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M O S U  
VISUOMENĖJ 

* 

Tarybos suvažiavimas 
Amerikos Lietuvių Tarybos 

visų narių (kurių yra 34, po 7 
ntlo centralizuotų srovinių orga
nizacijų ir po 3 nuo fraternali-
nių susivienijimų) suvažiavi
mas šaukiamas kitos savaitės 
penktadienį ir šeštadienį, lapkri
čio IT ir 18 dd., New Yorke. Mr 
Alpin Viešbuty, Broadway-34th 
St. Pirmasis posėdis paskirtas 
lapkričio 17 dieną, 1:00 vai. p.p. 

Suvažiavimo programoje, ša
lia Tarybos vykdomųjų organų 
ir pareigūnų pranešimų, numa
tyta visa eilė labai svarbiu ir 
dabartiniu metu aktualių klau
simu, kaip Genocido konvenci
jos klausimas, lietuviškų radijo 
pranešimų reikalai, "Laisvos 
Europos" komitete dalyvavimo 
klausimas, santykiai su kitomis 
tautinėmis grupėmis, santvkiai 
su Vyriausiu Lietuvos Išlaisvi
nimo komitetu, Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės ir pastoviu 
mokesčiu apsidėjimo Lietuvos 
laisvinimo reikalams klausimai, 
1951 metų vajus, ALT Vykdo
mojo Komiteto ir Valdybos rin
kimai. 

Svarbiausias klausimas, žino
ma, bus Bendruomenės klausi
mo išsprendimas — ne tiek pa
saulio, kiek pačios Amerikos Sė
tuvių bendruomenės organiza
cinės sistemos klausimo išspren
dimas, nuo kurio išsprendimo 
(ar neišsprendimo ...) daug pa
reis ir tokių klausimų sprendi
mai, kaip mokesčiu apsidėjimas. 
1951 vajus ir kt. 
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KORĖJOJE VĖL KARAS 

99 O Vilniaus nepamiršk, 
lietuvi!" 

Amerikos Lietuvių Tautines 
Sąjungos Clevelando skyriaus 
šį sekmadienį įvykusiame susi
rinkime buvo atkreiptas dėme-
sys į faktą, kad paskutiniu me
tu lenkai, ypač į Ameriką atvy
kęs lenkų generolas Anders, 
nuolat pabrėžia, kad jie siekia 
atstatyti nepriklausomą Lenki
ją, būtent su Lvovu ir Vilnium. 

Ukrainiečiai jau pareiškė sa
vo griežtą protestą dėl Lvovo, 
bet iš lietuvių pusės iki šiol ty
lima dėl Vilniaus. Pareiga lie
tuviu vardu pakelti dėl to bal
są priklauso Amerikos Lietuvių 
Tarybai. Turint galvoj, kad ALT 
netrukus turės savo suvažiavi
mą, buvo pareikštas pasiūlymas, 
kad tas klausimas ALT suva
žiavime būtų iškeltas ir kad bū
tų priimta atitinkama rezoliu
cija, atremianti tuos lenkų už
simojimus. 

Be to, tame pačiame susirin
kime, išklausius pranešimą iš 
ALT Sąjungos konferencijos 
apie pasiūlymą bendruomeninio 
susiorganizavimo klausimui iš
spręsti, buvo pareikštas pritari
mas, kad tas klausimas tokia ar 
panašia prasme, kaip išdėstyta, 
būtų išspręstas, toliau nebeati-
dėliojant. Ypač turi pritarimo 
mintis, kad turi būti sudarytas 
bendras centrinis iždas tautinio 
solidarumo įnašams, skiriamiems 
ne tiktai Lietuvos išlaisvinimo, 
bet ir šalpos bei bendriesiems 
— didiesiems kultūrinės veik
los reikalams. 

Šiame susirinkime buvo iš
rinkta ir nauja ALTS Clevelan
do skyriaus valdyba. Pirminin
ku išrinktas Balys Gaidžiūnas, 
į valdybą — J. Salasevičienė, K. 
S. Karpius, J. Leimonas, I. J. 
Šamas. Alt?. Nasvytis ir J. 
Chmieliauskas. 

Lituanistikos Institutas 
Philadelphijoj įsisteigė Lais

vas Lituanistikos Institutas. 
Instituto pirmininku išrinktas 
Pennsylvanijos universiteto pro
fesorius A. Sennas ir jo padė
jėju šio instituto organizatorius 
A. Vasiliauskas. Tuo tarpu ins-
titute dėstoma lietuvių kalba, 
literatūra ir lie&ivos istorija. 

Tuo metu, kada Jungtinėse 
Tautose jau pradėjo tvirtinti 
planus -ir skirti pinigus Korėjos 
atstatymo reikalams, nes buvo 
manoma, kad karas ten jau kuip 
ir baigtas, mūšiai Korėjoj vėl 
įsiliepsnojo beveik dar didesniu 
smarkumu, negu. kada nors bu
vo. 

Jungtinių Tautų ir pietų korė
jiečių kariiuomenės jau artinosi 
prie Mandžūrijos sienos, tesutik-
damos silpną pasipriešinimą. 
Staiga pasipriešinimas atsirado. 
Pasirodė fronte naujos pajėgos 
ir nauji ginklai: kinų kariuome
nės bent kelios dešimtys tūks
tančių ir moderniausi rusiški 
ginklai, jų tarpe net ir naujau
si rusų sprausminiai lėktuvai. 

Jungt. Tautų kariuomenė pra
dėjo trauktis beveik visu fron
tu ir buvo atstumta gana toli. 
Buvo gana dideli nuostoliai. Ge
nerolas McArthur oficialiai pa
skelbė, kad priešų pusėj kovoja 
kinų kariuomenė, nors nei iš 
Peipingo, nei iš Maskvos apie 
tai ligi šiol. nemini. Vadinasi, 

prieš Jungtines Tautas neof'ci-
aliai jau įstojo į karą ir Ki
nija ... 

Paskutinėmis žiniomis, jung
tinių Tautų kariuomenė labai 
smarkiai bombardavo priešų už
frontę, neliesdami tačiau Kini
jos teritorijos, ir paleido į any 
vartą moderniausius sprausr.ii-
nius, kurie, pasirodo, nesunl iai 
nugalėjo rusiško tipo sprausmi-
nius lėktuvus. Tai labai reikš
mingas išbandymas... 

Paskutiniai pranešimai skel
bia, kad priešai vėl skubiai trau
kiasi ir Jungt, Tautų kariuome
nė žygiuoja pirmyn. Bet kovo? 
vyksta nepaprastai žiaurios. 

Jungtinės Tautos nutarė pa
reikšti, kad jų kariuomenė visai 
nemano įžengti į Mandžūriją ir 
nemano sustabdyti elektros tie
kimo Mandžūrijos pramonei iš 
elektros stočių nuo Yalu unės 
Mano, kad gal tas įtikins komu
nistinę Kinijos valdžią nebesiųs
ti daugiau pagalbos Korėjom ko
munistams; Bet... kas gi žino. 

ANTRAS KARAS-TIBETE 
Kinijos kariuomenė jau tolo

kai įžygiavo į Tibetą. Nors iš 
ten sunkiai gaunami tikri pra
nešimai, bet manoma, kad iki 
šios savaitės galo kinai gali 
užimti net ir pačią Tibeto sos
tinę Lhassą. Buvo gandai, kad 
Kinijos Dalai Lama — 15 metų 
berniukas, kuris laikomas dabar
tiniu paties Buddos įsikūnijimu 
— pasitraukęs su visais globė
jais, tikriausiais krašto valdy
tojais, į Indiją. Vėliau tos žinios 
buvo atšauktos, bet manoma, 
kad anksčiau ar vėliau Tibeto 
vyriausybei teks trauktis į In
diją. Tas, žinoma, Indijos san
tykių su Kinija nei kiek nepa
gerins ... Ir taip jau įvyko di
delė permaina. Indijos vyriausy
bė nusiuntė notą Kinijos komu
nistinei Vyriausybei, pareikšda
ma savo didelį nepasitenkinimą 
dėl agresijos prieš Tibetą. Ta
čiau Peipingo valdovai atkirto, 

Instituto lektoriais yra Pennsyl
vanijos universiteto profesoriai 
A. Sennas, A. Salys ir V. Krėvė 
ir buvę Lietuvos universitetų 
profesoriai bei dėstytojai — J. 
Puzinas, V. Maciūnas, A. Va
siliauskas ir L. Dambrauskas. 

Iškilmingas instituto atidary
mas įvyko spalio 28 d. Po oficia
lios dalies, prof. A. Sennas skai
tė turiningą paskaitą apie kalbų 
santykiavimą ir įtaką vienos kal
bos kitai. 

Atidaryme dalyvavo nemažas 
būrys jaunuomenės. Reikia'tikė
tis, kad kaip tik jaunuomenė 
šiuo institutu uoliai naudosis. 

Sveiksta 
A. 01i» ir J. Bačiūnas 
Ądv. A. Olis, grįžęs iš New 

yorke įvykusios ALT Sąjungos 
konferencijos, buvo rimtai su
sirgęs ir paguldytas į ligoninę. 
Dabar iš ligoninės jau yra grį
žęs ir sveiksta, nors dar reika
lingas poilsio. 

J. Bačiūnas po New Yorko vie
noj kelionėj sunegalavo ir turė
jo sustoti pakeliui Ann Arbor, 
Mich., ligoninėj. Dabar jau jau
čiasi geriau ir šią savaitę ligo
ninę apleidžia. 

kad tai yra Kinijos vidaus rei
kalas ir jie nepakęsią, kad kas 
nors iš šalies į tuos reikalus 
kištųsi. Mat, Tibetas, nors fak
tiškai ir autonomiškas, beveik 
visai nepriklausomas kraštas, 
bet laikomas Kinijos suverenu
me. žinoma, Kinija teorijoj at
stovavo Tibetui užsienių reika
luose, bet viduje savo adminis
tracijos neturėjo. Dabar, matyt, 
norima kitaip susitvarkyti. . 

Kinai komunistai į Tibetą ei
na atitinkamai pasirengę. Jų ka
riuomenė parengta ne tik nuga
lėti gamtines kliūtis (sunkiai 
pereinami kalnai, šaltis), bet 
taip pat parengta ir gyventojų 
simpatijoms patraukti. Jie ža
da žemės reformą, be to neuž
miršta ir tikybinio momento. 
Jie turi su savim kitą "įsikūni
jusį Buddą" — 13 metų berniu
ką, kuris esąs tikresnis už tą, 
ligi šiol Tibete esamą ... Tačiau 
dabartinio Dalai Lamos šalinin
kų labai daug ir Indijos budistų 
tarpe, kurie Tibeto Dalai Lamą 
laiko savo dvasiniu patronu. 

Galimas dalykas, kad bus 
kreipiamasi ir į Jungtinių Tautų 
Organizaciją, prašant sudrausti 
agresorių. Padėtis visai panaši, 
kaip Korėjoj, bet čia sudrausti 
daug sunkiau. Visų pirma — tai 
jau būtų atviras karas su Kini
ja. Antra — jei sunku buvo nu
siųsti reikiamų pajėgų į Ko
rėją, tai nesulyginamai sunkiau 
būtų nusiųsti į Tibetą, kuris yra 
neprieinamiausioje Azijos* kon
tinento gilumoj. 

Rudens nuotaika 
Aukštaitijos kalneliuose ir ežeruose 

V. Augustino nuotr. 

Ač^rėso n o plana s prii m ta s 

TREČIAS KARAS 
INDOKINIJOJ 

Indokinijoj atviro kinų įsiki
šimo dar nematyti, nors pagalba 
sukilėliams iš jų, be abejo, atei
na, nes sukilėliai pradėjo vis 
rimčiau spausti prancūzus bei 
jiems lojalias Indokinijos pajė
gas. Prancūzų įgulos jau aplei
do paskutinius sutvirtinimus 
prie' Kinijos sienos. Jeigu įvyk
tų atviras susirėmimas su Ki
nija dėl Korėjos arba ir Tibeto, 
tai neabejojama, kad tas susi
rėmimas vyktų ir Indokinijoj. 
Prie to galima prijungti ir. For-
mozą bei kitas opias vietas. 

Pereitą penktadienį Jungtinių 
Tautų Organizacija priėmė isto-. 
rinės reikšmės nutarimą — 
Achesono pasiūlytą-planą už
puolikams sudrausti/. 

Ligi šiol vien tik Saugumo 
Taryba buvo įgaliota spręsti, ką 
daryti, jeigu įvyksta užpuoli
mas. Bet Saugumo Taryboje ga
lioja garsioji veto teisė. Viena 
iš didžiųjų valstybių visada ga
li sukliudyti bet kokį nutarimą. 
Jeigu Korėjos karui prasidėjus 
Saugumo Tarybos nebūtų boi
kotavusi Maskva, tai visas rei
kalas būtų pasibaigęs tik pasi
piktinimais ir apgailestavimais. 
Boikotas neišėjo Maskvai į gera: 
ji ne tik pražiopsojo Korėjos 
reikalą, bet ir ateičiai pablogino 
savo kortas. Dabartinis nutari
mas kaip tik užkerta kelią Mas
kvos sauvaliai Taryboje. 

Dabar, jei kur įvyks užpuoli
mas ir Saugumo Taryba nega
lės nieko nutarti dėl vieno kurio 
jos didžioji nario pasipriešini
mo, tai per 24 valandas galės 
būti sušauktas visuotinis JTO 
atstovų susirinkimas, kuris jau 
galės daryti nutarimus balsų 
dauguma ir vieno pasipriešini

mas ten nieko nebereikš. 
Šis visuotinis susirinkimas ga

lės nutarti imtis visų reikalingų 
priemonių, neišskiriant ir gink
lo. Be to, kiekviena valstybė, 
priklausanti į JTO, yra ragina
ma laikyti paruoštus tokius ka
riuomenės dalinius, kuriuos bū
tų galima skubiai siųsti į bet ku
rį pasaulio kraštą, jei tą nutars 
JTO Saugumo Taryba arba ne
paprastas visuotinis. susirinki
mas. ' 

• 

šis nutarimas yra labai dide
lės reikšmės reorganizacija. Jei
gu praktikoje jis bus rūpestingai 
ir nuoširdžiai vykdomas, tai 
JTO galės būti tikrai reikšmin
ga ir stipri. Sumažėtų tos silp
nybės, dėl kurių ši Organizacija 
ligi šiol labai kentėjo, ir dėl ku
rių žlugo prieš karą veikusi Tau
tų Sąjunga. 

Pažymėtina, kad šis nutari
mas priimtas pritrenkiančia bal
sų dauguma — 52 prieš 5. Prieš 
balsavo, žinoma, vien tik maskvi-
nis penketukas: Rusija, Ukra
ina, Gudija, Lenkija ir Čekoslo
vakija, kurių, tiesą sakant, ne
tenka nei atskiromis delegaci-

TRUMPAI KALBANT 
• Italijos laikraščiai praneša, 
kad Italijos komunistų tarpe esą 
didelių nesutarimų. { nesutari
mą maišosi ir Kominfornas, no
rėdamas į Togliatti vietą paskir
ti energingesnį komunistą. 
• Vokietijoje iš kalėjimo paleis
tas E. F. von Weizsaecher, bu
vęs aukštas Užsienių reikalų mi
nisterijos pareigūnas. Jis buvo 
nuteistas kalėti 7 metus. 
• 12 krašto apsaugos ministe-
rių, posėdžiavę W&shingtone, iš
siskirstė nesutarę dėl Europos 
gynimo plano įgyvendinimo. Vis
ką trukdą prancūzai, neleisdami 
ginkluoti Vokietijos, 
• #TO politinė komisija panai

kino 1946 m. nutarimą, liepian
tį atšaukti ambasadorius iš Mad
rido. Už panaikinimą balsavo 37, 
prieš 10. 

• Amerikos žydai nutarė per 3 
metus sukelti 1 bilioną dolerių 
Palestinos reikalams. Dar šiais 
metais Palestinai nori įteikti 50 
milionų dolerių. 

• Anglijoje, sulaukęs 94 metų, 
mirė ^pagarsėjęs rašytojas Ber
nard Shaw. 

• Paskutinieji JAV rinkimai 
demokratams kaštavę apie 2 mi-
lionus dolerių. Respublikonai 
rinkimams išleidę tik vieną mi-
lioną ir 260 tūkstančių dolerių. 

jomis laikyti, ypač pirmųjų trijų. 
Po balsavimo susirinkimo pir

mininkas, Irano delegatas pa
reiškė: "Aš džiaugiuos šiuo'be
veik vienbalsiu nutarimu. Vie
ninteliai balsai prieš buvo iš 
sovietinio bloko. Gaila, kad tie 
kraštai tarėsi negalį remti nu
tarimo, kurio bijoti tegali tik 
agresoriai". 

AMNESTIJA 
ISPANIJAI 

JTO nutarė atšaukti 1946 me
tais priimtą rezoliuciją, kurie 
visiems JTO nariams buvo pa
tarta atšaukti iš Ispanijos vy
resniuosius diplomatinius pa
siuntinius. Prieita išvados, kad 
tuo diplomatiniu boikotu nepa
sisekė nuversti Franco diktatū
rą Inspanijoj. Beveik priešingai. 
Ispanai ambicingi ir jie į tą sim
bolišką įsikišimą iš šalies pa 
žiūrėjo be simpatijos. Francc 
džiūgauja, kad "JTO traukiasi" 
Bet džiūgauja ne perdaug gar
siai... Neleido spaudai praneš
ti, kad Trumanas pasakė, log 
dar daug laiko praeis, ligi Ame
rikos ambasadorius nuvyks į 
Madridą. Bet Turkijos ambasa
dorius jau pats pirmasis atvyko. 

Yra žymių, kad bus bandoma 
įvesti Ispaniją ir į JTO, nelau
kiant, ligi pasikeis Ispanijos re
žimas. žinoma, jei JTO gali da
lyvauti Stalino valdžia, tai kodėl 
gi negali ten pat būti Franco, 
kuris vis tiek diktatoriniu at
žvilgiu labai dar toli nuo Sta
lino. 
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Pfreitą savaitę Anglijoje mi
rė pasaulinio garso rašytojas G. 
Bernard Shaw, sulaukęs 94i me
tų amžiaus. Jis mirė tik porą die
nų vėliau už Švedijos karalių 
Gustavą, kuris irgi buvo nedaug 
jaunesnis — 92 metaf, 

ŠIOJE SALYJE 

RINKIMAI nedavė respubliko
nams kontrolės Kongrese, bet 
jei kas dėl jų rezultatų džiū
gauja, tai vis dėlto respubli
konai, o ne demokratai. 

Iš negalutinų duomenų jau 
matyti, kad respublikonai, nors 
ir neturės daugumos nei Atsto
vų Rūmuose, nei Senate, bet bus 
sustiprėję ir skaičiumi, ir as
menybėmis. Senate gali pasiekti 
net pusę vietų. 

Visų akys daugiausia buvo at
kreiptos į Ohio ir New Yorką — 
kas bus su Taftų ir su Dewey. 

Taftas tapo perinktas gana 
didele, apie 400,000 balsų dau
guma. Demokratų kandidatas 
Ferguson dar naktį pasveikino 
Taftą laimėjimo proga ir kartu 
pareiškė, kad tas įvykis esąs di
džiausias netikėtumas jo (Fer-
gusono) gyvenime... 

Lausche irgi perrinktas gu
bernatorium, nors ir ne tokia 
didele balsų dauguma, kaip Taf
tas — apie 260,000 balsų skirtu
mu. Jis taip ir neprisipažįsta, už 
kurį kandidatą į Senatą balsavo 
— ar už savo partietį Ferguso-
ną, ar už Taftą, kuriam jis buvo 
pareiškęs neabejotiną simpatiją, 
bet kuris tačiau rinkiminėj ko
voj jam tuo .pačiu neatsimokė
jo ... Lausche pareiškė, iš viso 
nemėgstąs rinkimų, nes nema
lonu esą, kad ne visi gali laimė
ti ... Jis gauna daug sveikinimo 
telegramų. 

Demokratų kandidatas į At-* 
stovų Rūmus nuo 22-os kongre
sinės apylinkės Chat Paterson 
nepajėgė nugalėti ligšiolinės at
stovės Frances P. Bolton. 

Dewey vėl išrinktas New Yor
ko valstybės gubernatorium, bet 
į Senatą ten išrinktas demokra
tų kandidatas Lehman, kurio 
oponentas iš respublikonų pusės 
buvo ir šiaip silpnokas, ir kurio 
padėtis dar susilpnėjo po nelem
to laiškų paskelbimo istorijos. 

Didžiausia naujiena New Yor
ke, tai New Yorko majoru iš
rinkimas "maištininko" Impe-
llitteri. Jis buvo majoro padė
jėjas. Kai O'Dweyer pasitraukė 
ir išvyko pasiuntiniu į Meksiką, 
Impellitteri liko eiti jo pareigas. 
Demokratų partija tačiau nesu
tiko siūlyti jo kandidatūros ir 
pasiūlė teisėją Pecora. Impellit
teri sukėlė tikrą "maištą" ir iš
statė savo kandidatūrą, kaip ne
priklausomas. Tuo pačiu metu 
buvo pradėtas New Yorko valy
mas nuo visokių kliūčių, ku
riame ypač pasižymėjo naujai 
paskirtas policijos viršininkas 
Murphy. Tas valymas žmonėms 
sudarė gero įspūdžio ir tai buvo 
laikoma Impellitteri nuopelnu. 
Jo išrinkimas yra istorinis įvy
kis New Yorke, nes po ilgo laiko 
New Yorkas išsprūsta iš vadi
namos Tammany Hall valdžios 
(taip vadinama New Yorko de
mokratų partijos grupė). Kaip 
tik Impellitteri šiomis dienomis 
pirmasis įdėjo auką į Balfo rink
liavos dėžutę (žr. paveikslą 8-me 
puslapyje). 

Kalifornijoj laimėjo guberna
torius E. Warren, respublikonas 
(prieš Rooseveltą, buv. prezid. 
sūnų), taip pat senatorius an
tikomunistinis veikėjas Nixon 
prieš demokratų "politikę gra
žuolę" Douglas, 

Didžiausias smūgis demokra
tams Chicagoj, kur demokratų 
daugumos vadas senate — Lucas 
pralaimėjo prieš resp. Dirkseną. 
Neišrinktas ir senatorius Ty-
dings ir Maryland, kuris buvo 
pirmininkas komisijoj, tyrinė-
jusioj klausimą apie komunistų 
įtaką Valst. Departamente ir 
kuriam buvo prikišama, kad jis 
tą reikalą užglostinėjo. 

