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* ŠTAI IR 
"TĖVIŠKĖLĖ!" 

Su šiuo "Dirvost Humeriu 
siunčiamas ir "Tėviškėlės" 1 nr. 
Kaip "Tėviškėlės" redaktorius 
jaunuosius skaitytojus kviečia 
parašyti laiškelių jam* taip "Dir 
vos" redakcija kviečia vyres
niuosius skaitytojų pareikšti sa
vo įspūdžius apie "Tėviškėlę" 
jai. Kitas "Tėviškėlės" numeris 
išeis gruodžio mėnesio pirmą sa 
vaitę. 

T A  P R O G A  

primename, kad nuo ateinančių 
metų sausio mėnesio prie "Dir
vos" bus ir kitas tokio paties di
dumo, tik kitokio turinio, prie
das. Tai bus jau vyresniesiems 
skaitytojams, skirtas kultūrinio 
gyvenimo reikalams. 

Atkreipiama dėmesį taip pat 
ir į tai, kad nuo Naujų metų 
"Dirvos" kaina su tais dviem 
priedais bus $5.00 (užsieniuose 
— kaip paprastai, su atitinkamu 
priedu didesnėms persiuntimo 
ttlaidoms apmokėti). 

TAI NĖRA KAINOS PADI
DINIMAS. Su tais dviem prie
dais "Dirva" bus lygiai 25 r,' di
desnė, ir kaina todėl tik 25r/r 
didesnė. Bet, kadangi šiais me
tais užsisakantieji ar prenume-
rati pratęsiantieji gali erauti 
"Dirvą" su tais priedais tik už 
$4., tai iš tikrųjų "Dirvos" kai
na LAIKINAI NE PADIDINA
MA" BET SUMAŽINAMA! Iš
tisus metus (ar daugiau) galima 
gauti DIRVĄ už TĄ PATĮ 
PINIGĄ! Todėl, kas nori tuo 
pasinaudoti, turi nedelsti ir pa
skubėti užsiprenumeruoti "Dir
vą" arba pratęsti jos prenume
rata DAR PRIEŠ NAUJUS ME
TU* 

UTUANISTUS 
KVIEČIA NEW 

YORKAN 
Suvažiavimas numatytas lapkri
čio 18 d. 

Lituanistinio ugdymo darbuo
tojai iš visų Amerikos rytinių 
valstybių kviečiami susivažiuoti 
New Yorke lapkričio 18 d. Tuo 
tarpu dar nežinia, kokiose pa* 
talpose tas suvažiavimas įvyks, 
bet jau rengiama jo programa. 
Tame suvažiavime kviečiami yra 
dalyvauti ir nuo seniau šiame 
krašte gyvenę ir padagoginį 
darbą dirbę lietuviai. 

Šį suvažiavimą ruošia JAV ry
tinių valstybių švietimo Valdy
ba, o technikiniais darbais New 
Yorke rūpinasi jos įgaliotas 
Bronius Kuly*. 

MAŽ. LIETUVOS 
BIČIULIU DRAUGIJA 

BROOKLYNE 
Chicagos lietuvių pavyzdžiu, 

ir Brooklyne įsikūrė Mažosios 
Lietuvos Bičiulių Draugija. Jos 
organizatorių susirinkimas įvy
ko Alliance Hall patalpose, da
lyvaujant įvairių srovių lietu
viams veikėjams. Susirinkime 
sudarytas komitetas, kuris vie
no mėnesio laikotarpyje turi su
šaukti steigiamąjį Draugijos su
sirinkimą, pirma paruošęs jos 
įstatus. Komitetan įeina: A. 
Vaišvila, mokyt. J. Valaitis, J. 
Vilgalys, V. Pitkunigis ir P. 
Brakas. 

Tai antroji JAV kolonija, su
sirūpinusi Mažosios Lietuvos lie
tuviais ir kraštu, kuriam šiuo 
metu, labiau negu kada, gresia 
nutautinimas. Visi kalbėjusieji 
organizatorių susirinkime pa
brėžė bendrą reikalą vieningai 
organizuoti pasipriešinimą prieš 
nulietuvinimą to krašto, kuris, 
anot mokytojo J. Valaičio, "yra 
Lietuvos gyvybė". 

Susirinkimo vardu nutarta pa
sveikinti Mažosios Lietuvos Ta
rybą Vokietijoje, tenai einantį 
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SLAPTAI AR 
Kai "Dirvoje" buvo paskelbta 

L, šimučio ir P. Grigaičio tele-
legrama Vlikui, kilo triukšmas 

- kaip galima tokius "slaptus" 
dalykus viešai skelbti! Pačiame 
Vlike tuojau buvo pareikalauta 
slaptumo. 

Tačiau "Naujienose" pereitą 
šeštadieni jau pasirodė žinia, ku
ri atrodo paeinanti kaip tik be
ne iš ano slaptojo posėdžio. Jo
je pranešama, kad Vlikas jau 
patvirtino susitarimą, ir paduo
damas visas patvirtinimo rezo
liucijos turinys, kuriuo tas pa
tvirtinimas padaromas gana pa
našiu iš tūlo anekdotinio Ickaus 
"atsiprašymą". (Tas atsiprašy
mas taip skambėjęs: "Mauša 
doras žmogus? ??! Atsiprašau"!) 

"Naujienos" tą Vliko nutari
mą sakosi gavusios iš privačių 
šaltinių. Atrodo, kad tai bene 
bus ištraukos tik iš nutarimo 
projekto, svarstyto, bet nepri
imto kaip tik aname slaptajame 
posėdyje. Nes toks, tik ilgesnis, 

tvirtinimo" projektas buvo pa
tiektas dr. P. Karvelio. Tas "pro
jektas tada nebuvo priimtas, už 
atidėjimą balsuojant 7-iems 
("Naujienų" minimiems) na
riams. 

"Naujienų** skelbiama rezoliu
cija pasirodė spalio 26 dieną 
spausdintame numeryje, tuo 
tarpu iki spalio 25 dienos im
tinai Vlikas tuo klausimu daf 
nebuvo turėjęs posėdžio. Taigi 

Naujienų" skelbiamas nutari
mas nebent galėtų būti priimtas 
spalio 26 dieną ir tą pačią va
landą telegrafu praneštas Nau
jienoms ... Iki šiol dar nėra pa
tvirtinimo. iš kitur, kad tai jau 
tikrai būtų įvykę. 

Jei nutarimas principe susi
tarimą patvirtinti visdėlto tik-

taika 

Iki spalio 31 d. Dirvos skel
biamoji talka davė 203 naujus 
skaitytojus. Tai reiškia, kad 1/5 
dalis talkos jau atlikta. Tie 203 
nauji skaitytojai sudaro 640 
taškų. 

Atskiri talkininkai^ dabar turi 
taškų: # 

taškai 
Paplėnas J., Chicago 145 
Astrauskas St., Wocester 100 
Švarcas P., Collins vile 32 
Česonis A., Baltimore 32 
Smigelskis A., Cleveland 24 
Paršeliūnas J., Canada 22 
Saladžius Pr., Rochester 20 
Kęsgaila Stp., Canada 12 
Lukošiūnas P., Australija 12 

Kiti talkininkai turi po ma
žiau taškų. 

Talkai liko tik du mėnesiai 
laiko, o dar iš visos eilės dides
nių kolonijų talkininkų nesu
laukėme. Dirvos prieteliams rei
kia imti pavyzdį iš tokių talki
ninkų (Astrauskas St., Worces
ter; Švarcas P., Collinsvile ir 
kt.), kurie, palyginti, nepergau-
siausiose lietuvių kolonijose, 
daug padaro. 

rai būtų priimtas, verta jį būtų 
sveikinti, nors su tokiu "akom-
paniamentu", kaip "Naujienose" 
skelbiamas, jis vargu ar gali da
ryti įspūdžio, kad čia norima 
nuoširdžiai bendradarbiauti. 

"Draugas" paskelbė straips
nį, parašytą neabejotinai iš pa
ties Vliko narių tarpo, kuriame 
taip pat atidengiami kai kurie 
slaptojo posėdžio momentai. Ten 
kalbama apie "laiškus Vliko na
riams, su raginimais netvirtin
ti" susitarimo. Tokių laiškų (ir 
telegramų) buvo tikrai ne vien 
L. šimučio su P. Grigaičiu. Jų 
galėjo būti visokių ir, jei visi 
Vliko nariai taip būtų šaukęsi 
į visas puses, ragindami jų nu
sistatymui palankių laiškų ko-
daugiausia rašyti, tai kažin ko
kių laiškų daugiau galėjo susi
krauti ant Vliko posėdžių stalo. 

Pavyzdžiui, Chicagos Ameri
kos Lietuvių Tautinės Sąjungos 
susirinkimas priėmė tuo klausi
mu plačią rezoliuciją (apie ją 
daugiau bus kitame numeryje). 
Juk vietoj tokios rezoliucijos 
galėjo gi būti, pvz., keliosdešim-
tys, (o norint — ir šimtai) 
laiškų Vliko nariams. Tačiau 
Vlikas neatrodo norįs išgirsti 
apskritai visuomenės balsą: ten 
kai kam reikia tik užsakytų laiš
kų bei telegramų. 

Bet pats *'Draugo" straipsnio 
autorius* prisipažįsta, kad su 
tais laiškais buvo ir juokingų 
dalykų, nes tas pats asmuo vie
niems Vliko nariams tuo pačiu 
reikalu raše vienaip, kitiems ki
taip. 

Jei jau "Draugui" leista kal
bėti apie "slaptus" dalykus, tai 
tegu būna galima pakalbėti ir 
kitiems. Ir jei jau kalbėti, tai 
visiškai atvirai. Toks "juokin
gas" reiškinys kilo tik iš vieno 
asmens laiškų. Netikslu kalbėti, 
kad tai "vienas žymus lietuvių 
politikas iš JAV", nes kaikas 
galėtų pagalvoti, kad gal tai yra 
kuris vienas iš žinomųjų seno
sios išeivijos veikėjų. Ne, tai 
buvo tik V. Sidzikausko laiškai: 
savo įpėdiniui Vlike J. Norkai-
čiui jis rašė, kad susitarimą rei
kia tvirtinti, nes jau kitaip ne
begalima, kadangi toli nueita, o 
Vliko pirmininkui M. Krupavi
čiui, — kad pasirašytoji sutar
tis yra dėtina į stalčių, tegul 
daugiau dulkių ant jos nugula... 

Ar tai juokinga, ar liūdna — 
galima spręsti pagal skonį. Bet 
galų gale gi atsistos klausimas 
visiems prieš akis: ar tikrai to
kios komedijos Lietuvai reika
lingos ? 

" j Sporto Olimpijada Toronte 
Spalio 27-28 d. Toronte, Kana

doje, vietos LSK "Vyties" inici
atyva, įvyko su dideliu susido
mėjimu lauktoji, Mažoji JAV-
bių ir Kanados Lietuvių Sporto 
Olimpiada, sutraukusi apie 120 
sportininkų iš 7 klubų ir ma
žiausia tiek pat svečių — žiūro
vų. Atsižvelgiant į sąlygas, olim
piada buvo suorganizuota visai 
gerai ir pasitaikiusius nežymius 
techniškus trūkumus su kaupu 
atsvėrė rengėjų nuoširdumas ir 

MIRĖ VYSKUPAS P. BUčYS 

Romoje, spalio 25 dieną, mirė 
vyskupas Pr. Bučys, sulaukęs 
jau beveik 80 metų amžiaus. Jis 
ilgą laiką, beveik iki mirties, 
buvo Marijonų vienuolių ordino 
generolu, be ta, nuo 1929 metų 
buvo Rusijos kraštų komisijos 
prie Vatikano patarėju ir kiek 
vėliau buvo paskirtas Rytų apei
gų katalikų vyskupu ir rūpinosi 
rusų katalikų (unijotų) reika
lais. Bet iš lietuvių gyvenimo 
nepasitraukė, lankėsi tarp lie
tuvių ir Amerikoj, dar neseniai 
parašė labai gražų laišką lietu
viams skautams. 

GriOiia iliuzijos Brooklp mokykloj? 
Viešai drasko lietuvio tėvo laišką. Niekina lietuviu vardus ir kalbą. 

pasirinkot ne šventojo, o kažkokio Maironio vardą!" 
Kam 

mažlietuvių laikraštį "Keleivi", 
ALTą ir Lietuvos mill. Washing-
tone P. Žadeikj 

• * • 

Spalio mėnesį vienos savaites 
laikotarpyje mire du brooklynie-
čiai lietuviai. Tai Jonas Podžius, 
miręs spalio 17 d., ir jo žmona 
Ona Podžiuvienė, mirusi spalio 
22 d. Abudu buvo dar nepilnų 
60 metų amžiaus* 

Apreiškimo 'parapijoje, kurios 
pastogėje šiuo metu yra susi
kaupęs beveik visas Didžiojo 
New Yorko tremtinių kultūrinis 
veikimas, kur sekmadieniais iš 
tolimiausių miesto pakraščių su
važiuoja lietuviai į bažnyčią ar
ba dalyvauja tos parapijos sa
lėje vykstančiose pramogose, 
pradeda rodytis ženklų, galinčių 
parapiją suskaldyti. 

Nors spaudoje, vietinėje ir ki
tų kolonijų, vis gražiai atsilie
piama apie tos parapijos klebo
no palankumą lietuvybei, bet 
tikrumoje dar ligi šiol vis tesi-
keičiama tik mandagiais* žo
džiais. 

Klebonas, nors ir žadėjo ke

lis kartim, bet dar nesiėmė kon
krečių žingsnių išpildyti mokyk
linio amžiaus tėvų komiteto pra
šymą. Prieš tris mėnesius jis 
buvo pažadėjęs įteikti arkivys
kupui tėvų "Pro memoria", kur 
buvo nurodyti tėvų pageidavi
mai dėl parapijos mokykloje 
įvestinų reformų, norint sustip
rinti lietuvybės ugdymą. 

Dabar visai neseniai mokyklo
je nutiko įvykis, kuris rodo, kad, 
nors ir gražiai oficialiai tekal
bama apie Apreiškimo parapi
ją, vis dėlto jos vedėjas, nežinia 
kodėl, toleruoja savo mokyklos 
personalo išsišokimus prieš lie
tuvybę. 

Penktojoje klasėje mokytoja 

IŠ ALTS SKYRIŲ VEIKIMO 
Vytauto Didžiojo 

minėjimas Brooklyne 

Vytauto Didžiojo mirties su
kakties minėjimu (su koncerti
ne dalimi) ALTS 1 skyrius ati
darė savo žiemos veiklos sezo
ną. Pagrindiniais paskaitinin
kais buvo istorijos mokytoja M. 
mėnienė ir dr. Br. Nemickas, 
kurių pirmoji papasakojo apie 
Vytautą Didįjį, o antrasis davė 
labai kruopščiai paruoštą dabar
tinės politinės padėties apžval
gą. Vytauto Didžiojo asmenybės 
apibūdinimą papildė iš publikos 
rengėjų pakviestas J. Tysliava. 

