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Nr. 42 * 1951 spalio 18 d. 
CLEVELAND, OHIO • 

PARUOŠTAS 
LITUANISTIKOS 

INSTITUTO 
STATUTAS 

Pasirėmus anketos keliu su
rinktomis įvairių lituanistų nuo
monėmis ir pasiūlymais, jau yra 
paruoštas Lituanistikos Institu
to statutas. 

Visa Lituanistikos Isktituto 
veikla, jo darbas ir palaikymas 
remsis pirmiausia jo nariais, 
kurie bus dviejų rūšių: moksli
nės ir ūkinės srities. Pirmiesiems 
teks mokslinis darbas, o antrie
siems instituto lėšų telkimas, jų 
valdymas bei priežiūra. 
. ūkinės instituto srities nariai 

vadinami nariais rėmėjais. Jais 
gali tapti asmenys, draugijos, 
bendruomenės bei panašūs jung
tiniai, paaukoję Lituanistikos 
Instituto iždui ne mažiau kaip 
$100 per metus. Be to, dar į na
rius rėmėjus numatytas ALT ir 
PLB atstovas. 

Pabrėžti bendrajam tikslui, 
kuriam galų gale tarnauja tiek 
moksliniai instituto nariai, tiek 
nariai rėmėjai, statute pasaky
ta, kad abeji renka Lituanisti
kos Instituto prezidentą (iš tik
rųjų narių tarpo). 

Visus bendruosius mokslinius 
instituto reikalus sprendžia Li
tuanistikos Instituto taryba, ku
rią sudaro instituto tikrieji na
riai, o atskirų skyrių (kaip lie
tuvių kalbos, tautotyros, istori
jos) — skyrių tarybos, į kurias 
įeina visi atskirų skyrių tikrieji 
nariai. Instituto priešaky stovi 
jo prezidentas, o skyriams va
dovauja atskirų skyrių vedėjai, 
jų tarybų renkami iš kiekvieno 
skyriaus tikrųjų narių tarpo. 

BALFo NUTARIMAI 
BALFo direktoriai savo po

sėdyje, įvykusiame spalio 13 d., 
nutarė pagrindinai sustiprinti 
BALF veiklą visose srityse. Po 
pirmininko, vicepirmininkų, iž
dininko ir paskirų direktorių 
pranešimų iš kolonijų, paaiškė
jo, kad veikimas nėra pakanka
mai gyvas. Nurodo, kad iš dabar 
veikiančių 138 skyrių sistemin
gai nario mokestį tesumoka vos 
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Gyvų diskusijų buvo sukėlusi 
tremtinių šelpimo problema. Nu
tarta Vokietijoje esantiems teik
ti ne tik duoną, bet ir pastogę, 
kaip tai buvo užprotokoluota. 
Turint galvoje, kad šelptinie
siems yra naudinga įgyti kokią 
nors pastogę, kurioje tenai bur
tųsi visa jų veikla, nutarta da
ryti pastangų nupirkti kokią 
nors nuosavybę — ūkį ar namus. 

Bene gyviausių diskusijų su
kėlė J. Valaičio, buv. Vokieti
joje BALFo direktoriaus klau
simas. Kaip žinia, jo buvimo 
laikui pasibaigus, taupymo su
metimais, jį direktoriai atšaukė 
iš Vokietijos, šiuo metu, jis, bai
gęs savo atostogas, vėl yra su
grįžęs prie savo darbo. Direk
toriai nutarė ir toliau J. Valaitį 
palikti BALF tarnyboje, paves
dami jam rūpintis sustiprinti 
BALF veiklą Amerikoje, šiuo 
metu jis yra visoje Amerikoje 
vykstančio BALF vajaus vedė
jas. Netrukus jis turės pradėti 
savo veiklą kolonijose, stengda
masis pagyvinti jau veikiančių 
BALF skyrių veiklą. 

* #• 

Pirmasis meno vakaras Brook-
lyne po vasaros pertraukos 
įvyksta lapkričio 25 d. Alliance 
Hall. Jau pakviesta ir yra su
tikę jame dalyvauti brooklynie-
čiai rašytojai, šio vakaro pelnas 
skiriamas Vokietijoje esančiai 
lietuvei R. Jonaitytei padėti. Ta 
mergaitė Vokietijoje kard metu 
yra tąpusi invalide. Ji girdi, bet 
negali kalbėti. Kadangi šiuo me
tu Vokietijoje jau yra įsteigtų 
panašios rūšies ligonims vai
kams mokyklų, kuriose jie iš
mokomi .kalbėti, Brooklyno lie
tuviai nutarė parūpinti lėšų jos 

. mokslui. Pradžiai BALF yra pa- ( 

siuntęs 150 dol. Dar reikia apie 

DIRVA THE FIELD 

"PALIKTI, KAIP BUVO..." 
— Ar tebevežami mūsų tau

tiečiai į Sibirą? 

— Kur nebus vežami! Nors 
tokių masinių trėmimų, kaip 
kad seniau, jau nėra. Dabar 
stengiamasi veikti slapčiau, ty
liau. Masiniai vežimai ypač pla
čios apimties buvo 1S48-49 me
tais. Jie buvo vykdomi visoje 
Lietuvoje ir truko ne vieną die
ną. Iš išvežtųjų Sov. Sąjungoje, 
neturėdamos kitos išeities, yra 
viena kita lietuvė ištekėjusi už 
ruso ar komunisto. Mat, reikėjo 
pasirinkti arba mirtis iš bado, 
arba tokios vedybos. Su išvež
tais galima susirašinėti, galima 
ir maisto siuntinuką jiems iki 8 

300 dol., kuriuos ir norima per 
tą vakarą surinkti. 

* # 

Amerikos Lietuvių Bendruo
menės iškilmingas įkūrimo ak
tas įvyksta New Yorke lapkri
čio 18 d. Iškilmes ruošti pavesta 
New Yorko lietuvių sudarytam 
komitetui iš keturių ALTan įei
nančių organizacijų ir specia
liai pririnktų asmenų. 

Statler viešbučio patalpose 
susirinkę visos Amerikos lietu
vių organizacijų atstovai pasi
rašys Amerikos Lietuvių Ben
druomenės įsteigimo aktą. Iškil
mėse dalyvaus visas Laikinis 
Organizavimo Komitetas, Lie
tuvos Valstybės diplomatiniai 
atstovai prie JAV valdžios ir 
lietuviškų organizacijų atstovai. 
Kviečiama gausiai dalyvauti ir 
lietuviškoji visuomenė iš New 
Yorko ir artimųjų apylinkių. 

IŠĖJO GABIJOS 
ŽURNALAS 

Lietuvių Spaudos Centras 
Amerikoje "Gabija" Brooklyne 
savo dvejų metų veiklos sukak
ties proga išleido Stepo Zobars-
ko suredaguotą pirmą literatū
ros žurnalo "Gabija" numerį. 
Dalyvaujant artimiesiems to 
žurnalo ir pačio Spaudos Centro 
bendradarbiams, pereitą šešta
dienį įvyko jaukus dvejų veik
los metų paminėjimas. 

"Gabija", kuri savo įsikūrimo 
pradžioje buvo pasiryžusi lie
tuviška spauda aprūpinti Ame
rikos lietuvius, šiuo metu savo 
veiklą yra išplėtusi taip, kad ji 
jais aprūpina viso pasaulio lie
tuvius. Paskutiniu metu lietu
viškomis knygomis "Gabija" ap
rūpino ir kelioliką Amerikos vie
šųjų bei universitetų bibliotekų. 
Bostono, Clevelando, New Yor
ko, Pennsylvanijos ir kitų mies
tų universitetams neseniai bu
vo atlikti didesni užsakymai. Ir 
garsioji CARE organizacija jau 
kelis kartus yra kreipusis, ypač 
domėdamasi žodynais. 

Be spaudos platinimo, ir pati 
"Gabija" leidžia knygas prie jos 
įsikūrusio Knygos Bičiulių Klu
bo nariams prenumeratos būdu. 
Jau išleistos dvi pirmosios kny
gos: J. Krumino "Naktis viršum 
širdies" ir J. Savickio "Raudoni 
Batukai". Dar šį mėnesį išeina 
Nelės Mazalaitės "Mėnuo, vadi
namas medaus", sekantis bus J. 
Jankaus romanas "Paklydę 
paukščiai". 

Jos leidžiamas ir St. Zobars-
ko redaguojamas žurnalas "Ga
bija" ketina išeiti keturis kar
tus per metus ir numatęs ap
jungti visus lietuvius rašytojus. 

kg. svorio pasiųsti, bet tad ne
pigiai atsieina. 

Daug išvežta į Krasnojarką, 
Irkucką, Kazachstaną. Paskiau
siai (1949-50 m.) vežė "laisvu 
noru vykstančius iš badaujan
čios Lietuvos kurti Sov. Sąjun
goje kolchozų". Paprastai tie 
ešelonai ėjo į Kazachstaną. Ta
čiau šį kartą už Minsko atkalė 
langus, duris, leido vandens pa
siimti. Ir visi jie buvo rusams, 
gudams ir kitiems pakeliui su
tinkantiems "plačiosios tėvynės" 
gyventojams demonstruo j a m i 
kaip "darbo savanoriai", bet ne 
tremtiniai. Išvežtieji daugiausia 
turi dirbti prie miško darbų, 
upių, uostų kolchozuose. Prie 
Volgos Kuibyševo elektros jė
gainių ir kanalų dirba daugiau
sia kaliniai. Dėl tų išvežimų dar 
ir dabar rasi ištisus ruožus, kur 
buv. ūkininkų sodybos apie to
kius Šiaulius, Gustonis ir kitur 
stovi tuščios, langai, durys ap
kaltos lentomis. Laukai apžėlę 
usnimis, lyg apie kokį Lenin
gradą, kur taip pat ištisais plo
tais pro traukinio langus matysi 
tik karklus, žoles, usnis. 

— Sibire gyvenimo sąlygos 
sunkiausios, to rodos, nė aiškin
ti nereikia. Pieno litras kaštuo
ja 5 rublius, bet ir to paties re
tai ir sunkiai tegausi. Ypač sun
kus gyvenimas tų, kurie su ma
žais vaikais. Nors tiek dabar 
geriau, kad paprastai šeimų jau 
nebeskiria, kaip kad seniau, per 
pirmuosius vežimus. 

Pirmiausia duodama laiko 
"žemliankai" pasistatyti, kuri 
šiaip taip "subudavojama" iš 
žemės, medžių luobų, velėnų, o 
paskiau — skiriami į darbus. 
Kai kur vandenį tenka gabentis 
net už 15-18 km., o ir to paties 
negauna kiek reikiant. Todėl iš
vežtieji dėl tokių baisiu gyveni
mo sąlygų, visiškai išsekę, krin
ta kaip musės. Tarp kitų pra
šymų, gaunamų iš išvežtųjų į 
Sibirą, būdingas ir tas, kuriuo 
maldaujama nupirkti ir atsiųsti 
ten taip reikalingos brezentinės 
medžiagos, kuri padėtų apsigin
ti nuo uodų. Tie laiškai yra la
bai liūdni. Kad ir kaip keista, 
bet reikia tiesa sakyti, jog ir 
Sibire, kaip ir visoje Sov. Lie
tuvoje, kur skelbiama, kad esan
ti darbo žmonių valdžia, dau
giausia vargti ir nukęsti turi 
kaip tik darbininkai. Mat, ūki
ninkai ir išvežami dar vis turi 
ar šiltesnį drabužį, ar maisto 
šiokią tokią atsargą iš seniau 
susidėję, nes išvežimams dau-
gumas jau iš anksto pasiruošia. 

— Kokie yra Lietuvoje judė
jimo suvaržymai? 

.— Yra ir'tiesioginių suvar
žymų, ir netiesioginių. Buvusios 
po karo trys zonos dabar jau 
panaikintos, bet į pajūrio ir pa
sienio zoną, lygiai, kaip ir į 
įmonę ar fabriką be spec, leidi
mo pašalietis neįeis. Paprastai 
žmonės vis prie ko nors priregis
truoti, bolševikiškai tariant — 
"pritvirtinti:" prie kol. ūkio, 
fabriko, įmonės ir t.t. Jei nori 
pasitraukti iš vietovės, kur esi 
tokiu būdu pritvirtintas", be at
leidimo dar reikia gauti spec, 
dokumentus, kad nebūtų pake
liui bėdos per visokias darbo ir 
saugumo kontroles. 

Dirbantieji ir šiaip neturi ka
da važinėti. Išskyrus pajūrį ir 
pasienio zoną, šiaip oficialaus 
leidimo važinėti nereikia. Jei 

"Palikti, kaip buvo" — tai 
nutarimas, ligšiol buvęs popu
liarus SLA seimuose, kada susi
duriama su painiais klausimais. 
Dabar tuo pavyzdžiu pasekė ir 
Vlikas. 

Pranešama, kad po ilgų gin
čų, prasidėjusių pereitą šeštadie
nį, pagarsėjusio susitarimo tvir
tinimo klausimas atidėtas neri
botam laikui. Vadinasi, viskas 
pasilieka, kaip buvo. 

Šiuos pasitarimus Vlikas savo 
sumanymu pradėjo, juose buvo 
šio to pasiekta, bet pats Vlikas 
visa tai ir nuramino. Tiesa, aiš
kiai nepasisakė numarinąs, bet 
tokių klausimų atidėjimas neri
botam laikui iš esmės yra tas 
pats, kaip ir numarinimas. 

Didelių pasikeitimų del to, ži
noma, nesusidaro. Ir Lietuvos 
diplomatinės atstovybės veiks, 
kaip iki šiol veikė, ir Vlikas taip 
pat, vieni ir kiti, žinoma, steng
tis ką tik galėdami, daryti ge
rai, bet be aiškaus sutarimo^ be 
abejo ir toliau tai šen tai ten 
vis pasirodys, kad viena ranka 
ką nors vienaip, kita kitaip pa
darė, dėl to ir vėl atsiras išme
tinėjimų, susirašinėjimų, gal 
net priekaištavimų ir t.t. 

Ar numarindamas susitarimą 
geriau suderintai veikti Vlikas 
pakels savo autoritetą, tą, tur
būt, parodys nelabai tolima atei
tis. 

Tos grupės, kurios prie to 
privedė, griežtai reikalauja "iš

laikyti slaptumą". Vadinasi, sie
kia, kad atsakomybė už tai, kas 
padaryta, būtų dedama visam 
Vlikui, nors yra žinoma ir sa
vaime suprantama, kad visos 
Vlike atstovaujamos grupės yra 
už šitokį Vliko "autoriteto sau
gojimą". Mums atrodo, kad, jei
gu Vlikas yra reikalingas bent 
šioje geležinės uždangos pusėje 
esančios lietuvių visuomenės pa
lankios nuomonės, tai turėtų 
prieš visuomenę būti atviresnis 
ir atvirai pasirodyti, kas ir ko
dėl kokius nusistatymus gina. 
Bet, tiesą pasakius, tai yra tik 
oficiali paslaptis, nes, bent jau 
šio susitarimo klausimu, vistiek 
daugumas yra pakankamai sa
vo liniją parodę. 
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ORGANIZACIJA? 
Sandara praneša, kad SLA va* 

dovybė nutarusi nesutikti įeiti į 
Amerikos Lietuvių Bendruome
nės organizaciją ir davusi ins
trukciją savo atstovams Ame
rikos Lietuvių Taryboje taip pa
sisakyti. 

Tėvynė, SLA organas, tuo tar
pu tokio nutarimo nepaskelbė: 
pastarųjų vadovybės posėdžių 
nutarimai būsią paskelbti, skel
biant ištisai protokolą.. 

Pereitame ALT suvažiavime 
buvo priimtas nutarimas bend
ruomeninio organizavimosi pro
blemą spręsti, atitinkamai ple
čiant ALT organizacinę sistemą. 
Tada už tokį nutarimą pasisakė 
visi, neišskiriant ir SLA atsto
vų. Nutarime buvo taip pasaky-

i 

KELIOS \WJinilS 
esamiems ir bosimiems Dirvos skaitytojams 

Kitos savaitės Dirva išeis su 
naujiena, kuri bus ypatingai 
įdomi tiems skaitytojams, ku
rių šeimose yra priaugančio jau
nimo. Būtent, nuo to nuifterio 
kas mėnuo prie Dirvos bus pri
dedamas atskiras 16 puslapių 
(keturis kart mažesnių, kaip 
Dirvos puslapis) priedas priau
gančiam jaunimui, vardu "Tė
viškėlė". Priedas bus gausiai 
iliustruotas, redaguojamas Vla
do Vijeikio. 

Ryšium su tuo, šiame numery
je esamas "Jaunosios Kartos" 
skyrius yra paskutinis. Tiesa, 
"Tėviškėlė" bus visai kitokio po
būdžio priedas, daugiau taiko
mas jaunesniajam "atžalynui". 
Vyresnįjį jaunimą kviečiame 
jam rūpimais klausimais reikš
tis bendruose Dirvos puslapiuo
se, bent tol, kol nepribręs gali
mybės suorganizuoti jaunimo 
pageidaujamą specialų leidinį. O 
tai pareis žymia dalimi nuo pa
ties jaunimo pasiryžimo ir tuo 
reikalu domėjimosi. Dirvos re
dakcija ta proga nuoširdžiai dė
koja "J. K." skyriaus redakto
rei Aldonai Augustinavičienei už 
rūpestingą ir gana nedėkingą 
darbą per dvejus metus paren
giant "J. K." turinį. 

* 

talka 

Iki spalio 16 d. Dirvos talka 
davė 171 naują skaitytoją. Jie 
sudaro 524 taškus. 

Atskiri talkininkai turi "taškų: 
Taškai 

1. Paplėnas S., Chicago 129 
2. Astrauskas S., Worcester 88 
3. česonis A., Baltimore 24 
4. Saladžius Pr., Rochester 20 
5. Švarcas P., Collinsvile 16 
6. Lukošiūnas P., Australija 12 

Visi kiti talkininkai turi po 
mažiau taškų. 

Ir iki šio laiko beveik neatsi
liepia talkininkai iš Brooklyno, 
Bostono, Detroito, Philadelphi-
|os ir kitų lietuvių kolonijų. 

tik turi pinigų — pirk bilietą ir 
važiuok į Latviją, Estiją, Rusi
ją, Gudiją etc. Tačiau į Rytprū
sius jau reikia leidimo. Lenkijos 
— Lietuvos pasienis saugoja
mas iš abiejų pusių. 

"J. K." redaktorė A. Augus-
tinavičienė šia proga iš savo 
pusės dėkoja visiems, kurie sa
vo bendradarbiavimu jai tame 
darbe talkininkavo. 

Ateinančiais metais, nuo sau
sio mėnesio, Dirva numato šalia 
"Tėviškėlės" duoti dar ir kitą 
tokios pačios apimties priedą, 
skirtą grynai kultūriniam lietu
vių gyvenimui, šiuo metu taria
masi dėl jo redagavimo ir kitų 
su tuo susijusių klausimų. Tuo 
būdu, nuo sausio mėnesio Dirva 
kas mėnuo duos po du priedu, 
kurių abiejų apimtis atitiks vie
no Dirvos numerio apimtį. Ki
taip sakant, maždaug kas 4 
Dirvos numeriai neš su savim 
dar vieną pilną Dirvos laidą, tik 
kitokio (tikimės, ypatingai įdo
maus) turinio. 

Dėl to ir Dirvos kaina ateinan
čiais metais, pradedant nuo 1952 
m. sausio 1 dienos bus penki 
doleriai metams (už 1 dolerį 10 
numerių su atitinkamais prie
dais). 

B«t šiais metais užsisakiusieji 
ar pratęsusieji Dirvos prenume
ratą moka dabartinę kainą, ir 
kas bus prieš šių metų pabaigą 
užsimokėjęs už 1952 metų dalį, 
ar už visus 1952 metus ar dau
giau, tų prenumeratos laikas 
dėl būsimo kainos pakilimo ne
bus sutrumpintas (nebent Dirva 
pradėtų būti leidžiama dažniau 
kaip kartą per savaitę: tokiu 
atveju, žinoma, prenumerata tu
rėtų būti atitinkamai perskai
čiuota). 

Taigi, čia — dėmesio talkinin
kams! Taip pat ir visiems, kurie 
rengiasi * Dirvą prenumeruoti. 
Naudokitės proga gauti Dirvą 
1952 metais su dviem įdomiais 
jos priedais (iš viso trys laik
raščiai: savaitinis ir du mėne
siniai!) už 4 dolerius. O tai ga
lima, reikia tik užsiprenumeruo
ti, arba prenumeratą pratęsti 
dar šiais metais, tai yra išsiųsti 
taip, kad būtų gauta ne vėliau, 
kaip šių metų gruodžio 31 dieną. 

R i a u š ė s  E i g i p t e  
Egipte kilo riaušės prieš ang

lų įgulą prie Sueso kanalo. Pra
nešama, kad susirėmimuose žu
vo apie 17 žmonių. Anglai ir 
egiptiečiai traukia į susirėmimų 
vietą daugiau kariuomenės. 

* * 
Tuo pačiu metu Pakistane 

viešo susirinkimo metu nužu-

"LIETUVIŲ ARCHYVAS" 
LEIDŽIAMAS KNYGOMIS 

Ilgoką laiką "Dirvbje" tęsi
niais ėjęs Lietuvos istorijos 
metraštis "Lietuvių Archyvas" 
( a p i m ą s  b o l š e v i z m o ,  
n a c i o n a l s o c i a l i z m o  
ir tremties metus) bus 
spausdinamas knygomis. 

"Dirvoje" beveik išimtinai 
skelbta dar iš Vilniaus mano į 
Ameriką atgabentoji medžiaga. 

Dabar bus spausdinami nauji 
dokumentiniai darbai. 

Numatyta išleisti 3 lomai 
"Lietuvių Archyvo". 

J o n a s  L e o n a s ,  
"Lietuvių Ąrchyvo" redaktorius 

dytas Pakistano ministeris pir
mininkas Ali Khanas. Jis buvo 
palankus vakarų kraštų politi
kai. Tai yra lyg ir tęsinys te
roro prieš politikos veikėjus, pa
lankius vakariečiams. 

* * 

Korėjoje lyg ir ir artėjama 
prie paliaubų derybų atnaujini
mo, tačiau kinai vėl apkaltino 
sąjungininkus, kad jų lėktuvai 
įsibrovę į neutralią zoną. 

Sprausminių lėktuvų kovoje 
per 20 minučių buvo nukauti 
5 rusiški lėktuvai ir net kelio
lika sužalota. Nei vienas sąjun
gininkų lėktuvas nenukentėjo. 