Stipriosios opozicijos figūros 
išrinktos, o eilė stiprių pozicijos 
figūrų krito. Daroma išvada, 
kad gal po šių rinkimų Acheso-
nas nebeilgai bus Valstybes Se
kretorium, nors jis pats tą tuo
jau {paneigė... 
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KAS ir KUR 
• Vakarų Vokietijoje veikia vi
sų rusų pagrobtų kraštų tremti
nių komitetas INCORPORE. Šį 
komitetą sudaro 21 tautos atsto
vai. Sąryšyje su Korėjos karu 
komitetas padėkojo Prezidentui 
Trumanui už energingą veiklą 
ir išsiuntinėjo visų laisvų vals
tybių vadovaujantiems asme
nims raštą, kuriame primena, 
kad 21 tauta laukia laisvės žy
gių. 
• Komunistų laikraščiai skun
džiasi, kad Pabaltijo kraštų ko
lektyviniai ūkiai daugumoje ne
atlieka jiems uždėtų pareigų. 
Patys kolektyvinių ūkių darbi
ninkai vengia darbo ir vagia 
kolektyvų turtą. 
• Kęstutis čerkeliūnas, Lietu
vių Kelyje vedęs sporto skyrių, 
iš savo pareigų pasitraukė. 
• Juozo Žilevičiaus (166 Park 
Place, Elizabeth, N. J.) leidžia
mam Muzikos žinių 3 nr (126) 
atspausdinta Br. Budriūno nau
jas kūrinys "šauksmas", šis kū
rinys parašyta moterų chorui, 
žodžiai A. Nakaitės. 
• Spalių 22 d. Paryžiuje įvyko 
Prancūzijos lietuvių suvažiavi
mas. Suvažiavimas svarstė Pran
cūzijos lietuvių bėgamuosius 
reikalus. 
• Vokietijos vyriausybė pasky
rė 1 milioną markių barakų sta
tybai. Į tuos barakus bus per
kelti DP. Prie barakų statybos 
prisidės ir IRO. 
• šachmatininkas P. Tautvaiša 
Chicagos miesto šachmatininkų 
meisterių turnyre laimėjo pirmą 
vietą. 
• Kun. B. Sugintas, gyvenąs 
Chicagoje, parūpino 100 lietu
viams ir 23 Latvijos katalikams 
darbo ir buto garantijas atva
žiuoti į JAV. Paskutiniuoju lai
ku iš Rosedale, Mi?. į Chicagą 
parvežė dvi lietuvių šeihias, ku
rios buvo patekusios į išnaudo
tojų rankas. 

• Australijos lietuvių skautų 
vadai per Kalėdas ruošia skautų 
stovyklą ir suvažiavimą. Aus
tralijoj Kalėdų metu oras šiltas 
ir stovyklai laikas labai patogus. 

• Pforzheimo (Vokietijoj) įkur
ti lietuviai staiga vėl perkelti į 
naują stovyklą — Traunsteiną, 

Tremtinių emigracijos stabdžiai 
ISleistas 1948 m. liepos mėn. 

1 d. DP įstatymas buvo išgar
sintas kaipo "priešžydiškas" ir 
"prieškatalikiškas". Kad toks 
šio įstatymo apibūdinimas ne
atitinka tikrenybę, rodo šie fak
tai ir duomenys: pradedant įsta
tymą vykdyti, DP stovyklose 
buvo registruota: žydų 9'/©, ka
talikų 50%, protestantų, orto
doksų ir kt. 41%. Ligi šiol pagal 

esantį nuo Pforzheimo už 500 į tą įstatymą atvyko apytikriai: 
mylių. 

• Oberammergau kapinėse, Vo
kietijoj, mirusiam inž. dr. A. 
Jakovickui Inžinierių ir Archi
tektų Draugija pastatė gražų 
paminklą. 

• Montrealyje įvykusį pabaltie-, 
Čių koncertą aplankė virš 3,000 
žmonių. Muzikos kritikų nuomo
ne lietuviai galėję geriau pasi
rodyti. 

• Advokatė Susanne P. Shallna, 
gyvenanti Bostone, paskirta The 
National Fedaration of Busines 
and Professional Womens Tarp
tautinių reikalų komisiios pir
mininke. 

• D. Britanijos Lietuvių Sąjun
ga Londone jau pirko namus. 
Namai turi 19 gerų kambarių 
ir kaštavo 8,000 svarų. 

• čiurlioniečių koncertas To
ronte, Canadoj, įvyks gruodžio 
2 d. Koncertą rengia lietuviai 
verslininkai, susiorganizavę į 
draugiją "Verslas". 

• Tremtiniai, keliaujantieji ii 
Vokietijos į kitus kraštus, įpa
reigoti savo bagažą sutvarkyti 
taip, kad gabalai nebūtų dides
ni, kaip 1,5 kubinio metro. 
• Rašytojas Antanas Rimydis, 
atvykęs iš Vokietijos, apsigyve
no New Yorke. 
• Mūsų tautietė Ieva Rocke-
fellerienė tebegyvena motinos 
ūkyje Lowell, Ind. 
• L. Dymša, buvęs Lietuvos 
konsulas Karaliaučiuje, apsigy
veno New Yorke. 

Pakvietimas užsirašyti Lietuviu Naujienas. 

Sieninis Kalendorius 1951 m. Free 

Skaityk ir garsinkis Lietuvių Naujienose, paveiksluotas 
32-jų puslapių mėnesinis žurnalas. įsteigtas 1938 m. r* 
Prenumeratos  kaina 1  metui  $2.00:  3  metams $5.00.  Adresuok:  

i i LIETUVIU NAUJIENOS 
332 N. 6th St., Philadelphia 6, Pa. 

žydų 24% (38,400 asmenų), ka
talikų 47% (75.200 asmenų), 
protestantų ir visų kitų 20'/< 
(46,400 asmenų). Man tikrai ži
noma, kad katalikų jerarchija 
ir organizacijos Amerikoje nie
kad nebuvo nei viešai, nei pri
vačiai pasisakiusios, kad tasai 
įstatymas esąs prieškatalikiš
kas. Jei toksai priekaištas me
tamas katalikams, tai yra dar
bas neatsakingų asmenų. 

Lankydamasis Europoje įsi
tikinau, kad emigraciniai reika
lai sklandžiausiai tvarkomi pran
cūzų zonoje ir neblogai britų. 
Labai nustebino faktas, kad 
JAV zonoje daugiausia pasitai
ko sutrukdymų emigruoti dėl la
bai netikslių, įvairių užmetimų, 
ypatingai taip vadinamų politi
nių. Dėl šių priežasčių JAV zo
noje yra užkliuvusių apie 600 
lietuvių tremtinių; kitų tauty
bių, kaip tai: ukrainiečių, lenkų, 
estų, latvių ir kt., yra užkliu
vusių apie 2,000. Visiems užkliu
vusiems tremtiniams daugumo
je taikomas įstatymo 13 §, kuris 
kalba apie saugumą. Patyriau, 
kad bent 85 \\ lietuvių, kuriems 
šis paragrafas atsistojo skersai 
kelią, yra žinomi, kaip antiko-
munistai, geri žmonės, Lietuvoje 
ir tremty turėję gerą vardą, šis 
klausimas mane tiek sujaudino, 
kad ryžausi pašvęsti kelias sa
vaites išaiškinimui tikros reika
lo padėties. Tuo tikslu lankiausi 
karo ir DP saugumo centruose 
ir kalbėjausi su karo saugumo 
viršininku maj-, Abraham ir su 
DP saugumo viršininku Born-
stein. Pasikalbėjime išryškėjo 
neįtikėtini kaltinimai, dėl kurių 
žmonėms užkertamas kelias emi
gruoti. Charakteringesnius atsi
tikimus paminėsiu. Pvz.: pilie
tis R. kaltinamas tuo, kad jis 
priklausė Lietuvos šaulių Są
jungai; pil. T. kaltinamas esąs 
Vliko nays; pil. L. kaltinamas 
priklausąs socialdemokratų- par
tijai ir pan. Ypatingai mane nu
stebino vienos ukrainiečių šei
mos likimas. Tą šeimą radau 
sulaikytą Grohn stovykloje. Va-
dinasį jie Marčenko ir ši pa
vardė buvo dažnai linksniuoja
ma spaudoje, kadangi Marčenko 

buvo liudyto j u Kravčeitko by
loj e Paryžiuje. Iš šios ir kitų 
bylų paaiškėjo, kad lojalūs as
menys sulaikomi, o prokomunis-
tai praleidžiami. 

Visus žymesnius faktus pa
siunčiau vyr. JAV karo vado
vybei, DP komisijai ir Depart
ment of State. 

Įsidėmėtinas faktas, kad sau
gumo sumetimais sulaikytųjų 
tarpe yra tik katalikai, protes
tantai ir ortodoksai, bet nėra nei 
vieno žydo. 

Šitokie reiškiniai labai slegia 
tremtinių nuotaikas, tačiau dėl 
jų netenka kaitinti nei mūsų vy
riausybės, nei humanistinio įs
tatymo. Blogumo priežastis glū
di tame, kad emigracinėse įstai
gose dirba ar vadovauja jauni, 
neprityrę valdininkai, tarpe ku
rių gali atsirasti ir nesąžiningų 
bei blogos valios. 

Visa emigracijos eiga į Ame
riką neina sklandžiai tik dėl 
to, kad mūsų aukštieji pareigū-

ISSESSBW 

Rašo Kan. Prof. J. B» Končius 

nai nesusitaria bei neatlieka tin
kamai savo pareigų. Kas mėnuo 
privalėtų paruošti emigracijai 
po 12,000 asmenų į JAV, tuo 
tarpu paskutiniais keliais mė
nesiais buvo paruošiama vos po 
7,000 ir todėl ligi 1951 metų 
liepos 1 d., kaip numato DP įs
tatymai, nebus atgabenta visi 
170,000 tremtinių. 

Pasilikusiųjų tremtinių būk
lė , nepavydėtina: aprūpinimas 
darosi kaskart blogesnis, ypa
tingai tų, kurie pereina į vo
kiečių ūkį% Vokiečiai savo kiln 
mės tremtinių iš įvairių Europos 
šalių turi virš 9,000,000 žmonių 
ir jais pirmoje eilėje rūpinasi, 
o kitais stengiasi ko greičiausiai 
nusikratyti. 

Visus šiuos faktus raštu pa
tiekiau mūsų valdžios atitinka
miems organams. 

Paskutiniu metu jau gauname 
žinių, kad emigraciniai reika
lai gerėja. 

Pasirodys KARYS 

Trečia V. Kasiulio paveikslo paroda Paryžiuje 
Dailininkas V. Kasiulis, prieš, 

dvejus metus iš Vokietijos nu
vykęs į Paryžių, rengia trečią 
savo darbų parodą, štai ką jis 
rašo viename laiške dail. V. 
Raulinaičiui: 

"Parašyk, ar turi bėnt kiek 
laiko savo dailininko darbui ir 
ar turėsi bent kokią pastogę 
skulptoriaus darbui? Norint ką 
atsiekti, reikia daug dirbti ir 
daug matyti. Amerikoj yra gerų 
muziejų, reikia tik įsitaisyti dar
bo sąlygas. Pas mus čia, Pary
žiuje, žinoma, meno gyvenimas 
nepaprastai didelis. Daug muzię-
jų ir daug parodų. Visos meno 
problemos čia pat po nosim — 
tik vartyk \x naudokis. Dirbu 
daug ir parduodu daug, bet gai
la, kad labai pigiai prancūzai 
moka ir vos VOŠ UŽ tuos pini
gus galiu pii^kti dažų ir drobės. 
Džiaugiuos bent, kad mano me
nas eina į pasaulį. 

Gruodžio 1 dieną ruošiu tre
čią parodą Paryžiuje. Tas man 
sudaro daug džiaugsmo, nes vis-
tik aš dar ne toks senas Pary
žiaus gyventojas..." 

Dail. V. Kasiulis meno moks
lus yra baigęs Lietuvoje. Gy
vendamas tremtyje profesoria
vo dail. V. K. Jonyno suorgani
zuotoje Freiburgo meno mokyk
loje. Iš Freiburgo jis ir išvyko 
į Paryžių, kuris ir šiais laikais 
dar tebėra visų pasaulio daili
ninkų "šventtoji žemė". 

V. Kasiulis Paryžiuje cjideliu 

energingumu ir nemažesniu su
gebėjimu palaipsniui kyla į gar
sėjančių dailininkų eiles. Iš laiš
ko ištraukos matyti kad savo 
vertingus kūrinius turi atiduoti 
ne tik pigiai, bet ir svetimie
siems. 

Skaitant jo šį laišką, kyla 
mintis: ar mūsų gabiems daili
ninkams negalėtų pagelbėti pa
tys lietuviai, ir ne aukomis, bet 
jų kūrinių pirkimu. Juk kiek 
daug Amerikoje mes turime pa
siturinčių tautiečių. O ir naur 
jieji ateiviai, aplinkybių spiria
mi, taisos savo laikino gyvenimo 
pastoges. Ar negražu būtų, kad 
jų namus puoštų ne beverčiai 
"dešimtštorėje" perkami "pa
veikslai", bet lietuvių dailinin
kų kūriniai. Tiesa, jie kaštuos 
ne centus, "o dolerius, bet ir jų 
vertė, ir tautinis pasididžiavi
mas prieš savuosius ir sveti
muosius mums keleriopai atly
gins: 

Paryžiuje į meno viršūnes mu
šasi V. Kasiulis, Paryžiuj vargs
ta ir mūsų Adomas Galdikas. 
Chicagoje su gyvenimu neleng
vai kovoja Adomas Varnas, iš
mokęs šimtus jaunųjų dailinin
kų ir pelnęs tautos veterano 
vardą, Chicagos fabrik u o s e 
trokšta Viktoras Petravičius ir 
eilė kitų mums brangių vardų. 
Ar neateisim jiems j pagalbą ne 
tik savęs neskriausdami, bet sa
ve iškeldami ir lietuvių meną 
remdami? b. g. 

Senųjų šio laikraščio redakci
jos narių iniciatyva, mūsų tra
dicinei Lapkričio. 23-jai pami
nėti, išeis pirmasis JAV KARIO 
nr. šis vienas seniausių nepri
klausomybės meto lietuviškosios 
spaudos orgarrij, kaipo aštrus 
moralinis ginklas prieš visus ano 
meto Lietuvos priešus, gimė 
Nepriklausomybės kovų metu 
Su pačiais pikčiausiais mūsų 
priešais rusais - bolševikais 1919 
m. gegužės 25 d. 

Lietuvoje ar vėlesniosios išei
vijos bei tremtinių tarpe nerasi 
žmogaus, kuris nežinotų šio mū
sų savaitraščio. 

šiame KARIO numeryje bus 
gausu kariškai istorinės medžia
gos, pradedant istorinės Lietu
vos laikotarpiu ir baigiant II-jo 
Pasaulinio Karo tragedija, po 
kurios ginkluotas lietuvis- vėl 
kaujasi ir gyvena kietu kario 
gyvenimu tiek Lietuvos miškuo
se, tiek Vokietijoje (amerikie
čių sargybų daliniuose), tiek pa
galiau JAV armijoje, Korėjoj 
ir net prancūzų Indokinijoj ... 

Leidinyje savo raštais daly
vauja žymieji įvairių profesijų 
bei politinių srovių autoriai, bu
vę savanoriai, kariai, partizanai. 

KARYS turės didelio forma
to žurnalo išvaizdą, su viršeliu, 
gausiai iliustruotas, šio pirmojo 
nr. kaina 50 centų. 

Redakcija stengiasi, kad bent 
JAV lietuvių kolonijas šis KA
RIO nr. pasiektų dar prieš Lap
kričio 23-sios minėjimą, kad šia 
proga būtų lengviausia KARĮ 
paskleisti. 

Nuoširdžiausiai prašome visus 
spaudos platintojus, visus buy. 
KARIO senuosius talkininkus 

nepriklausomoj Lietuvoj išsiaiš
kinti vietoję, kokiu būdu ir apy
tikriai kiek maždaug egz. KA
RIO galėtų išplatinti savo ko
lonijose ir artimiausiose apylin. 
kėse. šiuos duomenis, drauge su 
naujųjų mūsų knygnešių adre
sais, ko skubiau siųsti redakęi-; 
jai: KARYS, 156 Steamboat R|J„ 
Great Neck, N. Y. 

Mūsų vyrų tremtinių, šiuo me
tu jau išėjusių ar išeinančių į 
JAV kariuomenę, artimieji taip 
pat prašomi pasirūpinti, kad vi
si šie naujieji JAV armijos ka
riai gautų šį istorinį KARIO nr. 

KARYS privalės pasiekti mū
sų brolius ir Mažosios Lietuvos 
jaunuomenę Vokietijos tremti
nių stovyklose, kur tie mftsų 
tautiečiai didžiai vargsta. 

Taigi, mūsų visų pareiga 
jiems pagelbėti. Atsiras ir ki
tose pasaulio šalyse vargiai gy
venančių tautiečių, kuriems Lie
tuva ir jos žūtbūtinė kova dėl 
laisvės nemažiau rūpi, negu 
mums. O taipgi nėra negalima, 
kad bent dalelė šio moralinio 
ginklo pasieks lietuvį ir už anų 
uždangų, kur kartais ir paukš
čiui nelengva praskristi. 

Dėl šių priežasčių yra nusta
tyta ir atitinkama šio pirmojo 
tremtyje — JAV — išeinančio • 
KARIO numerio kaina. 

Mielasis atgimusio KARIO bi
čiuli! Paremdamas čia visiems ^ 
žinomomis sunkiomis sąlygomis 
egzistuojanti K AR J. tuo pačiu 
iau remi-ir visų čia minimų 
kraštų lietuviu moraline ir fizi
ne kovą dėl laisvosios, demokf®r 
tinės Lietuvos ateities. 

KARIO redakcijos vardu 
Kpt. Simas Urbonas 

IKI NAUJU METU DIDŽIOJI 

S L I U P T A R N i y  
knyga tik už 3-dpJeriuąJ 

Geriausia Žiemos Švenčių (Kalėdų) dovana 
jums patiems, jūsų giminėmes ir draugams. 

Skaitydami ŠLIUPTARNIŲ knygą, matysite 
Amerikos lietuvių nuveiktus darbus dėl lietu
vybės, kultūros ir geresnio, šviesesnio gyvenimo; 
tftipgi labai karštas kovas "šliuptarnių" su 

"kryžiokais" 

Tai iš tikrųjų yra pirmutinė lietuvių literatūroje 
knyga, kurioje atsimuša Amerikos lietuvių 
gyvenimas, tarsi veidrodyje arba teatro filmoje. 
652 dideli puslapiai; kieti drobės viršeliai; 
Dr. Šliupo, "dėdės" Šerno ir kun. Dembskio 
atvaizdai; o kaina dabar tik $ 3.00! 

Bet po Naujų Metų ir vėl bus $ 5.00 
Reikalaukit (tuoj, kad nepritrūktų!) šiuo adresu: 

Dr. Al. Margeris 
3325 So. Halsted St., Chicago 8, 111. 

GYVENIMO SUČIUPTAS 
J. švaistas 

< Tęsinys iš pereito numerio ) 
Moterys vėl susimirksėjo: 
"Na, regi, kad teisybė. Pats pasi

sakė: "simpatinga, gabi, paaukštinta" 
ir taip toliau, ir taip toliau." 

Po to šnekėjo visi, garsiai ir įvai
riai: čia su savo kaimynu, čia visam 
stalui. Daugiausia buvo liečiamos to 
momento aplinkybės. 

— Matai, aš visada sakiau tau, He
len, kad nereikia nusiminti ir vilties 
nustoti. Jei tik sveika, normali mo
teris, visada gali tikėtis susilauksianti 
kūdikio. 

— Taigi,.. Ir aš sakau: daug se
nesnės susilaukia. 

— Tikrai. Aš popieriuose skaičiau, 
kad net penkiasdešimt metų būdamos 
pagimdo, o vyrai ligi septyniasdešimt 
metų ir daugiau... 

— Tik kažin kieno tie vaikai? — 
ironiškai įsiterpė vienas svečių. 

Kilo bendras juokas. Prasidėjo 
karšti ginčai dėl vyro ir moters pajė
gumo amžiaus ribose. Tuo metu And
rei Vėgelis atkreipė visų dėmesį: 

— Silence! Wait the minut! Aš 

čia su savo draugu Leonardu ką nors 
iš operetės. Gerai? Tik dabar iškepta: 
labai šviežia. Padarysim įdomų at
traction. 

— O-ho! — garsiai patraukė Mu-
raška, reikšdamas ypatingu savo nu
sistebėjimą. 

Tvirbutas atrodė abejingas. Jis 
kalbėjosi su Barniūnu ir jojo žmona. 
Tvirbutienė palaikė kalbą su Peska, 
kuris sėdėjo šalia jos. 

— Taip, taip! — patvirtino Vėge
lis. — Mes abu su Povilaičiu Leonardu 
esame iš Pabarės choro. Pirmiau ir 
dabartinis šeimininkas priklausė prie 
to paties choro. Tad mudu ir norime 
pagerbti buvusį savo narį su dainą, 
linksmai. Ale dainuosim visi. Sutin
kate? 

— Kad mes jiemokam, — neigia
mai pasisakė keli balsai. 

— Labai lengva, tuojau išmoksit. 
Mudu su draugu vesim posmus, o pas
kum visi trauksim priedainį. Jis toks: 

Kas kliūva, kas kaltas? 
Ji ar jis, 
Ar kaimynų Ž valys? 

— Na, pamėginkim! Matot, visai 
neblogai. Dar kartą! 

Vėgelis atsidėjęs dirigavo. Jis 
energingai valdė visą stalą. Savotiška 
pramoga beveik visus sudomino. Įsi-
smaginimas gyvai reiškėsi. Bematant 
buvo įtrauktos į priedainį rankos ir 
kojos. Rankomis mušė taktą į stalą, 
o, kojomis į grindis. Pagaliau ir lie
menys siūbuoti pradėjo, ypač susiglau-
džįant su patrauklia kaimyne. Siūba
vo ne tik žmonės, bet, rodos, ir stalas, 
kaip per spiritistų seansus, įgavo gy
vybės reiškinių. Judesiai visiems pasi
darė prie širdies. Nusisėdėjus už sta
lo, buvo dėkinga proga truputį pamik
linti bestingstančius savo sąnarius. 

Po trumpos ir sėkmingos repeti
cijos buvo susitarta pradėti. Vėgelis 
ispėjo dar: 

— Tik atidžiai šekit mano ženklus. 
Aš parodysiu ranka, kada visiems pa
griebti. Bet tada jail traukit, nieko 
nesigailėdami! 

Gyveno porą rimta ir dora. 
Jie valandas gaudė,' gandrai tik 

snaudi 
Kas kliūva, kas kaltas? 
Ji ar jis, 
Ar kaimynų Žvąlys? 