Po paskaitų į svečius kalbėjo 
ir juos sveikino ALTS Centro 
Valdybos pirm. dr. Colney ir 
vicepirm. M. Gureckas. 

Koncertinėj daly dainininke 
Br. Jacikevičienė, akompanuo
jant Aleksui Mrozinskui, padai
navo keletą dainų. Dramos ak 
torius Vitalis Žukauskas pade-

klamavo ištrauką iš B. Sruogos 
"Milžino paunksmės". Minėjimą 
atidarė skyriaus pirm. J. Gin-
kua, programą vedė P. Jurgėla. 

Detroite rengia koncertą 
ir prez. A. Smetonos 

minėjimą 

Praėjus| sekmadienį įvyko 
ALT Sąjungos 4 skyriaus susi
rinkimas. Plačiau aptarta sky
riaus ruošiamo koncerto reika
lai, kuris įvyks sausio mėn. 27 
dieną Art Institute patalpose, 
dalyvaujant garsioms lietuvių 
meno pajėgoms. Taip pat nu
tarta sausio mėn. surengti a. a. 
prez. A. Smetonos tragiškos 
mirties paminėjimą. Pranešta, 
kad prieš porą savaičių skyriaus 
surengtas pobūvis moksleivijai 
remti davė gražaus pelno. 

Susirinkimą vedė skyriaus 
pirmininkas .1. K*Įįf«-

y 

vienuolė viešai sudraskė vieno 
mokinio tėvo rašytą mokyklai 
laišką, kuriame buvo pageidau
jama jo sūnaus vardą rašyti ne 
Anthony, bet Antanas, ir pra
nešama, kad jo sūnus kartu su 
savo tėvais eina ne į angliškas 
pamaldas 9 vai., bet į lietuviš
kas 11 vai. 

Sudraskiusi laišką ir įmetusi 
į šiukšlių dėžę vaikų akivaizdo
je, ji viešai pradėjo žeminti lie
tuvius ir Lietuvą, o kitą dieną 
ji iškritikavo lietuviškus vardus, 
užkliūdama ir už šeštadieninės 
mokyklos pasirinktojo Maironio 
vardo, tardama, kam pasirinkta 
ne kokio šventojo, nes ji neži
nojo, anot jos, kas tas Maironis. 

ši seselė ir pernai dirbo toje 
mokykloje, bet savo širdies dar 
nebuvo atvėrusi; šiuo metu bai
giama nustatyti, jog ji yra pa
kurstyta žmogaus, kuris labai 
yra nusistatęs prieš lietuvybės 
akciją. 

Brooklyno lietuviškoji visuo
menė, ypač paliestieji asmens, 
ėmėsi iniciatyvos daryti atitin
kamų žygių. Netrukus visa tai 
turi paaiškėti. 

Daugelis apgailestauja, kad 
tokie įvykiai dedasi tokioje mo
kykloje, kurią visi lietuviai la
bai vertina, nes kitos seselės, 
nors svetimtautės, yra labai ko
rektiškos ir visada skaitosi su 
tėvų pageidavimais. O penkto
sios klasės dėstytoja, nors ir 
lietuvė, bet vaikams pareiškė, 
jog lietuvių kalbos ji mokėsi tik 
todėl, kad buvo verčiama, ir ra
dusi tris lietuvius mokinius 
(spėjama, kad tai buvo iš anks
čiau surežisuota), ji atvedė juos 
į klasę ir jie, visiems girdint, at
raportavo, jog jie yra blogi mo
kiniai todėl, kad pernai mokėsi 
lietuvių kalbos. 

entuziastiškai sportiška nuotai
ka. Nugalėtojai gavo visą eilę 
pereinamųjų dovanų, kurias pa
skyrė lietuviškos organizacijos 
ir privatūs asmenys. 

Programoje buvo krepšinis 
vyrams, tinklinis vyrams ir mo
terims ir stalo tenisas vyrams 
ir moterims. Krepšinyje laimė 
tojais išėjo Chicagos "Perkū
no" komanda, baigmėje nuga
lėjusi Montrealio "Taurą", ir 
tuomi laimėdama Dr. Almiaus 
iš Kalifornijos padovanotą perei
namąją taurę. Chicagos "Per
kūnas" pasiglemžė pergalę ir 
vyrų tinklinyje, baigmėje lai 
mėdamas pries Chicagos "Atei
tį" 2:0 (15:12) (17:15). Moterų 
tinklinio nugalėtojomis ir Cle-
velando Lietuvių Tremtinių 
Draugijos padovanotos pereina
mosios taurės laimėtojomis ta
po Chicagos rinktinė, baigmėje 
sunkiai įveikusios Clevelando 
"žaibą" 2:1 (15:9) 8:15) (15: 
12). Vyrų stalo teniso komandi
nėse varžybose Chicagos "Atei
tis" baigmėje nugalėjo Toron
to "Vytį" 5:3, laimėdami Vlado 
Bakūno padovanotą pereinamą
ją dovaną — trofėjų. Moterų 
komandinį stalo tenisą ir Lie
tuvių Kultūros Fondo Clevelan
do Skyriaus pereinamąją dova
ną — trofėjų laimėjo Clevelan
do "Žaibo" komanda, baigmėje 
įveikdama Chicagos. "Ateįtį" 
5:3. "žaibo" komandą sudarė 
K. Laikūnienė, A. Giedraitienė 
ir E. šikšniūtė. Vyrų stalo teni
so vienetą ir ministerio žadeikio 
vienkartinę dovaną laimėjo Pal
tarokas (Hamiltono "Kovas") 
sunkiai išplėšdamas pergalę 
baigmėje prieš J. šoliūną (Chi
cagos "Ateitis") 3:2 (23:25 
(21:15) (21:15) (11:21) (21: 
19). Moterų stalo teniso viene
te K. Laikūnienė (Clevelando 
"žaibas") baigmėje nugalėjo 
Ragauskaitę (Chicagos "Atei
tis") 3:0 (21:19) (21:7) (21: 
11) ir laimėjo V. Aušroto dova
ną — "Lietuvių Dienų" metinę 
prenumeratą. 

Olimpiados rengimo komisiją 
sudarė K. šapočnikas — pirmi
ninkas, K. Lukošius — reikalų 
vedėjas, St. Mackevičius — 
krepšinio vadovas, J. Balsys vy
rų tinklinio, R. Kuprevičienė — 
moterų tinklinio ir Pr. Gvildys 
— stalo teniso. 

Smulkiau apie olimpiadą bus 
kitą savaitę "Dirvos" sporto 
skyriuje. 

SUDARYTA NAUJA JAV-bių 
IR KANADOS SPORTO 

VADOVYBfi 

Lietuvių olimpiados Toronte 
metu vyko ir sporto klubų at
stovų suvažiavimas, kuriame bu
vo išrinkta laikinoji sportinė 
vadovybė, pavadinta Laikinasis 
Vyriausias Fizinio Auklėjimo ir 
Sporto Komitetas JAV-bėse ir 
Kanadoje, kurio pagrindinis 
tikslas yra sušaukti sporto klu
bų atstovų ir fizinio auklėjimo 
darbuotojų suvažiavimą nuola
tinei sportinei vadovybei suda
ryti, o iki tol eiti vyriausios 
sporto vadovybės JAV-se ir Ka
nadoje pareigas. { komitetą įei
na: Algirdas Bielskus (Cleve
lando "žaibas") — pirmininkas, 
Vytautas Radys (Chicagos "Per
kūnas") — vicepirmininkas 
JAV-bių reikalams, Kazys ša-
počkas — vicepirmininkas Ka
nados reikalams ir Zigmas 
žiupsnys s— sekretorius. 

GERAS KONCERTĄ* ; 
CLEVELANDE 

Liet. Kultūros Fondo Cleve
lando skyriaus rengtas koncefr, 
tas įvyko spalio 28 dieną. Rira* 
tas koncertas, be jokių kitų pri* 
dėtinių pramogų, nesutrauke 
tiek klausytojų, kad užpildytų, 
beveik 1400 vietų salę, tačiau 
salė buvo pusėtinai pripildyta 
tikrų augštesnio lygio muzikoą 
meno mėgėjų, kurių, pasirodo, 
Clevelande bent keleto šimtų 
esama. 

Nėra abejonės, kad daugelį į 
koncertą traukė ir smalsumas^: 
juk dalyvavo pirmą kartą Cle* 
velande apsilankęs solistas b$» 
ritonas Stasys Liepas ir pirmą 
kartą lietuvių tarpe pasirodąs 
Clevelando simfoninio orkestro 
bei Western Reserve Universi
teto kvarteto violistas Vytautu 
Kušleika. Tačiau pačiame kon
certe ir jau geriau pažįstamosios 
dalyvės — Juzė Krištolaitytė ir 
Birutė Smetonienė — suteikė l|f« 
giai malonaus pasitenkinimo. 
Krištolaitvtė čia irgi pirmą pa-
sirodė, taip sakant, pilnu po
lėkiu. Didelio sugebėjimo ir ta
lento reikalaujančiomis arijom 
mis ji atidengė gal kaikartl, 
anksčiau neįsitikinusiam, "pa
slaptį", kad turime savo tarp# 
puikią dainininkę. B. Smetoni®-
nė šį kartą pasirodė tik duetufr* 
se su V. Kušleika, ne solo, tačiau 
atliktose sonatose piano vaid
muo nei kiek ne mažiau, jei ne 
daugiau atsakingas, ir tai buvo 
atlikta pasigėrėtinai tobulai. 

V. Kušleika traukė dėmesį 
dviem atžvilgiais: kaip meninin
kas, ir kaip svetimame krašte 
išaugęs, bet nei lietuvio vardo, 
nei lietuviškos kalbos neišsiža
dėjęs mūsų jaunas tautietis. Ir 
tikrai buvo smagu įsitikinti, kad ' 
toji mūsų tautos atžala, sveti- . 
moįe žemėj^ iškilo į meilo augi-
tumas. Corelli ir Brahmso sq» 
natos — kūriniai, kurie reika
lauja ne tik iš menininkų, bet 
ir iš klausytojų didesnio mu
zikinio išsilavinimo. Užtat prie
du atliktoji "Sena prancūziška 
daina" neabejotinai pavergė šiiw 
dis visų klausytojų, be išimties. 

Stasys Liepas tikrai ilgai ne* 
pamirštamų atminimų bus pali
kęs ne tik malonia (ne "pritren
kiančia" savo jėga) balsu, bet 
ir ypatingai stropiai bei talen
tingai prirengtu atlikimu, kur 
kiekviena frazė atrodo lyjf 
kruopščios siuvinėtojos rūpestin
gai išdailinta ir išbaigta taip, 
kad būtų išreikštas kiekvienas 
kūrinio prasmėje glūdįs niuan
sas. Didelės reikšmės savybė St, 
Liepo dainavime yra jo tobula 
tarena, kurios dėka net ir to
kioje "greitakalbėje" Sevelijos 
Kirpėjo kavatinoje nedingsta 
nei vienas žodis. Daugelis daini- , 
ninku savo mene dar galėtų lai-
mėtį, pasekdami šioje srityje 
St. Liepo pavyzdį. Atrodo, kad 
klysta tie dainininkai, kurie bal
so skambėjimo patogumui au
koja gerą žodžio tarimą. Daina 
geriausiai skamba, kai joje ir 
žodis skamba aiškiai, taisyklin
gai, suderintai su dvasia tos kal
bos, kuria dainuojama. 

Solistams pianu pritarė Alek
sandras Kučiūnas. Jis jau ne 
pirmą kartą tame vaidmenyje 
Clevelande matomas ir kiekvie
ną kartą net ir ne specialisto 
akį atkreipia, kaip meistriškai 
jis tą atlieka. Būtų pagrindo 
sakyti, kad jis yra ne tik so
listų palydovas, bet ir vadovai . 
Ir išganingas vadovas. 

Taigi moraliai koncertas tu
rėjo neabejotiną pasisekimą. Ki- > 
tas klausimas — finansinė pu
sė. Girdėti, kad nuostolių gal 
nebūsią, tačiau nesitikima, kad 
koncertas bus papildęs fondą. 
Tokiu atveju, rengėjai bus at
likę gražų darbą vietinio kul
tūrinio gyvenimo praturtinimo 
srityje, bet dar nebus daug pa-
žengę kultūros rėmimo srityje 
4į#akritai imant. y. sl- ' 
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Prenumerata metams iš anksto: 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse — 
$4.00, Kanadoje — $4.50, kitur — 
$5.50. 

KAS ir KUR 
• Lietuvos ūkio atstatymo stu-
dijų komisija išleido savo darbų 
tretįjį sąsiuvinį, šiame sąsiuvi
nyje yra plati dipl. inž. N. Da-
vydovo studija "Lietuvos durpy
nai i#1 ji| energetinis įvertini
mas". 

• Rašytoja Nel§ Mazalaite pa
rašė novelių rinkinį "Gintariniai 
vartai". Novelių rinkinys jau 
atiduotas spaudai. 

• Vasarviečių savininkas ir vi
suomenininkas J. Bačiūnas iš
leidžia monografinio pobūdžio 
knygą apie B. K. Balutį. 

•' Ii spaudos jau išėjo Balio 
Gaidžiūno knyga "Vieneri metai 
ir viena savaitė". Išleido Dirva, 
186 psl. Kainoja 1 dol. 50 cen
tų. 

•į Australijoje Pulgis Andriu
šis išleidžia knygą "Sudiev, 
kvietkeli". 

• Amsterdamo Valstybinis Mu
ziejus neseniai isigyjo 7 prof. 
V. K. Jonyno graviūras, iš jų 2 
medžio raižinius ir 5 litografi
jas. Maždaug tuo ppčiu laiku ir 
garsusis Hamburgo ^pnuzi^us 
"Hamburger Kunsthalle" įsigi
jo 9 prof. V. K. Jonyno graviū
ras, iš jų 3 medžio raižinius ir 

• 6 litografijas. V. K. Jonynas 
šiuo metu profesoriauja vokie
čių meno akademijoje Mainze 
ir greitu laiku atvyksta į JOV. 

• Kanadoje gyvenanti Lietuvos 
operos solistė E. Kardelienė ir 
laikraštininkas J. Kardelis mi
nėjo darbo jubiliejus: E. Kar
delienė 20 metų scenos darbo, o 
J. Kardelis 40 m. spaudos ir 30 
m. redaktoriavimo. 

• Romoje sunkiai susirgus vys
kupui P. Bučiui, naujuoju ma
rijonų generolu išrinktas lenkas 
V. Mroczekas. 

• J. J. BaČiūno vasarvietėje 
Blaney Park, Mich, prasideda 
stirnų medžioklė. 

• Architektas Jurgis Okunis 
parengė dekoravimo projektą 
Bostono Amerikos Lietuvių Tau
tinių S-gos skyriaus nupirktam 
namui. Dekoravimą vykdo dail. 
V. Andriušis ir V. Vizgirda. 

• Pasirodė "Technikos žodžio" 
septintasis numeris. Jame yra 
aktualių rašinių ir pranešimų 
technikos srities darbuotojams. 