TAFTAS 
APSISPRENDĖ 

Senatorius Taftas paskelbė, 
kad jis kandidatuos respubliko
nų nominacijose į prezidentus. 
Ir pareiškė, kad jeigu būsiąs 
nominuotas, tai neabejojąs, kad 
būsiąs ir išrinktas. 

ta: 
"ALT metinis suvažiavimas 

reiškia pasigėrėjimą Vliko pa
stangomis apjungti viso pasau
lio lietuvius į Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenę didiesiems lietuvių 
tautos uždaviniams vykdyti — 
Lietuvai laisvę iškovoti ir tautos 
gyvybei išlaikyti, — ir todėl nu
taria plėsti Amerikos Lietuvių 
Tarybos veiklą, kad ji apimtų 
kaip galima didesnį sąmoningų 
Amerikos lietuvių skaičių ir šiuo 
tikslu paveda ALT Vykdomajam 
Komitetui sudaryti: 

1. Veiklos plėtinio ir planavi* 
mo komisiją; 

2. Kultūros reikalams komi
siją; 

4. Tautinio Solidarumo Mo
kesčių jvedimo ir išrinkimo sis
temą. 

šio suvažiavimo P. L. Bend
ruomenės komisijos paruoštą ir 
jam referuotą medžiagą perduo
ti PLB Studijų Komisijai, įpa
reigojant ją užbaigti savo dar
bą iki 1951 m. sausio 15 dienos, 
ir prašyti ALT-bą sudarančias 
grupes ratifikuoti Komisijos re
komendacijas iki Idol wl TO* 
sario 16 dienos." 

Nei ALT Vykdomasis Komi
tetas, nei jo sudarytoji PLB 
Studijų komisija šios rezoliuci
jos neįvykdė. 

Tiesa, studijų komisija pa
rengusi projektą, kuris tuo tarpu 
nedaug kam žinomas. ALT pir
mininkas net, kaip sakoma, "pa
rodė žalią šviesą" praktiškam 
bendruomeninės organizac i j o 3 
kūrimui. Rytinėse ' kolonijose, 
berods, rengiamas net tokios or
ganizacijos "kertinio akmens 
šventinimas". \ 

Iš Sandaros pranešimo neaiš
ku, ar SLA pasisako iš viso 
prieš tai, dėl ko prieš metus bu
vo "pareikštas pasigėrėjimas", 
ar tik prieš to klausimo spren
dimo būdą, kuris daugumui to* 
bėra miglose. 

šiaip ar taip, ALT suvažiavi
mas PLB organizavimo idėją 
pavadino pasigėrėtinomis Vliko 
pastangomis. ALT pirmininkas 
su sekretorium neseniai per sa
vo garsią telegramą užsireko
mendavo, kaip "Vliko autoriteto 
gynėjai". Bet bendruomeninio 
organizavimosi ir solidarumo 
mokesčio klausimo ligšiolinis 
marinimas (arba, kaip kas sako, 
"marinavo j imas") anų gražų žo
džių visiškai nepatvirtina... 

fROOKLYNIEČIAI 
LANKĖSI 

WATERBURY 
Waterbury, Conn., vykusiame 

ALTS veikėjų pasitarime daly
vauti iš Brooklyno buvo dele
guoti J. Ginkus, Pr. Narvydas, 
J. Baršauskas, A. Sodaitis ir J, 
Valakas. 

* * 

Dramos aktorius Vitalis Žu« 
kauskas pereitą sekmadienį da
lyvavo Lindeno lietuvių dramos 
mėgėjų vaidinime, padėdamas 
jiems savo patarimais. Buvo 
statoma A. Gustaičio "šilkiniai 
pančiai". 
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Prenumerata metams iš anksto: 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse — 
$4.00, Kanadoje — $4.50, kitur — 
$5.50. 

KAS ir KUR 
• Lietuvos atstovas Brazilijoje 
Dr. Frikas Meieris dalyvavo pir
majame Brazilijos tautosakos 
darbuotojų suvažiavime. 

• Bolivijoje ruošiama dailininko 
Jono Rimšos monografija ispa
nų ir anglų kalbomis. Monogra
fijoje bus 12 spalvuotų darbų 
reprodukcijų. 

<• Brazilijoje, portugalų kalba, 
išleista 28 psl. iliustruota kny
gelė "Lituania". Ją redagavo 
Petras Babickas, o išleido Dr. 
Frikas Meieris. Knygelėje eilė 
nuotraukų iš Lietuvos miestų ir 
kaimo buities. 

• Spaudoje pasirodė žinių, kad 
rusai Albanijoje ruošia stiprią 
povandeninių laivų bazę. Staty
bos darbus vykdo daug iš Pa
baltijo kraštų prievarta atvestu 
darbininkų. 

• A. J. Kiaulėnas, Anglijoje, pa
rašė 6 paveikslų dramą "Milži
nai", .vaizduojančią partizanų 
veiklą Lietuvoje. Ją su"\jaidino 
Anglijos lietuvių meno sambū
ris. 

• Vokiečiai smarkiai pradėjo 
pulti Mažosios Lietuvos Tarybos 
pirmininką Ardmoną Simonaitį: 
Jis, kaip kalėjęs 4 metus Vokie

tijos koncentracijos stovyklose, 
iš skriaudų atlyginimo įstaigos 
gaudavo pašalpą. Dabar ta pa
šalpa, vokietininkams iš Klaipė
dos krašto nuolat skundžiant, su
laikyta. 

• žiniomis iš Lietuvos Mažosios 
Lietuvos veikėjai: Dr. Trukanas, 
Boschertai, mokytojas Užpurvis 
ir kiti ištremti į Sibirą. 

• Šveicarijoje Zuericko politech
nikumą baigė Tomas Pečiulionis 
ir gavo inžinieriaus diplomą. 
Dirba tame pat politechnikume. 

• Pasirodė Technikos darbuoto
jų leidžiamas šeštasis "Techni
kos žodžio" numeris. Laikraštė
lis nedidelis, bet sutalpina labai 
daug technikos pasaulio naujie
nų ir žinių iš lietuvių inžinierių 
veiklos. Užsisakyti galima: K. 
Bertulis, 1616 So. Christiana 
Ave., Chicago 23, 111. Metams 2 
dol. 

• Eduardas Vitkus, studijuojąs 
architektūrą Illinois universite
te, New Yorko Beaux Arts In
stitute of Design gavo trečią 
premiją už žemės ūkio trobesių 
projektą. Į šį institutą projektai 
siunčiami iš visų universitetų ir 
skiriama tik 5 premijos. E. Vit-

Pro mano akinius V. ALSEIKA 

Pažvelgus į amerikinės spaudos veidą 
Penki miršta lėktuvo ne

laimėje. 
— Yankees nugali Giants New 

Yorko stadione. 
— Vieno svaro kūdikis — 

mažiausias istorijoje. 
Tai yra amerikinio dienraščio 

pirmojo puslapio riebaus šrifto 
antraštės. Jos rodo,.kad šio kraš
to spauda skiriasi nuo europinės 
visų pirma — noru sensacijos 
forma patraukti skaitytoją. 
Laikraštis, šiame krašte pirmą 
kartą pasirodęs tik 1704 m., 
daugiau kaip kitur atvaizduoja 
gyventojų nuotaikas, parodo j*1 
dėmesį traukiančius dalykus, pa
rodo jų silpnybes ir pomėgius. 
Todėl amerikiečių spauda mums 
įdomi daugiau požiūrių. Ji ne 
tik įgalina iš pirmų šaltinių pa
žinti amerikinio, gyvenimo dva
sią, bet ir anglų kalbos pakan
kamai dar neapvaldžiusiam tei
kia galimybių tą kalbą, (ne gry
nąją anglų, bet daugiąu į laisvę 
palinkusią šnekamąją kalbą, 
vad. slang) stebėti visose jos 
atmainose. 

* 

Netenka slėpti, kad toji spau
da bus mums ir svetima, kai ku-

kaus laimėjimas yra reikšmin
gas. 

• Melbourne, Australijoje, mo
kytojas A. Krausas įsteigė litu
anistinę sekmadienio mokyklą. 

• Melbourne, Australijoje, gy
vena šie lietuviai dailininkai: A. 
Vaičaitis, Uosis, T. Zikaras, Si-
mankevičius ir G. Firinauskienė. 

• šokėja Birute . Vaitkūnaitė 
Montrealyje, Kanadoje, atidarė 
ritminės mankštos kursus mer
gaitėms ir moterims. - . 

t a i p 
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todėl jų pirmutinis pasirinkimas 

G udrios, jaunos, modernios 
gyvena paprastai, patogiai ir gerai. 
Tai yra viena priežastis, kodėl jos 
geriau mėgsta virti gasu. Nes, kuo 
švariau jūsų virtuvė verda, tuo 
švariau visame bute — ir dėl to turite 
mažiau darbo. 

Jokia šiluma verdant nėra 
švaresnė, kaip šviesiai mėlyna gaso 
liepsna modernioje gasinėje virtuvėje. 
Pamatykit pačios. Pažiūrėkit, kodėl 
gudrios, jaunos, verda 
gasu. 

"VIRTI GASU TIKRAI ŠVARU!" 
"Gamindamos gasu jūs laikote 
šutintuvės duris uždaras, dūmai 
lieka viduje ir liepsna juos 
sunaikina. Gaso liepsna dega 
švariai, indai neaprūksta. Greit 
užgesinama — vadinasi, niekad 
be reikalo nepervirinsi. O žinote, 
virtuvės nešvarą daugiausia 

sukelia garai, ne kuras, kurį vartojate 
virimui. Gerai veikiančiu gasu išverda te 
greičiau. Tai reiškia — mažiau garų 
virtuvėje ir ji švaresnė. Aš įsitikinau, kad 
gasas yra švariausias kuras virtuvei." 

«HE EAST OHIO GAS COMPANY 

ria savo medžiaga mūsų lygio 
skaitytojui tiesiog neįkandama. 
Bet tai ir suprantama — kito
kios gyvenimo sąlygos, skirtin
gas ir savitas gyventojo būdas 
bei jo pažiūros į vidaus ir užsie
nio įvykius, turėjo išugdyti ir 
kitokią spaudą. Belieka tik ją 
sekti, įsisąmoninant, kad gyve
ni ne Europos kontinente ir kad 
šiame krašte lėktuvo sudužimas, 
gimę ketvirtukai ar garsios Hol-
lywoodo žvaigždės skyrimasis 
daugiau sukels dėmesio, kaip 
prancūzų vyriausybės krizė, Sta
lino koks pareiškimas ar didvy
riška kario mirtis Korėjoje. 

Spauda JAV-se tiek išaugo ir 
tiek įsigalėjo gyventojų sluogs-
niuose, kad galima kalbėti apie 
jos daromą įtaką ir skaitytojų 
galvosenai ir valdžios politikai. 
Šiuo metu Amerikoje išeina apie 
13,000 laikraščių, jų tarpe per 
1,500 dienraščių ir 11,000 sa
vaitraščių. Kasdien išplatinama 
daugiau kaip 40 mil. dienraščių 
egz. ir sekmadieniais per 13 mil. 
ergz. laikraščių. Kai kurių dien
raščių tiražas (N.Y. Daily News) 
per dieną siekia net 4 mil. egz. 
Vienas trečdalis visų skaitytojų 
skaito šešių bendrovių — sindi
katų (Hearst, Scripps-Howard) 
leidžiamus laikraščius. Visa tai 
reiškia, kad spauda Čia yra vir
tusi galingu ir įtakingu įrankiu. 
Ji gali padaryti daug naudos, bet 
ir atnešti nemaža žalos. Reikia 
pastebėti, kad vis dėlto ameriki
nė spauda kreipia daug dėmesio 
ir kelia ankštėn daug visuomenės 
negerovių — neteisybės reiški
nius valdžios sluogsniuose, ko
rupcijos, papirkimų veiksmus, 
lošėjų bei sukčių daromą žalą 
kraštui." -tu.! 

Pakanka čia nurodyti Cleve
land Press pavyzdį — ji nuolat 
veda griežtą kovą prieš šio mies
to policijoje pasireiškusias blo
gybes ir skandalus — papirki
mus, policininkų plėšikavimą ir 
pan., iškelia negeroves įvairiose 
ligoninėse ir t.t. 

Iš kitos vėl pusės, pataikau
dama gyventojų skoniui ir jų 
žemiesiems polinkiams, toji 
spauda perdaug ryškiai ir tie
siog rėžiančiai iškelia krimina
linio pasaulio kroniką, jos vaiz
dus ir nuotaikas. Užpuolimų ap
rašymai, žmogžudysčių, lavonų 
vaizdai, dingusių vaikų jieško-
jim<| ilgiausi aprašymai, vagys
tės, seksualinių iškrypėlių nusi
kaltimai — visa tai mirguliuoja 
pirmuose net ir pačių rimtųjų 
dienraščių puslapiuose, šalia to 
nemažiau vietos skiriama katas
trofoms ir intymiesiems įvairių 
garsenybių nuotykiams pavaiz
duoti. Tai taip pat pastangos tų 
skaitytojų daugiau primedžioti 
— priešingu atveju, spauda ga
li jų daug netekti. Kad tuo būdu 
smukdomas tų skaitytojų ne tik 
moralinis, bet ir kultūrinis lygis, 
l tai niekas nekreipia dėmesio. 

Ne tik sensacijomis amerikinė 
spauda patraukia skaitytojus. Ji 
turi dar visą eilę būdingų — eu
ropiečiui visai svetimų — sky
rių, ir kai kurie jų tiek yra įsi
galėję spaudoje, kad juos nu
stojus dėti skaitytojai bema
tant mestų skaitę savo laikraštį. 
Kone, kiekvienas dienraštis savo 
garbės dalyku laiko turėti vad. 
comics #ar funnies puslapį. Tai 
mėgiamiausias amerikiečio pus
lapis. Įvairių sindikatų platina
mi tie serijiniai paveikslėliai su 
Dick Tracy, Poe Palooka ir kitų 
herojų fantastiniais nuotykiais 
teikia pelną ir laikraščiams ir 
tų klaikių istorijų platintojams 
— jas gamina apie 200 dailinin
kų, iš jų apie 20 uždirba po 10(H) 
ir daugiau dolerių per savaitę. 
Jdomu, koks "pelnas" tenka skai
tytojams, ypatingai jaunesniems 
jų skoniui ir intelektualiniam ly
giui? Jei comic'ai liečia daugiau 
nuotykius ir juokingas situaci
jas, tai cartoons (politiniai šar
žai) daugiau^pabrėžia dienos ak

tualijas ir politinius įvykius. Tie 
paveikslai kartais daugiau pa
daro įtakos už ilgiausius straips
nius. 

Dar k&as JAV dienraščio bū
dingas bruožas — column'a. Tai 
speciali skiltis laikrašty, kurią 
kasdien ar kas kelios dienos už
pildo to paties publicisto plunks
na. Keli tokie columnistai, kaip 
Walter Lippman, Drew Pearson, 
Dorothy Thompson, Marquis 
Childs ir kt. savo columnose yra 
virtę stipriais visuomenės opini
jos vairuotojais ir savo daroma 
įtaka daugiau turi reikšmės už 
vad. editorials — vedamuosius 
straipsnius. Užtat ir tų kolum-
nistų straipsniai, kaip ir comics 
paveikslai, yra platinami įvairių 
sindikatų ir tuo pačiu metu pa
sirodo šimtuose dienraščių vi
same krašte. , 

Laikraščių sutvarkymas, 
straipsnių, paveikslų grupavi
mas irgi skiriasi nuo Europos 
spaudos. Pav. jau nuo seniai čia 
laikraščiai yra įsivedę paprotį 
visą įdomiausią ir aktualiausią 
medžiagą sudėti į pirmąjį pus
lapį ir reikalui esant tik tęsi
nius nukelti į laikraščio vidų. 
Visa antrinė medžiaga randama 
kituose puslapiuose. 

Tipinga šio krašto spaudai —• 
prekybiniai skelbimai. Jie išdės
tomi po visus puslapius ir tuo 
būdu noroms nenoroms atkrei
pia skaitytojo dėmesį. Jų tiek 
daug, kad pačiam tekstui belie
ka gal tik trečdalis ar dar ma
žiau vietos. Reklama spaudos 
išsilaikymui turi nepaprastai 
daug reikšmės (pora skaitmenų 
— per 1949 m. už skelbimus 
spaudai sumokėta 445 mil. dol. 
Life per šešis 1951 m. mėnesius 
gavo skelbimų už 41 mil. dol. 
Sat. Evening Post —už 34 mil.). 
Dienrašty rasime ir vietą, kur 
skelbimui draudžiama įsibrauti 
— tai Editorials puslapis, kur 
dedama bent keletas vedamųjų 
(jie dažnai rašomi sunkesne kal
ba), columnistų pasisakymai, 
politiniai piešiniai ir t.t. Tai pus
lapis, mūsų akimis, ramiam po
ilsiui, amerikiečio akimis — gal 
ir miegui skirtas. Akys ir protas 
čia pailsi nuo viso to suknelių, 
televizijos ar baldų reklaminio 
triukšmo, pritrenkiančio žmogų 
per 30-40 ir daugiau dienraščio 
puslapių. 

7 Be skelbimų, atseit biznio, 
antrą vietą užima kita spaudos 
ir amerikiečio gyventojo susi
domėjimo sritis — sportas, beis
bolas ir boksas pirmoje vietoje. 
Tai medžiaga, be kurios dien
raštis neįmanomas. Toliau jau 
seka pramogų skyriai, į kuriuos 
įeina minėti comics puslapiai, 
linksmos istorijėlės, kryžiažo
džiai ir t.t. Daug vietos, ypač 
sekmadienių laidose, skiriama 
moterims, madoms ir vad. so
ciety — aukštosios visuomenės 
įvykiams. Ištisi puslapiai užpil
domi paveikslais gražių ir ma
žiau gražių sužadėtinių ir ponių, 
turėjusių laimę ištekėti ar bent 
susižadėti. 

Toks yra amerikinės spaudos 
veidas. Jis žymiai skiriasi nuo 
europietiškojo. čia pakaks nu
rodyti tik keletas palyginimų — 
štai Vokietijoje spaudoje spor
tui skiriama 6'/ viso n-rio me
džiagos, Amerikoje — 15; poli
cinei — kriminalinei kronikai — 
4 ir 8; moterų — socialiniam pa
sauliui — 2 ir 7; pramogoms <— 
6 ir 15. Pagaliau didžiausias 
skirtumas ryškėja iš pasaulinės 
politikos medžiagos — Vokieti
joje net 36 yt , o Amerikoje vos 
8%. 

Kaip matyti, tas veidas aiš
kiai mums primena amerikietį 
— pilkąjį žmogų. Ar ne jis gat 
vėje ar savo įmonėje pirmoje 
eilėje domėsis beisbolo rungty
nių rezultatais? Ar jam gali 
būti įdomios tos užsienio gyve
nimo naujienos, tautiečio lieja 
mas kraujas tolimoje Korėjoje 

Iš šalies žiūrint 
šis J. J. Bačiūno straipsnis" 

buvęs įteiktas Draugo redak
cijai, tačiau Draugo skaityto-

, jams jis bent tuo tarpu nero
domas. 

Gyvendamas toli nuo lietuvių 
centro ir būdamas arčiau prie 
gamtos, nelankydamas nei kokių 
"kokusų", pasikalbėjimų ir susi
rinkimų tarp lietuvių, viską ką 
apie lietuvių gyvenimą žinau, 
tai iš lietuviškų laikraščių. 

Skaitant lietuviškus laikraš
čius, vieną ir kitą, lengva yra 
spręsti, kuris kalba sąžiningai, 
kuris tikrai gina lietuvių reika
lus. Kada skaitai laikraštyje 
vieno ar kito žmogaus asmeninę 
nuomonę, ir jis po ta nuomone 
pasirašo savo vardą, tas labai 
vietoje, nes kiekvienas asmuo 
turi teisę išsireikšti, ką jisai 
mano tuo ar kitu klausimu. Tai 
yra jo asmeninė nuomonė. Bet 
kada laikraštis pareiškia savo 
nuomonę editoriale; tai jisai kal
ba lyg nuomone savo skaitytojų 
ir yra autoritetas reikalų žino
jime. Todėl, kaip DRAUGO skai
tytojas, noriu padaryti keletą 
savo asmeninių pastabų. 

Jūsų editorialo pavadinimas 
— "Ko verti Reutlingeno susi
tarimai? Susitarimai—su kuo?" 
Sekant visą eigą šių reikalu, 
nereikalingų ir žalingų mūsų 
Lietuvos bylai, supranti, iš pa
vadinimo, kad tai yra išsijuoki-
mas ir negerbimas savo žmonių, 
kurie kovoja ir reprezentuoja 
LIETUVOS reikalus. 

Nesuprantu, būdamas papras
tas ūlininkas, kodėl kai kurie 
politikai nenori, kad Lietuva bū
tų atstovaujama mūsų atstovų, 
kurie yra vieninteliai mūsų rei
kalų ir dalykų reprezentantai. 

Skaitydamas lietuvišką spau
dą, matau, kad ji visuomet di
džiuojasi, kad dr. Daužvardis, 
kaip konsulas, pakviestas pas 
generalinį Kinijos konsulą, kad 
dr. Daužvardis pasakė kalbą 
Lietuvos reikalais ir t.t. Vėl 
skaitai, kad min. žadeikis įteikė 
Tautų Sąjungai memorandumą 
Lietuvos reikalais ir kad Suv. 
Amer. Valst. .pripažįsta mūsų 
atstovus, kaip teisėtus Lietuvos 
reprezentantus, ir kad Valst. de
partamentas skaitosi su min. Ža
deikių, kaip Lietuvos atstovu. 

Tą pačią dieną ' Prapuolenytė 
iš Anglijos rašo apie min. Ba
lutį ir jo darbus, ir DRAUGAS 
duoda tam vietos, o mes, lietu
viai, didžiuojamės mūsų konsu
lais ir ministeriais, kad Jie gina 
ir reprezentatuoja LIETUVOS 
reikalus. 

Tas yra girtina. "Bet nežinia 
dėl ko politikams nepatinka dipl. 
kolegijos šefas min. Lozoraitis. 
Dėl Dievo meilės, juk kiekvie
nas kūnas turi savo šefą, ar tai 
būtų marionai, vaizbos butas, 
turistu sąjunga, Taryba ir t.t. 
Kam dėl to kelti neramumą ir 
erzinti gerai nusiteikusią lietu
vių visuomenę. Juk ėmė daug 
laiko subendrinti visas lietuvių 
jėgas Lietuvos labui, kodėl dabar 
politikai pradeda tą darbą ir 
bendrą nuotaiką griauti ? 