' Namai ir auto, visko prikrauta 
Daug metų nusėdo, bęt 

Širdgėla ėda. 
Kas kliūva, ir tt. 

Ir vieną dieną džiugi naujieną* 
Sušunka tuoj jis: "Štai mes 

jau trys!" 
Kas kliūva, ir tt. 

Tik paskum tykiai, garsiau 
ir dygiai: 

"Mažyčio akys, plaukai ir ša
kės ne tėvo, ne! Ne, nę" 

Kas kliū... 
Ranka tebebuvo iškelta, bet balsai 

nutrūko. Nutrūko staiga, šiurpiai, 
tarytum pavojų užtrimitavus. 

Bitinienė klausėsi besiruošdama, 
iš toliau. Ji visai nebuvo prisėdusi 
prie stalo. Tik paskutinį posmą bai
giant dainuoti, ji prisėlino, pasipūtė 
ir smarkiai traukė orą šnervėmis.. Vei
das atrodė toks piktas, kaip čemeryčių 
užgriebus. Buvo matyt, kad pratruks 
audra. 

— Siūlyčiau dabar visiems išgerti, 
nes gerklės išdžiūvo bedainuojant, — 
bandė užtrinti nejaukų momentą Bi
tinas, tačiau niekas jo neklausė. 

Visi akyliai buvo sužiurę į Bitinie-
nę. Vienas tik Muraška nusikaltėliš
kai susigužė, nes gp^rkiąų^|ąi traufc# 
priedainį.. ' 

— O kas gi čia dabar? — Spie
giančiu balsu pragydo Bitinienė. — 

Nei Dievui žvakė, nei velniui kačerga? 
Ir sudaryk tu man taip biauriai: plau
kai ir šakės... Kokios gi čia šakės? . 

— Misis, juk čia juokai. Mes 
sai negalvojam apie jūsų vaikaitį,.-w* 
teisinosi Vėgelis. ų - • 

—Geri juokai.,. Niekur pado
riuose namuose ir geroj draugystėj 
taip nesijuokiama. Gal tik toj jūsų 
Pabarėj. Gerai, kad Petras laiku pa
sitraukė iš tokio brudo ... 

r r* Motin, na žinoma, kad juokai, — 
mfcgmo raminti savo uošvę Tvirbutas. 
—r Keistas dalykas dėl juoko taip karš
čiuotis. Atrodytų, kad išties čia teisy
bė. Argi tu neatsimeni: juk per ves
tuves ir krikštynas visada juokaujama. 

% 'Uošvė nesiliovė: 
'«**• Juokas juoku nelygu. Tau čia 

juokas, o Helen užgauna. Kol aš gyva 
— ji mano duktė ir niekam neleisiu nie
kinti, nors čia ir geriausi tavo draugai 
būtų. Supranti? Helen gražiai užau
ginta*, Ji nėra ir nebuvo kokia nors... 

'mr Mama! Užteks t Kąi reikės i* 
ai mokėsiu apsiginti. 

— Kaip tai užteks! O ko gi jie visi 
prikibo prie to mano Biliaus plaukų ir 
akių? Juk mano akys tikrai melsvos. 
Še, pažiūrėkit visi! Tad kodėl gi ne
gali būti tokios pat ir vaikaičio? Gana 
dažnai vaikai atgimsta į savo senelius 
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Sekretoriaus byla 
Jungtinių Tautų Organizaci

jos Generalinio Sekretoriaus 
Trygve Lie tarnybos laikas pra
tęstas trejiems metams. Už tą 
rezoliuciją balsavo 46 valstybės, 
prieš — 5 (Rusija, "Ukraina", 
"Gudija", Lenkija ir Čekoslova
kija), susilaikė 8 ir Haiti ne
dalyvavo posėdyje. 

šiuo atveju įdomu, kurios 
valstybės ir kodėl susilaikė. Su
silaikiusiųjų tarpe buvo beveik 
visas arabų blokas: Egiptas, 
Trakas, Libanas, Saudi Arabija, 
Syrija ir Yemenas. 

Jų susilaikymo priežastį iš
dėstė Irako atstovas, sakyda
mas, kad Trygve Lie, nors ir tu
ri daug puikių kvalifikacijų, vis 
dėlto nebuvo visai nešališkas 
arabų - žydų konflikte ir kada 
neseniai žydai puolė arabus, tai 
Trygve Lie nebuvo toks uolus 
sustabdyti užpuolimą, koks uolus 
buvo Korėjos klausime ... 

Toliau, tęsdamas savo paaiš
kinimus, Irako delegatas pasa
kė: "Reikšdami Trygve Lie pri
deramą pagarbą, vis dėlto nesa
me įsitikinę, jog jis padarė vis
ką, kad paskatintų Jungtines 
Tautas atnešti taiką ir teisin
gumą Palestinos arabams'*... 

Čia susirinkimo pirmininkas, 
Irano delegatas, kalbėtoją nu
traukė, sakydamas, kad negali
ma tęsti tokį puolimą prieš as
menį, kuris ką tik gavo 46 vals
tybių pasitikėjimą ir kurio, be 
to, čia pat posėdyje nėra. 

Australijos atstovas paaiški
no, kad Australijos delegacija 
susilaikė, nes nesanti įsitikinusi, 
kad tarnybos pratęsimag yra tik
rai teisėtas, nors Austr|liios de
legacija ir sutinka, kad Trygve 
Lie neturi būti lyg ir nubaustas 
už tai, kad lojaliai bei teisingai 
elgėsi Kopėjos reikale. 

Pagaliau, Kinijos (čiankai-
šeko vyriausybės) delegatas sa
vo susilaikymo nei neaiškino, 
nes jau anksčiau buvo pareiš
kęs, jog iš esmės yra priešingas 
Trygve Lie už jo pastangas įves
ti į Jungtines Tautas Kinijos 
agresorių delegaciją ir būtų su
tikęs su jo tarnybos pratęsimu 
ne ilgiau kaip vieneriems me 
tams. 

Pats Trygve Lie kitame po
sėdyje pareiškė, kad jo termi
no pratęsimą laiko pasitikėjimo 
pareiškimu, bet ne surišimu su 
kokiomis sąlygomis ir jo nepri
klausomumo suvaržymu. Kitaip 
sakant, pabrėžė, kad tuo jis nė
ra nupirktas būti kurios nor? 
vienos grupės šalininku. 

Prisimenant Trygve Lie šio 
pavasario kelionę į Maskvą (ku
rios metų jis nebandė prisiminti 
kad Sibire kenčiančių motinų 
dukterys šaukiasi jo pagal
bos ...) ir jo palankumą Kinijos 
komunistų reikalui, sunku nu
matyti, kaip jis savo nepriklau
somybę panaudos per ateinan
čius trejis metus. 

Todėl, giliau pagalvojus, at
rodo, kad kiniečių išmintis ar 
tik nebus teisingiausia ... Gal 
būtų geriau buvę pasitenkinti 
vieneriais metais ... Pavyzdžiui, 
įsivaizduokime, jei Lietuvos de
legacija šiuo metu būtų Jungti
nių Tautų Organizacijos posė
džiuose (o jai, kaip buvusiai 
prieškarinės Tautų Sąjungos na
riui, visai pritiktų ten būti) — 
ar ji daug turėtų pamato balsuo
ti už Trygve Lie palikimą se
kretoriaus vietoje? 

•PAKELIUI Į MIRTI — 
B. Gaidžiūno aprašymai 
apie pergyvenimus vo
kiečių kalėjimuose. 231 
pusi. Kaina $1.0P 

T R E M T I S  
Vltii1ii<gWw IMbvIHwm laikraštis Vokiet#»|«, Eha nuo ltSft metų 
liepos mėnesio pradžios, kas savaitę. Leidžia ir redaguoja žurnalistas 
SIMAS MIGLINAS. Prenumeratos kaina Amerikoje ir Kanadoje 

— 50 centų vienam mėnesiui — 

TREMTIES atstovai: 
Visai Amerikai, Išskyrus Chicagos miestą — 

St. Nasvytis, 4579 W. 157 St., Cleveland 11, Ohio 
Chicagos miestui ir Kanadai — 

W. Stuogis, 1114 Florence Ave., Evanston, 111. 

PEMDAMI TREMTI, REMIAME VOKIETIJOJE 
LIKUSIUS LIETUVIUS — BE UŽJURIO LIE
TUVIŲ PARAMOS JIE LIKS BE LAIKRAŠČIO! 
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PASIKĖSINIMAS PRIEŠ PREZIDENTĄ 
KAS IR KODĖL? 

Pereitą trečiadienį, kai Dirva 
jau buvo atspausdinta, radijas 
pranešė, kad įvyko pasikėsini
mas nužudyti Amerikos prezi
dentą Trumaną. Todėl tik šią 
savaitę galime patiekti to įvy
kio apžvalgą. 

Pasikėsinimas nepavyko, žu
dikai prie prezidento nei nepri
ėjo. Jų planas buvo paprastas: 
iššaudyti sargybinius prie pre
zidento gyvenamų rūmų ir tada 
nužudyti patį prazidentą. Bet 
nepavyko pirmoji plano dalis: 
vieną policijos karininką jie nu
šovė, du sužeidė, bet tuo pačiu 
metu ir iš jų vienas buvo nu
šautas, kitas gana sunkiai su
žeistas, nors ne mirtinai. Pre
zidentas pamatė pro langą tą 
susišaudymą, bet apsaugos pa
reigūnai įspėjo jį, kad pasi
trauktų nuo lango. Po įvykio pre
zidentas toliau vykdė numatytą 
dienos programą, tik jo asmens 
apsauga buvo žymiai sustiprin
ta. 

Kas jie toki? 
žudikai pasirodė esą portori-

kiečiai. Puerto Rico sala yra 
Amerikos teritorija, kurią val
do Amerikos vyriausybės ski
riamas Gubernatorius. Daug 
portorikiečių atvyksta ir gyvena 
Jungtinėse Valstybėse. Ypač 
daug jų yra New Yorke. Jie yra 
tamsiaodžiai, kalba ispaniškai. 
Puerto Rica yra nemažas judė
jimas už autonomijos praplėti
mą. Bet yra ir grupė, reikalau
janti visiškos nepriklausomybės. 
Ta grupė, vadinama nacionalistų 
partija, esanti nedidelė, vos apie 
keletą šimtų žmonių (taip bent 
sako Puerto Rico gubernato
rius), bet nusiteikusi labai fa
natiškai. Ji įsteigta 1928 metais. 
Jos vadas yra baigęs Harwardo 
universitetą, jau sėdėjęs apie 6 
metus kalėjime ėįl revoliucinių 
veiksmų. 

Sukilimas saloje 
Pereitą pirmadienį Puerto Ri

co saloje ši nacionalistų partija 
sukėlė riaušes ir kėsinosi nužu
dyti Puerto Rico gubernatorių 
(kuris pats yra portorikietis). 
Riaušėsi žuvo 26 žmonės ir arti 
60 sužeista — maždaug po vie
nodai iš sukilėlių ir policijos pu
sės. Per dvi dienas riaušės buvo 
numalšintos, nors visai normali 
padėtis dar negrįžo, nes vyksta 
sukilėlių surankiojimas. 

Vos numalšinus tas riaušes, 
trečiadienį apie vidurdienį New 
Yorke į portorikiečių reikalų 
tvarkymo įstaigos namus buvo 
įmestos dvi padegamosios bom
bos — tam tikru būdu sutirštin
to benzino bonkos, • kurios ta
čiau nesprogo. Pora valandų po 
to įvyko pasikėsinimas prieš pre
zidentą. 

Pas nušautąjį žudiką buvo ras
ti portorikiečių nacionalistų va
do laiškai, kuriuose jam pave
damas vadovavimas Amerikoje 
ir duodamos "laisvos rankos" 
veikti, kaip jis išmano būsiant 
geriau. Na, tai jis ir veikė ... 

Kodėl kėsinosi prieS 
Trumaną? 

Antrojo, sužeistojo žudiko 
žmona pareiškė, jog ji nei kiek 
nesigaili dėl savo vyro pasielgi
mo. Ji ir pati priklausanti na
cionalistų partijai. Esą, "jie ne
sigaili, kai kėsinasi prieš mūsų 
prezidentą (taip ji vadina savo 
partijos vadą), tai ko man gai
lėtis, jei kėsinasi prieš jų pre
zidentą?" Kiti nacionalistai sa
ko: "Mes norim nepriklausomy
bės, nenorim amžinai likti ame
rikiečių vergais." 

Ta pati pasikėsintojo žmona, 
klausiama, kodėl, būtent, kėsi
nosi prieš Trumaną, kuris kaip 
tik yra Puerto Rico nepriklau
somybės šalininkas, pareiškė: 
"Rooseveltas žadėjo nepriklau
somybę, Trumanas žadėjo, o jos 
vis dar nėra. Rooseveltas jau 
miręs, tai jis negali atsakyti..." 

Ar čia nera komunistų 
rankos? 

Tiesiogiai — ne. Ir riaušės ir 
pasikėsinimai yra nacionalistų 
partijos veikėjų darbas. Jie vei
kia fanatiškai, atrodo, nelabai 
svarstydami, kas iš jų veiksmų 
gali išeiti. Bet visoki neramu
mai, kurie sudaro nemalonumų 
Amerikai, komunistams, be abe
jo, labai parankūs ir neabejoja
ma, kad Puerto Rico naciona
listų fanatiškas nusistatymas, 
kartais net jiems patiems gal 
nejuntant, komunistų yra pa-
kurstomas. Kiekvienu atveju, 
kada tie nacionalistai ką daro, 
komunistai iš džiaugsmo rankas 
trina. Ir dabar, komunistai nu
siplauna rankas nuo pasikėsini
mo, bet labai patenkinti, kad 
jis įvyko, tik gal nepatenkinti, 
kad nepasisekė ... Nes, jei būtų 
pasisekę, galima įsivaizduoti, 

koks tai būtų patogumas Mas
kvai ... 

"Pravda" Maskvoje dėl įvy
kusių riaušių parašė, kad riau
šėms vadovavo nacionalistai, ko
munistai ir darbininkų unija, ku
rioje irgi komunistai turi įta
kos. Ta pati "Pravda" nurodė 
ir riaušių priežastį, būtent — 
siuntimas portorikiečių jaunimo 
kariauti į Korėją ir primetimas 
naujos konstitucijos ... 

Šis "Pravdos" pareiškimas 
yra aiškiausias įrodymas, kad 
šių įvykių užpakaly yra komu
nistai, kurie nacionalistų ran
komis žarijas žarsto. Yra nuo
monių, kad ta vadinamoji "na
cionalistų" partija faktiškai 
esanti komunistų partijos kūri
nys, nes komunistams daug pa
togiau sufanatizuotų karštuolių 
rankomis net ir pasikėsinimus 
rengti ir nusiplauti bet kokios 
atsakomybės. 

Kokia yra ta numato
moji konstitucija? 

Jungtinių Valstybių Kongre
sas, kaip tik prezidento Truma-
no raginamas, yra išleidęs įsta
tymą, kad Puerto Rico gyvento
jai gali patys nustatyti savo 
santykius su Jungtinėmis Vals
tybėmis. 

Pačių portorikiečių politikos 
veikėjai yra parengę savo kraš
to konstitucijos projektą, ku
riuo visi vidaus reikalai numa
tomi palikti spręsti patiems por-
torikiečiams, tik kraštas palie
kamas tam tikromis sąlygomis 
unijoje su Jungtinėmis Valsty
bėmis. ši konstitucija įsigalios, 
jeigu gyventojai visuotiniu bal
savimu ją priims. Jeigu tas 
konstitucijos projektas būtų at
mestas, tada būtų ieškoma ki
tokio sprendimo. Todėl riaušės 
prieš tą konstituciją per anksty
vos, kadangi ji nesiūloma porto-
rikiečiams per prievartą. 

Bet tos riaušės sudaro poli
tinį nepatogumą Amerikos vy
riausybei, nes pasaulio akyse.su
sidaro įspūdis, jog Amerikos vy
riausybė, kovodama už tolimų 
korėjiečių laisvę, pati neduoda 
laisvės pašonėje gyvenantiems 
portorikiečiams ... Kol visiems 
išaiškinsi, kaip ištikrųjų yra, 
propaganda veikia Maskvos nau
dai. 

Ir prezidentams nesaugu 
Daugelis mano, kad nuo pa

sikėsinimų prieš gyvybę turi 

DIRVOS ATSTOVAI 
| kuriuos galima kreiptis visais DIRVOS prenumeratos 

ir skelbimų reikalais: 

Baltimore, Md. 
Antanas česonis, 620 W. Cross St. 

So. Boston, Mass. 
Brunonas Kalvaitis, 545 East Broadway. 

Chicago, 111. 
Jonas Paplėnas, 4416 So. Hermitage Ave. 

Dayton, Ohio 
J. A. Urbonas, 1302 Lamar St. 

Detroit, Mich. 
L. Bulgarauskas, 7313 Navy Ave. 

Newark, New Jersey 
A. S. Trečiokas, 314 Walnut St. 

New Yorke - Brooklyne 
Antanas Sodaitis, 57-56 63rd St., Maspeth, Jf. Y. 

Waterbury, Conn. 
Vladas Varneekas, 2157 N. Main St. 

Hamilton, Canada 
Bronius Vengry s, 227 Bmnt St. 

t 
Montreal, Canada 

Stepas Kęsgaila, 6882 Beaulieu St. 

Toronto, Canada 
Jonas Paršeliūnas, 514 Euclid Ave. 

Anglijoje 
Jonas Palšis, 10, Warrel's Terrace, Bramley-Leeds. 

Australijoje 
Povilas Lukošiūnas, 178 Wakefield St., Adelaide, S.A. 

saugotis tik autokratiški monar
chai ir diktatoriai, o demokra
tiškų kraštų rinktiems prezi
dentams nėra jokio pavojaus. 

Bet faktai rodo ką kita. Buvo 
nepasisekusių ir pasisekusių pa
sikėsinimų prieš prezidentus 
Prancūzijoje, nebe pirmas toks 
pasikėsinimas ir Jungtinėse Val
stybėse. Trys Jungtinių Valsty
bių prezidentai buvo nužudyti: 
Abraomas Lincolnas 1865 me
tais, James A. Garfield 1881 me
tais ir William McKiniey 1901 
metais. 

Be to, buvo kesintasi nužudy
ti prezidentą Teodorą Roosevel-
tą 1912 metais ir Francliną D. 
Rooseveltą 1933 metais, kuris 
tada dar buvo nepradėjęs eiti pa
reigų, nors jau buvo išrinktas 
prezidentu. 

Pasikėsinimas prieš Trumaną 
yra šeštas pasikėsinimas prieš 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
prezidentą šio krašto istorijoje. 

Ačiū Rėmėjams! 
Prenumeratos pratęsimo pro

ga DIRVOS spausdinimo prie
monėms pagerinti ' aukojo šie 
skaitytojai: 
Turūtą Pr., Grand Rapids, 

Mich., $1.00 
Dermeitis S., Caro, Mich., 1.00 
Alksninis V., Maspeth, N.Y. 1.00 
žiurys P. J., Avon Lake, 

Ohio 2.00 
Matusevičius Kl, Cleveland, 1.00 
Liacas P., Toronto, Canada, 0.50 
Dr. Tercijonas V., Brooklyn, 

N. Y. 0.50 
Rėklaitis A., Chicago, 111. 1.00 

Aš LAIKIAU PAMALDAS UŽ 
S T A L I N Ą  

Įdomus stačiatikių dvisiškio 
pasipasakojimas. 60 puslapių 
knygelė. Kaina — 50 centų 
Galima užsisakyti Dirvoje, siun
čiant 50c pašto ženklais, arba 

$1.00 už dvi 

ir net prosenelius. Pagimdytų visos 
šitos patauškos ir šmaikščiauodegės 
bent po dešimt ar dvyliką, tada žinotų, 
kokie vaikai esti. Aš gimdžiau ir ži
nau. Visada augant plaukai tamsėja. 
Tat labai paprasta. 

— Aš tave, misis Bitir^s, visiškai 
suprantu ir paremiu, — pasišovė Mu-
raška pasigerinti ir savo kaltę dėl pri
sidėjimo prie linksmosios dalies nusi
plauti. — Labai nemalonu, kai nenu
siseka su kviestaisiais svečiais. Ačiū 
Dievui, kad esame šitoj kontrėj apsau
goti nuo nekviestųjų. Nors jaunas iš 
Lietuvos išvažiavau, be^jt gerai atsime
nu. Būdavo tokių neaptašytų bernų. 
Nekviesti susigrūsdavo ir tykodavo 
geresnę vietą prie stalo užimti. Tu su
pranti: atsisės toks meitelis, prisitašo, 
o paskum ir paleidžia savo nepraustą 
burną. .Taigi, pasitaiko ir čia, nors re
tai, kad privalgo, prigeria, o paskui 
šeimininkus pajuokia už jų stalo sėdė
dami. Tai tikrai biauru. Tokius tik iš
vyti ir daugiau niekad nepažinti. 

Vėgelis bematant atsikirto: 
— O man patinka tie tikri savai

mingi Lietuvos bernai. Tai bent gy
vybė ir jėga. Gaivališka jėga, kaip 
pavasario potvyniai. Aptvarkius tokią 
jėgą, didelis ir naudingas darbas nu* 
dirbama#. Jų energija, vertumas fon

tanais trykšta. Ir sąmojo turi. Tiesą, 
dažnai kandaus. O dūšia jų, broliuk tu 
mano, tiesiog krikštolinė, vaikiška. Jei 
mokėsi prieiti, tą dūšią pagauti, jie 
nieko nesigailės, numirs už tave. Bet 
jei piktuoju, per skriaudą, — tada sau
gokis, nieko nebos: nei tavo garsaus 
vardo, nei stiprios apsaugos. Aš pa-, 
žįstu ir Amerikoj nemaža bernų, bet, 
toli gražu, ne tokie, kaip anie Lietuvoj. 
Šitie bernai sulindo į svetimą kailį ir 
prisidėjo .dar išvirtusį pilvą. Tokie 
prarado, kas buvo sava, originalu ir 
nuėjo svetimomis pėdomis... 

Vėgelis apsidairė. Buvo tylu. Jam 
pasidarė svetima ir najauku šioje drau
gystėje. 

— Na, ką, Leonardai, nusilenkim 
ir traukim, kol dar ne vėlu. Mat, kaip 
lengvai, galima nukentėti dėl juoko. 
A-a! Toks jau aktorių likimas. Visada 
išeini į publiką su geriausiais norais, 
mylinčia širdimi, tik ne visada pasise
ka. Kartais tau ploja, o kartais spiau-
dosi. Nieko nepadarysi — ne visada 
įmanoma prisitaikyti ir visiems patikti. 

