer Avė. 
CHICAGO 32, ILL.
FRontier 6-6399

890 W. Broadway 
SO. BOSTON 27, MASS. 
ANdrew 8-8764
683 Hudson Avė. 
ROCHESTER 21, N. Y.
BAker 5-5923
246 Third Avė. 
PITTSBURGH 22, PA. 
GRant 1-3712

Greitai savo pakus 
o mes greitai IŠSIŲSIME!

se buvo surengtus Naujųjų 
1960 Metų sutikimas. Kon
certinę sutikimo dalį atliko 
solistas B. Povilavičius, 
akompanuojamas Vai. Min- 
kienės. Apie atnaujintus 
namus Dirvoj buvo atskirai 
rašyta, todėl šiuo atveju pa
minėtina, kad į tuos darbus 
ypačiai daug energijos įdė
jo remonto kom. pirm. inž. 
J. Dačys, inž. Edm. čibas, 
A. ščiuka ir visa eilė sky
riaus narių, kurių tarpe ir 
dail. Vikt. Andriušis,

Naujieji veidai — naujo
ji sk. valdyba. Prieš kurį 
laiką jon išrinktieji parei
gomis taip pasiskirstė: pir
mininkas Ant. Matjoška, 
vicepirm. M. Gureckas, sek.
L. Izbickas, kasin. V. Va- 
kauzas, namų admin. Ant. 
Vilėniškis, parengimų ved. 
dail. Vikt. Andriušis, Vasa
rio 16 d. gimn. būrelio ir ar
chyvo ved. L. Lendraitis. 
Reiškiant padėką už nuveik
tus darbus Just. Vaičaičio 
vadovautai valdybai, nauja
jai tenka linkėti ištvermės 
ir pasisekimo. St. S.

B

1991 Broadway
NEW YORK 23, N. Y.
LYceum 5-0900
263 Market St.
NEWWARK 2, N. Y.
MArket 3-1968
6446 Michigan Avė. 
DETROIT 10, MICH. 
TAshmoo 5-7560
1313 Addison Road 
Cor. Superior & 71 St. 
CLEVELAND 3, OHIO 
UTah 1-0807
851 Hollins St. 
BALTIMORE 1, MD. 
MUlberry 5-5787

mums PRISIŲSKITE.
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Akimirksniu kronikos Bronys Raila
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Dvi garsios tautos - 
lietuviai ir gruzinai

Jis ateis pas tave per kovas 
Daugkart šaudytas, degintas, 
Sveikas.
Keitęs numerius, keitęs spalvas, 
Vado profilį
Amžiams išlaikęs.

Bronius Mackevičius 

«

"Nėra jokios abejonės: - mes 
visi esame ir liksime lietuviais", 
sušuko praėjusį kartą Algis Ma
teika savo pranešime apie dabar
tines lietuvių nuotaikas tėvynė
je. Štai tolesnės jo pasakojimo 
mintys... -

Kiek patiriame iš Vakarų, ten 
Rusiją ir komunizmą kažkaip į- 
prasta laikyti tuo pačiu. Įvairūs 
lietuviai keliauninkai užsienyje 
nekartą tuo įsitikino. Lankosi kur 
komunistinė delegacija iš Sovie
tų Sąjungos, tai jiems reiškia - 
visi rusai. Pasirodo sportininkai 
su Sovietų Sąjungos emblema, 
jiems - irgi visi rusai, nors 
tų "rusų" tarpe yra lietuvis, 
latvis, estas, gruzinas, ukrainie
tis ir t. Vakariečiai to neski
ria ar net nenori atskirti. Jei 
iš Sovietų Sąjungos - tai ru
sas, ir jei komunistas - tai 
irgi rusas...

☆
Tai ne visuomet teisybė. Da

lykas yra daug painesnis ir, ta
riant marksistinės dialektikos 
terminu, pilnas vidinių priešta
ravimų.

Tiesa, kad komunizmas naudo
josi ir tebesinaudoja rusų tau
ta ir jos pajėgomis, kaip skait
lingiausia tauta Sovietų Sąjungo
je. Visiška tiesa, kad rusų tau
ta, taigi dabar Rusija, naudoja 
komunizmą, kaip savo nacio
nalinės ir imperialistinės poli
tikos įrankį. Užsienio proletaria
tui ir inteligentijai nuolat ekspor
tuojami komunistinės ideologijos 
principai ir šūkiai, ir tuo pat 
metu tie užsieniečiai mėginami 
įtikinti, kad jie turi visur ginti, 
užsistoti savo "idėjinę tėvynę", 
komunizmo ir socializmo pasau
linę tvirtovę- Sovietų Sąjungą, 
praktiškai Rusiją.

Na, ir pas mus komunizmo 
dingstimi rusai visas tautas iš
naudoja ekonimiškai ir joms 
primeta savo kalbą, kultūrą, pa
pročius, Pvz., Lietuvoje doku
mentuose, oficialiuose raštuose 
reikalaujama, rusų papročiu, į- 
rašyti savo vardą ir tėvo var
dą.. Ateityje tokį rusicizmą gal 
reikalaus įvesti ir į kasdieninę 
lietuvių kalbą...Ivan Petrovič - 
Jonas, Petro sūnus!

Bet mes vieni labai griežtai, 
o jei kiti ir ne tiek griežtai, 
- tačiau mes visi skiriame ru
siškumą nuo komunizmo. Kas 
yra jau komunistas ar daugiau ar 
mažiau komunizmo paveiktas, tai 
toli gražu dar nereiškia, kad jis 
eina tik su rusais ir už rusus. 
Mes nenorime būti įtarti savo 
simpatijomis rusams ar bendru
mu su jais. Būti komunistu mums 
dar visai nereiškia būti rusu. 
Mes norime, kad užsienio lie

Tirr.M. _■

HĮKfSK iruti/

-

Nežiūrint visų rusinimo pastangų, Lietuvos kaimas yra pasilikęs lietuviškas, tik Lietuvos komu
nistinė viršūnė yra labai surusėjusi ir vergiškai taikstosi Maskvai. Lietuviai raginami skaityti 
lietuviškas knygas, praturtinti lietuviškų žodžių žinojimą.

GERESNeS statybos kontraktoriai 
įstato MONCRIEF

ORO VENTILIACIJĄ
ŠALDO vasarą • ŠILDO žiemą

THE H

tuviai tai suprastų, kad bent kar
tais darytų skirtumą.

☆
Pati Lietuvos komunistų par

tija prisodinta rusų, ypač va
dovybėje, o taipgi ir padaliniuo
se. Tai ją daro daugiau ar ma
žiau "rusiška", pagaliau jos pa
skirtis - vykdyti Maskvos va
lią, t. y. didžiosios "broliško
sios" rusų tautos valią. Pastan
gos skirti komunizmą nuo 
rusiškumo, ieškoti savito tautinio 
kelio komunizmui įgyvendinti, 
padaryti jį tautišką, - vadinamos 
revizionizmu. Ir kompartija 
griežčiausiai, neatlaidžiausiai 
kovoja prieš tokias "revizionis
tines" apraiškas ekonominėje ar 
kultūrinėje srityje. Rusams ko
munizmas dabar gali būti na
cionalinis, tautinis, savitas ke
lias, bet - ne lietuviams, ne 
latviams, ne ukrainiečiams, ne 
gruzinams, ne kitiems! Tas ir 
parodo, kaip Maskva komunizmą 
dabar naudoja savo nacionalinės, 
imperialistinės politikos reika
lams.

Mes Lietuvoje tai nuolat mato
me, jaučiame, praktiškai išgy
vename. Ir todėl daugumas, iš
skyrus Maskvai atsidavusius, 
skiriame komunizmą nuo rusiš
kumo. Ir priešinamės rusišku
mą Lietuvon vis daugiau so
dinti.

Lietuvių vedybų su rusais pa
sitaiko, bet visdėlto tai dar gana 
reti atsitikimai. Sportininkai lie
tuviai, dalyvaudami rungtynėse 
su kitų respublikų komandomis, 
turi uniformas su didelėmis rai
dėmis "Lietuva" ir tuo visada 
labai didžiuojasi. Jie jaučia, kad 
gina lietuvių tautos garbę. Jei lie
tuvių muzikos, dramos ar kiti 
ansambliai dalyvauja dekadose ar 
kitokiuose pasirodymuose ir lai
mi pirmas ar bent geresnes vie
tas, - visur Lietuvoje dėl to 
reiškiama džiaugsmo ir pasidi
džiavimo. Džiūgaujame, jei 
mūsiškiai laimėjo. Liūdime, jei 
nepasisekė.

Dvi tautos visoje Sovietų Są
jungoje yra garsios savo nacio
nalizmu, - tai lietuviai ir gru
zinai. žino tai Maskvos rusai, 
ir dėl to mes gal daugiau nu- 
kenčiame, mumis labiau nepasi
tikima. Gruzinams dar buvo ge
riau, kai jie Kremliuj e turėjo sa
vo tautietį Staliną. Bet dabar 
jų dienos irgi pasibaigė. Viską 
užvaldė rusai.

