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REDAKTORIAI ANT 
MEŠKERĖS... 

Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos vardas kai kam, ma
tyt, neduoda ramybės, lyg kris
las akyje. Tokie "kankiniai" 
jieško progos bent įgelti šioje 
organizacijoj# veikiantiems as
menims. 

\ 
Prieš kiek laiko Naujienose 

pasirodė straipsnelis iš Water
burio, kuriame buvo reiškiamas 
didelis "susirūpinimas", esą 
ALTS pirmininkas ir sekretorius 
per jų vedamą lietuvių radijo 
valandėlę garsina komunistų 
rengiamą gegužinę! Vėliau ten 
pasirodė ir paaiškinimai bei iš
sisukinėjimai dėl to straipsnelio. 

Mat, pasirodo, garsinta buvo 
gegužinė ne kokios nors komu
nistinės organizacijos, bet vieno 
id Waterburio lietuvių klubų, 
kuris, tiesa, nėra pasižymėjęs 
lietuviškų reikalų rėmime, bet 
kurį komunistų organizacija lai
kyti irgi nėra pamato. Jo narių 
tarpe esą nemaža katalikų pa
rapijos narių, žinomų Waterbu
rio lietuvių profesionalų ir nef 
vienas lietuvis, žymus vietos 
policijos pareigūnas. Garsinimas 
vyko tarp kitų komercinių skel
bimų. 

Apie šį "komunistinio paren
gimo" garsinimą po kiek laiko 
pasirodė straipsnelis ir Vienybė
je, kur tūlas "Pašalietis" irgi 
reiškė savo pasipiktinimą, pri
dėdamas ir "susirūpinimą", kur, 
girdi, Amerikos Lietuvių Tauti-
ftes Sąjungos vadai nuves orga
nizaciją, jeigu jie per radiją ra
gina tautiečius remti "stalincų 
parengimą" ... Maža to — tas 
'Tašalietis" išreiškė ir didelį 
susirūpinimą Sąjungos vidaus 
reikalais: kodėl lig šiol niekur 
nebuvę Sąjungos seimo nutari
mai, kiek ten buvę surinkta au
kų, kas su jomis padaryta ir 1.1. 
Esą, Sąjungos skyriai, kurie ne
turėję seime delegatų, ligi šiol 
nežino, ką seimas nuveikęs ir t.t. 

Šia proga iš Waterburio mums 
rašo: 

"Nelabai stebimės, kad tokį 
prasimanymą kažkas paskelbė 
Naujienose, bet stebimės, kaip 
jis galėjo pasirodyti Vienybėje, 
kurios redaktorius kaip tik nese
niai pats Waterburyje lankėsi, 
ALTS pirmininką gerai pažįsta, 
rodos, čia būdamas, net nemaža 
jo pagalba naudojosi, žino ko
kios čia yra organizacijos ir, ga
vęs (ar sukūręs?), kokio "pa; 
šaliečio" raštelį, pats galėjo su
sivokti, kad čia prasimanymas. 

Pašaliečio lūpomis skelbiama, 
esą, ALTS seimo nutarimai ne
paskelbti, niekas nežino, kas tan 
įvyko. Tuo tarpu visiems, kurie 
seka atitinkamą spaudą, apie 
ALTS seimą ir jo nutarimus vis
kas yra gana gerai žinoma, ka
dangi apie tai spaudoje buvo 
gana plačiai rašyta. Be to, ALTS 
valdyba po seimo visiems sky
riams, taigi ir tiems, iš kurių 
nebuvo seime delegatų, jau 

> esanti išsiuntinėjusi net du ap
linkraščius, kuriuose labai pla
čiai painformuota ne tik apie 
tai, kas buvo seimo metu, bet 
ir po seimo. Kai kurie dalykai 
pašaliečiams galėtų nei nerūpėti, 
jei jiems apie tai ir nebuvo pra
nešta." 

Tai "žvejojimas" padrumstuo-
se visuomeniniuose vandenyse. 
Bet vienintelės "žuvys", kurios 
iiuo atveju yra pakliuvusios ant 
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Lietuviu ir lenki; protestas 
Pries neapgalvotą tarptautinio įstatymo sumanymą 

Sekmadienio "New York 
Times" savo pirmajame puslapy
je jsidėjo žinią iš Jungtinių 
Tautų apie lietuvių ir lenkų pro
testą dėl projektuojamojo tarp
tautinio įstatymo, draudžiančio 
organizuoti, toleruoti teroristi
nius veiksmus arba vesti civili
nį karą svetimoje teritorijoje. 
Pačioje pradžioje pabrėžiama^ 
kad tos protestuojančios organi
zacijos — Amerikos Lietuvių 
Taryba ir Amerikos Lenkų Kon
gresas — čia turi galvoje, jog 
to įstatymo priėmimo atveju ne
legalia bus laikoma visa veikla, 
šiuo metu Lenkijoje ir Pabalti
jo kraštuose nukreipta prieš bol
ševikus. Kadangi dabar tenai 
bolševikai vykdo tautų žudymą, 
tai tuo pačiu ir šis įstatymas, 
jeigu jis būtų priimtas, tarp
tautiniu mastu pažeistų tų pačių 
Jungtinių Tautų jau priimtąją 
Tarptautinę Genocido Konven
ciją. 

Amerikos Lietuvių Tarybos 
memorandume, įteiktame jung
tinio štabo viršininkui gen. 
Omar N. Bradley, laikraštis sa
ko, prašoma, kad suinteresuotų 
valstybių atstovams ir grupėms 
būtų leista tuo klausimu pareikš
ti savo nuomonę ne tik išeinant 
iš bendro karinio saugumo po-

talka 

Dirvos talka iki rugsėjo 26 d. 
davė jau 109 naujus skaitytojus, 
kurie sudarė 344 taškus. Atseit, 
vienas dešimtadalis mūsų siekia
mo tikslo jau laimėta. 

Į talką jau įsijungė kelių di
desnių kolonijų ir užsienio vals
tybių mūsų bendraminčiai. Deja, 
talkos dar nejaučiame iš Detroi
to, Brooklyno, Bostono, Philadel-
phijos ir kitų didelių lietuvių ko
lonijų. 

Paskiri mūsų talkininkai turi 
laimėję taškų: 
1. Astrauskas St., 

Worcester, Mass 76 tašk. 
2. Panlėnas J., Chicago, 

Illinois 65 tašk. 
3. Cesonis A., Baltimore, 

Md 16 tašk. 
4. SaladMus Pr., Rochester, 

N. Y. 16 tašk. 
5. Diržys A., Venecuelk 8 tašk. 
6. Kęsgaila St., Canada 8 taš,k. 
7. Lukošiūnas P„ 

Australija 8 tašk. 
8. Zubkus Ansrela 

Brooklyn. N. Y 5 tašk. 
Kiti talkininkai turi pO 4 ir 

ma?iau taškų. 

žiūrio, bet ir paskiro, ryšium su 
tragiška padėtimi strategiškai 
svarbioje Pabaltijo srityje. Len
kai laiške, nusiųstame Atstovų 
Rūmams sako, kad, įstatymo 
priėmimo atveju, bus palaužta 
bet koks laisvės judėjimas tau
tų, kurios šiuo metu yra Sovie
tų Sąjungos pavergtos. 

Toliau "New York Times" pa
brėžia, kad lietuviai ir lenkai 
dėl tokio tarptautinio įstatymo 
projekto kaltina 1948 m. JAV 
buvusį Rumunijos įgaliotą mi-
nisterį Vespesian V. Pella, kaip 
jo inspiratorių. Betgi, toliau sa
koma, jog pats V. Pella, dabar 
gyvenąs New Yorke, aiškinasi, 
jog įstatymas numato pasmerkti 
tiktai panašią akciją, kuri bu
vo savo metu Graikijoje, bet 
jokiu būdu jis neina prieš tik
rosios laisvės pogrindžio kovą. 
V. Pella taip pat tvirtina, kad 

šio įstatymo inspiratorius yra 
Jungtinių Tautų teisių komisijos 
ekspertas prof. J. Spiropoulos, 
kuriam buvo savo metu pavesta 
tirti Graikijoje civilinio karo 
reikalą. JAV atstovas prof. Hud
son, esą, taip pat šį įstatymo 
projektą remia, nors jis pats, 
New York Times pranešimu, at
sisakęs ką norsxtųo reikalu pa
reikšti. 

šio įstatymo projektas, kaip • 
žinia, bus svarstomas ateinan
čioje Jungtinių Tautų pilnaties 
sesijoje, kuri lapkričio m£n. 6 
dieną prasidės Ženevoje. Tuo 
reikalu dabar susirūpino ir Free 
Europe centro komitetas, kuris 
oficialiai remia laisvinimo kovą 
bolševikų okupuotuose kraštuo
se ir kurio veikla, pagal šį įsta
tymą, būtų pastatyta uz įstaty
mo ribų. 

i 

Kaip yra sii susitarimais? 

New YorkasJaigB atostogas 

meškerės, tai atitinkamu laik
raščių redaktoriai... Waterbu-
riečiai šiuo atveju, atrodo, dau
giausiai domisi tik vienu klau
simu : ar tos "žuvys" kibo į kab
liuką per neapsižiūrėjimą, ar są
moningai ir noromis tą darė? 

Lietuviškasis New Yorkas po 
vasaros karščių pamažu atgyja. 
Organizacijos ir kiti kultūriniai 
vienetai jau pradeda savo ru
dens veiklą. 

Pirmasis didelio masto pokarš-
tinis parengimas yra ruošiamas 
bendromis Didžiojo New Yorko 
jėgomis, baigiant tremtinių pa
galbos vajaus savaitę, spalio 7 
d. Vokietijoje pasilikusiems ir 
išemigruoti negalintiems lietu
viams rinkliava, prasidedanti 
spalio 1 d. ir pasibaigianti spa
lio 7 d., bus papildyta koncerto 
ir koncerto programos leidinio 
pajamomis. Ypač koncerto pro
gramos leidinys šį kartą žada 
duoti gražaus pelno paremti 
tremtinius, nes leidinyje gausiai 
skelbiasi vietos biznieriai, kon
certo rėmėjai ir patys tremti
niai, prisiunčią savo padėkas as
menims, juos atkvietusiems į 
Ameriką. 

Pats koncertas įvyksta Lost 
Pattalion salėje. Jo programoje 
dalyvauja Operetės Choras, ve
damas Mykolo Liuberskio, ope
ros solistė Felecija Pupėnaitė, 
akompanuojant Aleksui Mro-
zinskui, ir dramos aktore Asė 
Dauguvietytė. Vokietijos lietu
vių pasveikinimą amerikiečiams 
pareikš vyks. V. Brizgys, kuris 
Amerikos krantus pasiekia spa
lio pirmosiomis dienomis. 

Vincė Jonuškaitė, kuri šiemet 
paminėjo savo 25 metų dainos 
darbo sukaktį, pradėjo ruoštis 
savo dainų koncertui, gruodžio 
8 d. įvykstančiam mažojoje Car
negie salėje, šį jos koncertą ofi
cialiai organizuoja Moterų Vie
nybė, savo atostogas užbaigusi 
ir pereitą antradienį jau sugrį 
žusi prie veiklos. 

Dainininkė Florencija Korsa
kaitė, visą vasaros laiką koncer

tavusi Pranės Lapienčs vasar
vietėje, rudenėjant sugrįžo į 
New Yorką ir jau keletas dienų, 
kai jį paliko, išvykdama į Ca-
liforniją. Los Angeles mieste, 
kur gyvena jos tėvai, ji ketina 
užtrukti porą mėnesių,- ligi pa
sveiks jos motina. Po to daini
ninkė vėl atvyks į New Yorką, 
kur yra numačiusi tęsti savo 
darbą dainos srityje. -

Iš Vokietijos sugrįžusi Su-
zana Griškaitė savo buvimą vie
tos lietuviams apreiškė, padai
nuodama bažnyčiose per savo 
pažįstamų vestuvių iškilmes. At
rodo, dainininkės balsas sustip
rėjęs ir, matyt, visa kelionė ir 
užjūryje praktika bus jai atne
šusi naudos. Tai dar viena pajė
ga, kuria galės naudotis lietu
viškųjų koncertų rengejai Di
džiajame New Yorke. * 

Kita lietuvaitė Lionė Juodytė, 
taipgi amerikietė savo kilme, il
gesnį laiką skynėsi laurus Roxy 
teatre New Yorke. Po mėnesio 
pertraukos jįt vėl sugrįžta sce-
non. 

Gera dainininkų piano paly
dovė Sofija Paleček šiam rude
niui atsikėlė į Brooklyną iš Bcs-
tono. čia ji atidaro piano studi
ją ir vietos spaudoje skelbiasi 
akomponuojanti dainininkams ir 
baleto šokėjams. Ketina iš to 
pragyventi. Jeigu vietos meni
ninkai ją parems, ši vyresnio 
amžiaus sulaukusi ir nusipel
niusi mūsų pianistė nebus pri
versta eiti į ft&rikjt jieškotis 
duonos. 

Philadelphijoje ilgesnį laiką 
veikęs baleto šokėjas Stasys Mo-
dzeliauskas rudeniui atsikėlė 
New Yorkan ir jau susitarė su 
kompanija dėl savo darbo. Su
grįžęs iš Detroito, kur dabar 
išvyko su grupe, jis New Yorke 

Visi, kas tik gyviau domisi 
lietuvių politinės vadovybės su
sitvarkymu, šiuo metu teirauja
si, kokioje padėtyje yra Vliko 
pasitarimai bei susitarimai «u 
min. S. Lozoraičiu. 

Kaip žinoma, pasitarimai tarp 
Vliko delegacijos ir Dipl. Kole
gijos šefo pasibaigė tam tikru 
susitarimu, kuris fbiejų pusių 
pasirašytas. Pasirašusieji krei
pėsi lygiai į pasiuntinius, ly
giai į Vliką, susitarimui pritarti, 
kitaip sakant, jį patvirtinti. 

Iš Vliko pusės tokio patvirti
nimo (arba atmetimo) buvo lau
kiama pereitą šeštadienį, rugsė
jo 22 dieną. Tą dieną buvo šau 
kiamas Vliko posėdis, po kurio, 
jei susitarimas būtų patvirtin
tas, buvo numatomi bendri Vli
ko politinės komisijos ir Dipl. 
Kolegijos posėdžiai,, kuriuose 
būtų buvę svarstomi susitarime 
numatyti klausimai (sutarta 
diplomatinės akcijos reikalus 
apsvarstyti bendruose tos ko
misijos ir Dipl. Kol. šefo pasi
tarimuose) . 

Tačiau pranešama, kad pose-
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dis, aors tą dieną vir įvyko, bet 
tuojau buvo atidėtas, kadangi į 
posėdį atvyko tik šeši Vliko na
riai. Jie formaliai, žinoma, ga
lėjo teisėtai padaryti Vliko nu
tarimą susitarimo reikalu, ta
čiau apsisprendė, kad tokiu 
svarbiu reikalu būtų netikslinga 
ką nutarti, nedalyvaujant ki
tiems keturiems nariams. 

Keturių nedalyvavimo prie
žastys esančios tokios: 1. Vienas 
Vliko narys (iš katalikų grupių) 
išvyko pora dienų prieš posėdį 
ir iki posėdžio laiko negrįžo; 2. 
Kiti du katalikų grupės nariai 
pareiškė protestą, sakydami, 

_'kad posėdis esąs šaukiamas ne
teisėta tvarka, be Vliko pirmi
ninko žinios, todėl, nors ir ten 
pat būdami, į posėdį nėjo; 3. 
Vliko pirmininkas susirgo. Tik 
vienas Vliko narys iš katalikų 
grupių posėdyje dalyvavo. 

Vliko pirmininkas pareiškęs, 
kad posėdis sušauktas teisėtai, 
bet dėl susidariusios padėties 
prašęs posėdį atidėti. Jo šis pa
reiškimas ir pageidavimas pri
imtas dėmesin ir posėdis atidė-

dalyvaus Strausso "Šikšnospar
nio" pastatyme. 

Garsieji Didžiojo New Yorko 
siuvėjai šiemet mini 50 metų 
sukaktį nuo savo unijos 54 lo-
kalo įsteigimo, šį lokalą sudaro 
vieni lietuviai. New Yorker vieš
butyje ruošiamos didelės iškil
mės. S. N. 

tas ne ilgesniam laikui kaip 7 
t K- V dienoms. 

Tuo tarpu spaudoje tebevyks
ta akcija, nukreipta prieš susi
tarimą. Dėl to atidėjimo, min. 
Lozoraitis iš Vliko būstinės iš
vyko ir, jeigu susitarimas ir bus 
patvirtintas, numatytieji diplo
matinės akcijos bendri apsvars
tymai galėtų įvykti tik kada 
nors vėliau. 

Cueen Elizabeth ' 

Princess Elizabeth 

I 

Princess Margaret Princess Royal Duke of Gloucester 

Iš šių asmenų bus sudaryta Anglijos Ka
rūnos Taryba, jeigu karalius ilgesnį laiką 
negalėtų eiti savo pareigų: sosto įpėdinės 
princesės Elžbietos, jos motinos, sesers, te
tos ir dėdės. Karaliui yra padaryta sunki 
operacija ir tuo tarpu pranešimuose apie 
jo sveikatos padėtį kalbama labai atsargiai: 
su viltimi, bet be užtikrinimo, kad viskas 

tom gerai. 

LIETUVIŲ — LATVIU 
BENDRA VEIKLA 

Latvių — Lietuvių Vienybė# 
Clevelando skyriaus visuotini* 
narių susirinkimas š. m. rugsėjui 
30 d. 11: 30 vai. Lietuvių salėjf 
(apačioje). Dienotvarkėje va|» 
dybos rinkimai, Latvijos nepri
klausomybės sukakties minėji
mas ir kiti klausimai. Nauji na
riai gali įstoti prieš susirinkimo 
pradžią. Susirinkimas bus tei
sėtas atsilankius bet kokiam na
rių skaičiui. 

• 
Latvių Spaudos draugijos 

Amerikoje valdyba (pirmin. 
rašyt, ir redaktorius Olgerts 
Liepinis, nariai: rašyt. Erfiilis 
Skujeniekas ir Erikas Raisteris 
ir žurnalistai Janis Porietis ir 
Osvaldas Akmentinis) baigia 
sudaryti tų latvių autorių be
letristikos kūrinių sąrašą, kurie 
būtų paeiliui verčiami lietuvių 
kalbon, tikslu sistemingai supa
žindinti lietuvių visuomenę su 
latvių literatūra. Vertimai bus 
spausdinami lietuviškoje perio
dikoje ir, jei atsiras galimybių, 
išleidžiami atskirose knygose ir 
antologijose. 

* 
• Buenos Airese įsteigtas kri
vių — Lietuvių Vienybės sky
rius, kurio veikimo plotas tuo 
tarpu apima visą Argentiną. 
Skyriaus pirmin. išrinktas F. 
Gaišais, Argentinos latvių są
jungos pirmininkas. Valdyboje: 
Argentinos lietuvių Balso red. 
K. Norkus, F. Vaitkevičius, M. 
Svilis, L. Straupe de Romanovs-
kas. Revizijos komisijoje: D. 
Kreile, J. Pipris ir Jf. Pocev.i-
cente de Burokas. 

Įsisteigus Argentinos sky
riui, realizuotas LLV planas, 
padaryti šią organizaciją globa-
Ię. Dabar visos emigracijos ša
lyse veikia LLV krašto pirmimn* 
kai ir įsteigti LLV skyriai. Atei
tyje manoma sukurti ir estų — 
lietuvių ir estų — latvių draugi
jas, kad suburtomis jėgomis, 
kaip tai jau daug kur praktikoje 
daroma, organizuotai skatinti 
Baltijos vienybę kovoje už tautų 
išlaisvinimą. 

* 

Leidykla Walter Dora, Bre
mene, Vokietijoje, Baltijos uni
versiteto prof. Z. Viteno (lat
vio) iniciatyva, pradėjo leisti se
rija "Europos prozos meistrai". 
(Meister der europaeischen Er-
zaehlung). Kiekvienas tomas ap
ima apie 300 pusi. ir jo kaina 
5-7 markės. Ikšiol išėję šie to
mai: vokiečių, portugalu, ispanų 
ir anglų. Artimoje ateityje nu
matyti išleisti prancūzų, italų 
ir rusų tomai. Ruošiamas Balti
jos autorių rinkinys, kuriame 
maždaug po 100 pusi. numatyta 
lietuviams, latviams ir estams. 

BUVĘ KALINIAI 
REMIA INVALIDUS 
Chicagos lietuvių — buvusių 

politinių kalinių draugija per 
gen. V. Nagių Lietuvos nepri
klausomybės karo invalidams 
sušelpti atsiuntė 50 dolerių — 
visą savo draugijos iždą... Ar 
negalėtų tuo gražiu pavyzdžiu 
pasekti ir kitos organizacijos, 
ypač tos, kurios, sako kartais 
net ir atliekamų pinigų turin
čios, pvz., kaikurie klubai, Am. 
Legiono postai ir kt. Ypač Ame
rikos Lietuvių Legiono stipres
niesiems postams labai pritiktų 
atkreipti dėmesį į šį reikalą. 

LAIKRODŽIUS 
ATGAL! 