• Toronte gyvenantieji lietuviai 
bendromis jėgomis nori pirktį 
namą, kuriame galėtų burtis lie
tuvių veikla. Pirmieji entuzias
tai jau sudėjo keletą šimtų do
lerių ir ragina visus torontiečius 
prisidėti. 
• Chicagoje lietuvių nupirktas 
alaus bravoras pavadintas "Bal
toji meška". Fabrikui vadovau
ja alaus specialistai I. Sadauskas 
ir inž. J. Vilutis. Po naujųjų 
mėtų • alus jau bus paleistas į 
rinka. 

Pro mano akinius V. ALSEIKA 

Ar dar leįsigijoto 

V. B e 1 i a j a n a 

THE DANCE OF LIETUVA 

54 lietuvių tautiniai šokiai bei 

žaidimai 

Užsakymus ir pinigus siųsti 

DIRVOS redakcijai 
Kaina — $5. 

— Ne, pinigų pakaktų, b e t . . .  
Kokios gi begali būti kliū

tys, jei pinigų užtenka? 
— Nebūtų jų, jei būtų pa

kenčiamos programos. 
šitaip atsakytų ne ilgesnį lai

ką čia gyvenąs ar gimęs, bet iš 
kitų kraštų atvykęs. Visai jis 
nėra nusistatęs prieš tuos įtai
sus, kurie kas vakarą blykčioja 
milionuose amerikiečių butų. 
Tai didelė naujiena. Tai ne tik 
didelis, bet ir genialus žmogaus 
išradimas. Jei savo metu tikrą 
revoliuciją sukėlė kino paveiks
lai, vėliau radijas įsibrovė į kiek
vieną butą, negi galima atsisa
kyti nuo televizijos? Juo la
biau, kai gyveni vieninteliame 
pasaulio krašte, kur, šalia auto
mobilio, televizija yra virtusi 
visiems suprantama ir tiesiog 
būtina kasdieninio naudojimo 
priemone. Ir tos televizijos pra
eitis ir dabartis rodo, kad jos 
plėtra Amerikoje — savo ko
mercine, technine puse — yra 
tiesiog netikėtinai smarki. 

Reikėjo ištisų dešimtmečių, kol 
televizija pasiekė savo dabarti
nį žydėjimą. Televizija nėra fil
mą, kurią galima žiūrėti namie 
ir nėra radijas, kurį įmanoma 
drauge ir girdėti ir matyti. Kaip 
seka iš paties graikų kilmės žo
džio, tai priemonė matyti iš to
lo. Jei įmanoma, technikinių lai
mėjimų dėka, perduoti iš tolimų 
vietų ne tik paveikslus, bet ir 
vaidybą, muziką, paskaitas, ga
lima jau suprasti, kokių nepa
prastų galimybių teikia šis iš
radimas. Teisingai sakoma, kad 
"televizijos galimybės pramogų 
ir auklėjimo srityse yra neribo
tos (Video Handbock, 1949 m., 
2 laida). Nors auklėjimas pami
nėtas antroje vietoje, visdėlto 
yra buvę ir yra bandymų tele
viziją panaudoti auklėjimo rei
kalams. Atitinkamos programos 
buvo rodomos mokyklų salėse ir 
rezultatai buvo geri. Pasirodo, 
kad yra galima iš didelių nuo
toliu auklėti, šviesti -mases. Me
dicinos studentai stebėjo, lyg vi
sai čia pat, iš toli perduotos 
svarbios operacijos eigą. Jauni
mui televizija gali atstoti, iš da
lies, mokyklą — jis gali stebėti 
ne tik pamokas, bet ir žaidimus. 
Mokslininkai, darbininkai, teisi

ninkai, šeimininkes, kokias be-
imtumėm profesijas — visos jos 
gali pajusti išganingą televizi
jos įtaigą ir įtaką bei reikšmę. 

Ir ne tik auklėjimo srity. Te
levizija, savyje jungdama ra
dijo garsus su spaudos informa
cija, teatro ir filmų pramogine 
ir menine pusėmis tampa nepa
prastai modernia priemone teik
ti ir informacijai, ir pramogai 
bei menui patogiai sėdint savo 
bute. štai pora pavyzdžių. Per
nai vasarą milionai amerikiečių 
galėjo stebėti Saug. Tarybos po
sėdžius Malikui "pirmininkau
jant", o šiais metais už tūkstan
čių mylių buvo galima sękti Pre
zidento kalbą ir posėdžius San 
Francisco mieste. 

Kaip toli yra pažengusi tech
nikos pažanga! — čia galėtų su
šukti ne vienas ir teisingai. Gal 
kitais metais susilauksime ir 
masiškai naudojamos spalvotos 
televizijos — pažanga čia pa
daryta nemaža — ir tai būtų 
dar didesnis žingsnis žmogaus 
genijaus plėtroje. Jei tokiais 
sparčiais šuoliais bus žengiama 
ir toliau, už poros me*.ų sulauk
sime dar didesnių staigmenų. 

Pažvelkime ir į televizijos pra
mones augimą Amerikoje. Ji iš
kilo ir plinta neįprastu tempu, 
štki, pirmosios stotys atidarytos 
tik prieš penkerius metus, 1946 
m. 1948 m. pramonė pagamino 
jau 900,000 televizijos priimtu
vų. 1949 m. buvo jų pagaminta 
ne mažiau 2 su puse miliono, o 
1950 m. ne friažiau 7 mil. Jei 
1949 42 mieštai 82 balstybėse 
teikė televizijos programas, tai 
1949 m. pabaigoje jau buvo 98 
televizijos stotys, o 1950 m. pa
baigoje — 107. Tikimasi, kad li
gi 1953 m. į televizijos pramonę 
bus įdėta apie pustrečio miliardo 
dolerių ir darbo bus suteikta 
apie 300 tūkstančių asmenų. 
Amerikos Telefono ir Telegrafo 
B-vės laidų tinklais (networks) 
programas jau galima tiekti iš 
labai tolimų stočių, perduodant 
kitoms stotims. Ligi šių metų 
rudens tais tinklais naudojosi 
per 7 milijonai amerikiečių šei
mų, o įrengus laidus tarp San 
Francisco ir Omahos (Nebr.) 
miestų, jau per 13 mil. šeimų 
t. y. 95 r/< visų turinčių priimtu

vus, gates sekta programas iš 
tolimų vietų. 

Turint galvoje, kad JAV-se 
priskaitoma 44 milionai šeimų, 
išeina, kad 307c visų gyventojų 
(per 39 mil.) vienu metu galės 
k l a u s y t i s  T r u m a n o  k a l b o s  a r . . .  
matyti bei įtemptai stebėti beis
bolo žaidynes New Yorke. 

Ligi š. m. rugsėjo mėn. tele
vizijos malonumais galėjo nau
dotis 62% visų šeimų Ameriko
je. Dabar televizijos programos 
spinduliuos ne tik tarp San 
Francisco ir New Yorko (2.992 
m.), bet ir visais tų "lizdų" iš
sišakojimais, kurie siekia Ugi 
23,000 m. 

Televizija spinduliuos po visą 
kraštą... Kaip tai įspūdinga ir 
kaip įdomu gyventi tokiame am
žiuje. Bet... visa būtų gerai, 
jei technikos ir pramonės laimė
jimai lygiagrečiai eitų su tele
vizijos visų galimybių, ypač auk
lėjimo srity, išnaudojimu. To 
dar neteko pastebėti. Priešingai, 
pasekdama radiją, ir televizija 
pasuko grynai komercine ir pla
čiųjų masių skonio tenkinimo 
kryptimi. Reklama, įkyri, kandi, 
akiplėšiška, kartais ir patraukli 
reklama (advertisements) tele
vizijos programoje užėmė labai 
žymią viet%. Ji ir programos me* 
tu žiūrovą — klausytoją pri

trenkia, skelbdama, jog "Balląn-
tine" alus esąs pats geriausias, 
įvertindami naujosios pramonės 
prasiplėtimą, biznieriai ją ėm£si 
naudoti ligi kraštutinių ribų. 
į Tačiau gal pačių programų 
meninis lygis aukštas, gal deda
mos pastangos milžiniškas žmo
nių mases bent kiek šviesti, auk
lėti? 

Labai ir labai mažai. Ligšiol 
tenkintasi tik bandymais* bet 
tai tilę lašas jūroje. 

Jau keleri metai didelę pro
gramų dalį užima tik sporto įvy
kiai (boksas ir imtynės vienoje 
iš pirmųjų vietų), kai kurios ak
tualijos, dramos vaidinimai 
(dažniausiai kriminalinio pobū
džio), lengvi muzikiniai kabare
tinio pobūdžio gabalai, retais 
atvejais — rimtesni koncertai 
ar operos. Nemažiau dviejų treč
dalių programa pritaikinta ne
didelio, nepretenzingo skonio 
amerikiečiui, žmogui, kurį 
trauks ir žavės spaudos comics 
ir kurio vaikai gėrėsis fanibukų 
pasauliu. Keista, kad mūsų spau
da (Draugas) net keliais atve
jais kėlė tų programų teigiamas 
puses. 

Tad, kaip žiūrėti į televiziją? 
Ją smerkti? Nieku būdu. Reikia 
tik džiaugtis, kad gyvename 
krašte, kur sugebėta masių tar
pe taip išplėsti šią auklėjimo — 
pramogos — informacijos nuo
stabią priemonę. Drauge reikia 
ir apgailestauti (čia laiškai dėl 
programų nieko nepadės), kad 
šiame technikos laimėjimų kraš
te pramonininkų, biznierių dar 
didesnio pralobimo užgaidos ir 
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televizijos vairuotojų noras pa
taikauti pigiajam pilkojo žmo
gaus skoniui visai nustelbia tas 
šviesiąsias puses, kuriomis tele
vizija spinduliuotų savo dešim
tims milionų gerbėjų kaip kul
tūrą nešanti palaima, bet ne 
kaip reklaminiai — kabaretiniai 
— sportinis mišinys. Tad ta 
prasme ir tektiį sutikti su at
sakymu. —* 

— Taip, įsigysiu ir aš televi
ziją. Tačiau pirma palauksiu — 
gal atsiras geresnės programos, 
gal šioji puikioji modernaus 
žmogaus švietimosi kultūros 
priemonė pasirodys labiau arti
ma tikrajai savo paskirčiai. 

CHICAGIECIAI, ĮSIDĖMĖKITE 
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judino lieptą ir Ankudinas nusirito į Žiūrėk, kaip gražiai pridengė barzda, kaimyną, noriu Kaune pirkti namą. -j-
wandenį, kur visu kūnu nusinėrė gel- o dar marškiniai. Aš tave laiminu, bet Ankudinas pakišo mergaitei jieš-
»ėje. Iškilęs stvėrėsi už nendrių, šios būk atsargus. Kaunas, tai ne mūsų komą adresatą. 
lūžo, jis stvėrėsi už kitų ir srovė pa- Kruopučiai. Nuvažiavęs, tiesiai ir Nepažįstamoji paėmus adresą greit 
Jęraščiu jj jau nešė tolyn. Sukaupęs vi- spausk pas Justiną, jis mūsų geriau- ftfcftivokė ir ramiai tarė: 

ANTANAS DEGUTIS l&s jėgas, beburbuliuojant iš gerklės sias kaimynas ir patarėjas, jis taų pa- Iš kur tamsta toks burtininkas? 
• # # vandeniui, rikteli: dės. Lauktuvėms, va, paimk rūkytus Kodėl gi būtent atėjo mintis mane pa

žemė nei sudegs, nei jos nepavogs mas, grįžo iš Vapsvyčios vestuvių. An- — Och, šventųjų šventasai Lukai, ungurius, jis taip juos mėgsta. — klaust? Justinas Varnas, tai mano vir-
senų žmonių patarlė sako... Bet jau kudinas didesnėse pramogose, prašy- koks gi tu neviernikas, užsispirėlis ir Tatjana pabučiavo vyrą. Ankudi- šininkas, nes aš esu tame banke kasi-

per vėlu apie tai galvoti, parduota ir tas ar ne, visada dalyvaudavo. Ir tada nesupranti juoko! Aš tik paštukavo- nas paėmė ant rankų sūnų ir visi nuėjo ninkė, o be to, Putvinskio gatvėje yra 
baigta. Nusipirksiu mieste namą, ati- jis ėjo paskui jaunimą gerokai ikaušęs. j$u, o tu jau mane girdai! Gausi aviną, plento link. Tuojau atėjo mašina. Pa- ir mūsų namai kaimynystėje. — 
darysiu mėsos prekybą, bus lengviau Per Šventąją liepto atrama pirm ėju- gausi žvakes ir dar pridedu batiuškai skubomis atsisveikino ir nudulkėjo. — Kokia laimė, koks džiaugsmas! 
man, žmonai ir vaikui geresnė ateitis, sių pramuštgalvių buvo nuversta. Du pakrovų dienoj vieną pudą geriausių Moteriškė, .palikusi su vaiku dar ilgai Vistiek, jau dabar manęs vieno kaimie-

Taip galvodamas, gana augalotas, likę padėklai nebuvo saugūs pereiti, 'Jgy iečių, gelbėk mane! mosavo raudona skepetaite, o kai tąr- čio nepaliksi klaidžioti! Nuvesk pas 
stambių pečių, su plačia pušinine barz^. todėl tik drąsesni ėjo stačiomis, bai- Tuo tarpu Guobužas pakišo Anku- pukalnėje mašina išnyko, npsišlųop* Justiną, o kai gyvensiu Kaune, šimte** 
da, pusamžis vyras, raudonais marš- lesni ropojo. Ankudinas nepasitikėjo <8nui rastą kartį prie liepto. Šis nutvė- čiusi ašaras, grįžo namo. riopai atsilyginsiu.— 
kiniais, basas, iš daržinės, nulipęs nuo savo jėgomis, iškėlė rankas į dangų ir r§ įr vyraį beskęstantį išvilko ant kran- * * ' " — Mūsų valdininkų, pareiga padėt 
šieno prėslo, Ankudinas Nikitinas įėjo prašo šventąjį Luką pagalbos: to Autobusų stoty Andukinas fštlf*©- kaimiečiams, ir dar kai tamsta vyksti 
į gričią. Atėjo į kampą, kur buvo iš- — Šventas Lukai, padėk man! Ar- * * paskutinis. Išdidžiai, lyg Kaunas bū- pas mano viršininką, mielu noru iki 
dėstytos šventųjų "ikonos". Užsidegė gi turėsi daug naudos jei prigersiu? Pinigams maišelis išėjo puikus, tų jo gimtasis miestas, lėtais žingsniais pat namų palydėsiu. Tik aš užbėgsiu 
žvakes ir žemais "paklonais" prašė Liks našlė žmona, mažas vaikas. Pa- Tatjana, iš paprieždžio atsinešė seną atsidūrė gatvės kryžkelėje. Žmonių čia ir pavalgysiu pietus, nes ką tik iš 
šventųjų paramos. dėsi perropoti lieptą, apierai gausi patį kibirą su pelenais. Įkišus ranką, iš pele- skubėjimas, mašinų zirzimas, plačios darbo.— 