☆
Dar puikiai laikosi estai. Es

tijoje jie, kiek tik galima, vi
sai atsisako rusiškai kalbėti. Bu
vo atsitikimų, kai į Estiją nuvy
kęs lietuvis kreipėsi rusiškai, 
tai užkalbintas estas nudavė ne
suprantąs ir nieko neatsakė. Bet 
kai tik sužinojo, kad jį užkalbino 
lietuvis, tuoj draugiškiausiai pa
ėmė už rankos ir toliau pasive
dęs maloniausiai kalbėjosi, nors 
ir rusiškai. Estų ir komunistai 
yra dar estiŠkesni už lietuvių 
komunistus. Latviai nors daugiau 
taikosi rusams, bet ir latvių ko
munistų vadovybėje buvo ir dar 

esama latviškai nusiteikusių. Tik 
Lietuvos komunistinė viršūnė la
bai surusėjusi ir vergiškai tai
kstosi Maskvai.

Bet visoje tautoje, visoje nau
jojoje tarybinėje visuomenėje 
lietuviškumas yra tvirtas ir aiš
kus. Tokio masto ukrainiškumo 
jūs jau nebejausite Kyve, Ukrai
nos sotinėje, kur rusiškumas yra 
užgožęs ukrainiečius. Tikri ir 
stiprūs ukrainiečiai dar tebėra 
Vakarų Ukrainoje, ypač seniau 
lenkams priklausiusiose Galici
jos srityse. Išskyrus Gruziją ir 
dar kiek Armėniją ir Azarbei- 
džianą, kitos rytų tautos nesuda
ro įspūdžio, kad tai būtų tautos 
pilna to žodžio prasme. Mask
va neva padeda puoselėti jų na
cionalinę kultūrą, bet viską taip 
sumaišė, vadovybėse prisodino 
rusų, kad iš tikrųjų jos tėra dau
giau rusų kolonijos, o ne atski
ros nacionalinės respublikos.

Pastaraisiais laikais oficiali- 
niai Lietuvos komunistų sluogs- 
niai pradėjo artimesnį bendravi
mą su baltarusiais (gudais). Bu
vo organizuojami menininkų, 
teatralų, rašytojų susitikimai, 
vizitai, iškilmės, vis pabrėžia
mas tų tautų tarybinis brolišku
mas, artima kaimynystė ir t. 
Daroma kažkaip dirbtinai, lie
tuvių dėmesio tai nepatraukė. 
Baltarusiai yra biedni, Rusijos 
tautų tarpe nereikšmingi ir kaž
kaip "nekotiruojami".

(Taigi, atrodo, kad seni, geri, 
tradiciniai gudų ir lietuvių santy
kiai, bendro kelių šimtmečių is
torinio likimo santykiai šiandien 
yra nublukę ir pairę. Nesimezga 
jie kaip reikiant sovietinio lai
kotarpio sąlygomis, o užsienyje 
juos labai sugadino fantastinės 
Abramčiko grupės svajonės, kai 
ši grupė, pati dar nieko savo ne
turėdama, ėmė savintis kone vi
są Lietuvos praeitį ir bent pusę 
"lietuvisų” žemių. Gudai buvo, 
yra ir liks lietuvių artimi kai
mynai. Reikėtų dėti daugiau pa
stangų vėl su jais atstatyti gerus 
tradicinius santykius. Maskva 
buvo, yra ir liks visada ta pati. 
Atspara prieš ją bus sėkminges
nė tik tada, kai bus bendra)...

☆
Ar Lietuvoje kalbama ir ar 

patys komunistai siekia sateli
tinės valstybės teisių Lietuvai? 
Tuo klausimu, kiek žinome, buvo 
savo laiku paleista įvairių gan
dų užsienyje.

Tiesa, prieš trejetą metų, ypač 
Vengrijos sukilimo laikotarpiu, 
Lietuvoje tuo klausimu buvo kiek 
diskutuojama. Buvo girdėti už
simojimų, teisingiau pasakius, 
lyg pageidavimų ar vilčių, kad 
Pabaltijo valstybėms galės būti 
ar galėtų būti suteikta panaši 
atskirų valstybių padėtis, kaip 
yra su Bulgarija ar kitais liau
dies demokratijų kraštais. Ta
čiau tos neryškios kalbos greit 
nutilo, išnyko, ypač kai Vengri
jos sukilimas buvo sutriuškintas 
ir kai pamatėme, kad nei Ame
rika, nei Europos valstybės nė 
piršto nepajudino vengrų tautos 
laisvei padėti.

muzikos, dramos ar kiti ansambliai dalyvauja dekadose ar kitokiuose pasirodymuose 
ar bent geresnes vietas, - visur Lietuvoje dėl to reiškiama džiaugsmo ir pasidi-

"Jei lietuvių
ir laimi pirmas, 
džiavimo", rašo savo pranešime Algis Mateika.

Anuos įvykius Vengrijoje dau
gelis tada rimtai svarstėme ir 
giliai išgyvenome. Tai buvo me
džiaga daugelio idėjų pervertini
mui. Pamatėme, kad tikrai ne
galima ir nėra reikalo daug šo
kinėti prieš Maskvą. Reikia skai
tytis su realybe. O kokia yra re
alybė ir kaip su ja skaitytis, 
mums parodė praktiška ir draugo 
Chruščiovo, kaip ir pono Eisen- 
howerio laikysena... Ko jūs dau
giau galėtumėt norėti iš mūsų?

Atskiro, neva nepriklausomo 
"liaudies demokratijų krašto" pa
dėtis mums atrodytų žingsnis į 
priekį. Bet ne kažin koks ypatin
gas išganymas.

Jugoslavijos kelias gal įdo
mesnis, bet kaip Lenkijos - tai 
gana menkas pavyzdys. Lenkai 
kartais patriukšmauja, bet save

Kiti raže

Sovietą pastangos įteisinti
Lietuvos pavergimą

Antanas Trimakas, VLIKo pir
mininkas, atspaustame pasikal
bėjime Naujienose, sako:

"Sovietai šiuos metus laiko 
dvidešimtmečiu nuo Sovietų si
stemos įsteigimo Lietuvoje. 
Tačiau yra 20 metų nuo So
vietų agresijos, padarytos 1940 
m. Juk nuo 19^1 m. iki 
1944 metų Lietuva buvo 
vokiečių okupacijoje. Todėl So
vietai Lietuvoje buvo šešioliką 
ir pusę metų, o ne 20 metų, 
kaip jie skelbia pasaulyje. Ne
paisant šio chronologinio ne
tikslumo, Sovietai pradėjo pla
čią propagandą. Jau išleista 
prancūzų kalba brošiūra La 
Lithuanie Sovietiųue. Ji plati
nama visame pasaulyje, o ypa
tingai prancūziškai kalbamuo
se kraštuose. New Yorką pa
siekė anglų kalba leidinys - 
"Lithuanian Land on the Nie- 
men".

Čia Dr. A. Trimakas paste
bėjo, kad tai tik pirmieji lei-

kelio nesuranda, tūpčioja vietoje, 
o faktinai vis nuo Maskvos tebe
priklauso. Kam teko lankytis 
Lenkijoje tie neįgijo apie juos 
rimto įspūdžio. Lietuviškos ma
sės lenkų nevertina ir nelabai 
mėgsta, - gal tai liekana senų 
jausmų, kai lietuviai su lenkais 
dėl Vilniaus turėjo skaudų gin
čą. Kaikas ir šiandien ne
pamiršta, kad lenkai tebelaiko 
užgrobę visai lietuvišką "Suvalkų 
trikampį". Lankantis Lenkijoje 
vienas iš lietuvių iškėlė tą klau
simą ir štai kokį išgirdo atsa
kymą: - "Mūsų, lenkų, yra 22 
milijonai. Kur mes dėsimės, kai 
mus vėl kada ištums iš Vokie
tijai priklausiusių sričių?"... 
Įdomus atsakymas!

Bet "liaudies demokratija" ry
tų Vokietijoje daro žymiai rim
tesnį įspūdį. Vyksta statybos,

diniai. Maskva numato leisti 
knygas apie dabartinę Lietu
vą vokiečių, italų, ispanų ir 
kitomis kalbomis. Viena ar 
kita forma tie leidiniai vaiz
duoja Lietuvos okupaciją, jos 
grožį, liaudies kultūrą, pažan
gą ir tariamą žmonių laimę 
gyventi Sovietijoje.

Taip pat Radio Maskva pra
dėjo įvairiomis kalbomis 
transliacijas apie okupuotą 
Lietuvą, irgi vaizduodama 
krašto gerovę ir žmonių pasi
tenkinimą būti Sovietų pa
vergtais.
Užsiminus apie mūsų centri

nių organizacijų pastangas, 
paminėjo, kad yra sumanymas 
šaukti plataus masto centrinių., 
organizacijų atstovų suvažia
vimą. Esą, jis paskelbtų mani
festą ir pakartotinai pareikštų 
norą ir ryžtą siekti laisvės.