Kodėl turi Vlikas ar Taryba 
duoti įsakymus Dipl. kolegijos 
šefui? Ir nuo kada Vlikas yra 
visagalintis kūnas? Kokia vals
tybė tokį autoritetą pripažino, 
kaip kontrolierių Lietuvos žmo
nių nuomonės ? Mūsų ministerial 

ir iš viso politika, kada pakan
kamai įdomybių suteikia sportas 
ir į nuotykių pašaulj nukelia 
comics paveikslėliai? 

Vidaus politika? čia įdomiau 
už užsienį ir spauda — būdama 
laisva — teikia šiokį tokį vaizdą. 
Ji laisvai kritikuoja vidaus po
litiką, kongreso atstovus, vy
riausybės nariui, nesigaili aš
trių žodžių ir kandžių šaržų ir 
pačiam Trumanui. šiuo atveju 
Amerikos spauda yra pakanka
mai laisva — amerikiečiai net 
nepakęstų vyriausybės kontro
liuojamos spaudos. Tai yra vie
na šios spaudos stipriųjų pusių. 

yra pripažinti keliolikos valsty
bių. 

Kada reikalais eina apie Lietu-, 
vos klausimą, ar Suv. Valst." atsi
klausė Tarybos? Ne! Atsiklausė 
min. žadeikio. Taryba yra lietu
vių kilmės Amerikos piliečių or
ganizacija. VLIK'as yra, kiek 
man žinoma, susidaręs iš Lie
tuvos politinių partijų, tai nėra 
vien žmonių išrinktas, tik pt>-
litikų. 

Yra patarlė..., kad nepjau
kime žąsies, kuri deda auksinius 
kiaušinius, arba nepjaukime ša
kos, ant kurios sėdime ... Ne-
drumskime geros lietuvių visuo
menės nuotaikos dėl vieno kito 
politikieriaus ambicijos. Reikia 
pirma Lietuvai laisvę iškovoti, 
tada ^alės politikieriai turėti 
darbo. 

Jūs savo edftotfale saistfc, kad 
po kabelio, kuris buvo siųstas 
Vlikui, pasirašė p. šimutis ir p. 
Grigaitis, kaip asmenys, neat
stovaują Tarybos. Iš šalies žiū
rint, taip nėra. Aš mačiau tą 
kabelį, ir DIRVOJE buvo pasa
kyta, kas tame kabelyje sako
ma. Jeigu tas kabelis būtų siųs
tas, kaip asmeniškas kabelis, tai 
čia nėra didelės reikšmės, bet 
reikia atsikreipti į kabelio tu
rinį. žiūrint į kabelio tekstą, po 
to ir parašas visai ką kita reiš
kia. Kada kabely pagrasina, pri
menant, kad Taryba remia Vliką 
finansiškai ir gina jo autoritetą, 
ir kad šis susitarimas pastaty
siąs Taryba keblion padėtin ... 
Tai čia visai ne asmeniškas p. 
šimučio ir p. Grigaičio reikalas, 
žinant, kad tie ponai, yra Tary
bos pirmininkas ir sekretorius, 
aišku, kad tas sakoma, kaip Ta
rybos žodis. O tame pačiame 
editoriale pasakyta, kad Taryba 
nieko bendro su tuo kabeliu ne
turėjo. Ir teisingai, taip yra, 
beb tekstą gavęs Vlikas supran
ta, kad Taryba, kaip tokia, rei
kalauja. Aš nežinau, ar Tarybos 
viršininkams yra sveika siunti
nėti kabelius grasinant, kad Ta
ryba remia finansiškai Vliką, 
kada Vlikas yra politiškas kū
nas ? ^ 

Kad min. Lozoraitis, min. Ža
deikis, konsulai Daužvardis, 
Budrys ir kiti skaitosi su Tary
ba, Vliku ir kitoms mūsų or
ganizacijoms, manau čia nėra 
abejonės, bet kad min. Lozorai
tis ir kiti turėtų imti įsakymus 
nuo Tarybos arba Vliko, tai man 
rodos čia visai iš kelio. Jei bent 
vienas iš Lietuvos atstovų pa
darytų kokią nors žulikystę arba 
išdavimą — pardavimą Lietuvos 
reikalų, tai čia būtų kitas klau
simas, bet dabar politikai užsi
spyrė, kad Liet. Dipl. šefas imtų 
įsakymus nuo Vliko. Gaila! 

Mes paprasti piliečiai juokia
mės iš kai kurių lietuviškų laik
raščių postringavimo šiame klau
sime. Vienas pavyzdys: — SAN
DARA spalio 5, rašo savo bruo
žuose: — "Po visų tų puolimų, 
kurie buvo daromi prieš Lietu
vos atstovus, reikia stebėtis, kad 
pastarieji dar matė reikalo jieš-
koti kokių ten "sutarties rati
fikacijų". Darbas gali puikiau
siai eiti ir be jų." Kaip kurie ki-~ 
ti lietuviški laikraščiai postrin
gauja, kad min. Lozoraitis ne 
tik nėra diplomatijos šefas, bet 
net ne ministras. Tai kam Vlikas 
su "nieku" ir tarėsi? Mes tu
rime didžiuotis skit# ministrais, 
kurių yra mažai! x 

Kodėl mūsų kai "kurios parti
jos čia Amerikoje negerbia savo 
žmonių, kada svetimtaučiai juos 
gerbia ir jais didžiuojasi. A. a. 
Smetona buvo vienas iš tų, kurį 
ne visi gerbė, nors turėjo, ypa
tingai'kairieji, ir kai kurie de-
šinėji. A. a. Grinių tautininkai 
gerbė, kaip Liet. buvusi prezi
dentą. Iš šalies žiūrint ir gyve
nant ramioje aplinkoje, skaitant 
mūsų lietuvių spaudą, kartais 
atrodo, kada čia kažkas nežmo
niška, kad "paukštis savo lizdą 
dergia." 

j. J. Bachunas, 
Sodus, Michigan 
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Kas ū mūs bus? 
"Darbininko" Nr. 36 rašo: 

"Valstybės Departamentas 
pereitą savaitę atsiuntė 
BALFui kvietimą dalyvauti 
UNESCO konferencijoje, kuri 
New Yorko Hunter College 
patalpose įvyksta ateinančių 
metų pradžioje. Lietuviams 
skiriama dvi vietos." 
Gal vyks Vincas Krėvė? J. 

Aistis? Kirša? Santvaras? Braz
džionis? O gal VLIKo (kiek daug 
partijų, kokios jų programos 
gražios!) įgaliotinis (ar 2-4, o 
BALFo pakomisijos narys ar 
gal ir visi įgaliotiniai?) Gal 
BALFo pakomisijo® narys ar 
nariai ? 

Dievelink, čia nepažeidžiama 
veiksnių grabe ir jų reikšmė jų 
darbo ribose, bet iš anksto sie
loj amasi mūsų kultūros atsto
vavimą iš esmės. Juk iki šiol, 
kalbėkime atvirai, turimfe viso
kių tarpgrupinių, tarpsrovinių ir 
kitokių vadybų, bet neturime 
sumanumo ir valios eiti į pa
saulį ir nešti Lietuvos kančią 
per kultūrą į kultūrininkus. 
»• UNESCO konferencijų jau bū
tą įvairiuose žemynuose, bet 
mes vis šalia kelio vieškelėlio. 
"Sykį mus gynė Libano atsto
vas, kitąsyk estas intelektualas, 
tas pats, kurį neseniai ginčuose 
dėl diplomatijos šefo ir VLIKo 
susitarimo keli laikraščiai pašai
piai p. Lozoraičio švogerium" 
va&ino. Estas Aleksis Rannit 
kritikų konferencijoje skaitė 
studiją "M. K. Čiurlionis — abs
traktinio meno pionierius." Mes 
abiem atvejais nei ačiū nei iš
grauš ... 

Mūsų kaimynai veikia ir per 
UNESCO, ir per PEN CLUBą, 
ir per kitas žurnalistų ar rašy
tojų sąjungas. Pas kaimynus 
rašytojas ir žurnalistas reikalin
gi žmonės, o pas mus — nepato
gūs daiktai (tik atsiminkime, 
kai vienas Chicagos laikraštis, 
negalėdamas atremti Br. Railos 
argumentų, per kelis numerius 
šaukė: "rašte pamokytas vy-
ruks", "rašto ragavęs vyrelis" 
ir ttt.). 

"Amerikos Balsas" prieina
mas tik išrinktiesiems (skaityk: 
JAV piliečiams). Tai tuo pačiu 
dėsniu: kaip karo pramonėje, 
taip ir "taikos gamyboje" (in
formacijoj). Bet tautiniams ko
mitetams prie Laisvosios Euro
pos duota laisvė. Mes tą laisvę 
pa jungėm tarppartiniam susi
klausymui, visai pamiršę rašyto
jus, žurnalistus, mokslo atsto
vus. 

Neseniai "Lietuvių Dienose" 
teko matyti spaudos konferen
ciją pas mūsų komiteto vadovą. 
Toli man į tokias konferencijas, 
tai tegu bus leista paklausti per 
spaudą: 

— Lenkai per komitetą gavo 
stipendijas vienam poetui ir vie
nam rašytojui, o mes ar galim 
tuo fondu pasinaudoti? Rodos, 
yra kažkokios sąlygos, bet jos 
visada atitinkamos, kai netrūks
ta tinkamų žmonių. Ar prof. V. 
Biržiška negalėtu, stipendiją 
gavęs, atsidėti JAV lietuvių is
torijai rašyti? O prof. J. Puzi-
nas? O prof. V. Maciūnas? O 
amžinai sumanymų pilnas ir lie
tuvių tautosakai pasiaukojęs 
prof. J. Balys? 

Bet iškopkime iš aukštosios 
politikos daubų į visuomenės ly
gumas. Kai apsidairai, ir. čia 
pelkes, raistai. Prieš metus j* 
Aistis "Drauge" rašė: 

"Kūrėjas turi būti laukiamas, 
tai yra, pati visuomenė turi kū
rybingai nusiteikti. Ir tai yra 
pagrindinė ir būtina kiekvieno 
kūrėjo sąlyga. Bendruomenė tu
ri kūrėją mylėti arba galop ne
apkęsti, bet ji neprivalo būti jam 
abejinga, nes tai rodo, kad jai 
kūrėjo nereikia. Lietuviškoji vi
suomenė, be labai retų išimčių, 
rašytojo nemato ir nepasigenda, 
talentas nėra kasdieniškas reiš
kinys, tai ypatinga ir reta dan
gaus dovana: sunku jo sulaukti, 
bet- pigu pražudyti.* 

"Sandaros" technikinis redak
torius, kaip tinkamas, šit ima 
ir perdirba poeto H. Radausko 
eilėraštį. Dar pyksta, kai poetas 
nustemba. Aure, Kanados "Rū
ta" rašytojo A. M* Katiliškio 
novelę perspausdina atskiru 
sp&usdiniu visai jo neatsiklausu
si. Taip pasielgia ir su rašyto
ju B. Gražuliu. B. Gražulis vi
suomenei pristatomas kaip 
"viengungis", o A. M. Katiliškis 
"sutuoktas" su L. Šeštokiene 
(Vokietijoje visai be reikalo iš
leidusia vieną bandymą į groži
nę literatūrą). A. M. Katiliškis 
atviru laišku pasiskundžia vi
suomenei. Jo balso neparemia 
netgi Rašytojų draugija. 

Kai poetas H. Nagys Kanados 
"Nepr. Lietuvoje" pasisakė prieš 
grafomanus, vos pats nepateko 
į raganų laužą. Grafomanai ir jų 
draugai ėmė, be kita ko, tyčiotis 
iš H. Nagio atsiekto mokslo 
laipsnio. Rūstu buvo skaityti vi
sos tos grafomanų gynėjų mig 

lėlės. Tetrūko,' rodos, šūkio: ša
lin raštinguosius, tegyvuoja gra
fomanija ir visokeriopas chamiz
mas ! 

Ak, mums stinga, gali šalty
ti, visai neturime kritikos. Vie
nas A. Rimydis (rašytojas ir 
žurnalistas), pasipiktinęs šįmete 
literatūros premija ir tai viešai 
pareiškęs kaip atskirą nuomo
nę (mat, buvo kūrybos vertini
mo komisijoje) yra graži vaivo
rykštė apniukusio j padangėj. 
Čia švaros priežiūra priklauso 
iš tikro rašytojams, ir tik jiems. 
Jei būtų kritikos, greičiau dingj 
tų akiplėšos sapnininkai, kara
lienes Matildos, Jazminai su 
"moterimis, nuo kurių pabėgo" 
ir visi kiti ne kūrybos ilgesį 
skelbią, bet žemam bizniui pasi-

j šovę vertelgos ir grafomanai, 
j Džunglių papročiai naikintini vi-
! sur ir drąsiai, nes tautinė kul-
I tūra — šitai šviesiosios Lietuvos 
' atvaizdas. J. Cicėnas 

'N 

Ne kiekvienu „lietuviškumu" galima džiaugtis 
Beveik per visus lietuviškus 

laikraščius jau seniau praėjo ži
nutė, kad Hollywoode sužibo 
nauja žvaigždė, kuri visų mūsų 
pasididžiavimui esanti lietuvai
tė. Kadangi lietuviški laikraščiai 
čia turi nedaug korespondentų, 
tai atrodo, kad tie pranešimai 
buvo tik paprastas vieno laik
raščio paduotos žinutės nusira-
šymas iš kijo laikraščio. 

žinoma, tai nieko bloga. O 
ypač, kai dalykas liečia reikalą, 
kuriuo lietuviai galėtų pasidi
džiuoti, kuris didina jų garbę, 
kuris parodo, kad ir lietuviuose 
yra gabių žmonių. 

Deja, ta žinutė apie naują lie
tuvišką Hollywoodo žvaigždę 
tiek daug garbės mums dar ne
suteikia. Laikraščiai, kurie apie 
tai rašė ir teberašo, aklai kar
toja gandą. 

Negalima ir norėti, kad būtų 
daug tiesos, kai apie Hollywoodo 
"lietuviškus reikalus" rašo ko-

(Mūsų korespondento iš Hollywoodo Calif*) 

Pasilieku prie savo projekto 
Feljetonas su epilogu ir post scriptum 

Paskaityti laikraiSItis patar
čiau kiekvienam. Ko tik ten ne
rasi! Reikia tiktai mokėti. Ne
kalbėsiu apie paprastą informa
ciją. Tą suras kiekvienas raštin
gas žmogus, jei priešais jo padės 
juoda ant balto. Bet, mat, su
rasti dalyko tikrą esmę, gauti 
paskatinimą — tą pajėgia tik
tai tokie dvasios milžinai, 
kaip ... Bet aš jau čia nenorė-
jau kalbėti apie savę. 

Imkime, pavyzdžiui misterio 
Dono Vartono projektą, šis po
nas sugalvojęs, kad visų metų 
švenčiamos dienos, iš viso 68, 
būtų iškeliamos į metų pabaigą 
ir tada būtų galima atsišvęsti 
kaip reikiant. Tai būtų taip: 
jūs pradėtum dirbti sausio 1 d. 
ir nenutrauktum darbo iki pat 
spalio 24 d. Tuomet metinė nor
ma būtų užbaigta, ir jūs ramiai 
galėtum švęsti iki pat Naujų 
Metų. Sakysim,. Velykos būtų 
apie lapkričio 1 d., Sekminės 
apie gruodžio pradžią, Joninės 
sutaptų maždaug su Liucijomis, 
o Kalėdos būtų per pat Kalė
das. Koks puikus tada būtų gy
venimas! Metinis uždarbis kiše-
niuje, kasdien atsipagiriok iš 
vakarykščio, ilsėkis ir švęsk. 

Genialus projektas — sakysi
te jūs. 

Nieko panašaus! Jei jūs šį 
projektą piripajžįstate genialiu, 
tai ką pasakysite apie manąjį? 
Tai bus jau supergenialus! 

Prašau: 
Misteris Donas Vartonas su

skaičiavo 297 darbo dienas. Dir
bant po 8 vai. kasdien, kiekvie
nas per metus turėtų atidirbti 
2376 valandas. Bet metai juk 
turi iš viso 8760 valandas. Jei 
jau, einant šio genialaus laiko 
suskirstytojo projektu, žmogus 
gali dirbti be poilsio ir laisvos 

dienos 297 dienas, tai kodėl jis' 
negalėtų dirbti be pertraukos 
2376 valandas? Juk darbo laiko 
ilgumas lygiai tas pat. Tuomet 
per metus reikėtų dirbti tiktai 
99 dienas. Puiku! sakysim, pra
dėtum sausio 1 d. 00:00 vai., 
"procavotum" iki balandžio 9 
d., 12 vai. nakties ir baigta! Lai
kas prabėgtų nejučiomis. O koks 
tai būtų poilsis! 264 dienos. Į 
jas būtų galima sutalpinti ne 
vien kalendoriuje pažymėtas 
šventes, bet dar ir visas savo, 
žmonos, vaikų, dėdžių ir tetų 
vardines ir gimimo dienas, spa
lio revoliucijos sukaktį ir daug 
ką kitą. Ką jūs dabar sakysite? 
Nieko jūs nesakysite — tai jums 
tokia staigmena, kad nebegalite 
nei išsižioti. Ar čia ne galva? 
Misteris Donas Vartonas su sa
vo šluba fantazija gali eiti po 
šimts pypkių. 

Šis projektas jau perrašytas 
ant gražaus, balto popieriaus ir 
tuojaus jis keliaus į UNO ple
numą — patvirtinimui, kol man 
kas nors kitas nesuskubs už
bėgti už akių. Dar tik užlipinsiu 
pašto ženklą. 

Bet staiga man ateina į galvą 
— vyručiai, dar gi toli gražu 
ne viskas! 

Imu skaičiuoti iš naujo. Pa
gal veikiančius įstatymus žmo
gus skaitosi darbingas nuo 18 
iki 65 metų amžiaus. Tai sudaro 
47 metus arba (žiūr. pirmo pro
jekto apskaičiavimą — 99 die
nos kasmet) 4653 darbo dienas 
po 24 vai., tiksliau — tiesiog 12 
metų ir 9 mėn. Kodėl gi visą šį 
laiką neatidirbti ištisai? Pav., 
18 metų amžiaus jaunikaitis 
pradeda dirbti 1952 m. sausio 1 
d. ir baigia darbą 1964 m. rug
sėjo 27 d., turėdamas 30 metų 
8 mėn. ir pilnas 27 dienas. Dar-
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bą jis baigia ne rugsfjo 30 d., 
kaip jūs tai apskaičiuotumėt, 
nes iš šių 12 metų treji metai 
ilgieji, turį po vieną darbo die
ną daugiau (žiūrėkite, ir tai ne
pamiršta!). žodžiu tariant, bai
giant savo amžiaus darbo nor
mą, žmogus kaip tik geriausiame 
amžiuje, kuomet tikrasis gyve
nimas dar tik prasideda. Tada 
jam gana laiko apsivesti, augin
ti vaikus, pirkti namus ir auto
mobilius, pasiginčyti apie poli 
tiką ir leistis į pramogų kelio
nes. Eventualus sirgimas ir mi 
rimas iškeliamas į laisvalaikį. 
Jei kuris nors paskui savo ma
lonumui susigalvotų kokią die
ną padirbėti, tai jis už tai gau
tų pilną antvalandžių atlygini
mą. 

Ko gi daugiau benorėti? 

Epilogai . 

Kai šį savo projektą prieš iš
siunčiant į Lake Success'ą pa
skaičiau žmonai, ji su užuojauta 
pažvelgė į manę, pasiėmė iš ko
modos piniginę ir išėjo. Po va
landėlės ji grįžo, nedideliu ry-
šiuliuku nešina. Jame,, kaip pa
sirodė, buvo dvi guminės pūs
lės. Viena jų ji prikimšo ledo 
kubais ir, nežiūrėdama mano 
protestų, uždėjo man ant gal
vos. Ką padarysi — dėl šventos 
ramybės šeimoje turėjau nusi
leisti. 

"Kokiems galams tu pirkai 
dvi pūsles?" paklausiau. 

"Antrą nusiųsiu misteriui Do-
nui Vartonui", ataakė jinai. "Ti
kiuosi, ir jis turi žmoną ir šal
dytuvą." 

Post scriptum 

Nepaisant visų pūslių su le
du, aš vis dėlto nenusileidžiu ir 
pasilieku prie savo projekto. 

Toks darbo laikas neįmano
mas — sakysite jūs. 

Bet argi jūs manote, kad su-
per-ant genialaus visų genijų ge
nijaus, Tėvo ir Mokytojo, Sibiro 
vergų stovyklose praktikuoja
mas darbo laikas daug kuo ski
riasi nuo mano projektuojamo? 

Scaramouche 

DIRVĄ UŽSISAKYTI 
t 

galima ir šiandien, nėra reikale 

laukti nei metų, neį menesk 

pabaigei! 

respondentas iš Toronto, Kana
dos. "Naujienų" 231 nr. buvo 
straipsnelis apie tą "kylančią 
žvaigždę" — Mari Aldon (Pau-
liutę) su itin fantastiškais ko
mentarais. 

Liūdna tikrenybė ta, kad lie
tuviams dar nėra pagrindo, net 
nei mažiausio, tuo žvaigždės ki
limu didžiuotis. 

Viena, kad filmų meno pa
saulyje Mari Aldon tuo tarpu 
dar į padanges neiškilo. Ruošia
ma su ja viena filmą — Distant 
Drums, — bet kiek joje naujoji 
aktorė sugebės pasireikšti ir 
gauti platesnį pripažinimą, tuo 
tarpu būtų dar per anksti kal
bėti. Vietos laikraščiuose pasi
rodžiusios kelios trumpos žinu
tės ir viena kita fotografija dar 
nieko nepasako. Tai yra norma
li ir eilinė naujai ruošiamųjų fil
mų reklama. Tokių žinučių ir 
nuotraukų dešimtimis kasdien 
yra perpildyta Los Angeles spau
da. Laikraščiai yra sudarę mi-
lioninius kontraktus su filmų 
bendrovėmis, visi reportažai ir 
net "kritika" eina tos grynai 
komercinės reklamos dvasioje. 
Niekas čia rimtai į tuos garsi
nimus nežiūri, nes žino užkulisį. 

Bet nei vienas lietuvis nepa
vydės, o tik džiaugsis, jei lietu
viško kraujo aktorius čia nors 
kartą atrastų didesnį pasiseki
mą. 

Tačiau kaip tik ir yra pats 
liūdniausias reikalas su tuo "ky
lančios žvaigždės" lietuviškumu. 
Čia atsiskleidžia visa tėvų ir vai
kų lietuviškumo drama Ameri
koje. Pavyzdys labai tipingas, ir 
verta jį aptarti, nors tai būtų ir 
labai nemalonu. 