Tatjana, jo žmona, prie valko lo- didįjį aviną su didžiaisiais ragais, o nų ištraukė blėkinę dėžutę. Rūpestin- gatvės, dideli pastatai A&kudmt ¥«**§•* — Tai gal ir aš gŽlSČiau kartu, 
velės siuvo iš daugelio įvairiaspalvių prie tavo ikonos pastatysiu dideles ke- gai nupurtė pelenus, ją atsargiai atida- kai supainiojo. Žmona įdėjo ungurių, žinau, miestie-
medžiagos gabalėlių pinigams maišelį, turias vaškines žvakes. rė ir iš raudonos skepetos išvyniojo —Da, tai ne Zarasai. Nieko man čiai mėgsta.— 

— Ankudinai, tik jau žiūrėk, nors Upė putojo, šniokštė ir, rodos, tik- krūvą banknotų. Jų buvo 8000 litų, ku- nepadės, nei Justino išbraižytas žem- — Būtų labai malonu, bet kad mįk 
jau šiandien neapvilk šventojtf Luko! • rai tykojo Ankudino gyvybės. Per pa- rfuos gavo už parduotą žemę. Iš žalios lapelis. Be žmonių pagalbos neapsei- sų padėtis neleidžia viešose vietose vai-
Jei jau pažadėsi, tai ir ištesėk, kitaip dėklus jau visai prišliaužė į pakraštį, skepetos išvyniojo 3500 litų — tai Ni- §iu. sintis su nepažįstamais žmonėmis, ko 
užsitrauksi šventųjų rūstybę. Jausdamasis nugalėjęs kliūtį, pastve- kitinų rūpestingo darbo vaisiai. Dar Ir ką klausti? Visi bėga, skuba gero dar gali įskųsti viršininkams. —: 

* * wia pluoštą pakrašty augusių nendrių karta atidžiai abu perskaitė, suvyniojo kaip rugiapjūtėj. A, čia netoli mergai- — Iš kur čia tie žmonės! Justinas 
Ruošdamasis didesniam žygiui, n©* ir džiaugsmingai sušunka: j "Ūkininko Patarėjo" lapą ir įkišo į tė, ramiai sau stoviniuoją^ paįd&usiu bus labai patenkintas, kad pasilipei 

laimėje ar pavojuje, Ankudinas visada —Nieko tu, šventas Lukai, negau- ką tik pasiūtą maišelį. Iš gilumos šir- ją. , mane globoti, prašau panele! -~ 
paskęsta maldoje, pažada aukas, bet. si! Aš ir be tavo pagalbos perėjau liep- dies atsidusus, Tatjana užkabino vyrui —Panelyt, aš labai perprašau, no- —Jei jau taip, tai geriau mes ko
kai viskas sėkmingai praeina — neiš- tą. Nematysi avino, nei tu žvakių, kaip ant kaklo maišelį su pinigais ir žegno- r|čiau sužinot kur Putvinskio gatvė? kiai valandai galim išvažiuoti už mies-
tesi. .U: aš nematau savo pakaušio! dama jį, drauge ir pinigus, prabilo: Va ir adresas, tai Justinas Varnas, to, kad ir į ąžuolyną, vis toliau nuo 

Senokai, paryčiais, kaimo jauni- Tuo tarpu kažkas iš jaunimo su  ̂ — Nei pats dkoflps : frjjjriio djuwftoriua, vąfi»ojU::pas jį, taip liožuvių. Pasivaižm^nu-
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SIMTANUOŠ1MTIN1S LIETUVIS 
J o n a s  P a k r a n t i s  A m e r i k o j e  Vyt. Alantas 

Vysk. V. Brizgys atsako kun. Boreišai 
Autoriaus pastaba: Manau, Dir

vos skaitytojai dar atsimena šioje 
vietoje mano paskelbtą straipsnį 
"Algis eina į šeštadienio mokyk
lą". Ten aš tarp kit ko pastebė
jau, kad Detroito lietuvių para
pijinėje mokykloje, kur dabar ta 
šeštadienio mokykla įsikūrė, nieko 
nėra lietuviška. Ant sienų kaba 
kryžiai ir dideli šūkiai, kad reikia 
būti geru kataliku, bet niekur nė 
žodelio, kad reikėtų būti ir geru 
lietuviu. 

Atrodo, kad tos mano bešališkos 
ir nekaltos pastabos labai nepa
tiko šv. Antano parapijos klebo
nui Boreišiui, nes jis spalio 21 d. 
per pamokslą mėgino mano pa
stabas "atitaisinėti" pabrėždamas, 
kad "kryžius buvo ir pasiliks" ir 

' nedviprasmiškai duodamas para
pijiečiams suprasti, kad aš siūlau 
jį pašalinti. Tačiau jis visai neuž
siminė apie tai, ką aš straipsnyje 
iškėliau, būtent, apie lietuviškos 
mokyklos sulietuvinimą arba, tei
singiau sakant, atlietuvinimą. Jo 
žodžiais, dabartinė tvarka buvusi 
įvesta su vyskupo žinia. 

Greičiausiai aš į jo pamokslą 
būčiau visai nereagavęs, jei ger
biamas pamokslininkas nebūtų sa
vo pamokslo užbaigęs šiais žo
džiais: "Kas suprato, supras. Pa
skaitykite Alanto straipsnį Dir
voje ..." 

šimtanuošimtinis lietuvis Jo-
ikas Pakrantis grįžo iš bažnyčios 
truputį susijaudinęs. Pamoksli
ninkas jį išbarė už tuos įspū
džius, kuriuos jis patyrė lietu
vių šeštadienio mokykloje. Jis 
labai gerai atsimena, kad, lan
kydamas mokyklą Lietuvoje, jis 
matydavo ant sienos kabantį 
kryžių, bet šalia kabėjo ir Lie
tuvos Vytis ir mūsų veikėjų bei 
iv. Kazimiero paveikslai. Savai
me suprantama, kad jam kilo 
klausimas: kodėl Lietuvoje bu
vo galima suderinti tikėjimą su 
lietuvybę, o čia ne? Juo Jabiąu, 
kad iš bažnyčios autoritetų jis 
ne kartą buvo girdėjęs ir skai
tęs, kad tikėjimas nieku būdu 
negali prieštarauti tautiškumui. 
Priešingai, pati Bažnyčia skati
na tikybinius išgyvenimus, nuo
taikas ir bažnytinius papročius 
apipavidalinti tautinėmis formo
mis. Kodėl to negali ir nesisten
gia padaryti mūsų bažnyčios 
Amerikoje? 

Abejonių blaškomas, Pakran
tis atsiminė neseniai skaitęs Ai

duose vysk. V* Brizgio straips
nį "Tautinitj ktlltūros vertybių 
vieta savose bažnyčiose". Jis su
sirado šių metų rugsėjo mėn. 
septintą Aidų numerį ir dar kar
tą atsidėjęs perskaitė to kata
likų Bažnyčios autoriteto atitin
kamais kanonais pagrįstą 
straipsnį, kuris išblaškė visas 
jo abejones. Pakrančio nuomo
ne, tą straipsnį turėtų labai ati
džiai pastudijuoti visi Amerikos 
lietuvių parapijų bei lietuviškų 
mokyklų vadovai. Gaila, kad dėl 
vietos stokos Čia jo viso negali
ma perspausdinti, bet Pakran-
čiui ypatingai krito į akis šios 
vietos: 

Neliesdami kitų gyvenimo sričių, 
čia bandysime paaiškinti, kaip dera 
visiems žiūrėti į savą kalbą, savas 
tautinės religinės kultūros vertybes 
savuose maldos namuose ... 

Mūsų Bažnyčia ne pripuolamai, o 
kaip tokia yra tautinių kultūrų ir 
gražių papročių globėja. Jos globoje 
iki šiai dienai išliko ne tik kitokie 
tautinių kultūrų paminklai, bet net 
jos nugalėtų stabmeldiškų religijų 
dievų statulos, šventyklos ir kiti įvai
rūs anų tautų kultūros paminklai... 

Kurie 1950 m. lankė Romoje misijų 
parodą, visi buvo nustebinti dviejų 
dalykų: Tolimųjų Rytų tautų meno 
turtingumu ir gražiu būdingumu ir 
Bažnyčios plačiaširdiškumu bei pla-
čiaregiškumu. Bažnyčios kompeten
cijai priklausančiose srityse: litur
gijoje, bažnytiniame mene palikta 
plačiausia laisvė reikštis tautinėms 
kultūroms. Viskas — ir bažnyčių sta
tyba, ir liturginiai reikmens, ir visi 
meno kūriniai, net Jėzaus, Marijos, 
angelų vaizdavimas — viskas lei
džiama kiekvienai tautai savu sti
liumi, savu skoniu ... 

Vienas iš būdingų mūsų Bažnyčios 
atsižvelgimų į tikinčiųjų tautinius 
jausmus, į žmonių psichiką yra savo 
kalbos parapijos ir bažnyčios ... 

Bažnyčia, visada buvusi ir būdama 
kultūrų globėja, niekad nepritarė 
skirtingų kultūrų naikinimui... 

Tiesa, kartais tendencijos apginti 
kurią kalbą ar kitokius savus pasi
reiškimus bažnyčioje neranda laukia
mo atgarsio ar pritarimo Bažnyčios 
vadovybėje, jei tos tendencijos kyla 
ne iš religinio, o vien tik iš politinio 
pagrindo. Tačiau kada teisingų ten
dencijų atveju dvasininkai atsistoja 
ne tikinčiųjų, o valstybės — visų vie-
nodintojos — pusėje, tada jie neati
tinka Bažnyčios minties ir dvasios ... 

Todėl nebūtų nieko netinkamo, jei 
lietuvių maldos namuose rastų sau 
vietos pavaizdavimai Lietuvos krikš

to, brevijoriuje minimo šv. Kazimie
ro stebuklo lietuviams mūšyje su 
maskoliais. Kražių skerdynių, kovų 
už lietuvišką maldaknygę, Lietuvos 
tikinčiųjų kančios Rusijos ir Vokie
tijos kacetuose..., lietuvių kovos už 
kryžių mokyklose, ligoninėse, NKVD 
kontrolė lankančiųjų bažnyčias ... 
Kiekvieno atmintis ir laki menininko 
vaizduotė tokių temų vaizdais galė
tų mūsų maldų namus paversti to
kiomis šventovėmis, kurių ne tik kad 
originalumu neprilygtų kitų tautų 
maldų namai, bet mums patiems tai 
būtų gyvi priminimai tokios praeities, 
iš kurios tikrai semtume neišsenkan
čią stiprybę, ištikimybę tiems daly
kams, kuriems mūsų kankiniai ir ko
votojai taip didžiadvasiškai aukojo
si... 

Jei sakoma, kad svetimos kalbos 
išmokti yra turtas, tai juo didesnis 
turtas yra sava kalba. O mūsų lietu
viškoji kalba yra garbinga savo se
numu, labai turtinga savo žodžių ir 

] išsireiškimų gausumu, yra viena iš 
skambiausių kalbų ... 

Autorius baigia savo išsamų 
straipsnį šiais žodžiais: 

Kur pasaulyje kiek mūsų bebūtų, 
kur tik turime savas lietuviškas pa
rapijas ir bažnyčias, savas lietuviš
kas mokyklas, lietuviškus vienuoly
nus, visur supraskime ir jvertinlrime 
Bažnyčios motiniškos širdies teikia
mą privilegiją ir skirkime jose savai 
lietuviškai kalbai, savai religinei dva
siai, savoms religinėms praktikoms ir 
saviems religiniams papročiams tą 
vietą, kurią jiems leidžia pati visų 
mūsų motina Katalikų Bažnyčia. 

Tikrai, jei šiandien Amerikos 
lietuvių parapinėse mokyklose, o 
daug kur ir bažnyčiose, ne vis
kas tvarkoje žiūrint į reikalą 
lietuvybės požiūriu, tai yra mil
žiniška praleista ir neišnaudota 
proga. Bažnyčios ir mokyklos 
buvo statomos už lietuviškus pi
nigus ne kam kitam, o lietuvy
bei palaikyti ir sudaryti sąlygas 
lietuviui melstis savo gimtąja 
kalba, o , visdėlto proga buvo 
praleista, ir tos institucijos daug 
kur virto amerikonizmo židinė
liais. Lietuviškai galvojančio 
lietuvio neįtikins jokie pamoks
lai iš ambono, kad viskas esą 
tvarkoje, kad tremtiniai be rei
kalo kelią triukšmą, kad jie, lie
tuvybės vardu, norį iš mokyklos 
išvyti kryžių. Niekas kryžiaus 
nenori išvyti: tepasilieka ten, 
kur jis yra, bet, jei mes sako
mės esą lietuviai, tai būkime 
logiški iki galo: šalia kryžiaus 

Septini šimtai mėty, o ne penki! 
Karaliaus Mindaugo jubiliejiniams metams baigiantis 

«fau , baigiasi 1951 metai. Su 
jais praeina proga tinkamai pa
minėti Lietuvos krikšto ir Lie
tuvos karaliaus Mindaugo vai 
nikavimosi 700 metų sukaktį. 
Ar likusieji du mėnesiai bus tam 
išnaudoti ? 

Prieš metus laiko bene Kuni
gų Vienybės iškeltas reikalas tą 
nepaprastą jubiliejų paminėti 
koplačiausiai, rado nemažą at
garsį. Tuo reikalu parašyta daug 
straipsnių, bet pažadėtos mono
grafijos ligšiol nesusilaukta. Nei 
apie užsakytus istorinius pa
veikslus nieko negirdėti. Tik 
dail. Tamošaitienės išaustame 
kilime karaliaus Mindaugo žmo
na Morta, priimanti krikštą, iš
vydo dienos šviesą. 

Ne šio rašinio tikslas ką nors 
kaltinti. Mūsų istorikai ir dai
lininkai irgi žmonės, ne lengvai 
kovoją dėl kasdieninės duonos, 
pagaliau ir laiko permaža, ir is
torinės medžiagos trūksta. No
risi tik nurodyti, kad, vis dėlto, 
mes sunkiai įžvelgiame Lietuvą 
iš 700 metų perspektyvos, neiš-
naudojame dideles progos žilo
sios Lietuvos istoriją apvalyti 
nuo laiko dulkių, nuo svetimų 

pakabinkime kokį nors ir lietu
vybės ženklą, šalia šūkio: būk 
geras katalikas!, pakabinkime 
šūkį: būk geras lietuvis! Kas 
nuo to nukentės, gerbiamieji? 
Niekas. O laimėti tuo galima 
daug. 

Augšeiau pacituoti mūsų baž
nyčios autoriteto žodžiai pakan
kamai iškalbingai ir įtikinančiai 
patvirtina tą nuomonę, kad ti
kėjimas negali prieštarauti ir 
juo labiau neigti tautybes. Kiek
viena tauta turi teisės išpažinti 
tikėjimą savo kalba, savo menu 
ir savo papročiais.. Tikėjimas 
turėtų būti lietuvybės ištikimas 
palaikytojas, o ne žlugdytojas. 
Tie, kurie pavartoja tikėjimą 
lietuvybei žlugdyti, negali susi
laukti nei mūsų pasitikėjimo 
nei juo labiau mūsų pagarbos. 
Galimas dalykas, kad tai kartais 
atsitinka ne iš blogos valios, gal 
tai daroma iš reikalo nesuprati
mo arba įsisenėjusios tvarkos, 
bet tai dar nereiškia, kad apie 

pažiūrų voratinklio, arba iš viso 
gyvendami sunkius Lietuvos 
"menkystės" laikus, patys abe
jingai žiūrime į mūsų didžiąją 
praeitį ir be prasmes gieda
me " ... Iš praeities Tavo sū
nūs te stiprybę semia". 