Toks centrinių organizacijų at
stovų suvažiavimas numatytas 
Chicagoje ir jam pradėta ruoštis. 

atsistatymas, gera tvarka. Justi 
kiek netikrumo ir baimės, kad 
ui laikina. Kas juokingiausia, 
tai kaip vokiečiai rytų Vokieti
joje be galo rimtai studijuoja 
Marksą ir visus komunistinius 
raštus, žinoma, pirmoj vietoj 
Leniną. Nei pas mus, nei Rusi
joje niekas taip rimtai, su tokiu 
iškilmingu atsidėjimu jų ne- 
beskaito. Matyt, toks visada vo
kiečio būdo tautinis bruožas: 
viską imti nuodugniai, iš pagrin
dų...

Sekančioje kronikoje: - Lietu
vos gyvenimo įvairumai...

KUR KELIAI PASIBAIGS?
Šią valandą turime dvi val

stybes pasaulyje, kurios, ro
dos, eina prie to paties tikslo, 
nors pradėjo skirtingu keliu. 
Kalbu apie Rusiją ir Ameriką. 
Abi iškilo nepastebimai. Žmo
nijos dėmesiui kitur kryp
stant, jos staiga užėmė svar
biausias tautų draugijoje vie
tas. Pasaulis jų buvimą ir ga
lią patyrė veik vienu ir tuo 
pačiu momentu.

Kitos valstybės jau, rodos, 
pasiekė joms skirtas ribas. 
Joms telieka išsilaikyti. Bet 
Rusija ir Amerika tebeauga. 
Kitos jau sustojo ir jei stu
miasi pirmyn, tai dideliu var
gu. Jos gi, rodosi, nesivaržy
damos greitai žygiuoja keliu, 
kurio galo žmogaus akis ne
mato.

Amerika kovoja daugiausiai _ 
priešišką gamtą, Rusija - 
priešišką žmogų. Amerikie
čiai nugali dykrą Ir puslau
kinį gyvenimą, rusai kovoja 
civilizaciją, jos priemones ir 
meną. Amerikiečiai nugali 
mašinomis, rusai - kardu. 
Amerikiečiai pasitiki • žmo
gaus norais tikslą pasiekti ir 
teikia pilną laisvę piliečių 
nevairuojamoms pastangoms 
bei sveikam protui. Rusai vi
są visuomeninę galią paveda 
vienai galvai. Amerikiečiai 
duoda laisvę, rusai neša pa
vergimą.

Rusija ir Amerika gyveni
mą pradėjo iš skirtingų taškų 
ir jų keliai skirtingi, bet. 
Viešpats, matyti, paskyrė 
joms apimti daugiau negu pu
sės žmonijos likimą.

- (Iš prancūzo aristokrato 
Alexio de Tocąueville 1835 
metais parašyto veikalo "De
mokratija Amerikoje.")
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Viskas auga iš šaknų
Sena tiesa, su kuria rimtai skaitomasi, deja, 

tik agronomijoje ir miškininkystėje.
Neseniai Ameriką pasiekusiam 

žmogui, šalia visų naujų daly
kų, malonių ir nemalonių, 
įprastų ar prie jų priprasti rei
kalaujančių, į akis ir ausis kren
ta dažnai nusiskundimai dėl lie
tuviško auklėjimo sunkumų. Šias 
eilutes rašančiajam beveik ne
teko sutikti šeimos, neskaitant 
negausių išimčių, kur mažų ar 
paauglių vaikų išauklėjimo lie
tuviškoje dvasioje ir sąmonėje 
pastangos nebūtų buvusios pa
vaizduotos, kaip ypatingai sun
kios, net jau nebeįveikiamos 
problemos.

Įžangoje šios padėties net ne
betenka plačiau iliustruoti, nes 
tai darant būtų kalbama tik jau 
apie seniai ir, be to, visiems 
labai gerai žinomus dalykus, su 
kuriais rašantysis žodžiu buvo 
senesnės datos ateivių anksčiau 
supažindintas, negu tai jam gal 
teks pajusti sava asmeniška pa
tirtimi. Todėl lietuviškojo auklė
jimo sunkumas užsimintas ne 
"Amerikos atradimo" prasme, 
bet tik temos rėmų nusibrėži- 
mo sumetimais.

Antra, greta su specifiškai lie
tuviškojo auklėjimo sunkumais, 
teko gal net ir dar daugiau nu
siskundimų išgirsti ryšium su, 
bendriniu vaikų ir jaunimo auklė
jimu Amerikos gyvenimo sąly
gose. "Teenager", ne kaip am
žiaus, bet jau kaip tam tikros 
laikysenos reiškinys, jaunimo 
nuošimtis nusikaltimuose, ele
mentarinių mandagumo formų 
stoka ir t.t. tebūnie tik lakoniški 
nurodymai apie tai, kas turima 
galvoje. Ir šiuo atveju tenka pri
dėti, kad naujos datos ateivis 
šiame krašte drįsta apie tai pri
siminti ne tiek savos patirties, 
kiek jau dešimtį metų' šiame 
krašte buvimo jubiliejų atšven- 
tusiųjų pateikiamų pasipasako
jimų paskatintas.

Norint kalbėti apie šiuos da
lykus ir, svarbiausia, ieškoti ga
limai palankesnės išeities ir iš
davų aplinkoje, kur šalia eilės 
labai gerų dalykų yra ir nei
giamų reiškinių, nebūtina būti 
diplomuotu pedagogu, psichologu 
ar apie psichiatriją pasiskaičiu- 
siu gydytoju. Jei mes tikime 
dažnai kartojamu šūkiu - "Jau
nimas - mūsų ateitis", tai te
būnie leista ir ateitimi pasisie- 
loti ar pasirūpinti. Žinoma, tai 
nepašalina kompetetingumo klau
simo, ir padėties analižė bei 
siūlomi išeities metodai prasmės 
bei vertės atžvilgiu, yra skirtin
gi, jei jie kyla iŠ mažaraščio 
ar profesionalo pedagogo. Ta
čiau kalbėti apie tai, kas jam 
skauda ar kada gali pradėti skau
dėti , teisę turi kiekvienas. Ir 
dar’didesnė už teisę yra pa
reiga tai daryti, jei nenorima, 
kad šalia vaikų ir jaunimo ma
terialinio aprūpinimo visas mū
sų rūpestis "Jaunimas - mūsų 
ateitis" pasibaigtų vien nusiskun
dimais kaimyniškoje ar pasisve
čiavimų aplinkoje.

AR TIKRAI JAU BEVILTIŠKAI 
BLOGAI?

Vardan tiesos būtina pažymė
ti, kad yra šeimų, kurios paly
ginti nesunkiai savom jėgom ir 
sugebėjimu įstengė ar įstengia 
savo vaikus išvesti ar padėti 
jiems eiti pageidaujamu keliu. 
Bet, kaip žinoma, tai yra visaip 
aiškintini išimtini atvejai. Bend
rai, šiame Amerikos aplinka yra 
nepalanki vaikų auklėjimui, o gal 
net ir nesąmoningai priešiška. 
Gal būt. Kiekvienu atveju yra 
tik tikra, kad vaikai Čia turi 
mažiau savo tėvų draugijos, ne
gu betkuriame kitame pasaulio 
krašte. Tai gi, kaip tvirtina į- 
vairios pedagoginės mokyklos, 
yra nuostolis, kurio nebegali iš
lyginti nė automobilio padovano
jimas, baigus "high-school" ar 
dar net anksčiau. Esą, nukentė
jusios šaknys nebegali užauginti 
gero medžio.

Tačiau, nesigilinant į pedago
gines problemas amerikoniškos 
civilizacijos ir socialinės bei 
ekonominės strūktūros plotmėje 
(tai netilptų Į laikraščio rėmus 
ir, be to, anglų kalba Amerikoje 
atitinkamos literatūros yra pa
kankamai), norėtųsi grįžti prie 
to paties reikalo lietuviškoje 
plotmėje, t.y. ten, kur niekas 
kitas mūsų pačių sunkumų ne
išspręs ir nė nebandys jais rū
pintis. O šioje srityje, nors ir

K. DRUNGA

padėtis yra gerokai sunki, bet 
ji nėra beviltiška, jei mes pano- 
rėtumėm pagaliau atsisakyti ją 
vien taip suprasti.