Ne vienas rimtas lietuvis spau
doje jau yra kėlęs balsą, kad są
lygos tai sąlygos, bet vaikų lie
tuviškumas vis dėlto lemiančiai 
didele dalimi priklauso nuo tėvų 
lietuviškumo, nuo jų sąmonin
gumo ir lietuviško patriotizmo. 
Jei tėvai niekina buvusią tėvynę 
ar bent jai yra šalti, tai negali
ma laukti, kad jų vaikai tai tė
vynei parodytų kiek mailės. 

Abudu "žvaigždės" tėvai yra 
gryni lietuviai, prieš 25 metus 
išvykę iš Lietuvos į Kanadą, 
prieš kelis metus persikėlę čia į 
Hollywoodą. Kam su aktorės tė
vu čia yra tekę kalbėti apie Lie
tuvą, tas tuojau įsitikino, kad 
apie savo gimtinę gero žedžio 
jis nėra pasakęs. Iš rausvo žmo
gaus (jei nepasakyti dau
giau ...) to neįmanoma reika
lauti. Joks vaikas neišaugs ir 
nesijaus lietuviu, jei iš tėvų gir
dės tik šmeižiančias ir žemi
nančias žinias apie buvusią tė
vynę. Kiekvienas Hollywoode 
gyvenantis lietuvis, kuriam tik 
buvo progos įsitikinti, žino, kad 
Marija Aldona nekalba lietuviš
kai ir niekad nenori kalbėti. Gi
musi Lietuvoje ir su tėvais vai
kystėje lietuviškai kalbėjusi (kol 
jie kiek pramoko angliškai), vi
sai aišku, kad mergaitė turėjo 
lietuviškai mokėti ir dabar galė
tų dar mokėti, bent suprasti. 
Bet ji nenori lietuvių kalbos. 

Kitas faktas. Kai anksčiau 
Naujienų korespondentas parašė 
žinutę apie "kylančią lietuvaitę" 
Hollywoode, tai aktorės motina, 
ją susitikusi, ėmė labai piktai 
priekaištauti, kam apie ją rašo. 
Mat, tai gali dukteriai pakenk
ti ..." 

O dabar Naujienų korespon
dentas iš Toronto džiaugiasi, kad 
"pati žvaigždė spaudai duoda
muose pasikalbėjimuose visada 
pasisako esanti lietuvaitė." Bū
tų įdomu žinoti, kur tokio turi
nio pasikalbėjimus koresponden
tas skaitė. Mes čia tokių pasi
kalbėjimų apie tą lietuvaitę ne
same skaitę. Tų pasikalbėjimų iš 
viso buvo labai nedaug, ir nie
kad apie lietuvybę. Priešingai, 
teko poroje vietoje užtikti infor
maciją, jog Mari Aldon yra "Ca
nadian born". Taip jos, matyt, 

pačios pasisakoma. Ir jeigu Nau
jienų korespondento tvirtinimas 
yra teisingas, kad ji gimusi Lie
tuvoje, tai turime dar liūdnesnį 
faktą: negalėdama pasiskelbti 
save esantį amerikiete, ji mela
gingai prisiskiria sau bent ka-
nadišką kilmę, kad tik nuslėptų 
lietuvišką kilmę. Vis kad "nepa
kenktų" karjerai... 

žmogus, kuris ne tik nenori 
būti lietuviu, bet ir savo kilmės 
gėdisi ir tą kilmę falsifikuoja, 
lietuvių tarpe negali rasti nei 
simpatijos, nei pagarbos. Labai 
abejotina, kad toks kailiamainis 
rastų daug pagarbos ir kitų tar
pe. 

Dar kartą pabrėžiame, jog tai 
nereiškia mūsų linkėjimo, kad 
jaunajai aktorei filmose nesi
sektų. Tačiau lietuvių spauda to
kiais atvejais turėtų būti atsąr-
gesnė, patikrinti reikalą, idant 
garbingos lietuviškumo bylos ne
maišytų su lietuviškumo išga
momis. Išgamų faktas mūsų tau
tai garbės nedaro. Kaip lygiai 
niekam garbės nedaro vaikas, 
kuris užsigina savo tėvų, kaip 
lygiai tėvas, kuris užsigina sa
vo tėvynės, kaip lygiai ir paukš
tis, kuris savo lizdą teršia. 

Tegu tai būna ir smulkmena, 
bet ji tikrai būdinga. Kas dar 
jaučia turįs lietuviškumo ir tu
ri žmogiškosios garbės, tas nie
kad nesigėdina savo tautybės 
ar savo kilmės. Jievutė Paule-
kiūtė su lietuviais noriai kalba 
lietuviškai, kiek mokėdama ir 
niekad nesigėdijo pareikšti, kad 
yra neturtingų lietuvių imigran
tų duktė. Jos vyras Rockefelle-
ris pats yra prieš vestuves spau
dai pareiškęs, jog jis veda lie
tuvaitę, doros ir garbingos tau

tos tėvų dukterį. Nei Jievutel, 
nei jam neatrodė, kad tai gali 
kam "pakenkti". Per tūkstančiu 
Amerikos ir pasaulio laikraščių 
puslapius nuskambėjo lietuviš
kai rašomas Jievutės vardas ir 
pavardė. Ir šiandien dar jis bū
na partiinimas. Ne taip, kaip da-
bar vienas iš gražiausių lietu
v i š k ų  t a u t i n i ų  v a r d ų  —  A l d o 
na sužalojamas, paverčiamas 
"Aldon", matyt, vis kad tik "ne
pakenktų ..." 

Pagaliau, ne vienas iš pratur
tėjusių ar kitose srityse Ame
rikoje pagarsėjusių žydų, nesi
gėdi pasisakyti "Lithuanian 
born" ar bent kad gimęs iš Lie
tuvoje gimusių tėvų. Tik mūsų 
"kylančioji žvaigždė", šimtanuo-
šimtinė lietuviško kraujo duktė, 
to gėdisi, slepia ar net klastoja 
savo kilmę ir tautybę. 

Tokiais atvejais todėl mes ne
turėtume gėdytis pasakyti tei
sybę, o juo labiau neturėtume 
susigalvotomis pasakomis klai
dinti kitus lietuvius per laikraš
čius. Priešingai, mums nėra rei
kalo savintis išgamų ar tokių, 
kuriems baisu prisipažinti esant 
lietuviais. Ne kiekvienu "lietu
viškumu" galime džiaugtis ir di
džiuotis. 

Istorija čia yra paprasta: t&* 
vai užmušo vaiko lietuviškumą, 
žiūrėdami į Lietuvą plūstančiai, 
kiek ji nebuvo raudonos spalvos. 
O vaikas lietuvaite būti nenori; 
tėvų primokytas, kad tai gali 
"pakenkti". Abejotina, ar su to
kia morale ir meno srityje pasfc 
seks padaryti biznį. 

Tautietis 

Skaityk 

ir platiak 
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T olimo atstumo šaukimas dvi
gubai greitesnis, jei pasakot už
miestinį numerį. Tai modernus bū
das gauti geresnį, greitesnį patar-
vimą. 

Geresniam, greitesniam patamamui 

turėkit savo numerių sąrašą 
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Lietuviška muzikos 
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Spalio 28 d. Clevelando lietu
viškoji visuomene turės progos 
išgirsti augšto meninio lygio lie
tuviškų meninių pajėgų koncer-
tą* Menininkams išeiviams išlai
kyti augštą meninį lygį, dau
gumai nedirbant savo srityje, ar 
sugebėti prasimušti svetimoje 
žemėje yra nepaprastai sunku. 

šį kartą Clevelande girdėsime 
dainininkę Juzę Krištolaitytę, pi
anistę Birutę Smetonienę, dai-
ninką Stakį Liepą, smuikininką 
Vytautą Kušleiką, ir muziką 
Aleksandrą Kučiūnų. 

i 

3K 

J 

Juze Krištolaitytę 

kolorotūrinis sopranas, koncer
tavo jau Lietuvoje, bei Vilniaus 
ir Kauno radiofonuose. Jeroni
mui Kačinskui suorganizavus 
Vilniaus operą, Juzė Krištolaity
tė buvo pakviesta operos soliste. 
Tremtyje ji nuolat koncertavo 
lietuviams bei svetimtaučiams, 
paskirai ir su kitais meninin
kais giedojo bažnyčiose ir 
gyvai dalyvavo lietuviškojo 
meno gyvenime. Amerikoje 
savo sėkmingais koncertais yra 
aplankiusi New Yorką, Chicagą, 
daug kartų dainavusi Bostone ir 
dalyvavusi Įvairiuose Clevelan
do parengimuose. Juzė Ė'rišto-
laitvtę grynai muzikiniame kon
certe clevelandiečiai girdės pir
ma karta. 

Stasys Liepas 

baritonas, Vilniaus operos so
listas, yra dainavęs visuose Vil
niaus operos pastatymuose, Fil
harmonijoje, radiofone ir įvai
riuose koncertuose. Tremties lai
ku jis tapo vienas rimčiausių 
Lietuvos muzikos reprezentantų 
svetimtaučių bei savųjų tarpe. 
Stasys Liepas koncertavo daug 
ir svetimtaučiams, buvo pakvies
tas ir į vokiečių Augsburgo ope
rą. Stasys Liepas, gyvendamas 
Amerikoje, yra vienas populia
riausių mūsų dainininkų, nuo
latos koncertuojąs įvairiose lie
tuviškose kolonijose didžiausiuo
se parengimuose. Stasio Liepo 
koncertų repertuaras yra gau
sus bei įvairus. Clevelandiečiai 
jį girdės pirmą kartą. 

tru bei kameriniu kvartetu Vy
tautas Kušleika koncertuoja vi
soje Amerikoje, šis žymus me
nininkas mažai dar tėra pažįs
tamas plačiajai lietuviškai vi
suomenei. Lietuviškai nusiteikęs 
ir pritariąs lietuviškos kultūros 
judėjimui, Vytautas Kušleika 
mielai sutiko koncertuoti drau
ge su mūsų menininkais. 

Dainininkams akompo n u o s 
muzikas Aleksandras Kučiūnas. 
Studijavęs, bei pradėjęs muzi
kinį darbą Lietuvoje, Aleksand
ras Kučiūnas Vokietijoje dirbo 
Dresdeno teatre "Teater des Vol-
kes" ir dirigavo operetes bei ope
ras. Tremtyje jis važinėjo su 

mūsų menininkais koncertuoda
mas lietuviams bei svetimtau
čiams ir yra dirigavęs' vienintelę 
pastatytą tremtyje lietuvišką 
operą, šiuo tarpu Aleksandras 
Kučiūnas dirba muzikinėje sri
tyje Chicagoje ir koncertuoja 
su žymiaisiais menininkais Vi* 
soje Amerikoje. 

I I  ; v  '  
Koncertas Įvyksta tJWHMfiilej e 

(Ball room) salėje tuo tikslu, 
kad galimai didesnė mūsų tau
tiečių dalis turėtų progos ne tik
tai pagerbti savo didžiuosius me
nininkus, bet ir pagyventi reta 
ir aukšto lygio muzikine nuotai
ka. 

DETROITE MIRĖ E. DAMBRAVIENĖ 

Ar pažįsti šį kraštą? 
Jungtinių Valstybių miestai 

& % 
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Birutė Smetoniene 

— pianistė pradėjusi koncertuo
ti dar Lietuvoje, tik baigusi 
Kauno konservatoriją, vėliau 
studijavusi Paryžiuje, daug kar
tų koncertavo ir Amerikos Jung
tinėse Valstybėse. Ji yra daly
vavusi įvairiuose lietuviškuose 
parengimuose, ypatingai Cleve
lande. Birutė Smetonienė, pri
klausydama amerikiečių muzikų 
klubams, koncertavo bei kon
certuoja ir amerikiečių visuo
menei. šiuo tarpu ji profesoriau
ja Cleveland Music Settlement, 
(kur pas ją mokosi ir daug lie
tuviško jaunini"'). 

Vytautas Kušleiift 

lietuvis amerikietis, smuikinin
kas, Clevelando simfoninio or
kestro narys, bei Western Re
serve universiteto kamerinio 
kvarteto antrasis smuikininkas. 8. Baltimore, Md. 
Su Clevelando simfoninu orkes- f 7. Cleveland, Ohio 

šiandien pradedame JAV-bių 
miestų apžvalgą. Be pradžioje 
patiekiamų statistinių duomenų 
toliau skaitytojai supažindina
mi su tais Amerikos miestais, 
kurie reikalingi pažinti dėl savo 
reikšmės kraštui, dėl istorinių, 
turistinių ir kt. ypatumų. Bus 
stengiamasi patiekti bent patys 
būdingieji tų miestų bruožai. 
Statistiniai duomenys, paimti iš 
1950 m. gyventojų surašymo. 

Tie duomenys mums patiekia 
tokį vaizdą — 1950 m. JAV-se 
buvo 4,270 gyv. vietovių su 
2,500 ar daugiau gyventojų, 
1,257 vietovės su 10,000 ar dau
giau gyv., 427 vietovės su 25,000 
ar daugiau gyv., 231 — su 50,000 
ar daugiau gyv., 106 miestai — 
su 100,000 ar daugiau gyv., 18 
miestų su 500,000 ar daugiau 
gyv. ir penki milioniniai miestai 
su 1 mil. ar daugiau gyv. žemiau 
patiekiame sąrašą miestų su 
500,000 ar daugiau gyv 

852,623 
797,670 
790,863 

632,651 
594,321 
577,393 
567,257 

8. St. Louis, Mo. 
9. Washington, D. C. 

10. Boston, Mass. 
11. San Francisco, Cal. 760,753 
12. Pittsburgh, Pa. 673,763 
13. Milwaukee, Wis. 
14. Houston, Tex. 
15. Buffalo, N. Y. 
16. New Orleans; La. 
17. Minneapolis, Minn. 517,277 
18. Cincinnati, Ohio 500,510 

Palyginus 1950 m. surašymo 
duomenis su 1940 m. surašymu 
lengva įžiūrėti didelius pasikei
timus Amerikos miestų augime. 
Štai Ramiojo Vandenyno miestų 
pažiba Los Angeles iš penktosios 
vietos per dešimtmeti įkopė į 
ketvirtąją vietą, Baltimore iš
augo iš septintosios į šeštąją, o 
Cleveland iš šeštosios vietos nu
smuko į septintąją. Per minėtą 
dešimtmetį Los Angeles ąyven-
tcjų skaičius pakilo 30,1%, Wa-

1. New York, N. Y. 7,835,099' shiWt°n. D- C. — 20,3'/,, San 
2. Chicago, 111. 3.606,436 Francisco — . Texas mies-
8. Philadelphia, Pa. 2,064,794jto Houston — net 54.6'; lr la" 
4. Los Angeles, Cal. 1,957,692 j fH?u visus rekordus sumuš 
5. Detroit, Mich. 1,838,517 

940,205 
905,636 

MŪSŲ SPORTAS 
VEDA ALGIRDAS BIELSKUS 

ELECT 

Vivian S. Parker 

C ANDIDATE L OH 

C o u n c i l m a n  

I 1 th Ward 

Equal Rights to all Regardless 

of Race C^or or Creed 

JUNIORAI LAIMĖJO 

Praėjusį sekmadienį, spalio 14 
d., Towne Club salėje įvyko kon
trolinės krepšinio rungtynės 
tarp LSK "žaibo" juniorų ir se-
niorų komandų. Kaip ir buvo 
laukta rungtynes laimėjo jumo
rai, pasekme, 45:24 (23:9). Pa
gal žaidimo eigą rezultatas gal 
šiek tiek ir augštokas. Tokią 
Įaugtą pergalę juniorams nu
lėmė tikslesni metimai, ištver
mė ir veržlumas, tuo tarpu kai 
pas seniorus aiškiai buvo jau
čiama treniruočių stoka. 

žaidimas buvo visai patenki
namos klasės ir, valdomas gerų 
teisėjų, praėjo tikrai sportiškoje 
bei korektiškoje dvasioje. Iš 
veržliųjų juniorų geriausia pa
sirodė V. Telyčėnas ir E. Bliu-
mentalis, gi ramesnį žaidimą ve
dusių seniorų pagrindiniai šulai 
buvo V. Lukavičius ir N. Nar-
kūnas. 

Komandos žaidė sekančių su
dėčių : 

Juniorų: V. T«!yč§na« 18, V. 
Muliolis 6, E. Bliumentalis 8, J. 
Zoraka 5, R. Gylys 8, Vizgirda 
0, V. Valaitis 0 ir G. Motiejū
nas 0. 

Seniorų: H. Johnsonas 2, V. 
Aukštuolis 3, V. Lukavičius 2, 
V. Narkūnas 10, Kijauskas 4, L. 
Kazėnas 2, J. Budrys 1, V. Sut

kus 0. 
Reprezentacini LSK "Žaibo" 

komanda bus sudaryta iš abiejų 
pusių žaidėjų, imant pagrindu 
juniorus. ši komanda sekanti 
sekmadienį, turės draugiškas 
rungtynes su viena amerikiečių 
komanda. 

SAVAITGALIO SPORTAS 

Sekantį sekmadienį LSK "žai
bo" sportininkai rengia visą ei
lę sportinių varžybų, kurios bus 
lyg ir generalinė repeticija prieš 
Toronto žaidynes. 11:30 vai., lis-
tuvių salėje įvyks stalo teniso 
t u r n y r a s ,  4 : 0 0  v a i . ,  T o w n e  
Club salėje, 2612 Prospect 
Ave., (ten kur buvo krepšinio 
rungtynės praėjusį sekmadien;) 
žais moterų tinklinio, vyrų tink
linio ir vyrų krepšinio koman
dos, kurių priešais bus ameri
kiečių komandos. Sportu besido
mintieji yra kviečiami atsilan
kyti pasižiūrėti mūsų reprezen
tantų pasirodymo. Smulkesnės 
informacijos bus paskelbtos per 
radio valandėlę. 

•PAKELIUI I MIRTĮ — 

Gaidžiūno aprašymai 
apie pergyvenimus vo
kiečių kalėjimuose. 231 
Pilgt Kaina $1.00 

Louisianos valstybės sostinė Ba
ton Rouge, kurios gyventojų 
skaičius per dešimtmetį pakilo 
net 257f;. 

New York City — didžiausias 
gyventojų skaičiumi miestas 
Amerikoje yra drauge ir pats 
reikšmingiausias visais požiū
riais ir įdomiausias pasaulio did
miestis. Dėl to ir jam šioje ap
žvalgoje skiriama daugiau vie
tos. Manhattan sala, kurioje yra 
New York miestas buvo atrasta 
Henry Hudson 1609 m. Pirmieji 
baltieji gyventojai čia apsigyve
no 1613 m. Pradžioje miestas 
su 200 gyventojų buvo pavadin
tas New Amsterdam. 1664 m. 
miestas buvo užimtas britu ir 
pavadintas New York (nuo York 
kunigaikščio).. 1673 m. miestą 
atsiėmė olaadai, pakrikštydami 
jį New Orange. Po metų miestas 
oriskirtas Anglijai ir vėl jam 
atitenka New York vardas. 1725 
m. mieste pasirodo pirmasis 
laikraštis. 1789 m. New Yorke 
isikuria pirmasis JAV preziden
tas George Washington. Miestas 
keletą kartų keitė savo savinin
kus, pereidamas tai Į britų, tai 
i amerikiečių rankas. Tarp 1785 
ir 1790 m. New York buvo kraš
to sostinė ir New York valsty
bės sostinė ligi 1797 m. 1832 m. 
šiame mieste atidarvtas pirma
sis pasauly susisiekimas arkli
niu geležinkeliu. 1900 m. pradėti 
parengiamieji darbai kasti po
žeminį geležinkeli — jis jau 
pradėjo veikti 1904 m. 1908 m. 
atidaryti požeminiai tuneliai po 
Hudsono upe į Jersey City, pa
skutinis tunelis į Brooklyn — 
miesto dalį atidarytas 1950 m. 
Šalia požeminių tunelių auto ir 
traukinių susisiekimui, 1937 m. 
baigti Įrengti ir iškilieji susisie
kimo keliai (elevated) virš mies
to gatvių irfipių. 

- j Parengė V. Al. 
(Bus daugiau) 

• Pirmadienį, spalio 8 d., po il
gos ligos mirė Detroito lietuvių 
veikėja, ALB radijo klubo dar
buotoja E. Dambraviene. Velionė 
buvo gimusi Amerikoje, 1937 
metais lankėsi Lietuvoje, iš ku
rios parsivežė gražių prisimini
mų. 
• Praėjusio "sekmadienio ALB 
radio programos metu prof. P. 
Padalskis skaitė paskaitą tema: 
Nei taika, nei karas. 
• Praėjusį šeštadienį p. p. Sims 
namuose įvyko jaukus ALT Są
jungos Detroito skyriaus pasi
linksminimas — pobūvis, kuria
me dalyvavo apie šimtas svečių. 
Pobūvio pelnas skirtas paremti 
studijuojančiam jaunimui. Už šį 
kilnų žestą skyriaus valdyba, o 
ypač energingos vakaro šeimi
ninkės nusipelnė didelės pagar
bos. 
• Spalio 21 dieną, sekmadienį, 
12:30 vai. YMCA'os patalpose 
(prie Clark Parko) įvykęs ALB 

Radijo Klubo narių susirinkimas. 
• šį šeštadienį radio valandėlės 
metu išgirsime nuotaikingą ra
dijo vaizdelį "Kai mes ėjome 
grybauti", parašyta V. Alanto. 
Vaidins ALKOS meno kolekty
vo nariai. 

ALKOS kolektyvas Detroite 
varo didelį kultūrinį darbą. Ko
lektyvas mielai laukia naujų jė
gų ir kviečia visus, besidomin
čius menine veikla, į bendrą dar
bą. Norintieji įstoti į ALKOS 
meno kolektyvą, prašomi kreip
tis į meno vadovą J. • Pusdešrį 
arba betkurį iš kolektyvo narių. 
• Detroito Lietuvos Vyčiai, va
dovaujami R. Boriso, aktyviai 
įsijungė į šiuo metu Detroite 
vykdomą amerikiečių šalpos or
ganizacijos United Foundation 
vajų. 
• Lietuvių Moterų Klubas lap
kričio 3 dieną Wittier Hotel pa
talpose rengia 26-tus metinius 
pietus ir šokius. Pradžia 7 vai. 
vakaro. 

To paties klubo pastangomis 
neseniai naujose International 
Institute patalpose įrengtas lie
tuviškas langas, papuoštas lie
tuviška tautodaile. Tuo reikalu 
ypač daug pasidarbavo klubo 
valdybos narės p. p. M. Grinienė 
ir R. Bilaitienė. . , 
• Radijo Klubas lfaskart stipri
na muzikinę lietuviškos radio 

valandėlės dalį. Ypač maloniai 
nuteikia paskutiniu metu daž
nokai transliuojama muz. Ri-
mavičiaus "Tėvynės ilgesys" ir 
eilė kitų Buenos Aires lietuvių 
choro įdainuotų plokštelių. Klu
bas norėtų gauti ir daugiau nau
jesnės lietuviškos muzikos ir 
prašo visus lietuviškų plokštelių 
leidėjus pasiųsti klubui naujes
nių leidinių, už ką klubas malo
niai atsilygintų. Z. 