Bostone, New Yorke ir kitose 
Amerikos lietuvių kolonijose 
įvykę to jubilejaus minėjimai 
buvo gana įspūdingi. Dar daug 
didelių kolonijų turi laiko iki 
Kalėdų tą jubiliejų dar įspūdin
giau paminėti. Ypač Chicagos 
lietuvių kolonija turėtų tai pa
daryti, kad tai matytų ir išorė, 
kad nuskambėtų pasaulyje. 

Smulkesnių istorinių davinių 
apie Lietuvą prieš 700 metų sto
ka negali mus stabdyti nuo Lie
tuvos karaliaus Mindaugo krikš
to minėjimo "perdidelio" išpū
timo. Antai Paryžius šventė sa
vo 2000 metų jubiliejų tik apy
tikrę atsiradimo datą žinodamas. 
Ir nebijokime karaliaus Mindau
go figūra užtemdyti mūsų isto
rijos didžiausią asmenybę Vy
tautą Didi j į. Juk Mindaugas yra 
Didžiosios Lietuvos valstybės 
kūrėjas anais sunkiais laikais, 
kūręs ir stiprinęs ją kovų su 
vokiečių ordenu ugnyje, mon
golų įsiveržimo Lietuvon ir Eu
ropon pavojaus akivaizdoje. Dur
bės ir Saulės laimėti mūšiai pa
darė jį visų aisčių karalium, 
taigi visų aisčių vieningumo 
simboliu. 

Mes pertvirtai įsikibę vėlesnės 
Lietuvos apsikrikštijimo datos 
— 1387 m., kada Jogaila ir Vy
tautas Didysis prievarta krikš-
tyjo lietuvius; tuo mes esame 
paveikti lenkų, kurie dedasi Lie
tuvos krikštytojais esą, tuo be
sididžiuoją, lietuviams "pago-
nų" vardą primetę, net karalie
nę Jadvygą, Jogailos žmoną, 
šventąja įteisinti pasiryžę. Net 
iš mūsų šviesuolių tūliems atro
do, kad kitaip ir būti negali, kad 
Lietuva yra krikščioniška ne 
nuo 1251 metų, bet nuo 1387 
m. Jie, galbūt, galvoja, jog visos 
kitos tautos, kurios didžiuojasi 
savo krikščionybe nuo IX-X-XI 
šimtmečių, yra tikrai tada stai
ga su visais savo žmonėmis 
krikščionimis pasidarę. Jie už
merkia akis prieš Viduramžių 

tų ir valstybių šeimoje, jeigu jų 
vadai ar valdovai buvo priėmę 
krikščionybę. Juk kaip kituose 
kraštuose, valdovams apsikrikš
tijus, žmonės dar šimtmečiais 
garbino savo senus dievus, taip 
ir Lietuvoje, net ilgai po karto
tino 1387 m. krikštyjimo, dar 
ilgai lietuviai laikėsi savo senų 
dievų kulto. 

Taigi, kartą ir mes nebūkime 
tokie kuklūs. Kritiškai peržiūrė
kime savo istoriją ir padaryki
me reikalingas ir teisingas pa
taisas. { Lietuvą krikščionybė 
atėjo nuo 1251 metų, taigi jau 
700 metų, bet ne nuo 1387 m.! 
Tai turime patys įsisąmoninti ir 
drąsiai visam pasauliui skelbti, 
nuosekliai stengtis visų tautų 
enciklopedijas ta prasme taisyti. 
Ta prasme turime ir tą 700 metų 
sukaktį minėti. Nepasitenkinki
me vien tik pamaldomis ir pa
prastomis akademijomis. Ir tą 
nepaprastą jubiliejų įamžinkime 
įvairiais paminklais bažnyčiose 
ir už jų ribų. Yra gi vietų, kur 
galima prikalti atitinkamas pa
minklines lentas ir pastatyti 
Mindaugo biustus (pav. laisvoj 
vietoj Clevelando lietuvių tauti
niame darželyje, vietoje numa
tyto Maironio, kad iš čia būtų 

daugiau ar mažiau tikintieji, bet 
negalime mažinti krikščionybės 
reikšmės žmonijos civilizacijai ir 
kultūrai. Tinkamas karaliaus 
Mindaugo paminėjimas ir pager
bimas yra visų lietuvių garbės 
reikalas. Ed. Karnėnas 

CHICAGOS SLA 
RENGIA KONCERTĄ 

134 (moterų) ir 322 kuopos 
Chicagoje rengia |domų vakarą 
lapkričio 4 dieną Sokol svetai
nėje, 2345 S. Kedzie Ave. Pra
džia 4 vai. po pietų. 

Dalyvaus J. Kazėno vyrų ok
tetas iš Clevelando. • 

Muzikų Petro Sarpaliaus i* 
Stasio Kalvaičio dar neperseniai 
suorganizuotas orkestras šioja 
programoje pirmą sykį pasiro
dys pilnumoje. Dalyvaus taip 
pat ir Simo Velbasio vadovauja
mi baleto šokėjai. 

PAGALIAU TURIME 
KVARTETĄ 

Chicagoje susidarė styginltf 
kvartetas, kurio nariai yra nau
jojo koncertinio orkestro "At
žala" dalyviai. 

Styginį kvartetą sudaro labai 
žymios mūsų muzikų pajėgos: 
Alfonsas Paukštys (I smuikas), 

matoma 700 metų kultūros Lie-! komp. Vytautas Jančys (II 
tuva, o ne vien 100 metų. Pa- į smuikas), komp. P. Sarpalius 
galiau, jei Jadvyga gali būti Į (viola) ir komp. Arturas Jaka-
kandidate į Lenkijos šventąsias,; vičius (violončelė). Kvartetas 
kodėl Mindaugas negali būti Lie-1 jau repetuoja J. Haydno stygi-
tuvos šventuoju? Galime būti nį koncertą. 

tuos dalykus nereikėtų kalbėti į tradiciją, kad tautos ir valstybės 
ir nesistengti jų taisyti. I buvo skaitomos krikščionių tau-

NAUJIENA LITERATŪROS MĖGĖJAMS! 
JAU ATSPAUSDINTA IR PARDUODAMA POEZIJOS 

ANTOLOGIJA 

Z E M Ė 
ŽEMĖJE telpa brandžiausia kūryba: Juoco KĖKŠTO, Kazio 

BRADŪNO, Alfonso NYKOS-NILIŪNO, Vytauto MAČERNIO ir Hen
riko NAGIO. 

Antalogiją redagavo KAZYS BRADŪNAS, o studijinį įvadą 
parašė JUOZAS GIRNIUS. 

ŽEMĘ išleido "LIETUVIŲ DIENOS" — 9204 S. Broadway, 
Los Angeles 3, Calif. Knyga turi 200 pusi., iliustruota ir atspaus
dinta dviem spalvom. Kaina $4.00. Ją galima įsigyti pas visus 
"Lietuvių Dienų" atstovus. Clevelandiečiai gali jsigyti ir Dirvos 
redakcijoj. 

vyksim pas direktorių. — 
— Jūsų žinioje visur, kur tik jūs 

randate patogiau. — 
* * 

Kasininke restorane • užsakinėjo 
užkandžius, nepamiršo ir stipresnio. 
Tuo tarpu Ankudinas degtinės parduo
tuvėje nusipirko bonką skaidriosios, 
žinodamas, kad Justinas su kaimynais 
visada vieną kitą išmeta. Mergaitė iš
ėjo su užkandžių rišuliu. 

Ankudinas jau laukė mt šaligat
viu. Kasininkė pakėlė ranką ir su
stabdė pravažiuojančią mašiną. Man
dagus šoferis atidarė duris ir šmaikšti 
kaip vijurkas mergaitė jau sėdėjo ma
šinos kamputy. Ankudinas nesusivo
kė, kas daryti, ir paliko bestovįs. 

— Sėsk, važiuojam prisivaikščiojai 
kaime! — 

Net dvilnkas Ankudinas įsirito į 
mašiną. 

— Į ąžuolyną! — 
Mašina suūzgė ir pasileido miesto 

gatvėmis. 
' — Tai kaip patinka Kaunas? Ar 

pirmąsyk? 
— Pirmą, pirmą, kur čia kaimo 

žmogus važinėsi, išlaidos. 
— Kai pagyvensi mieste, nusibos 

ir žiūrėk kaip norėsi nors dienai iš
trukti j kaimą, Aš labai mėgstu gam
tą. 

Ankudinas norėjo užmegzti kalbą, 
fcet jam nesisekė 

— Kelias pasibaigė, turim lipti. 

— Užsižiopsojau, atsiprašau, tai 
kaimo kelmas. 

Mergaitė išlipdama paskutinė, šo
feriui įdavė penkinę ir tas apsigrįžęs 
nuvažiavo. Čiuplutė, dar atrodo visai 
jauna mergaitė, pasilikus su tipingu 
Lietuvos kaimo rusu, tarpe šimtame
čių ąžuolų, sudarė savotišką vaizdą. 

— Eikime giliau. Čia tuojau pa
matysim Petrašiūnus, Pažaislį ir Ne
muną. Ech toji žavingoji Kauno apy
linkių gamta, ji rodos, iš nutukusių 
žmogų prikeltų! 

— Panelyt, tai mūsų Zarazai, nuo 
Utenos plentu važiuojant. 

Ankudiną sužadino jo gimtosios 
^apylinkės vaizdas. 

— Čia saugu ir ramu. Gamta prieš 
mus. Galim sėstis, pasilsėt ir užkan-
džiaut. 

Ant baltos staltėsėlės atsirado vi
sokiausių užkandžių. Traukdama iš 
rankinuko pusbonkį skaidriosios, mer
gaitė nedrąsiai šnekėjo. 

— Žinodama mūsų kaimo vaišin
gumą, man būtų gėda, kad prie užkan
džių neturėčiau nieko stipresnio. Po 
vieno kito stikliuko ir kalba geriau 
mezgąs, žmonės nuoširdesni. Tik ži
noma, turi būti su saiku. 

— Aš galiu prisidėt su unguriais. 
Juos labai mėgsta gaudyt Justinas, na, 
žinoma, ir valgyt. Jų turiu štai dėžę, 
pakaks, prašau valgyt. 

Iš viso aš visas žuvis mėgstu, o 
ypatingai ungurius. Na, tai į sveika

tą! 
— | sveikatą ir laimę, o ypatingai 

jūsų gerą širdį! 
Mergaitė tik priglaudė lūpas ir ne

gėrė. Ankudinas išmetė iki dugno. 
— Tai, kodėl gi panelė neišgėrei? 

Mąn vienam nesmagu! 
—* Pirmoji visada sunkiau, ačiū, 

išgersiu. 
Ankudinas ėmėsi šeimininkauti ir 

rūpintis, kad ir jo kasininkė išgertų. 
Užkandžiai skanūs, abu godžiai valgė 
ir gurkšnojo. Besivaišindami ir be
šnekučiuodami nepajuto, kai jau vieną 
pusbonkį ištuštino. Ankudino kakta, 
kaklas paraudonavo. Kaktą nubėrė si
dabriniai prakaito lašai. Galva buvo 
sunkesnė, liežuvis miklesnis... 

— Gėrėm kaimietiškos, dabar pa
bandysim miesčioniškos. Mes čia jį 
Kaune vadinam krupniku, prašau! 

— Tikrai malonus, bet kaime kal
ba, kad Jis labai greit nuo kojų nu
verčia. 

— Tai tik ponios, taip juokauja, 
ką čia vyrams! Už jūsų naują mies
čionišką gyvenimą! 

— Pakaks panele! Jau aky# ne-
taip gerai šviečia, nerasim ir Justino 
namų. 

— O, jūs man užriškite akis, ir aš 
į savo namus visada nueisiu. 

— Na, tai už jūsų žydinčią jau
nystę! 

— Jei už mano, tai išgersim ,rbru-
deršąftą". 

— E, e, e, tokio gėrimo tai dar ne
teko gerti, baikim geriau krupniką, 
įvairūs gėrimai tuojau atima protą. 

— "Bruderšaftas", tai ne gėrimas, 
o tik nuoširdus būdas išgertam gėri
mui nugurkti. Viliojantis žestas, drau
gystė ir neužmirštama subuvimo va
landa, — kada nors ateity prisiminti. 

Naujam miestiečiui nuoširdi glo
bėja tuojau parodė, kas tai yra "bru
deršaftas" ir, galop, Ankudinas nei ne
pajuto, kai švelnus moteriškas veidelis 
įkniubo į jo šiurkščią barzdą ir jos 
karštos lūpos greit sujieškojo ūsais už
kritusias, surambėjusias jo lūpas. "Tai 
antrą syk gyvenime", pagalvojo An
kudinas, vis karščiau spausdamas mer
gaitę prie savęs, "tik skirtumas tas, 
kad Tatjana bučiuojama spyrėsi, o čia 
abu sutartinai paskendo meilės ugny
je... 

• * 

Saulė jau buvo gerokai pakili^ 
Ankudinas ramiai sau miegojo. Įky-
rios musės lindo į lūpas ir ausis, bet 
neprižadino. Greitasis traukinys iš
lindęs iš tunelio taip smarkiai sušvilpė, 
kad Andikudinas, kaip spyruoklės mes
tas, pašoko. 

-p- Kokie čia galai? Rytas ar vaka
ras! 

Ilgai negalėjo susivokti, kaip ir 
kas galėjo įvykti. Galop galvą linguo
damas panosėje sumurmėjo. 

— Maskolis buvo, juo ir paliks. 
Prisilakiau kaip šiaučius. Mergaitė ma

tyt nesusivaldė, paliko. Ir kaip nepa
liks, juk įstaiga, darbo neatidėsi. Ach, 
toji paskutinė čėrka visai mane pri
trenkė. Tiek to, bet kad toji galva, 
kaip molio prikrėsta. Sakyt, ar nesa
kyt Justinui. Pradžioj tylėsiu. Žiūrė
siu, ką sakys mergaitė. Patys velniai 
dabar težino kaip pasibaigė su ta gera 
mergaite... O kas, jei aš nueinu į 
banką ir mergaitė, kaip vanagas šoks-
ta man, visų akyvaizdoje draskyti akis. 
Dar, ko gero, gali ir pas prokurorą 
pakviesti... 