Visur, kur pavasarį buvo per
eita į vadinamą vasaros ("Die
nos šviesos taupymo") laiką, šį 
sekmadienį, antrą valandą ryto, 
laikrodžiai pasukami vieną va
landą atgal, tai yra gražinamas 
normalus (standartinis) laikas. 
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Phone: ENdicott 1-4486. Issued in 
Cleveland every Thursday. Editors: 
Vincas Rastenis, Balys Gaid^iūnas. 

Entered as Second-Class matter 
December 6th, 1915, at Cleveland 
under the act of March 3, 1879. 

Subscription per year in advance: 
in the United States — $4.00 in Ca
nada — $4.50, elsewhere — $5.50. 

Lietuviškas savaitraštis, leidžiamas 
Ohio Lietuvių Leidybos Bendroves, 
6820 Superior Ave., Cleveland 3, 
Ohio. Telefonas: ENdicott 1-4486. Iš
eina kiekviena ketvirtadieni. Redakto
riai: V. Rastenis, B. Gaidžiūnas. 

Įregistruota kaip antros klasės 
siunta 1915 metų gruodžio 6 d., Cle-
velande pagal 1879 m. kovo 3 dien&s 
įstatymą. 

Prenumerata metams iš anksto: 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse — 
$4.00, Kanadoje — $4.50, kitur — 
$5.50. 

KAS ir KUR 
• 1944 m. traukiantis vokie
čiams iš Lietuvos buvo sugriau
tas Ariogalos miestelis. Iki šio 
laiko ir tebėra griuvėsiai. Nors 
Ariogala dabar kaip apskrities 
miestas, bet tėra statomi tik 
penki komunistams reikalingi 
namai. 

• Rašytojas A. Tyruolis iš Chi-
cagos persikelia gyventi J New 
Yorką. Vienoje katalikų kolegi
jų jis profesoriaus. 
• • 

• Prieš metus laiko Kanadoje 
mirė muzikas A. Dvarionas. Da
bar sudarytas komitetas ant jo 
kapo pastatyti paminklą. 

• Veronika ščukauskaitė — Ka
tilienė, jau Lietuvoje žinoma te
niso meisterė per kelioliką metų, 
dabar garsėja ir New Yorke kaip 
teniso Čempionė. Jau pereitais 
metais (1950) New Yorko Fo
rest Park rungtynėse išėjo lai
mėtoja, šįmet V. Katil. išjo lai
mėtoja — čempionė New Yorko 
Forest Park ir Bronx Park rung
tynėse ir apdovanota New, Yor
ko Miesto Sporto D-to laimėto
jos — čempiones auksiniu me
daliu. 

• Dail. Alf. Dargis neseniai at
vyko iš Vokietijos ir apsigyveno 
Rochesteryje, N. Y. 

• Strassburge, Prancūz i j o j e, 
steigiama College of Free Eu
rope. šią aukštąją mokyklą nu
mato atidaryti spalių mėn. Į šią 
mokyklą bus priimami studentai 
šių tautų: Albanijos, Bulgarijos, 
Čekoslovakijos, Estijos, Jugosla

vijos, Latvijos, Lietuvos, Len
kijos, Rumunijos ir Vengrijos. 

• Amerikoje šį rudenį į univer
sitetus įstojo didelis skaičius lie
tuvių. Iki šio laiko Amerikos 
universitetuose studijavo per 
200 lietuvių studentų. Manoma, 
kad šiais metais skaičius gali 
pasiekti iki 500. 

• Mažosios Lietuvos Taryba Vo
kietijoje, pradėjo vokiečių kalba 
leisti žurnalą (neperiodinį) "Un-
sere Stimme." žurnale duodama 
pačių vokiečių pasisakymai apie 
Mažosios Lietuvos lietuviškumą. 
Redaguoja Albertas Puskepalai-
tis. 

• Dainininkas Jonas Butėnas 
Chicago j e turi suorganizavęs 
dainavimo studiją. Studijoje mo
kosi eile lietuvių. 

Pro mano akiniu$ V. ALSEIKA 

Pas jus Kanadoje, pas M Amerikoje... 

Pasikeite dirigentai 

Los Angeles Lietuvių Daini
ninkų Klubo chorui vadovavęs 
J. Ąžuolaitis iš chor
vedžio pareigų pasitraukė. Jo 
vieton pakviestas čia labai ak
tyviai visuomeniniame darbe da
lyvaująs bu v. operos solistas 
Vladas Baltrušaitis. 

* 
L. Lašas, baigęs chemijos 

mokslus Lietuvoje, šiomis dieno
mis įstojo į Kalifornijos univer
sitetą Los Angeles (UCLA). Jis 
dirba savo specialybėje, vienoje 
įmonėje, kuri davė sutikimą jam 
pasitraukti iš darbo tam tikro-
romis dienomis, po kelias valan
das, kad galėtų gilinti studijas. 

Šitaip būtų atsakyta į Kana-
kasi Kanadoje? 

— Neblogai, bet darau žygius 
persikelti į JAV. 

— Kodėl, ar pas mus Ameri
koje gyvenimas geresnis? 

šitaip būtų atsakytaj Kana
doje gyvenančio draugo pasiry
žimą skirtis su Kanados plotais 
ir keltis į 48 žvaigždžių kraštą. 
Tektų ir susimąstyti: kas taip 
mūsų žmones į Ameriką trau
kia? čia gyveną artimieji, gimi
nės ? Galimybė ant naujų pagrin
dų pastatyti šeimyninį gyveni
mą ? Materialinės gyvenimo sąly
gos? Galimybė gyvenant neribo
tų progų krašte, laimės, inicia
tyvos ir apsukrumo dėka tapti 
turtingu ir visų vertinamu (ne 
— vertingu) žmogumi? 

Šie apmąstymai negalės būti 
visai objektyvūs, nes juk savo 
gyvenamą kraštą pažinti poros 
metų nepakaks, be to, dviguba 
ir trumpa viešnagė Kanadoje, 
jos didžiausiuose miestuose, dar 
nepatieks visai ryškaus gyveni
mo vaizdo. Vis dėlto bent bend
rais bruožais būtų galima pra
dėtą dialogą tęsti, ypač jei Ka
nadoje gyvenąs bičiulis tvirtins, 
kad pas mus, Amerikoje, aiškiai 
geriau. 

— Taip, mielasis, sutinku, 
daugeliu požiūrių Amerikai ten
ka pirmenybė. Tiesa, išviršiniai, 
nepasakyčiau, kad Kanados 
miestai taip jau skirtųsi nuo 
amerikietiškųjų. 

Montrealis ir Toronto — du 
patys didieji Kanados miestai 
Ir dvi didžiausios lietuviškos 
kolonijos — savo išore mažai 
skiriasi nuo tokio Bostono ar 
Clevelando. Jei Montrealy dau
giau europietinė liamų statyba, 
jei ten rasime bent du trečda
lius gyventojų prancūzų kilmės 
ir drąsiai prancūziškai kalban
čių, tai Toronto — tipingas JAV 
miestas. Rinkinys dangorėžių 
miesto centre ir juo toliau nuo 
centro, namai vis mažėja ir ly
giagrečiai didėja nešvara. Vie
nas kitas geresnis, švaresnis 
kvartalas, gatvėse tos pačios 
drugstores su tais pačiais fani-
bukais, dešimtukų krautuvės, 
universaliniai magazinai, tos pa
čios amerikietinės filmos. Rasi
me ir skirtingumų: nematyti 
tiek daug karčiamų (tavernų), 
užtat daugiau sutiksime ūsuotų 

ir neūsuotų karių ir policininkų. 
Jei Montrealy tenka vargti be
važinėjant seno tipo, išklerusiais 
tramvajais, tai Toronte malonu
mas naudotis gražiais ir pato: 

giais busais bei tramvajais. 
Atsidūręs iš kito krašto stebi 

ne tik krautuves ir gatvių vaiz
dą, bet j ieškai ir kitų patrauk
lumų: Kanados plotai su jos 
miškais ir ežerais. Neveltui tiek 
turistų iš JAV dieną ir naktį 
zuja pro Kanados sieną. Toronte 
gi apsilankiusiems rugsėjo pra
džioje buvo puiki proga pamaty
ti įdomybes ir tik dėl jų galėjo 
apsimokėti pati kelionė. Tai tau
tinė Kanados paroda ir iš Vienos 
atgabenta Habsburgų dailės rin
kinių paroda. Abi pasaulinio 
masto parodos. Pirmoje paro
doje, kuri savo plotu (ties On
tario ežeru) ir masyviais, sti
lingais pastatais — paviljonais 
(jie statyti bent prieš 50 m.) 
nustumia į šešėlį ir Paryžiaus 
1938 m. parodą, labai plačiai ir 
vykusiai pavaizduota ne tik pa
čios Kanados, bet ir D. Britani
jos, jos dominijų ir JAV pra
monė, technikos pasiekimai, tau
todailė ir kt. Vienos parodoje, 
kurios paveikslai, brangūs iš
dirbiniai ir gobelinai įvertinti 
net 80 milij. dol., lankytojai ga
lėjo gėrėtis rinktiniais Rubenso, 
Ticiano, Van Dyko ir kt. pa
veikslais. Beje, šioji paroda bu
vo parodyta ir 5 JAV miestuose 
ir birželio m. buvo atsidūrusi 
Ohio valstybėje, Toledo miesto 
muziejuje. Ar daug kas ją ap
lankė iš clevelandiškių, ypač au
to savininkų ? 

žinoma, ne tilt patys miestai 
ir įvairios įdomybės patraukia 
svečius iš JAV. Pirmoje eilėje 
jie domisi Vietos lietuvių kolo
nijomis, jose j ieško senų pažįs
tamų ar giminių, mezga naujas 
pažintis, ar,, kaip patyrimas ro
do, susiriša šeimyniniais ryšiais. 
Kai kas iš tautiečių nuvykęs į 
Kanadą visai ir nesidomi paro
dom ir visa siela atsiduoda sve-
Čiavimuisi. ' 

Ką gi galima pasakyti apie 
dviejų didžiųjų miestų lietuviš
kas kolonijas? Jos, trumpai ta
riant — žalios. Ta prasme, kad 
didelę daugumą sudaro jauni vy
rai grįžę iš miškų ar kasyklų 
darbų ir merginos, atlikusios 
metines namų ruošos prievoles. 

Pakanka pasižvalgyti po pamal
dų ties Toronto lietuviška baž
nyčia ir greit turėsi kolonijos 
vaizdą. Jaunimas vyrauja, tuo 
tarpu kai JAV daugumoje šei-

-mos, vyr. amžiaus žmonės. Tas 
Kanados jaunimas — ekspresin-
gas elementas ir jis eina pro 
neįprastą gyvenimą drąsiu 
žvilgsniu. Ir Montrealy ir To
ronte lietuviai tremtiniai akty
viai yra įsijungę į lietuviškas 
organizacijai, turi savo parapi
jas, du savaitraščius, rengia po
būvius. Esama ir trūkumų — 
inteligentinių pajėgų, vadovau
jančių asmenų nėra pakankamai 
ir iš dalies dėl to jauni žmonės 
gali susidurti ir susiduria su 
įvairiais pavojais, kad ir mora
lės srity. Todėl tam tikra para
ma iš JAV yra būtinai reikalin
ga. 

Pageidaujami kuodaž n e s n i 
kontaktai su Amerika, bet... 
suvaržymai išvykti nors ir lai
kinai iš Kanados čia sudaro di
delę. kliūtį. 

Jaunimas čia turi dar savų, 
šeimyninio pobūcįžio, problemų. 
Reikia atminti, kad į Kanadą 
1947-49 m. daugiausia suplaukė 
darbams 18-25 m. amž. abiejų 
lyčių jaunimas ir laikui bėgant 
atsiranda rūpesčiai, kurių tik 
Kanados plotmėje neišspręsi. Vis 
daugiau atsiranda ryšių su JAV 
gyvenančiais, poros susiranda, 
bet kai po vedybų tenka 6 ar net 
10 mėn. laukti antrosios pusės 
atvykstant, kaip tenka žiūrėti į 
tokį nenormalų reiškinį? Ar šio
ji amerikinė biurokratija nėra 
elementarinių žmogaus teisių 
pažeidimas ? 

Lygiai nėra tvarkoje, kai JAV 
ir Kanadoje gyveną giminės ne 
vienerius metus laukia progos 
sueiti į krūvą. Jei panašūs da
lykai suprantami už geležinės 
uždangos, tai nieku būdu jie ne
pateisinami šiame demokratinių 
laisvių kontinente. Tiek daug 
kentėję tremtiniai turi moralinę 
teisę šaukti ir reikalauti — ko
dėl laikot mus atskyrę nuo mūsų 
tėvų, žmonų, brolių ir artimųjų? 
Ar mes, kantriai atlikę įvairias 
prievoles ir lojalūs gyventojai 
jūsų įstatymų atžvilgiu, neturi
me teisės būti drauge su savo 
šeimomis? Ar lietuviai, karo au
kos, gali būti prilyginti tarptau
tinio masto šnipams? Padėtis, 

Geras dalykaą 22-ai apy}ip]<ei 

I Š R I N K I T 

John Phil. IMMHON 
22 apyl. Councilmonu 

Jis tarnaus visiems rinkikams! 

kuri laukia ne tik BALF'o pir
mininko, bet ir diplomatinių at
stovų griežtų žygių. , . 

Ne tik giminės verčia' viš su 
didesniu ilgesiu žvelgti į Ame
riką. Taip, mielas drauge, mate
rialines sąlygos taip pat čia sve
ria. Pakanka pasižvalgyti po to
rontiškių tautiečių minią ir gali 
jau sakyti: jų apsirengimas at
silieka nuo mūsiškių. Aišku, 
žmogaus vertingumas nematuo
jamas jo rūbais, tačiau geresnis 
apsirengimas liudyja gyvenant 
geresnėse sąlygose. Taip yra ir 
tikrovėje — amerikiečių uždar
biai yra beveik dvigubai, kartais 
ir daugiau, aukštesni už kana
diečių. Jei Kanadoje vyro už
darbio vidurkis yra 45-50 dol. 
netto sav., tai JAV, ypač pra
monės miestuose, toks uždarbis 
laikomas tik vidutiniu ar net 
mažu. Moterys uždirba dar ma
žiau. 

Ne tik uždarbiai, bet ir pra
gyvenimas skiriasi. Butai To
ronte brangesni kaip tokiam 
Clevelande, maistas nėra piges
nis, gi kai^ kurios pramoninės 
prekės žymiai brangesnės. Pvz., 
ar JAV mieste už vyriškų koji
nių porą moka kas ligi pusantro 
dolerio? Jei JAV tremtiniams 
dažnai duodamas pajusti jų skir
tingumas (nelemtas DP var
das...), bet gavę pilietybę ir 
pramokę kalbos, jie galės susi
lieti ir teisių ir pareigų atžvil
giu su senais piliečiais, tai Ka
nadoje vilties daug nėra — ne 

britų kilmės žmonėms vartai 
daug kur bus uždaryti ir tai net 
jiems atvirai sakoma. Nenuo-
stabu, kad tokia padėtis ir per
spektyvos negali mūsų tautie
čius nuteikti gera nuotaika. Ma
žesnės galimybės dirbti pramo
nėje — ir ji ne tokio masto kaip 
JAV — taip pat verčia žvilgsni 
kreipti mūsų link. 

Jei į šią šalį veržiasi mūsų 
tautiečiai, nereikia perdaug ste
bėtis. Jie veržiasi gal ir tais su
metimais, kad tai kraštas, kur 
atkaklus ir sumanus žmogus 
daug gali pasiekti. Tačiau, mie
las drauge, ar mūsų tremtinių 
misija reiškiasi tik nore j ieškoti 
progų, turtėti, įsigalėti ar net 
valdyti? Neatrodo. Juk ir toji 
pati Kanada yra didelių ir ne
išnaudotų galimybių kraštas ir 
ten daug kas gali rasti taip pat 
gerų "progų". Ten ir. liks, at
rodo, daug mūsų tautiečių ir jie 
neturėtų perdaug gailėtis. Jei 
jie, žinoma, sąžiningai (ir išlai
kę savo sveikatą) atliks savo 
tremtinio misiją. Bet, gal gyve
nimas tiek realus, kad tenka rū
pintis tik savimi ir patogiu gy
venimu? čia belieka štai kas pa
sakyti — ir jūs kanadiškiai ir 
mes — "amerikiečiai" juk ste
bime tarptautinės politikos rai
dą? Ką ji rodo? Ar ne tai, kad 
artėja įvykiai, kurių turime 
laukti krūvon susimetę ir dar 
labiau įsisąmoninę savo parei
gas ir misiją šiame didžiajame 
įvairių laisvių kontinente? 

A. Mačius 

Prieš daug metų... 
(Atsiminimai iš pereito šimtmečio pabaigos) 

Domicėlė Pacevičiūte 
Nemažą vaidmenį tais laikais vaidino 

Domicėlė Pacevičiūte, mokinių bendrabučio 
laikytoja priešais bažnyčią. Bendrabutį laikė 
ilgus metus. Ji buvo Joachimo Bilkevičiaus 
iš Bugenių kaimo augintinė. Mažamokslė, su
sipratusi lietuvė. Išsaugodavo paslaptį. Pri
sidėdavo prie lietuvybes ar tai auka, ar tai 
rinkimu parašų protestui prieš Vilniaus vys
kupą barono von Ropp neteisėtus veiksmus. 
Niekur neatsisakydavo. Tokia buvo Domicėle 
Pacevičiūte. Buvo neturtinga, visa amžel| 
dirbo viena be tarnaitės. Latvijai tapus ne
priklausomai, užsidarė jos bendrabutis. Pas
kiau ir senatvė atėjo. Už nuopelnus tėvynei 
iš mūsų valdžios buvo jai išgauta, bene Dr. 
A. Garmaus rūpesčiu, kukli pensija; bet ne
ilgai teko jai pasinauduoti, greit mirė. Mir
dama visą savo turtą, susidedantį iš kelių 
senų sulužusių stalų, lovų ir vienos spintos 
užraše Lietuvos valdžiai... 

Rygoje 
I Ry£9 atvažiavau 1901 m. balandžio 

mėn. Išvažiuodamas iš Lietuvos savo lietu
viškas knygas ir laikraščius, įgytus pas Ba
ranauską (Liepojuje) ir pas knygnešį Rei-
vietį, (Reiviečių kaimo, Mažeik. aps.), išdali
nau savo bendraminčiams. Laukiant mano 
traukinio Mažeikių stotyje, prieina prie ma
nęs žandarai ir paprašė atidaryti "čemoda
ną". Bet nieko nerado. 

Rygoje tuo laiku gyveno apie 35-40 
tūkst. lietuvių, buvo 3 katalikų parapijos 
.Nemažai inteligencijos, prekybininkų, namų 
savininkų, mokytojų, studentų — politech
nikų. Jie buvo susispietę į savo draugiją 
"Viltis". Ypač daug valdininkų Ryga — Orei 
geležinkelio valdyboje. Veikė lietuvių pašal
pos draugija, kuri ruošdavo šokių vakarus. 
Pirmoji lietuvių įkurta draugija buvo "Ausz-
ra", ilgainiui dėl lietuvių neapdairumo vir
tusi lenkiška. Tik vardas pasiliko lietuviškas. 
Pašalpos draugija, suburisi didelį būrį lie
tuvių, Rygos gyvenime suvaidino nemąžą 
"vaidmenį. (Vėliau atsiradus "žaigždei", 
"Žaislui", gimnazijai, mokykloms, knygy-
Hfcms, spaustuvėms dar daugiau pagyvėjo). 

Atvažiavęs radau keletą draugų liepoj ė-

čių, pirmiau atvažiavusių ir betarnaujančių 
vaistinėse: Vincą Gargasą, Kazį šilinską — 
Šilinį, Steponą čaplinską ir kitus. Petrą Mi
siūną, Adomą Rakštį, Landsbergą, Zarembą, 
Andrejauską, Pladį; 

Netrukus susipažinau su Liūdu Jakavi-
čiurri (miręs 1941 m. VIII. 20 Anykščiuose) 
geležinkeliečiu,, neaugštos kategorijos val
dininku. Kaip gyvenąs ilgoką laiką Rygoje, 
turėjo daug pažįstamų ir galėjo man daug 
ką pasakyti. 

L. Jakavičiaus žmona,, kilusi iš Anykš
čių miesto, visą mano buvimo laiką Rygoje 
(apie 4 metus) su manim kalbėjo lenkiškai, 
nors puikiausiai mokėjo lietuviškai. Aš jai 
atsakydavau lietuviškai. Su vaikais abu tė
vai kalbėjo lenkiškai. Toks buvo jos nusista
tymas lietuvių atžvilgiu. Ant sienos kabėjo 
didelis, jo žmonos paveikslas lietuviškuose 
tautiškuose rūbuose, greta D.L.K. Kęstučio 
paveikslas, pieštas vieno lietuvio menininko. 