WORCESTERIO LIETUVIAMS 

Mums, Worcesterio lietuvių 
tremtinių visuotino susirinkimo 
įvykusio rugs. 30 d. duotu pa
vedimu sueiti į kontaktą su Šv. 
Kazimiero parapijos klebonu 
kun. A. Petraičiu ir aptarti lie
tuvių šeštadieninės mokyklos 
patalpų gavimo reikalą, nepavy
ko. 

P. Vytautui Pašakarniui, ku
ris du kartu telefonu bandė gau
ti šiai tremtinių išrinktai ko
misijai audijanciją, kun. A. Pet
raitis pakartotinai pareiškęs, 
kad jokių komisijų, kurios ski
riamos nelegalaus ir čarterio ne
turinčio susibūrimo, nepriimsiąs, 
o šeštadienio mokyklos reikalu 
iš viso nenorįs kalbėtis. 

Tuo remdamiesi skaitome 
mums pavestą misiją baigtą ir 
perduodame šį reikalą Tremti
nių B-menės Valdybai. 
Komisija: Seka keturi parašąi. 

» v 

Pastaba: Worcesterio Tremti
nių Valdyba yra pasiryžusi vis 
tiek organizuoti šeštadienio li
tuanistikos mokyklą. Maloniai 
prašome gerbiamus tėvus, kurie 
nori savo vaikus leisti į minimą 
mokyklą, kaip galima greičiau 
užsiregistruoti pas valdybos na
rį Joną Vizbarą, 5 Ash-Street, 
(telefonas 5-7811) nuo 6 iki 10 
vai. vakare. 

Worcesterio Tremtinių 
B-nės Valdyba 

* * 

Nuo spalio 7 dienos Worces-
teryje (Mass.) pradėjo veikti 
lietuviška radijo programa. Pro
grama perduodama sekmadie
niais, tuo tarpu tik 15 minučių, 
nuo 1:15 vai. iki 1:30 vai. p. p., 
per WAAB radijo stotį (1440 
kv). Programą vedą J. žemai
tis (tel. 6-282|>). 

* f 
Lapkričio 3 d, Worcesteryje 

rengiamas literatūros' vakaras. 
Rengia "Lietuvių Dienos." Va
karas įvyks Elks Home salėje, 
39 Elm St. .netoli nuo City Hali). 
Vakaro pradžia 6.30 vai. vak. į 
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LIETUVIŠKUMO KLAUSIMAIS 
Mes visi labai daug kalbame 

apie didįjį tautinį idealizmą, vi
si mėgstame bendrais išpūstais 
sakiniais minėti kenčiančią Lie
tuvą. Visa tai lyg ir suaugo su 
mumis, kaip neišskiriama mūsų 
dalelė ir mums dažnai atrodo, 
kad tame skirtingume, kurį mes 
pabrėžiame tarp pavergtų tau
tiečių ir laisvųjų išeivių turi glū
dėti mūsų tautinės pareigos su
pratimas. 

Yra reikalingos iškilmingos 
tautinės šventės, kaip reikalin
gas ir masinis tautinis susijau
dinimas, gal gi reikkalingas ir 
tautinis patosas. Bet visa tai 
turėtų būti pagrindas papras
tiems kasdieniams darbams, ku
rie tarnautų mūsų tautai. 

Realusis šių dienų jaunimas 
dažnai bėga nuo minėto tauti
nio viešo iškilmingumo, jau jis 
ėsąs kitaip auklėtas ir jieškąs 
daugiau konkretumo. Bet atsi
tinka, kad bebėgdamas nuo mi
nėto viešo tautinio iškilmingu
mo, jis- pabėga ir iš viso nuo 
gilesnio tautinio nusiteikimo, o 
tuo pačiu ir nuo bet kokio lie
tuviško veikimo. 

Nekartą esame kalbėję, kad 
jaunystėje jau vien ruošimasis 
tčada nors būti naudingu savo~ 
tautai yra patarnavimas lietu
vybei ir Lietuvai. Tačiau atrodo, 
kad 'dabartinėje mūsų tautos 
būklėje nebeužtenka jaunam lie
tuviui išeiviui tik galvoti, kad 
kada nors ateity jis bus naudin
gas ir dirbs savo tautai. Ne, da
bar jis privalo jau būti naudin
gas pavergtai Lietuvai, kad ir 
mažais, bet jaunimui prieina
mais darbais. 

šitai svarbu outų aei dviejų 
priežasčių: dalyvaudamas lietu
viškoje veikloje jaunas lietuvis 
stipriau išsilaikytų lietuviškumo 
nuotaikoje ir jis atliktų savo 
tautines pareigas, kurių neturi 
teisės išvengti, kad ir gerokai 
jauno amžiaus lietuvis išeivis. 
Nes perdaug maža yra lietuvių 
Išeivijoje palyginus su gausybe 
darbų, kad būtų galima palikti 
bet kurį sąmoningą jaunuolį 
tautiniame neveiklume. 

Lygiai kaip subrendusių lietu
vių tarpe atsiranda griaunamo
sios neigiamomo dvasios, kurie 
nieko neveikia, bet viską kriti
kuoja ir neigia, taip ir jaunimo 
tarpe atsiranda kartais tokių, 
kurie kritikuoja "menkus" ir ... 
|jereikšmingus jaunųjų lietuvių 
darbus. Vieni tų jaunuolių ne
randa prasmės nei jaunimo^ lie-

paskendę savo sielos didybėje 
neranda nei prasmės nei reikalo 
ne tik stipriai jausti, bet ir da
lyvauti plačiame lietuviškos veik
los gyvenime. 

Tačiau, jeigu viSi jaunieji lie
tuviai sugebėtų gyventi gilesne 
lietuviškumo dvasia, jeigu jie 
jaustų, kad bet koks abejingu
mas lietuviškiems reikalams yra 
pirmutinis laiptas į nutautimą, 
jeigu jie suprastų, kad dabar
tiniu metu atitrūkimas nuo visų 
lietuviškų reikalų ir lyg nekal
tas užsidarymas savo individua
lybėje yra nusikaltimas savo 
tautai, jie negalėtų taip gyventi. 
Jie tada žinotų, ką veikti, kaip 
tautinį nusiteikimą darbais iš
ryškinti, nes jie norėtų veikti. 
.0 tuo tarpu taip, kaip visas 

gyvenimas eina pirmyn, eįna 
pirmyn ir į šviesesnę ateitį ir 
pavergtos Lietuvos reikalai, ši
tai ateičiai dirba daugelis lie
tuvių, tai dirba ir aktyvusis lie
tuviškasis jaunimas 
darbais. 

GILIAU PAŽVELGUS 

DVI DIENOS 
FRANCES AMBROSE 

Savaitėje yra dvi dienos dėl 
kurių mes neturėtumėme nieka
da sielotis, dvi nerūpestingos 
dienos, kurios turėtų būti šven
tai laisvos nuo baimės ir nuo 
rūpesčių: 

Viena iš tų dienų yra vakar 
diena. Vakarykščia diena su sa
vo rūpesčiais ir apmaudu, su vi
sais savo skausmais ir kentėji
mu, su savo kaltėmis, klaidomis 
ir paklydimais — praėjusi diena 
-r- negrąžinamai ištirpusi amži
nybėje. 

Antra diena, dėl kurios mes 
neturėtumėme graužtis yra ry
tojus. Rytojaus diena su viso
mis galimomis priešingybėmis, 
su savo kryžiais ir pavojais, — 
turtingais pažadais h1 vargingu 
išpildymu, su savo nepasiseki
mais ir klaidomis, kaip ir jos 
mirusi sesuo vakar diena yra 
toli anapus. 

Mums yrą palikta tiktai viena 
diena savaitėje — tiktai šian
dien. Betkuris vyras gali kovoti 
šios dienos kovą. Betkuri moteris 
gali pakelti tiktai vienos dienos 
naštą. Kiekvienas vyras gali at
sispirti šios dienos pagundai. 

Tiktai kai mes pridedame naš
tas tų dviejų baisių amžinybių 
— vakar ir rytojaus :— naštas, 

"Gyvenkit su Dievu nuo pat 
pirmadienio", — tokia antrašte 
atspausdino straipsnį vienas 
amerikiečių žurnalas, žurnalas 
toli gražu nebuvo religinis ir 
pats straipsnio autorius atvirai 
prispiažino niekados nebuvęs la
bai pamaldus žmogus. Tačiau 
per paskutinį dešimtmetį jis 
tvirtai įsitikinęs, kad sugebėji
mas giliai religiškai susikaupti 
kasdienybėje kiekvienu reikiamu 
momentu žmonijos bendruome
nės gyvenimą pakeistų iš pagrin
dų. Juk mes esą tik sekmadie
niais atsimename Dievo egzis
tenciją, o kiekvieną dieną gyve
name taip lyg Jo nebūtų. Mūsų 
formalusis sekmadienio religin
gumas, toli gražu dar nėra tas 
jausmas, kurį mes privalėtume 
vadinti tikruoju religingumu. Ir 

'iš tikrųjų, jeigu mes sugebėtu
me kiekvieną dieną giliau susi
kaupti, jei mylėtume ne tik pa
justi Dievo buvimą, bet tą pa-

įvairiais i jautimą panaudotume kiekvie
nos dienos tikroVėje, kitaip at
rodytų visas gyvenimas, o san
tykiai su žmonėmis ne tiktai 
taptų oresni, bet juose slypėtų 
tikras humaniškumas. "Viešpa
tie, aš buvau kvailas ir nesusi
valdžiau, atleisk man, tu leisk 
man kitus suprasti ir būti jų 
suprastam.'* (Headers digest). 

Jaunystės ir meilės neišskirsi. 
Niekada neatrodo meilė tokia 
graži, taip geidžiama ir siekia
ma, kaip jaunystėje. Nemylėti ir 
nebūti mylimu yra begalinė jau
nystės tuštybė. Meilė jaunystė
je apsprendžia būrimą jauno 
žmogaus ateities gyvenimą ir jo 
moralinę lygsvarą. Tačiau ly
giai, kaip daugelį didžiųjų ver
tybių, taip ir meilę mes esame 
linkę klaidingai suprasti. Mes 
kartais pavadinome meilę pa
viršutinį. ir trumpai tetveriantį 
jausmą, nusiviliam ir nebetikim 
į gilios ir pastovios meilės bu
vimą. Tačiau giliai mylėti, ly
giai, kaip ir taip jausti, bei iš
gyventi tegali gilesnės prigim
ties žmonės ... • 

Mandagumu yra įprasta Va
dinti tą dorybę, kuri nieko ne
kainuojanti, bet už kurią viską 
galima pirkti. Mandagus žmogus 
yra visų mylimas ir mėgiamas. 
Mandagiais savo piliečius nori 
išauklėti visos tautos. Yra nu-

tuviškam susiorganizavime, nei kad tik galingasis Dievas gali 
lietuviškos spaudos talkininka- išlaikyti — mes palūžtame. Tai 
vime, nei bet kokiam visuome- nėra tik šios dienos patyrimas, 
ninian4 aktyvume, kiti gi užsi-jkuris stumia vyrus į beprotybę, 
daro savo individualizme ir lyg — tai yra refleksas vakarykš

čios dienos, tai yra sąžinės grau
žimas dėl ko nors, kas atsitiko 
vakar ir siaubas to, ką ateida
mas rytojus atidengs. 

Iš anglų kalbos išvertė 
Alodana Kazlauskienė 

T&vai nustebinti.. • 

statytos gyvenime tam tikros 
žmogaus elgesio formos ir jau 
nuo pat mažų dienų šeimoje ir 
mokykloje vaikai yra mokomi 
mandagumo taisyklių. Dėl tam 
tikrų priežasčių jų natūraliai 
neįgiję vaikystėje ir jaunystėje, 
paprastai yra vadinami žmonė
mis, neturėjusiais tvarkingo 
auklėjimo. 

Bet kas gi yra mandagumas? 
Argi tai tik mokėjimas gražiai 
elgtis? Aišku, kad mandagų 
žmogų išskirsime nuo nemanda
gaus, stebėdami jo laikyseną. 
Bet tai tik labai paviršutinis 
sprendimas apie žmogų. Mes 
dažnai sutinkame netgi perdaug 
paslaugių ir saldžiai patarnau
jančių tik tol, kol tie patarnavi
mai menki menkutėliai. Manda
gumas gili ir prasminga dorybė 
yra tiktai tada, kai jis yra nuo
širdus. Dėl to mandagumas ne 
išorinis elgesys, bet vidaus nu
siteikimo dalykas, tai yra mei
lė žmogui, noras kitam padėti 
ir sugebėjimas save užmiršti. 
Tik toks yra tikrasis mandagu
mas. Jis liepia meiliai sveikintis, 
patarnauti, nusišypsoti, pagel
bėti, pavaišinti, ne dėl to, kad 
patiktum ar įtiktum, bet dėl 
nuoširdaus jausmo, kurį mes 
privaloma ugdyti savyje kitam 
žmogui* 

'A. 

VIEŠNIA IŠ ŠTAUfcĖS 
Ištrauka if A. Vlėnuolio apysakos 

Nors Aldutė ir prižadėjo būti 
gera ir paklusni mergaitė, tačiau 
dabar, sužinojusi, kad jos tėvas 
miręs ir kad ji nei čia nei kitur 
daugiau jau jo nebepamatys, ne
nusiramino. Buvo gera, kaip ir 
visuomet paklusni, bet nelinks
ma ir sumanymo kada nors pa
bėgti iš prieglaudos neišmetė iš 
savo galvos. Pirma ji norėjo bėg
ti j ieškoti savo tėvo, o dabar 
sumanė kaip nors parvažiuoti 
namo į Lietuvą, į Vilnių, pas sa
vo krikšto mamą. Kur toji Lie
tuva, kur tas Vilnius ir kaip jį 
pasiekti, našlaitė nežinojo; ži
nojo tik tiek, kad Lietuva ir Vil
nius toli, labai toli, tenai, toje 
pusėje, kur ryto devintą valan
dą esti saulė, kaip jai kadaise 
aiškino ir rodė iš Martilių buto 
tėvas, žinojo, kad pėsčiai Vil
niaus pasiekti negalima, o kad 
reikia važiuoti traukiniu, pasi
ėmus bilietą. 

* Kai didesnės mergytės išeida
vo į mokyklą ir kai laikrodis ro
dydavo devynias, Aldutė stovė
davo prie lango ir, stengdamosi 
susilaikyti nuo ašarų, žiūrėdavo 
į saulę ir į kalnus, už kurių buvo 
Lietuva. 

Pirmiau ir ji drauge su kito
mis didesnėmis mergaitėmis už
lipdavo ant prieglaudos namų 
stogo, kur jos visos pabėgiodavo, 
gražiai pažaisdavo, pakvėpuoda
vo grynu oru ir pasigėrėdavo re
giniais į jūrą ir kalnus; dabar gi 
našlaitėlei griežtai buvo uždrau

sta ten laipioti. Taip pat niekas 
nebesi vedė jos nei į bažnyčią 
nei j aikšteles, tik leisdavo pa
bėgioti po prieglaudos kiemą ir 
po sodelį. 

Sesui Katerina mylėjo Aldu
tę po senovei ir jos gailėjo, bet 
jos meilė našlaitei buvo šalta. 
Užjautė ją ir kitos seserys ir 
prižiūrėtojos, bet vis dėlto bi
jojo, kad našlaitė iš nusiminimo 
neišrėstų joms naujo kokio špo
so. 

Ypač pamilo Aldutę ir prie jos 
prisirišo Margarita. Ji ne tik 
globojo ir rūpinosi ja, bet, nie
kam nežinant, kas rytas vakaras 
kalbėjo ir už jos tėvo vėlę po
terius. 

Kartą Aldutė stovėjo prie lan
go ir apsiašarojusi žiūrėjo į kal
nus. Prie jos priėjo Margarita 
ir apkabinusi pabučiavo. Aldu
tei dar labiau suspaudė širdį ir 
ji parodė Margaritai, kad ten 
už tų kalnų esanti Lietuva ir 
Vilnius, kur gyvenanti jos krikš
to motina ir kad ji norinti pas 
ją. Nors Margarita buvo dvejais 
metais už ją vyresnė ir buvo jau 
antrame mokyklos skyriuje, bet 
apie geografiją dar mažai nusi
manė. Daugiau ji žinojo apie Ma
doną, apie šventuosius, angelė
lius, apie pragarą ir dangų, bet 
ne apie tai, kas yra už tų kalnų, 
žinojo Margarita, kad ji — pa
mestinukė iš Savojos, bet kur, 
už kurių kalnų toji Savoja, ne-
žiueje* 

JAUNOJO MĖNULIO KARNAVALAS 
Kai vėlyvą rudenį Naujojo 

Orleano dangumi ima lėtai kopti 
jaunas išblyškęs mėnuo, tuomet 
visas gražusis senų iš Anglijos 
ir Prancūzijos atneštų tradicijų 
prieglobsty išbujojęs didelis 
miestas su nekantrumu ir susi
jaudinimu ruošiasi didžiąjai 
šventei — Jaunojo Mėnulio Kar
navalui (Crescent Carnival), ku
rio kulminacinis įvykis — pra
bangus pokylis — papuoštai 
vyksta Naujojo Orleano Miesto 
Auditorijoje. Tiesa, kad šiame 
Pietinių Valstybių aristokratų 
sostinėje rengiame pokylyje taip 
vadinama "liaudis" tiesiogiai ne
dalyvauja ir apie pasiruošimus 
bei įvykius sužino tik iš gandų 
ir laikraščių, tačiau viena yra 
žinoma, kad keli mėnesiai prieš 
ir po Karnavalo visas dėmesys 
sukasi tik apie jį patį, ir tada 
net mažose užmiesčių tavernose 
laikinai užmirštami visi įvykiai, 
kurie vyksta už Karnavalo ribų. 

Ne viena augštosios visuome
nės mergina, kuri priimdavo tik 
rinktinius pakvietimus, prieš 
Karnavalą susijaudinusi lauk
davo mažo mėlyno voko ... Slap
ta siuvami puošnūs rūbai, "Ka
ralienių" tualetai... 

Čia, šiaurinėje Ir Vidurinėje 
Amerikoje daugumas net neži
no, kad pietinėse Valstybėse, 
kaip Virginijoje, Louisianoje ir 
kitose, dar ir dabar išdidūs aris
tokratiškų protėvių ainiai gy
vena labai uždarą gyvenimą — 
griežčiausio etiketo ir tradicijų 
ribose. 

Demokratinė. Jungtinių Vals
tybių santvarka, duodanti in
dividui pilną laisvę pasirinkti 
sau patinkamą gyvenimo būdą, 
sudarė tam pietų aristokratų 
luomui puikias sąlygas užsikon
servuoti ir užsidaryti savo rate
lyje, kuris visu kuom yra labai 
panašus į šio šimtmečio anksty
vos pradžios Europos aristokra
tiškųjų luomų gyvenimą. 

Taigi, kaip pradžioje minėjau, 
Naujojo Orleano uždarieji kar
navalai įvyksta kiekvienais me
tais, ir tik labai retam svečiui 
ar pašaliečiui yra suteikiama 
garbė dalyvauti tose pramogose. 
' Į tokį Jaunojo Menulio, Kar

navalą prieš keletą metų btfvo 
pakviesta ponia Frances Parki-
son Keyes, tada dar neseniai 

pradėjusi rašytojos karjerą, vie
no Washingtone gyvenančio se
natoriaus žmona, gimusi Virgi
nijoje, Naujosis Anglijos sude-
mokratė jusiu aristokratų šei
moje. Tas karnavalas padarė jai 
gilaus įspūdžio ir davė įkvėpimo 
jos geriausiam ir populiariau
siam romanui "The Crescent 
Carnival". Tuo Frances Parki-
son Keyes iškilo į Amerikos po
puliariųjų rašytojų eiles. 

Savo kūryboje ji yra įdomi 
savo temų įvairumu, ir joje at
sispindi didelis, gilus pažinimas 
ir kruopštus išryškinimas per
sonažų, aplinkos ir veiksmo. 

F. P. Keyes romanai yra la
bai įdomūs savo komplikuota ir 
gyva intryga, ir lengvai skaito
mi, tačiau juose nėra dirbtinio 
pataikavimo skaitytojui pa
traukti, nei didelių avantiūrų bei 
nepaprastų nuotykių, kas kar
tais yra truputį klaidingai pri
metami Amerikos literatūrai, be 
abejo, sprendžiant apie jų daž
niausia iš pigių kriminalinio ar 
avantiūrinio pobūdžio leidinių. 
F. P. Keyes narplioja intrygos 
siūlus įtikinančiai, ir jos veikėjų 
charakteris paprastai yi» ryš; 

kus ir išlaikytas. 
Pati turėdama daug bendro su 

aristokratiškais Amerikos sluog-
sniais, ji ne tik piešia uždarą 
aristokratų gyvenimą, bet drau
ge liberaliai sprendžia moder
niškojo gyvenimo problemas, 
kurios nepraeina pro šalį nepa
lietusios ir tų paskutiniųjų aris
tokratijos mohikanų. Ji švelniai 
pakelia uždangą ir parodo juos 
visame jų žmogiškame pilnume 
ir menkume; ji užjaučia senes
nės kartos širdgėlą, kai vyriau
sioji šeimos duktė pasirenka vy
rą, kuris iškilo kaip "self-made 
man" savo talento, darbo ir pa
stangų dėka. Ji tą savotišką pa
sipriešinimą vertina kaip nors 
ir atgyvenusių, bet psichologiš
kai pateisinamą sentimentą. Iš 
kitos pusės ji parodo, kad lai
kas išeiti iš dirbtinių varžtų į 
platesnius gyvenimo vieškelius, 
ir kad žmogaus turinys, jo "aš" 
nėra vien tik "mėlynojo kraujo" 
paveldėtas, bet gyvenimo kovų 
sukuriamas ir suformuojamas. 

Aristokratų gyvenimas jį ap
rašo bent keliose savo knygose 
(The River Road, Crescent Car
nival), tačiau tai toli gražu nėra 

jos vienintelė tema. Taip pat ša
lia grynai luominių sociali
nių problemų ji iškelia viešojo 
gyvenimo moralines ydas, kaip 
loterijas, azartinius lošimus ir 
jų žalą. 