Abu draugai paėjėjo kiek nuo 
Tvirbutų namo, sustojo ir pratrūko juo
ku. Pagaliau Povilaitis prašneko: 

— Ale ir pataikyk tu man šitaip,! 
Kaip virbalu į akį. 

— Na kas gi žinojo, kad čia opiau

sioji jų šeimos vieta. 
— Bet jeigu teisybė, taigi, broliuk 

tu mano, tokie mūsų kupletai stačiai 
skandalas. Išvyti maža: apskaldyti 
turėjo... 

— Kaip dabar žiuri, išeitų, kad 
teisybė... 

— Vadinasi, užrioglino Petrui ra
gus. Ale didžiausius. Kas gi galėjo pa
manyti: šitoks vyras! 

— Nuo tokio gero niekas neap
draustas. Įdomu tiktai, kiek ilgai Pet
ras tuos ragus nešios f 

* • 

Kitą rytą Tvirbutų namuose ilgo
kai buvo tylu. Gal tik kūdikis keletą 
kartų riksmu buvo pareikalavęs savo 
teisių ir prižadinęs motiną. Tėvas dėl 
verksmo atrodė abejingas. Jis gulėjo 
skyrium, antrame miegamam kamba
ry. Bet vistiek dėl to vaiko jis netu
rėjo ramaus miego. Visą likusią naktį 
po krikštynų pokylio ir ankstyvą rytą 
jį kankino tvaikus sapnai, nelyginant 
ligonio kliedėjimai. 

Atsikėlė Tvirbutas piktas, išvar
gęs ir to pat tvaiko nepakenčiamai sle
giamas. Užsimetė tamsiai rusvą slum
ber robę ant šilkinės pyžamos ir žings
niavo svečių kambary, tarytum karei
vis, prirštas prie savo posto. 

Visam Imte, rodo®, dvokė numi

rėliu. Svetimiiį nepakenčiamu lavonu.. 
Tvirbuto savijauta susidarė, kaip po 
laidotuvių. Palaidota buvo viskas: pa
sitikėjimas savąja žmona, džiugios vil
tys dėl sūnaus, prasmingesnė, energiją 
kurstanti ateitis... Jis degė ir maigė 
peleninėj vieną po kitos cigaretes. At
rodė, kad geriau būtų užsirūkius, bet 
patrauks porą dūmų — šleikštu, ne
skanu. Galvoje murkdėsi drumzlinos 
mintys. Kol susitiks su žmona, būtinai 
norėjo apsispręsti, aiškiai nustatyti sa
vo santykius tolesniame gyvenime. Nie
ko aiškesnio neišeina^ kaip tik išsiskir
ti ir baigta. 

"Prakeiktas sekmadienis!" — su 
apmaudu nusiskundė Tvirbutas.—"na 
kur aš šiandien dėsiuos ir ką veiksiu 
ligi pirmadienio, kol Barniūnas atida
rys savo office? O gal tuojau nuvykti 
pas jį ir tiek: tikriausiai rasiu jį na
mie ..." 

Tuo metu pasirodė žmona. Ji nuo
širdžiai, atvirai, kaip visada, priėjo ir 
pabučiavo. Pajuto iš jo pusės šaltumą. 
Paširdyje nusmelkė sunkus nujauti
mas. Ji atidžiai pasižiūrėjo į savo vyrą. 

— Pėter, ko tu toks atsimainęs? 
Kodėl taip ilgai nepasirodai man ir Bi-
liui? 

— Gal sergi, blogai jautiesi? Tu 
Ifkar nepaprastai daug išgėrėt Aš 

norėjau tave suarajsti, bet nepatogu 
buvo prie žmonių, čia vėl toks nema
lonus nesusipratimas... 

Petras vaikščiojo po kambarį ir 
vis tylėjo. 

— Aš net nežinau, ką tau dabar 
pusryčių paruošti? 

— Išvirk stiprios, stiprios karštos 
arbatos ir džino pastatyk, — sausai 
pasakė jis. 

— Daugiau nieko? 
— Nieko! 
Tvirbutienė buvo beišeinanti Jis 

sulaikė. 
— Vieną žodį, Helen. Aš noriu ta

ve paklausti. Bet tu tikrai atvirai pa
sisakyk, kaip po priesaika. 

Helen dar daugiau nustebo. Keis
tai atrodė jis pats, o dar keisčiau skam
bėjo šitie jo žodžiai, kurių prasmės ji 
negalėjo suvokti. Bematant ir jis pats 
sumišo. Galvoje dingtelėjo: "Kvailiau
sia būtų dabar apie tai dar klausinėti. 
Kur gi moteris kada nors yra prisipa
žinusi geruoju?" 

Bet klausimą turėjo baigti, todėl 
pasakė: 

— Aš norėjau žinoti: ar tu taip te
bemyli mane, kaip seniau? 

( Bus daugiau > 
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P i r m i e j i  r ū p e s č i a i . . .  

1940 m. birželio 18 d. 21 vai. 30 min. per Lietuvos radiją 
kalbėjo Lietuvos Vyriausybės galva — ministras pirmininkas 
Justas Paleckis, tuo laiku kartu ėjęs ir Respublikos prezidento 
pareigas. Tarp kita ko, savo kalboje jis šitaip tada pareiškė: 

"Vienu pirmųjų naujosios vyriausybės žingsniu bus ilgai 
visų laukto reikalavimo gražinti laisvę kaliniams, kovojusiems už 
liaudies laisvę ir jos teises, patenkinimas privilegijuotų partijų 
ir sąjungų uždarymas. Bus atkreiptas dėmesys į tautybių ly
gybės principo įgyvendinimą ir griežtą šovinizmo pašalinimą tau
tybių tarpe." (žiūr. Rytinis "Lietuvos Aidas" Nr. 286/5495) -
J940/VL19). 

Niekas neabejojo, kad naujoji vyriausybė, sudaryta pagal 
Maskvos patiektą jai patikimų asmenų sąrašą, pasirūpins ir bu-
busiais politiniais kaliniais. Tačiau visus nustebino tų kalinių 
paleidimo politinės demonstracijos ir tas visas pompastiškumas, 
su kuriuo kalinių išlaisvinimas buvo atliktas. Nežinančiam galėjo 
atrodyti, kad iš Lietuvos kalėjimų paleidžiami tūkstančiai žmo
nių, kovojusių "už liaudies laisvę ir jos teises". O tikrumoje iš 
kalėjimų, kaip vėliau pamatysime, buvo paleista tik saujelė va
dinamų "pelitinių nusikaltėlių" ir... labai daug kriminalinių 
nusikaltėlių, tarp kurių pirmą vietą užėmė žmogžudžiai, vagys ir 
plėšikai. 

Radijo bangomis keistai nuskambėjo J. Paleckio užakcen-
tavimas, kad vyriausybė rūpinasi "ilgai visų laukto reikalavimo 
patenkinimu". Pati vyriausybė buvo susidariusi tik prieš 24 va
landas, o politinių kalinių Lietuvoje tikrai buvo tiek maža, kad 
jų išlaisvinimas nesudarė jokios problemos ir jokių sunkumų. 
Tie "ilgai laukti reikalavimai" tikriausiai buvo formuluojami pa
gal Maskvos receptą sovietų pasiuntinybėje Kaune ir tik todėl 
naujoji bolševikinė vyriausybė ir stengėsi juos pirmiausia pa
tenkinti. 

Tikruosius tų politinių kalinių išlaisvinimo tikslus atvirai 
atskleidė dar nesuskubtos legalizuoti Lietuvos komunistų par
tijos išleistas laikraštukas "Liaudies Balsas", kuris 1940.VI.18 d. 
savo pirmarile numeryje apie "visos tautos" griežtus reikalavi
mus paleisti kalinius išspausdino niekieno nepasirašytą šitokį 
straipsnelį: 

"Dabartiniu istoriniu momentu, kada Raudonosios Ka
riuomenės daliniai žygiuoja Lietuvos keliais, nešdami mūsų kraš
tui saugumą ir taiką kruviname imperialistinio karo sukuryje, 
visos liaudies rūpesčiai yra skiriami tiems geriausiems mūsų 
krašto sūnums ir dukroms, kurie kankinasi kalėjimuose, fortuose 
ir koncentracijos stovyklose. 

Paleisti politinius kalinius, kovojusius dėl mūsų krašto 
laisvės ir gerovės — tai yra dabar griežčiausias ir kategoriš
kiausias visos Lietuvos liaudies reikalavimas. Plačiai atida
ryti kalėjimus ir koncentracijos stovyklas ir išleisti geriausius 
mūsų krašto žmones — to trokšta ir reikalauja šiandieną visi 
Lietuvos krašto piliečiai, kurie žino, jog negalimas nuoširdus 
pakto su SSSR vykdymas, kol ištikimiausieji to pakto gynėjai 
kankinami kalėjimuose. Laisvė politiniams kaliniams, kovoju
siems dėl Lietuvos nepriklausomybės! 

J jų vietas kalėjimuose ir koncentracijos stovyklose turi 
eiti tie, kurie išdavimu ir provokacijomis, niekšišku veidmainia
vimu sabotavo Lietuvos SSSR paktą ir visokiomis progomis 
stengėsi parduoti mūsų krašto nepriklausomybę." 

Sugretinę šitą komunistų laikraštuko reikalavimą su tais 
užtikrinimais, kuriuos pareiškė einąs Respublikos prezidento pa
reigas Justas Paleckis per savo pirmąją kalbą radijo bangomis, 
galėsime lengvai suprasti, kad tiek pats "griežčiausias ir kate
goriškiausias visos Lietuvos liaudies reikalavimas", tiek ir pats 
pirmasis naujosios vyriausybės žingsnis patenkinti tuos "ilgai 
visų lauktus reikalavimus" tikrai buvo suredaguoti SSSR pa
siuntinybėje Kaune. Jų stilius nuostabiai vienodas. Tik "Liau
dies Balsas" atvirai pasakė, kodėl tie politiniai kaliniai, tie "ge
riausi mūsų krašto žmonės" turi būti nedelsiant paleisti. O tai 
todėl, kad be jų "negalimas nuoširdus pakto su SSSR vykdymas." 

šia proga įsidėmėtina, kad po 1939 m. spalio 10 dienos, bū
tent, po savitarpinės pagalbos pakto su SSSR priverstinio pasi
rašymo, Lietuvos komunistai tikra buvo pakėlę savo galvas. 
SSSR įgulų ir Maskvos pasiuntinybės Kaune remiami, komunistai 
pradėjo vykdyti įvairius nusikalstamuosius veiksmus ir dėl to 
Lietuvos saugumo organams teko imtis kai kurių priemonių prieš 
išsišokėlius. Tepraslinkus tik porai dienų po pakto pasirašymo, 
būtent, 1939.X.12. buvo suimti devyni išsišokėliai, jų tarpe ir 
Justas Paleckis, o kitą dieną dar 18 panašių veikėjų, kurie be
veik visi buvo žydai. Bet, pagaliau, spalio 14' d. suėmus dar 35 
žydus komunistus, komunistinių elementų veikla Lietuvoje buvo 
paraližuota. Dabar ji stipriau galėjo pasireikšti tik po 1940 m. 
birželio 15 dienos įvykių. 

Visi šie 62 komunistai ir sudarė tuos ištikimiausius "pakto 
gynėjus", apie kuriuos taip energingai ir su tokiu užsidegimu 
rašė "Liaudies Balsas", ir kurių išlaisvinimas buvo virtęs pir
muoju Liaudies Vyriausybės žingsniu. 

Subolševikinta Lietuvos spauda apie politinių kalinių iš
laisvinimą rašė kelias dienas iš eilės. Komunikatus apie jų pa
leidimus gausiai multiplikuodavo telegramų agentūra "Elta". 
Vienas įdomiausių šios rūšies komunikatų yra šitoks: 

Kaunas, VI.19. Elta. Einančio Respublikos Prezidento parei
gas ir vyriausybes pareiškimas: 

Einąs Lietu\os Respublikos Prezidento pareigas ir vyriausybė 
laikome savo pirmąja pareiga atitaisyti buvus} neteisingumą, taikytį' 
lietuvių tautai. Pirmoje eilėje siekiame išlaisvinti neteisingai ir ad
ministraciniu būdu nubaustuosus politinius kalinius. 

Remdamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 130 straips
niu, einąs Respublikos Prezidento pareigas, Teisingumo Ministeriui 
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S L A  P R O B L E M O S  
Ką veikia vadinamoji įstatų komisija? 

Pereitame Dirvos numeryje 
Pr. Skardžius rašė, kad SLA pa
vadinimas neatitinka lietuvių 
kalbos taisyklių. Lietuviškai tu
rėtų būti Amerikos Lietuvių Su
sivienijimas, o ne Susivieniji
mas Lietuvių Amerikoje. Taigi 
ir ALS, o ne SLA. 

Iš tikrųjų, daug kam krinta 
j akis tas didžiausios lietuvių or
ganizacijos pavadinimas, sure
daguotas pagal slaviškos sintak
sės pavyzdį. Tai yra "związkų" 
laikų liekana, užsilikusi ligi šiol 
per nesusipratimą. Nesusiprati
mas įvyko ir paskutiniame sei
me. Kaip tik Pr. Skardžius pa-
stelšėjo, kad buvo pasiūlymas or
ganizacijos vardo reikalu, ta
čiau jis nebuvo nei svarstytas, 
kadangi Įstatų Komisija pareiš
kė, jog to nei svarstyti negali
ma, nes, esą, tai priešinga pa
grindiniams dėsniams, kurių ne
galima keisti. 

štai šis Įstatų Komisijos pa
reiškimas ir verčia kelti klau
simą — ką veikia ta komisija, 

ar ji tikrai iki galo apgalvoja 
savo rekomendacijas, ar ji iš 
viso dirba tą darbą, kurį jai pa
veda organizacijos konstitucija. 
Nes čia paminėtoji rekomenda
cija sukelia labai pamatuotų 
abejojimų, ar viskas yra taip, 
kaip turėtų būti. Ir štai dėl ko. 

Pradžioj buvo įregistruotas 
toks vardas: "Susiwienijmas 
Lietuwniku Amerike". Jeigu tas 
vardas būtų kokia nors nelie
čiamybė, tai ir šiandien turėtu
mėm tą vardą taip rašyti, nors 
visiems tai atrodytų keista ir 
gal net juokinga. Jei prieš 60 ( 

su viršum metų ir galėjo būti, 
vartojama tokia rašyba ir sin
taksė, tai šiandien ji būtų tokia 
seniena, kurią net ir didžiau
siems konservatoriams būtų ne
patogu vartoti. 

Jono Tareilos pirmininkavimo 
ir Jono žemantausko (Zeman-
towsky) sekretoriavimo laikais, 
1908 jnetais, jau šalia šito vardo 
matome vartojamą skliaustuo
se ir anglišką pavadinimą — Li-

pasiūlius, pasirašiau aktą, kuriuo eilė asmenų, laikytų kalėjime, jįj 
tarpe ir pasmerktų kalėti iki gyvos galvos, jau išleista j laisvę. 

Tas darbas bus tęsiamas ir bus užbaigtas artimiausiomis die
nomis. 

Visiems išlaisvintiems vyriausybė sudarys visas reikalingas 
sąlygas tam, kad jie galėtų ramiai gyventi ir dirbti mūsų tėvynės ir 
Lietuvių Tautos labui. Kaunas, 1940.VI.19 

J. Paleckis, s 

Einąs Respublikos Prezidento pareigas 
V. Krėvė-Mickevičius, 

Bkiąs Ministerio Pirmininko pareigas 
Ministerio Pirmininko Pavaduotoijas 

šiame Lieudies Vyriausybės pareiškime ypač būdinga, kad 
ji kalba apie neteisingumą, "taikytą lietuvių tautai", kai tuo 
tarpu iš kalėjimų pirmiausia paleidžiamųjų tarpe tebuvo maža 
dalelė lietuvių ... Taip pat būdinga ir tai, jog vyriausybė pa
siėmė savo netarpiškon globon visus buvusius nusikaltėlius ir 
pažadėjo sudaryti jiems visas reikalingas sąlygas, kad jie (dau
gumoje žydai bei rusai) galėtų dįcbti "lietuvių tautos labui". 

K  a l i  f t  i  ą  p  a  1 • 1  d  i  m  o  d i e n o s  

Jau buvo Wodyta, kad kalinių paleidimą bolševikai sten
gėsi paversti milžiniška bolševikine demonstracija, kuri galėtų 
atkreipti tiek Lietuvos gyventojų, tiek užsįenio visuomenės dė
mesį ir sudarytų įspūdį, jog Lietuvoje tų politinių kalinių buvo 
labai daug ir kad tai yra "lietuvių tautos kankiniai", kurie vieni 
kovojo už geresnę visos lietuvių tautos ateitį. Dėl to laikraščiai 
apie paleidimus rašė didžiausiomis raidėmis, bet visai neminėjo 
paleidžiamųjų kalinių skaičiaus. Tik vėliau buvo nurodyti skai
čiai kalinių, paleistų iš provincijos kalėjimų. Tačiau nei vieno 
karto nedrįso viešai įrodinėti, kad paleistieji buvo lietuviai, šios 
rūšies statistika bolševikams būtų buvusi labai nepalanki, nes 
ji būtų privedusi prie absurdo, įrodančio, jog lietuvių tautos rei
kalais labiausiai sielojasi... žydai. Todėl nei viename ano meto 
viešame leidinyje negalima užtikti paleistųjų kalinių sąrašų pa
vardėmis. 

Pradėjus akciją dėl kalinių paleidimo, tuojau buvo su
organizuotas Politiniams kaliniams globoti komitetas, kuriame 
ypač veikliai pasireiškė Paleckienė, Meškauskienė, Liudas Gira. 
Jie nuolatos skelbė atsišaukimus į Lietuvo visuomenę, jie or
ganizavo "masinį kalinių sutikimą" prie Kauno sunkiųjų darbų 
kalėjimo vartų. Jie patys pirmieji ir atėjo išsibučiuoti su iš
leistaisiais. 

Kad paleidžiamiems kaliniams būtų suteikta vyriausybės 
žadėta parama ir sudarytos visos reikalingos sąlygos tiems "ra
miai gyventi ir dirbti mūsų tėvynės ir lietuvių tautos labui", ko
mitetas iš kalėjimų kalinius vedėsi į savo būstinę Kaune, Duone
laičio gt. 9a, kur buvo tuojau pat išduodami liudijimai ir išmo
kamos pirmosios pašalpos. 

Apie tas kalinių išlaisvinimo iškilmes jau Jono Šimkaus re
daguojamas "Lietuvos Aidas" 1940.VI.19. (Nr. 287 5496) at
spausdino šitokį reportažą: 

"Vakarykštė diena — laisvės ir žmoniškumo diena, įsidėmėtina 
kartų kartoms. Vakar buvo paleisti iš kalėjimų Smetonos ir jo sėbrų 
ilgus metus kalinti, kankinti politiniai kaliniai. 

Pirmas darbo žmonių prezidento Justo Paleckio aktas buvo — 
paleisti tuos, kurie dėl liaudies, dėl darbo žmonių teisių ir šviesesnio 
gyvenimo buvo uždaryti už grotų ilgiausiems metams, paleisti, kad jie 
gyventų ir dirbtų toliau darbą, kuriantį ateitį ne ponams, bet darbo 
žmonėms. 

Vakar 15 vai. 15 min. iš kalėjimo pradėjo eiti politiniai ka
liniai. Jų laukė didžiausios Kauno darbo žmonių minios, užplūdusios 
visą Mickevičiaus gatvę. Išlaisvintieji buvo sutikti su didžiausiais 
valiavimais, gėlėmis ir ašaromis ..." , , 

Politiniai kaliniai kurį laiką buvo dienos didvyriai. Tuo 
laiku bolševikai visus vertė juos garbinti. Bet prie Kauno ka
lėjimo paleidimo dieną tesusirinko pora šimtų smalsuolių ir beveik 
vien nelietuviai. Ir vėliau tie iš kalėjimų paleistieji labai daug 
lėmė visame Lietuvos gyvenime. Jų pirmus užsimojimus buvęs 
liaudies seimo narys ir Politiniams kaliniams globoti komiteto 
sekretorius Liudas Dovydėnas yra vaizdžiai aprašęs "Lietuvos 
Archyvo" III tome • straipsnyje "Mano kelias į liaudies seimą" 
(47-59 psl.). Iš ten matyti, kad politiniai kaliniai jau pirmomis 
dienomis pradėjo skverbtis į komitetą, pateikdami sąrašus as
menų, kuriuos, jų manymu, tuojau reikėtų sušaudyti arba ka
lėj iman sukišti. Liudas Dovydėnas sakosi skubėjęs siųsti juos 
į kurortus, kad atvėstų. Bet vėliau jie iš ten sugrįžo ir savo už
simojimų neatsižadėjo. Jie, anot L. Dovydėno, anksčiau ar vė
liau pasidarė Maskvos politikos agentai ir ruporai Lietuvoje. 

(Bus daugiau) 

thuanian Alliance of America. 
Šitam vertimui į anglų kalbą 
atsirasti nereikėjo jokių konsti
tucijos nei chartos keitimų. Pra
dėjo taip rašyti ir tiek, nežiū
rint net to, kad vertimas nebuvo 
labai tikslus, kadangi, kaip Pr. 
Skardžius jau pastebėjo, žodis 
"Amerike" išverstas ne "in 
America", bet "of America". 

1927 metais, S. Gegužio pir
mininkavimo ir P. Jurgeliūtės 
sekretoriavimo laikais per teis
mą buvo oficialiai pakeistas su
sivienijimo vardas, būtent pir
mas įregistruotas vardas visa? 
panaikintas ir vieton jo įrašy
tas tik angliškas — Lithuanian 
Alliance of America. 

Tai dar vienas faktas, kuris 
rodo, kad susivienijimo vardui 
net iš pagrindų pakeisti nėra jo
kių teisinių kliūčių. Įstatų ko
misija, kuri sako, kad vardo 
keitimas yra priešingas nekei
čiamiems pagrindiniams dės
niams yra netiesa. Taip tvirtin
dama komisija parodo, kad ji 
nėra jai pavesto dalyko žinovė. 

Nuo 1927 metų ligi šiol jokio 
pakeitimo susivienijimo varde 
reikalu nėra buvę, taigi teisiškai 
nėra jokio "Susivienijimo Lie
tuvių Amerikoje, o yra tik "Li
thuanian Alliance of America". 
Lietuviškas pavadinimas yra tik 
oficialaus ir teisiškai pripažinto 
pavadinimo vertimas. 