Visi profesiniai dejuotojai ir 
užsiimantieji beviltiškumą iš
reikšti turinčiuoju rankų plasno
jimo sportu galėtų atkreipti rei
kiamą dėmesį į esamas litua
nistines mokyklas, lietuviškas 
jaunimo organizacijas ar kuriuo 
nors specialiu lietuvišku darbu 
užsiimančias jaunimo grupes. 
Kiek sunkiu bebūtų pavaizduoja
mas tas darbas, jis yra dirba
mas. Atseit, jis nėra iš esmės 
neįmanomas. To darbo, veiklos, 
pasireiškimo buvimas tuo būdu 
nėra kokybinio neįmanomumo, 
bet tik kiekybinė pastangų funk
cija. Ne absoliutaus sąlygų ne
buvimo, bet tik noro ir valios 
išdava.

Ir šiame taške mes gal pri- 
eitumėm pagrindinę kryžkelę, z 
Būtent, kalbant pavyzdžiais, Chi
cagoje Tėvų Jėzuitų administruo
jamame Jaunimo Centre veikianti 
Aukštesnioji Lituanistikos Mo-

skundimai dėl mažo jaunimo do
mėjimosi lituanistinėmis mokyk
lomis, organizacijomis bei jų 
veikla glūdi blogai šia prasme iš
naudotame priešmokykliniame 
amžiuje. Tai yra, šaknyse, ku
rių vienoks ar kitoks išsivysty
mas vėliau jau nusąlygoja jaunojo 
medžio augimą.

Turime, tiesa, V. Čižiūno 
"Tautinis auklėjimas šeimoje" 
ir eilę straipsnių mūsų spaudoje 
su įvairiomis rekomendacijo
mis. Tačiau dauguma jų arba tai
koma amžiui, kur jau faktiškai 
auklėjimas baigiasi, arba tauti
nis auklėjimas kažkaip atpalai
duojamas nuo bendrinio auklė
jimo, lyg tai bendrinis auklėji
mas ir lietuviškasis auklėjimas 
būtų du skirtingi dalykai, kur 
be pirmojo galima apsieiti. O 
tuo tarpu gal ir nusiskundimų 
dėl jaunimo abejingumo būtų 
buvę mažiau, jei būtų buvę su
prasta ir pirmoje eilėje susi
rūpinta, kad kaip tik priešmo
kykliniame amžiuje būtų padė
tas pagrindas, kuris psichologiš
kai nulemtų visą tolimesnę jauno 
ir bręstančio žmogaus laikyseną.

— Ar jūs neturite knygos, kurioj būtų atsakymai į visus 
vaikų statomus klausimus?...

Amerikos Lietuvių Tautinė S-ga 
buvo davusi 1,000 dol. paramą.

Mokymo priemonių paroda, 
turint galvoje šį kartą priešmo
kyklinio amžiaus vaikus, buvo la
bai įdomi ir joje daugelis tėvų 
rado vertingų patarimų. Pateikti 
Čia jos katalogą būtų be
prasmiška, nes tai buvo dalykai, 
kuriuos reikia pamatyti, kad būtų 
įmanoma įvertinti. Tačiau, nors 
parodėlė ir yra jau pasibaigusi, 
iniciatorės yra psiryžusios su
teikti reikiamų informacijų vi
siems besidomintiems. O pasi
domėti turėtų kiekviena šeima, 
kur tėvo ir motinos darbas už 
namų ribų yra suprantamas, kaip 
nuostolis vaikų auklėjimui, ir kur 
yra rimtai rūpinamasi šį nuosto
lį, kiek galint, išlyginti.

Lietuvybės išlaikymo prasme 
lietuviškieji vaikų darželiai yra 
pirmas laiptas į visa kitą. Negi 
galima būtų galvoti, kad iš "day 
nursery” ateis entuziastas į li
tuanistinę mokyklą? Jei mes ne
norime, kad lietuvybė ir lietu
vių kalba Amerikoje mūsų vai
kams atsidurtų į padėtį, kurioje 
mes jautėmės Lietuvoje kaž
kuriose gimnazijose besimoky
dami graikų kalbos, tai susirū
pinkime, kad vaikams lietuvybė 
būtų gyva jau priešmokykliniame 
amžiuje ir jos nereikėtų vėliau 
mokyti kaip fizikos.

M. Varnienė ir D. Petrutytė 
davė rimtą pavyzdį. Juo būtų 
naudinga pasekti visur, kur tik 
yra kiek tirštesnės lietuviško
sios kolonijos. Ir jei mūsų vai
kų lietuviškasis auklėjimas nė
ra mums tuščias žodis, iškilmin
gomis progomis tariamas, tai 
reikėtų susidomėti ir paremti 
iniciatyvą žmonių, kurie dar ran
da problemų, vertų pasiaukoji
mo ir darbo.

BALFo Philadelphijos skyriaus 1960 m. valdyba. Sėdi (iš kairės): 
A. Bachas - pirm., T. Gečienė - narys, M. Vasienė - vicepirm. 
Stovi: K. Gudėnas - sekr., P. Šidlauskas - ižd.

P. Mitalo nuotrauka

Lietuviai kariai už blogą geru atsimokėjo
Išėjęs iš spaudos Kario Nr. 1 

turi įdomios istorinės medžia
gos. Istorikė Dr. V. Sruogienė 
rašo apie Vytauto Didžiojo pir
mąją žmoną Oną. Paneigia kai 
kurių istorikų teigimus, kad ji 
buvusi rusė. Įrodinėja, jog ji 
buvusi tikra lietuvė, dzūkė.

V. Šventoraitis aprašo vieno 
vokiečio kario atsiminimus, kaip 
jis pabėgo iš rusų nelaisvės ir

Lietuviai radijo ir televizijos aparatų reikalais 
kreipiasi į

BALYS Radio and Television
PARDAVIMAS IR TAISYMAS

Čia pat gausit elektrinius reikmenis, plokšteles, 
filmas, atvirukus.

2646 West 71 St. Telef. PR 8-5374
Chicago 29, III.

kykla turi jau patyrimo, kad į 
žemesnes klases ateinantieji vai
kai dažnais atvejais daro tai 
vien tėvų verčiami. Ne visi. Yra 
atvejų, kai vaikui šios mokyklos 
lankymas atrodo visiškai norma
lus dalykas. Tačiau daugumoje 
atvejų tokio supratimo nebėra. 
Kodėl jis dingo? Arba, tiksliau 
sakant, kodėl jo iš viso nebeat- 
sirado?

Galime aiškinti tai labai 
lengvai. Nepalanki aplinka, "spe
cifinės tremties sąlygos". Tačiau 
jokiu būdu nesinorėtų to sakyti 
ironiškai. Tie dalykai egzistuoja 
ir joks sarkazmas jų įtakos kas
dienybėje neištrins. Tačiau kiek
vienu atveju gal galima būtų jau 
sutikti su manymu, jog tėvų lai
kysena vaikų atžvilgiu priešmo
kykliniame amžiuje, nors ir ne
palankiausios aplinkos akivaiz
doje apsprendžia, ar lietuviško
je šeimoje gimusiam vaikui anglų 
kalba pasidarys gimtoji kalba, 
ar jis kaip norima, tautinės są
monės prasme liks lietuviška
jame kelyje.

Nebandant nė iš tolo neigti 
aplinkos įtakos buvimo, norėtųsi 
tik pabrėžti, kad tikrai didelės 
amerikinės laisvės akivaizdoje 
lietuviškasis auklėjimas netapo 
iš esmės neįmanomas. Tik rei
kalavimai jį sėkmingai atlikti yra 
kiek padidėję ir sąlygos užda
vinį gerai spręsti pasunkėjusios. 
Tačiau valia ir noras tai daryti 
ir toliau lieka sprendžiantis 
veiksnys. Ir jokie atsikalbinėji
mai su "nauja aplinka" tos ga
limybės neištrins. Gal tokios ga
limybės galėjo nebūti mūsų trem
tiniams Sibire, bet Amerikoje ii 
buvo ir liks.

PRIEMONĖS?
Jau minėjome, kad lietuviška

sis auklėjimas mūsų visuomenės 
rėmuose nėra tuščia vieta. Kiek 
bebūtų tolimas nuotolis iki jo to
bulo atlikimo, tuo keliu einama. 
Tik gal daugiau organizuotumo 
ir sistemos matosi tarpsnyje, 
kurį apibudina lituanistinės mo
kyklos ir jaunimo organizacijos. 
Tačiau labai svarbus, gal būt 
lemtingai svarbus mažametės 
vaikystės periodas glūdi lietu
viškojo auklėjimo prasme ina- 
žiausiai sutemose, nei dar net 
ne gilesnėje tamsoje. O yra tuo 
tarpu galvojanČiųjų, kad nusi-

Ijdomų, pozityvų šia prasme 
pasiūlymą lietuviškajai Chicagos 
visuomenei davė M. Varnienė 
ir jos ištikima bendradarbė M. 
Petrutytė, savo namuose sausio 
6 d. atidarydama "Montesorinių 
auklėjimo priemonių parodą".