L. Jakavičius, žmogus apsukrus, neblo
gas biznierius, mokėjo išnaudoti lietuvybę 
savo bizniui. Jo, ir norint, iš Rygos lietuvių 
gyvenimo neišbrauksi. Jis išrašydavo paštu 
Prūsų lietuvių laikraščius po keletą egzem
pliorių. Tie laikraščiai ateidavo į įstaigą už-
vardyti visokiomis rusiškomis pavardėmis. 
Jakavičius be jokios rizikos pasiimdavo kas 
jam prigulėjo. Be jų jis gaudavo dar lietu
viškos literatūros ir kitu keliu. 

&autas lietuviškas knygas ir laikraščius 
laikiau paslėpęs vaistinės stalčiuose, po žo
lėmis pakišęs. Gavęs didesnį kiekį laikydavau 
sandėlyje, antrame aukšte. 

Buvo įsteigta slapta draugija "šviesia". 
Valdyboje dalyvavo: L. Jakavičius, Br. Pra
puolenis ir A. Mačius. Jos tikslas buvo: pla
tinti tarp mažiau susipratusių lietuvių laik
raščius ir knygas. Tam tikslui buvo renka
mos ir aukos. Mano žinioje buvo Tarensbergo 
ri|onas, kur buvo daug darbininkų. 

L. Jakavičius buvo baigęs "narodnajii" 
Akmenėje, JVIaž. aps., bet gyvendamas Ry
goje mokėsi privatiškai, gyvenimą baigė pro
gimnazijos išsilavinimo. Rašinėjo į "Ūkinin
ką" pasirašydamas "Lietuvanis". 1904 m. 
spaudą leidus, jis nieko nelaukdamas nuva
žiavo į Prūsus, prisipirko, lietuviškų knygų, 
maldaknygių, rožančių, škaplerių, medalikė-
lių ir gavęs leidimą atidarė pirmąją lietuvių 
knygyną prie šv. Pranciškaus bažnyčios, Ka
talikų g-vėje. Paskiau, praturtėjęs įsigyjo 
spaustuvę, išleido mėnesini žurnalą "Juok
darys", (gyvavo apie metus). Tą sustabdžius 
išleido "Botagas" ir pagaliąu savaitinį laik
raštį "Rygos Naujienos". Kasmet reguliariai 
išleidinėjo 3 kalendorius ("Juokdarys", 
"Naminis draugas" ir "ūkininko kalendo
rius"). Nežinau kiek Rygoje, bet Šiauliuose 
metinis tų kalendorių tiražas buvo 120.000. 
Iš tų kalendorių gaudavo gryno pelno apie 
6.000 litų. Spausdino įvairias knygas — ma
žos vertės brošiūras: "Mikaldos pranašystė", 
"Sapnininkas" "šimtmetinis kalendorius", 
"Čenstakavos istorija" ir įvairiais kitais pa
vadinimais žmonių mulkinimui. (Buvo pra
dėjęs spausdinti ir Neprikl. Lietuvoje, Uk
mergėje atspausdino "Penkių daktarų kny
gą", bet Ukmerg. apskrities viršininkas vi

sas tas knygas sulaikg ir sunaikino^ Tu*$» 
jo keletą tūkst. litų nuostolių). 

Man užklausius kodėl neišleidi rimtes
nių knygų, atsakė, kad nenorįs jas pūdyff 
sandeliuose. 

Prasidėjus pasauliniam karui, jo spaus
tuvė, valdžios parėdymu buvo išvežta Į P 
rapilį, kurios vėliau jau neatgavo. 

^Rygoje buvo ir kitos lietuvių knygynas, 
esantis prie senos bažnyčios, inžinieriaus An
tano Macijausko. Jis yra išleidęs taip pat 
keletą knygelių ir seninį žuvininkų kalen
dorių su lietuvišku tekstu. (Su nurodymais, 
kada jos neršia, kada uždrausta ir galima 
meškerioti ir kokia žuvis neršia). Kalendo
rius buvo sulaikytas ir konfiskuotas. A. Ma
cijauskas tą konfiskacijos bylą perkėlė net 
į senatą. Senatas išaiškino, kad uždraudimą 
lietuvių spaudos, lotyniškomis raidėmis 
spausdinti nebuvo įstatymų keliu pravestai 
ir yra neteisingas. Bylą buvo laimėta. 

Rygoje be "Rygos Naujienų" išeidavo 
"Rygos Garsas", savaitinis laikraštis kun. 
J. Bikino redaguojamas. "Rygos Naujienos" 
ir Rygos Garsas" buvo du mirtini priešai,* 
Pešdavosi be jokio pasigailėjimo, viens kitą 
užgaulioje, šmeižė. Bylinėtasi teisme bene 
8 kartus. Viena tokia byla ilgą laiką buvo 
spausdinta "Rygos Naujienose" stambiu už-
vardijimu: Didžiausia byla XX a., su smul
kiais aprašymais, kaip buvo susektas "do-
nosas". Labai perdeta ir faktai iškraipyti. 

Pirmieji lietuvių vakarai, ruošti Pašal
pos draugijos, buvo tik su šokiais, žinoma, 
ir su butetu, kuris duodavo gerą pelną. Paš  ̂

J 
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Jonas Pakr antis Amerikoje Vyt. Alantas 

Atleidimo iš darbo filosofija 
Fabrike, kur per paskuti

niuosius dvejis metus dirbo Jo
nas Pakrantis, prasidėjo atleidi
nėjimai iš darbo. Kodėl? Me
džiagų stoka ir perėjimas į karo 
gamybą. Tokios bent buvo ofi
cialios priežastys skelbiamos 
spaudoje, tačiau bendrovė, at
leisdama darbininką, jokio pa
aiškinimo neduoda: atleistas ir 
baigta. 

Pakrantis galvojo* k&d per 
tuos dvejis metus ramybės ne
buvo niekados. Kai jis pradėjo 
dirbti, ėjo smarki kova tarp 
bendrovės ir unijos dėl pensijų. 
Darbininkai reikalavo senatvės 
pensijų, bendrovė nenorėjo duo
ti. Unija grasino striku ir net 
paskelbė balsavimus: daugumas 
darbininkų pasisakė už streiką. 
Tuomet bendrovė nusileido, dar 
bininkai gavo pensijas ir streiko 
pavojus praėjo. 

Taip pabuvo keletas mėnesių. 
Paskum kilo angliakasių strei
kas. Gyventojai ir pramonė ėmė 
trukti anglies. Vėl balsai spau
doje, kad dėl kuro stokos fab
rikai turėsią daug darbininkų 
atleisti, o kai kurie gal ir visai 
užsidarysią. Angliakasiai susi
taikė ir nedarbo pavojus vėl 
praslinko. 

Paskum kilo geležinkelių strei
kas ir atleidimų pavojus vėl 
pasvyro ties darbininkų galvo
mis, nes fabrikai nebegalėjo at
sigabenti pakankamai reikalingų 
medžiagų bei kuro. Tačiau pre
zidentas Trumanas pasiskubino 
geležinkelius paimti j savo žinią 
ir nedarbo pavojus vėl uraėjo. 

Paskum vyriausybė ėmė kon
troliuoti medžiagas ir skirti jas 
Icaro reikalams. Vėl kalbos ir 
įrašymai, kad darbininkai turėsią 
būti atleisti kol pramonė persi
organizuosianti į karo gamybą. 
Ir nors prezidentas Trumanas, 
lankydamasis Detroite 250 metų 
nuo miestp įsteigimo sukaktu
vių proga, pareiškė, jog jis da

vęs specialų įsakymą, kad De
troito erdvės pramonė būtų kaip 
galint greičiau perorganizuota 
j karo gamybą ir kad tuo būdu 
būtų galima išvengti didesnio 
masto nedarbo ir nors ta pačia 
prasme nemažai ir laikraščiai 
rašė, tačiau šį kartą daugeliui 
tūkstančių darbininkų nedarbo 
išvengti nebepasisekė. Į jų tar
pą pateko ir Jonais Pakrantis. 

Jo fabrike darbininkai buvo 
pradėti atleidinėti prieš keletą 
savaičių, bet Pakrantis vis dar 
c|irbo. Ir galimas dalykas, kad 
jis ir šiandien būtų tebedirbęs, 
jei jo nebūtų "išbampinę" kiti. 
žodelis1 "bumb" pagal Antano 
Lalio žodyną reiškia: "smūgis'*,; 
"guzas", „smogti",, „mušti", 
„daužyti", „baubti". Tad kitaip 
sakant, Pakrantis buvo iš darbo 
"išsmogtas", "išdaužtas" ar "iš
baubtas", kaip norite ... 

Buvo taip. Dirbo Pakrantis 
gan sunkiai, dirbo ir tylėjo, nors 
kai kurie jo bendradarbiai ėmė 
stebėtis, kodėl jis neatleidžia
mas, nes kiti, kurie atėjo į fab
riką maždaug tuo pačiu laiku 
kaip Pakrantis, jau seniai buvo 
atleisti. Bet vis dėlto pagaliau 
vieną dieną atėjo pas jį bosas 
su kitu senu darbininku ir pa
sakė jam, kad jis parodytų dar
bą seniui. Pasakė ir nuėjo. Pa
krantis tuojau pajuto kuo čia 
kvepia, bet ką gi čia gali da
ryti? Jis ėmė kalbėti su naujuo
ju savo "bendradarbiu". Nau
jokas pareiškė, jog jis dirbęs, 
bendrovei jau 33 metai. Jo "dar
bą", t. y. mašinas, bendrovė iš
vežusi į kitą miestą, jis nežinąs 
ir pats kur. Jis buvęs atleistas. 

— Kitaip sakant, tamsta atė
jai manęs išstumti ? — paklausė 
ne beironijos Pakrantis. 

Senis sumurmėjo kažin ką ne
aiškaus, ir Pakrantis daugiau 
nebekalbėjo. 

Grįžęs bosas liepe Pakran-
čiui atiduoti savo darbą "seniū

nui", o jį nusiuntė kitur. Pa
krantis prieš nueidamas paste
bėjo, kad tas darbas Be tokiam 
senam žmogui... 

— Ir aš taip manau, — atsa
kė bosas, — bet aš nieko nega
liu padaryti. Jis sakosi tą darbą 
kažin kada dirbęs. Jei jis čia ne
galės dirbti, aš grąžinsiu jį į 
darbo paskirstymo įstaigą, ir jis 
bus atleistas. Tamsta galėsi 
grįžti prie savo darbo, priešingu 
atveju aš tamstą turėsiu atleisti. 

Darbui pasibaigiant bosas atė
jo pas Pakrantį ir pasakė jam 
kitą dieną grįžti prie savo dar
bo, nes senis neišlaikęs ... 

— Vadinasi, šį kartą pavojus 
praėjo, — pagalvojo Pakrantis. 

Bet kitą dieną Pakrančiui net 
dar nepradėjus dirbti prisistatė 
kitas senis. Vėl atėjo bosas ir 
liepė jam darBą perleisti naujam 
kandidatui. Vėl jis nusiuntė Pa
krantį prie kito darbo, sakyda
mas, kad ir tas senis nepajėgsiąs 
jo darbo dirbti ir ryt jis vėl ga
lėsiąs grįžti prie savo darbo. 
Tačiau tas pasirodė esąs stipres
nis, sunkų darbą atlaikė ir tuo 
būdu Pakrantį "išbaubė": bo
sas jį atleido. 

Per visą tą svyravimo laiko
tarpį — atleis, neatleis? — Pa
krantis negalėjo nusikratyti 
mintimi, kad žmonių kova už 
būvį nė kuo nesiskiria nuo gy
venimo už būvį gamtoje. Jei aš 
stipresnis, jei aš galiu tave pra
ryti, tai nesvyru6damas ir nea
bejodamas tave prarysiu. Ant 
tų senių veidų, Pakrančiui ro
dėsi, buvo užrašyta: 

— Man visai nesvarbu, mr tu 
turi iš ko gyventi, ar neturi, bet 
mes turime daugiau "signiori-
ty", mes tuo atžvilgiu už tave 
stipres'ni, mes imame tavo vie
tą, o tu eik po velnių .., 

Kai ateina pas tave bosas ir 
pasako: tu atleistas, tai atrodo, 
kad kitaip ir būti negali — tavo 
likimą nusprendė kažin kas 

Pranas Vaičaitis 
Penkiasdešimt metų nuo jo mirties 

Pagal kalendorių ir tąsyk bu
vo penktadienis. Rudenio saulės 
atokaitoj alsavo ką tik išlydė
jusios vėlyvą vasarą, Santakų 
kaimo plačios lygumos. Jų der
lingi laukai knibždėjo darbyme
čio žjnonėmis, skubančiais už
baigti sėją ir pradėti bulviakasį. 
Visuos Santakuos ... Tik Vai
čaičių laukuos jautei ramybę. 
Niekas neišėjo apžiūrėt užakė-
tų arimų, niekas nesustojo tar
puvartėj pasigrožėt toli nusi
driekusiais, rudenio saulėj skęs
tančiais miškais. 

Diena skubėjo f vakarą ir žmo
nės, palikdami nebaigtus dar
bus žvalgėsi namų link. Sintau
tų pusėj suskambėjo parapijos 
varpai. Neišpasakytai graudžiai 
ir tokiu neįprastu laiku. 

Vaičaičių sodyboje sužibo žva
kės. Keturios vaškinės grabny
čių žvakės dar labiau nubalin-
damos ir taip išblyškusį Prano 
veidą. 

— Mirė. — Kalbėjo eidami 
namo kaimynai. Duok jam 
amžiną atilsį, Viešpatie ... 

Taip, mirė! Ir tąsyk buvo 
penktadienis, ir diena į vakarą 
rudeniu paraudusi. Ir nuo ano 
vakaro iki šiandien jau lygiai 
penkiasdešimt metų. Penkiasde-

aukščiau, bet kai tau už nugaros 
atsistoja toks pat kaip tu ir pa
sako: eik velniop, nes aš noriu 
tavo vietą užimti, tai toks at
leidimas įgauna kažin kokį kars
telėjusį atspalvį. Pakrantis klau
sė save: ar jis galėtų taip pa
daryti ? 

— Kaip aš negalų savo ben
dradarbio bosui apskųsti, tai 
greičiausiai negalėčiau ir savo 
kolegos "išdaužti", nors gal ir 
kažin kokių teisių! turėčiau, — 
galvojo jis sau vienas važiuoda
mas namo. 

Dveji sunkaus darbo ir neri
mo metai pagaliau pasibaigė at
leidimu. Kažin ar dar yra kokia 
vietelė pasaulyje, kur galėtum 
ramiai dirbti, nebijotum būti at
leistas iš darbo ir svajoti apie 
grįžimą į savo tėvynę, kur vėl 
pasijustum sau žmogus, o ne 
pastumdėlis ? ... 

šimt, daug ką į užmarštį nusi
nešančių metų, tačiau šito va
karo atminimas išliko gyvas iki 
šiandien ir jis liks atmintinas 
dar po penkiasdešimt metų. 

Pranas Vaičaitis gimė 1876 
m. vasario 10 d. Santakų kaime, 
Sintautų valsčiuje, šakių apskr. 
ūkininkų šeimoje. Pradžios 
mokslą gavo Sintautų pradžios 
mokykloje. Vėliau lankė Mari
jampolės gimnaziją, kurią bai
gus, tėvai, norėdami savo Pra
nuką išleisti į kunigus, nuvežė 
į Seinų kunigų seminariją eg
zaminams. Kunigo pašaukimas 
Prano nevyliojo, todėl egzami
nus laikyti atsisakė, šituo pasi
priešinimu tėvų valiai, Pranas 
Vaičaitis nutraukė ryšius su na
mais ir išvažiavo į Petrapilį, kur 
įstojo į universitetą. 

Neturėdamas jokios paramos, 
Petrapilyje gana sunkiai vertėsi, 
ir tik prof. E. Volterio dėka kiek 
vėliau buvo išrūpinta stipendi
ja. 1900 metais Vaičaitis baigė 
teisių mokslus. 

Būdamas lietuviu patriotu, 
kokiu jį padarė "Aušra" ir "Var
pas" ir, turėdamas jautrią sielą 
ima rašinėti. Savo kūrinius 
spausdina įvairiuose Prūsuose ir 
Amerikoj leidžiamuose laikraš
čiuose, pasirašydamas "Sekupa-
sakos" slapyvardžiu. 

Nekartą rusų žandarų krato
mas, Pranas Vaičaitis už pa
triotinius eilėraščius patenka 
kalėjiman. Tas pakerta ir taip 
jau silpną jo sveikatą. 1901 me
tais grįžta tėviškėn, kur ir pra
leidžia savo paskutines, džiovos 
pakąstos jaunystės dienas. Mirš
ta 1901 m. rugsėjo 21 d. Palai
dotas Sintautų parapijos kapi
nėse. Antkapyje iškalti jo elegi
jos žodžiai: "Vai, lėkite, dainos, 
iš vargo nupintos ..." 

Kaip žmogus, Pranas Vaičai
tis, būdamas tylus, melacholiš-
kos nuotaikos, mažai teturėjo 
draugų, tačiau savo kūryba, ku
rioj išsiliedavo tuometiniai tau
tiniai ir visuomeniniai siekimai, 
pasidarė populiarus ir mėgiamas 
visoj tautoj. 

Savo trumpame amžiuje Vai
čaitis nedaug ką teparaše, taip, 
kad jo visa kūryba sutelpa į vie
ną, ir tai nestorą tomą. Raš€ 
lyriniu ir epiniu žanru. 

Stipriausias jis yra lyrikoje. 
Jo patriotiniuose eilėraščiuose 

atsispindi to meto lietuvių kova 
dėl buities, socialinės ir "Var
po" skelbtos pozityvistinės idė
jos. Taip pat nemažai ir roman
tinio motyvo. 

Vaičaičio poezijoje gana daug 
dabarties nagrinėjimų, čia ap
dainuojami tautos parsidavėliai, 
žandarų daromos skriaudos, Si
biran išvaromas knygnešys. S:; 
gailesčiu kalba, kad lietuviuose 
nėra vienybės, nykstanti dorovė 
ir t.t. Toms negerovėms iškelti 
Vaičaitis ne kartą panaudoja ir 
kietoką žodį. 

Tėvynės grožį išreikšdamas, 
jis sujungia gamtą, jos pasireiš
kimus su žmonių būdu: vaišin
gumu, darbštumu, kuklumu, 
mergaičių grakštumu; Sujungia 
senovę su dabarčia: pilys, pilia
kalniai ir ošiantys miškai stip
rina lietuvį kovoje dėl laisvės. 

Viskas Vaičaičiui grsšti ir 
miela tėviškėje: 

Man mielas žodis mūsiškai kalbėtas, 
Daina, daina lietuviška saldi, 
Šalis ta Dievo lietuviams žadėta, 
Kurioj vietoj tik laimę ir randi. 

na j besfteMžfančią saulę, knrf 
kas karta leidžia šešėlius ilgyn 
ir ilgyn ... Viskas persisunk# 
mirtimi. Rods, tik rudenio krin-
tantys medžių lapai, ar pjovėjų 
pakirsti rugiai jam besudaro 
įspūdį, tik jie beužgauna poilsto-
geidžiančius jausmus. 

Mirtis ateis, bet jis nori ir po 
jos dar gyventi, todėl visą viltj 
sudeda | savo dainas: 

Gal greitai ant amžino gyvasčio 
slenksčio 

Keleivio lazdelę turėsiu padėt, 
Bet geisčiau, kad dainas jaunystes 

įstengčiau 
Paleisti pasaulyje pasižmonėt. 
Vai, likite, dainos, II vargo 

nupintos, 
Iš kaimo į kaimą, pas jaunus senus, 
Paguoskite širdis, nelaimių • 

sutrintas, 
Nušluostykit ašaras, kelkit 

jausmus! 

Kitokių motyvų Vaičaičio ly
rikoje beveik ir nėra. Meilė ir 
ta neįstengia toliau nueiti kaip 
ligi "Kalno Ramojaus ..." 

Nedaug teduoda ir epinių kS« 
rinių. Kelios dainos apie Lieta* 
vos praeitj ir keturi hegzametru 
sueiliuoti pasakų fragmentai. Jie 
dideliu formos ir turinio grožiu 
nepasižymi. 

Savo, nors ir kuklią kūrylMI 
Pranas Vaičaitis stipriai atsi-

Socialiniuose motyvuose Vai-j stojo mūsų atgimimo laikotarpi®, 
čaitis nesprendžia didelių pro-, literatūroje. Jo, kaip sakiau, ne-
blemų. Jis tik užfiksuoja esamą įstengė išdildyti nei pusė pra-
neligybę ir skausmą tų, kurie ėjusio amžiaus, jo neįstengs uŽ-
paniekinti, suimti į vargą. 

Bene stipriausias Vaičaitis yra 
egocentrinėje lyrikoje. 

Ateinanti nelaukta ir anksty
va mirtis įspaudžia jo charakte
ryje tylų liūdesį ir melancholiją 
nudažo kiekvieną poezijon išreiš
kiamą žodį. Savo gyvenimą lygi-

marštin nunešti nei antra tiek. 
Lietuvis, kol gyvas bus, kartu 

su juo dainuos: 
O, tėviške, koks mielas kraštas, 
Kurio netekau taip ūmai. 
To neišreikš nei vienas raštas, 
Tą pasakys vieni jausmai... 

Vyt. Tarvainis 

liveland 
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kiau, valdžiai leidus, vakarėliai bttvo ruo
šiami su vaidinimais, šokiais, chorais. Vaidi
nimams artistu netruko. 