Ankudinas bestoviniuodamas prie 
ąžuolo visai nekaltai judino po barzda 
maišelį su pinigais. Apsikrapštė, nu
sipurtė ir patraukė miesto pusėn. Bias** 
kios mintys kvaršino Ankudino galvą. 
Jis galvojo gal iš viso nebeit pas Justi
ną, o tiesiai grįšt į namus. Vistiek, be-
siklausinėdamas, atsidūrė prie banko 
durų. Įsipainiojo tarp žmonių ir atsi
dūrė didelėje, jaukioje banko salėje. 
Visos banko tarnautojos jam buvo pa
našios į jo globėją. Sukaupė visas jė
gas ir priėjęs prie artimo langelio pa-
klausė: 

Aš mat pas Justiną, ar negalė
čiau jj pamatyt? 

Tarnautojai žinojo, kad įą direk
torius mielai sutinka savo kaimynus ir 
iš viso kaimo žmones. Atidarė duria 
ir Ankudiną nuvedė į kabinetą. 

(Bus daugiau) 

- < '  

''1b 

; 

'•'•m 

yĄ 

y 

i 

• '-r* \ 

r* 

'V . 
j." **.' S' 

.'i*.-. J 



5? 

IP 
D I i t X 

ĮgĮ^ 

NUOMONES 
\ijsag 

Padėka J. Bačiūnų! 

težinau J. Bačiūną jo ūkyje, 
"tautininkų suvažiavimo metu. 
Man paliko gilus, nuoširdus lie
tuvio patrioto įspūdis. Dabar 
paskaičius jo straipsnį Dirvoje 
"Iš jsalies žiūrint", beveik ašaros 
biro iš akių ir pagalvojau, kad 
dar turim gyventi ir mokytis 
tokio kilnumo, kuris atsispindi 
tose mintyse. 

Mano giliausia padėka J". Ba-
čiūntii. 

V. T., Detroit, Mich. 

SLA ir Lietuva... 

Kolega J. Tysliava klausia, ar 
V. Rastenio straipsnyje Dirvos 
43 nr. norėta pasakyti, jog ir 
Lietuvoje buvę atsiradę visokių 
negerovių dėl to, kad daugiau 
kaip 10 metų ten Tautininkų 
Sąjunga išbuvusi valdžioje? 
Mat, aname straipsnyje buvo 
paminėta, jog Philadelphijoj su
sirinkę SLA veikėjai pasisakė 
prieš ilgą pastovumą SLA va
dovybės sudėtyje... 

žinoma, tame straipsnyje nie
ko nenorėta pasakyti apie Lietu
vą, kadangi buvo kalba apie 
£LA organizaciją, o ne apie Lie

tuvos valdžią. Bet, jeigu kam 
įdomu, tai galima pasakyti, kad 
mano nuomone, ir Lietuvoj, ly
giai organizacijose, lygiai val
džioj, per ilgas to p£tiąs sąstato 
vadovybės užsibuvimas dauge
liu atvejų nebuvo geras reiški
nys ir dėl to, be abejo, atsiras
davo negerovių, kurioms šalinti 
vienas iš būdų būdavo ir varto-
jamąs (gal per retai...) asme
nų pakeitimas. Tos nuomonės 
yra ir SLA daugelis veikėjų — 
kad bent dalį vadovybėje esan
čių asmenų reikėtų pakeisti. 

V. R., Cleveland, G. 

Kas senesnis? 

Pagal J. Tysliavą, tai "jauno 
Laukaičio pakeitimas senu Ge
gužiu" būtų negeras SLA at-
šviežinimas. 

Aš nemačišil liet Vieno jų 
metrikų, bet mačiau seimuose, 
kad kai Gegužis stoja kalbėti, 
tai visas seimas atjaunėja. Nors 
Dirva ir pranešė, kad Gegužis 
nenori kandidatuoti, vistiek no
minacijose balsuosiu už jį ir 
kitus kalbinsiu. Balsuokime vi
si, kai matys, kad daug narių 
jo nori, tai ir sutiks. 

M. M., Cleveland, *0. 

LIETUVOS OPEROS PRISIMINIMAI 
CHICAGOJĖ 

MONUMENTALUS VEIKALAS 
Latvju Enciklopedija. (Lat

vian Encyclopedia). Redaktors 
Arveds švabe. Apgads Tris 
Zvaigznes. Stockholm, 1949-51. 

Redaguojamas buv. Latvių 
Enciklopedijos (užbaigtos leisti 
vokiečių okupacijos metu) re
daktoriaus prof, švabės, šis mo
numentalus veikalas tikrai ver
tas kiekvieno latvio tremtinio 
pasididžiavimo ir lietuvio trem
tinio pasiryžimo neatsilikti. En-
siklopedija leidžiama Latvių 
Tautos Fondo, esančio Švedijoje, 
b e n d r a d a r b i a u j a n t  l a i s v a j  a m e  
pasaulyje esantiems latvių moks
lininkams. Leidinio iki šiol pa
sirodė 10 sąsiuvinių, iš viso su
darančių 960 psl. ir apimančių 
žodžius A — Kandis (berods, 

*šiuo metu išeina ir 11-asis są-
siuvinys). 

Leidinys leidžiamas, panašiai 
kaip Lietuviškoji Enciklopedija, 
sąsiuviniais ir kainuoja po dol. 
1.75. Numatoma apie 40 sąsiuvi-

, nių. Per metus jų pasirodo po 
4*5. Leidinio išvaizda gali būti 

pavyzdžiu kiekvienos' enciklope
dijos leidėjui: geras popierius, 
gražiai ir turtingai iliustruota, 
sistematiškai ir su skoniu reda
guojama. Veikalo apimtis plati: 
istorija, (vienoje nuotraukoje 
matyti ir mūsų atstovai, besi-
tarią Pabaltijo santarvės klausi
mu, Vyt. Vileišis ir min. (Urb
šys), geografija, etnografija (su 
tautinių raštų braižiniais), ūkis, 
politika, žymiųjų žmonių biogra
fijos; vertingų meninių kūrinių 
nuotraukos, ir daug kitų pami
nėtinų informacijų. Aprašomi ir 
tokie nesenos praeities įvykiai, 
kaip Pabaltijo universitetas 
Hamburge ir pabaltiečių ben
dradarbiavimas Vokietijoje. 

Latvių Enciklopedija impo 
nuojantis ir reikalingas leidinys. 
Jis paliudija latvių kūrybingu
mą ir organizaciją tremtyje. Jis 
gali jūs ir mūsiškiams pavyz
džiu, kokių rezultatų galima pa
siekti, pasiryžus, susiorganiza
vus ir ėmusis darbo. 

Vyt. Kavolis 

CLEVELANDO MIESTO TEISMO 
TE9SĖJU 

Balsuokit už . .. Joseph 

S T E A R N S  
DABARTINI POLICIJOS VYRIAUSI PROSEKIUTORIŲ 

Gabus, sąžiningas, tiesus ir drąsus 
STERNS FOR JUDGE COMMITTEE, Louis Janik, Sec'y. 

Didžioji ̂  muzikos šventė, ku
rią ruošia Margutis gruodžio 16 
d. Chicagos Muzikos Rūmuose 
— Orchestra Hal! — 216 S. 
Michigan Ave. — yra pavadinta 
"Lietuvos Operos Prisiminimai". 
Tatai reiškia, kad tos šventės 
progama bus beveik išimtinai 
operine. Programai atlikti 
iš kitur atvyksta dvi mūsų bu
vusios operos žvaigždės: Anna 
K a s k a s ir Ipolitas N a u-
r a g i s. 

Anna Kaskas pasiekusi Savo 
meno srity tokių didelių laimė
jimų, bus šiame Lietuvos Ope
ros Prisiminimų koncerte lyg 
garbės dalyvė. Ji padainuos vi
sa eile mėgiamų operos arijų, 
pritariant Chicagos Simfonijos 
orkestrui 70 asmenų sastato. 

Ipolitas N a u r a g i s dau
gelio dar tebėra atmenamas, 
kaip įspūdingas Borisas Godu-
novas ar Mefistofelis, arba kaip 
karžygiškos rimties pilnas Rad
vila Perkūnas, arba kaip ko
miškas Don Basilio. Nauragis 
be kitų dalykų dar ruošiasi at
likti gražų karaliaus Pilypo mo
nologą iš Verdi operos "Don 
Carles", o taip pat ir turiningą, 
dar niekur negirdėta Vlado Ja-

.kūbėno dainą, Simfonijos orkes
trui pritariant. 

Gražus būrys solistų iš Chi
cagos ir jos apylinkių užpildys 
kiti programos dain. Izabelė Mo
tiekaitienė ir Alė Kalvaitytė — 
padainuos duetų iš Aidos. Due
tą iš Carmen operos, ("Motulę 

aš regiu ir apie gimtinę aš sva
joju ...") dainuos solistai Pru-
dencija B i č ki e n ėi ir Sta
sys Baranauskas. Ope
ros koncerto programoj yra 
numatyta net ištisa scena iš 
Fausto operos. "Sodo scena" yra 
viena gražiausių tos operos da
lių. Margaritos partiją atliks Pr. 
Bičkienė, Fausto — Stasys Ba
ranauskas, Mefisto — Ip. Nau
ragis ir Martos — Sofija Ado
maitienė. 
• 

Programoje bus dar du ope
rinės muzikos kūriniai: vienas 
iš — Verdi operos "Likimo Ga
lia" ; antrasis — Beethoveno 
uvertiūra iš operos "Fidelio" — 
Jos pasirinktos dėlto, kad šalia 
muzikinių vertybių šiuose dvie
juose kuriniuose glūdi dar ir 
gili simbolinė reikšmė. "Likimo 
Galioj" Verdi vaizduoja žiaurią 
likimo įtaką žmogaus gyvenime, 
o Beethoveno uvertiūra iškelia 
išsivadavimą iš despoto vergijos 
ir baigiama džiaugsmingu him
nu žmogaus laisvės, šiuos abu 
kūrinius atliks Chicagos' Simfo
ninis Orkestras — kurį diriguos 
Aleksandras Kučiūnas. 

Susidomėjimas šia nepapras
ta muzikos švente, kuri savo tu
riniu ir savo jėgomis, yra pir
moji Amerikos lietuvių gyveni
me — yra nepaprastai didelis 
ne tik Chicago j, bet ir jos apy
linkėse. 

V. M. 

Mūsų specialybe 
virtuvių, vonių, arkų ir 

spalvotų langų 

JPJERTAISYMAS 

Taip pat popieriuojame arba 
dažoitfe kambarius 

K. ŠTAUPAS 
16908 Endora Rd. KE 1-8794 

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 

Ar pažįsti šį kraštą? 
Jungtinių Valstybių miestai 

LIETUVI INTELIGENTĄ 
geriausiai patenkina SMITH — 
CORONA portatyvi rašomoji 
mašinėlė. Modelis SILENT įga
lina turėti vienoj "mašinėlėj PIL
NĄ amerikonišką raidyną ir 
VISUS lietuviškus ženklus. 

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

Tel. LI 1-6716 43 

Mes duodam ir iškeičiam Eagle Stamps 

THE MAY CO'S BASEMENT 

Išpardavimas! 

PUSDROBĖS 

NAKTINIAI 

1  Š  R  1  N  K I T  • 

John Phil. M( Jl llll) 
22 apyl. Councilmanu 

* 

Drgsus kovotojas prieš kenkėjus! 

Dydžiai 
36 iki 44 

Loomcraft naktiniai garsūs tuo, kad 
ilgiau dėcisi..., o dabar pigesni, 
keturių palų kirpimo, tad lengvai pri
taikomi. Augštos kokybės medvilne, 
su švelniais apvadais. Labai patogūs 
ir dailūs peteliai. Tik balti. 

Dydžiai 46 iki 52 1.19 
Užsakoma paštu ir telefonu, 

šaukit CHerry 1-3000 
BftMment Lingerie Department 

V 

(Tęsinys ii pereito numerio) 
/ 

Pats didžiausias ir turtingiau
sias savo rinkiniais muziejus — 
Metropolitan Museum of Art, 
įsteigtas 1870 m. ir rinkinių 
gausumu laikomas net didžiau
siu visame vakarų pusrutuly. Jo 
rinkiniai liečia 5000 metų laiko
tarpį. Minėtini šie ąkyriai ;— 
Europos meno tapybiniai šedev
rai — per 3000 paveikslų, gra
fikos ir kt. Jų tarpe du Rafaelio, 
30 Rembrandto paveikslų. To
liau seka Amerikos menas ir 
Rytai) skyrius, Rytų Menas 
(Art. Rytai ir Tol. Rytai — šių 
pastarųjų rinkinių yra 30,000), 
tus Senojo Meno (Egiptas, Grai
kija — Roma, senoviniai Art. 
Amerikos kambariai, labai plr.-
Bažnytinis Menas, Dekoratyvi
nis Menas, Ginklai ir šarvai, 
Muzikos instrumentų, Tekstilės 
skyriai, šalia muziejų New Yor-
kas gali pasigirti ir savo biblio
tekomis. Labiausiai verta dėme
sio — New York Public Library, 
yra viena iš trijų didžiausių 
Jungt. Valstybėse, šalia Wa-
shingtono Kongreso ir Harvar
do bibliotekos. New Yorko bib
lioteka įsteigta 1895 m. Ją pa
čioje miesto širdy kasdien ap
lanko tarp 8-10,000 lankytojų. 
Reference sk. turi per 3.300,000 
knygų ir per 1,250,000 skaityto
jų per metus. Per 1949 m. bib
lioteka su visais savo skyriais 
mieste (jų daugiau 60) skaity
tojams naudotis namie išdalino 
9,191,595 knygas. Bibliotekos 
tarnautojf skaičiai — apie 
1500. 

Viena patraukliausių itiiesto 
vietų — Rockefeller Center, di
džiausias privataus pobūdžio 
pramoginis centras. Jis telpa 15 
pastatų, kurių kai kurie savo 
aukščiu pirmauja New Yorke 
(RCA pastatas — 850 p.). Šia
me Centre kasdien dirba 32,000 
žmonių ir jį aplanko 128,000. 
Ten esamose įstaigose — biu
ruose atstovaujamos 1100 bend
rovių. Radio City Music Hall su 
filmų ir varie'te spektakliais lai
komas didžiausiu pasauly teat
ru — turi 6200 sėdimų vietų. 
Visi pastatai su teatrais, resto
ranais, įstaigomis savo įrengi 
mais, kaip sakoma, atstovauja 
paskutinį technikos žodį. 

Laisvės Statula, .kurią daug 
kas matė įplaukdamas į New 
Yorko uostą, visiems atvykė
liams iš Europos simbolizuoja 
demokratinio * krašto laisvę ir 
saugumą. Ji iškilus nuo vandens 
paviršiaus 305 pėdos. Jos au
torius — prancūzas, alzasietis 
Frederic A; Bartholdi. Įdomi 
šios statulos istorija — skulp
toriui nutarus ją pastatyti New 
Yorko uoste, 180 miestų Pran
cūzijoje sįidarė komitetus ir su 
rinko paminklo statybai 250,000 
dol. Modelis skulptoriui buvo jo 
motina. Darbas buvo pradėtas 
1874 m. ir baigtas 1884 m. Sta
tula sukrauta į 220 dėžių Ame
riką pasiekė 1885 m. Ji kaštavo 
250,000 ir patys pamatai — tiek 
pat. Jos svoris — 225 tonos. 
Statulos galvoje gali tilpti 30 
žmonių. Aukštis — 151,1 pėda, 
vienos rankos ilgis — 16,5 p., 
piršto — 8p. 