Tiesa, apie pačią montesorinę 
auklėjimo sitemą arba jos šali
ninkų darbą lietuviškoje plotmė
je, kaip apie naują dalyką, netenka 
kalbėti. Kas tuo domisi savo pa
čių vaikų labui, gali rasti kiek 
medžiagos Lietuvių Enciklopedi
jose straipsnyje "Montessori". 
(Kas nori dar giliau pasidomėti 
ir siekia nepalikti visko likimo 
valiai, turėtų per skaityti M. Mon
tessori "Secret of Childhood", 
kurią galima įsigyti pas D. Pet- 
rutytę, 3721 W. 65 St., Chicago 
29, III.

Laikraščio rėmuose įsileisti 
į plačios pedagoginės sistemos 
referavimą sunku. Vienok, jei jau 
taip labai skundžiamasi sunkia 
aplinka vaikams auklėti, reikė
tų suprasti, kad tai kaip tik 
stato tėvams didesnius reikala
vimus. Jei vyresnės kartos žmo
nių daugumoje kaimietės moti
nėlės sėkmingai savo vaikus iš
augino be jokių moksliškai pa
grįstų sistemų pažinimo, tai ne
reikia pamesti iš akiračio, kad 
buvusioji Lietuvos pastoralė buvo 
daug palankesnė auklėjimui negu 
didmiesčiai, Į kuriuos pakliuvo
me. Dabartinėse sąlygose emi
gracijoje su instinktu išsiversti 
jau nebeįmanoma. Bent minima- 
liŠkas pedagoginis išsilavinimas 
šeimos rėmuose šiandien yra bū
tinas. Priešingu atveju, visi bfl- 
simieji skundai bus ne likimo 
nelaimė, bet užsitarnautas kvi
tas.

M. Varnienė ir D. Petrutytė 
šiais klausimais sielojasi jau iš 
seno. M. Varnienė Lietuvoje bu
vo įsteigusi montesorine sistema 
pagrįstą valkų darželį, o vėliau 
ir pradžios mokyklą. Tremtyje 
tai buvo atnaujinta abiejų pastan
gomis Vokietijoje, Ravensburge. 
Šiuo metu M. Varnienė gavo iš 
Statė of Illinois leidimą savo 
auklėjamąjį židinėlį praplėsti. 
Jau paminėta parodėlė sutraukė 
Chicagoje virš 200 lankytojų, 
kaikurie - V. J. Stankai, Dan 
Kuraitis, J. Lapkus ir kiti - 
atliekamą darbą parėmė pini
gais , aukomis. Kiek anksčiau

Dirvos skaitytojai kviečiami atidaryti 
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= 2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS g 
EE Phone: Vlrginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Pres. ~
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LIETUVIŠKI SŪRIAI, JUODA DUONA, AUKŠ
ČIAUSIOS RŪŠIES RŪKYTI KUMPIAI, DEŠROS 
IR SKILANDŽIAI PIGIOMIS KAINOMIS GAU- 

NAMI KRAUTUVĖJE
! MARTHA & PETER LISAUSKAS

} 6409 56 ROAD, MASPETH 78, N. Y.
7 Telephone: TWaining 4-8087

> Prekes siunčiame ir per paštą.

'!
7

7'»
7
H

Šute

IŠKIRPKITE IR ATSIŲSKITE ŠĮ KUPONĄ

Prašau atsiųsti.........
Nurodykit prekę

Nurodykit adresą: ....
Name

.................1..................................
CityStreetNo.

c
i.

i.

įstojo Į estų partizanų gretas. 
A. Ringys rašo savo atsimini
mus apie lietuvių kautynes su 
lenkais 1920 m. liepos 15 d. prie 
Rykantų.

Pik. P. Genys rašo savo at
siminimus apie lietuvių bata
lioną Rusijoje 1917-1918 m. Daug 
lietuvių kareivių pateko į lenkų 
legionus, 1917 m. organizuoja
mus Rusijoje. Lenkai lietuvius 
skriaudė ir niekino. Netekę kan
trybės 1,500 lietuvių kareivių at
siskyrė nuo lenkų. Rusų fronto 
vadas įsakė lietuviams grįžti 
pas lenkus ir grasino kazokais. 
Lietuviai nenusigando ir laimė
jo. Sudarė savo lietuvių batalioną.

Bolševikams Rusijoje įsigalė
jus, lietuvių batalionas apsistojo 
Vitebske, Nešė įgulos tarnybą 
bolševikų valdomame mieste. 
Lietuvių batalionas buvo stip
riausia jėga Vitebske. Bolševi
kams nenusilenkdavo. Minimuo
se atsiminimuose aprašoma kaip 
lietuviai gynė nuo bolševikų pra - 
voslavų soborą (katedrą), išgel
bėjo iš kalėjimo bolševikų areš
tuotus 40 lenkų karininkų ir daug 
kitokių bataliono nuotykių. Lenkai 
savo legione skriaudė lietuvius 
kareivius, o tie patys kareiviai 
jiems atsimokėjo geru - išvadavo 
iš kalėjimo.

Šiame Kario numeryje yra ir 
daugiau įdomių rašinių, Šaulių 
skyriai, Karinės apžvalgos, ži
nios ir kt. Gražiai iliustruotas.

Adresas: Karys, 910 Willough- 
by Avė., Brooklyn 21, N.Y.

St.

CHICAGOS 
GYDYTOJAI

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

Dr. Juozas Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Norvest Medical Center 
2336 West Chicago Avė. 

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

pirmad., antrad., ketvirtad., 
penktad.

Tik susitarus trečiadieniais;

Tel. ofiso PRospect 8-1717 
Rezidencijos REpublic 7-7Š68

Dr, S. Biežis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3148 West 63 St.
Vai.: 1-3 popiet ir 7-8 v. vak. 

Trečiad. ir sekmad. ofisas 
uždarytas.

šeštad. tik nuo 1-3 vai. popiet.
Rezid. 3241 W. 66th Place.

Telefonas:
Ofiso REpublic 7-5020. 

Namų WAlbrook 5-3765.

J. Ramunis, M. D.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2557 W. 69th Street 
({ėjimas iš Rockwell St.) 

Vai.: kasdien 2-4 p. p. ir 6-8 p. p. 
Šeštadieniais: 2-4 ir 5-7 p. p.
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CLEVELANDO 
ŽINIOS

Vasario 16-tosios 
minėjimas

Tėvynėje okupantas ren
giasi iškilmingai paminėti 
Lietuvos užgrobimo 20 m. 
sukaktį. Kiekvieno išeivijo
je gyvenančio lietuvio pa
grindinė pareiga į tai rea
guoti, keliant viešumon mū
sų Tautos tragediją ir rei
kalaujant, kad jos vergijos 
pančiai būtų galimai grei
čiau nutraukti.

Tai galėsime padaryti at
vykę i Lietuvos Nepriklau
somybės 42 m. sukakties 
minėjimą, kuris įvyks vasa
rio 21 d. (sekmadienį). Mi
nėjimą pradėsime pamaldo
mis, kurios bus 10 vai. 30 
min. šv. Jurgio parapijos 
bažnyčioje ir 10 vai. Nepa
liaujamos Pagalbos lietuvių 
parapijos bažnyčioje.

Iškilmingas aktas ir me
ninė dalis bus 4 vai. p. p. St. 
Joseph High School, 18491 
Lake Shore Blvd. Pagrindi
niu kalbėtoju pakviestas 
Pasaulio Liet. Bendr. pir
mininkas Jonas Matulionis. 
Meninę programą atliks To

ronto Varpo choras, vadov. 
muz. St, Gailevičiaus. Ohio 
valstybės gubernatorius ir 
Clevelando miesto mayoras 
yra paskelbę vasario 16 d. 
Lietuvos Diena.

Visos organizacijos yra 
prašomos su vėliavomis da
lyvauti ir pamaldose šv. 
Jurgio liet, parap. bažnyčio
je ir salėje per iškilmingąjį 
aktą.

Minėjimo metu salėje bus 
renkamos aukos Lietuvos 
laisvinimo reikalams. Au
kotojų pavardės bus skel
biamos ten pat vietoje.

Bilietus į iškilmingą mi
nėjimą galima gauti pas 
ALTo skyriaus valdybos na
rius, Dirvos redakcijoje, šv. 
Jurgio bažnyčios salėje tuoj 
po pamaldų sekmadieniais 
ir minėjimo dieną įeinant į 
salę nuo antros vai. Moks
leiviai įleidžiami nemoka
mai. Visi dalyvaukime mi
nėjime ir parodykime savo 
tautinį sąmoningumą.

ALTo Clevelando 
skyriaus valdyba

• Juozas Bačiūnas, grįžda
mas iš ilgesnės kelionės po 
Pietų Amerikos kraštus, 
dvi dienas buvo sustojęs 
Clevelande ir su Dirvos re
daktoriais pasitarė . visais 
aktualiaisiais klausimais.