"taisle" vaidino: Lt. Jakavičius, Mace
vičius, Vaitekūnas, Dovydavičiūtė, Kublins-
kaitė ir kt. O kitų parengimuose vaidindavo: 
Savickas, Zagoreckas, I. Linartas, Linartie-
n€, Malakauskas, Pundzevičius, Skardinskas 
ir kt. Vaidintojai nuolat mainėsi... "žais
lo" draugija projektavo statyti savo namą, 
penkių aukštų, su didelėmis salėmis vaidi-
nimams, bibliotekai, skaityklai ir įstaigoms. 
Clarsino ir agitavo "Rygos Naujienose", 
4&ug kas iš to sumanymo juokėsi ir žiūrėjo 
kaip į nerimtą darbą. 

Veikė lietuvių — latvių bankas. Suma
nytojai tos statybos, turėjo vilties gauti iš 
to banko kreditą, nes banko valdyboje sėdėjo 
Savi žmones, žaisliečius vilioję latvių pa vyž
iai, nes jų bendrovės — biedribos tokių 
būdu statėse didžiausius namus. 

Labai gausingi ir mėgiami buvo lietuvių 
chorai. Chorvedžiais buvę; Vysockis, Kača-
nauskas (Algio tėvas). 

Studentų draugija "Viltis". 
Žymesni asmenys 

Prie studentų draugijos "Viltis" pri
gulėjo mano laiku apie 15 asmenų. 

Studentų pavardės: P. Pundzevičius 
(Petliukas) F. Vizbaras, K. Vasiliauskas, 
Untulis, Br. Propulianis, Br. Vanagas, Ad. 
Trečioką** Milevičius, gimoliūnas,Skardins-

kas, Tūbelis. Lietuvos Nepriklausomybes lai
kais visiems žinomi asmenys. 

Pradžios mokykloje mokytojavo (Tho-
vensbergo priemiestyje). 1) Kazimieras Mal
dutis (uvęs Panevėžio apskr. policijos va
das). Susigiminiavęs su p. Chodakauskais. 
Slaptos lietuvių literatūros palaikytojas ir 
skaitytojas. 

2) Antanas Buivydas, gimęs Numikiio-
se, lietuvių kaime, Kuršo gub. (Laižuvos 
par.) baigęs Latvijoje mokytojų seminariją. 
Caro laikais mokytojavo Letgalijoje. 1902 m. 
persikėlė į Rygą, buvo parapijos mokyklos 
vedėju prie senosios bažnyčios. (Paskiau di
rektoriavo lietuvių gimnazijoj. Veiklus lie
tuvis. Pensiją gavęs apsigyveno Rygos pa
jūryje, retkarčiais atvažiuodavo į Kauną. 
Tik dėl pensijos liko Latvijoje). 

3) Misiūnaitė, sena rygietė, mokytoja
vo mieste. 

4) Vismantaitė, priklaususi prie lietuvių 
choro, mokytojavo pradžios mokykloje. Vė
liau ištekėjusi už Vilniaus krašto dvarinin
ko, gyveno dvare, retkarčiais atvažiuodavo 
į Kauną aplankyti savo senus pažįstamus 
rygiečius. 

Pranas Mašiotas, žymiausis lietuvių vai
kų rašytojas, laikraščių bendradarbis. (Mi
ręs Kaune 1940. X. 14). Mokytojavo gimna
zijoje. 

Marcelinas šikšnys Slapyvardė M. 
šiaulėniškis. Gimęs Šiaulėnų valsč. Bendra
darbis lietuvių laikraščių. Dramaturgas. Pa-

?s keletą matematikos vadovėlių. Moky

tojavo vidur, mokykloje. 
Kazimieras Vizbaras — advokatas. Gi

męs Dudiškiuose, Subačiaus valsč. 1872 m. 
I. 13. "Rygos Garso" bendradarbis. Parašęs 
keletą knygų rusų kalboje lietuvių teisėms 
išaiškinti. 

Antanas Macijauskas, inžinierius, savi
ninkas lietuvių knygyno prie senosios baž
nyčios. Išleido keletą lietuvių knygelių. Ben
dradarbis lietuvių laikraščių. Laimėjęs se
nate byla, pagreitino grąžinimą lietuviams 
spaudą. 

Marcijonas Giedraitis, savininkas kelių 
kepyklų — cukrainių, seniausis iš lietuvių 
Rygos gyventojas, daug pasidarbavęs or
ganizuojant pirmas lietuvių draugijas. Iš
mokslino savo vaikus. Sūnus Balys Neprikl. 
Lietuvoje buvo ministeris (čekistų prie Čer
venės sušaudytas). 

Augustinas Vronevskis, Rygos lietuvių 
spaudos bendradarbis. Taip pat ir "Darbi
ninko Balso", "ūkininko", "Varpo", „Lietuv. 
Žinios", "Naujienų" bendradarbis. 

Jonas Grigaliūnas, geležinkelietis — val
dininkas. Pensininkas. Neprikl. Lietuvoje 
geležink. valdybos — vyriausias buhalteris. 
Visas savo dukteris ir sūnų leido į gimnaziją. 
Vyriausioji duktė Birutė, ištekėjusi už Na
vicko, savo didele veikla yra nusipelnusi di
džiausios lietuvių pagarbos ir padėkos. Gai
la, kad sunkus paraližas, sustabdė tolimesnį 
jos veikimą. (Dabar visa šeima USA). 

Kipras Bialikas — Bielinis. Gimęs Par-
vidkiuose, Nem-Radviliškio valsč., sūnus Jur

gio Bielinio, knygnešių Karaliaus. Bendra
darbis daugelio laikraščių. Atspausdinęs sa
vo atsiminimus iš 1905-6 m. Socialdemokra
tas. Mokėdamas gerai latvių kalbą veike 
kartu su latviais socialdemokratais. Per atos
togas, vasaros laike, važinėdavo su dvira
čiu po Lietuvą, prisidengęs Sermėgio vardu, 
organizuodamas slaptus ratelius. Turėjo ke
letą susirėmimų su žandarais. Posėdžiaujant 
viename slaptame susirinkime Rygoje su 
latviais, buvo policijos apsupti ir areštuoti. 
Nuteistas s. d. kalėjimu keliems metams ir 
po bausmės atlikimo, išvežtas j Sibirą, (Da
bar USA). 

Viktoras Beržinskis. Iš profesijos šalt
kalvis. Senas Rygos gyventojas. Nuolatinis 
choro dalyvis. Buvęs List. Darbo Federaci
jos valdybos narys. Mokėdamas gerai kal
bėti ir greitai orentuotis, turėjo pa-
sisiekimą darbininkijoje. 

Kiti lietuviai — valdininkai, šiokiu ar 
tokiu būdu prisidėję prie lietuvybės palaiky
mo: Braukila, Vaitekūnas, P. Braždys, I. 
Linartas, Mickevičius ir sūnus, Miežinskist 

Sivickis, Malakauskas, Tamošauskas, Kas
putis, Ubavičius, Paulauskas, Grigiškis, Bu
kontas, Kožukauskas ir t.t. 

Namų savininkai, restoranų, 
krautuvių, kepyklų laikytojai 

Nemažai lietuvių turėjo savo nuosavus 
namus, ypač Rygos priemiesčiuose. Vienas 
kitas turėjo ir centre, keletas desetkų lietu

vių laikė restoranus, kepyklas, valgyklas, 
krautuves. Nemažai buvo amatininkų: siu
vėjų, batsiuvių, fotografų, nerimo — mez
gimo dirbtuvių savininkų. Pažinojau vieną 
lietuvį p. Vanagą, kuris kasdien prekiavo 
sename turguje prie Dauguvos, pasistatę® 
nuolatinę būdą. Išsikalbėjus su juo ir matt 
užmetus, kodėl neleidžia savo vaikus į moks
lą, man atsakė: Mano sūnus, tapęs kokiu 
nors inžinierium, tiek neuždirbs, kiek aš 
prie tos būdeles, tad geriau teeina į prekybą. 
Panašiai kalbėjo ir kitas lietuvis, turįs savo 
kioską prie vartų, įeinant į Vermano parką. 

Lietuvių turtuolių, pralobusių prekybo
je ar kitame kokiame versle nebuvo. Visi 
didesnieji namai ar tai prekybos, ar tai fab
rikai, daugumoje buvo vokiečių ar žydų ran
kose. Latviai stengėsi savo kapitalą sutrauk
ti į bendroves. O bendrovės jau statėsi įmo
nes ar didesnius namus ir kasmet plėtėsi. 
Lietuviai dar to negalėjp padaryti, bet jau 
buvo prie to einama. 

Pas lietuvį batsiuvį I. Švažą, užeidavo 
daug lietuvių. Sykį užėjęs radau besėdintį 
šliušą. O apie šiušą buvau jau skaitęs "Dar
bininkų Balse", kad jis esas šnipas, parsida
vęs maskoliams ir kad jo reikia saugotis. 
Išsikalbėjus su juo ir priminus jam, kad apis 
jį mieste blogai kalba, tai jis verkdamas, 
Dievui prisiekdamas teisinosi, kad jis toks 
niekad nėra buvęs, kad jis esąs ii keršto 
apšmeižtas, kad jis tiek ir tiek yra lietu
viams gerą padaręs. Tiek to, palikome ra
mybėje, (Pabaiga) 
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MEŠKOS PATARNAVIMAS 
Tikrove suodinama Respublikos Prezidento vardu 

Kiekvienam Valia faktus ir 
įvykius vertinti savo mastu. Ne
valia betgi jų falsifikuoti, paki
šant skaitytojui kaip tikrą pini
gą. O J. Kedainio rašinyje "Tau
tininkai ir gruodžio septyniolik
toji", paremtame bu v. Lietuvos 
Respublikos Prezidento Dr. K. 
Griniaus pasakojimu, per 17 nu
merių spausdintame "Naujieno
se", šitokia tendencija perdaug 
jau regimai kyšo. 

Čia nesiruošiame leistis į visa
pusišką ano meto situacijos ana
lizę ir įvykių apologetiką. Juo 
labiau, kad eilė nukrypimų nuo 
tikrovės sudėtiniuose Griniaus 
Kedainio memuaruose jau buvo 
šioje vietoje V. Rastenio plačiai 
pavaizduota, o kai kas tose pa
čiose "Naujienose" ats. pulk. K. 
Škirpos atitaisyta. 

Rūpi čia tik pateikti kelias 
pastabas, susijusias su pagrin
diniu socialekonominiu Lietuvos 
gyvenimu, kurį Kedainio Gri
niaus veidrodis pavaizdavo ne
atpažįstamai kreivai. 

Bedarbiai Lietuvoje 

J. Kedainis Dr. K. Griniaus 
vardu teigia, kad Lietuvoje di
delę problemą sudarė bedarbiai. 
Bedarbių "žiemos mėnesiais, kai 
darbininkai sugrįždavo iš kaimų, 
miestuose ir miesteliuose atsi
rasdavo dešimtys tūkstančių..." 

Dešimtimis tūkstančių bedar
bių Lietuva neskaičiavo. Masinio 
nedarbo Lietuvoje nebuvo. Gali 
būti tik kiek rimtesnė kalba apie 
nepilną darbo jėgos apkrovimą 
žiemos mėnesiais žemės ūkyje, 
apie nepakankamą darbo jėgos 
paskirstymą tarp įvairaus inten
syvumo žemės ūkio Lietuvos sri
tyse ir tik trečioje vietoje apie 
tuos du tris tūkstančius bedar
bių, kurių kiekviename krašte 
yra netgi ir aukštos konjunktū
ros metu. 

Bedarbių miestuose atsiranda 
dėl savo rūšies magneto, kuris 
nuolat siurbia žmones iš kaimo 
į miestą. Ko ne visame pasau
lyje normaliais, laikais galioja 
darbo jėgos iš žemės ūkio į pra
monę traukos dėsnis. Tuo klau
simu yra apsčiai mokslinės lite
ratūros, kuri pabrėžia šio reiš
kinio visuotinumą. Michael Hai-
nish, pavyzdžiui, savo knygoje 
"Die Landflucht" (Jena, 1924) 
tvirtina, kad "bėgimas nuo že
mės" yra bendras reiškinys, ga-
liojąs ne tik stambiems dvarams, 
bet ir smulkesniems ūkiams, iš 
kurių ūkininkų vaikai noriai 
traukia į miestą. Tą patį reiški
nį matėme ir Lietuvoje. Ne vie
nas ir mūsų pačių, neišskiriant 
nė J. Kedainio bendraminčių, 
patraukėme į miestą, lengvesnės 
duonos ješkoti, o tėvą palikome 
pakaušį besikrapštantį, kur gau
ti berną. 

Nereikia stebėtis, jei miesto 
magnetas Lietuvos miestuose, 
ypatingai Kaune, po 1026 m. 
seimo rinkimų ėmė dar smar
kiau traukti. Kairiosios partijos, 
nesitikėdamos rinkimų laimėti 
(tai tvirtinama ir memuaruose), 
nesivaržė su pažadais darbinin
kams, kad tik daugiau balsų su 
jų sąrašais būtų sunešta į rin
kimų urnas. Po rinkimų dalis 
naivesnių balsuotojų patraukė į 
miestą savo duoklės atsiimti. 
Nors tuometinis vidaus reikalų 
ministeris Požėla ir leidosi drau
gu vadinamas, o kiti juokau
ja — ir per petį tapšnojamas, 
betgi ir jis turėjo skaitytis su 
valstybės resursais ir krašto 
pramone, kuri.1926 m., memua
rų žodžiais, "vos bebuvo pradė
jusi kurtis". Skambūs, bet ne
tesėti pažadai ne vieną darbi
ninką pastūmėjo į kraštutinio 
elemento eiles. 

Auganti pramone vi# daugiau 
reikalavo darbininkų. Kai, Lie
tuvos Statistikos Metraščio ži
niomis, 1927 m. Lietuvos pra-

DR. J. PAPLĖNAS 

monės įmonėse, turėjusiose ne 
mažiau kaip 5 samdytus darbi
ninkus, buvo su tarnautojais 
19.933 darbininkai, 1933 iri. vien 
tik darbininkų (be tarnautojų) 
buvo 21.867, o 1939 m. jau 
32.371. 

Šitaip mūsų pramonė augo, 
palyginti, laimingai išbridusi iš 
ūkinės depresijos, persiritusios 
per visą žemės rutulį ir ne viena
me krašte bedarbių skaičių pa
dauginusios tris keturis kartus. 
Tarptautiniai nedarbo indeksai 
rodo, kad tarptautinė nedarbo 
kreivė nuo 1929 m. smarkiai kilo 
aukštyn, pasiekdama kulminaci
nį tašką 1932 m. Jei 1929 m. 
indeksą laikysime 100, tai 1932 
m. teks žymėti net 291. Nuo tų 
metų nedarbo kreivė leidosi že
myn, nukrisdama 1937 m. iki 
111. 

Ūkinę depresiją pergyvenus, 
Lietuvoje bedarbių skaičius tirp
te tirpo. Jei 1935 m. sausio 1 
dienai visoje Lietuvoje buvo įre
gistruota 5158 bedarbiai (Sta
tistikos Biuletenis, 1936 m. Nr. 
2), tai 1939 m. sausio 1 d. jų 
tebuvo įregistruota 3116, o tų 
pačių metų birželio 1 d. vos 

1263. (Stat. Biul. 1939 m. Nr. 7). 
Jeigu Lietuvoje nedarbas la

bai skaudžiai nepasireiškė nė 
sunkiausiais depresijos metais, 
tai tatai ne tiek dėl darbininkų 
"draugų" ar jų "priešų" politi
kos, kiek dėl to, kad Lietuvoje 
dominavo žemės ūkis, apsorbuo-
damas apie 807< visos darbo jė
gos, o tik apie 20% palikdamas 
pramonei, susisiekimui, preky
bai, valstybės ir visuomenės dar
bui ir visoms kitoms sritims. O 
ūkinės depresijos labiausia pa
žeidžia pramoninius kraštus. 

Ir toje pagrindinėje Lietuvos 
ūkio šakoje — žemės ūkyje — 
kaip tik nuolat buvo jaučiama 
darbo rankų stoka. Ji ypatingai 
buvo stipri šiaurės ir Vidurio 
Lietuvoje, kur žemė buvo geres
nė ir ūkis pažangesnis. Ekono
mistai ir agronomai suko sau 
galvas, jieškodami išeities. VI. 
Balsys siūlė įtraukti į produk
tyvų darbą "tinginiaujančius be
darbius" ("Dėl žemės darbinin
kų trūkumo", "Tautos ūkis", 
1937 m. Nr. 19-20). A. Tarulis 
rašė, kad "dabartiniu obalsiu 
turėtų būti ne grąžinti į kaimą 
miesto bedarbius, o išlyginti 
ūkio darbo jėgos pasiskirstymo 
atskirose krašto srityse", nes 
"miesto bedarbius .smarkiai 
absorbuoja pramonė" ("žemės 
ūkio iarbo jėgos pasiskirstymo 
ir jos atlyginimo problema", 
"Tautos ūkis", 1938 m. Nr. 10). 

Miesto bedarbiai, kiek jų ten 
bebuvo, į kaimą nėjo, nors jie 
ten buvo labai reikalingi. Agr. 
VI. Tiškaus apskaičiavimu 
("Lauko darbininkų reikalu", 
"žemės ūkis", 1937 m. Nr. 8) 
tuo metu Lietuvos žemės ukiui 
trūko apie 40.000 nuolatinių ir 
apie 70.000 sezoninių darbinin
kų. 

Tai yra antroji nedarbo pro
blemos pusė, kuri Kedainio Gri
niaus memuaruose nutylėta, nes 
jos duomenys, turbūt, netiko iš 
kalno numatytoms išvadoms. 

Socialiniai klausimai 

Atsiminimų autoriai užsimer
kę vanoja tautininkus dėl nesi
rūpinimo socialiniais klausimais, 
kuriuos jie esą "nustūmė neaiš
kion ateitin". Tik vieną nuopel
ną Kedainis Grinius įrašo į tau
tininkų aktyvą: Ligonių kasų 
įstatymą. Bet ir tą, seimų pa
ruoštą įstatymą, skelbdami, 
"tautininkai jį labai susiaurino". 

Tik tiek tepajėgė išspausti 
Kedainis Grinius iš taip dar ne
tolimos praeities. Jei būtų ma
žiau pasikliovę atmintimi ir dir

stelėję j Vyriausybes žinias, bū
tų ir su tuo Ligonių kasų įsta
tymu nesusipainioję ir prisimi
nę, kad poperversminės vyriau
sybės paruošė, paskelbė ir įgy
vendino visą eilę svarbių socia
linių nuostatų: 

1929. VIII. 12 paskelbtas Že
mės ūkio darbininkų samdos 
įstatymas (Vyr. žin. Nr. 306), 
apimąs visas samdomų žemės 
ūkio darbininkų kategorijas ir 
normuojąs darbininkų samdymą 
ir jų samdos santykius su darb
daviais. Įstatymas, be kita ko, 
numatė kompensaciją darbinin
kui iki 12 savaičių uždarbio dy
džio, jei jį samdytojas atleido be 
teisėtos priežasties. 

žemės ūkio darbininkų atos
togų klausimą išsprendė Noi ma
linęs samdos sutarčių sąlygos, 
paskelbtos 1930 m. (V. ž. Nr. 
324 ir 379). Jos nustatė ordina
rininkui per metus ne mažiau 
kaip 12 ir metiniam samdiniui 
ę laisvas dienas. 

1931. X. 31 paskelbtas ^ Nak
ties darbo kepyklose įstatymas 
(V. ž. Nr. 366), draudžiąs nak
ties darbą kepyklose nuo 21 iki 
4 vai. 

1933. XI. 11 dienos šviesą iš
vydo Pramonės darbininkų sam
dos įstatymas (V. ž. Nr. 429), 
taikomas fabrikams ir kitoms 
pramonės įmonėms, prilygstan
čioms fabrikams. Be teisėtos 
priežasties nutraukęs sutartį 
samdytojas įstatymo įpareigotas 
mokėti darbininkui kompensaci
ją iki 12 savaičių uždarbio. Ap
mokamų atostogų po 1 metų 
darbo nustatyta 10 dienų, o 1934 
metų pakeitimu — 12 dienų. 

1935. V. 27 paskelbtos Darbi
ninkams — mokiniams pramo
nės įmonėse samdyti taisyklės 
(V. ž. Nr. 483). 

1930. IV. 30 pasirodė Draudi
mo nuo nelaimingų atsitikimų 
įstatymas (V. ž. Nr. 531), nu
matęs darbininkui nelaimingu 
atveju nemokamą gydymą, vais
tus, pašalpą 2 3 uždarbio dydžio, 
o jei neteko darbingumo, tai ir 
pensiją iki 100% jo uždarbio. 

1938. XII. 5 paskelbtas Nu
kentėjusiųjų nuo nelaimingų at
sitikimų dirbančiųjų žemės 
ūkiuose aprūpinimo įstatymas 
(V. ž. Nr. 626). 