Frances Parkison Keyes yra 
daug keliavusi ir nuodugniai su
sipažinusi su vietovėmis, kurias 
ji aprašinėja. Veiksmas nevisa-
da vyksta Amerikoje. Pavyz
džiui, jos naujausia knyga 
"Came a Cavalier", kuri, tiesa, 
nesukėlė tokios audros kaip 
1943 metais išleista "Crescent 
Carnival", aprašo vienos jaunos 
amerikietės gyvenimą Prancū
zijoje. Centrinė to romano figū
ra Constance Galt, kuri kaip 
Raudonojo Kryžiau tarnautoja 
Pirmo Pasaulinio karo metu bu
vo pasiųsta į Prancūzija, ten iš
tekėjo už prancūzo ir liko Pran
cūzijoje gyventi, šitame romane 
aprašomi 25 Constances Galt gy
venimo metai ir jos pergyveni
mai Antrojo Pasaulinio karo 
okupacijos metu. Pats veikalas 
daugiau psichologinio pobūdžio, 
nors taip pat yra įdomus isto
riniu atžvilgiu. 

Šalia beletristikos veikalų, ku
riuos šiandieną eilinis amerikie
tis skaito su dideliu susidomė
jimu, Frances Parkison Keyes 
yra parašiusi ir kitokio žanro 
veikalų, kurie gal nėra taip po
puliarūs plačiose masėse, tačiau 
tiek savo turiniu tiek savo lite
ratūrine verte yra gan augšto 
lygio. 

Būdama vieno dfdelio žurnalo 
korespondentė, ji turėjo kuriam 
laikui išvykti į Prancūziją. Be 
abejo, tuo metu ji rinko medžia
gą savo romanui "Came a Ca
valier", tačiau tos kelionės iš
davoje ji parašė Šv Teresės ir 
Liseux biografiją, kuri kritikų 
buvo labai šiltai įvertinta. 

Sugrįžusi į Washingtoną, kur 
jos vyras kaip senatorius akty
viai dalyvavo politiniame gyve
nime ir kurio užkulisius ji pati 
turėjo progos pažinti, F. P. Ke
yes parašė memuarus iš Wa
shington© gyvenimo. 

Autorė visai savo kūrybai da
vė turtingą sielą ir gražų veidą 
— stilių. Saulėtųjų pietų gamto
vaizdžiai liejasi turtingomis sul 
tingomis spalvomis, ir kyla pa
veikslas po paveikslo, nors ap-

Aldutės prisipažinimas, kad ui 
šitų kalnų Lietuva, kad ten gy
venanti jos krikšto motina, pa
mestinukę labai sudomino. Ji, 
kaip nepažino savo motinos, taip 
nė karto nematė ir savo krikšto 
motinos, nors žinojo jos vardą ir 
svajojo ją pamatyti. Jos krikšto 
motina buvo atsitiktinai pakvie
sta viena skalbėja Carmela, o 
krikšto tėvas prieglaudos namų 
sargas. Bet kur dabar jie abu, 
Margarita nežinojo. 

— Aldona, o Savoja ar toli 
nuo šitų kalnų? — pagalvojusi 
paklausė Margaritą 

— Netoli, visiškai netoli: va 
už šitų... — ir Aldutė parodė 
ranka už kurių kalnų yra Savoja. 

— O tu kelią žinai per kalnus? 
— Žinau: reikia važiuoti trau

kiniu, daug kartų po žemėmis 
važiuoti, per tokį ilgą tiltą, o 
už to tilto tuoj ir Lietuva ir Vil
nius ... 

— O Savoja kur? 
— Savoja?! Savoja trupučiu

ką toliau, va už šitų kalnų ir 
visai netoli nuo Vilniaus. 

— O tu ar buvai Savojoj ? 
— Krikšto motina buvo; ji ir 

Savojoj buvo, ir Maskvoj bu
vo ... Mano krikšto močia vi
sur buvo. 

— Ar tavo krikšto močia ge
ra? 

— Labai gem; mane labai 
myli. 

— Aldona, o tavo krikšto mo
čia ar surastų mano mamą ir 
mano tėtį 

— Surastu — ji Savojoj bu
vo. 

— Aldona, © jei mes abi pa
bėgtume pas tavo krikšto mo
tiną, ar ji mane priimtų, atgal 
į prieglaudą neišvarytų? 

— Neišvarytų, — mano krikš
to motina labai gera. 
. — O jei ji manęs nepriimtų? 

— Priimtų, mano krikšto mo
tina labai gera, — ir Aldute 
pradėjo verkti. 

— Ir į prieglaudą atgal neiš
varytų, sakai ? 

— Ne, — verkė Aldutė, tik
rai nežinodama, kaip būtų. 

rašymai nėra nei ištęsti nei nuo
bodūs. Jie — tik lyriškai romaflh 
tiškas fonas, tam tikromis spal
vomis ir nuotaikomis apsupąs 
veikėjus. "The River Road" pra
sideda tiek pati intrygos užuo
mazga, tiek fonas didingai ir 
majestotiškai, kaip pati upė, ga
lingai metanti bangas į vande
nyną, kaip vingiuotas paupio 
kelias ... Praeitis natūraliai ir 
gyvai sugrįžta ir atsikuria ... 
Lengva suprasti personažų dva
sinę būseną ir, kas svarbiausiai, 
juos pamėgti, pamilti ir patei

sinti net nepateisinamuose veiks
muose. 

Galima būtų dar daug rašyti 
apie tą temomis taip turtingą ir 
turiningą rašytoją. Tačiau 
mums, ateiviams, ypatingai 
tiems, kurie domisi šito mums 
dar taip svetimo krašto kultū
riniu veidu, Frances Parkison 
Keyes kūryba turėtų būti vie-» 
nas iš tų šaltinių, kurie savo 
turtinga įvairiaspalve versme 
duotų mums progos pažinti ame
rikietį ne tokį, kokį mes įsivaiz
duojame stovintį prie mašinos 
fabrike robotą ar bejausmį plokš
čią ir be tradicijų padarą. Ji pa
rodo amerikiečio tokią pat kom
plikuotą sielą, kuri yra nuosta
biai panaši į mūsų pačių; ji pa
rodo žmones su visomis ydomis, 
pavydu, gobšumu; ji parodo Jo 
gerąsias pusės ir išbaigia jo 
asmenybę, kuri iš kiekvieno pus
lapio kalba į mus ir vesti veda 
už ranko per turtingas, mums 
dar nepažintas plotmes. 

Be abejo, ji toli gražu nėra 
vertinama kaip Amerikos kla
sikė ir nėra pasiekusi tos augš-
tumos, kuria pasiekė Josn Stein
beck ar Mitchell. Tačiau ji yra 
tipinga teigiama ir augšto kul
tūrinio lygio rašytoja. , 

A. Balašaitieng 
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S L A  P R O B L E M O S  
K O D E  L  ?  

^I*rieš kiek laiko buvo praneš
tu, Philadelphijoje surinkęs bū
rys SLA veikėjų nutarė atei
nančiuose SLA vadovybės rin
kimuose remti tuos ir tuos as
menis. Sąraše paminėti asmenys 
ne visi yra iš dabartinės vado
vybės. Kodėl? 

Man kaip tik teko dalyvauti 
tame pasikalbėjime ir manau, 
kad jau laikas pasakyti, kodėl 
tena^ padaryta tokia išvada. Ji, 
toji i\vada, nėra niekam prime
tama, bet tie, kurie taip nusi
statė, mano, jog turi pamato 
taip galvoti. Jie nori paaiškinti 
susivienijimo nariams, kodėl jie 
taip galvoja, o paaiškindami 
drauge nori ir kalbinti narius 
tam galvojimui pritarti. Nariai, 
išklausę tą nuomonę, galės ap-
susvarstyti, kaip jiems pasielgti. 

APIE STOVINTI 
VANDENĮ 

Jau trečias terminas, kaip su 
sivienijime vadovybė yra ta pa 
ti. Girdėti, kad ji ir vėl esanti 
nusistačiusi visa kandidatuoti ir 
dar kartą įrodinėti susivieniji
mo nariams, kaip pereitą kartą, 
kad tik tų pačių asmenų vado
vybėje laikymas yra susivieniji
mo išganymas. 

O kiti mano, kad perilgas pa
stovumas organizacijos vadovy-
vėje irgi nėra visiškai geras da
lykas. Nes ir čia, kaip ir sto
vinčiame vandenyje, per ilgesnį 
laiką atsiranda visokių nege
rovių, kurias butų sveika pra
vėdinti ... 
, Philadelphijos pasitarime bu
vo nutarta iš esmės nepritarti 
sumanymui, kad vadovybė turė
tų vėl likti visiškai ta pati. Ne
reikėtų, sako, keisti visą, bet 
nors dal| keisti jau laikas. Ki
taip, jeigu jau pastovumas yra 
taip labai naudingas, tai kuriems 
gi galams mes darome nepigiai 
kainojančius rinkimus kas dve
ji metai? Kodėl iš karto neren
kame vadovybės 8-iems ar 10-
čiai metų ? Jeigu yra rinkimai, 
tai, sako, mes, susivienijimo na
riai, ir nuspręsim, ar visus tuos 
pačius palikti, ar išsirinkti nau
jų: esamieji vadovybėje negali 
pasakyti, kad jie turi likti, ir 
šventa... 

KAS RINKS IŽDININKĄ? 

Susivienijimo konstitucijos 5 
straipsnio 10 punktas yra savo
tiškas. Jame pasakyta, kad su
sivienijimo vykdomoji taryba 
dauguma balsų gali pašalinti bet 
kurį savo narį iš savo tarpo, jei 
jis apsileidžia savo pareigose; 
ji gali paskelbti vietą neužimtą, 
ir išsirinkti į ją kitą asmenį. 
Taryba nebūtinai turi rinkti ati
tinkamą kandidatą, kuris iš ei
lės yra gavęs daugiausia balsų: 
toks turi tik pirmenybę, tačiau 
taryba tos pirmenybės gali ir 
nežiūrėti, o išsirinkti ką nori. 

Dabar turima štai kokių ži
nių. Dabartinio iždininko adv. 
K. Gugio sveikata esanti neper-
stipriausia ir jis, sako, jau būtų 
linkęs pastiraukti. Bet kai ku
rie kiti tarybos nariai, esą, jį 
būtinai verčia sutikti kandida
tuoti, aiškindami, kad kai iš
rinks ir seimas patvirtins, tai 
galėsi po mėnesio kito atsisaky
ti. Liks neužimta vieta ir mes 
tada išsirinksime kitą iždininką. 
Yra net gandų, kad, neva, esą 
numatyta tada vietoj K. Gugio 
išsirinkti N. Gugienę ... 

Ar tie gandai visą teisybę pa
sako, ar gal kai kas ir pridėta, 
negalima užtikrinti, bet, nėra 
durnu be ugnies ... 

Dėl to minėtame pasitarime 
kiiJtu^ie dalyviai ir pareiškė: 
ne. taip neturi būti! Susivieniji
mo nariai iždininką patys iš
rinkę! O kadangi yra rimtas 
įtarimas, jog dabartinis iždinin-
ninkas vistiek nemanąs pasi

likti ilgiau, kaip iki ateinančio darbo sutvarkymo tame susirin-
vidurvasario, tai dėl to, sako, kime buvo trumpai svarstytas 
reikia numatyti kitą kandidatą, irgi tam tikras planas, bet apie 
kuris sutiks eiti tas pareigas tai kitą kartą. Buvo nusistatyta, 
visą terminą. Kodėl pasirinktas kad dabartinėse aplinkybėse rei-
A. S. Trečiokas, atitinkamas ko- kia siūlyti kitą pirmininką. 
mitetas, turbūt, kita proga pa-į Nusistatyta, kad šiose aplin-
sisakys. j kybėse Stasys Gegužis būtų tin-

* i kamiausias asmuo, atidaryti ke-
I lią tokiems patvarkymartis, ku-
! rių dabartinės sąlygos iš susi-
j vienijimo būtinai reikalauja. 

i • ! S. Gegužis pareiškė, kad, jei Lygiai pirmininkas, lygiai se-1 . , . . . . . , . *\ . . .. . . pakankamas nariu kiekis nomi-

PIRMININKAS AR 
SEKRETORIUS? 

kretorius turi ir pritarimo ir 
priekaištų. Priekaištai dar nėra 
perdideli. Bet buvo iškeltas ki
tas dalykas: sako, tarp pirmi
ninko ir sekretoriaus nėra sklan
daus bendradarbiavimo. Tie ne
sutarimai einą gana toli, tiek 
toli, kad tai jau nebegerai susi
vienijimui. 

Ar tai tiesa ? Jei taip, tai kaip 
gi gali būti, kad visdėlto visa 
vykdomoji taryba nori vieningai 
kandidatuoti? 

Tai paaiškinama labai papras
tai: ir pirmininkas dar nusista
tęs neatsisakyti, ir sekretorius, 
čia jų nusistatymai tai sutampa, 
bet darbe — daug kur ne... 

Prieita išvados, kad tokia pa
dėtis yra negera: bent vieną iš 
jų pakeitus reikalui būtų ge
riau. Bet kurį? 

Sekretoriaus darbas dabar 
taip yra išsiplėtęs, kad tuo tar
pu niekas nenumato kito asmens, 
kuris galėtų dr. Viniką tinka
mai pavaduoti. Dėl sekretoriaus 

nacijose jo pageidaus, jis sutik
siąs dar kartą paimti tas parei
gas. Taigi nuo narių priklauso, 
ar jie norės atidaryti kelią susi
vienijimo atsviežinimui. Pažy
mėtina, kad ta atšviežinimo 
mintis kyla iš eilės senų žinomų 
susivienijimo narių, kurių balso 
dabartinė vadovybė kažkaip jo
kiu būdu nesugeba išgirsti... 

Ten pat buvo nutarta siūlyti 
pakeisti ir vieną iš iždo globėjų. 
Būtent, siūlomas Budvydis vie
toj Mikužiūtės. Mintis tokia: V. 
Budvydis yra vienas iš čia gi
musių jaunosios kartos lietuvių, 
susivienijimo reikaluose yra jau 
ne kartą parodęs didelį nusima
nymą, be to, jis yra iš Naujosios 
Anglijos, arčiau prie New Yor-
ko: susisiekimo išlaidų taupy
mui jo, kaip ir Trečioko, išrin
kimas turėtų didelės reikšmės. 

Tiek šį kartą, trumpai kal
bant, tuo klausimu — kodėl siū
lomi kai kurie ne tie patys. -

V. Rastenis 

Didžiulis komisjeų vaidinimų ir šokių 

VAKARAS 
jvyksta Sekmadieni 

LAPKRIČIO - NOVEMBER 4 diena 
MALONIOJ IR JAUKIOJ 

Lietuvių Šv. Jurgio Draugijos Salėje 
180-182 New York Ave., Newark, N. J. 

Programoje: KOMIŠKI VAIDINIMAI 
kuriuos atliks LINKSMIEJI BROLIAI (pirmą kartą Ne-
warke) vadovaujami buvusio Vilniaus valstybinio teatro 

artisto 

VITALIO ŽUKAUSKO 
Po vaidinimų bus ŠOKIAI 

BUFETAS — gausus užkandžiais ir gėrimais 
PRADŽIA 6 vai. vak. (durys atdaros 5:30 vai. vak.) 

ĮĖJIMAS $1.00 
Rengia Amerikos Lietuvių Tautine Sąjunga 

SENIAU IR DABAR 
S. KARPIUS 

NAUJAS NOTHINGHAMO FILTRAS 
IR VANDENTIEKIS 

19624 Cardon Road 
Tarp St. Clair ir Euclid Ave. 

VISI CLEVELANDO GYVENTOJAI 
KVIEČIAMI APLANKYTI 

ŠEŠTADIENI IR SEKMADIENI 
Spalio 20 ir 21, 1951 

Lankymas su vadovu— 1:00 iki 6:00 vai. p. p. 
3,00 H. P. motorai — 25 mil. galionų pompos 

fį! smėlio filtrai — Filtruoto vandens rezervuaras 
25,000,000 talpumo 

Priima 200,000,000 galionų per dieną 
Išfiltruoja 100,000,000 gal. per dieną. 

PAMATYKITE GERIAUSI CLEVELANDO 
VANDENTIEKI 

KOMUNISTAI HOLLYWOODE 

Komunistai kino filmas laiko 
svarbiu propagandos šaltiniu, 
jeigu juo gali" pasinaudoti savo 
tikslams. Taigi, kai po 1933 me
tų Sovietų pripažinimo į Ame
riką atsidarė Kremliaus agen
tams durys, ir kai čia laisvai bu
vo suleidžiami iš Vokietijos Hit
lerio "aukos", imtasi filmų in
dustriją pasijungti, ir tas pa
vyko iki aukšto laipsnio. 

šio karo pabaigoj jau buvo 
gaminama prosovietinės, komu
nistinės filmos; kvailiausią laips
nį pasiekė Amerikos ambasado
riaus Rusijai, Davies aprobuota 
filmą, "Mission to Moscow", pa
remta jo parašyta knyga tuo 
vardu. Joje buvo rodoma Ame
rikos plieno dirbtuvių vaizdai, ir 
žiūrovai turėjo, manyti, jog tai 
rodoma Sovietų galybės ir kili
mo vaizdai. 

Didelė dalis filmų artistų, ra
šytojų, technikų ir darbininkų, 
kurie buvo jau patekę griežton 
komunistų unijų vadų kontro-
lėn, buvo apdėti duoklėmis ko
munistinei akcijai Amerikoje 
vesti. 

Kai prieš tris metus Kongre
so komisija ėmėsi Hollywoodo 
komunistinės veiklos tyrinėjimą, 
vieni artistai, rašytojai ir di
rektoriai tuoj prisipažino ir pa
reiškė apgailėjimo, kad jie bu
vo sumulkinti; kiti ėmėsi kovo
ti prieš tyrinėjimus, ir atsidūrė 
kalėjime. Tas palietė tik viršū
nes. 

Dabar, tyrinėjimus atnauji
nus j komunistų visoje filmų 
industrijoje Įtaką, pasijuto ne
saugūs tikrieji Maskvos agentai, 
kurie iki šiol dar nepasidavė ir 
gindamiesi "konstitucinėmis tei
sėmis" laikėsi savo vietose, šio
mis dienomis, kai valdžios agen
tai nuėjo j tų komunistų namus 
juos areštuoti, keliolika jau "ne
rado namie": patirta, kad jie 
išsiskubino j Meksiką... 

į' 

PAŽELGUS PRAEITIN 

1889, spalio 9 — Į Plymouth, 
Pa., atvyko iš Lietuvos patrio 
tas kun. Aleksandras Burba, ku
ris susidraugavęs su taip pat ne
seniai atvykusiu Jonu Šliupu, 
pradėjo skirti lietuvius nuo len
kų. 

Lietuvių įsteigtame lenkuojan
čiame susivienijime lietuviai 
pradėjo pašiepti savo lenkuojan
čius tautiečius. 

Lietuvių įkurtoje Plymouth, 
Pa., parapijoje, spalio 16 d. kle-
bonijon susikraustė lenkai, no
rėdami nuo lietuvių atimti kle
boniją ir bažnyčią. Prasidėjo 
atkaklūs trynimaisi tarp tų tau
tų katalikų. 

1913, spalio 7 — Shenandoah, 
Pa., įvyko lietuvių laikraštininkų 
suvažiavimas, dalyvavo atsto
vai Lietuvos, Kataliko, Vieny
bės Lietuvninkų, Tėvynės, Dar
bininkų Vilties, Moksleivio, Lais
vosios Minties ir Tarkos (katali
kai ir tautininkai). 

1915, spalio 6 — Komp. St. 
Šimkus, kuris atvyko Amerikon 
birž. 5, 1915, spalio 6 pasiuntė 
Lietuvos karo nukentėjusiems 
šelpti savo surinktų aukų $2,161. 

1917, spalio 10 — Amerikos 
laikraščiuose pafeirodė žinia, kad 
Lietuvių Taryba nusistatė rei
kalauti Lietuvai visiškos nepri
klausomybės. Tada ir visi Ame
rikos lietuviai atvirai pradėjo 
agituoti už nepriklausomybę, tik 
socialistai ir komunistai prieši
nosi. Chicagos Naujienos, spaus-
dindamos (nr. 251) rusų darbi
ninkų reikalavimus, apleido iš to 
atsišaukimo net pačių Rusijos 
darbininkų reikalavimą Lietuvai 
autonomijos. 

1919, spalio 15 — Lietuvos 
Nepriklausomybės Fondas įvyk
dė "Lietuvos Laisvės Savaitės" 
vajų, surinktą apie $100,000 Lie
tuvos reikalams. Rusų ambasa
doriui Washingtone Bachmetje-

žmogus, susimanė tapti kunigu, 
— bet nepriklausomu Romai. 

vui labai rūpėjo, kad tas vajus 
nepavyktų. 

1920, spalio 8 —Veikėjų su
važiavime New Yorke įkurta 
Lietuvos Piliečių Sąjunga, re
gistruoti Lietuvos piliečius ir 
užsidėti po $3 metinių duoklių 
Lietuvos reikalams. Brooklyne 
tą dieną susirinkę katalikų vei
kėjai nutarė — Valstybinį fon
dą boikotuoti, Liet. Pil. sąjun-
gon nesidėti, ir pinigų į Lietuvą 
siuntimą per Lietuvos Misiją 
skaityti neteisėtu. 

A. A. JONAS LIŪTAS 

Spalio 2 d. Chicago je mirė 
kunigas Jonas Liūtas, vienas iš 
žymių veikėjų I pasaulinio karo 
metais. Didelis, augštas, iškal
bus vyras, tikras oratorius, Jo
nas Liutkauskas — Liūtas buvo 
įtakingas lietuvių miniose. Bū
damas Brooklyne laidotuvių di
rektoriaus biznyje, turėjo daug 
laiko visuomeniniams darbams. 
Tada jis nebuvo dar kunigu. Jo 
artimi draugai buvo Brooklyn© 
anuometiniai tautininkai. 

Lietuvai likus nepriklausoma, 
Jonui Liutui laimė lėmė patekti 
Lietuvon gyventi. Jis buvo me
tęs laidotuvių biznį ir buvo pa
skirtas United States Lines lai
vų atstovybės Kauno skyriaus 
vedėju. Jis labai naudingai pasi
tarnavo tais laikais į Lietuvą 
važinėjantiems amerikiečiams ir 
iš Lietuvos emigruojantiems. 
Lietuvos gyvenimą ir veikėjus 
jis gavo plačiai pažinti. 

Kai apie 1930 metus buvo Lie
tuvoje įvesta reikalavimas, kad 
biznio įstaigas vadovautų Lie
tuvos piliečiai, Jonas Liūtas, 
kaip Amerikos pilietis, po kiek 
laiko grįžo Amerikon. 