• Vysk. Valančiaus Li
tuanistinės Mokyklos tėvų 
komitetas, paskutini šešta
dienį prieš Užgavėnės, va
sario 27 d., lietuvių salėje 
rengia vakarą-balių.

Programą atliks Čiurlio
nio ansamblio pramoginis 
oktetas. Bus kanklės, tauti
niai šokiai ir kitos įvaire
nybės.

Veiks Užgavėnių valgių 
bufetas...

Clevelando visu o m e n ė 
kviečiama dalyvauti ir savo 
atsilankymu paremti lietu
višką mokyklą.

• Moterų Sąjungos 36 
kuopa vasario 14 d., 4 v. 
p. p. Naujosios parapijos 
salėje rengia susipažinimo 
vakarienę su naujai paskir
tu vikaru kun. Aleksandru 
Galdikovskiu. Meninę pro
gramą išpildys muz. R. Bra- 
zaitienės vedamo choro so
listai. Po programos veiks 
bufetas ir šokiams gros or
kestras.

Kuopos valdyba maloniai 
prašo visus atsilankyti į šį 
kun. A. Galdikovskio pager
bimą.

Norint bilietus iš anksto 
užsisakyti, prašoma kreip-

R. Neimanaitė, V. Orintaitė ir M. Mazoliauskaitė Clevelando įrekordavimo studijoje, kur buvo 
atlikti Čiurlionio ansamblio pirmosios stereofoninės plokštelės Įdainavimai. Dirvos nuqjrauka

BEST WISHES
To Ali The Lithuanian People 

On Your National Holiday

CHIEF JUSTICE

AUGUST PRYATEL

MUNICIPAL COURT

tis į kuopos pirm. Oną Juš
kienę, telef. PO 1-0795.

• Bendruomenės pirmo
sios apylinkės metinis su
sirinkimas įvyks kovo 27 d. 
11:30 vai. lietuvių salėje. 
Bus metiniai pranešimai ir 
naujos vadovybės rinkimai.

• Tautinės Sąjungos sky
riaus rengiamas Vasario 16- 
sios minėjimas įvyksta va
sario 13, 6 v. v., dr. inž. Alg. 
Nasvyčio r e z i d e n ei j oje, 
10823 Magnolia Drive. Pro
gramoje dr. J. Jakšto pa
skaita, meninė programa ir 
kt. Visi kviečiami dalyvauti.

• Jonas Kazlauskas, Dir
vos bendradarbis ekonomi
niais klausimais, kaip ir 
kiekvienais metais pildo in- 
come tax pareiškimus. Pil
dyto j ai dėl laiko susitaria 
telefonu RE 1-7222.

A LARGE BRICK 
BUILDING BY OWNER

Stove 24x50 — 6 lovely 
living rooms above. Is a 
grocery in meats could be 
converted to other business. 
East 169th & Grovewood. 
Call KE 1-1254. (18)

I ■■

FEB. 18-28

________________ ___ =:

BEST WISHES
To Ali The Lithuanian People 

On Your National Holiday

FROM

JUDGE

Dienos metU2:15 - (Wed., Fri., Sat.) 
Vakarais 8:15

Vakarinio seanso kainos
$3.00, 2.50, 2.00, 1.50 

Friday - Saturday 
$3.50, 3.00, 2.50, 2.00, 1.50

Dieninio seanso kainos 
$2.00, 1.50 
Saturday* 

$3.50, 3.00, 2.50, 2.00, 1.50 
WASHINGTON BIRTHDAY 
$3.00, 2.50, 2.00, 1.50

TUMORE M. U ILLIU1S
MUNICIPAL COURT

BEST WrSHES
To Ali The Lithuanian People 

On Your National Holiday

County Treasurer

THI UHI ,oa AIL THt MOFII

sJevelartė
Crust Company

WE WaCOME YOUR SAVINGS
lauruti

Sekmadienio dieną , 
Benefit American Cancer Society

Feb. 21. - 1:30 and 5:30 
Feb. 28-2:15 

$3.50, 3.00, 2.50, 2.00, 1.50

.Rytinis seansas
Saturday, Feb. 20-27 at 10:15 

$2.50, 2.00, 1.50

BILIETAI PARDUODAMI PAS 
RICHMAN'S and PUBLIC HALI

I. J. SAMAS JEWELER
šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai. 

Laikrodžių taisymas. Brangenybės. Įvairus dovanų 
pasirinkimas.

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

20 metą tos srities 
praktika

Vokiečių radijų 
taisymas
TELEFUNKKN

Authoriied Factory Service

TELEFUNKEN HI-FI STEREO SETS

SCHWAB RADIO & T. V.
Šatei a*d Setutee

11615 DETROIT AVENUE 
Cleveland 2. Ohio

Sandėlyje didelis pasirinkimas įvairiausių 
modelių

LAKEVVOOD 1-4669

J. P. MULL-MULIOLIS
Nekilnojamo turto pirkimo, pardavimo, įkaina

vimo ir apdraudos įstaiga.
6606 Superior Avė. UT 1-2345
13229 Superior Avė. UL 1-6666

ALGIMANTAS DALIDĖ,
lietuvis bendradarbis ir East Clevelando skyriaus 

vedėjas.

"ŽINOJIMAS YRA JĖGA”

WORLD BOOK ENCYCLOPEDIA
Leidžiamas Field Enterprises Educational Corp. 

Chicagoj, III.

Geriausias vadovas jūsų studijoms. Daug prisidės prie 
jūsų bendrų žinių praturtinimo.

Šis veikalas yra reto tikslumo su autoretetingu teks
tu, todėl ir yra rekomenduotinas kiekvienai šeimai įsigyti.

Populiarumas yra neabejotinas, nes pirmauja enciklo
pedijų rinkoje.

Šį modernišką veikalą galima įsigyti gana lengvom 
sąlygom.

Kreiptis pas V. Apanių. Tel. PO 1-5614 
12518 Lake Shore Blvd. 
Cleveland 8, Ohio.

P. J. KERSIS
609 Society for Savings Blgd. — Cleveland. Ohio

OFISO TELEF.: M.\in 1-1773 
REZIDENCIJA. I’EMNSI I.A 2521

Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemies
čiuose, kreipkitės j mane, gausite pigia kaina. Taipgi gausit 
patarnavimą įvairiuose apdraudos-insurance reikaluose.

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

EAST CLEVELAND-EUCLIO & SUPERIOR AVĘ.
SAVINGS

EARN

4%
ACCOUFJTS

INSURED TO
‘IOOOO

OPEN EVERV SATURDAY 
UNTIL NOON

SUPERIOR 
SAVINGS

HOME AND 
REMODEUNG LOANS

CORNER 68™  SUPERIOR AVENUE

JAIfIJBS & SON
FUNERAL HOMES

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

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

6621 Edna Avenue 936 East 185 St.
EN 1*1763 KE 1-7770
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KAS IR KUR?
• Am. Lietuvių Tautinės 
S-gos centro valdyba para
gino skyrius daugiau kreip
ti dėmesio į tvarkingą atsi
skaitymą. šia proga verta 
priminti, kad kai kurie sky
riai nėra atsiskaitę ne tik 
su centro valdyba, bet taip 
pat ir su Vilties Draugija. 
Laikas būtų įsipareigojimus 
spaudos reikalams.taip pat 
sutvarkyti.

• Lietuvių Bendruomenės 
pirmininkas St. Barzdukas 
turėjo pasitarimą su J. Ba
čiūnų, grįžusiu iš kelionės 
po Pietų Amerikos kraštus 
ir aptarė daug aktualių rei
kalų.
• Vaclovas Sidzikauskas pa
darė pareiškimą, kad nors 
”Tėvynė” ir paskelbė, bet 
jis nesąs kandidatas į SLA 
Pildomąją Tarybą.

• Fr. Skėrys, PLB Vokie
tijos Krašto Tarybos narys, 
gimnazijos mokytojas, ak
tyvus lietuviško evangelikų 
jaunimo veikėjas, Lietuvių 
Evangelikų-Liųteronų Baž
nyčios Vyriausiosios Tary
bos narys, kuris jau kele
rius metus iš eilės padeda 
kokiai dvidešimčiai berniu
kų, neklausdamas jų religi
nės priklausėmybės, pasi- 
nauduoti Norvegijos visuo
menininko Nils Seim teikia
momis įvairių kraštų jauni
mui galimybėmis praleisti 
Norvegijoje kokias 5 savai
tes atostogų. Jo pastango
mis Vasario 16 Gimnazijai 
pastaruoju metu buvo gau
ta virš 10,000 DM.

• Augustinas V. Tijūnėlis, 
gyv. Chicagoje, baigė Illi- 
nois technologijos institutą 
komercijos ir ekonomikos 
bakalauro laipsniu.
• Aldona ir Juozas Augusti- 
navičiai iš Clevelando buvo 
atvykę į Chicagą. Aid. Au- 
gustinavičienė vasario 6 d. 
Jaunimo Centre skaitė pa
skaitą giedrininkių suruoš
tame Vasario 16-sios minė
jime moterims.
• Dr. Nijolė šalkauskaitė 
dėsto Odontologijos Mokyk
loje Illinois Universitete.