Esamas vertimas, aišku, nėra 
teisingas vertimas. Kaip Pr. 
Skardžius nurodė, jis ne tik ne
taisyklingas lietuvių kalbos at
žvilgiu, bet ir netikslus angliš
kojo vardo atžvilgiu. 

Šis vertimas nėra vartojamas 
jokiuose susivienijimo dokumen
tuose, kadangi jie rašomi anglu 
kalba. Tik konstitucijos ir sky
rių santvarkos įstatų pradžioje 
tas vertimas yra įdėtas skliaus
tuose, taip, kaip pirma buvo de
damas angliškas vertimas, šiaip 
jau lietuviškai šis vardas varto
jamas tik lietuviškai rašomuose 
raštuose, spaudoje ir lietuviš
kai sakomose kalbose. 

Ar lietuviškas pavadinimas 
bus vienaip ar kitaip suredaguo
tas, ar jo rašyba tokia ar ki
tokia — teisinės reikšmės tat 
neturi jokios. Todėl ir jam pa
taisyti, pakeisti — žinoma, lai
kantis ko arčiausiai prie angliš
ko pavadinimo prasmės — nėr*? 
ne tik jokių kliūčių, bet nerei 
kia ir jokių formalių nutarimų 
Tuomi nei seimo nereikia var
ginti. Susivienijimo vadovybė 
matydama aiškią kalbos ir turi
nio klaidą lietuviškame pavadi
nime, kiekvienu metu gali (ir 
turėtų) įsakyti visų pirma save 
įstaigai bei kuopoms pradėt: 
vartoti taisyklingą lietuvišką or
ganizacijos pavadinimą. Praei
tų metai ir visi priprastų sakyti 
"Amerikos Lietuvių Susivieni
jimas" arba "ALS". 

Užkietėjimas klaidoje nieku 
negali būti teisinamas. Pasiliki
mas su tokia dviguba klaida ga
lėtų būti laikomas tik apsilei
dimu. 

Tiesa, tas pasiūlymas, kurif 
buvo minėtame seime, siekė kiek 
toliau. Siūlyta susivienijimą pa 
vadinti Amerikos ir Kanado.c 

Lietuvių Susivienijimu. Šitair 
keičiant, reiktų keisti ir ang
lišką pavadinimą, pridedant prie 
jo "and Canada", arba vietoj 
"of America" įrašant "of North 
America". 

Ir toks pakeitimas nebūtų ne
galimas, kaip tą klaidingai tvir
tina įstatų komisija. Reiktų tik 
atlikti tokį patį formalumą, koks 
buvo atliktas 1927 metais, pa
naikinant, kad ir archaišką, bet 
lietuvišką vardą, ir įvedant jc 
vietoj anglišką. 

Šis pakeitimas, žinoina, galė
tų būti atmestas kitais sumeti
mais, tik ne tais# kuriuos komi-

! sija pareiškė. Būtent todėl, kad 
j dabartinis pavadinimas yra pla-

Į tesnis, negu siūlomas. Ameriką, 
i jei nori, gali suprasti visą Ame-
! rikos žemyną, o ne vien tik šiau-
| rinę Ameriką arba JAV ir Ka
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nadą. Todėl šis kanadiečių pa
siūlymas neduoda nieko naują. 
Kanadoje yra susivienijimo sky
rių, jų ten gali steigtis ir dau
giau (jei tik susivienijimas pri
siderina prie vietinių įstatymų) 
ir dabartinis vardas to ne tik 
nekliudo, bet ir pilnai apima ka
nadiečius. Kadangi tai yra Li
thuanian Alliance of America, 
bet ne of the United States of 
America. 

Taigi komisija visai nepatai
kė su savo nuomone... 

* 

Jei pažvelgsime j daugelį kitų 
tos pačios komisijos prierašų, 
tai pamatysime irgi panašų 
vaizdą. 

Pavyzdžiui, buvo pasiūlymas, 
kad seimuose delegatai galėtų iš
sirinkti seimo pirmininką. Įsta
tų komisija rašo: "Nepraktiškas 
įnešimas, atmesti". 

Niekas neklausia komisijos 
nuomonės apie praktiškumą. Jos 
pareigos yra visai kitokios. 

Konstitucijos VI straipsnio 4 
punktas sako: "Visi dalykai, 
liečią pataikymą ar priėmimą 
naujų įstatų, taisyklių ar po
tvarkių, kurie nėra jau paves
ti Vyriausiai Vykdomajai Ta
rybai, turi būti perduoti Įstatų 
Komisijai." 

XIX straipsnio 3 punktas sa
ko: "Kiekvienas toks pasiūlytas 
pataisymas, pakeitimas ar pa
naikinimas turi būti raštu pa
tiektas Įstatų Komisijai ma
žiausiai 90 dienų prieš Seimą, 
kuri turi patikrinti ir sutvarkyti 
kiekvieną tokį pataisymą, pa
keitimą ar panaikinimą ir turi 
pasirūpinti, kad jie būtų at
spausdinti oficialiame susivieni
jimo laikraštyje mažiausiai 30 
dienų prieš Seimą visuotiniam 
įvertinimui." 

Iš to matyti, kad komisijos 
pareiga, yra patikrinti, ar pa
siūlymą galima suderinti su ki
tais, pakeisti nesiūlomais, kon
stitucijos nuostatais, ir, jeigu 
tokių kliūčių nėra, tai paruošti 
jį tokia forma, koki^ jis turėtų 
būti priimtas, jeigu seimas no
rėtų jį priimti. 
Minėtu atveju komisijos pa

reiga buvo suredaguoti tokį pa
siūlymą : 

"Article II, Section 4 sail be 
amended to read as follows: 

4. — It shall be the duty of 
the Supreme^ President to presi
de at all meetings of the Su
preme Executive Board. He shall 
... etc." 

Čia būtų iš dabartinio teksto 
praleisti šie žodžiai: "to preside 
at all meetings of the Supreme 
Assembly andf. 

šalia to turėtų būti sureda
guotas ir kitas pakeitimas, bū
tent III straipsnio 6 punkto. č*ia 
skirsnelis f) Election of offi
cers of the Convention" turėtų 
būti numatytas perkelti aukš
čiau — į b, c ar d vietą, žodžiu 
sakant, prieš komisijų skyrimą. 

Tik pačios Tarybos pasiūly
mai ir dar vienas pasiūlymas 
(126 kuopos) buvo šiame seime 
suredaguoti, kaip turi būti. Tą 
darbą, matyt, atliko patys siū
lytojai, bet ne komisija, kuri, 
vietoj atlikusi konstitucijos jai 
paskirtas pareigas, pasitenkina 
sąvo sugestijų pareiškimu. 

Ara štai vėl 217 ir 245 kuopos 
pasiūlymai, kad Vykd. Tarybos 
rinkimams būtų išrenkama spe
ciali rinkimų komisija. Pasiū
lymas labai rimtas. Daugelis nu
siskundžia, kad dabar esą ne
galima turėti visiško pasitikę-, 
jimo balsavimo eiga. Balsavimo 
priežiūra, balsų skaičiavimas 
praktiškai yra centro įstaigos 
priežiūroje. Sekretorius ,ir cent
ro tarnautojai vieninteliai žino, 
kaip vyksta rinkimai, kurie kan
didatai gauna daugiau balsų, ku
riems trūksta. Manoma, kad jie 
gali atitinkamas kuopas paragin
ti, kitų neraginti ir tuo būdu da
ryti įtakos rinkimų rezultatams. 

Nemanau, kad jie ištikro tai 
ir daro, bet dabartinė tvarka 
kai kam duoda progos spėlioti, 
kad taip gali būti ar gal ir yra... 
Tai negerai. Speciali seimo iš
rinkta komisija tą nereikalingą 
spėliojimu ir įtarinėjimą paša
lintų. 

Įstatų komisija, gavusi to
kius pasiūlymus, turėjo sureda
guoti atitinkamą papildymą IV 
konstitucijos straipsnyje, prie 
3 punkto, kuriame kalbama apie 
rinkimų tvarką. Po to ji gali 
seimui pasakyti ir savo priešin
gą nuomonę, bet ji turėjo rei
kalą , parengti taip, kad seimas 
jį galėtų apsvarstyti ir priimti 
arba atmesti. 

O dabar komisija tik parašė: 
"Abu šiuos įnešimus sujungus 
rekomenduojam palikti, kaip da
bar yra". 

žinoma, seimas galėjo tos re
komendacijos ir nepaklausyti, 
bet siūlymą priimti jis beveik ir 
negalėjo, kadangi papildymas 
neparengtas. To nepadarius, ko
misija faktiškai primetė seimui 
savo nuomonę, nes seime neatsi
rado tiek energijos, kad parei
kalautų komisiją pasiūlymą pa
rengti, kaip konstitucijoj numa
tyta, todėl pasyviai sutiko "pa
likti, kaip .yra", nors kai ateis 
kiti rinkimai, daugelis vėl kal
bės, kad yra negerai... 

Prie vieno pasiūlymo komisi
ja rašo: "Taip yra daroma — 
atmesti." 

Kuopa, kuri atsiuntė pasiūly
mą, suklydo: ji pasiūlė tą, kas 
jau yra. Tokiu atveju siūlymo 
nebereikia svarstyti. Bet komi
sija siūlo atmesti. Ar tai reiš
kia — nebedaryti taip, kaip da
roma? % 

Įstatų komisija yra susivieni
jimo vidaus teisių žinovai. To
kie jie bent turi būti. Bet kai 
jie neskiria "nesvarstyti" nuo 
"atmesti", tai yra pamato 

(Perkelta j 5-tą pusi.) 

Taupyti galima ir laiškais! Prašykit informacųu paštu! 

STANDARD FEDERAL SAVINGS 
8 LOAN ASS'N. . 

PIGIOS PASKOLOS NAMAMS 
TAUPYK SAUGIAJ ... mes per 41 metus visiems išmokėjome 

pareikalavimus 
Turtas per 25 milijonus dolerių. Atsargos fondas per 2V4 milijono 

U. S. Government Securities ir grynais pinigais per 12 milijonu 
STIPRIAUSIA TAUPYMO {STAIGA CHICAGOJE 

Federal Savings & Loan Insurance Corporation narys 

JUSTIN MACKIEWICH, PRESIDENT & MGR. 
4192 Archer Avenue Chicago 32. Tllmmg 

TELEFONAS: Virginia 7 - 1141 

DARBO VALANDOS: Kasdien nuo 9 iki 4. 
Trečiadieniais, nuo 9 iki 12 dieną. Ketvirtadieniais nuo 9 iki 8 vąk. 
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NAUJAUSI NAUJAKURIAI 

MUSŲ KALBA Redaguoja 
Pranas Skardžius 

Linden, Marta, 
Chica-

KURGI TAS PRANAŠUMAS? 

P. Jonikas, Naujienų "Kalbos 
dalykų" skyriaus redaktoriuj, 
tokia antrašte vėl parašė 251 ir 
254 numeriuose ilgoką straips
nį, kur jis mėgina atremti mano 
priekaištus, padarytus jam š. m. 
Dirvos 40 numeryje, čia naujų 
įrodymų jis neduoda, kombinuo
ja senus dalykus ir gale prieina 
išvadą, kad naujai siūlomasis 
joto vartojimas 1) turįs išimčių, 
2) esą dar neįrodyta, kad šis 
siūlymas mažiau turėtų išimčių, 
3) to siūlymo autoriai negalį 

.bent kiek tiksliau suformuluoti 
naujojo rašymo taisyklės, 4) 
pats rašybos įpročių keitimas 
apsunkinąs įprastosios rašybos 
persimokymą, 5) naujasis siū 
lymas esąs nenuosaikus, 6) nau-
Jovininkai nepateikią nusverian
čių argumentų ir tt. 

Norint atsakyti į šitos rūšies 
klausimus, tektų visą ginčą pra
dėti nuo pradžios ir juo toliau, 
fUo daugiau pasinerti abstrak
čiose diskusijose, kurios neturė
tų didesnės reikšmės šių dienų 
vartosenai, nes iš. vienos pusės 
mano oponentas apie joto var
tojimą, jo paties žodžiais ta
riant, daugiausia rašo reliaty
viai, ne iš esmės; iš kitos pusės 
juo toliau, juo daugiau jis 
klimpsta į painiavas ir priešin
gumus, kurie patį reikalą tik ap
tamsina, ne išaiškina. Taigi ne
norėdamas, kad toliau tuščiai 
būtų diskutuojama pagal velio-
nies M. Dūrio formuluotą re
ceptą ''Vienas sako ryna, kitas 
Kataryna", aš į P. Joniko nau
jus priekaištus tiesiogiai neat
sakysiu, bet kalbėsiu daugiau
sia faktais ir tik probėgšmais 
pastebėsiu, kur P. Jonikas klys
ta arba jo teigimai atmestini. 

. 1. Sambalsis ir jo vartojimas 

Mūsų gyvojeje žmonių kalbo
je, tarmėse, kad būtų lengviau 
tarti, kartais tarp dviejų tie
siogiai susiduriančių balsių yra 
įterpiamas priebalsis arba ati
tinkamos tokių balsių grupės su
traukiamos ar kaip kitaip pa
keičiamos. Pvz. veiksmažodinės 
bendrinės kalbos lytys pa-ėmė, 
nu-ėjo, pasi-ilgo, api-arė, apsi
avė, apsi-ėmė, pa-imti, nu-eiti, 
pa-aruode yra liaudinėje kal
boje tariamos: pajėmė, nujėjo 
arba nuvėjo (nuvejo), pasijil-
go, apierė, aps'avė arba apsievė, 
apsijėmė arba apsiėmė, pajimti, 
nuveiti, nujeiti arba naiti, pa
ruodė ir tt. Bet bendrinėje kal
boje, kuri nėra visiška liaudi
nes kalbos kopija, mes papras
tai šitokių garsinių perdirbinių 
ne varto jame, — jų vietoje var
tojame sambalsines, arba hiati-
nes, lytis, tai yra tokias, ku
riose sandūriniai balsiai taria
mi skirtingai, tarp jų neįsprau-
džiamas joks priebalsis ir san-
dūrinės balsių grupės papras
tai nėra kaip nors kitaip pa
keičiamos. Lytyse paėmė, apsi
ėmė, pasiilgo mes neterpiame 
joto, tariame be joto: Pa-ėmė, 
apsi-ėme, pasi-ilgo. Balsių gru* 
p§s i-a lytyse apiarė, apsiavė ne-
paverčiame į ie (apierė, apsie-
rė) arba į a su priešstovinčiu 
minkštu priebalsiu (aps'avė; kir
čiuojamas priešdėlis ap-); o žo
džiuose nueiti, paaruodė nesu
traukiame balsių grupių uei, aa 
| ai, a„ nors šiaipjau beveik vi
suotinai sakome neiti, nėjo iš 
neeiti, neėjo. Visai panašiai ir 
sudėtinius žodžius triausė "to
kia kepurė", triakis ir kt. taria
me ne tr'ausė arba trijausė, tr'-
akis arba trijakis, bet tri-ausė, 
tri akis, nors vienodus arba ar-
timinius balsius kartais sutrau
kiame, pvz. vienakis iš viena-
akis, pelėda iš pelėėda ir kt. 

2. Sambalsis svetimybėse. 
Kaip daugely bendrinės kalbos 

grynai lietuviškų žodžių, taip ir 
tarptautinėse svetimybėse lig 

vartojami sambalsial, t. y. san
dūriniai balsiai tariami skirtin
gai ir tarp jų neįspraudžiamas 
joks priebalsis, visų pirma jo
tas. šiokios vartosenos žymesni 
atvejai yra šie: 

1. i — a: diafragma, diagra
ma, dialektas, dialogas, driada, 
inicialas, iniciatyva, jeremiada, 
maniakas, materializmas, miri
adą, pianinas, plagiatas, socia
listas, socialus; Adrianopolis, 
Ariadna, Brianas, Diana, India
napolis (P. Jonikas rašo India-
nopolis, bet, pasiteiravus kom
petentingoje amerikiečių įstai
goje, pasirodė, kad šis jo rašy
mas yra klaidingas), Makiave-
lis (it. Machiavelli), Marian a po
lis, Priamas, Niagara, Santia-
gas, šatobrianas... 

2. i — o: aksioma, biblioteka, 
biografija, biologija, embrionas, 
embriologija, ichtiosauras, fior
das, marionetė (iš pre. marion-
nette), periodas, racionalizmas, 
sionizmas, sociologas, trio, trio
letas; Albionas, Diogenas, Dio-
kletianas, Dionisas, Dioskuras 
(ir dioskuras "neperskiriamass 
draugas"), Etiopija (ir etiopas), 
Hesiodas, Sionas (ne Sijonas!)... 

3. a — e arba e — a: aeroli-
tas, aerodromas, aeroplanas, ide
alas, okeanas, teatras, toreado
ras; Beatričė... 

arba « —* •: akorde
onas, alveolės, archeologija, are
opagas, homeopatija, ideologija, 
paleografija, teologija, teorija; 
Napoleonas, Reomiūras...; ko-
edukacija, koeficientas, poetas, 
poezija... 

5. Kiti atvejai: dualizmas, 
donžuanas, ritualas, tualetas; 
duelis, duetas; aoristas, farao
nas, oazė; ateizmas, deizmas, te-
izmas; mozaika, intuicija, kazu
istika; triumfas, triumviratas; 
ateneumas, linoleumas; koope
racija, koordinata... 

Šalia to dar tenka ypatin
gai pastebėti, kad tam tikrose 
vientisinėse svetimybėse varto
jame priesagas -ijas, -ija, tas 
pačias, kaip ir lietuviškuose žo
džiuose, pvz. galvijas, kalavijas, 
prekijas, šunija ir kt., bet išves
tinių sudėtinių svetimybių ra
šybos tiesiogiai ne jungiame su 
šiomis priesagomis, pvz.: bib
lija — bibliofilas, racija — ra
cionalizmas, radijas — radiolo
gija, radiotechnika, Adrija — 
Adrianopolis, Indija — Indiana, 
nete, Marianapolis; plg. dar: ge-
Indianapolis, Marija — litario-
nijus — genialus, herojas arba 
herojus — heroizmas, idėja — 
ideologija ir kt. 

(Bus daugiau) 

Austynas Ema, Ruta, 
Erika, Anna, Zelma -
go, 111. 

Bendikienė Jul© - Janina — 
Bronx ; N. Y» 

Blazaitis Agota, Juozas, Zita — 
Hartford, Conn. 

Brazaitis Bernardas, Darius-K., 
Eleonora, Agota — Detroit, 
Mich. 

Bruzaitienė Tamara — Kenosha, 
Wise. 

Burdulis Jonas, Saliomėja, Al
bina, Akvaliona, Birute — 
Worcester, Mass. 

Fedorovičius Kazimieras, Fran-
čiška, Zenija, Lidvina — Chi
cago, 111. 

Ivanauskas Adolfas — Oxford, 
Mass. 

Gabrusevičius Jonas, Elena, Al-
gimantas-Jonas — Chicago,111. 

Gantautas Antanas, Eleonora — 
Bridgeport, Conn. 

Grinius Alfonsas — Maywood, 
111. 

Imonaitis Benediktas — Chica
go, 111. 

Jakomaitis Kristupas, Anna, 
Edite, Voldemaras — Chica
go, 111. 

Jančiukas Pranas, Aldona, Vy
tautas, Rūta-Ona — Ply
mouth, Pa. 

Jonaitis Antanas — Cleveland, 
Ohio. 

Kaminskas Feliksas — Chicago, 
111. 

Kasperavičius Antanas, Antani
na, Vidija, Romanas, Livija, 
Virgilijus — S. Boston, Mass. 

Kazilionis Antanas 
N. J. 

Koroncevičius Borisas, UI j ana, 
Marija — New York, N. Y. 

Krumplys Jonas, Danutė, Chris
tina — Chicago, 111. 

Liegus Kazys — Paterson, N. J. 
Leikus Vladas — Peotone, 111. 
Maknys Jonas — New York, NY 
įlaruškevičius Teresė, Alina — 

Chicago, 111. 
Mikalainis Alfonsas — Worees 

ter, Mass. 
Plienaitis Juozas, Marcelė, Pi

jus, Jonas — Detroit, Mich. 
Rainys Ona, Zita-Maria, Ramu

tė — E. Chicago, Ind. 
Ruokis Jonas — Lyndhurst,N.J. 
Reimonaitė Olga — Scranton,, 

Pa. 
Šafrončikaš Nikodemas, Ofia 

— Auburn, Mass. 
Stankus Pranas, Ona, Juozapas, 

Pranciškus — Worcester,Mass 
Ufartas Juozapas — Almont, 

Mich. 
Vanagienė Michalina, Stasė — 

Chicago, 111. 
Vilutis Kazys — Lewiston, Me. 

Seniausias ir gražiausiai ilius
truotas lietuviškos minties žur

nalas. 

SVEIKATA - DIDYSIS TURTUS 
DIRVOS SKYRIUS SVEIKATOS KLAUSIMAMS 

*****yeda dr. D. Degesys, Cleveland 

Šis tas apie tonsilas 

Įsteigė kompozitorius, 
A. VANAGAITIS 

Kaina metams $2.00 
Susipažinti siunčiamas 

dovanai. 
6755 So. Western Ave. 

Chicago 36, 111. 

Šalis, kur nėra policijos 
Aštuonis mėnesius paprasti 

laikrodžiai, kokius mes turime, 
Špicbergene yra mažaverčiai. 
Čia kiekvienais metai keturis 
mėnesius trunka diena ir ketu
ris mėnesius naktis. Dėl to yra 
sunku tuo metu nustatyti, ar 
nueisi draugo pakviestas pas jį 
pietų valgyti 12 valandą dienos, 
ar 12 valandą nakties. Nuo spa
lio iki gegužės Špicbergene gy
veną žmonės neturi jokio susi
siekimo su pasauliu, išskyrus 
radiją. Tuo metu šią didžiulę sa
lą, tysančią aukščiau Norvegi
jos, negali pasiekti jokie laivai. 
Net ir laivai ledlaužiai šiais mė
nesiais nepajėgia įveikti Špic
bergeną supančių ledynų. Taip 
pat lėktuvai giliosios žiemos mė
nesiais negali nusileisti apledė
jusiuose Špicbergeno plotuose. 

Ir vis dėlto Špicbergene gyve
na žmonių. Aštuonis mėnesius 
metuose neturėdami jokio ryšio 
su pasauliu, čia gyvena 2,000 
norvegų ir 2,000 rusų. Ir vieni, 
ir kiti dirba anglių kasyklose, 
Nuo pasaulio ir šių dienų propa
gandos įtakos atskirti angliaka
siai Špicbergene vieni su kitais 
gerai sugyvena ir niekad neturi 
jokių konfliktų. Visi angliaka
siai, dirbą Špicbergene, mokes
čius moka Norvegijai. Anglies 
kasyklų administracija Špicber
gene taip pat yra norvegų ran
kose. 