Šį kardinaiinės reikšmės įsta
tymų sąrašą dar galime papil
dyti septyniomis konvencijomis, 
kurias Lietuva 1931-1934 me
tais ratifikavo, paskelbė Vyriau
sybės žiniose ir tuo būdu paver
tė jas Lietuvoje privalomomis 
teisinėmis normomis, įpareigo
jančiomis Lietuvos valstybę ir 
tarptautiniu mastu. 

štai jos: 
Konvencija del moterų nak

ties darbo, 
Vaikų nakties darbo pramo

nėje konvencija, 
Konvencija nustatyti aštuonių 

valandų darbo dienai ir 48 valan
dų darbo savaitei pramonės įmo-
ėse, 

Konvencija dėl savaitinio po
ilsio pramonės įmonėse, 

Konvencija, liečianti svetim
šalių ir savų piliečių darbininkų 
lygybę dėl atlyginimo nelaimin
gais darbo atsitikimais, 

Konvencija dėl draudimo ligo
je pramonės, prekybos ir namų 
ruošos darbininkų ir 

konvencija tarp Lietuvos Res
publikos ir Argentinos Respub
likos dėl indemnizacijos už ne
laimingus darbo atsitikimus. 

Visų jų tikslas — apsaugoti 
darbininką. Ir ne tik namie, bet 
kai kuriais atvejais ir svetur 
atsidūrus. 

Tiesa, šios konvencijos ratifi
kuotos Lietuvoje vėlokai: 1931 
—1934 metais. 'Bet kodėl jų ne
ratifikavo ankstesnės vyriausy
bės? Juk iš šių septynių kon
vencijų tik dvi paskutinės suda
rytos po 1926 metų, o net pen
kios pirmosios atitinkamų tarp
tautinių konferencijų sutartos ir 

Laiškai pasivadinusiems „jūs" ir „mes N 

PiAmaA, la&Ual 

Keleri metai praėjo, o aš vis 
tebeminiu anas dienas, kada iš 
stovyklinio gyvenimo žiūrėjau į 
kraštus, kurie gali priglausti po
litinius tremtinius, laikinai pra
radusius tėvynę. Tada ir dabar 
simpatingiausiai atrodė Ameri-
ka' mM* 

Į čia viliojo laisves, galimybės 
išlikti fiziškai nesunaikintiems 
ir senoji lietuvių kolonija, tiek 
daug ir rūpentingai padėjusi 
LietuvaL Galvojau, kad į senųjų 
būrį įsijungę keli tūkctančiai 
naujakurių, jei ne kalnus nu
vers, tai tikrai daug padarys. 

Turbūt buvau vienas iš tų, 
kurie seniesiems ateiviams Ame
rikoje neįkyrėjau skundais, pra
šymais, o vienok, kartais ir ne
prašant ateidavo rūpestingai su
pakuoti siuntiniai, j kampą įkiš
tas doleris ar kitas ... Ir beveik 
nė vienas siuntėjas man nebuvo 
pažįstamas, giminė, draugas. 

Tada nieku, kitu negalėjau at
silyginti, kaip tik parašyti šiltą 
laišką, pasiųsti Vokietijoje iš
leistą knygą, naujų laikų moky
to dievdirbio drožtą kryžių'ar 
koplytėlę. Pamenu, tuose laiš
kuose reiškiau džiaugsmą, o kar
tu ir rūpestį, kad ta mūsų drau
gystė būtų pastovi, tikra ir ne 
tik . mums asmeniškai naudinga. 

Tai buvo mūsų meilė iš tolo. 
Aš tikrai tikėjau, kad ji tokia ir 
gali pasilikti, jei abi pusės su
pras kuo, esą, kas atsitiko, ko
kios pareigos visų laukia tar
naujant savai tautai ir Lietuvos 
laisvei. Tiesa, kartais suabejo
davau, ar'visi išlaikys taktą ir 
nepasės koks išsišokėlis piktos 

.•»z r". >.' 
sėklos.. 

Alkio ir blogos pastogės ve
jami važiavo tremtiniai iš Vo
kietijos, išvažiavau ir aš, nors 
Vokietijai, šalia kalėjiminio 
patyriau l&bal daug gero. Ir įsi-
pragaro, turėjau ir tam tikrų 
simpatijų. Bet man buvo pasa
kyta: dabar važiuoji arba nie
kad nevažiuosi. Pasirinkau "da-

Įsikūrimo pradžia nebuvo len-
pagalbos rankos, patyriau ir 
gva. šalia nepaprastai jautrios 
storžievišką, be jokio reikalo, 
siems? Ar tokių žmonių, pagal-
jųjų ateivių. 
vojau, nebuvo Lietuvoje, Vokle-
bar važiuoju" ir atsidūriau čia, 
tarp tūkstančių senųjų ir nau-
tijoje ir kitur. Iš to istorijos ne-
reiškinys, kuris primetamas vi-
metimą iš buto. Bet ar tai toks 
dariau, nieko neapkaltinau, o pa
prašęs tuo metu talkos, iš kitų 
tikinau, kad senieji ateiviai ge
ri, tik reikia jų neįžeisti, juos ir 
save nepervertinti. 

Negaliu pasigirti, kad esu«jau 
daug Amerikos matęs, daug se-

sudarytos kaip tik 1919-1925 me
tų laikotarpyje, vadinasi, dar 
iki tautininkų "viešpatavimo". 
O vis dėlto tik tie, kurie Kedai
nio Griniaus žodžiais "pavertė 
darbininką darbo gyvuliu" pasi
rūpino jo socialine, teisine, tech
nine ir medžiagine būtimi, o tie, 
kurie vertė darbininką būti kan
triu priešrinkiminių pažadų 
klausytoju, nė kiek nesirūpino, 
kad tie pažadai po rinkimų būtų 
prisiminti partijų centruose. Ir 
ypatingai tų partijų, kurios va
dinosi labai skambiais darbinin
kiškų ĮM?ganizacijų vardais. 

<Bus daugiau) 

nųjų ateivių kalbinęs. Bet bu
vau įkėlęs koją į Bostoną, Chi-
cagą, Detroitą, New Yorką, Ne-
warką, Amsterdamą, Rochesterį 
ir kitas kolonijas. Naujinau pa
žintis su dabartiniais ateiviais 
ir mezgiau ryšį sū senaisiais. Ir 
iš visur parsivežiau daug gerų 
įspūdžių, bet ^r tą man labai ne
malonų : "Jūs dipukai, me& ame
rikonai", "Jūs ir mes", "Mes ir 
jūs ...", tarsi būtume dviejų 
tautų, lietuviškai kalbančių vai
kai, kurie susirenkam lyg ko 
vienas kitam papriekaištauti, 
savo mandrybes pasirodyti ir 
savo galią pademonstruoti. 
, Ar visur tą patį sutikau? —• 
jūs paklausite. Ne. Vienur apie 
tai kalbėjo daugelis, kitur tik 
keli. Bet tos daugelio ar kelių 
kalbos turėjo gi turėti priežąstį. 
Ir į tas priežąstis bandžiau gi
lintis ir gilindamasis maniau, 
kad laikas geriausias gydytojas, 
pakalbės — nusibos ir viskas 
praeis. Menki dūmai pro kami
nus išrūks ir visiems bus gerai. 

Bet tos kalbos taip greit ne-
tilsta, kaip aš maniau. Atsiran
da jų panaujinto jų. Ir tada vėl, 
aprimusioj kolonijoj sušunka
ma: "Jūs^ ir mes", "mes ir 
Jūs!..." 

Prisipažinsiu, esu didelis prie
šininkas tų pasivadinusiųjų "Jūs 
ir mes". Esu tik "mes" šalinin
kas, nes į viską žiūriu taip, kaip 
yra, nematau tokių tarpeklių, 
kurių negalėtume perlipti, ne
matau tpkįų visuotinių reiškinių, 

kurie mus vieni nuo kitų atstum
tų. Tik matau, kad mes viską 
"persūdom", pamatę smulkme
ną ar silpnybę, ją darom visuo
tinu* 

Mūsų skirtingumai, tiesa, ne
maži. Mes gimėm, augom, bren-
dom, mokėmės ir gyvenom labai 
skirtingose sąlygose. Ir vieni ir 
kiti, esam patyrę vargo ir turim 
nemažų laimėjimų. Ar juos ne
galim panaudoti darnesniai atei
čiai? Ar juos nereikia vertinti 
taip, kokie jie yra, nepriekaiš
taujant, kad taip, o ne kitaip 
įvykę? Ar mes ramiai, be pyk
čio negalim parodyti silpnybes 
ir kviesti nuo jų atsisakyti? Ar 
už tai, kada nurodomos silpny
bės, reikia pykti? Ar mes ne
galim apseiti be pajuokos ir že
minančių reiškinių? Ar visi tie 
mūsų skiriamieji "baubai" nėra 

psichologinės neišvengiamybes, 
kurios amžiais kartojasi šeimo
se, jaunųjų su vyresniaisiais? 

Tai vis klausimai, kuriuos gir
dint "Jūs ir mes", "mes ir jūs", 
reikia panagrinėti ir išsiaiškinti. 

Esu pasiryžęs tais klausimais 
parašyti keletą laiškų. Pasek 
juos ir jei būsiu ką ne taip nu
sakęs, pasakyk man. Išsikalbėti 
reikia ir jau laikas vadintis 
tik "mes". y F ' Į 
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Ar tikrai mumyse 
Dr. Henr. Lukuševičius iš New 

Yorico Draugo Nr. 178, liepos 
30 d. taip rašo; 

"Galima ištremti iš Tėvynės žmo
gų, bet jokia jėga negali ištremti 
Tėvynės iš žmogaus. Ją nusivežė sa
vo širdy tremtiniai gyvą ir nemirtin
gą Kazakstanan, Altajun ir Archan-
gelskan; ją atsivežė gyvą ir laisvon 
Chicagon, Brooklynan ar Bostonan. 
Atsivežė Lietuvą su jos praeitim, su 
jos kūrybine nepriklausomybės gy
venimo ugnim, su jos klaidų kartė
liu ir su jos amžinos gyvybės viltim. 

Ir todėl nėra ko stebėtis, jei Lietu
va ir prasiveržia šiandien, ypač čia, 
laisvoj Amerikoj, visokiais aspektais; 
poetas ją su meilę išdainuoja him
nais, politikas ją išreiškia organi
zuota kova, kuri pasireiškia konkre
čiomis formomis, tokiomis kaip Vil
kas, kaip Amerikos Lietuvių Taryba, 
kaip Pasaulio Lietuvių Bendruomenė, 
kaip Lietuvai Išlaisvinti Centras (Ar
gentinoje) ir pan. Iš kitos pusės, 
kritikai j laikraščių puslapius raidė
mis iškloja mūsų buvusių klaidų kar
tėlį ir neretai, įsismaginę, drebtelia 
trupfitį purvo į kenčiačios Lietuvos 
veidą"... 

Deja. Jeigu iš tikrųjų nebūtų 
jokios jėgos, kuri galėtų ištrem
ti Tėvynės iš žmogaus, tai ta
da Tėvynei šviestų tik saule. 
Neatsirastų jokių šešėlių. 

Kad visi tremtiniai ją nusi
vežė savo širdy gyvą ir nemir
tingą į Kazakstaną, Altajų ir 
Archangelską, tai tas tiesa, bet 
kad visi tremtiniai būtų atsi
vežę ją gyvą, su jos garbinga 
praeitim, su jos kūrybine nepri
klausomybės gyvenimo ugnim 
laisvon Chicagon, Brooklynan, 
Bostonan ir kitur laisvųjų kraš
tų miestus ir miestelius, tai, 
mano nuomonę reikėtų daugiau 
negu suabejoti. 

Tiesa, mes suspattstą ^rdimi 
palikome Tėvynę ir pasitraukė
me į Europos vakarus. Išvykome 
ne uždarbiauti ar čia susikurti 
prabangesnį gyvenimą, bet iš
saugoti savo gyvybę ir laisvame 
pasaulyje tęsti kovą dėl Lietu
vos išlaisvinimo. Mūsų tėvų, bro
lių ir seserų nukankinti lavonai 
ir pialietas nekaltas kraujas 
šaukte šaukia mus prie vieningo 
ir drausmingo darbo gelbėti 
kankinamą ir marinamą lietuvių 
tautą. Mes liktume didžiausiais 
niekšais savai Tėvynei ir bendri
ninkais tų budelių, kurie žudė ir 
dabar tebežudo mūsų brolius lie
tuvius, jei atsisakytume jiems 
šiandien ištiesti pagalbos ranką. 
Todėl, visiems lietuviams, ypa
tingai naujiems ateiviams, gy
venantiems laisvame pasaulyje, 
krenta didžiausia atsakomybė 
dėl# lietuvių tautos išlaisvinimo 
ir jos egzistencijos. 

Rfie to darbo privalo stoti vi
si iki vieno naujieji ateiviai, o 
ne grupelė. Už tai ir tenka di
džiausia garbė tiems idelalizmo 
herojams mūsų poetams, rašy
tojams, menininkams ir visiems 
veikėjams, kurie po sunkaus 
darbo, randa laiko grąžinti Lie
tuvą, kelti jos dvasinius ir me
džiaginius turtus, šiandien jie 
prilygsta Maironiams, Kudir 
kams, Basanavičiams. 

Tačiau, jų tas ̂ darbas vyksta 
labai ir labai sunkiai. Kodėl? 
Atrodo todėl, kad ne visi išeiviai 
atsivežė savo širdyse gyvą ir 
nemirtingą Tėvynę Lietuvą. Jei
gu nebūtų iš daugumos naujųjų 
ateivių širdžių ištremta Tėvy
nė, tai nebūtų ir atsiradę per to
kį trumpą laiką tiek daug ir to
kių tamsių šešėlių. 

Tūkstančiais naujieji ateiviai, 
ypatingai gyvenantieji provin
cijų miestuose ir miesteliuose 
turėdami saugesnę, ir sotų gy
venimą, pradeda atrodyti, lyg 

būtų tiesiog dezertyravę iš Lie
tuvos vadavimo fronto. Ir kųo 
didesnis bus skaičius tokių de
zertyrų, tuo daugiau sustiprin
sime sovietinį okupantą. 

čia sustok ir pagalvok mielas 
lietuvi! • Ar nekrinta Įtartais ir 
ant tavo pečių ta baisioji nuo
dėmė ? 

Nesuprantama, kodėl spauda, 
iki šiol vengia rašyti apie tokius 
mūsų tautos dezertyrus ir sa
vanaudžius? Man atrodo, kad 
atviras ir teisingas žodis nė kiek 
tam reikalui nepakenktų. 

Iš spaudos atrodo, kad lietu
vių tautos išlaisvinimo kelias 
medum nutaškytas. Nėra jokių 
spragų ar šešėlių. Spauda iš
braukydama mūsų šauksmus į 
dvasios užsnūdelius ir sumedžia-
gėjusius lietuvius, neša atsako
mybę už kasdien didėjantį skai
čių slapukų tuose šešėliuose. Pri
siminus mūsų aušrininkus, mes 
taip pat ne tik kad galime, bet 
ir privalome nesigailėti jiems 
karčių žodžių, kuriais gal būt ir 
pasisektų sukrėsti jų tautinius 
ir religinius jausmus. 

Kad nebūtų tušti šie mano žo
džiai, pasistengsiu trumpai pa
vaizduoti įjorS bendriniais pa
vyzdžiais. 

Lietuvybės Išlaikymas 

Rodos taip nesenai, vos prieš 
porą ar mažiau metų, visa lietu-' 
viška spauda mirgėte mirgėjo 
straipsniais, kuriuose buvo įvai
riausių nurodymų, pasiūlymų ir 
patarimų, kaip sustabdyti nu
tautėjimą viestinių lietuvių tar
pe. Tačiau, net nespėta tuos vi 
sus patarimus išbandyti, kaip 
atsistojo prieš mus kita, dar 
svarbesnė problema: kaip išlai
kyti lietuvybę naujųjų ateivių 
tarpe, kurie per porą — trejetą 
metų atsirado ant bedugnės 
kranto. Prisimenu, dar būnant 
Vokietijoj, prel. Krupavičius, 
apvažinėjęs Amerikoj kai ku
rias lietuvių kolonijas, grįžo į 
Vokietiją nuliūdęs. O jeigu da
bar tas pats žmogus apvažinėtų 
ir aplankytų visus naujuosius 
ateivius lietuvius gyvenančius 
miestuose, miesteliuose ir kai
muose, tai grįžęs į Vokietiją ap
siverktų kruvinomis ašaromis... 

'Jis užtiktų tūkstančius šeimų 
ir paskirų asmenų, pas ^kuriuos 
nerastų nė vienos lietuviškos 
knygos, o daug kur ir lietuviško 
laikraščio. Išgirstų tėvus kal
bančius didžiausiu žargonu, o jų 
vaikus tarp savęs kalbančius tik 
angliškai. Užtiktų ir tokių šei
mų, kur tėvai, vaikams girdint, 
šmeižia Lietuvą, sąmoningai sa
vo vaikų neleidžia į lituanistines 
mokyklas ir t.t. 

Tam paryškinti duosiu vieną 
pavyzdėlį, šią vasarą vienoj ge
gužinėj susitikau prieš porą me
tų atvažiavusią į Ameriką viena 
daktaro geimą. Nežiūrint, < kad 
turi du mokyklinio amžiaus vai
kučius ir dirba pagal savo spe
cialybę, net nežinojo, kad išeina 
kažkoks vaikučiams laikraštu 
kas "Eglutė". Ar tai ne tamsūs 
šešėliai dengia mūsų lietuvybę? 

Kova su komunizmu 

šiuo metu, kai raudonasis oku
pantas visomis savo tironijos 
priemonėmis stengiasi išnaikin
ti visą mūsų tautą, laisvajame 
pasaulyje gyveną lietuviai nega 

a Fraternitas Lithiianica 
li likti pasyvūs stebėtojai, bet 
visi privalome aktyviai stoti į 
kovos frontą su komunizmu. 
Esame patys išgyvenę pirmosios 
sovietinės okupacijos dienas, to
dėl visi gerai žinome ir jaučia
me tautos laisvės ilgesį. Esame 
patys gyvieji liudytojai raudo
nojo teroro padarinių mūsų Tė
vynėje. Kenčianti Lietuva įpa
reigoja mus laisvajame pasauly
je skleisti tiesą apie tą baisiau-
sį žmonijos priešą — komuniz
mą. Mes užtrauktume prakeiki
mą savos Tėvynės ir drauge lik
tume priešais tų kraštų, kuriuo 
se mes radome prieglobstį, jei 
nedėtume pastangų nuplėšti kau
kę ir parodyti tikrą j ė šlykštų 
komunizmo veidą. Mes liktume 
pagelbininkais tų budelių, kurie 
pražudė šimtus milionų nekaltų 
žmonių, jei slėptume tą, ką mes 
matėme ir pergyvenome. 

Tomis raudonojo komunizmo 
bacilomis yra užsikrėtę ne tik 
daug darbininkų, bet, sakoma, 
net nemaža svarbių įstaigų val
dininkų ir net mokslininkų. Jų 
tarpe yra nemažas skaičius ir 
lietuvių, kurie vieni suvedžioti 
kiti už rusišką auksinuką par
davę sąžinę ir garbingą lietuvio 
vardą, virto Stalino bernais ir 
drauge ne tik Lietuvos, bet ir 
Amerikos priešais. 

Kas gi pirmutiniai privalėtų 
stoti į kovą prieš mūsų tautos 

i 

žudikų bendradarbius, kurie 
kiekvienoje lietuviškoje koloni
joje turi susisukę komunistinius 
lizdus? Aišku, kad mes naujieji 
ateiviai lietuviai. Mūsų kova su 
tomis raudonomis piktžolėmis 
turėtų būti kultūringa, bet 
griežta. Skelbti amerikos spau
doje jų organizacijų tikruosius 
tikslus ir uždavinius, nutraukti 
su jais ryšius, neremti nė ma
terialiai, nė moraliai. 

O kaip iki šiolei buvo? Ar iš 
tikrųjų visi naujieji ateiviai vie
ningai prisidėjo prie tos kovos? 
Ne. Viena dalis kovojo, o kiti 
bičiuliaujasi, dalyvauja jų pa
rengimuose, perka jų parduotu
vėse, kerpasi plaukus jų kir
pyklose ir t.t. Ar čia tai ne tam
sūs šešėli#!? 

Parama Lietuvos išlaisvinimui 

Kas gi veda koVą dėl Lietuvos 
išlaisvinimo? Manau, kad vi
siems žinoma, Amerikos Lietu
vių Taryba. Kas rūpinasi pasau
lyje išsklaidytais lietuviais 
tremtiniais ? BALFo organiza
cija. Reikalinga medžiaginė pa
rama? Kiekvienas lietuvis, iš 
kurio širdies nėra dar ištremta 
Tėvynė Lietuva, neabejodamas 
atsakys, taip. 

Kokiems, lietuviams pirmoj ei
lėj krinta didžiausia atsakomybė 
už šią paramą? Taip pat kiek
vienas atsakys, kad naujiems 
ateiviams. O ar visi naujieji 
ateiviai sąžiningai prisideda prie 
tos paramos ? 

Taip pat kiekvienas Atsakys, 
kad ne. Remia tik dalis. 