Giminėms ir pažįstamiems pranešame, kad 
š. m. sausio 26 d. Žeimelio v., Gelčių km. (Lietu
voje), po ilgos ligos, sulaukusi 80 m. amžiaus,- 
pasimirė mūsų mylima motina
ONA LAIKŪNIENĖ, gim. POVILAITYTĖ

Prieš pustrečių metų velionė buvo iš tremties 
grįžusi į savo namus, aštuoneris metus išdirbusi 
ir sveikatą praradusi Sibire, Krasnojarsko miš
kuose.

Velionės palaikus priglaudė šeimos kapas 
Lauksodžio parapijos kapinėse.

Sūnus Aleksas su šeima Clevelande 
Sūnus Kazys Chicagoje 
Duktė Julija su šeima Lietuvoje

JIS DOMĖJOSI
TIK KNYGA

Įdomu buvo pamatyti knygo- 
mano palikimą. O jis savo visą 
energiją ir savo amžių pašventė 
tik vienam tikslui - knygoms 
rinkti. Ir pririnko jų, rūpiai skai
čiuojant, 30,000 egzempliorių.

Tas nepaprastas knygos my
lėtojas buvo kun. Boreišis. Rin
ko jis knygas Įvairių sričių ir 
visokiomis kalbomis. Šalia lie
tuvių, jo knygyne rasi veikalų 
anglų, lenkų, lotynų, hebrajų ir 
kitomis kalbomis. Įvairi jų ir 
tematika. Domino jį visos sri
tys. Šalia sunkiai įkandamų ori
ginalių lotyniškųjų teisės veika
lų ir istorinių kūrinių, čia rasi 
biografijų, romanų ir poezijos.

Rūpėjo kun. Boreišiui turėti 
ne tik kiekvieną knygą; norėjo 
jis, regis, turėti kiekvieną jos 
laidą. Šalia A. Merkelio mono
grafijos Juozas Tumas Vaižgan
tas, kuri buvo išleista Pažan
gos b-vės Nepr. Lietuvoje, glau
džiai tos pačios monografijos ki
tas leidinys, 1955 m. J. Karvelio 
išleistas Chicagoje.

Kai pritruko vietos spintose ir 
lentynose, kun. Boreišis rikiavo 
knygas ant grindų, palikdamas tik 
siaurą taką prie savo lovos. Kny
gos jį, kaip aiškino vienas bi
čiulis, išstūmė iš klebonijos ir 
nedaug tereikėjo, kad jos nepa
liktų jam vietos ir jo miegama
jame.

Šį originalų palikimą kun. Bo
reišis paliko savo seseriai, o ji 
perleido jį jėzuitams Chicagoje.

Daugelis vyrų pašventė daugelį 
valandų, kol jas supakavo į dė
žes, sukrovė į sunkvežimius ir 
sugabeno į Jėzuitų Namus Chi
cagoje. Čia jas pats provinciolas 
kun. Br. Krištanavičius, kitų pa
dedamas, kilnoja, rūšiuoja ir ri
kiuoja lentynose.-

Daug darbo teks Įdėti, norint 
tą knygyną sukatalaguoti. Bet 
knygyno šeimininkai žada pir
miausia sutvarkyti to lobio li
tuanistiką. Ir žada jie leisti li
tuanistikos skyriumi naudotis vi
siems, kas tik Juo domėsis. Yra 
Jame lituanistinių knygų ne tik 
lietuvių, bet ir svetimomis kal
bomis.

J.P.

LIETUVOS PASIUNTINY
BĖS BRAZILIJOJE RŪMŲ 
PROJEKTŲ KONKURSI
NIŲ DARBŲ PARODA
Ji buvo surengta Pasau

linės Lietuvių Inžinierių ir 
Archetektų Centro Valdy
bos Chicagoje, Jaunimo 
Centre. Per dvi dienas (va
sario 6 ir 7 d.) susilaukė 
didelio susidomėjimo ir pa- 
siskimo.

Parodą atidarė Brazilijos 
konsulas Joao Batistą Pe- 
reira. Parodos globėju buvo 
Lietuvos konsulas dr. Pet
ras Daužvardis. Garbės sve
čiais buvo Uragvajaus kon
sulas Felix Stungevikius, 
Brazilijos ir Lietuvos kon
sulų žmonos, Tautinės S-gos 
pirmininkas Eug. Bartkus, 
Naujoji PLIAS centro val
dyba ir kiti visuomenės vei
kėjai, redaktoriai.

Atidarymo kalbas pasakė

Čiurlionio ansamblis su solistais A. Stempužiene ir V. Verikaičiu, 
specialiai atvykusiu iš Kanados, praeitą sekmadienį Clevelando 
studijoje įdainavo dalį dainų pirmai lietuviškai stereofoninei plokšte
lei. Nuotraukoje: D. Germanaitė, A. Barzdukaitė, A. Stempužienė, D. 
Bartuškaitė ir A. Bielskus studijos laukiamajame.

Dirvos nuotrauka

JUOZAS BAČIŪNAS BOSTONE
Grįždamas iš savo tolimų 

ir ambasadorinių kelionių į 
Pietų Ameriką, žinomasis 
patriotas J. Bačiūnas porai 
dienų sustojo Bostone. Ne
mažai šios pakrantės lietu
vių labai apgailestavo, kad 
mus aplenkė vadinamasis 
generolas p. Bačiūnienė, ku
ri iš New Yorko pasuko tie
siog į namus, matyt, kelio
nės gerokai nuvarginta.

J. Bačiūną Bostono aero
drome visas būrys bendra
minčių pasitikom praėjusio 
sekmadienio rytą. Pirmas 
mūsų įspūdis nebuvo jam 
perdaug palankus: jis atro
dė pavargęs, buvo apsiren
gęs tartum skolintu ap
siaustu, jo skrybėlėlė buvo 
su naujais vargingais bry
liais. Iš karto galėjom pa
galvoti, kad J. Bačiūnas 
Pietų Amerikoj praūliojo 
savo aprangą, bet vėliau pa
aiškėjo, kad jo apsiaustą ir 
skrybėlę kažkas kažkaip 
"pasiskolino” gražia jame 
Rio di Jeneiro mieste Brazi
lijoj. Mes jau buvom bepra
dedą susimerkti akimis ir 
rengėmės vesti p. Bačiūną 
pas kurį nors geresnį Bos
tono siuvėją, bet jis mus 
įtikino, kad dar vieną pa
kenčiamą apsiaustą ir gal, 
porą skrybėlių turįs Tabor 
Farmoj.

Nors seniai Bostone ma
tytas, J. Bačiūnas ne tik sa
vo išore, bet ypač savo dva
sia tebėra toks pat judrus 
ir jaunas. Iš Pietų Ameri
kos pasiskubinęs sugrįžti

PLIAS centro v-bos pirm, 
prof. Jonas šimoliūnas, Lie
tuvos ir Brazilijos konsulai.

Parodą aplankė apie 400 
žmonių. Jai vadovavo stat. 
inž. Mik. Ivanauskas. 

Dirvą, kada tiek
daug -jaunimo nuotraukų, 
mėgsta peržiūrėti ir jaunie
ji. Pasiteirauk, ar kaimynų 
jaunieji taip pat turi Dirvą?

FUI

todėl, kad negalėjęs pri
prasti prie tenykštės "osa- 
dos” — prie anų šalių val
gio. Dar bent mėnesį ba
dauti buvę truputį rizikin
ga. Jis labai gailisi, kad dėl 
tokios priežasties, kuri iš 
lauko pusės žiūrint gali kai 
kam atrodyti net nerimta, 
negalėjo aplankyti visų Pie
tų Amerikos liet, kolonijų, 
o ypač Kolumbijos ir Vene- 
cuelos. Bandysiąs prie osa- 
dos priprasti savo farmoj, 
o tada gal galėsiąs ir ap
lenktuosius Pietų Amerikos 
kratus aplankyti ir glau
desnį ryšį su ten gyvenan
čias! lietuviais sumegzti.

Tą patį sekmadienį, 2 vai. 
po pietų, ALT S-gos namuo-
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Inž. Donatas Siliūnas universiteto diplomo Įteikimo proga su tėvais 
Aleksu ir Ona Siliūnais.

Šiomis dienomis Donatas Si- 
liūnas baigė IUinois Technilogi- 
jos institutą gaudamas mecha
nikos inžinieriaus diplomą. Kiek 
pailsėjęs jaunasis inžinierius 
tęs toliau studijas siekdamas 
aukštesnio mokslinio laipsnio.