Pragyvenimas Špicbergene yra 
gana pigus. Kas dienai išleidžia 
pusės dolerio vertės pinigą 
maistui, tas gali sau leisti įvai
riausius skanėstus. Gėrimai taip 
pat nėra brangūs. 

Būdinga tai, kad Špicbergene 
nėra jokios policijos. Tai bene 
vienintelė pasaulyje kertė (iš
skyrus laukinių gyvenimo būdą 
vedančius), kur apsieinama be 
policijos. Ne tik policijos, bet 
taip pat ir jokio kalėjimo bei 
arešto namų špicbergenė nėra. 
Špicbergeno gyventojai nereika
lingi jokio paso. Ir jei čia at
vyksta naujas angliakasys, nie
kas nė nebando jo paklausti, iš 
kurio krašto jis bus atvykęs. 

O šiaip, pažvelgus iš pirmojo 
požiūrio, Špicbergene tvarkoma
si, tarsi čia būtų atskira valsty
bė. čia net ir sava valiuta yra. 
Anglies kasyklas eksploatuojan-

Žiol buvo ir tebėra gana dažnai• čios bencĮrovė#. - dubininkams 

moka atlyginimus "vietine'* va
liuta. 

Špicbergenas turi ir savus įs
tatymus bei taisykles. Viena jų 
gana drakoniška laivų atžvilgiu: 
— laivas, priartėjęs 5 jūrmy
les prie Špicbergeno, neturi tei
sės panaudoti sirenų: — kad 
paukščių, kurių čia labai maža 
yra, neišbaidytų. Laukinių ga
gų (ančių rūšies paukščiai) Špic
bergene yra gausybė. Jų pūkus 
gyventojai naudoja pagalvėms 
ir patalinėms. Kadangi šių 
paukščių nepaprastai gausu, tąi 
gyventojai jiems reikalingą kie
kį pūkų prisirenka tiesiog iš 

jų tiek privisę, kad net užpul- pasitaiko. Dėl didelių šalčių nė-
dinėja dabartinių Špicbergeno 
angliakasių vaikus. Tie sulauki-
nėję šunes daug išnaikino šiau
rės elnių, sunkiai kovojančių su 
aštria vietos gamta. Vasaros 
mėnesiais Špicbergeno šiaurės 
elniai būna nepaprastai ėdrūs ir, 
palyginti, per trumpą laiką labai 
nutunka. Tačiau žiemos mėne
siais beveik nieko negauna ėsti 
ir išsilaiko iš sudalytų taukų 
atsargų. . • 

Špicbergene nėra jokių kelių, 
žiemos metu trunka dideli šal
čiai ir visą laiką (ir vasaros mė
nesiais) esąs įšalęs pogrindis ne-

gagų lizdų perėjimo metu. Ta^ teikia sąlygų kelių statybai, žie 
čiau giesmininkų paukščių špic- j mos metu gyventojai išmina 
bergene kaip ir nėra. Tik vie
nintelis paukštis, kuris retkar
čiais išdrįsta šioje ledynų ap
suptoje saloje pragysti, yra ne
įspūdingos dryžos (baltai juo
dai) startos. Ir jų nedaug, dėl 
to išleistos žiaurios taisyklės 
laivams, kad jie savo sirenomis 
neišvaikytų paskutinių giesmi
ninkų. 

Ledjūrio meškų Špicbergene 
gausu. Pirmaisiais, pavyzdžiui, 
pokariniais metais vienas Špic
bergeno medžiotojas per me
džioklės sezoną nušovė 146 bal
tąsias meškas, už kurių vieną 
kailį mokama iki $60. Jaunų 
meškiukų paklausa yra žymiai 
didesnė, negu baltųjų meškų kai
lių. Daugelis zoologijos sodų jų 
nori įsigyti. \ 

Amžinuose Špicbergeno ledy
nų kalnuose dar ir šiandien su
tinkamas bizamas. Tai tam tik
ros rūšies ožka, primenanti Ti
beto ožį. 

Nemaža Špicbergene sutinka
ma sidabrinių ir mėlynųjų lapių, 
žiemos mėnesiais ypač gundo 
vietos gyventojus leistis pavo-
jingon (dėl pusnių ir šalčių) 
lapių medžioklėn, nes jų kailių 
paklausa yra gana didelė. 

Savu laiku Špicbergene buvo 
nemaža šiaurės elnių. Dabar šių 
gražių plačiaragių gyvulių skai
čius nepaprastai yra sumažėjęs. 
Jų sumažėjimo priežastis — pri-
visimas sulaukinėjusių šunų. 
Špicbergeno gyventojai arklio 
vietoje ledais ir sniegu rogu.tes 
traukti naudoja šunis. Savu lai
ku iš šios salos išsikeldami gy
ventojai šunis paliko. Tie šunys 
ilgainiui sulaukinėjo ir šiandien 

sniege takus, kurie pavasarį 
tampa upeliais. Tirpstąs sniegas 
su savimi nuneša visas apie ang
liakasių gyvenvietes žiemos mė
nesiais susirinkusias šiukšles. 
Taip pat pavasarį iš gyvenamų 
patalpų išmetami kailiai, kuriuos 
nusineša vanduo; gyvenvietės 
išklojamos naujais kailiais. 

Geologų teigimais, čia yra, 
anglies, kuri susidariusi prieš 4 
milionus metų. Vaizdų Špicber
gene yra gana gražių. Amžinie
ji ledų ir sniego kalnynai bliz
ga juosva arba smaragdine spal
va. Tačiau jokių medžių šian
dien toje ledynų saloje neauga. 
Tegalima sutikti mažyčius ke
rus mūsų pažįstamo beržo, ku
ris savo dydžiu primena tyru
mų piktžolę. Ir vis dėlto medžio 
vietos gyventojams netenka rū
pintis ir jo nestinga. Nuo Ame
rikos per šiaurės ašigali prie 
Špicbergeno pakrančių atkeliau
ja pakankamai rąstų. 

Špicbergeno gyventojams yra 
daug sunkumų su vandeniu, čia 
neteka joks šaltinis, Tkadangi že
mė įšalusi iki 270 metrų. Dėl to 
vanduo čia didelis liuksusas. 
Angliakasiai vandenį gauna spe-

.cialiai pravestais vamzdžiais iš 
anglies kasyklų. 

Norvegai kas metai Špicber
geno kasyklose iškasa apie 
miliono tonų anglies. Tačiau ne
laimingas atsitikimas čia rete
nybė. Trijose Špicbergene esan
čiose kasyklose per metus te
įvyksta tik vienas nelaimingas 
atsitikimas. Gydytojai ir gailes
tingo? seserys, esą pria anglies 
kasyklų, beveik neturi ką veik
ti, nes ir susirgimų labai rttaiĮ 

ra sąlygų įvairioms baciloms 
plisti. Net ir peršalimai labai re
tai pasitaiko. 

žuvų Špicbergeno fijordų iš-
takuose taip pat tėra viena rū
šis — raudonasis upėtakis (fo-
relė). Kitų žuvų rūšių nesutin
kama. Tačiau sugaunamasis upė
takis savo skanumu pavaduoja 
kitas žuvis. 

Kiekvienas daktaras, apžiū 
rėdamas ligonį, visada nepra 
leidžia progos žvilgterėt į gerk
lę, nes gerklėje dažnai slypi 
daugelio ligų priežastys. 

Jeigu mes paimtume ir patik
rintume mikroskopu burnos ar
ba gerklės gleivinę, tai rastume 
didelę daugybę įvairių bacilų. 
Dauguma iš jų yra nereikšmin
gos, bet dažnai su valgomais 
produktais arba kvėpavimo me
tu ten patenka ir taip vadina
mų piktybinių bacilų, kurios su
kelia gerklės uždegimą, o vė
liau išsisklaido ir po visą kūną. 

Tonsilos yra lyg pastatyti var
tai užpakalinėje burnos angoje, 
kurie saugoja, kad j mūsų kūną 
nepatektų ligos užkrėtėjai, ši
tos liaukos, kai jos yra sveikos, 
gamina medžiagas, vadinamas 
antitoxinais. Antitoxinai naiki
na bacilų nuodus ir pačias ba
cilas. 

Bet kartais tos liaukos būna 
nepajėgios sunaikinti patekusius 
užkrėtėjus ir jos pačios suserga. 
Tada liaukos parausta, gerklė 
ima skaudėti, ligonis skundžia
si, kad sunku nuryti, tempera
tūra pakyla. 

Po keleto dienų šie reiškiniai 
praeina ir ligonis pagyja be kom
plikacijų. Bet kai kada bacilos 
iššaukia abscesų formavimąsi 
pačiose liaukose. Arba tie užde
gimai kartojasi taip dažnai, kad 
žmogus beveik kas met serga, 
vos tik prasidėjus šaltesniam 
orui. 

Tas dažnas sirgimas vadina
mas chronišku uždegimu, šiuo 
atveju liaukų (tonsilų) audinys 
surandėja, tarp tų randų susida
ro kišenės ir ten bacilos laikosi 
nuolatos, siųsdamos nuodus \ vi
są kūną. šie nuodai sugadina 
širdį, inkstus ir kitus svarbius 
organus, šiuo atveju širdies ne

galima pagydyti kitaip, kaip tik 
išoperavus tonsilas. 

Daug kas galvoja, kad tonsi
las operuot yra negerai. Girdi, 
po operacijos vaikas gali su» 
sirgti vaikų paralyžium, arba 
sustot augęs. 

Netiesa! Kol tonsilos yra svei
kos, jų operuoti nereikia, bet 
jeigu jos pakenktos ir karto
jasi chroniški uždegimai, tai jas-
būtinai reikia išoperuot, nes 
chroniškai užkrėstos tonsilos sifc> 
kelia tokias ligas, kaip: rhei|« 
matas, širdies ydos, skarlatina 
ir sunkūs vidujiniai ausų už
degimai. . • 

Tonsilų operacija label pa
prasta. Tonsilos yra apsupto® 
plėvele, kuri labai lengvai atsi* 
dalina nuo raumenų, prie kurii} 
tos liaukos paprastai būna prį» 
sigladusios. Po operacijos val» 
kai būna labai laimingi, nes nil 
šalti gėrimai, nei ledai (ids 
cream) jiems jau nebūna pav<$» 
j ingi. Išoperuotas vaikas geriajtt 
jaučiasi ir sveikesnis auga. 

Kitos liaukos, kurios vaikjį} 
amžiuje duoda daug rūpesčiu 
tai adenoidai. Jos yra užpakali* 
nėje gerklės sienelėje ir karta|jį 
užauga didesnės, negu turėtį 
būti. Tokie padidėję adenoidal 
užspaudžia kvėpavimo takus ir 
vaikas turi kvėpuot per burną. 
Naktį tokie vaikai kelia nerim% 
tėvams savo sunkiu kvėpavimu 
arba knarkimu. Tokių vaikį 
plaučiai gerai neišsivysto ir pdl* 
prastai jų augimas sutrinka. Jie 
turi palinkimą sirgti džiova. 

Šių liaukų pašalinimas yna 
paprastas ir jas išima kartu sm 
tonsilom. 

Taigi baimė operuoti tonsilas 
yra nepagrįsta. Jeigu, jos chro
niškai užkrėstos, geriau išope
ruoti. 

IŠ VOKIETIJOS 
Vokiečiai praneša^ kad 1950 

m. buvo pastatyta 350,000 butų. 
Tuo tarpu Anglija tepajėgė pa
sistatyti 1?0,000 butų. 

* 
Vokietijos porcelano pramo

nė vėl atkurta ir 50% jos ga
mybos eksportuojama. Didžiau
sias inporteris yra Amerika. Net 
55 % porceliano eksporto eina į 
Ameriką. Po to Vokietijos por-
celaną dideliais kiekiais perka 
Brazilija, Italija ir Šveicarija. 

* 
Iš šįmetinės cukraus gamybos 

Rytų Vokietijoje (ypač žemu
tinė j Saksonijoj) rusai paimsią 
570,000 tonų cukraus reparacijų 
sąskaiton. 

* 

Vakarų Vokietijos pramonės 
mugė įvyks 1951 m. Hannove-
ryje nuo vasario 28 d. 

* 
1951 metų pavasarį Kdelno 

mieste vokiečiai rengia tarptau
tinę foto-kino pramonės parodą. 

* 
Prancūzija paprašė, kad Va

karų Vokiettitjos fabrikai jai 
pagamintų 70,000 auto padangų. 

* 
Amerikos aukštasis komisa

ras Vokietijoje gen. McCloy iš 
specialaus fondo vokiečiams pa
skyrė: $310,683 medicinos pa
galbai, $325,794 universitetų 
knygoms nupirkti, $75,126 uni
versitetų laikraščiams, $21,450 
universitetų įkalbamiesiems apa^ 
ratams ir plokštelėms, $50,000 
pavyzdingiems kambariams mo
kyklose, $23,000 parodoms ir tt. 

# 
Vokietijos gyventojų, surašy

mo duomenimis, Vakarų Vokie
tijoj yra 47,557,926 gyventojų. 
Moterų yra 2,961,312 daugiau, 
negu vyrų. Tai paskutiniųjų 
dviejų karų pasėkos. 

SLA PROBLEMOS 
( Atkelta iš 4-to pusi. ) 

galvoti, kad arba jie gana toli 
nuo teisinio galvojimo, arba la
bai jau nesigilina į savo užda
vinį ... 

Pagaliau, įstatų komisija savo 
sugestijas reiškia ir dėl tokių 
pasiūlymų, kurie neturi nieko 
bendra su įstatais. 

Pavyzdžiui, trys pasiūlymai 
dėl centro ir Atlantic City na
mų. Įstatų komisija vieną iš tų 
pasiūlymų pasiūlė "svarstyti", 
kitus du — "Paliekam seimui 
spręsti." 

Tie klausimai visai nėra "mat
ters pertaining to the Consti
tution" ir todėl jie neturi būti 
nei perduodami įstatų komisi
jai. čia yra grynai administra
ciniai — finansiniai klausimai, 
tad dčl jų turėtų pasisakyti vi
sai kitos, būtent, finansų ir 
kontrolės komisijos. Tie pasiū
lymai, tarp ko kita, nepriklauso 
nei prie tos rūšies, kurie turi 
būti iš anksto skelbiami organe, 

nes tas reikalavimas numatytas 
tik santvarkos dalykams, o ns 
tokiems, kaip namų pirkimas ar 
pardavimas. 

Taigi norėtųsi, kad ateityjįjt 
Įstatų Komisija nusikratytų nu® 
tų dalykų, kurių iš jos konstitu
cija nereikalauja, bet atliktų 
tai, ko reikalauja. O dėl viso ko, 
būtų dar geriau, jei kuopos, 
rengdamos pasiūlymus, nepasi
tenkintų vien pageidavimo pa
reiškimu, bet siųstų jau pareng
tus pakeitimų pasiūlymus, pa
našiai, kaip tai daro Vykdomoji 
Taryba. V. R. 

Naujas žodynas 
V. Pėteraičio • 

"Mažasis lietuviškai - angliškas 
žod vijas" 

Gabija, 370 Union Ave, B*>-
oklyn 11, N. Y. 

Kaina $2.00. 

SANTAUPOS APDRAUSTOS IKI $10,000 

Budas pinigams taupyti 
* Kiekvienas sutiks, kad nieko nėra geresnio, kaip 
turėti grynų pinigų, kai jų reikia. Dauguma to pa
siekia per taupomą sąskaitą. Kodėl nepradėjus da
bar, įnešant j Bank of Ohio bet kokią sumą. 

Sustok ar telefonuok MAin 1-8100 
6 p a t o g i o s Į s t a i gč o s 

FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORP. NARYS 
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HARTFOKD, CONN. 
MOKYTOJŲ KONFERENCIJA 

Lapkričio 26 d. (sekmadienį), 
12;00 vai., lietuvių parapijos 
mokyklos patalpose įvyks lietu
vių mokytojų konferencija litu
anistinio švietimo ir mokytojų 
profesiniams reikalams aptarti. 
| konferenciją kviečiami visi 

lietuviai mokytojai, dabar dirbą 
ar anksčiau dirbę mokytojų dar
bą, Tikimasi, kad konferencijo
je dalyvaus ir senieji Amerikos 
lietuviai mokytojai, norį bendra
darbiauti šiais reikalais su trem
tiniais mokytojais. 

Konferencijos darbotvarkėje, 
be kelių referatų aktualiais li
tuanistinio švietimą klausimais, 
bus pranešimai iš vietų apie 
tuanistinio švietimo klausimais, 
taip pat bus aptariami mokytojų 
profesiniai reikalai. 

Konferenciją ruošianti komi
sija turi ne visų mokytojų Con-
necticute adresus, todėl negali 
visiems pasiųsti vardinių kvie
timų j konferenciją, šis praneši
mas yra viešas visų mokytojų 
kvietimas į konferenciją. 

Konferencijos reikalais infor
macijų galima gauti: J. Giedrai
tis, 1632 Broad St., Hartford, 
Conn. 

RUOŠIASI PADĖKOS DIENAI 
tremtinių komitetas, vykdy

damas Hartford, Manchester ir 
apyl. tremtinių nutarimą, inten
syviai ruošiasi padėkos dienai, 
kuri bus gruodžio 10 d. Progra
moj: 11 vai. pamaldos už trem
tinių atkvčtėjus ir kitus gerada
rius (pamokslą sakys prof. kun. 
Yla), 4 vai. po piet gpecialus po
būvis — vakarienė lietuvių pa
rapijos mokyklos salėje. 

Rengėjai yra susirūpinę, kad 
kiekvienas geradaris, atsikvie-
tęs tremtinius į Hartford, Man
chester ir apyl. nebūtų pamirš
tas. Todėl visi tremtiniai, kurie 
dėl įvairių aplinkybių išvyko iš 
šių apylinkių, maloniai prašomi 
ne vėliau lapkričio 15 d. pra
nešti savo atkvėtėjų ir kitokių 
geradarių vardus, pavardes ir 
adresus rengimo komisijai: V. 
Balčiūnas, 250 Collins St., Hart
ford, Conn. 

Iškilmių metu visiems atkvie-
tėjams bus įteikti specialūs pa
dėkos lapai. Specialūs padėkos 
lapai bus įteikti ar paštu pa
siųsti ir tiems geradariams, ku
rie tremtiniams padėjo susirasti 
darbą, butą, buvo siuntę siunti
nių ir panašiai. 

Hartfordo ir apylinkes tremti
niai, kurių adresus žino Komite
tas, gaus smulkias informacijas 
paštu. Kas pranešimo negaus ar
ba gyvena kitur — informacijų 
klauskite aukščiau nurodytu ad
resu. 

ĮDOMUS KONCERTAS 

Lapkričio 19 d. Hartforde kon
certuos operos solistai Stasys 
Liepas ir Juzė Krištolaitytė. 

Šio koncerto visi Hartfordo 
lietuviai labai laukia. Jis įvyks 
Lietuvių Klubo patalpose ir pra
sidės 3 vai. po piet. 

KANDIDATUOJA 1 CONN. 
SENATĄ 

Teisėjas Frank Monchunas ir 
šiais metais kandidatuoja į Conn, 
valstybės senatą. Jis ir dabar 
yra senato atstovas. Hartfor-
diečiai lietuviai tikisi, kad F. 
Monchunas laimės ir šiuos rin
kimus. 

MELASAI PAVYKO 
LIETUVIŲ DIENA 

ALT ir BALF skyrių rengta 
Lietuvių Diena nelabai pavyko. 
Svarbiausia, kad buvo mažai 
aukų rinkėjų ir todėl mažai pi
nigų tesurinko. Galvojant apie 

kitas panašias, jau dabar per
šasi mintis, kad joms reikia 
daug rūpestingiau visiems lietu
viams pasiruošti. 

NUTILO BIMBININKAI 

^ Hartforde ankstyvesniais lai
kais labai triukšmavo bimbinin-
kai. Paskutiniuoju metu jie tar
si dingo, žmonės teisingai sa
ko, kad laikas žaizdas išgydo, o 
mes manome, kad laikas bimbi-
nius komunistus paialdos ... 
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LIETUVIAI AMERIKOJE 
DETROIT, MICH. 

JAU RENGIASI VASARI© 
16-TAl 

Detroito Lietutvių Organi
zacijų Centras pradėjo ruoštis 
tradiciniam Vasario 16-sios mi
nėjimui. Jau išrinkta minėjimui 
rengti komisija: DLOC vicepir
mininkas A. Rinkūnas, E. Pau-
razienė, J. Pilka, J. Naruševi
čius, dr. Pr. Padalskis, dr. B. 
Baleliūnas ir J. Gliaudys 

Iškilmingas minėjimas su pra
kalbomis ir menine dalimi įvyks 

PRAŠOM TALKON 
K E T U R I  M Ė N E S I A I  —  š i ų  m e t ų  

spalis, lapkritis, gruodis ir ateinančių metų sausil, 
skelbiami 

DIRVOS PLATINIMO TALKOS LAIKU. 

Talkoje dalyvauti kviečiami visi skaitytojai 
ir kiti tautiečiai, kurie linki, kad Dirva būtų plačiau 
skaitoma ir stiprėtų savo turiniu. 

Vietoj vaišių, kurios pagal lietuvių papročius 
pailstai talkininkams rengiamos, bet kurių šiuo 
atveju jokiu būdu nebūtų galima surengti, Dirva nu
mato eilę dovanų tiems, kurie per šituos keturis 
mėnesius pradės prenumeruoti Dirvą, ir platintojams, 
kurie per tą laiką pripirš Dirvai naujų skaitytoju 

Penkiolika dovanų: 
Amerikoje gaunamų lietuviškų knygų, pasi

rinktų paties dovanų gavėjo, kiekvienam už $10 vertčs 
(arba ^$10 grynais pinigais). 

šios dovanos skiriamos skaitytojams ir platintojams ir atiteks 
laimėjimo būda. 

Jos bus skiriamos, jei per talkos laiką bus išleista ne mažiau 
kaip 250 skaitytojų ir 250 platintojų taškų, tai yra, jei per tą laiką 
bus gauta ne mažiau kaip 250 naujų metiniu prenumeratorių, arba 
atitinkamas skaičius dalinių prenumeratorių. 

Dvi dovanos: 
kiekviena po 
šios dovanos skiriamos skaitytojams ir platintojams ir atiteks 

laimėjimo būdu. 
Jos bus skiriamos, jei per talkos laiką bus išleista ne mažiau 

kaip po 400 abejų taškų. 

Dvi dovanos: 
kiekviena po OO 

Šios dovanos skiriamos skaitytojams ir platintojams ir atiteks 
laimėjimo būdu. 