0 kur gi pasidėjo kita dalis? 
Gal dar neprasigyvenę? Neturi 
iš ko ne tik aukoti, bet ir pa 
valgyti? 

01 ne! šimtą kartų ne! Kaip 
tik toji dalis lietuvių ir neau-
koja, kuri, galbūt, per trumpą 
laiką perdaug praturtėjo. 

štai skaitau Drauge apie Vie
ną susirinkimą Chicagoje, kuris, 

į atrodo, specialiai buvo suruoš-

šiomis dienomis Clevelande 
įvyko čia gyvenančių gydytojų 
fraternitiečių susirinkimas, da
lyvaujant vienam iš šios broli
jos steigėjų gen. gyd. Nagiui ir 
svečiui Dr. B. Matulioniui. 

Brolija yra įsisteigusi 1908 
metais, inspiruota Dr. Jono Ba
sanavičiaus. Jos tikslas: ruošti 
savo narius aktingai dalyvauti 
Lietuvos sveikatingumo ir vi
suomeniniame darbe, remti lie
tuviškas tautines bei valstybi
nes tradicijas, mokslą, meną bei 
spaudą, remti moraliai bei mate
rialiai lietuvių gydytojų įsikū
rimą Lietuvoje, rūpintis savo 
narių profesiniu tobulinimu, jų 
profesine etika ir gryno lietuviš
kumo išlaikymu. 

Lietuvos Nepriklausom y b ė s 
laikotarpiu Korporacija buvo 
gražiai išaugusi ir atliko gana 
aktyvų vaidmenį mūsų valsty
biniame bei visuomeniniame gy
venime, ypač Karo Sanitarijos 
srityje. Tai jai pavyko dėka stip
raus lietuviško idealizmo, gryno 
bepartiškumo ir plačios toleran
cijos. 

šiuo tremties laikotarpiu- Kor
poracijos nariai yra išsklaidyti 
po visas pasaulio dalis. Bet tas 
pats idealizmas ir dabar juos 
dvasiniai jungia, verčia organi
zuotis, kiek aplinkybės leidžia 
— padėti vienas kitam ir verčia 
tikėti, kad, laikui atėjus, bent 
šis brolijos branduolys pargrįš 
Lietuvon parsinešdamas ten tas 
pačias neužmirštinas humaniš
kumo, tolerancijos, idealizmo ir 
ištikimybės savo tautai idėjas. 
Dėl šių idėjų organizacija turi 
būti išlaikyta ir šiuo laiku. 

Korporacijos centras jau yra 
susiorganizavęs Chicago je, kur 
yra apsigyvenusi fraternitiečių 
dauguma, be to, skyriai įsisteigė 
New Yorke ir dabar Clevelande. 

Korporacijos nariais priima
mi .visi lietuviai gydytojai, ku

riems jos tikslai yra artimi. 
Dr. J. Abraitis 

Ar pažįsti šį kraštą? 
Kas žinotina apie JAV-bių 48 valstybes 

DIRVĄ UŽSISAKYTI 
galima ir šiandien, nėra reikal® 
laukti nei metų, uig mėnesio 

pabaigos} 

tas atvaizduoti Lietuvos kan
čioms ir paremti Amerikos Lie
tuvos Tarybą. Susirinkime, kaip 
rašo korespondentas, buvo per 
200 dalyvių ir suaukojo tam rei
kalui tik 36 dolerius. Tai ką, gal 
susirinko visi tokie biedniokai, 
kad negalėjo net po 20 centų 
paaukoti? Taip pat ne! Gal tie 
ir suaukojo tuos 36 dolerius, ku
rie skaitėsi virš 200, o 200 daly
vių, kurių tarpe, manau, buvo 
daugiausia iš naujųjų ateivių, 
galvas nulenkę praėjo pro aukų 
lapus. Tai ką jau bekalbėti apie 
provincijų mažesnes lietuvių ko
lonijas, kur ne visada ir tokie 
susirinkimai būna? * j 5 

Tokiems lietuviams nerūpi 
tragiškas Lietuvos likimas. Vie
ni, Lietuvoje pasilikusią moti
nėlę, gal mirštančią iš bado iš
mainė į namą, sklypą, automo
bilį, prabangius baldus ar tūks
tantines dolerių, o kiti dar gra
žiau, — pragėrė karčiamose, o 
Lietuvos išlaisvinimui ir BALF-
ui neskiria nė minutės darbo ir 
nei vieno cento. Savanaudišku
mas, gobšumas ir girtuokliavi
mas, sunaikinęs žmogaus visus 
tauriuosius jausmus, ištrėmė iš 
jų širdžių ir Tėvynę Lietuvą. 

Štai, apie kokias "ryškiausias 
asmenybes" šių dienų spauda 
turėtų rašyti. Kitaip tokių as
menybių skaičius kasdien didės 
ir didės. O kad tas neįvyktų, 
reikia greičiau griebtis kokių 
nors priemonių tam sustabdyti. 

Mano siūlomos priemonės bū 
tų šios: 

1) Skelbti spaudoje tokių 
tremtinių vardus* ir pavardes, 
kurie sąmoningai šmeižia Lietu
vą, darko lietuvių kalbą, vaikus 
veda prie galutinio nutautėjimo, 
bendrauja su komunistais ar 
k o m u n i s t u o j a n č i a i s ,  n e r e m i a  
Amerikos Lietuvių Tarybos ir 
BALFo. 

2) Skubiausiai įvesti Lietuvos 
Pasus, arba ALT ir BALFo or
ganizacijos privalėtų surasti ke
lius skelbti spaudoje aukotojų 
sąrašus ne metų gale ir ne pus
mečiais, bet nors kiekvienos sa
vaitės gali* 

Reikia manyti, kad tokios prie
monės privers kiekvieną lietuvį 
tremtinį pagalvoti, kur jis nu
eis tokiu keliu eidamas. Kitiems 
išblaškys abejones, kad $0 pa
aukotas doleris tikrai nuėjo tam 
reikalui, kuriam jis aukojo. 

ALT paskelbė Lietuvos išlais
vinimui 100.000 dolerių vajų. 
praėjo 3/4 metų, o apie vajaus 
stovį, niekas nei mato, nei girdi. 
Neužtenka parašyti instrukcijas 
ir jas išsiuntinėjus laukti, kol 
pradės plaukti tūkstančiai. Rei
kėjo iš anksto numatyti, kad to
kią sumą pinigų nesudės ta da
lelė lietuvių, kurie ir iki šiol 
aukojo ir tebeaukoja Reikia 
j ieškoti priemonių, kad išjudi
nus ir tuos lietuvius, kurie su-
rumbėję niūkso materializmo 
liūne. 

Vincas Abramikas 

Massachusetts — vadovavo Ame
rikos revoliucijai ir turėjo labai daug 
įtakos amerikiečių auklėjimui, pramo
nei, religijai, literatūrai, teisei ir kul
tūrai. Valstybė pasižymi batų, teks
tilės, popieriaus pramonės dirbiniais. 
Cambridge turi pasaulinio garso Har
vardo universitetą (nuo 1636 m.). 
Didžiausias miestas — Boston — yra 
didelis kultūros, pramonės, žvejybos 
ir urminės prekybos centras. 

Minnesota — gamina daugiau ge
ležies rūdos už kitas valstybes. Pa
žymėtinas Duluth uostas — tonažo 
atžvilgiu antrasis po Philadelphijos 
(vidurkis — 64 milij. tonų). Vadi
nama "10.000 ežerų kraštu". Minne
sota turi puikias sąlygas vandens 
sportui.' Valstybė pristato apie 70% 
visos JAV geležies rūdos. Pramonės 
šakos: miltų gamyba, neelektrinės 
mašinos, mėsos pakavimas, pieno 
produktai. 1948 m. Minnesota buvo 
pirmoji sviesto ir taukų ir antroji 
kiaušinių gamyboje. Valstybė turi 
savo įnešą ir į mediciną — pasauli
nio garso yra Mayo klinika Roches-
tery. Iš 42 aukštųjų mokyklų 15 yra 
koledžai ir universitetai. Aukštai ver
tinamas Minneapolis miesto simf. or
kestras ir St. Olafo koledžo choras. 

Mississippi — viena stambiausių 
medvilnės gamintojų. Kai kuriose 
plantacijose auginama ligi 38,000 ake-
rių medvilnės. Žemės ūkis teikia daug 
gaminių: bulves, soją, riešutus, cuk
rų, ryžius, kviečius, avižas, vaisius. 
Pienininkystė ūkio pajamos užima an
trąją vietą po medvilnės. Be 7 kole
džų ir universitetų esama ir 10 mo
kyklų negrams. 

Missouri — Trumano tėviškė, Žino
ma savo liaudies pasakomis ir Mark 
Twaino sukurtais personažais: Tom 
Sawyer'iu ir H. Finn'u. Tai žemumų 
kraštas. Gamina javus, žiemkenčius 
kviečius, medvilnę, tabaką. 1950 m. 
valstybė buvo antroje vietoje arklių 
auginime. Mineralai: cementas, ang
lis, marmuras, geležis, varis, kobal
tas, bismutas, manganas. Missouri 
universitetas Columbia mieste turi 
pirmaujančią JAV žurnalistikos mo
kyklą (įst. 1908 m.). 

Montana—čia turi didžiausias vario 

kasyklas JAV, avių ganyklas ir kai* 
nus su puikių gamtovaizdžių poilsio 
vietomis. Dar čia iškasamas cinkas, 
kiek aukso ir sidabro. Netrūksta ang
lies ir naftos. Montana taip pat turi 
vieninteles JAV safyro kasyklas. Už
ima trečią vietą avių auginime. Dar 
pažymėtina medžio, bulvių, obuoliu 
pramonė. Pirmieji baltieji čia attl* 
dūrė 1743 m. 

Nebraska — Ifeiko klimato, 
oro ir saulėta valstybė, žiemos šaltos 
ir vasaros karštos. Daug gamina 
kviečių — po Kansas užima antrą 
vietą žiemkenčių kviečių gamyboje. 
Ūkis turi daug pajamų iš pieninin
kystės, mėsos ūkio, paukštininkystės. 
Krašto pramonėje svarbią vietą už
ima Omahos miestas — mėsos, svies
to, kviečių gamintojas ir skirstytojas. 
Netoli nuo Omahos yra garsus, Fla-
nagano įsteigtas vad. Berniukų Mies
tas. Valstybinis universitetas — Lin
coln mieste, esama dviejų sektų ve
damų un-tų ir 12 tokių pat koledžų. 

Nevada — mažiausia valstybe gy
ventojų skaičium, pagarsėjo savo 
aukso ir sidabro kasyklomis (po 1859 
m. iškasta per 1 bil. dol. vertės), 
o pastaruoju metu Nevados vardas 
nuskambėjo per pasaulį ryšium su 
atomo bombų bandymais. Gaunami 
mineralai; varis, cinkas, auksas. Dėl 
savo skyrybų įstatymų Nevada yra 
garsi ir savo skyrybų centrais •— 
Reno ir Las Vegas. Valstybėje lei
džiami kitur draudžiami lošimai. 
Aukščiausias kalnas — Sierra Ne
vada turi 13,145 pėdas. 

New Hampshire — viena i5 6 Ang
lijos valstybių pasižymi kalnais, spal
vingais ežerais, upėmis ir dideliais 
miškų ištekliais. Dėl gero klimato 
turi puikias sąlygas vasarojimui. 
Valstybės trečdalis yra per 2000 pė
dų nuo jūros paviršiaus. Vienintelis 
uostas — Portsmouth. Pramonės ša
kos — tekstilė, popierius, odos išdir
biniai, mašinos, spaustuvės. Dirva ir 
klimatas teikia geras sąlygas uogų, 
obuolių, persikų auginimui. Pieno 
ūkis ir paukštininkystė plačiai kul-
tyvuojami. Gaunama granitas, varis, 
magnetitas ir kiek aukso. 

(B. d.) H 

4 Parengė V. Al. 

•r. 
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I save 24 iprs a week 
onthemtjie . 

k worBaviiig plan" * 
*r • 
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NAKTIM 
Ištiesusi rankas ir pirštus padabinus žvaigždėmis 
tamsian upelio vandenin akis nuleidus, 
ji įsilieja per medžius, per namo uždaras duris 
ir uždengia visų šešėlių veidus. 

Srovenančiais upeliais ir vėjelio skridimu 
erdvių ji taurę krištolinę 
pripildo gėrimu nakties tamsiu, 
ir medžių šakos, juodą tylą apkabinę • 

kaip rankos, poilsiui sustojo ties keliais, 
užmigdo vieškelių neramų smėlį — 
Naktis pirštus papuošus mirgančiais žiedais 
menulį pačiame dangaus-krašte išk$e. 

A. BALAŠAITIENĖ 

Ta ponia galėtum būti TAMSTA! 

Sutvarkykite savo namus pagal elektrišką laiko 
taupymo planą ir Tamsta taip pat galėsi sutaupyti 
vidutiniškai 24 valandas kas savaitę. 

Ko tam reikia? Elektrinės virtuvės, indų plo-
yėjb, šaldytuvo ir ledainės — sutrumpinti maisto 
parengimui, pirkimui ir indų plovimui. Ir elektrinis 
džiovintuvas, automatinė skalbėja bei prosas — pa
lengvinti skalbimo darbams. 

Vartodami šiuos elektrinius darbo taupyto jus, 
.Tamsta pasiliuosuoji nuo nereikalingos virtuvinės 
bei skalbimo rutinos... turi laiko kitiems dalykams. 

NIEKAS TAIP NETAUPO LAIKO, KAIP 
ELEKTRA! 

llVail IT IVII SERVICE IR III IEST /lIUTIII II TIE Rlltll 

"TEN O'CLOCK TUNES" £2Z5S?££5Z 
Parduodama, penkias diena* per savaitę — nuo pirmadienio iki penktadienio 

Rytais 10-tą — WICA ir WGAR • Vakarais 10-tą — WHK 



S L A PROBLEMOS 
PARAMA LIETUVOS IŠLAISVINIMUI 

IS nušautojo brolio širdies, — 
taip taria ir pataria vieną par
tizanų daina. Ak, anapus gele
žines uždangos genocidas, su
naikinęs trečdalį# visos mūsų tau
tas. O šiapus? Iš šipuliuko pri-
skaldoma vežimai, rakštys, li-
giiistas įsivaizdavimas, lenkty
nės paskui savo reikalus, kai ne 
tik visos pastangos, bet ir pasi
ruošimas gyvybės aukai turėtų 
fcuti vyriausias dienos įsakymas. 
Su blogybėmis, kurios ardo ben
druomenės gyvenimą, tektų ko
voti iš peties ir iš širdies, bet 
i^eku būdu anąsias puoselėti. 
Va, kas mane verčia nusistebėti 
Jono šliburio "Santykiais" (žr. 
"Tėvynė" Nr. 23). 

Senoji ir pastarųjų metų emi
gracija nėra tokia pat. Skiria 
aikas, skiria priežastys ir kiti 
veiksniai. Tačiau yra jungtis, 
yra saitai, tai tautos kraujas, 
tautos tradicijos ir pareigos 
tautai. Jei visa šita turėtumėm 
galvoje, vadinamoji praraja už
augtų, tepalikus blogiausiu at
veju menką griovei j. Tačiau ... 
kurmiai dirba. Visų pirma Mask
vos instrukcijos, o paskui — sa-

•Ųjų neapdairumas. Maskva ži-
WO, ko nori, bet kam mums užsi
verti ant tos meškerės, kam er
zinti senuosius JAV lietuvius ir 
tremtinius ? 

Pil. J. šliburls skelbiasi suti-» 
kęs kažkokį tremtinį Krautą 
ir... krauna pilnomis šakėmis 
visai politinei emigracijai. Ar 

tai teisinga ? 
Ana, sykį susirgęs buvau rei

kalingas skubios gydytojo pa-
gelbos. Gydytojas, patyręs, kad 
pacientas būsiąs tremtinys, pa
klausė: "Ar turės $4 už vizitą?" 
Ar gi būtų teisinga teigti, kad 
visi JAV gydytojai verčiasi 
gemblingu ? 

Hiss dirbo Stalinui, ar gali
ma daryti išvada, kad visas Val
stybės Departamentas yra Sta
lino tarnyboje? 

Aure, Omahoje, Nebr., krašto 
ginkluotųjų pajėgų dieną buvo 
suorganizuota JAV aviacijos 
paroda. Ten, be kita ko, buvo 
žemėlapiai, kuriuose Lietuva be 
jokių skrupulų įjungta į komu
nistinės Rusijos žemes. Negi, 
darytina išvada, kad Washing 
tonas ir toliau eina Jaltos, Te
herano ir Potsdamo šunkeliais 
ir paneigia Roosevelto pareiški
mą dėl Lietuvos Valstybės teisių 
į laisvę ir nepriklausomybę? 

šit, Omahos respublikonų 
"Heraldas" įdėjo vaizdelį, kur 
katė, šunio būdon įlindus, graso 
tikrajam šeimininkui, ir tą šunį 
laikraščio braižeivą pavadino 
DP. Ar jau išvada, kad visi res
publikonų redaktoriai yra žmo
gėdros ? 

Turi juk būti matas ir saikas 
žmonių ir faktig vertinime ar 
ne? 

"Barakuose auginti žvėriukai" 
— Taip rašo J. šliburis apie 
tremtinių vaikus. Palauk, kaž

kur girdėti žodžiai? Manding, 
taip mūsų prieauglį viename 
straipsnyje apibūdino Maskvos 
"Vilnies" Andriulis, o dar prieš 
jį pati Maskvos "Pravda". Bet 
pagaliau dėl šito nėra ko jaudin
tis. Jaudintis ir sielotis reikia 
šit dėl ko: 

— Pirmajame "Tėvynes" psl 
teigiama didelė rimta tiesa: 
"SLA 65 metų sukakties proga 
padvigubinkim narių skaičių". 

— 0 3 psl. ta tiesa šitaip su
n i e k i n a m a  :  n u o  b a d o ,  m a r o  i r .  
tremtinių apsaugok mus Vieš
patie ! 

Kam tokie straipsniai tarnau
ja? SLA augimui ar skaldymui? 
Rodos, geriausia išjnintis ran
dama tame pat "Tėvynės" nr 
kur Bostone lietuviai rašytojai 
patys išpažįsta ir kilus išpažint 
kviečia: 

"Mes tikime lietuvių tautos 
genijumi ir nepalaužiama valia 
Mes tikime, kad ten yra laimėji
mas, kur atsparumas yra stip
resnis už slėgimą, kur į kiekvie 
ną ardomą bendro darbo pastan 
gą kyla dvigubai didesnės vie
ningo darbo pastangos, kur į 
kiekvieną kritusio kovoje ar 
veikloje vietą stoja naujos dar 
stipresnės jėgos. Į tokį, pasiry
žimą, į tokią veiklą mes kviečia 
me visus lietuvius. 

Tebūna amžiais gyva lietuvių 
tauta ir visuomet laisva ir graži 
Lietuva!" 

J. Cicėnas, SLA 87 kuopos narys 

Seniau ir Dabar 
K. S. KARPIUS 

gudrios* jaunos, modernios 

nori virti taip, kad būtų vėsu 
. . .štai kodėl 

jų pirmas pasirinkimas yra gasas! 

K , - —  —  
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GUDRIOS, jaunos, mo
dernios mėgsta virti su 

patogumais. O tai galima 
tik modernia gaso vir
tuve ... laikančia šilu

mą pečiuje, o ne kam
baryje. 

Nėra vėsesnio virimo būdo, kaip modernia 
gaso virtuve. Įsitikinkit pačios. Pa
lyginkit gražią naują gaso virtuvę su 

betkokia kita virtuve. Ir pamatykite, kodėl 
gudrios, jaunos ir modernios verda tik 

gas u. 

SUSIKALBĖTI REIKIA 

Dirvos 35 Nr. paskelbtas laiš
kutis, "Taip nesusikalbėsim". Jo 
tvirtinimas, kad "K. S. Karpiaus 
straipsnis nėra nuoširdus ir ne
pasitarnaująs abiejų grupių su
artėjimui", ir pasakymas, "Aš 
sakyčiau, kad tam tikra kaltės 
dalis gludi tremtiniuose, bet taip 
pat nėra švarutėliai ir senieji 
ateiviai", tik patvirtina, kad ne
susipratimas tarp senųjų ir nau
jųjų Lietuvos išeivių yra ne vie
noje kurioje kolonijoje, bet vi
suotinis. Tą liudija ir mano as
meniškai gauti laiškai iš dauge-

TRUMPUTIŠ PRIDURKAS: 

Kai "Tėvynės Redaktorių p. Leo 
Vasil atsiklausiau (dėsite ar ne? jei 
ne, malonėkite str. grąžinti), gavau 
pranešimą: "Kaip visas polemiškas 
korespondencijas laikome Redakcijos 
archyve, taip ir Tamstos raštą palie
kame Redakcijos archyve". Kas per 
spaudos papročiuose negirdėta na
cionalizacija Bet toliau, dar gra
žiau: 

"Tamsta (cituojama paraidžiui) 
kaltinate Tėvynę už tokį ten skirsty
mą neatitinka tikrenybei, nes tokio 
skirstymo Tėvynėje niekad nebuvo ir 
dabar nėra. Kur yra reikalas Tėvynė 
naujakurius apgina, vienija ir nuo
latos kviečia prie bendro darbo, to
dėl talpinant Tamstos raštą, kaip 
neteisingą, reikėtų prie jo pridėti ilgą 
prierašą ir paaiškinti tikrąjį dalykų 
stovj, bet kaipo Susivienijimo nariui 
ir gabiam žurnalistui (apie Tamstą 
mus taip informuoja vietiniai nauja
kuriai), mes to daryti nenorime, nes 
tai padarytų^.Tamstai nesmagumo." 