Donatas, sekdamas savo tėvu, 
visuomenės veikėjų Alekso ir 
Onos Siliūnų pėdomis, aktyviai 
reiškiasi studentų gyvenime. 
Kaip ir daugelis, pačios jau
nystės dienomis išėjęs skauty- 
bės mokyklą, vėliau studijuoda
mas buvo aktyvus narys Lietuvių 
Studentų S-gos ir LST - Korp. 
Neo-Lithuania korporantas.

Įsijungęs Į neo-lithuanų veiklą, 
visą laiką jis buvo vienas iš 
vadovaujančių korporantų, du 
metus eidamas Korporacijos 
Chicagoje, valdybos vicepir
mininko pareigas, o paskutiniame 
neo-lithuanų suvažiavime buvo 
išrinktas Į vyr. valdybą.

Visados aktyvus sueigose naujų 
sumanymų kėlėjas, gražių min
čių puoselėtojas, geras kalbėto
jas, su visais malonus ir drau
giškas, o po sueigų - įvairių 

se mielasis Juozas Bačiūnas 
su gausiu būriu tautiečių 
pasidalino savo įspūdžiais iš 
Pietų Amerikos liet, gyve- < 
nimo ir parodė Margučio 
jubiliejinį filmą. Jo kalba 
buvo paprasta ir nuoširdi, 
anapus pusiaujo gyvenančių 
lietuvių kasdienybės vaizdai 
gyvi ir reljefingi. Kas į tuos 
kraštus atvažiavo gėriau 
gyvenimui pasiruošęs, vie
nokiu ar kitokiu mokslu ap
sišarvavęs, kam prigimtis 
gabumų nepašykštėjo — 
tas Pietų Amerikoj įsikūrė 
visai neblogai — turi savo 
įmones, o toks Survilas Bu
enos Aires mieste esąs net 
moterų madų premjeras. 
Deja, daugumas Pietų Ame
rikos lietuvių iš fabrikų iš
kopti nepajėgė, o kadangi 
darbininkų uždarbiai ten 
esą kitoki, negu JAV, todėl 
ir vargo ten esą žymiai dau
giau. Pažinęs tą būklę, J. 
Bačiūnas nesistebi, kad ne
maža anų kraštų lietuvių 
grįžo į rusų okupuotą Lie
tuvą. Kai kurie tokių, ir tė
vų žemėj laimės neradę, vėl 
grįžo Pietų Amerikon.

Margučio filmas, gal tiks
liau Ant. Vanagaičio veik
los apžvalga, pagamintas 
švariai ir meniškai. Yra mo
mentų, kai tas filmas jau
dina ir graudina. Tik mums 
Bostone atrodė, kad jis dar 
gali būti gerokai prailgin
tas. Pvz. Čiurlionio Ansam
blio koncertu Civic Operos 
rūmuose, nors dalis tikrai 
tame filme galėtų išsitekti. 
Įmontuotinas Stasys Baras 
ir gal dar vienas kitas mūsų 
geresnis dainininkas' ir ins
trumentalistas, kurių unijos 
tokio pobūdžio filmuose pa
sirodyti nevaržo. Pradžia 
tikrai įspūdinga ir maloniai 
nuteikianti. Pirmadienio va
kare tas pats filmas buvo 
parodytas Bostono lietuvių 
jaunimui.

TėgU man atleidžia J. Ba
čiūnas, kad aš jo apsilanky
mą Bostone aprašiau su 
šypsena veide. Jis pats kal
tas, nes tokia optimistine 
nuotaika jis mane užkrėtė. 
Be to, jis žino, kad jo ge
ros valios ambasadorystę aš 
yisa širdim tikiu. St. S.

programų vedėjas bei aktyvus 
dalyvis geras dainininkas, - štai 
kuo juo didžiuojasi kiti jo ko
legos ir šia proga sveikindami 
linki inžinieriui Donatui būti ir 
augti tuo stipriu tėviškės ąžuolu, 
kuris ir svečiu šalyje gyvenda
mas nepalūžta nuo audrų, nes 
gimtojoj žemėj įgaususio šaknys 
savaja sultimi gyvos.

VK

Reikalingas krautuvės vedėjas

SALAMANDERO
batų krautuvei Detroite 

reikalingas vedėjas-a.
Patyrimas nebūtinas. Turi mokėti gerai vo

kiškai ir šiek tiek angliškai. Kreiptis; SidamandvL 
3325 Lorain Avė., Cleveland 13, Ohio.

DETROIT

šokius 
suaugu-

aktyviai 
teateina

Jaunimui skirtas konkursas
I

Vasario 21 d. 3 vai. p.p. His- 
panos Unidos salėje įvyks jau
nimo gražaus skaitymo, dekla
mavimo ir kalbėjimo konkursas. 
Kiekvieno žanro trims pirmie
siems laimėtojams JAV LB 
Detroito apylinkė skiria dovanas.

Į. konkursą Įsirašyti paskutinis 
terminas yra iki šeštadienio, va
sario 13 d. pas Šeštadieninės mo
kyklos vedėją Vincą Misiulį. Tą 
dieną konkurso jury komisija, 
kurią sudaro rašytojas Vytautas 
Alantas, lituanistė Stasė Bublie
nė, lituanistė Valerija Kundrotie- 
nė, tėvų komiteto pirm. Jurgis 
Mikaila, švietimo vedėjas Alber
tas Misiūnas, lituanistas Vladas 
Pauža ir režisorius Justas Pus- 
dešris, atrinks po tris geriausius 
iš kiekvieno žanro bei grupės, 
kurie dalyvaus galutiniame kon
kurse, kuris įvyks vasario mėn. 
21 d. 3 vai. p.p.

Jei jaunimas parodys susi
domėjimą, Bendruomenė galės 
tokių pasilinksminimų suruošti 
ir daugiau. Įėjimas Į konkursą, 
pasilinksminimą bei 
jaunimui nemokamai, o 
siems po 75 centus.

Jaunimą kviečiame 
dalyvauti, o vyresnieji 
pasižiūrėti ir pasigrožėti mūsų 
atžalynu.

VISUOTINIS SUSIRINKIMAS

Vasario 7 d. posėdyje JAV 
Lietuvių Bendruomenės Detroi
to apylinkės valdyba nutarė šauk
ti visuotinĮ apylinkės susirinkimą 
balandžio 3 d. 4 vai. p.p. His- 
panos Unidos salėje.

Jau dabar visi prašomi pa
galvoti, ką norėsite sekančiais 
metais matyti JAV LB Detroi
to apylinkės valdyboj ir su jais 
iš anksto susitarkite, kad su
tiktų kandidatuoti.

V. Kutkus

UŽ ŠIRDĮ. ŠIRDIM

Pavarčius Balfo 76 sk. Detroi
te susirinkimų ir valdybos po
sėdžių protokolų knygas, tenka 
nustebti skyriaus steigėjų nepa
prasta meile ir pasiaukojimu ne
laimės ištiktiems ir vargan pa
tekusiems savo broliams lietu
viams. Štai E. Paurazienė, a.a. 
J. Smailis, M. Smailienė, Dr. J. 
Sims, O. Kratavičienė, B. Keblai- 
tienė, M. Žimonis, M. Stankienė,
D. B. Brazinis, a.a. kun. I Bo
reišis, M. Kasevičienė, a.a. J. 
Šniras a.a. J. Plika, P. Medonis,
E. Molienė, O. Banionienė, O. 
Vilkienė, V. Stepulionis ir dau
gelis kitų, kurie yra pasistatę 
milžinišką artimo meilės darbų 
paminklą.

Todėl dabartinė Balfo 76 sk. 
valdyba šio mėn. 20 d. (šešta
dienį) 7 v.v. St. Clement sa
lėje, 2950 25-ji gatvė prie Mi- 
chigan Avė., rengia Balfo 76 
sk. 15 metų sukakties minėji
mą ir vaišes skyriaus pirmata- 
takams pagerbti, Į 
vyksta Balfo Centro 
vedėjas kun. L. Jankus.

Programoj: Balfo 76 
matakų pagerbimas, sveikinimai, 
meninė dalis, kurią išpildys D. 
Miškinytė ir Šv. Antano parapi
jos moterų choras, vedamas muz. 
A. Mateikos, vaišės ir šokiai. 
Vaišių kaina 5 dol.

Maloniai kviečiama Detroito 
lietuviškoji visuomenė šiame 
Balfo 76 sk. pirmatakų pagerbime 
ir vaišėse dalyvauti.

Kadangi vietų skaičius yra ri
botas, minėjimas ir vaišės bus 
uždaros ir bilietai prie Įėjimo 
neparduodami, tai norintieji 
dalyvauti maloniai prašomi už
siregistruoti raštu: 12325 Griggs 
Avė., Detroit 4, Mich. ar tel. 
WE 4-5224 pas K.. Jurgutį, ar
ba pas. V. Staškevičių, tel. WE 
5-0699. Visi šio parengimo da
lyviai bus apdovanoti Balfo Rė
mėjo ženkleliais.

K. Jurgutis

kurį at- 
reikalų

sk. pir-
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