Washingtonas — krašto sos
tine. Tai politinis JAV ir šiuo 
metu Viso laisvojo pasaulio 
centras ir vienas pačių gražiau
sių Amerikos miestų. Tai drau
ge miestas, kur nerasime dan-
gorėžių ir kur daug panašumo 
į Europos miestus. Miestas Už 
ima 70 kv. mylias ir jis įeina į 
Columbia srities (district) ri
bas. Gyventojų skaičiaus au
gimas žymus — pagal 1950 m. 
surašymą čia gyventojų rasta 
792,234, prieš dešimtmetį jų 
buvo tik 663,091. Gyventojų 
skaičių didina kariuomenės da
liniai pvz., 1948 m. jų mieste bu
vo 31.000. Vietą Washingtonui, 

kaip krašto federalinės valdžios 
būstinei, parinko prez. Washing
tonas 1790 m. Suplanuoti sos
tinei prezidentas pakvietė pran
cūzų inž. Pierre Charles L'En-
fant. Jis buvo sudaręs didingą 
miesto statybos planą su J.00 
pėdų pločio gatvėmis. Archi
tektui prievartos keliu sugrio
vus kai kuriuos jo planui kliu
dančius namus prez. Washing
tonas įsikišo ir jis buvo atleis
tas. 

1793 m. padėtas kertinis ak
muo Kapitolio pastatui, 1800 
m., prez. J. Adams iš Philadel-
phijos perkeli sostinę į Wa
shington. 

Ligšiol miestas ypatingai sa
vo pastatais patraukia daug lan
kytojų — kasmet jų atsilanko 
per pusantro miliono, vieni pre
kybiniais reikalais, kiti lanko 
kongreso sesijas, suvažiavimus 
ar leidžia atostogas. Geriausias 
metas lankyti Washingtoną vė
lyvą rudenį ir ypač balandžio — 
gegužės mėn. kai visu puošnu
mu sužydi čia pagarsėję vyšnių 
medžiai. 

Miesto išvaizda patraukia sa
vo neo-klasikine graikų-romėnų 
įtakos architektūra su kai ku
riom modernizmo priemaišom. 
Ištisos alėjos ir gatvės nusėtos 
tokiais pastatais su kolonomis, 
pradedant Kapitolium ir bai
giant įvairiais muziejais bei val
džios rūmais. Jau vien dėlto tarp 
tų pastatų atsidūręs europietis 
dažnai savęs klausia — negi čia 
Amerika ? Susipažinkime kiek 
su žymesniais pastatais, muzie
jais ir paminklais. 

Capitol — Kongreso, JAV par-* 
lamento rūmai yra pats žy
miausias sostinės pastatas. Jį 
sukūrė keli anglų, amerikiečių 
ir prancūzų architektai. Pasta
to augštis — apie 288 pėdos, 
kupolas turi 108 langus, o virš 
kupolo pastatyta Laisvės Sta
tula yra nulieta Romoje iš bron
zos ir sveria apie 15 tūkst. sva
rų. Senato 36 pėdų augščio salė 
turi 682 vietas žiūrovams. Ka
pitolio plotas užima 14 akrų ir 
jo 432 kambariai paskirti įstai
goms, sandėliams ir kt. šio am
žiaus pradžioje ir 1932-33 m. 
pastatyti nauji priestatai su 
apie 1000 kambarių. Kapitolyje 
pastatytos 75 statulos, paauko
tos 40 krašto valstybių, šalia 
rūmų tam tikroje platformoje 
vyksta prezidentų inauguracijos 
— įvedimas į tarnybą. 

Baltieji Rūmai yra prezidento 
oficiali rezidencija ir drauge is
torinis krašto pastatas. Rūmai 
anksčiau buvo vadinami Prezi
dento Rūmais, Namais ir tik 
nuo 1902 m. paprašius prez. T. 
Rooseveltui pavadinti Baltaisiais 
Rūmais. Baltai jie išdažyti nuo 
1817 m. 1948 m. prez. Trumanas 
Įsakė Rūmus atitinkamai atre
montuoti, nes rasta įvairių sta
tybiniu defektų. Rūmai 1948 m. 
lapkričio mėn. buvo uždaryti ir 
atnaujinimo darbus tikimasi ga
lutinai užbaigti ateinančių metų 
sausio mėn. Atnaujinimo darbai 
kaštuosią nemažiau. 50,000 dol. 
Pastebėtina, kad atnaujinimai 
buvo vykdomi ir anksčiau bu
vusių prezidentų. Rūmuose nau
dojami baldai, porceliano (chi
na) ir "sidabro vazos ir išdirbi
niai paprastai parenkami pagal 
prezidentų (aišku, ir jų žmo
nų ...) skonį bei pamėgimą. Pa
staruoju metu, vykdant atnau
jinimo darbus, prezidentas su 
įstaiga ir savo šeima buvo lai
kinai persikėlęs į netoli esantį 
Blair House pastatą. 

Kongreso Biblioteka (Library 
of Congress), tai viena pačių 
didžiųjų ne tik Washingtono, 
bet ir pasaulio įžymybių. Kapi
tolio kalvoje pastatyta bibliote
ka užima du didžiulius pastatus, 
skirtu# tik bibliotekos reikalams. 

(B. d.) 
tarengė V. AL 



Žinios iš  pavergtos Lietuvos 
—- Kiek kaštuoja pagrindiniai 

dalykai? 

— RusiiSij&gflijdinldalyką 
sudaro "vodka" tad jos litras 
kaštuoja 50 rb., neblogas kos
tiumas juodojoj biržoj su pasiu
vimu iš geros medžiagos — apie 
2.000, galima gauti metrą po 90 
rb., jei nutaikysi laimingą pro
gą, sviesto kg. gali gauti už 40 
rb., lašinių 36, čekoslovakų ba
tus, kurių buvo šiek tiek daugiau v,. . . . , . . . 

• „ J . , , .. _• rą išvežti jau visi Lietuvos uki-seniau, bet dabar jie spėjo veik 7 , . , . ^ nmkai, kurie seniau sudarė vi-

Pasakoja lietuviai, pro geležinę uždangą prasiveržę 
laisvan pasaulin 

arba slapstėsi, stojo dirbti fab-
rikan. Tačiau ir čia jie nuolatos 
tikrinami, klausinėjami, iš kur 
atvyko, ką anksčiau darė, iš ko 
gavo leidimą persikelti etc. Ar 
iš to "buožių kaip klasės likvi
davimo" būtų galima pasidaryti 
išvadą, kad "tokiu būdu į Sibi-

visi išnykti, už 450, už prastes
nius kasdieninius brezentinius 
batus gausi mokėti 66, geresnius 
juodus 200-250, degtukų dėžutę 
13 kap.; seniau kaštavo 20, bet 
paskiau numušė kainas, tada 
(prieš numušimą) "vodka" kaš
tavo 120 rb., apatinės kelnės iš 
Vilniaus medvilnės fabriko tiek 
1947 m., tiek dabar po atpigini
mo tebekaštuoja 30 rb. etc. Su 
tuo kainų vadinamuoju atpigimu 
— tikri juokai. Vienur skelbia 
piginą, užtat atsigriebia kitur, 
padidindami visokius mokesčius 
ar net kainas slaptais įsakymais 
palikdami tas pačias. Pvz., Miš
kų Pramonės Ministerija sako 
kainas atpigino, o netrukus atė
jo slaptas iš M-jos įsakymas, 
kad kainos faktiškai paliekamos 
tos pačios. Po tų vad. atpiginimų 
tuoj buvo smarkiai padidinti 
mokesčiai už žemę. Jei žvejams 
už toną sugautos žuvies moka
ma 250 rublių, tai iš jų atsigrie
biama kitu būdu, būtent — už 
konservų dėžutę, sveriančią 600 
gramų, imant net 15 rb. O žve
jui už darbo dieną išeina apie 8 
rublius atlyginimo, jei atidirbs 
visą normą. Taigi, gyvenimo są
lygos net visai pajėgiems ir dar
bingiems žmonėms yra labai ri
botos ir prastos. 

— Darbo kontrolf ? 

— Darbo kontrolė yra labai 
griežta. Jei pavėluosi 5 minutes 
į darbą, gali visai vietos netek
ti. Paprastai už pavėlavimus 
įskaito vad. "pragulką" — tuoj 
atskaito 25 proc. mėn. atlygini
mo. Pirmą kartą pavėlavus, at
skaito 25 proc., bet vėliau — 
jau 50 proc. Jei pavėluosi 3 kar
tus ir tat oficialiai bus užfik
suota — išmes iš darbo ir prie
do dar nuteis 6 mėn. darbo sto
vyklos, jei ne daugiau. Kalėji
mų Lietuvoje jau yra permaža, 
reikia statyti naujų. Darbo sto
vyklos yra Vilniuj, Pravieniš-
kiuose, Klaipėdoj, Šilutėj, Ak
menėj, Telšiuose etc. Kur jas 
visas ir beišskaičiuosi. Politiniai 
kaliniai išvežami j Rusiją. Iki 5 
metų nuteistus dar laiko Lietu
voje, visus kitus — išveža. 

Į nepolitinius taip griežtai 
sargai ir kom. valdžios pareigū
nai nežiūri. Visai kas kita su 
vad. politiniais. Jei, sakysim, to
kį už ką nors, kad ir už mažiau
sią smulkmeną, kuri Vakaruose 
atrodytu tikras niekas, nubaus 
kaip politinį 15 metų kalėjimo, 
tai prie atkalėto laiko jam tai
kys dar 5 mettis vad. laisvių ne
gavimo, ir jis net ir po 15 metų 
negalės grįžti tiesiai Lietuvon. 
Politiniai iš Rusijos ir nebegrį
žo. Jei ka ir parvežė, tai kitais 
tikslais, žinoma, vienam ar ki
tam gal pavyko ir kitu kokiu 
nors būdu išsikombinuoti tokį 
grįžimą arba be jokio leidimo 
parvažiuoti, bet tai — vis iš
imtys. šiaip politiškai nepatiki
mi, kai tik kas nors apie jų ne
patikimumą sužinoma, tuojau 
atleidžiami, o į ju darbo knygu
tes įrašoma atleidimo priežastis. 
Tada darbo gauti yra ypatin
gai sunku, niekas nenori priim
ti, pagaliau, kad ir norėtų, tai 
patys bijosi, kad nebūtų ap
šaukti kontrevoliucininkų ar ne
patikimo elemento bičiuliais ar 
ryšininkais. Ypač sunki padėtis 
šiuo atžvilgiu tų, kurie buvo ap
šaukti "buožėmis". Tokių ir ap
skritai kitų nepatikimų išveža
mos visos šeimos. Matydami, 
kad bus blogai, ne viena iš jų 

są Lietuvos gyvenimo pagrindą ? 
Ne, taip manyti nebūtų galima. 
Išvežti buvo tie, kurie buvo kaip 
tokie konstatuoti ir į juodosius 
išvežamųjų sąrašus įtraukti. 
Tačiau taip pai daug kam iš jų 
taip pat vienu ar kitu būdu pa
vyko nuo tų vežimų išsisukti. 
Vieni "buožės" titulo atsigynė 
įrodinėdami, kad niekada netu
rėjo jokio samdinio, o žemę dir
bo susidėjusi visa šeima, kiti — 
patys pirmieji, pamatę, kad vis 
tiek savo nuosavybės neišsau
gos, pasisiūlydami į kolchozus, 
treti — visai metę savo žemę ir 
ūkius, o patys sprukdami į mies
tus, kur vis lengviau galima al
suoti net ir jiems etc. Tik pa
stebėkite, su kokiu malonumu 
ir drauge įniršimu sov. spau
da vienur ar kitur kokį nors 
komunistinės santvarkos neken
tėją "demaskuoja kaip buožę, 
pralindusį į kolūkį". Koks liki
mas tokio laukia toliau, netenka 
nė aiškinti. Kitiems tad atrodo 
gal vieni juokai, kaip kad, sa
kysimą kur kitur Vakaruose 
fabrike ar kitoj darbovietėj "de
maskavimas", kad štai tarp fab
riko darbininkų ar darbo vals
tiečių atsirado taip pat seniau 
buvęs savininkas, ūkininkas ar 
kitas kuris savo kruvinu prakai
tu susitaupęs gyvenimo galui 
šiokią tokią užuovėją žmogus, 
tačiau visai kitokią prasmę nei 
Vakaruose įgauna tas terminas 
visoj sovietinėj sistemoj. Toks 
demaskavimas, kaip kad jį so
vietai vadina, iš tikrų gi žmo
gaus įskundimas, kuris dažniau
siai reiškia jo likvidavimą, yra 
veik tas pat, kaip kad prie tokio 
"demaskuotojo" prikabini m a s 
lentelės su įrašu: šitas žmogus 
yra liaudies priešas. 

A t v i r ų  d u r ų  k o n t 
role s, kaip kad tokioj Če
koslovakijoj, kaip kad dtalfcar ra
šo spat!0a, kur piliečiai turi pa
likti nerakintas duris, o parti
jos, savivaldybės ir policijos pa
reigūnai eina per namus viską 
tikrindami, Lietuvoje tokiu bent 
ligi šiol nėra buvę. Tačiau ten 
pilna visokių kontrolių kitais ti
tulais. Gyventojus nuolat kont
roliuoja naktimis enkavedistai, 
kurie radę ko nors jų manymu 
"perdaug", tuoj neša į sandėlius. 
Tuo būdu galutina sąskaita gau
damas tas pat. Be j ieškodami po 
spintas "partizanų" taip viską 
tau išmaišys, jog kelias dienas 
negalėsi jose buvusios .tvarkos 
atstatyti. Ne , kartą dings taip 
pat ne vienas ir daiktas. Turi 
tylėti — nes kam gi pasiskųsi. 
Su Smetonos laikais šių dienų 
milicijos nė nelygink: tada vals
čiuj būdavo po vieną policininką, 
o kiek jų yra dabar, neskaitant 
visokių dar istrebitelių, enka
vedistų, pasieniais žaliųjų etc. 
Dabar po darbo prie kiekvieno 
fabriko turi būti po 3-4 milici
ninkus, kurie vykdo kontrolę, 
kad ko nors neišsineštum, kitaip 
tarus, kad "neapvogtum" vals
tybės". Didesniuose miestuose 
prie fabrikų tokių kontroliuotų
jų yra net po kelis, žmonės juos 
papraščiausiai ir vadina — en
kavedistais. 

. —- Ąr yra žmonių kategorija 
be pasų? 