Nesmagumo! Manding, žurnalistas 
nėra ir negali būti, smagumų medžio
tojas, jis tėra tiesos jieškotojas, tie
sos bet kuria kaina. 'Tai padarytų 
nesmagumo", ak, atleiskite, bet tai 
man šiek — įtiek kvepia šantažu. Ir 
kaip tik šis v^Ttsnvs verčia "Tėvynės 
atmestas pastabas ir p. Leo Vasil 
pareiškimą skelbti visų žiniai. 

K* 

"V§Su.... Tikrai! — Tai man duoda 
GASO virtuvė!" 

"Gaso degikliai užsidega ir užgęsta 
įtaigiai, taigi šilumą gaunate tik tada, 
t&i reikia. Gaso virtuvėje šutinate už-
i*romia šutintuvo durimis, teigi šiluma 
lieka pečiaus viduje." 

THE EAST OHIO GAS COMPANY 

PAIEŠKOJIMAI 
^ " Lietuvos Generalinio Konsulato 

New Yorke paieškoj imi asmenys 
AšIPAUSKAS Antanas, iš 

Mockabūdžių ar GaliorišJ&ės km., 
Vilkaviškio apskr. 

BARANAUSKIENĖ — KAU-
ŠATTĖ Uršulė, iš Sintautų, ša
kių apskr. 

KARPIS Juozas, iš Žakevičių 
km., Batakių v., Tauragės aps. 

KAUšAITfi — BARANAUS
KIENĖ Uršulė, sūnus Bronius 
ir duktė Stase. 

KUDŽMA Pranciškus, iš Bar
čų km. Vilniaus krašto. 

LENSBERGAS Jonas, iš Šiau
lių apskr. 

MATUZEVICIUS Juliui, iš 
Kuprių km., gyvenęs Vabalnin
ke. 

PELESKAJTIS Petras, iš Beiv 
žinų km., Keturvalakių km., Vil
kaviškio apskr. 

RAICHERTAS Georgas, ig 
Sintautų, šakių apskr. 

ŠPEDERIS Francas, iš Pava-
sijų k., šakių apskr. 

STIKLAKIS Stanislovą® ir 
seserys Julė ir Juze, iš Marijam
polės miesto. 

TRAKIMAS Stasys. 
• TRAKYMAS, Ignasius. 
VAIčIULIONYTĖ sesuo Pran

ciškos VELONIšKIENĖS, gy
venusi apie Mahanoy City, Pa., 
kilusi gal iš Kalvarijos, Mark 
jampolės apskr. 

VALAITIS Juozas, iš Kidulif 
vi., šakių apskr., gyvenęs Sao 
Paulo, Brazilijoje. v 

VIRŠILA Konstantas. 
ŽEMRIETA Jonas ir Juozai 

patas, iš Trivalakių km., Pašvim 
tinio v., Šiaulių apskr, , 

ŽUKAUSKAS Silvestras. 

lio kolonijų nuo senųjų ameri
kiečių. * 

Antroje savo straipsnio daly
je aš dariau net siulymus šalinti 
tuos nesusipratimus, pabrėžda
mas, kad reikalinga rasti būdai 
"pašalinti tą sieną, skiriančią 
vienus lietuvius nuo kitų", ko 
p. Joniškietis nuoširdžiai pagei
dauja, ir ko pageidauja, reikia 
tikėti, kiti visi rimtesni trem
tiniai. 

Senuosius amerikiečius kalti
nant, manau, reikėtų juos kal
tinti tik gal už tai, kad jie taip 
nuoširdžiai sielojosi Lietuvos 
tremtinių nelaimingu likimu ir 
kad rūpinosi visus f Ameriką 
parkviesti. 

Kai tik rusai pirmą kartą 
okupavo Lietuvą, jau Amerikos 
lietuviai pradėjo sielotis ir dirbti 
Lietuvos nepriklausomybei gel
bėti. Kai tremtiniai pasipylė iš 
Lietuvos 1944 metais, kai apsi
stojo vakarų Europoje, ameri
kiečiai dienas — naktis dirbo 
stengdamiesi sukelti fondus ne
laimingiems savo broliams gel
bėti. 

Nei vienas tremtinis tuomet 
nedarė amerikiečiams jokių prie
kaištų, rašė gražius, graudinan
čius laiškus, prašydami pagal
bos rūbais, maistu, paskiau af-
fidavitų ir garantijų. Neskai
tant suraudonėjusius amerikie
čius, kiti visi stengėsi tiesti pa
galbos ranką ir laikui atėjus 
siųsti garantijas, nežiūrėdami, 
ar tai giminė ar svetimas. Nesu
sipratimai gi atsirado po to, kai 
tremtiniai čia atvažiavo ir su
ėjo su senaisiais lietuviai^ į as
meniškus santykius. 

Mano straipsio išvadose buvo 
aiškiai pabrėžta, kad ne visi 
naujakuriai yra tokie, kurie ne-

susipratimus su seniaisiais ame
rikiečiais sukėlė, bet dėl, kelių 
išsiskirėlių tenka nukęsti ir 
tiems, kurie nori su mumis veik
ti ir santykiauti. 

Ta padėtis taisytina, nors kai 
kurie senieji amerikiečiai sako, 
jau esą pervėlu kas nors daryti. 
Kurie taip sako, prilygsta tiems 
naujakuriams, kurie norėtų ne
susipratimus tik tęsti. Tokie 
žmonės nemoka žiūrėti ateitin, 
neturi planų, jie gyvena dau
giau menkais praeities kaprizais. 

Mums reikia bendrai veikti ne 
vien giriantis, bet žinant, ko
kios mus, kaip vienos tautos vai
kus laukia pareigos. 

Man fstrigo, rugsėjo 8 d. mi
nint Clevelande, prof. J. Jakšto 
pasakymas, kodėl mums reikia 
dirbti. Jis atsakė: mums reika
linga išsilaikyti ekonomiškai, 
kultūriškai, o svarbiausia — tau
tiškai ! 

Seniau, nuo pirmo pasaulinio 
karo iki šių dienų, vieni dirbda
mi Lietuvoje, kiti Amerikoje, 
mes bendrai nudirbom didelius 
darbus nepriklausomai Lietu
vai sustiprinti. Dabar, privalom 
dirbti didžiausiam tikslui — 
TAUTIŠKAI IŠSILAIKYTI, kad 
pasauliniams įvykiams atėjus, 
Lietuvos nepriklausomybę at
statant, būtų lietuvių savo vals
tybę atkurti. 

Su jumis, naujakuriai, mes 
dirbti norime ir skaitome, kad 
Lietuva ir lietuvių tauta yra 
didžiausias pasiaukojimo, rū
pesčio ir pareigos objektas. 

OHIO DERLIUS 

U. S. Agrikuftfhros departa
mento daviniais visoje šalyje 
kukuruzų derlius siekia 3,130,-
775,000 bušelių. (Bušelis — 
35.24 litrų). Pernai kukuruzų 
gauta 3,131,009,000 bušelių. Pra
eitų 10 metų (1940-49) viduti
nis derlius buvo po 2,980,777,000 
bušelių. 

Ohio kukuruzų derlius šfmet 
numatyta 172,572,000 bušelių, 

po 48 bušelius nuo akro. (Vienais;? 
hektaras — 2.471 akrų). 

Avižų derlius — 50,307,00 bu
šelių, po 41.0 buš. akrui. 

Sojos 21,980,000 bušeliu* 
po 20.0 buš. akrui. 

Cukrinių runkelių — 140,000} & 
tonų, po 10.0 tonų akrui. , . 

Tabako — 21,750,000 svar$, • 
po 1,017 svarų akrui. (1 svaras 
— .454 kilo). 

Obuolių, (komercinių)—-« 4,-
345,000 bušelių. 

Bulvių — 5,890,000, po 190 
bušelių akrui. 

Ohio derlius nukentėjo nu© 
rugpjūčio mėnesio sausros. Nu<J* : 
stoliai apie $10,000,000. Dau
giausia nuostolių patyrė kuka-
ruzai ir soja. Kukuruzų sunai
kinta 5,140,000 bušelių, už apie 

$8,740,000. Sojos apie 540,000 
bušelių, $1,440,000 vertės. 

Kai kuriose srityse kukuru2t| 
nuostoliai siekė iki 40 nuoš. Ben
drai visoje šalyje šią vasarą 
laukų ir gyvulių derlius yra toks 
didelis, kad, jeigu ne daugelyje 
vietų rugp. mėnesio sausros, šių 
metų derlius būtų viršijęs 1948 
metų derlių, kuris buvo didžiau
sias šalies istorijoje« 

Paskiri svarbieji maišto pro
duktai, kaip kiaušiniai, riebalai, 
aliejai, (išskiriant s vestą), vai
siai, (išskiriant obuolius) ir dar-f 
žovės duos didesnius derlius už 
praėjusius metus. 

50 METŲ NUO WILLIAM 
McKINLEY MIRTIES 

Rugs. 14 suėjo 50 metų nuo 
mirties prezidento William Mc 
Kinley, kuris buvo kilęs iš Ohio 
ir yra palaiditas Canton mieste, 
Ohio. | 

Jis 1901 m. buvo atvykęs j Buf
falo, N. Y. dalyvauti Pan-Ame-
rikos konferencijoj, kur rugs* 
6 d. pamišęs lenkia, Leoną* f 

Czolgocz, jį peršovė. ; 

To prezidento laidotuvės buvo 
keistos. Visą laiką į šermenis" 
nebuvo leidžiama publika, nebu
vo prileidžiami laikraščių foto
grafai nei korespondentai. 
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Yes, the "wonder-washer" because It 
does the most wonderful job of automatic 
washing — rinsing — damp-drying ever 
known! No other automatic washer can 
match it. It's unique, patented, guaran
teed. If has 42 years of leadership back 
of it. See ABC-O-MATIC todoyl 

$29995 

AUTOMATIC LEVfUHO 
A self-leveling device that compensate* 
for the differences in floor level, lets 
Washer stand flrmly. No bolting down. 

SIGNAL LIGHT 
light Indicator Is on when machine Is In 
operation. Goes off when cycle is com-
pitted. Saves steps to laundry room. 

GEARLESS AUTOMATIC 
TRANSMISSION 

* 

Simple design and engineering 
<piet, trouble-free operation,' 

»rtng fw 
lonati* 

ONLY ABC GIVES YOU THESE MATCHLESS FEATURES! 
• SHAMPOOS the clothes 

action 

• FEWER working parti 
• NEW, softer action, 

washes clean* 

• NEW, exclusive rinihs 
action 

• EASIER on the clothes 
• EXCLUSIVE Spin-Alt* damp-drying 

SUOPIS FURNITURE 
8921 Wade Park Ave. EX 1-0911' 
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latvių koncertas 

Pirmas šio rudens sezono stambes
nis parengimas Clevelande — tai Cle-
velando latvių draugijos rengiamas 
koncertas š. m. spalio 10 d. 7:30 vak. 
Lietuvių salėje. Koncertuoja garsusis 
"The Latvian Trio" — Viktors Zie-
donis (smuikas), pasaulinio muzikų 
konkurso Šveicarijoje laureatas In
gus Naruns (violenčele) ir Voldemar 
Melkis (pianas). Programoje: Vival
di, Čaikovskis, Sarazate, Chopin, Dar-
zinš, List i. d. k. Koncerto pianas iš 
Knabę firmos. Bilietai po 2.00; 1.50 
ir 1.00 dol. nųo š. m. spalio 1 d. gau
nami DIRVCfS redakcijoje. •' 

SPALIO 14 D. — "BUHALTERIJOS 
KLAIDA" ' 

V. Alanto komedijos "Buhalterijos 
klaida" antrasis vaidinimas įvyksta 
Clevelande spalio 14 d., sekmadienį, 
5 vai. po piet lietuvių salėje. Vaidi
nimą stato V. Braziulio dramos stu
dija, rengia Vilniaus Krašto Liet. 
S-gos Clevelando sk. Po vaidinimo 
numatyti šokiai, bufetas, įvairenybės. 

ATS. KPT. JONAS VAIČAITIS 

iš Worcester, Mass. persikėlė gyventi 
j Cleveland, Ohio, ir įsikūrė 

1344 E. 90th St. 
pas p. Roveršteinus. 

MOTERŲ S-GOS VAKARAS 

Ateinantį sekmadienį, rugsėjo mėn. 
20 d. Moterų S-gos 36 kuopa rengia 
vakarą Naujosios parapijos svetainėje. 

Bus vaidinamas "Nutrūkusi styga", 
dainos, loterija ir šokiai. Pradžiai 
5:30 vai; Pelnas bažnyčios altoriui 
įrengti. 

JOHN. PHIL. McMAHON 

kanditatuoja į miesto tarybą nuo 22-os 
apylinkės ir kviečia balsuotojus tuo 
susidomėti. Gimęs Clevelande 1905 
m. rugp. 21, mokęsis čia pat, šioje 
apylinkėje gyvena 18 metų, II karo 
veteranas, tarnavęs kariuomenėj pie
tų Pacifike pustrečių metų; 20 metų 
dalyvauja darbininkų organizacijose, 
10 metų Cuyahoga apskrities šerifo 
pavaduotojas. 

"ICE CAP ADĖS" 

— ledo vaidinimai Arenoje prasideda 
šį ketvirtadienį, rugsl 27, ir truks iki 
spalio 14 d. kasdien vakarais nuo 
8:30, o šeštadieniais ir sekmadieniais 
bus taip pat ir dieniniai spektakliai 
nuo2:30. Bilietai pas Richman Bros., 
736 Euclid Ave., pirmadieniai# kasa 
atdara iki 8:00 vai. vak. 

Modernina GULF 
benzino stotis 

MJNKESE 
DR. A. J. KAZLAUCKUI 

už sėkmingai atliktą kojos operaciją 
ir rūpestingą gydymą bei pirežiūrą, 
nuoširdžiai dėkoja 

Mary Lutkus, 
1212 E. 87 St. 

SUOPIS FURNITURE 

JIEšKO BUTO 

dvierfis suaugusiems, dirban
tiems. Siūlyti Dirvos redakcijai 
arba telefonu 

RE 1-0390 

Sveikinimai ir 

Linkėjimai 

nuo 

VIVIAN S. PARKER 

Kandidato į 

11 apyl. Councilmanus 

George Waylonis 
keturių vyru orkestras įvairiems 
.parengimams. Prieinama kaina. 
Tel.: 

UL 1-2993 

S921 Wade Park EX 1-0911 
Visokių rūšių baldai ir elektriniai bei kitoki reikmenys 

virtuvei ir kiekvienam Jūsų buto kambariui 

ŽĘMOS KAINOS — MALONUS PATARNAVIMAS 

Patogi vieta apsipirkti lietuviams naujakuriams 
lietuviškoje krautuvėj# 

Greetings and Best Wishes to Our Friends and Patrons 

BURL AUTO WASH 
WHERE YOU GET THE FINEST CAR WASH 

15708 Lorain Ave. CL. 1-3190 

PIX BEVERAGE 
45 rūšių alaus — visoki gaivi

nantieji gėrimai, 
vynas ir šampanas (prancū

ziškas) 
parengiama vestuvėms, baliams, 

pobūviams. Nemokamas pristatymas 

dieną ir naktį. Atdara ir trečiadie-

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

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

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

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

RKO Keith's lOSth 
Rugs. 2.6 — spalio 2 "Jim 

Thorpe All American" su Burt 

Lancaster. 

CONLON IRONER 

(MOGLIAI) 

Sie mogliai pastatomi ąnt sta

lo. Automatiškai elektriniai 

mogliai dydžio 4x22. Kaina la

bai žema, tik $59.95. 

KULBICKAS APPLIAffaE 

621 E. 128th St., GL 1-8610 

niais. 
6903 Superior Ave. EX 1-3311 

Mūsų specialybė 
virtuvių, vonių, arkų ir 

ppalvotų langų 

PERTAISYMAS 

Taip pat popieriuojame arba 
dažome kambarius 

K. ŠTAUPAS 
16908 Endora Rd. KE 1-8794 

PARDUODAMAS NAMAS 

prie šv. Jurgio parapijos, 2 šei
mų, 7 kamb. viršuj ir 7 žemai. 

1377 E. 66 St. 
(Whitney Ave. kampas) 

PARDUODAMI NAMAI 

East 65, ties Wade Park, 8 kamb. 
1 šeimos, labai geni išlaikytas, 
$7.900. 
" • r # 

^ilka dviems pirkėjams: 2 namai 
po 2 butus viename sklype, netoli 
nuo Superior. 

Ray Nausner 
11809 St. Clair Ave. 

UL 1-3919 LI 1-9216 

Skubėkit kol ji) yra! Gaunate 

JONAS G. 
P O L 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 

.. \!£«* 

Clejvdano. 
Crust Company 
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JŪS PERKAT RŪPESČIŲ NEKELIANTI ŠILDYMĄ 
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ŠILDYMO IR OltO VĖSINIMO SISTEMA 
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pirkdami 7 galionus gasolino 

Lester S. Auerbach, 
Clevelando Gulf Apylinkės 

tvarkytojas 

praneša, kad netrukus Clevelande bus 
baigtas 140 Gulf benzino stočių su
moderninamas. Statomi nauji apara
tai, perdažoma, pergrindžiami stočių 
kiemai, pagerinamas apšvietimas, 
gražinama bendra stočių išvaizda. 
Visa tai daroma ryšium su bendro
vės auksiniu jubiliejum. 

Netrukus bus paskirta komisija, 
kuti aplankys visas Clevelande esan* 
čias Gulf benzino stotis ir paskirs 
10 premijų tų stočių vedėjams, ku
rios bus pripažintos geriausiai atro
dančios ir švariausiai užlaikomos. 

Bus kreipiamas dėmesys ne tik į 
pačių stočių įrengimą, bet taip pat 
ir į tarnautojų išvaizdą, bet ir į poil
sio kambarių švarą bei sanitarinius 
įrengimus, privažiavimo bei užeigos 
patogumą ir t.t. 

Šį penktadieni ir šeštadieni -
Gulf benzino stotyse perkantiems 
bent 7 galionus benzino bus duo
damos dovanos. Žiūrėkit skelbimą 7 
pusi. „ : _ 

DOVANOS JUSU 

_ mažiesiems BALIONAI 
ŠAUDYKLĖS • SALDAINIAI 

A 

stotyse - penktadienį ir Šeštadieni 
NEPRALEISKIT f OS* PROGOS! 

Gulf stotys Clevelande švenčia 50 me
tų Gulf jubiliejų,. $ tai yrą — 

# 

"G" for GALA 
"G" for GULF 

. (s-R-E-Avę wcmmy 

pžsųklte — Gulf stotyse yra pareng
us jums DOVANOS. Kalbant apie 
dovanas, norime priminti, kad di
džiausia dovana jūsų automobiliui yrą 
rr~ Gulf užtikrinto degimo NO-NCp 
gazolinas. 

a«tom 

zr- Pralenkti 
i kai— 

Gulf vyrai turi gerą dalyką jūsų automobiliui! 

LIETUVIU BANKE 
GALIMA ATLIKTI DAUG REIKALŲ 

Pinigines santaupos — kiekviena taupymo knygelė — 
čia yra apdraustos iki $10,000 per Federal Insurance Cor., 
J. A. V. valdžios apsaugoje. 

čia gaunamos paskolos namams pirkti arba statyti, 
galima užsimokėti už gasą, elekrą, keisti čekius, pinigines 
perlaidas (Money orders) arba rengiantis kelionėn galima 
įsigyti kelioninių (Traveler) čekių, ir kitais reikalais, čia 
galima gauti gerų patarimų. 

Darbo valandos nuo 9:30 iki 3:00 vai. 
• Trečiadieniais iki 12:00, šeštadieniais iki 1:0® vai. 

THE SUPERIOR SAVINGS 
AND LOAN ASS'N. 

6712 Superior Ave. HE 1-2498 

C l e v e l a n d ;  O  h i  

P J KERSIS 
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 į mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai
riuose apdraudos-insurance reikaluose. 

Sutaisau paskolas pirmo morgeeio. Patarnavimas ir išpildymą* 
garantuojama. Kreipkitės j mane telefonu arba asmeniškai. 