Jos bus skiriamos, jei per talkos laiką bus išleista ne mažiau 
kaip po 750 abejų taškų. 

Didžioji dovana » $150 
Ši dovana bus paskirta daugiausiai taškų surinkusiam platin

tojui, tačiau tik tokiam, kuris bus surinkęs ne mažiau kaip 30 taškų, 
ir jei per talkos laiką bus išleista bent 1000 platintojų taškų. 

Jei du ar daugiau platintojų turėtų po iygiai taškų, tai ši dovana 
teks vienam iš jų laimėjimo keliu. 

Kiekvienas naujas prenumeratorius, kuris už
sisakys Dirvą jos platinimo talkos metu, tai yra, nuo 
1950 metų spalių men. 1 d. iki 1951 m. sausio m. 31 d., 
gaus po DU TAŠKUS dovanoms laimėti: vieną skaity
tojo, kitą platintojo. Kiekvienas taškas bus paliudytas 
tam tikru ženklu su numeriu. 

Kas Dirvą užsisakys per platintoją, tas gaus 
tik skaitytojo tašką, o platintojo tašką gaus platin
tojas. Bet platintoju gali būti kiekvienas senas ir 
naujas skaitytojas, jeigu tik jis prikalbins ką kitą 
užsiprenumeruoti Dirvą ir atsiųs Dirvai jo prenu
meratos mokestį. NORS IR VIENĄ NAUJĄ PRE
NUMERATORIŲ GAVĘS PLATINTOJAS GALI 
LAIMĖTI $10, $50, arba ir $100 VERTĖS DOVANĄ! 

Kas talkos metu užsisakys Dirvę ne visie 
metams, o tik daliai, tas gaus ir taškų tik atitinkamą 
dalį: jei mokės tik $1 (už 13 savaičių), tai gaus tik po 
ketvirtadalį skaitytojo ir platintojo taško. Jei mokės 
$2, gaus po pusę abiejų taškų, o mokėdamas $3, gaus 
po tris ketvirtadalius taškų. Jei tam taško numeriui 
teks dovana, tai ji bus padalinta tarp tų, kurie, turės 
to taško atskiras dalis. 

Dovanos bus skirstomas 1951 m. vasario men* 
Smulkiau apie tai bus paskelbta atskirai. 

1951 metais vasario 4 d. Ukrai
nian Temple salėja, 

DLOC prašo visas Detroito 
lietuvių organizacijas nerengti 
tą dieną savo parengimų, kad 
detroitiečiai galėtų ko skaitlin
giausiai dalyvauti vasario še
šioliktosios minėjime. Visas ren
gimo pelnas jau paskirtas Ame
rikos Lietuvių Tarybai, Lietu
vos laisvinimo kovai vesti. 

Smulkesnės žinios apie pro-* 
gramą bus paskelbtos vėliau. 

BALTIMORE, MD 
ALT SĄJUNGOS SKYRIAUS 

SUSIRINKIMAS 
Spalio 31 d. Svetainės patal

pose įvyko Amerikos Liet. Taut. 
Sąjungos 8 skyriaus susirinki
mas, pirmininkaujant V. Vel
žiui ir sekret. Lietuvninkui, ku
riame buvo pranešimas iš ALT 
S-gos konferencijos if apsvars
tyta eile klausimų, 

PAMINĖJO JTO SUKAKTĮ 
Spalio 24 d., Jungtinių Tautų 

Organizacijos penkerių metų su
kakčiai paminėti, Catonsville 
Women Club pakvietė Baltimo 
rėje gyvenančius lietuvius da
lyvauti Tautų Dienoje. 

SLA pirmininkas adv. ,W. F. 
Laukaitis laikė paskaitą tema 
"Tautos už geležinės sienoj 
adv. E. Armanavičienė — apie 
naujakurių santykius su Ame
rika. 

Po paskaitų jaunimo grupė pa
šoko porą lietuvių tautinių šo
kių. Visame minėjime lietuviai 
užėmė centrinę vietą, nors ta 
ir ne jų buvo rengiama. 

NAUJAS ŠEIMININKAS 
J. Kriaučeliūnas, buvęs kelis 

mėnesius Lietuvių Svetainės 
šeimininku, iš tų pareigų pasi
traukė. Nauju šeimininku pa
kviestas F. Laščiukauskas. Ač. 

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

Kada jūsų namai arba ftp 
kandai tampa sunaikinti arba 
sugadinti ugnies, kreipkitės į 
P. J. KERŠIS, dėl apkainavi-
mo, ko visada reikalauja ap-
draudos kompanijos pirm, ne
gu išmoka už nuostolius. 

P. J. KERŠIS 
609-12 Society for Saving Bid. 

Telef.: MAin 1-1773. 
Rezidencija: PENINSULA 2521 

Clevelando rytiniame rajone 
randasi naujoji lietuvių para
pija. Jos organizatorius kun. An
gelaitis, prisiglaudęs labai var
gingose patalpose — bažnyčioje, 
kurias, jei ne ant pastato iškel
tas kryžius; niekas ir nelaikytų 
bažnyčia. 

Energingomis pastangomis ir 
triūsu kun. Angelaičiui jau pa
sisekė suorganizuoti tokią pi
nigų sumą, kuri leido Įvykdyti 
bažnyčios statybos projektų kon
kursą, atlikti visus paruošiamuo
sius statybos darbus, įvykdyti 
statybos varžytines ir šiomis 
dienomis pradėti pačią statybą. 

Dirvoje jau esame rašę, kad 
bažnyčia statoma pagal arch. 
S. Kudoko projektą, laimėjusį 
pirmąją premiją. Tame projektų 
konkurse tada dalyvavo 8 lie
tuviai inžinieriai. Konkursas ir 
buvo skelbiamas tik lietuvių in
žinierių tarpe. Tai labai malo
nus reiškinys, kada lietuviškos 
parapijos atiduodamos organi
zuoti lietuvių rankoms. Juk mes 
čia turime tiek gerų specialistų, 
kad turime ne tik teisės, bet 
ir pareigos parodyti jų sugebė
jimus. 

Dar maloniau, kad bažnyčios 
ir statybos konkursą pasisekė 
laimėti lietuviui inžinieriui, sta
tybos srityje jau turinčiam gra
žią praeitį. Prieš savaitę pasi
baigęs statybos konkursas, ku
ris buvo vykdomas pagal visus 

V 

Inž. J. Augustinavičius, Fel. Baranauskas, kun. An
gelaitis ir archit. St. Kudokas aptaria statybos planus* 

kaip statybininko, praeiti? 
— Statybos darbus savisto

viai pradėjau vykdyti dar ta
da, kai buvau Universiteto suo
le. Pirmasis mano statybos dar
bas buvo Telšių amatų mokykla. 
Po to sekė Telšių ligonių kasų 
rūmai, linų fabrikas Telšiuose, 
pradžios mokyklos ir kiti pasta
tai Lietuvoje, šalia to darbo te-

rxi3 

JONAS G. 
P O L I T E R  

L i e t u v i s  
Namų Maliavotojas 

Popieriuotojas 
Apkainavimas ar patari
mas reikale jusų namo 
pagražinimo suteikiama 

nemokamai. 

495 East 123rd St. 
Telef.: POtomac 1-6899 

Lapkričio 1 d. įvykusių statybos iškilmių dalyviai 

Mūsų specialybe 
virtuvių, vonių, arkų ir 

spalvotų langų 

PERTAISYMAS 

Taip pat popieriuojame arba 
dažome kambarius 

K. ŠTAUPAS 
16908 Endora Rd. KE 1-8794 

vyskupijds nustatytus reikala
vimus, buvo laimėtas clevelan-
diečio inž. Juozo Augustinavi-
čiaus. 

Visų šventųjų dieną, dalyvau
jant 200 parapijiečių, buvo pra
dėti pirmieji statybos darbai. 
Visi susirinkusieji turėjo gali
mybę įkasti pirmąjį kastuvą ir 
pradėti darbą. Bažnyčios pama
tų pašventinimas ir oficialiosios 
iškilmės įvyksiančios kiek vė
liau, kada bus tam pasiruošta. 
Dabar gi jau vyksta senųjų ir 
statybą trukdančių pastatų nu
griovimas, žemės lyginimas ir 
pamatų kasimas, žodžiu, dar
bas užvirė visu spartumu. 

Jūsų korespondentas dalyvavo 
darbų pradmėje, turėjo galimy
bės matyti, su kokiu entuziaz
mu statybai ruošiamasi ir pasi
kalbėti su statybą laimėjusiu 
inž. J. AugustinaviČiumu 

Inž. Augustinavičius, pradė
damas atsakinėti į mano stato 
mus klausimus, paminėjo, kad 
jei jam tenka šią lietuvių baž
nyčią statyti, ji negali neprisi
minti visų tų lietuvių, ypač kun. 
Angelaičio, kurie jam parodė ir 
pasitikėjimo ir nepagailėjo gerų 
patarimų. 

— Konkurse dalyvavo penkios 
statybos firmos. Jų tarpe tik 
viena lietuvių. Laimėjau varžy
bas todėl, kad pasiūliau pigiau
sią ir priimtiniausią statybos 
kainą. 

•— {domu būtų patirti jūsų, 

ko dirbto ir kaip Palangos mies
to inžinierium. 

Prieš porą metų atvykęs ii 
Vokietijos į Clevelandą pradė
jau dirbti kaip braižytojas kons-

įtruktorius. Susipažinęs su vie
tos sąlygomis, greit perėjau į 
savistovų statybos darbą. Iki šio 
laiko Clevelande jau esu pasta

tęs 20 mažesnių ir vieną dešim
ties butų (dr. Tamošaičių) na
mus. Visi šie namai yra mano' 
ir projektuoti, 

— Norėčiau ta proga išgirsti 
kiek duomenų ir iš jūsų biogra
fijos. 

— Kaip matai, — ėmė kalbėti 
juokaudamas inžinierius, — esu 
jaunas, tad lyg ir nėra kuo skai
tytojus nustebinti. Bet jei jau 
reikia, galiu pasisakyti. Esu gi
męs 1912 metais, ūkininkų šei
moje, žemaičių Kalvarijoje. Au
gau 8 brolių ir 3 seserų šeimoje. 
Mokiaus Sedoje, Telšiuose ir 
aukštuosius statybos mokslus 
1938 metais baigiau Vytauto Di
džiojo Universitete, Kaune. 

— Tik aš ir mano brolis dai
lininkas P. Augius esame atsi
dūrę- Amerikoje. Kur kiti Išefr 
mos nariai, neturiu jokios ži
nios. 

— Tai būtų lyg ir viskas. Bet, 
tiesa, kai rašysi Dirvoje apie 
šios bažnyčios statybą, tai bū
tinai neužmiršk priminti mūsų 
gero lietuvio Felikso Baranaus
ko. Jis prieš 20 metų statė Cle
velando Šv. Jurgio bažnyčią, o 
dabar, dalyvaudamas parapijos 
komitete, padeda statyti ir šią 
bažnyčią. 

Radau progos keliais žodžiais 
persimesti ir su Feliksu Bara
nausku, kuris buvo atėjęs įkasti 
pirmąjį naujos statybos kastu
vą. Tai vienas iš vyresniosios 
Clevelando lietutvių kartos vei
kėjų, kuris džiaugiasi, kad čia 
atsirado nemažai naujų veikėjų 
ir lietuvybės stiprintojų. 

Grįždamas iš kuklių iškilmių 
galvojau, kaip būtų visiems lie
tuviams miela, jei ši naujoji 
bažnyčia, prie kurios statybos 
aktyviai prisideda ir naujieji 
ateiviai, tarnautų mūsų garbei 
Ir ateičiai. R. G. 

Tokia statoma naujosios parapijos bažnyčis 

t 
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ffiMČSE 
SLA LAUIKIA SVEČIŲ 

Kitą šeštadienį visos Cleve-
lando SLA kuopos bendrai ren
gia vakarą Lietuvių Salėje. Tai 
pirmas žingsnis pasirengime 
1952 metų SLA seimui Cleve-
lande. Vakaro pelnas skiriamas 
to seimo rengimo reikalams. Ka
dangi tai bus žymus įvykis Cle-
velande, tai ir visai lietuvių vi
suomenei tinka paremti to sei
mo rengimą. 

Į vakarą atvyksta įžymūs 
svečiai: SLA centro sekretorius 
dr. M. J. Vinikas iš New Yorko 
ir SLA centro daktaras kvotė
jas dr. S. Biežis iš Chicagos. Va
karo programoje bus koncertas, 
kuriame be žemiau dedamame 
skelbime nurodytų solisčių ir 
ciurlioniečių vyrų choro, daly
vausianti ir žinoma Amerikos 
lietuvių dainininkė solistė p. 
Biežienė iš Chicagos. Bilietai į 
tą vakarą jau parduodami (po 
$1.00 ir po 75c.). Jų galima gau
ti Dirvoje ir pas SLA kuopų 
pareigūnus. 

Dr. M. J. Vinikas 

Dr. S.. Biežis 

BALFO 68 SKYRIUS 
lapkričio 12 d. (sekmadienį) 
11:30 vai. Lietutvių apatinėj sa
lėj šaukia susirinkimą, į kur] 
kviečiami atvykti nariai ir pri
jaučiantieji. 

Pirmininkas A. Banys 

REMIA DIRVĄ 

Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos Clevelando skyriaus 
metinio susirinkimo proga, se
nas Dirvos skaitytojas Smigels-
kis Antanas, Dirvos redakcijos 
reikalams įteikė $5.00 auką. 

A. Smigelskis, dažnai - užsuki 
damas į redakciją, visada nusi
perka naujausias lietuviškas 
knygas ir pasiteirauja, ar greit 
turėsime naujų. Tai pavyzdys, 
kaip reikia branginti lietuvišką 
knygą. 

RKO Keith's 105th 
Lapkričio 8—14 "No Way 

Out" su Richard Widmark ir 
Linda Darnell. 

MAISTO PARODA, 

kuri prasideda Public Hali šian
dien, lapkr. 9, ir truks ligi lapkr. 
17, yra 62-oji tokia paroda Cle-
velande — seniausia tokios rū
šies paroda, rengiama kas metai. 
Ji atidaryta kasdien, išskyrus 
sekmadienius, nuo 1:00 iki 11:00 
vai. p.p. Joje galima matyti ne 
tik įvairių išradimų paties mais
to gaminimo, bet taip pat ir jo 
jpokavimo srityje, į kurį dabar 
ypatingą* <&ug 4ęwm*. tampa
ma. t 

FILMOS ŠEIMOMS 
Public Lihrary prie Norwood 

gatvės (6405 Superior Ave.) 
lapkričio 14 d., antradienį, 7:30 
vai. vak. bus rodomos keturios 
filmos: apie atominę energiją, 
kaip moteris dekoruoja namą, 
Arizonos vaizdai ir ruduo ūkyje, 
kaip jis atrodo vaikams. Įėjimas 
nemokamas. Leidžiami ir vaikai, 
jei lydimi suaugusių. 

HIPPODROME 
Nuo trečiadienio, lapkr. 15 d., 

čia rodoma filmą "Deported", 
kuri buvo pagaminta ypatingo
mis aplinkybėmis. Jai filmuoti 
buvo "išnuomotas" ištisas Ita
lijos miestelis su visais gyvento
jais, kurie buvo padaryti "ar
tistais". Sako, buvo išgerta ne
maža itališko kianti vyno, kol 
miesto tėvai sutiko su tuo pa
siūlymu, bet gyventojai dar ir 
šiandieną kalba apie „tas dienas, 
fcai jie buvo padaryti filmos 
"žvaigždėmis". Tai buvo mieste
lis Colle Vai D'EĮsa, Toskanijos 
gilumoj, tarp Sienos ir Floren
cijos. 

NAUJAKURIŲ DĖMESIUI! 
Edmundas čapkevičius . 

atstovauja didelę baldų ir namų 
apyvokos reikmenų bendrovę. 
Jūs rasite didelį pasirinkimą 
įvairių baldų, šaldytuvų, skal
biamų mašinų, virtuvinių plytų, 
radijo bei televizijos aparatų, 
siuvamų mašinų ir moderniš 
kiaušių Electrolux dulkių siurb
lių. N -

Suinteresuotieji prašom kreip
tis šiuo adresu: 

Edm. čapkevičius 
1382 Giddings, Rd. 

Telef. UT 1-8312 

MRS. CARLSTON 
1358 Giddings Rd., 

dėl persikraustymo turi parduo
ti: baltą emaliuotą virtuvės pe
čių, virt. stalą, 2 kėdes, sudeda
mą lovą, normalią lovą vienam 
asmeniui ir 2 stalus. 
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CLEVELANDO KUOPOS 

LAPKRIČIO 18 
šeštadienį Liętarh| Salėje 

rengia vakarą 
Kalbės: 

Rr. M. J. Vinikas 
Vyriausias SLA Sekretorius 

Dr. S. Biežis, 
Vyriausias SLA Daktaras ^ Kvotėjas 

Koncertinėje programoje dalyvaus: 

S. Kudokienė, V, Morkūnienė ir 
Čiurlionio Ansamblio Vyrų Choras, 

diriguojamas Alfonso Mikulskio. 

Po programos šokiai prie gero orkestro ir bufietas 

Pradžia 7:0O vai. vąk. Bilietai po $1.00 ir po 75 c. 
Gaunami Dirvoje ir pas lęuopų pareigūnus 
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KAI LANKYSIT 

MAISTOlPAltOBĄ 

Neuimirškit pareikalauti kny
gutės "FOOD ĮS FUN". Tai 
yra iliustruota knygelė au 
daugeliu maisto gaminimo 
receptų ir įvairiais patari
mais, kaip sudaryti menu. Ji 
gaunama East Ohio Gas Co. 
kioske, Maisto Parodoje, Pub
lic Hali. ši naudinga knygutė 
gaunama tik7 .pareikalavus. 

"Society Plan" 
jums padeda taupyti L 

Ateikit. Susipažinkit su 3 laipsniu 
planu, kaip sudaryti Jusų taupymo 
sąskaitą, arba pareikalaukit raštu 

Nemokamos Knygeles 
išaiškinančios apie šį asme

nišką patarnavimą. 

& 

Nemokama vieta automobiliui pa
statyt Jums esant banke, tuojau už 
namų, 127 Public Square. 

Federal Deposit Insurance Cofp. 
narys.' 

IŠNUOMOJAMI 

2 kambariai ir bendrai 
naudojama virtuvė 
suaugusiems asmenims 

8715 Meridian Ave. 

NO Btmm 
TERMS 

ANYWHERE 
LOANS TO 

R E P A I R ,  M A I N T A I N ,  
MODERNIZE YOUR HOME 
OR BUSINESS PROPERTY 

Nepaprasta! MONCRIEF'O 
1950 ŠILDYMO Ir VfiDINIMO VIENETĄ! 

• GAS *OIL *COAL 

THE HfcNRY FURNACE CO., Medina, Ohio 
y 

CLEVELAND, QHJO 

Rudens laika*! 
Tai yra laikas, kuris primena, jog jau laikas 

pyti, kad žmogus gaištimi aprūpinti saVQ gyvenimo 
reikalus. 

Clevelande Lietuvių Bankas yra puikiausia taupymo 
viet#> O- po naujų patvarkymų dabar kiekviena taupymo 
knygutė yra Federal Insurance Corporation apdrausta iki 

$ 10.000 
Tai yra Jungtinių Valstybių valdžios užtikrinimas 

Čia te šeštadieniais (subatomis) atidaryta iki 1 vai. p. p. 

THE SUPERIOR SAVINGS 
AND LOAN ASS'N. 

6712 Superior Are. HE 1-2498 

INSURED 

SUOPIS FURNITURE 
6921 Wade Park EX 1-f*"1 

Visokių rūšių baldai ir elektriniai bei kitoki reikmenys 
virtuvei ir kiekvienam Jūsų buto kambariui 

ŽEMOS KAINOS MALONUS PATARNAVIMAS 

Patogi vieta apsipirkti lietuviams naujakuriams 
lietuviškoje krautuvėje 

-*trrr fe 

NEW CHINA RESTAURANT 
Cleveland's Finest and Most Beautiful 

• Eating Place 
CHINESE and AMERICAN DISHES 

1710 EUCLID AVE. 

tr •*1 ». J ;  • 

GEROS ANGLIES šaukit* ~ EN 1-3300 

Geriąusia Pocahonta, kiaušiniai ar gabalai 
Mūsų anglis gera — Mūsų patarnavimas dar geresnis 

Pabandykit ir įsitikinkit! 
Skubus pristatymas 

MARKET COAX, CO. 
1261 Marcj uette Ave#— Agntes Klemencic, Sav. 

P J KEUSIS 
609-12 Society for Savings Bldg.—Cleveland, Ohio 

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

Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuoee, kreip
kitės i mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvftf-
riuose apdraudos-insurance reikaluose. 

Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildymai 
garantuojama. Kreipkitės i mane telefonu arba asmeniškai. 

n\*. 

Štai pranąšystjį, kuri jums gali 
būti lemiama: jūsų tolimo atstu
mo šaukimai pavyks' dvigubai 
greičiau, jei pasakysit telefoninin-

nunaerį. 

turi* *»? 
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Pilnai padengta apdrauda UTah 1-4515 

WM. PEBBS PAINTING CO. 
Namų Pagražinimas iš Vidaus ir iš Lauko 

7526 Star Avenue Cleveland 3. Ohio 

į I J. S AMAS - JEWELER | 
§ Persikelt | naują didisnę ir gražesnę krautuvę s 

I 7007 Superior Ave. Greta Ezella Theatre 5 

jau turime didesni rinkin[ Deimantų, žiedų, Laik* §j 
H; rodėlių ir visokių graždaikčių, už nupigintą kainą. E 

r: 

Wilkelis Funeral Home 
Valdžios pripažinta laidotuvių direktore 

Aldona Wilketti - Wirby 
Pilnas laidotuvių patarnavimas 

—HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS— 

$3 

. HEnderson 1-9292 

(2j) THE ONI9 Mil TEimtOM C9MPANY 

6202 SUPERIOR AYS. 

JAKUBS & SON 
FUNERAL HOME 

Vėsinamas oras Jūsų patogumui 

Delia E. Jakubs & W illiam J. Jakubs 
Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 

25 metai simpatingu ir nmto patarnavimo 
6621 Edna Avenue ? ENdieott 1-1763 

j-r-. C.'1. •••*>• ••."r, v."'- v .. " k • 
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RVA THE FIELD 
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AUK* A, AR, MOKESTIS i*1 tai anksžiau būdav0- Tik tas praretėji-
- mas nėra vien prisitaikymas prie naujo

sios ateivijos. Kaip tik senieji gana dažnai 
(~JAVOME LAIŠKĄ iŠ-.New Yorko, ku- priirena. esą, susirinkimai tam tik ir kvie-

riame išreiškiamas nusistebėjimas, ko- čiami, .kad pasipinigautų, nieko daugiau 
m vienas CIevelando veikėjas per Vieny- j juose ir nėra... Daugelis tuo ir aiškina 
bę priekaištauja J??rui už viešą rinkliavą 
New Yorko mieste. Sako "nes č'a visi, ly
giai seni, lygiai nauji amerikiečiai, atsidė
ję dirbame, kad rinkliava pavyktų, ir nie
kam nekilo abejojir .u, jog darom nereika
lingą dai bą. O štai dabar iš Clevelando, ku
riame niekad toki rinkliavų nebuvo daroma 
(čia miesto valdžia jų neleidžia), mus už 
tai bara lyg gindamas New Yorko gyven
tojų kišenes nuo Balfo talkininkų "užpuo
limo" ... 