čia grįžęs, nei iš šio nei iš to, 
jau vedęs ir šeimą išauginęs 1 ganizuoti jubs į čiurlionies An-

"FANIBUKAr' IR T,T. 

Mūsų naujakurius daug kas 
Amerikoje stebina — ir stebina 
dėl to, kad, atvykę kiton šalin, 
rado daug ko kito, prie ko jie 
nebuvo pratę, ko neturėjo ir ne
galėjo matyti savo šalyje. 

Mano manymu, įvairias nau
jenybes, net keistenybes, ma
tant, reikia žiūrėti į jas ne savo 
lietuviškomis akimis, seikėti ne 
savais saikais, bet to krašto sai
kais, kuriame gyveni ir kuria
me tie dalykai, matyti yra rei
kalingi, iki vienokio ar kitokio 
laipsnio. 

Nereikla sielotis nei* laikraš
čiuose vietą aikvoti pamačius, 
kad ir, pav., tas spalvotas vai
kams leidžiamas knygeles, "Fa-
nibukus" (Funny books, arba 
Comics), kurias ir tremtinių vai* 
kai graibo ir skaito. 

Vaikai buvo ir bus. Ar tokį ar 
kitokį žaislą jie pirko ir pirks. 
Ar geriau, kad vaikas nusipir
kęs lietuvišką žinomą, birbynę 
birbins namuose, gadindamas 
nervus suaugusiųjų, ar nusipir
kęs "fanibuką" sau ant grindų 
atsigulęs toje knygelėje esan
čius vaizdelius "studijuos", nie
kam į akis nelysdamas?, 

LAIKAS RENGTI 
CIURLIONIEčIŲ JAUNIMU^ 
LAIDĄ 

Kur pasisuki Clevelando lietu
vių tarpe, vis matai naują reikš
mingą vaizdą: daug gražaus jau
nimo, berniukų ir mergaičių per 
10 metų amžiaus, kurie dar per-
jauni dirbti ir kariuomenėn eiti. 
Tai jaunimas mūsų naujų cleve-
landiečių, su tėvais čia suvažia
vusių. , 

Mano pasiūlymas tuoj or-

samblį, jaunąją čiurlioniečių lai
dą, jeigu taip galima pasakyti. 
Kad tai reikia daryti, neginčys ^ 
nei vienas, o tuo ypatingai pa
sidžiaugs to jaunimo tėvai, ku
rie, jeigu darbas buo pradėtas, 
talkininkaus ir gelbės. 
| Energingi ir veiklūs Čiurlio

nio Ansamblio vadovai turės 
naujo labai vertingo darbo. Jau
nimas gali būti mokomas lietu
viškų šokių, galintieji dainuoti 
— dainavimo. 

Jaunimas, kiti jau trečius me
tus gyveną Amerikoje, paaugėjo 
nuo to laiko, kai čia atvažiavo. 
Be to, kiek jaunimas dalyvauja 
skautuose, jis lengvai gali būti 
pervestas į čiurlionies ansamblį 
ir paruošiamas dainavimui, 
kankliavimui ir šokiams. Galime 
tik pasidžiaugti, kad čiurlionie
čių vadai Clevelande apsigyveno, 
ir jie gali toliau darbuotis jau
nimo lavinime v— to jaunimo, 
kuris dabar suauga. Lietuviškai 
lavinamas, jaunimas turės kuo 
užsiimti,-palaikys savo bendra
vimą ir dažnai praleis progas 
paskirai kur kitur išeidinėti, kas 
sulaikys juos nuo pergreito nu-
tautimo. 

Mūsų gyvenime tai vii būtų 
didelis įnašas, turėtume naujų 
progų girdėti jaunųjų čiurlio
niečių ansamblio koncertus, ir 
būtų kam pasirodyti ir ameri
kiečių tarpe, nes mokyklinio am
žiaus jaunimą galima bus leng
viau panaudoti tam tikslui, ka- ' 
dangi lietuviai dažnai būna kvie
čiami. 

Nuo ko priklauso šitoks mū
sų naujakurių jaunimo organi
zavimas, patartina būtų jiems 
susieiti, susitarti, ir pradėti dar
bą dabar, anksti rudenį, kol dar 
orai nepablogėję, telkti tą jau
nimą vienan lietuviškos dainos 
ir tautiškų šokių vainikan. 

Su naujakurių jaunimu gal 
panorės kartu dalyvauti ir se
niau čia gyvenančių lietuvių vai
kai. Reikia tikėtis, tokiu atsiras, 
tai būtų mūsų laimėjimas. 

" i O O t  
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fhP&C 

Yes, the "wonder-washer" because If 
does the most wonderful {ob of automatic 
washing — rinsing — damp-drying ever 
known! No other automatic washer can 
Match it. It's unique, patented, guaran
teed. It has 42 years of leadership back 
of it. See ABC-O-MATIC today I 

$299.95 

AUTOMATIC LEVELING 
A self-leveling device that compensates 
for the difference! In floor level, lets 
waiher stand firmly. No boHiag down, j 

SIGNAL LIGHT 
Light Indicator is on when machine is III • 
operation. Goes off when cycle is com
pleted. Saves steps to laundry room* 

GEARLESS AUTOMATIC 
TRANSMISSION 

Simple design and engineering fsi 
quiet, trouble-free operation long lifet 

ONLY GIVES 
• SHAMPOOS HwdolhM 

YOU THESE MATCHLESS FEATURES! 

NEW, softer action* 
washes dean*! 

• NEW, exclusive rinsing 
action 

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

• QUIET, smoother 
formance 

• ffeWfit waking 

SUOPIS FURNITURE 
6921 Wade Park Ave. EX 1-0911 
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SpyŪHKESE 
LIETUVIŲ TĖVŲ 

susirinkimas šaukiamas penk
tadieni, spalio 19 d., 7:00 vai. 
vak., lietuvių salėj. Numato 
rinkti naują tėvų komitetą ir 
apsvarstyti lietuvių WM&q wo 
kymo klausimus. 

TREMTINIŲ DRAUGIJOS 
SUSIRINKIMAS . 

i&ttlfciamas sekmadienį, spalio 21 

d. 11:30 vai. lietuvių salėj. 

TREMTINIŲ D-JOŠ NARIŲ 
MOKESČIAI 

galima įmokėti DIRVOJE darbo 
metu ir Spaudos Kioske šventa
dieniais nuo 11 iki 12 vai. 

KULTŪROS FONB0 
KONCERTUI, 

kuris rengiamas - spalio 28 d. 
Clevelando Publ. Adit. didžiojoj 
balių salėj, bilietai jau parduo
dami Dirvoj, P. Muliolio įstai
goj, Spaudos Kioske. Po kon
certo numatyta bendra vakarie
nė su menininkais. Kas norėtų 
joje dalyvauti, prašomi kreiptis 
į Kult. Fondo sekr. J. Daugėlą, 
tel. AT 1-9871. 

LATVIŲ TRIO KONCERTAS, 
nors ir darbo dieną, sutraukė 
per 200 klausytojų (apie 10% 
lietuvių) ir kas apsilankė — ne
sigailėjo, nes tai buvo tikrai 
geras koncertas. Numatoma, kad 
šis trio dar aplankys Clevelandą 
ateinantį pavasarį — sekmadie-* 
nį ir didesnėje salėje. 

*teUII ALTER!JOS KLAlfcOS" 

vaidinimas per. sekmadienį Cle-
vefando liet. salėje pavyko ge
rai ir meniniu požiūriu vertina
mas žymiai geriau už pirmąjį 
šios komedijos vaidinimą bir
želio m. pradžioje. Buvo matyti 
V. Braziulio dramos studijos pa
daryta pažanga. Kai kurie akto
riai, kaip I. Gatautis (visai vy
kęs tėvo vaidmeny), D. Andra-
šiūnaitė ir V. Matulionis pa
tenkino daugelį žiūrovų. Verta 
pabrėžti punktualią vaidinimo 
pradžią tai retas reiškinys 
mūsų parengimuose. Vaidinimui 
pasibaigus režisorius ir dramos 

studijos vadovas V. Braziulis ir 
aktoriai buvo gausiai apdovano
ti gėlėmis. ; , i 

LIETUVIŲ — LATVIŲ 
ŠOKIŲ VAKARAS 

Spalio 21 d., sekmadienį, 7:00 
vai. vak. lietuvių salėje Lietu
vių — Latvių Vienybės draugija 
rengia bendrą lietuvių — latvių 
šokių vakarą. Tai bus lietuvių 
ir latvių jaunimo, o taip pat ir 
vyresniųjų susipažinimo vaka
ras. Gros R. Gylio kapela, šalia 
moderniųjų, bus šokami ir lie
tuvių bei latvių šokiai. Pelnas 
skiriamas Lietuvių — Latvių 
Vienybes veiklai stiprinti. 

DR. MARTYNAS F. YČAS, 
pakeliui iš Seattle, Washington, 
į Pennsylvanią, sustojo kelioms 
dienoms paviešėti pas savo mo
tiną H. Y. žiūrienę, Avon Lake, 
Ohio. Drauge su juo keliauja jo 
žmona ir du sūneliai. Dr. Yčas, 
kuris specializavosi biologijos 
srityje, yra baigęs mokslus Ca
lifornia Institute of Technology, 
Pasadenoje. Praeitais metais jis 
dėstė biologijos katedroje Uni
versity of Washington, Seattle, 
Wash. Dabar gavo paskyrimą į 
U.S. Army Quartermast Corps 
laboratorijas ir apsigyvens Phi-
ladelphijoje. 

NORWOOD BIBLIOTEKOJ 

šį penktadienį, spalio 19 d., 8:00 
vai. nemokamas filmos šeimoms: 
Muzika Amerikoj, Kolumbo gy
venimas, Didieji ežerai. 

SPORTININKŲ VAKARAS 

Lapkričio 11 'd., sekmadienį, 
lietuvių salėje sporto klubas 
"žaibas" rengia sportininkų va
karą. Programoje dalyvaus so
listas Vytautas Bakūnas ir J. 
Kazėno vyrų oktetas. 

PARDUODAMAS NAMAS 
2 šeimų, butai šalia viens kito. 

Kiekviename 7 kambariai, dide
lis kiemas, namas gerai išlaiky
tas. Netoli šv. Jurgio bažn. 
6013 Dibble Ave. EX 1-6287 

PARDUODAMAS NAMAS 

2 šeimų, žemai 7 kamb., viršuj 
6. Parduddamas su apstatymu. 
Kreiptis pas 

Mrs. Maralka 
1396 East 53 St. 

PARDUODAMI NAMAI 
2 šeimų — E. 63 St., po 4 kamb. 
viršuj ir apačioj, didelis rūsis. 
$8.000. — 

2 šeimų — E. 63 St. 4 kamb. 
su vonia apačioj, 3 kamb. su vo
nia viršuj. Didelis rūsis. 

Teirautis: 
UT 1-1077 EN 1-8042 

George Wayloni* 
keturių vyrų orkestras įvairiems 

parengimams. Prieinama kaina 

Tel.: 

UL 1-2993 

ŽENKITE PIRMYN 
su taupomgja saskaita! 

"Pinigai Banke" yra moralės ir savim pasitikėjimo 
pamatas, kuris tikrai veikia. Nuolat auganti taupomoji 
sąskaita sudaro jums gerą finansinę padėtį... esat pasi
rengę netikėtumams ... pasirengę realizuoti savo trokš
tamas svajones. Mes kviečiame jus taupyti... Kodėl to 
nepradėjus tuojau draugingame banke? 

SANTAUPOS APDRAUSTOS IKI $10,(H* 
Federal Deposit Insurance Corp. ' ' 

6  p a t o g i o s  į s t a i g č o s *  

- THE -

B A N K  O F  O H I O  
921 Huron Road ir Skyriai 

Mūsų specialybė 
. virtuvių, vonių, arkų ir 

spalvotų langų 

PERTAISYMAS 

Taip pat popieriuojame arba 
dažome kambarius 

K. ŠTAUPAS 
16908 Endora Rd. KE 1-8794 

RKO Keith's 105th 

Spalio 17-23 d. ^People Will 

Talk" su Cary Grant if? Jeanne 

Crain. 

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

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

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

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

JONAS G. 
P O L T E K  

L i e t u v i s  
Namų Maliavotojas 

Popieriuotojas 
Apkainavimas ar patari
mas reikale jusų namo 

Ą gfegražinimo suteikiama 
nemokamai. 

495 East 123rd St 
Telef.: POtomac 1-6899 
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THS CASK f OR A i. L T h E P i. C * H 

Jusų doleriai SiEKIA TOLIAU 
s u MONCRIEF 

ŠILDYMO IR ORO VĖSINIMO SISTEMA 

THE HENRY FURNACt <0., Mediną, 

Mes duodam ir ižkeiciam Eagle Stamps 

THE MAY CO'S BASEMENT 
HI i 

RUDENS LAIKAS 
Tai yra laikas prisirengti žiemai. Laikas, kuris prime

na kiekvienam, jog reikia taupyti, kad kokiam reikalui 
ištikus nebūtų vargo ir rūpesčių. 

Lietuvių Bankas yra pelninga ir saugi taup\rmo vieta, 
nes čia kiekviena santaupų sąskaita yra apdrausta iki 
$10,000 Federal*Insurancė Corporation su Jungt. Amerikos 
Valst. valdžios garantija. 

LIETUVIŲ BANKE taip pat galima atlikti ir daug 
kitokių reikalų: pirkti USA taupymo bonus, (paskola karo 
reikalams), užsimokėti sąskaitas ir atlikti kitokius banki
nius reikalus, kuriems atlikti čia rasit gerą patarnavimą 
ir tinkamą patarimą. 

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

52-as metinis išpardavimas 

63-čia metinė Clevelando 

Mira ir BITO 
PARODA 

Nuolatinė maisto ir butų 
įrengimų paroda 
Geriausia pramoga 

JOHNNY PECON ir jo TV 
polkų apžvalga 

Polkos šokimo konkursui 
scenoje kasdien 

3 v. p. p. ir 8 v. v. 

Kasdien 1 P.M. iki 11 P.M. (i£sk. sek.) 

PUBLIC HALLuį*! 

"Society Plan" 
jums padeda taupyti! 

Ateikit. Susipažinkit su 3 laipsnių 
planu, kaip sudaryti Jusų taupyme 
sąskaitą, arba pareikalaukit raštu 

Nemokamos Knygeles 
išaiškinančios apie šį asme

nišku patarnavimą. 

m 

Nemokama vieta automobiliui pa
statyt Juras esant banke, tuojau tiž 
namų, 127 Public Square. 
Federal Deposit Insurance Corp. 

..-narys. • 

Mayoras Thomas A. Burke 

kviečia visus clevelandiečius ap
žiūrėti naują vandentiekį ir van
dens filtrą spalio 20 ir 21 d. 
nuo 1 iki 6 vai. p. p. Toji įmonė 
yra 196£4 Chardon Road, tarp 
St. Clair ir Euclid. Tai gera 
proga pamatyti milžinišką įmo
nę, kuri visai neseniai atidaryta 
ir kuri kasdien mums parengia 
100 milionų galionų švaraus van
dens. 

PARDUODAMI BALDAI 

Dviguba lova su spyruoklėmis 
ir matrasu, komoda su veidro
džiu. Teirautis telefonu: 

HE 2-0720 

KAMBARYS 
dviemsbe vaikų ar vienam. Ga
lima naudotis virtuve. Yra ga
ražas automobiliui. Kreiptis: 

MU 1-9019. 

• LIETUVĮ INTELIGENTĄ 

geriausiai patenkina SMITH —~ 
CORONĄ portatyvi rašomoji 
mašinėlė. Modelis SILENT įga
lina turėti vienoj mašinėlėj PIL
NĄ amerikonišką raidyną ir 
VISUS lietuviškus žeaklus. 

V. Bartkus — Smith — Coro
na įgaliotas prekybininkas. 
712 E. 92 St., Cleveland 8, Ohio 

Tel. LI 1-6716 43 

TIES JURGIO BĄŽN. 

I13.7CĮ0 . , 

Gerai išlaikytas dviejų šeimų 
namas (7 — 7), anglinis pečius 
apačioj, gaso šildymas viršuj. 
Didelis rūsis. 
1377 E. 66 St. Whitney kampas 

(42) 

BERNIUKAMS, 2.69 RŪŠIES, 2 dal. 
FLANELINIS PIŽAMOS 

Dviejų dalių pižamos ber
niukams iš dryžos flanelės. 
Gero darbo, pilno dydžio, 
gerai nešiojamos. Dydžiai 
nuo 6 iki 16. 

Bern. 1.95 "HOPALONG CASSIDY" 

Polo marškiniai 

[M 
Kiekvienas jaunuolis norės Šių 
žakardinių polo marškinių su 
jaustu "Hopalong" paveikslu 
priešakyje. Mėgiamų spalvų, 
maži, vidutiniai ir dideli. 

Paštu ir lelefonH užsakoma 
šaukit CHerry 1-3000 

Basement Boys' Furnishings 
Department 

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 o  
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P J KH1JSIS 
Į-12 Society for Savings Bldg.—Cleveland, Ohio 

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

Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuose, kreip
kitės į mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimu įvai
riuose apilraudos insurance reikaluose. 

Sutaisau paskolas pirmo moigečio. Patarnavimas ir išpildyme 
erarantuojarna. Kreipkitės i mane telefonu arba asmeniškai. 

Moteriškos 59c. ir 69c. 
Pirmos rūšies dirbt, šilko 

Kelnaitės 

39c 
t k,: 

r, f Ą į; v 1 • , ' V-į*' »" " jd- ./ h ,/ 
vHJSL*,'. A" 

Dydžiai 5, 6, 7 
Keletas 

ekstra dydžk) 
Geros rūšies dirbt, šilko moteriškas * 
kelnaitės, rausvos ar kitokių spalvą 
ilftsiūlėtos lygiai arba. su mezginiais. 
ffeitu ar telefonu užsakoma 3 ar daugiau 
' * šaukit CHerry 1-3000 
Basement J^nit Unctenyeer Department 

Pilnai padengta apdrauda UTah 1-4515 

WM. DEBES PAINTING CO. 
WM. DEBESIS 
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verta klausytis ir... mirti? 
Nors vokiečiai draudė ir žiau

riai baudė už klausimąsi radijo 
iš užsienio, bet vis tiek žmonės 

D 7 

sėdėdavo prie radio aparatų ir 
gaudė trumpas bangas iš Londo
no, kur vokiečių ir kitomis kal
bomis buvo duodama karo eigos 
ir politinė apžvalga. 

Klausydamas jautei, kad na
cizmas bus sumuštas, kad oku
pacijai ateis galas. Ir rizikuoda
vai, rizikuodavai viskuo. Juk per 
tą keletą baimės minučių pama-
tvdavai pragiedrulį ir pajusda
vai, kad po vergijos ateis laisvė 
dėl kurios kovojame mes ir vi
sas kultūringasis pasaulis. 

Nacizmas sunaikintas, tačiau 
Lietuvos vergija nepasibaigė. Ir 
ji yra dar didesnė ir dar žiau
resnė. Lietuva aptverta tokia 
geležinė siena, pro kurią nepa
siekiamas laisvasis pasaulis. Ne
turima žinių ką jis daro, kokie jo 
santykiai su žiauriuoju okupan
tu. Taip pat neturima žinių, ką 
veikia ir daro Lietuvos vadavi
mui tūkstančiai pabėgusių lie
tuvių, ką daro mūsų valdžios re-» 
prezentantai — diplomatiniai at
stovai, ką daro lietuviškos ben
druomenės ir komitetai. 

Tokioj ilgoj ir neapsakomai 
žiaurioj okupacijoj ir didžiausi 
kovotojai ir pasiryžėliai, nema
tydami jokio pragiedrulio ir vil
ties, o matydami vien kančią ir 
persekiojimus, ašaras, kraują ir 
mirtį, gali netekti jėgi; ir pa
lūžti. 

Mūsų visu pareiga padėti 
jiems, nuraminti juos ir parody
ti, kad dedame visas pastanga? 
Lietuvos vadavimui. Parodyti 
kad buvusieji sąjungininkai ge
rai pažino buvusį "draugą", ku
rio visas gyvenimas ir visi dar
bai yra vien vergija ir naikini
mas žmogaus ir tautų. 

Po didelių pastangų turime 
Voice of America lietuviškas va
landėles. Iš čia žinios eterio ban
gomis prasiveržia pro geležim 
sieną ir pasiekia mūsų brangiąjr 
tėvynę. Niekas, tur būt, neabe
joja kaip labai ten laukiama ži 
nių iš laisvojo pasaulio. Kaip to? 
žinios ten gaudomos. O mes jut 
gerai žinome, kad klausytis ra
dijo iš užsienio negalima, kat 
už tai gręsia kankinimai, Sibirą? 
ir gal net mirtis. Tačiau jeigr 
jau kentėti Ir mirti, tai turi būti 
ir dėl ko. 

Nevisada, pagaunu lietuvišk? 
programą iš Voice of America 
Tai vis techniškos kliūtys, nors 
kitomis kalbomis girdėti gerai 
Bet ir pagaunamos žinios nevi 
sada patenkina mane. Pvz., gir
dimas vaidinimas. Nors vaidin
tojų atliekamas labai gerai, bet 
kiek vilčių, paguodos ir stipry
bės iš jo gauna kenčiąs lietuvis? 
Ten komunizmas pažįstamas su 
visais jo baisiausiais žiaurumai* 
taip gerai, kaip jokia, kad ir ge
riausio kriminalinių romanų ra
šytojo vaizduotė negali pavaiz
duoti. Nagrinėjama Amerikos 
konstitucija. Dieve, juk dar 
prieš karą visi gerai žinojom 
apie Amerikos demokratiją, apie 
laisves, kurias žmonės turi šio
je šalyje, šnekama apie Ameri 
kos žemės reformą. Ir daug 
daug panašių ir net menkesnių 
dalykų duodama per tas bran
gias keliolika minučių. Ką to
kios žinios duoda kenčiančiam 
broliui ir kovojančiam partiza
nui tėvynėje? 

(Dėl Voice of America) 

Lietuviškos valandėlės kadras 
nemažas ir jie apmokami, ma
nau, neblogai. Kad nebūtų ap
vilti mūsų broliai ir seserys tė
vynėje ir kad Amerikos pinigas 
nebūtų išmėtomas veltui, reikia 
dirbti. Tas darbas: gerai pa
ruošti transliacijų programą, 
kuri gaivintų, stiprintų ir duotų 
vilčių kovojančiai ir nešančiai 
vergiją tautai. 