Pilnai padengta apdrauda UTah 1-4515 

WM. DEBBS PA! NTS KG CO. 
\VM. DEBESIS 

Namų Pagražinimas .iš Vidau# ir iš Lauko 
7526 Star Avenue Cleveland 3, Ohio 

I J S ABI AS jeweler S 
Persikėlė į naują didesnę ir gražesnę krautuvę « 

7007 Superior Am Greta Ezella Theatre § 

i Dabar jau iurime didesnį rinkinį Deimantų, žiedų, Laik- H 
R rodėlių ir visokių graždaikčių, už nupigintą kainą. S 

Wilkeiis Fb 
pripažinta laidotuvių direkiotė 

Aldona Wilkelis - Wirby 

Pilnas laidotuvių patarnavimas • 
—HAMMOND VARGONAI ŠERMENIS— 

6202 SUPERIQl? AVE. KEnderson 1-9292 

JAKU BS & SON 
FUNERAL HOME 

Vėsinamas oras Jusų patogumui 

Hella E. Jakubą & William J. Jakubs 
Licensijuoti Jaidotuvių direktoriai 'ir b&lsamuotojai 

25 metai simpatingo ir rimto patarnavimo 

6621 Edna Avenue ENdicott 1-1T98 
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DIRVA 
•••*-

THE FIELD 

Redakcijos ir administracijos adresas — DIRVA, 6820 Superior Avenu®, Cleveland I, Ohio. — Telefonas? ENdicott 1-4486< 

Redaktorius Vincas RASTENIS (buto telefonas: UTah 1*6747) Redaktorius Baly3 GA1D2IUNAS (buto telefonas: CArfield 1-7406). 

Kova dėl Vokietijos vis griežtinama 
Rugsėjis, tradicinis, diktato

rių agresijoms pradėti naudoja
mas mėnuo, šiais metais virto 
sėkmingu ir aiškiai, logiškai ve
damos krypties laisvojo vakarų 
pasaulio diplomatijos laikotar
piu. Visa eilė svarbių konferen
cijų, baigiant Ottava, ir šį pir
madieni prasidėję pasitarimai šu 
vokiečių Bonnes vyriausybe bei 
šią savaite Washingtone pradėti 
pasikalbėjimai su Italijos minis-
teriu pirmininku de Gasperri ro
do, kad skubiai stiprinama ne 
tik gynyba, bet ir pastovaus 
bendradarbiavimo idėja. 

"Jėgą galime pasitikti jėga" 

Pereitą savaitę prezidento 
Trumano padaryti pareiškimai 
spaudos konferencijoje Wa
shingtone yra vieni svarbiausių 
iš visų ligšiol padarytų. Jis aiš
kiai nurodė j vad. "jėgos formu
lę", kuria jau visai atvirai pra
deda vadovautis JAV užsienių 
politika. Jėgos argumentą pir
mą kartą prezidentas taip aiš
kiai iškėlė. Jo žodžiais, sąlygos 
verčia ateity jėgą naudoti vie
toje diplomatijos, nors jis tai 
sakąs nenoriai. Graikija, Turki
ja, Berlynas, Triestas ir pasta
ruoju metu — Korėja, tai pa
vyzdžiai, kad j jėgą teko atsa
kyti jėga ir kad tai buvo pradžia 
politikos, kuri visu griežtumu 
numatoma vykdyti ateity. 

Ar sieks Amerika susitarimų 
su sovietais? Jei tie susitarimai 
nei to popieriaus neverti, ant 
kurio surašyti (jo paties žo
džiais ?) Trumano atsakymas — 
taip, tačiau jis čia pridūrė, kad 

V 
teks remtis jėga ir tik jos deka 
turės būti laikomasi tų susita
rimų. 

Akys atkreiptos f Vokietiją 

Iš savo vyriausybių gavę rei
kiamų nurodymų trys vakarų 
valstybių okupaciniai šefai šį 
pirmadieni Bonnoje pradėjo 
svarbius pasitarimus su Aden-

aueriu. Netenka abejoti, kad 
vokiečiai yra pasiryžę išsiderėti 
geresnes sąlygas už japonus. 
Jei vokiečiai turi prisidėti prie 
Europos gynybos nuo sovietų 
agresijos, tai teks jiems už tai 
ir sumokėti. Ta kaina būsianti 
nemaža. 

Ko reikalauja vokiečiai? 

Vokiečiai statą tokius mini-
malinius reikalavimus: pagrin
dinis dalykas, tai visiška nepri
klausomybė ir sąjungininkų ne
sikišimas. Sąjungininkų daliniai 
jei ir pasiliksią, tai tik kaip gy
nybos pajėgos ir pačių vokiečių 
kvietimu. Naujoji vokiečių ar
mija prisijungsianti prie euro
pinės armijos su Eisenhoweriu, 
tačiau daliniai ligi divizijos im
tinai sudarysią neliečiamus jun
ginius- ir vokiečių generolai ly
giai su kitais spresią strategijos 
ir operacijų klausimus. Vokie
čiai reikalauja padaryti galą vi
soms sąjungininkų kontrolėms 
bei suvaržymams. Anglies eks
porto kiekius nustatysią vokie
čiai — tai reiškią daugiau Ruhro 
plieno Vokietijai. Nebeturės bū
ti suvaržymų ir cheminei pra
monei, pagaliau, ginklų gamyba 
nebeturės būti varžonja. 

Kaip žiūri j tuos reikalavimus 
sąjungininkai? Anglams ir pran
cūzams kaina atrodanti per aukš
ta (ypač kiek liečia plieną), ta
čiau, Amerika deda žygių pri
kalbinti anglus ir prancūzus pri
imti vokiečių reikalavimus bent 
principe. JAV samprotavimu, 
Vakarai Vokietijos pagalbos rei
kalingi bet kuria kaina ... Da
bar belieka tik klausimas, kokį 
žodj tars patys Vokietijos gy
ventojai, išrinkę savo parlamen
tą. Ar jie rems vyriausybę? At
rodo, spaus Adenauerj išsiderė
ti dar daugiau, nes juk ar gali 
atsirasti geresnė proga ? 

Sovietai pradedu Vokietijos 
vienybes kampaniją 

Galima būti bevfeik tikriems, 
kad sąjungininkai su federaline 
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Vokietijos vyriausybe susitars, 
tačiau, labai daug priklauso ir 
nuo to, ar visiems tiems planams 
pritars pati vokiečių tauta. 

Norėdami sustabdyti Vokieti
jos apginklavimą sovietai nese
niai pradėjo naują Vokietijos 
sujungimo kampaniją ir ją nu
mato tęsti per du mėnesius. Tai 
būsiąs kritiškasis laikotarpis va
karų pastangoms įsigyti naują 
sąjungininką. Pasireiškiąs ir 
nuomonių skirtumas tarp anglų 
ir amerikiečių pažiūrų. JAV be 
kalbų nori atmesti sovietų pa
siūlymus dėl Vokietijos sujungi
mo, o anglai nurodo: nieko, esą, 
nepralošim besitardami su so
vietais, be to, sustiprėję vakarai 
teikia galimybių tartis lygiais 
pagrindais. Netenka abejoti, kad 
įvairiais kanalais visos žinios 
apie sovietų pasiūlymus ir są
jungininkų nesutarimą bus pa
siekusios vokiečių mases. Nu
rodoma, kad vokiečiai savo bro
lių ryt. Vokietijoje nelaiko ko
munistais ir nemato didesnių 
kliūčių pasitarimams su jais. Jei 
vokiečiai ryt. Vokietijoje ar so
vietai padarytų kokių nuolaidų 
j ieškant bazės krašto sujungi
mui,' tai labai galima, kad vo
kiečiai vakaruose tam pritartų. 

Ar bus atidengtos visos kortos? 

Vieną kortą sovietų kontroli
nės komisijos pirmininkas ryt. 
Vokietijoje gen. Vassilij I. čui-
kov jau atidengė: jis pasiūlė 
atitraukti visus okupacinius da
linius iš Vokietijos. Neatidengta 
dar vieno korta — grąžinimas 
sujungtai Vokietijai rytinių sri
čių, dabar lenkų. Tai būtų su
jungimo kaina su tam tikromis 
pačių sovietų sąlygomis. 

Tai atrodo nepatikima, tačiau 
ar vokiečių — sovietų 1939 m. 
susitarimas atrodė tuo metu pa
tikimas? 

Vokiečiai šiuo metu stebi ne 
tik dėl jos besivaržančių du pa
saulius, bet ir įsisąmonina, kad 
nuostabiai sutvirtėjusi ekono
miškai ir būdama centrinėje pa
dėty, Vokietija jau nebėra kor
ta dviejų sistemų rankose, bet 
pati išaugo galingu veiksniu. 

V. Rimvyoas 

B 36 bombonešių dirbtuvė Fort Worth, Tex., perdirbama atomine energija 

varomiems lėktuvams gaminti. Manoma, kad atominis lėktuvas bus bran-

net už atominį povandenini laivą, kurio statybai j*8 išleista 40 
milionų dolerių. 

DERYBOS KORĖJOJE 
Paskutiniu laiku Korėjoje pa

smarkėjo kovos fronte, bet tuo 
pačiu metu vyksta ir derybos 
dėl... derybų atnaujinimo. 

Tuo tarpu vyksta susitikimai 
tik tarp ryšių karininkų, kurie, 
nors jau tris kartus buvo susi
tikę, dar nieko nesutarė. Komu
nistų atstovai kalba tik apie tai, 
kuriuo laiku atnaujinti derybas, 
o sąjungininkų atstovai reikalau
ja pirma susitarti dėl derybų 
aplinkybių, kurios pašalintų prie
žastis tokiems nesusipratimams, 
kad atnaujintos derybos dėl jų 
vėl neturėtu nutrūkti. 

Tarp Baltimore; lietuvio 
Baltimorės lietuvių tremtinių 

bendruomenės vadovybės inicia
tyva, rugsėjo 22 d. lietuvių sa
lėje įvyko naujųjų ateivių jau
nuomenės susirinkimas, kuriame 
buvo įsteigta jaunimo sporto 
sekcija. 

Į sekcijos valdybą išrinkti: V. 
Karaliaus, A. Marcinkevičiaus 
ir J. Vieraitytč. 

Sekcija susiskirstė f atskiras 
sporto šakas. 

Medžiagiškai šią sekciją rems 
ir globos tremtinių bendruome
nės vadovybė. 

• * 
šeštadieninės lietuvių mokyk

los tėvų visuotinės susirinkimas 
įvyks spalio 14 d. mokyklos pa
talpose. 

Milijoniniame Baltimor§s mies
te lietuvių parapija yra tik vie
na, kurioje klebonauja kun. Idr. 
L. Mendelis. 

Klebonas savo parapijiečiais 
labai rūpinasi, o ypač tais, ku
riuos paliečia kokia nors nelai
mė. Nuolatos aplanko sergan
čiuosius ligoninėse paguosdamas 
ir net medžiagiškai paremdamas. 

* * 
Baltimorės lietuvių Iv. Alfon

so parapijos bažnyčios prieangy
je poetas Kazys Bradūnas yra 
įkūręs knygų bei žurnalų kios
ką. Kioskas būna atdaras tik 
šventadieniais pamaldų metu, 
tačiau knygų išparduoda nema
žai. Pavyzdžiui, J. Daumanto 
"Partizanai už geležinės uždaa-
gos" labai trumpu laiku parduo
ta apie 30 egzempliorių, V. Ro-
mono — "Dulkės raudonam sau
lėleidyje" apie 20 egz., J. Balio 
— "Lietuviškos pasakos" irgi 
apie 20 egz. ir t.t. 

Jeigu kioskas būtų įsteigtas 
kur nors ,ties lietuvių sale, kur 
kiekvieną dieną lietuvių judė
jimas yra nemažas, knygų būtų 
parduodama dar daugiau. 

* * 

Baltimorės parapinę pradžios 
mokyklą šiais metais lanko per 
200 vaikų, kurių tarpe yra ne
mažas skaičius ir kitataučių. 
Yra keliolika kitataučių vaikų, 
kurie gana gerai kalba lietuviš
kai, nors mūsų kalbos specialiai 
ir nesimoko. 

Kad tilptų visi vaikai norį 
lankyti šią mokyklą — atostogų 
metu buvo praplėstos mokyklos 
patalpos. O tam reikėjo išleisti 
keli tūkstančiai dolerių. Išlai
doms apmokėti, spalio 7 dieną 
parapijos salėje įvyks pirmoji 
rudens vakarienė, į kurią kvie
čiami ne tik vaikų tėvai, bet ir 
prijaučiantieji. 

Įėjimas, —- 3 doleriai. 
Rengėjas kleb. Mendelis tiki

si šion vakarienėn sulaukti, kaip 
ir kiekvienais metais, daugybės 
savo parapijiečių ir artimųjų. 

» m 

Praeitais metais prie vietinio 
Atletų klubo yra įsisteigęs Rie
tuvių jaunių sporto būrelis, kii-
ris turi krepšinio, futbolo ir sta
lo teniso sporto šakas. Metų ba
gyje jauniai puikiai užsireko
mendavo krepšinyje, nugalėda
mi Baltimorės miesto lygos 
meisterį, šiais metais nori įstoti 
į pirmenybes visose savo sporto 
šakose. Į futbolo lygą jau įstojo. 
Jauniai norėtų, kad lietuviškoji 
visuomenė juos paremtų* 

šiam sporto būreliui vadovau
ja Rimvydas A. česonis, V. Dū
lys ir A. Meidūnas. 

Jauniai yra labai dėkingi At
letų klūbo vadovui p. Mičiuliui 
už leidimą Bfuidoįtis klufep pa

talpomis ir sporto įrankiais. 
* * 

Baltimorės lietuvių Legionie
rių Posto komandierius Anta
nas Dranginis apleido savuosius 
ir išvyko kunigų seminarijon. 

Dauguma lietuvių labai ap
gailestauja nerasdami savo tar
pe šio malonaus vyro — žmo
gaus. Tai buvo vienintelis jaunas 
lietuvis Čia gimęs ir augęs ir 
Lietuvos niekad nematęs, bet 
puikiai kalbąs lietuviškai ir la
bai gerai suprantąs šių dienų 
lietuvių tautos padėtį. Tik jis 
vienas su naujųjų lietuvių atei
vių jaunimu palaikė puikius ir 
nuoširdžius santykius, visados 
buvodamas jų tarpe, drauge su 
jais praleidamas visus jaunimo 
subuvimus. O kada aktorius — 
režisorius J. Palubinskas staty
davo kokį scenos veikalą — A. 
Dranginis būdavęs kertinis as
muo, visados nuoširdžiai ir links
mai nusiteikęs scenos mėgėjų 
tarpe. Jei buvo ruošiama bendri 
lietuviški kultūriniai pasirody
mai ar minėjimai surišti su bet 
kokiomis šventėmis — A. Dran
ginis visur buvo pirmųjų orga
nizatorių tarpe. 

/ A. č. 

Cy veja detroitiečių veikla 
Besiartinąs ruduo atneša daif-

giau, gyvumo ir Detroito lietu
viškoje veikloje. Praeitą sekma
dienį įvyko net dvi lietuviškos 
gegužinės, paskutinės šią va
sarą, kurias rengė abi vietos 
lietuvių parapijos. Rudens se
zono parengimus pradeda Ame
rikos lietuvių katalikai vetera
nai, kurie sekantį šeštadienį ren
gia šokius buv. Lietuvių Salėje, 
taip pat pradeda dažnėti ir or
ganizacijų susirinkimai. Praeitą 
sekmadienį turėjo susirinkimus 
Detroito socialdemokratai ir 
valstiečių liaudininkų sąjungos 
skyrius. *' ^ 

• 
Praėjusio šeštadienio lietuviš

kos radijo valandėlės klausyto
jai girdėjo istorinį radijo vaiz
delį "Pagrobta Karūna'*. Šis 
naujas V. Alanto vaidinimas 
vaizduoja Vytauto pastangas ka
rūnuotis Lietuvos karaliumi. 

m 

Rugsėjo 17 dieną įvyko vi
suotinis ALB Radijo Klubo na
rių susirinkimas, kuriam pirmi
ninkavo p. Ambrozė. Malonu pa
stebėti, kad gerėja klubo finan
sinė padėtis. Todėl nutarta atei
tyje radijo valandėlių metu duo-

1000 
Dirva skelbia antrą talką, 

tikslu jtraukti j Dirvos skaitytojų šeimą dar vieną 
tūkstantį skaitytojų, kurie lig šiol ncpremimeruoja Dir
vos greičiausiai tik dėl to, kad nesutiko tinkamos progos 
jai užsisakyti. Sudarykime jiems tą progą! 

Nuo 1951 metų rugpjūčio 15 dienos iki 1952 
metij sausio 1 dienos yra šios talkos darbo laikas. 

Talkininkai kviečiami Dirvos atstovai ir visi kiti 
jos bendraminčiai. 

Talkos pabaigtuvėms šį kartą sWf4afnos šešios premijos: 
trys platintojams ir trys skaitytojams, kurios bus išmokėtos, 
jei- per talkos laiką bus įvykdyta bent pusė numatytojo plano. 

Pirmosios premijos — po 50 dolerių, antrosios — po 30 
dolerių ir trečiosios — po 20 dolerlt}. 

Skaitytojams premijos bus paskirtos laimėjimo būdu. Kiekvienas nau
jas skaitytojas, užsiprenumeravęs Dirvą talkos laikotarpyje, gaus eHės nu
merį, duodantį teisę dalyvauti premijos laimėjime. Teisė į pilną premiją 
priklausys užsimokėjusiems už metus. Užsimokėjusieji už metu dalį, turės 
teisę tik į atitinkamą laimėtos premijos dalį (dalinsis premiją su kuo nors 
kitu, laimėjusiu kitą tos premijos dalį). 

Platintojams premijos bus skiriamos tiems, kurie bus surinkę dau-
giausią taškų. Metinė prenumerata — 4 taškai, (kiekvienas metų ketvirtis 
po 1 tašką). Jei j vieną premiją konkuruotą du ar daugiau po vienodą taškų 
skaičių turinčių platintojų, toji premija tarp jų būtų skiriama laimėjimo 
budu. Nelaimėjęs augštesnės premijos toks platintojas normalia tvarka 
dalyvautų varžybose su kitais dėl mažesnės premijos. 

ti daugiau vietos kultūriniams 
reikalaibs* 

* 

Rugsėjo 22 dieną pradėjo dar-
• * ^ bą prie šv. Antano parapijos 

mokyklos veikianti lietuviški 
šeštadieninė vargo mokykla. Mo
kyklą lanko per 70 jaunų lietu
viukų ir lietuvaičių. Mokyklos 
vedėjas — K. Gogelis, mokyt<H 
jai — Arbačiauskienė, šližys ĮĮP, 

Misiūnas. Netrukus numatomas 
šaukti tėvų susirinkimas. 

* 
Kun. Boreišio patriotiški pSH 

mokslai sutraukė į šv. Anta 
parapiją didžią dalį tremtini 
Tikrai nedaug yra kunigų, iš ktf5* 
rių pamokslų trykštų tiek tė
vynės meilės. Tačiau ... lietuvi# 
patrioto vadovaujamos parapi* 
jos lietuvių seselių vedamoje mo-* 
kykloję jauni lietuviukai mok®» 
mi iš angliškos maldaknygės, ifik 
lietuviškos pamokos turi tenkin
tis tik šeštadieniais. Norėtųsi 
betgi tikėtis, kad vieną dieną 
lietuviški dalykai ras vietos ir 
normalioje šios mokyklos pamo
kų eilėje. i 

* 
Detroito aukštosiose mokyklo

se - jėzuitų išlaikomame Detroito 
Universitete, valstybin i a m i 
Wayne Universitete ir kata$# 
kiškoje mergaičių Mary Gro\N* 
College šį rudenį studijuoja apie 
trisdešimt lietuvių tremtinių. 
Studentų tarpe gyva mintis su
siorganizuoti į Amerikos Lietu
vių Studentų Sąjungos skyrių, 
tačiau šiam reikalui neatsiranda 
iniciatorių. Lietuvos gyvenime 
studentija buvo aktyviausia vi
suomenės dalis. Gyvą veiklą ro
do ir kitose vietovėse susiorga
nizavę lietuvių studentai. Reikia 
tikėtis, kad neatsiliks tė detroi-
tiečiai. i 

Z. V. R. 

Seniausias ir gražiausiai ilius

truotas lietuviškos minties žur
nalas. 

MARGUTIS 
Jsteigė kompozitorius 

A. VANAGAITIS 
Kaina metams $2.00 

Susipažinti siunčiamas 
dovanai. 

, 6755 So. Western Afį > 
Chicago 36, 111. 
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OMAHOS LIETUVIAI NEATSILIKO NUO W ASHINGTONO IR NEW YORKO VENGRŲ 
Kai Gromyko keliavo traukihiu į San Francisco, Omahos lietuviai ryžosi jį atitinkamai pasitikti. 
Jie susirinko geležinkelio stotyje su plakatais, kuriuose buvo tokie užrašai: "Gromyko, grąžink 
700,000 lietuvių namo", Gromyko, tavo rankos yra suteptos lietuvių krauju". 

Geležinkelio ir kiti pareigūnai tačiau "sveikintojų neleido į peroną... (Kažin, kaip jie bū-
tų pasielgę, jei sveikintojai būtų atėję su gėlėmis?). Tada jie nuėjo su plakatais ant geležinkelio 
tilto ir praleido išeinantį traukinį. Tačiau tai buvo ankstyvas rytas, vargu kas iš keleivių galėjo tuos 
plakatus matyti. Užtat čia matomoji nuotrauka su .atitinkamais aprašymais buvo įdėta vietos 
dienraštyje ir bent jau Omahos skaitytojai sužinojo, ką jie mano apie bolševikus. 
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