MŪSŲ AKIMIS, šis klausimas turi 
dvi puses. Iš vienos pusės — jei New Yorko 
gubernatorius ir miesto vadovybė tą su
manymą sveikino, jei vyskupas laimino ir 
pats miesto galva pirmasis davė auką, tuo 
duodamas paskatinamą pavyzdį visiems 
miesto gyventojams, tai iš kitų miestų nė
ra reikalo sielotis dėl New Yorko gyven
tojų kišenių, kurių juk niekas ir netuština 
per prievartą. 

Kitas dalykas — pačių naujakurių pri
sidėjimas aukomis prie Balfo darbo palai
kymo. Autorius nurodo, jog dabar susi
rinkimuose vis rečiau ir rečiau berenka-
mos aukos. Mat juose dabar daugumą jau 
sudaro naujakuriai ir seniesiems veikė
jams esą lyg ir nebepatogu siūlyti rinkti 
aukas, nes dar kaip ir nedrąsu naujuosius, 
ekonomiškai neisitvirtiriusius, tuo apsun
kinti. Dėl to esą iš viso visaki aukų rinki
mai dabar susilpnėję. 

Autoriaus nuomone, laikas jau vėl 
grįžti prie senojo metodo ir susirinkimų 
progomis nebijoti rinkti aukas Balfo rei
kalams. Jis teisingai nurodo, jog ir nauja
kuriai jau yra pakankamai pajėgūs, kad 
dolerį-kitą tokiomis progomis aukotų. Jie, 
kaip patys pergyvenę tuos sunkumus, juo 
labiau turi būti tame reikale jautrūs. 

savo nenorą lankytis į susirinkimus. 
* 

TODĖL, norint į reikalą pažiūrėti rim
čiau (sekant kalbamo straipsnio ragini
mu), reikia pagalvoti, ar tikslus dalykas 
yra visą veikimą finansuoti tik susirinki
muose renkamomis aukomis. Tas šaltinis 
galėjo būti ilgą laiką geras, bet jis neap
skaičiuojamas ir nežinai, kada jis išseks. 
Atrodo, kad jis yra gerokai nusekęs, ir nu
sekęs ne tiek dėl to, kad dabar susirinki
muose atsirado naujų žmonių, o daugiau dėl 
to, kad jau labai ilgai buvo iš jo semiama. 
Susirinkimų lankytojai į tą aukojimą pa
galiau pradėjo žiūrėti, kaip į savotišką pa
baudą už netinginiavimą, kadangi tas, kas 
vietoj ėjęs į susirinkimą, pasilieka namie ar 
nueina kur "pakazyriuoti", tai iš jo ir au
kos niekas nepaprašo... 

Atgraso daugelį aukotojų ir tas aukų 
tikslų įvairumas: tautos fondas, kultūros 
fondas, šalpos fondas, o kur dar paskiros 
organizacijos ir visoki kitoki sumanymai... 

Dažnas pasako: apsidėkime visi tam 
tikru mokesčiu į vieną fondą, tegul viršū
nės apskaičiuoja, kiek būtinai reikia, su-
mokėsim, o jie ten tegul skirsto visiems 
reikalams. Kiek tenka girdėti, tai minčiai 
pritaria visi — seni ir nauji, neišskiriant 
ir kalbamojo straipsnio autoriaus, kuris sa
vo laiku pats per Dirvą yra raginęs kurti 
visiems bendriems lietuvių reikalams vieną 
iždą, žinoma, neliečiant paskirų organiza
cijų saviems reikalams turimų iždų. 

BALFO rinkliava New Yorke 
mmrnSSį 

NUOMONES 
Persūdyta... 

Vienybėje kažkas (nepasira
šęs) praneša, kad pianistas V. 
Bacevičius šių metų sausio mė
nesį turėjo 25 metų savo žurna
listinės veiklos sukaktį. 

Praneša 10 mėnesių pavėluo
tai, bet užtat persūdytai, oi, kaip 
persūdytai! Esą., "V. Bacevičius 
yra parašęs su viršum du tūks
tančius straipsnių Lietuvos spau
doje"! 

Man rodos, kad V. Bacevičius 
iš Lietuvos yra išvykęs maždaug 
prieš 12 metų, o jau 10 metų, 
kaip nei tų laikraščių, kuriuose 

« j jis rašęs, nebėra. Taigi tuos 
Spalio 26 d. New Yorko mies-, nuo spalio 27 d. iki lapkričio 11 tūkstančius straipsnių jis galė

to majoras Vincent R. Impeliit-j d. vadinamos: "UNITED LI-1 j0 parašyti tik per 13 pirmųjų 
ten oficialiai atidarė Bendrojo j THUANIAN RELIEF FUND savo žurnalistinės karjeros me-
Amerikos Lietuvių šalpos Fon- DAYS" visame New Yorke. j tų. Jei tai būtų tiesa, tai jis tu-

Atidarydamas rinkliavą, ma-irėio kas metai parašyti viduti-
joras Impellitteri pasišaukė ma- Į n^kai po 154 straipsnius, arba 

beveik po 3 straipsnius kas sa-

do didžiojo New Yorko rinklia
vą, kuri tęsis iki lapkričio 11 d. 

Atidarant vajų, Balfo pirmi
ninkas kan. Juozas R. Končius 
lietuvių vardu pasveikino mies
to majorą, o jis perskaitė pro
klamaciją, kuria visos dienos 

žutę Elenutę Jurgėlaitę, pasi
puošusią tautišku kostiumu ir 
pirmas į jos rinkliavos džutę Įdė
jo savo auką Balfui. 

vaite, per visą 13 metų be jokios 
pertraukos! 

Jei taip, tai jis galėjo būti 
žurnalistas profesionalas. Bet, 

pasiteiravus pas vieną kitą Lie
tuvos žurnalistų Sąjungos na-* 
rį, nei vienas neatsimena, kad 
V. Bacevičius būtų net Sąjungoj 
buvęs. Ir, jei taip būtų buvę, 
tai jo straipsniais turėjo mir
gėte mirgėti Lietuvos spauda, 
o aš, nors ir gana uoliai skai
čiau ano meto Lietuvos laikra®^ 
čius, to visai nepastebėjau . *. 
Ir Amerikos lietuviu snaudojė 
per paskutini dešimtmeti taip 
f>at nekrito i ak j šimtai V. Ba
cevičiaus straipsniu net jeigu 
prie jų būtu priskaitvti ir pra
nešimai bei skelbimai apie jo 
muzikos studija ar koncertus ... 

Rašo. kad redaktorium ir žur
nalo leidėju V. Bacevičius buvę#. 
Taip, pasirodo, iš tikrųjų būta, 
bet to žurnalo (Muzika ir Te«\ 
atras), sako, išėję tik du ar trys 
numeriai... 

Iš to sprendžiant, nebežinau, 
ar galima tikėti ir visais kitais 
to pranešimo pasakojimais. 

Persūdyta!... 

J. G., Brooklyn, N. Y. 

P a r t i e č i ų  p a s i m a t y m a s  

"Kas bus, kai ateis laikas didesnių aukų 
— kai reikės griebtis Lietuvos Nepriklau
somybės gynimo? Ar ir*tada mūsų nauji 
ateiviai nuo aukų šalinsis, o aukojimo klau
simas bus paliktas svetimiesiems? — klau
sia minėto straipsnio autorius. 

Šiame klausime jis teisus ir neteisus. 
Teisus, kiek primena pareigą ypač čia įsi
kūrusiems tremtiniams būti aktyvesniems 
aukojimo srity. Neteisus, kai teigia, kad 
naujakuriai nuo aukojimo šalinasi, palik
dami jį svetimiesiems. 

Visų pirma, aukų rinkimą ne lietuvių 
tarpe reikia išskirti. Jeigu yra galimybė 
lietuviams kreiptis į visų amerikiečių dos
numą, atsisakyti nėra prasmės. 

O kad čia įsikūrę tremtiniai aukojimo 
pareigą būtų palikę tik seniau čia gyve
nantiems lietuviams, tai netiesa. Juk ir 
pačiame Clevelande buvo pastebėta, kad 
per pereitą rinkliavą Toutos Fondo reika
lams tremtiniai sudėjo didesnę visos sumos 

DAR tame straipsnyje klausiama, ko-
naujieji ateiviai dažnai pakalba apie 

apsidėjimą mokesčiu, bet neapsideda. 
Klausimas visai vietoj. Bet yra ir at

sakymas. Kad būtų mokami reguliarūs 
mokesčiai, reikia, kad būtų įsteigtas tas vi
suotinis lietuvių iždas. 

Bet jo ligi šiol nėra. Kod§l? Todėl, kad 
vis dar tebestudijuojamas klausimas, kaip 
tą padaryti. 

Daugelis senųjų veikėjų su nepasiti
kėjimu žiūrėjo, dalis dar ir tebežiūri į vi
sokią centralizaciją ir taip pat į apsidėji
mą reguliariu mokesčiu. Sako, nieko iš to 
nebus. Mes visą amžių aukojom, kiek no
rėjom, aukosim ir toliau, bet privalomais 
mokesčiais niekas negali mūsų apdėti, čia 
laisva šalis! Sako, mes nepratę susivaržyti, 
mes vertinam savanorišką auką! 

Ar naujakuriai turi vieni atskirai or
ganizuoti iždą, į kurį mokėtų pasiskirtus 
mokesčius? Vėl negerai — visuomenės 
skaldymas! Taip ir laukiama, kada gi "vy
riausi rabinai" tą reikalą sutvarkys ... 
Jeigu dabar ALT suvažiavimas padarys 
kokios pažangos šioj srity, tai puiku. Bet 
galima ir abejoti, nes mintį apie tokius da
lykus jau dabar kai kas (ne naujakuriai!) 

yra po 3-4 dienų, o Vliko dele-
"Bandyti, o jei pasirodytų ga

lima, tai ir atgaivinti Lietuvos 
santykius su Italijos Respubli
kos vyriausybe" — tokį antrą 
Vliko delegacijos tikslą Romo
je nurodė Vliko pirmininkas M. 
Krupavičius. Pirmasis, kaip jau 
žinome, buvo — pareikšti padė
ką popiežiui, 

* * 

Respublikos su respublika san 
tykiai paprastai reiškiasi pripa 
žinimu ir diplomatinių atstovų 
pasikeitimu. Lietuvos respubli
ka šiuo metu yra nenormalioje 
būklėje, bet su kai kuriomis 
valstybėmis jos santykiai tebė
ra reguliarūs, nors kiek ir vien
pusiški. Amerikoje, Anglijoje, 
ribota forma net ir Prancūzijoje, 
yra Lietuvos diplomatinės atsto
vybės, kurios pripažistamos tei
sėtai reprezentuojančiomis Lie
tuvos Respubliką ir jū reprezen-
tavimas yra praktiškai priima
mas. Tiesa, tos valstybės šiuo 
metu neturi specialių atstovų 
Lietuvai, kadangi Lietuva dabar 
yra nenormalioje padėtyje ir 
neturi veikiančios vyriausybės. 

Italija (fašistinė), kai rusai 
užėmė Lietuvą, pasiskubino itik-
ti Maskvai ir Berlynui, kurių 
susitarimu tas užėmimas buvo 
įvykdytas: ji nutraukė santy
kius su Lietuvos pasiuntinybe. 

Demokratinė Italija to fašis
tinės Italijos pasielgimo nepa
norėjo ligi šiol kaip reikiant 
atitaisyti. 

Atnaujinti Lietuvos santykius 
su Italijos respublikos vyriau
sybe — turėtų reikšti ne ką kita, 
kaip atgauti Italijos formalų ir 

B. K. Naujokas 

pilną faktinį pripažinimą Lietu
vos pasiuntinybei prie Kvirina-
lo. Taigi, iš pirma paminėto Vli
ko delegacijos tikslo, reiktų ma
nyti, kad Vliko delegacija, ke
liaudama | Romą, kaip tiktai to 
ir norftjo 

* * 

Iš pirmininko M. Krupavičiaus 
pasakojimo, kaip delegacija to 
tikslo siekė, vis dėlto susidaro 
visai kitoks vaizdas. Pirminin
kas išskaičiuoja visą litaniją 
kliūčių dėl, kurių delegacijai bu
vo labai sunku prieiti prie Itali
jos vyriausybės viršūnių ir dėl 
kurių pasirodo delegacija nei ne
mėgino eiti... M. Krupavičius 
apsisprendė, kad būsią geriau 
visą reikalą išspręsti "tarp par
tiečių" — mat Italijos ministe-
ris pirmininkas yra italų krikš
čionių demokratų vadas, o mūsų 
Vliko pirmininkas — lietuvių 
krikščionių demokratu vadas. 
Taigi manyta, kad "toks su to
kiu" lengviausiai susikalbės ... 

Deja, taip neišėjo. Mūsų pir
mininko itališkasis kolega pasi
rodė esąs taip užimtas, kad net 
jo sekretoriaus niekaip negalėjo 
pagauti nei jo paties, nei jo pa
dėjėjo ... 

Nepavyko pagauti nei Italijos 
premjero draugo, teko pasiten
kinti pasimatymu tik su draugo 
žmona, paskui su vienu senato
rium, kuris mūsų pirmininką re
komendavo kitam italu prem
jero sekretoriui. Tas kitas se
kretorius pažadėjęs išrūpinti 
audienciją pas premjerą, bet 
tik pirmadienį ar antradienį, tai 

Svečiai nuo Baltijos kranto 

dalį, nors tuo metu tremtinių Clevelande j vadina "magiškomis lazdelėmis", ar "Ame-
buvo skaičiuojama apie 700, o iš viso lie
tuvių Clevelande skaičiuojama bent 10 ar 
15 kartų daugiau. Tas pats buvo pastebėta 
ir Chicagoje. Ir kituose susirinkimuose, 
kur esti renkamos aukos, matome, kad ten 
dalyvaujantieji tremtiniai neatsilieka nei 
paskirų aukų stambumu, nei, juo labiau, 
bendra suma, kadangi yra faktas, jog į 
susirinkimus tremtinių paprastai jau su
sirenka didesnis skaičius, nei senųjų vei
kėjų. 

Bet teisinga! pastebėta, kad susirinki
muose dabar rečiau berenkamos aukos, ne-

rikos veikimui svetimais kooperatyvais"... 
Kai gyventojai nori, kad Kongresas 

priimtų kokį įstatymą, tai jie rašo laiškus, 
siunčia telegramas kongresmanams ir se
natoriams, dėstydami savo reikalavimus. 
Gal, būsimo Tarybos suvažiavimo proga 
(lapkričio 17 ir 18, Hotel McAlpin, New 
York) irgi vertėtų rašyti laiškus bei siųsti 
telegramas Tarybos nariams, reikalaujant, 
kad jie nebeatidėliotų bendruomenės orga
nizavimo ir centrinio jos iždo bei tautinio 
solidarumo mokesčių sutvarkymo klausi
mo. 

šį sekmadienį Clevelando Se
verance Hall koncertavo Suomi
jos Politechnikos instituto stu
dentų Choras iš Helsinki. Nors 
ir vėlokai buvo patirta apie šį 
koncertą, tačiau daugiau kaip 
šimtinė lietuvių jį aplankė. 

Choras geras, galima sakyti, 
kaip neprofesionalų choras, net 
labai geras. Dainavo visos eilės 
suomių kompozitorių dainas. 

Mums dar artima ir tai, kad 
jie tik šią vasarą atvyko iš tos 
pačios Baltijos pakrantės, kur 
ir mūsų tėvynė yra likusi. 

Clevelandas, berods, pirmoji 
vieta, kur jiems teko susidurti 
su lietuviais ir kur lietuviai, pa
lyginti, gausiai aplankė jų kon
certą. čiurlioniečiai įteikė gėlių 
ir pasveikinimo adresą. Tai sve
čius ypatingai sujaudino. 

Chicago j (Orchestra Hali), lap
kričio 25 — Detroite (Rockh. 
Memorial), lapkr. 28 — Ann 
Arbor (Hill Aud.), gruodžio. 1 
— New Haven, gruodžio 4 — 
Phiadelphijoj (Drexel Inst.) ir 
gruodžio 6 — Brooklyne atsi
sveikinimo koncertas. 

Gražu ir tikrai malonu būtų, 
jei tose vietose lietuviai gausiai 
aplankytų jų koncertus ir pa
sveikintų tuos mūsų laiminges-
niuosius kaimynus, kurie ir da
bar dar gali atnešti mums mū
sų tėvynei artimos dvasios. 

Clevelande su gėlėmis jie bu
vo pasveikinti vien lietuvių. 
Būtų gražu, kad visose pami
nėtose lietuvių gyvenamose vie
tovėse lietuviai pasirūpintų mie
lus svečias pasveikinti su gėlė-

gacija taip ilgai nebegalėjusi 
laukti, nes kai kuriuos delegaci
jos narius spyrę grįžti emigra
cijos reikalai, todėl delegacija 
audiencijos nebesulaukusi ir iš
vykusi. 

Su tais asmenimis, su kuriais 
Vliko pirmininkui teko matytis, 
pasirodo, kalbėta visai ne apie 
Lietuvos santykių su Italijos 
Respublika atnaujinimo galimy
bes, o daugiausiai tik apie ... M. 
Krupavičiaus kadaise vadovautą 
Lietuvos žemės reformą. 

Vis dėlto pirmininkas tvirti
na, kad šioje srityje "numatyti 
darbai atlikti", tik stigo jiems 
"apvainikavimo" — tai yra fak
tiško pasimatymo su de Gasper-
ri, kuris pasimatymas, tačiau, 
anot pirmininko, būtų tik gra
žus formalumas, nes visos in
formacijos ir taip buvusios per
duotos i tinkamas rankas. 

Atleiskite, bet iš įvykių eigos 
visai nematyt, kad būtų atlikti 
koki nors numatyti darbai, nes 
Lietuvos Respublikos santykių 
atnaujinimui su Italijos Respu
blika, atrodo, nieko nedaryta. 

Visų pirma labai nemaloniai 
stebina pareiškimas, kad Vliko 
delegacija galėjo pasimatyti su 
Italijos premjeru, bet nesiryžo 
palaukti dar 3-4 dienas, nes kaž
kas spyrė skubėti išvažiuoti 
emigracijos reikalais.\ 

Tas kažkas buvo ne kas kitas, 
kaip V. Sidzikauskas, kuris tik
rai netrukus po tos kelionės at
vyko į Ameriką. Iš M. Krupavi
čiaus pakartojamai pabrėžtų pa
reiškimų išeina, kad tik dėl jo 
kaltės neįvyko tas svarbus pa
simatymas. Jei tai tiesa, tai bū
tų pamato V. Sidzikauską viešai 
paklausti — argi jo emigracijos 
reikalai tikrai buvo toki skubūs 
ir reikšmingi, reikšmingesni net 
už galimybę Vliko delegacijai 
pasimatyti su Italijos premjeru. 

Tačiau, paliekant V. Sidzi
kauskui laisvę aiškinti ar ne
aiškinti tą reikalą (šiaip ar taip, 
tam tikras apkaltinimas iš M. 
Krupavičiaus pusės jam viešai 
metamas), galima numanyti, 
jog V. Sidzikausko išvykimas 
šiuo atveju negalėjo būti rimta 
kliūtis. Nes, be jo, būtų dar li

kęs pirmininkas ir kitas dele
gacijos narys (abu de Gasperri 
"partiečiai"), kurie juk, tur būtį 
būtų gi radę kelią atgal ir be V» 
Sidzikausko ... Kodėl jie nega
lėjo palaukti iki antradienio tik 
dviese? Ypač, kada visas reika
las jau buvo pastatytas nebe 
valstybinėje, o krikščionių de
mokratų partijos plotmėje! 

Jeigu nelaukė, tai yra pamate 
manyti, kad nebuvo vilties pa* 
simatyti. Atvirai kalbant, de 
Gasperri sekretoriams galėjo 
susidaryti įspūdis, jog tikrai ne
verta gaišinti premjr/l'o laiko 
pasikalbėjimams apie M. Krupi* 
vičiaus nuopelnus Lietuvos že-» 
mės reformos srityje. O apie 
pasiuntinybės statusą Italijoj 
delegatai neužsiminė — to bent 
iš M. Krupavičiaus pasakojimo 
visai nematyti. 

Todėl negalima sutikti su pir
mininko tvirtinimu, kad antroji 
misija būtų buvusi atlikta paten
kinamai. M. Krupavičius čia 
bandė panaudoti international!* 
niu krikščionių demokratų san
tykiu galybe, bet ši kartą tlj 
santvkin reikšmė pasirodė ne
efektyvi. 

* * 

Iš viso nemalonu, kad reikia 
apie tuos dalykus kalbėti. Bet 
reikia todėl, kad Vliko pirmi
ninkas per spaudai skirtą Eltos 
biuletenj savo pasipasakojimus 
paskleidė i viešumą, ir pasklei
dė tokia forma, kokios jokie di
plomatinius uždavinius atlikti 
užsimoję asmenys nenaudoja. 
Todėl i šj pareiškimą — pasi
pasakojimą reikėtų žiūrėti, kaip 
j nelemtai nevykusį asmens 
žingsni, rūpestingai at jungtiną 
nuo pačios Vliko institucijos. 

Toki klausimai, kaip santykių 
su valstybėmis atnaujinimas ar 
užmezgimas iš viso turėtų bū^į 
diplomatinių pasiuntinybių konĮh 
petenciioje. Vlikas, jeigu reikĮI 
ir atrodo būsiant naudinga, gfc* 
lėtų pasiuntinybėms talkinin
kauti, bet kai jo delegatai to
kioj srity ima veikti vien savo 
vardu, tai visiškai suprantami, 
kad valstvhėms vadovaujant! 
asmenvs niekaip nesuranda lai
ko su jais pasimatyti. 

Iš tos pamokos atitinkami as
menys turėtų padaryti išvadas. 

Lapkričio 13 jie koncertuos j mis. 
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