Reikia parodyti, kad išvada
vimas artėja, kad jų broliai 
tremtiniai dirba visomis išgalė
mis vadavimo darbą ir kad visas 
laisvasis^pasaulis susijungė po
litiškai ir kariškai prieš baisųjį 
pavergėją. O tokių žinių yra be
galės : politikų suvažiavimai, 
konferencijos, karinių štabų pa
sitarimai, dalinių inspekcijos, 
Korėjos karas, išradimai, politi 
nių tarptautinių sambūrių, savų 
organizacijų ir veiksnių suva
žiavimai, rezoliucijos liečiančios 

Lietuvą ir jfls okupantą. 
Tokių žinių yra begalės, tik 

reikia noro ir pasišventimo dirb
ti kenčiančios t&istoš ir savo 
brolių labui. 

Pov. Trakas 
Red. pastaba: Voice of Ameri

ca programos turinys nėra pri
klausomas nuo dirbančių lietuvių 
pareigūnų. Tai yra Amerikos 
valdinė įstaiga ir augštesni pa
reigūnai nustato programų turi
nį. Tačiau šiek tiek įtakos ir 
tiesioginiai kitakalbių programų 
pareigūnai turi. Jie jau yra pa
tyrę panašių pastabų ir deda 
pastangas, kad į jas būtų atsi
žvelgiama. Tos pastangos, be
rods, nėra visai tuščios. Kai 
pradės veikti Laisvosios Europos 
lietuviškoji radijo programa 
(galbūt, nuo lapkr. pradžios), 
ten tikimasi, turėti daugiau in
formacijų, tvarkomų čia pagei
daujama prasme. 

Blaivi nuomonė 
J. Kardelis, kalbėdamas 

"Nepr. Lietuvos" redakcijos 
vardu, paskelbė nuomonė dėl 
mūsų politinių veiksnių san
tykių. Tas pareiškimas yra 
viena iš blaiviųjų prošvaisčių 
paskutiniu mūsų spaudos da
lies sukeltoje audrelėje. 

Blaivesnis balsas tokiose 
aplinkybėse dažniausiai egti 
"užrėkiamas". Visdėlto mano
me, kad su blaivia nuomone 
verta supažindinti ir Dirvos 
skaitytojus, tad perspausdi
name čia J. Kardelio pareiš
kimo esminę dalį. 

VLIK-as 

Redakcija po dešimties metų 
kietos ir išbandytos patirties 
yra nuomonės, kad Vyriausiasis 
Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas 

VLIKas yra Centrinis Politi
nis Organas, turįs šaknis Tėvy
nėje, joje organizuotas demo
kratiniu — koaliciniu pagrindu, 
dešimt metų vadovaująs Lietu
vos ir lietuvių pasipriešinimui 
prieš okupaciją ir vedąs kovą už 
jos išlaisvinimą — tai yra — 
Vyriausis Politinis Organas. Dėl 
to jo autoritetingumas yra labai 
svarbus. Jis turėtų būti visai be 
priekaištų, kurie kaip tiktai jo 
autoritetą žemina, o kai kada 
tiesiog stumia 'net į problema
tišką padėtį. , 

VLIKo autoritetingumu ten
ka pakartotinai susirūpinti, — 
nes ne kas kitas, kaip jis pats 
nesugeba iškelti ir išlaikyti savo 
autoriteto reikalingoje aukštu
moje. 

Norėdami gilinti Vlikines žaiz
das, šį kartą jo trūkumus iš šau 
kiančių priežasčių nenagrinėsi
me. Bet netenka abejoti, kad 
reikia jieškoti būdų pašalinti tas 
negeroves, kurios, beje, ne tik
tai kenkia didžiųjų tikslų siek
ti, bet erzina tautiečius, kelia 
jų tarpe nesantaikas, bergždžius 
ginčus ir bendrai ardo būtiną 
vienybę ir galimą darną. 

VLIKas turi gerai žinoti, kad 
nukreiptas prieš jį tiksliau — 
prieš bandančią dominuoti jo da
lį, įtampa tol neatlyž, ligi kol 
nebus pašalintos tos priežastys, 

kurios kelia juo nepasitenkini
mą, dėl kurių permanentiškai 
kyla įvairaus pavidalo reakcijos, 
tai naujų organizacijų, tai pa
vienių asmenų pasireiškimais. 
VLIKe besireiškiąs tūlas dali
nis, bet per stiprus partiškumas, 
veda prie negerovių, skaldymosi 
ir reakcijos. VLIKas turėtų pa
galiau suprasti, kad jame pačia
me yra negalavimų priežastys 
ir pats gera valia turėtų pasi-\ 
duoti tobulinamas. Tikrai to no
rint, galima rasti ne vienas bū
das bei priemonė. 

Plačiai yra manoma, kad šioje 
negerovėje VLIKui galima pa
dėti. Būtent: sudaryti sąlygas, 
kad VLIKas bent dalim atsako
mybės pasidalintų su plačiąja 
lietuviškąją visuomene, radęs 
demokratinį jos nuomonės atsi-
klausimo būdą. Ar tam reikalui 
reikėtų šaukti permanentines 
periodines dažnesnes, konferen
cijas, ,ar prie VLIKo sudaryti 
kokį organą, gal, VLIKo ar Lais
vės Tarybą, kuri, kaip "vox po
puli" būtų realus demokratiškas 
organas, kuriam VLIKas galėtų 
duoti savo veiklos ataskaitą ir 
kurio nutarimų turėtų įsiklausy
ti vykdyti, ar dar ką nors pa
našaus padaryti. Tokiu atveju 
VLIKas lyg ir vykdytų daugu
mos valią ir tuo pačiu būtų lais
vesnis nuo dalies atsakomybės. 
Tuo būdu praplėsta visuomeninė 
VLIKo bazė ^pakeltų jo autorite
tą ligi nenuginčijamų augštumų. 
Tas lietuviškiems reikalams be 
abejo išeitų į naudą. 

Atrodo, kad istoriniai pavyz
džiai jau pakankamai įrodė, jog 
apie kokias ten egzilines vyriau
sybes .reikėtų jau nustoti kal
bėti. Gal ryškiausi čekoslovakų 
Pirmame ir Prancūzų Antrame 
kare pavyzdžiai. Jie neturėjo jo
kių egzilinių vyriausybių; jų po
litinius reikalus vedė komitetai 
ir vaisiai visiems žinomi. Ir mes 
autoritetingesnio organo kaip 
VLIKas, ypač jeigu jis rimčiau 
jį sustiprintų, neturime ir netu
rėsime. Todėl be reikalo nerei
kėtų nei laiko, nei energijos eik
voti, nei, pagaliau, ir "burnos 
aušinti". Nei vyriausybės, nei 
ministerių titulai VLIKo autori-

Rūpestis Vakarams dėl Artimii Ryty įvykių 

Pagal 1936 m. sutartį, pasi
rašytą Mųssoliniui okupavus Eti-

Pavojus Britų imperijai di
dėja. Vakarų gynybos sistema 
krūpčioja dėl krizės Art. Rytuo
se. Saugumo Taryba bando 
spręsti ar bent išaiškinti persų 
— britų žibalinį ginčą, štai pa
skutinės savaitės pasauliniai rū
pesčiai. 

Neseniai paskutinieji britai 
buvo priversti apleisti Abadano 
žibalo valyklas Irane. Pereitą 
pirmadienį Egiptas nutarė pa
šalinti britus iš Sueso kanalo 
srities. Pagaliau ir Irakas jau 
pageidauja persvarstyti savo su
tarti su britais. 

žibalas ir strategija 

Art. Rytai vakarams svarbūs 
savo žibalo ištekliais. Labai 
reikšminga ir strategine tu sri
čių padėtis: uostai, oro bazių 
tinklas, Sueso kanalas . i. Atimk 
nuo vakarų tuos patogumus ir 
bent jau sovietai turėtų kuo pa
sidžiaugti. 

Arabų nacionalizmas 

Britų imperija jau nebeteko 
savojo senojo patrauklumo. Pa
starieji du karai ir ekonominės 
krizės krašte žymiai nusilpnino 
D. Britaniją ir štai ji pastaruoju 
metu, vis aštrėjant rinkiminei 
kovai, pastatoma prieš naujus ir 
lemtingus pavojus. Kaip nurodo 

N. Y. Times" prie šios krizės 
daug prisidėjo ir vis labiau ky-
ąs arabų nacionalizmas. Art. Ry
tų kai kurie įtakingi, ypač apsi
švietę sluogsniai, kelia vis pa
lankiau sutinkamą mintį — at
sikratyti "kolonijinės būklės". 
Tuose kraštuose neteikiama 
daug reikšmės rytų ir vakarų 
konfliktui ir net pabrėžiama, kad 
sovietai esą tik ... arkliukas va
karų pastangoms įsigalėti arabų 
srityse. .Mahometonų pasaulis 
turįs tapti neutralus — štai nau
jas rytų šūkis. 

Egiptas šiaušiasi 
liūtą, 

britų 

teto nesustiprins, jeigu jis jo ne
turės pats, jeigu neišplėš visuo
meninio pagrindo, kurį remtų 
absoliuti lietuvių dauguma ir dėl 
ko juo pasitikėtų ir lemiančios 
demokratinės valstybės. 

Diplomatijos šefas 

Dalines audras sukėlusieji jo 
pasisakymai ne visiems visi pri
imtini ir kai kurios jo tendenci
jos nepatinka. Bet VLIKo ko
misija, kuri vedė su juo pasita
rimus, rado tikrai protingą iš
eitį : ji sutarė tais punktais, ku
rie nekelia jokių nuomonių skir
tumų, o tie sutartieji punktai 
kaip tiktai ir yra esminės reikš
mės mūsų. kovoje už Lietuvos 
laisvę. Ir tai yra svarbiausia. 
Todėl susitarimą, kurio apimtyje 
galima derinti VLIKo ir Diplo
matijos vieningą akciją siekiant 
didžiųjų tikslų, reikia priimti 
kaip pozityvų ir nuoširdžiai vyk
dytiną. 

Reikia čia aptarti, kad Diplo
matijos šefas Lietuvos reikalui 
svarbus ne vien kaip toksai, bet 
kaip visos Lietuvos diplomatų 
nuomonės ir valios reiškėjas, ži
noma, jeigu taip yra, dėl ko ta
čiau nėra duomenų abejoti. 

Titulas, sudarytas bėdos at
veju, tegul jis ir nekonstitucinis, 
tegul net ir ne įstatyminis, bet 
jeigu jis yra pripažįstamas, — 
o tam duomenų yra, — tai jis 
tegali būti tiktai naudingas. To
dėl ir nėra reikalo dėl jo kelti 
ginčų. 

Vadinamasis subordinaci j o s« 
klausimas yra kilęs greičiausia 
dėl nesusipratimo. Nėra subor
dinacijos klausimo, bet yra gero 
b e n d r a d a r b i a v i m o  k l a u  s i m a s .  
Taip jis ir sprendžiamas. 

(Bus daugiau) 

opi ją, britai Sueso kanalo sri
tyje gali laikyti 10,000 karių ir 
400 lakūnų. Taip pat buvo nu
matyta, kad' karo atveju britai 
galėsią naudotis Egipto uostais, 
aerodromais ir susisiekimo prie
monėmis. Ta pačia sutartimi pa
tvirtintos ir britų teisės britų 
— egiptiečių Sudane. 

* Po nesėkmingų pastangų atsi
kratyti britų dominavimo Sau
gumo Taryboje, egiptiečiai spa
lio 8 d. savo parlamente min. 
pirmininko lūpomis galutinai 
nutarė parodyti duris britams. 
Netenka abejoti, kad šiame žy
gyje egiptiečius aiškiai padrąsi
no persų elgesys. Egipto užsie
nio reikalų ministeris Salah el-
Din amerikiečių spaudai pabrėžė, 
kad Egipto žygis visai atitinkąs 
jo teises. Esą, jei sutartis pasi
rašoma okupacijos aplinkybėse, 
tai JT nuomone, tokia sutartis 
laikoma "bėdos" priemone. Pa
tys britai ją sulaužę, nes jų ka
riniai daliniai žymiai prašoką 
numatytus kontingentus. Egip
tiečiai nenorį daugiau derėtis su 
britais ir dėsią visas pastangas 
padaryti galą "nelegaliai jy 
krašto okupacijai". 

Egipto valdžios atstovas pa
klaustas apie amerikiečių gali
mą pagalbą nebelaiko ir Ameri
kos demokratinių teisių gynėja, 
nes, esą, ji palaikiusi Izraelį ir 
britų okupaciją Egipte. Minis-
terio žodžiais, sovietai, būdami 
toli, nesudarą Egiptui tiek pa
vojų kiek britų okupacija ir Iz
raelis, kalbąs apie savo imperi
jos išplėtimą nuo Eufrato ligi 
Nilo. Egiptas, nesutiksiąs daly
vauti ir Vid. Rytų Organizacijo
je, panašioje į Atlanto Pakto 
sąjungą, tol, kol britai neaplei-
sią Egipto ir Sudano ir kol va
karai nelaikysią Egipto suvere
nine valstybe. 

Ar vakarai pritrauks Egiptą? 

Nahas Fashai, Egipto min. 
pirmininkui, paskelbiant egip
tiečių norą nusikratyti 1936 m. 
sutartimi, vakarai — JAV, Ang
lija, Prancūzija ir Art. Rytų at
stovė — Turkija ilgai nelauk
dami pasiūlė Egiptui sudaryti 
organizaciją Art. Rytų gynybos 
reikalams. Egiptui būtų suteik
tos lygios teisės ir ties Suęsu 
būtų tarptautiniai kariniai da
liniai, įskaitant ir britų karius. 

Iš pirma minėto 'pareiškimo 
galima spėti, kad Egiptas bent 
šiuo metu atsako neigiamai į 
vakarų pastangas gelbėti Sueso 
kanalą. Paskutinės žinios tai pa
tvirtina. 

Kaip gi įvykiai plėsis toliau? 
Sunku šiuo metu tai numatyti. 
Britai nenori nusileisti ir grą-
sina karinės jėgos panaudojimu. 
Kariniu ir teisiniu požiūriu jų 
padėtis čia yra tvirtesnė kaip 
Irano ginče. Amerikiečiai Egipte 
rems britus labiau kaip Irane. 
Tai patvirtina ir Valst. Depar
tamento pareigūno pareiškimas, 
kad "mes nesutinkame su tokios 
padėties atsiradimu, kuri, išsky
rus sovietus, niekam neatneštų 
naudos". Dabar statomas tik 
klausimas, kokios kainos parei
kalausiąs Kairas už visus pasiū
lymus bendradarbiauti su va
karais. 

/ 

Art. Rytai New Yorko 
dangorėžių šešoly 

# 

Vakarams besvarstant kaip 
susitvarkyti su Egiptu, ir tam 

belaužant galvą kaip nenutrauk
ti ryšių su vakarų pasauliu, New 
Yorke šį pirmadienį prasidėjo 
atidėtasis Saugumo Tarybos po
sėdis Irano ginčo reikalu. Kaip 
ir buvo galima tikėtis, persai šį 
ginčą laiko grynai Irano vidaus 
reikalu ir nesutinka su galimais 
Tarybos sprendimais. Visdėlto 
persai dar sutinka kalbėtis ir 
atrodo galės priimti amerikiečių 
pasiūlymus. Vienas jų sprendi
mas esąs — leisti britų specia
listams grįžti į Iraną dirbti Ira
no b-vei vadovaujant, kitas — 
žibalo reikalai atsidurtų JT ir 
Tarptautinio Ęanko žinioje. 

Rūpesčiams nesimato galo 

Irako, krašto, kur trys britų, 
olandų, prancūzų ir amerikiečių 
bendrovės kasmet gauna beveik 
5 mil. metrinių tonų žibalo, min. 
pirmininkas prieš savaitę papra

šė Londono peržiūrėti 1930 m. 
sutartį. Tai tik pasiūlymas ir 
Londonas nėra pagautas nerimo. 
Tačiau yrą tikra, kad ir Irakas 
seka Irano ir Egipto įvykius. 
Marokas ir Tunisas, prancūzų 
protektoratai, vis labiau spau
džia Paryžių nepriklausomybės t 

reikalu, šalia to pastebėtina, bri
tai ir prancūzai konkuruoja ry
tuose. Prancūzai kaltina britus 
skatinant arabų nacionalizmą 
prancūzų kolonijose Afrikoje. 
Arabų valstybės vis daugiau ne
pasitikėjimo reiškia Turkijai, 
politiškai susirišusiai su vaka
rais ir turinčiai raktinę padėtį. 
Pagaliau ir Izraelis su savo mo
dernia kariuomene suvaidins -
vaidmenį vakarų gynybos siste
moje. Visa rodo, kad šiuo metu 
dėmesys kreipiamas į Art. Rytų 
problemas — gyvybiškai svar
bias vakarų strategijai. *•,-

V. Rimvydu 
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V. B e 1 i a j a u s 
THE DANCE OF LIETUVA 

54 lietuvių tautiniai šokiai 
žaidimai 

Užsakymus ir pinigus siųsti 
DIRVOS redakcijai 

Kaina — $5. 

PO ŠIMTS PYPKIŲ! 

Mūsų lietuviški laikraščiai vis 
verkia, kad jiems labai sunku. 
Tikiu, kad nelengva. Bet, pasi
rodo, ne visiems. Bent jau du 
mūsų dienraščiai, pasirodo, pui
kiai laikosi. Priesaika patvirtin
tuose pareiškimuose Naujienos 
pareiškia, kad jų vidutinis ap
mokamas tiražas yra per 48 
tūkstančius, o Draugas — net 
61,000! Lig šiol tikrai nežinojau, 
kad mes čia, Amerikoje, turime 
tokią stiprią spaudą! Juk, jeigu 
taip, tai tų dienraščių vien pre
numeratos pajamos sukasi apie 
pusę miliono dolerių! O kur skel
bimai? 

Jeigu šitaip, tai jau ir ben
dradarbiams tie laikraščiai ga
lėtų atsilyginti. Bet... Kai ši
tas klausimas keliamas, tai pasi
pila graudžios ašaros. Keista. 
Jeigu tokia Dirva su savo prie-
siektais trimis tūkstantėliais iš
sigali kartais bendradarbiui šį 
tą primesti, tai kaipgi tie "pus-
milionieriai" negali? čia jau 
kažkas netvarkoj. Ar leidėjai 
perdaug jau liūtišką dalį sau 
pasigriebia, ar jų priesaika šlu
buoja? 

J. DL, Chicago, 111. 

BRAVO DR. J. PAPLĖNUI! 

Dr. J. Paplėno straipsnyje Dir
vos 39 ir 40 numeriuose yra nu
rodyta daug labai svarbių ir 
patikrintu faktų, kurie atitaiso 
daugelį klaidu, paskelbtų J. Ke-
dainio atpasakatuose neva prez. 
dr. K. Griniaus atsiminimuose. 
Nebėra jokios abejonės, kad dr. 
K. Grinius daugelį dalykų jau 
klaidingai beatsiminė ar visai 
nebeatsiminė, o J. Kedainiui, tik 
vėlesniais laikais Lietuvos gy
venimą stebėjusiam Lietuvos 
žinių reporterio akimis, sunku 
buvo atspėti, kas kada kaip bu
vo 

Labiausiai sakau bravo dr. j. 
Paplėnui už nurodymą, kaip 
"tautininkų vyriausybė" išleido 
ir susiaurino Ligonių Kasų Įsta
tymą, iš kur paaiškėjo, kad tą 
įstatymą paskelbė toki tautinin
kai, kaip A. Stulginskis su L. 
Bistru, o pakeitė ir susiaurino 
kiti tokie tautininkai, kaip pats 
dr. K. Grinius su M. Sleževičium! 
Dabar paaiškėjo, kokius "patik
rintus faktus" J. Kedainis pa
skelbs .... 

K. G., Rochester, UI. 

KAM TARNAUJA ŠIMUTIS? 

Mums tremtiniams tiesiog ne
įtikėtina naujiena, kurią skai
tėme paskutiniame Dirvos nu
meryje, kad L. šimutis 1940 
metais varė propagandą prieš 
pirmąjį tremtinį A. Smetoną, 

Lietuvos prezidentą. Tremtiniai 
turi tai aiškiau žinoti. Kad P. 
Grigaitis padeda Lietuvos smau
gėjams, tai nenuostabu, nes jo 
idėja toji pati, tik metodų skir
tumas. Bet kam tarnauja šimu
tis? Jo (šimučio) propaganda 
prieš lietuvius ir yra toji prie
žastis, kad vietiniai lietuviai ne
apkenčia tremtinių. Iš čia kyla 
vienų ir antrų nesutarimas. Pa
galiau kokią teisę turi juodu 
grasinti Vlikui? 

Vienas iš Dirvos skaitytojų 
kunigų, kurio parašas dėl su
prantamų priežasčių nėdeda-
mas. 

TELEVIZIJA 

Be reikalo P. Grigaitis jaudi
nasi, kam, girdi, Clevelando 
laikraštis paskelbė jų konfeden-
cialią telegramą Vlikui. Yra ne
skelbtinų dalykų, bet ne toki. 
Manoma, jeigu Vliko posėdžiai 
būtų parodomi per televiziją, tai 
Vliko atstovai pasidarytų sukal-
besnį. Dirva čia bent iš dalies 
pavadayo televiziją. Gaila, per-
mažai. 

Jonas Rimas, Chicaga 

JUOKINGOS IŠVADOS 

Teisingai Jūs paskutiniame 
"Dirvos" numeryje parašėte, jog 
"Draugo" išvedžiojimus apie 
Vliką galima prilyginti priežo
džiui: "Girdėjo skambinant, bet 
nežino kurioje bažnyčioje . *." 

Dėl Baden-Badeno susitarimo 
aiškiai matyti, kad "Draugo" 
vedamųjų rašytojai niekad nėra 
matę nei skaitę to susitarimo, 
nei žino, dėl ko ten susitarta. 
Tarp kitko, galima pranešti jų 
"diskrečiai žiniai", kad tas susi
tarimas jau paties Vliko yra 
pamirštas. 

Jei "Draugas" nepripažįsta 
jokių susitarimų ir nenori jokio 
bendradarbiavimo — tegu taip 

ir rašo, o ne juokina žmones savo 
išvadomis apie jam nežinomus 
dalykus. 1 

Vyt. G„ Rochester, N. Y. 

Papildoma 

Pereito Dirvos nr. Nuomonių 
skyriuje, nuomonėje ir Spring
field, 111., pavadintoje "Nedova
notinas asmeniškumas", buvo 
praleista pora eilučių. Atitinka
mas sakinys turėjo atrodyti: 

"Nežiūrint, kad mes naujieji 
ateiviai pirmieji turim prisidėti 
prie BALFo paramos, ponai Pau-
lioniai ir Šidlauskai . atsisakė 
leisti vaikus vaidinti dėl to, kad 
šį vakarą ruošia BALFas. Ko
dėl? Ar todėl, kad jiems nepa* 
tinka vienas BALFo skyriaus 
valdybos narys?" " < 
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