— Atskiros kategorijos nSra. 
Paprastai žmonės be pasų yra 
arba kalėjimuose, arba darbo 
stovyklose. Iš ten išėjus nepa
prastai sunku gauti darbą. Gau-
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metė savo ūkius ir išbėgo kitur, si nebent patį prasčiausią ir 

sunkiausiu. Ir tai netgi ne visa
da. Taip elgiamasi tam, kad pi
liečiai gerai sau įsikaltų į galvą, 
ką reiškia kovoti su sovietine 
valdžia ar jai nepritarti. Vis
kas ten turi būti valstybei ir 
visagalei kom. partijai. Krašto 
komunistinimas tokiomis sąly
gomis eina iš paviršiaus pažiū
rėti gana smarkiai. Ypač didelis 
dėmesys kreipiamas į jaunimą. 
Matyti, senuosius nesitikima 
taip greitai "perauklėti". Kaip 
jaunuosius verbuoja į komunis
tų eiles ? Dažniausiai daroma 
taip: pasišaukia po vieną ir pa
siūlo stoti į komjaunuolius. At
vykę iš apkomo kartais taip ver
buoja ištisomis klasėmis. Ir ne 
visi suranda pakankamą priežas
tį išsisukti. Jei nestoji, atvykę 
sako pamokslus ištisiems bū
riams. Jei nebūsi komjaunuolis, 
tokiam nėra jokių perspektyvų 
įstoti į universitetą. Jie turi 
būti agitatoriai, aktivistai, tu
ri dalyvauti kom. spaudos pla
tinime. Ateina paprastai į klasę 
koks kom. pareigūnas, iššaukia 
pavardėmis ir liepia tą ir tą 
platinti. Taip knygos, laikraščiai 
platinami po įstaigas. Neisi — 
išmes iš gimnazijos. Mokytojai 
gi eina per namus pas tėvus. 
Nors tie esti užsisakę po du tris 
laikraščius, kad jų vaikai ne
būtų išmesti iš gimnazijos, gau
na dar ekstra paimti tokią "Jau
nąją gvardiją", "Kaip grūdinosi 
plienas", "Pakeltą velėną", "žu
vėdrą". Nors tos knygos kaš
tuoja po 18-25 rublius, bet jas 
vis tiek bruka imti. Dabar pr. 
mokyklose veik kiekvienas mo
kinys :— jau kom. pionierius. Su 
verbavimu į komjaunuolius vyk
sta, nors ir terorizuojant, jau 
sunkiau. Komjaunuoliai gimna
zijose ir šiaip mokyklose — dąu-
giausia chuliganai. Bet į juos 
gauna įsirašyti visų mokytojų 
vaikai ar šiaip svarbesnių pa
reigūnų, jei tie nenori būti be 
duonos kąsnio išmesti į gatvę. 
Išsyk komjaunuoliams mokyto
ju daugelis iš baimės vis staty
davo geriausius pažymius, bet 
paskiau ėmė atitokti ir dabar 
jau ne taip leidžiasi jų terori
zuojami. Tačiau kraštas, nepai
sant tos išviršinės dresūros, sa
vo gelmėse yra didžiai lietuviš
kas ir patriotiškai nusiteikęs, 
tad gerai žino ir okupantai. Pro
pagandos jis kad ir klausosi, 
tačiau visai ką kita kiekvienas 
galvoja savo širdyje. 

— Ar tebėra išlikusi nors ko
kia priv. nuosavybės forma? 

— Jos tokios, kaip kad ji se
niau buvo,' jau nėra. Viskas kom. 
santvarkoje tik valstybei ir val
stybei. Yra vad. privati asme
ninė judomoji nuosavybė: daik
tai, drabužiai, knygos, apdaras 
etc. Senosios butų nenusavintos 
normos dabar žymiai susiaurin
tos. 1950 m. buvo išleistas įsa
kymas, kad ir nenusavintų ne
didučiu pačių pasistatytų namu
kų savininkai, kurie ir taip už 
juos gavo mokėti įvairius mo
kesčius, pristatytų savo nuosa
vybei patvirtinti reikalingus 
įrodymus. Daug* tokių tarp jų 
atsirado, kad neturėjo visai jo
kių dokumentų. Tokių namai 
buvo konfiskuoti. Tiesa, name 
galėjo veik visi ir toliau gyven
ti, bet už juos jau teko mokėti 
nuomas, ir pats namas buvo jau 
ne tavo. Kiti dėl to ėjo į teismą 
ir pristatė liudininkų, įrodančių, 
kad namai yra tikrai jų, tačiau 
tai nieko nepadėjo: namų jie 
nebeatgavo. Tokių namų buvo 
konfiskuota apie trečdalį. Apie 
namų savininkus su nuosavais 
automobiliais netenka nė sva
joti. Geriausias rusų automobi
lis "Pobieda" seniau kaštavo 
32.000 rublių, paskiau kaina bu
vo per pusę sumažinta. Dabar 
iš įmonių už juos vis tiek ima 

32.000, b iš privačių pareigūnų 
s— tik pusę tos kainos. "Mask-
vič" firmos automobiliai kaštuo
ja tik 9.000, bet kas ir kokią 
sumą susikals? Nebent augšti 
partijos ir enkavedė pareigū
nai. Bet prasti ir tie, ir tie. Pa
starieji po poros mėnesių su
genda, o "Pobiedą" už kelių km. 
išgirsti atidundant, žmonės šne
kėjo, kad "Maskvyčiai" buvo 
sovietų inžinierių perdirbti iš 
"Opel" firmos. Tačiau gyven
tojai nekenčia tiek jų "Pobieda", 
tiek pačių rusų. 

— Ar krašte lietuviai vienin
gi? 

— Lietuviai tėvynėje yra vie
ningi, partijomis nesiskaldfr. 
apie jas ten nešnekama, bet 
nas kitam stengiasi be pažiūrų 
ir įsitikinimų skirtumo kuo ga
lėdami padėti. Išdavikų labai 
maža. Jų svarbiausias rūpestis 
yra kaip patiems išsilaikyti ir 
kaip išsaugoti kuo mažiausiai 
sužalotą savo tautą. Visi jie te
turi vieną priešą — tai okupan
tą. Ir visi tikisi, kad anksčiau 
ar vėliau, bet vieną dieną tikrai 
kraštas bus vis tiek išvaduotas, 
o tuo pačiu atstatyta laisva ir 
nepriklausoma Lietuva. 

— Kaip jaučiatės Vakaruose? 

— Kaip sapne. Visko dar ge
rai nė nesuimame, nes ištrūkus 
iš visuotinės vergijos ir staiga 
pasijutus vėl žmogumi, pirmiau
sia norisi perduoti pavergtų bro
lių sutelktinį šauksmą laisvie
siems Vakarams: SOS! 

JAV Lietuvių Bendruomenei 
organizuoti Laikinojo Organiza
cinio Komiteto (Chicagoje) įga
liotas V. B a k ū n a s š. m. 
spalio mėn. 21 d. Los Angeles 
mieste buvo sukvietęs lietuviš
kųjų organizacijų pirmininkus 
pasitarti Los Angeles apygar
dos (ji apims Amerikos vakari
nes, dalį pietinių ir centrinių 
valstybių) laikinosios valdybos 
sudarymo reikalu. Besiaiškinant 
Lietuvių Bendruomenės steigi
mo reikalą prieita visiško susi
tarimo ir išrinkta laikinoji apy
gardos valdyba tokios sudėties: 
Ch. Lukšys, J. Uždavinys, adv. 
J. Peters, V. Bakūnas ir dr. P. 
Pamataitis — valdybos nariais, 
prof. M. Biržiška, prof. K. Al-
minauskis ir V. Kazlauskas — 
nariais pavaduotojais. 

Iškilmės -lietuvių parapijoje * 

Lapkričio 4 d. Los Angeles 
lietuvių šv. Kazimiero parapijo
je didelėmis iškilmėmis šventi
nama naujoji parapijos bažny
čia, kuri buvo pradėta statyti 
šių metų pavasari ir dabar jau, 
berods prieš porą mėnesių, ga
lutinai baigta įrengti. Iškilmėse 
pasižadėjo dalyvauti Los Ange
les arkivyskupas J. F. A. Mcln-
tyre ir monsignoras T. J. 
O'Dwyer. Parapijos klebonu yra 
kun. J. Kučinskas, jo asistentu 
— kun. V. šiliauskas. 

Lietuvių kolonija didUja 

Niekas tiksliai negali pasaky
ti, kiek lietuvių gyvena Kalifor
nijoje, net pačiame Los Angeles 
mieste (čia gyvena pati didžiau
sioji lietuvių grupė Kaliforni

joje), tačiau yra faktas, kad ji 
nuolat didėja. Lankantis įvai
riuose parengimuose, susirinki
muose, bažnyčioje — pastebima 
vis naujų veidų, iki tol čia ne

matytų. Daugiausiai dabar per
sikeliama čia iš rytinių valsty
bių, bet dar atvyksta vienas ki
tas ir tiesiog iš Europos. Pa
skutinėmis dviem savaitėmis 
čia atvyko po vieną šeimą iš 
Detroito, Chicagos ir New Yor-
ko ir viena tremtinė iš Vokieti
jos. 

DETROITE VAIDINS "TUŠČIAS 
PASTANGAS" 

Lapkričio 24 d. vietos Balfo 
skyrius rengia vakarą, Ukrainie
čių salėje. Programoje — P. 
Vaičiūno vaidinimas "Tuščios 
pastangos". Vaidina dramos mė
gėju grupė. Režisuoja akt. Z. 
Arlauskaitė — Mikšieni. Po 
programos šokiai. 

BUTO Bffc INDRIŪNO 
KVARTETO KONCERTAS 

Praėjusį sekmadienį Ispanų 
salėje įvyko Liet. Organizacijų 
Centro vakaras, sutraukęs di
doką būrį svečių. Programą at
liko Br. Budriūno vedamas vyrų 
kvartetas. • 

SKAUTAI RENGIASI 
KALĖDOMS 

Detroito skautės ir skautai šį 
sekmadienį, lapkričio 4 d. prie 
šv. Antano bažnyčios rengia 
rinkliavą tikslu pasiųsti kalėdi
nius pakietėlius Europoje liku
siems ligonims ir Diepholzo gim
nazijos skautukams. Praėjusiais 
metais panašius kalėdinius siun
tinėlius skautės ir skautai pa
siuntė savo jėgomis, o šįmet ti
kisi, kad ir lietuviškoji visuo
mene neatsisakys bent kuklio
mis aukomis prisidėti ir tuo pa-

skaidrinti niūrias mūsų brolių 
tremtyje Kalėdas. 

ATVYKS VYSK. V. i 
BRIZGYS 

Gruodžio 9 d., sekmadienį, 3 
vai. po pietų šv. Sakramento 
katedroje įvyks karaliaus Min
daugo krikšto 700 metų sukak
ties minėjimas, dalyvaujant 
kard. Mooney, vysk. Brizgiui ir 
latvių vysk. Rancanui. Vysk. 
Brizgys ta proga pasakys lietu
viškai pamokslą. Minėjimą ren
gia Katalikų Federacijos Dei-
troito skyrius ir jam smarkiai 
ruošiasi visos katalikiškos or
ganizacijos. Z. 

Seniausias ir gražiausiai ilius
truotas lietuviškos minties žur

nalas. 

MARGUTIS 
{steigė kompozitorius 

JL VANAGAITIS 
Kaina metams $2.00 

Susipažinti siunčiamas 
dovanai 

6755 So. Western' jftPtt, 
Chicago 36, 111. 

F R A N K  S U O P I S  

"yES! A $300 Crosley Gift Certificatê  
to the winner of my own CROSliy 

'American Way Contest—plus $100 cash to thef, 
church or recognized charity* named by winner" 

you 
uftY WIN *10,000 M tMTfOML CONre&y 

TWO COttTtSTSt NOTHING 
NOWI Come and see me about this 
store's own "American Way" Contest 
and the Crosley National Contest. A 
total of more than $2,000,000 in prizes 
in the National and Local Contests, far 
you and your churches or favorite rec-

to buy t 
ognized charities! More than 6,000 prizes 
in cash and Crosley Gift Certificates..« 
National First Prize $10,000 to the winner 
—and $10,000 additional to the church or 
recognized charity named by winner! Easy 
to enter! Nothing to buyl 

term "church or recognized charity," as used herein, means a church or charity Z 
Iohich is exempt from taxation under Section 101 (6) of the Internal Revenue Code. 

: CONTESTS aOSi MIDNIGHT, DECEMBER l, 
COME IN TOR yOUR FREE ENTRV BLANKS AT ONCEt 

SHELVADOR® SHELVADOR® ELECTRIC JLHKS, FOOD 
BEFRttERATORS FREEZERS tAKQB FASTE DISPOSER! 

STEEL 
KITCHEN CABINETS 

ELECTRIC 
WATER HEATERS 

twos msvisiii 

S U O P I S  F U R N I T U R E  BLANKUsgalimaužpildytc 
W LIETUVIŠKAI — svarbu 

6921 Wade Park Ave EX 1-0911 p&Uakyti! 
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SENIAU IR DABAR 
& S* KARPIUS 

PAŽVELGUS PRAEITIN 

1888, spalio 25 — Lietuviai 
aktyviai ėme dalyvauti politiko
je, agituodami už Benjaminą 
Harrison, Respublikonų partijos 
kandidatą j prezidentus. 

1888, spalio 30-31 — Mahanoy 
City, Pa., įvyko trečias metinis 
seimas "Susivienijimo Visų 
Draugysčių Katalikiškų Ameri
koje". Vadovavo trys kunigai: 
Abromaitis, Varnagiris ir Juo-
dišius. šiame seime organizaci
jos vardas pakeistas į "Lietu
viškas Susivienijimas Ameriko
je". Kitas nutarimas buvo, "Su 
lenkų Związek Narodowy turi 
gyvent "zgadoj", nes jo nariai 
taip pat katalikai ir jame yra 
kunigų". (Kitais metais iš šio 
Susivienijimo jau pradėta šalin
ti lenkininkus. Pirmininku iš
rinktas patriotai kunigas A. 
Burba). 

1908, spalio 21 — Wilkes-Bar-
re, Pa., įvyko Susivienijimo Lie
tuvių Amerikoj specialus seimas 
sąryšyje su F. J. Bagočiaus iš
metimu iš SLA pirmininkystes, 
kuris tų pat metų gegužės mėn. 
seime Scrantone buvo išrinktas, 
bet pasirodė negali būti pirmi
ninku dėl nepilietybės ir kitų jo 
pasielgimų organizacijoje. Ba
gočiaus išrinkimas SLA pirmi
ninku tada skaitėsi socialistų di

deliu laimėjimu. J© vietoje pir
mininku liko Jonas Tareila. 

1909, spalio 27 — Dr. Jonai 
šliupas paskelbė, kad Ameriko
je jau esama apie 600,000 lietu
vių. Apskaičiuota, kad Ameri
koje lietuviai išleido jau 50 pa
skirų knygų, ir eina 23 laikraš
čiai. 

1913, spalio 27 — Chicagoje 
mirė "Draugo" redaktorius, pub
licistas kun. A. Kaupas. 

1917, spalio 31 — Paaiškėja, 
kad mūsų socialistai dar vis 
priešingi Lietuvai autonomijos: 
"Naujienos" nr. 251, atspaus-
dindamos rusų darbininkų rei
kalavimus, apleido iš paragrafo 
2 pačių rusų reikalavimą Lie
tuvai autonomijos. 

1918, spalio 29 — Pilnai su
sidarė Lietuvių Pildomasis Ko
mitetas Washingtone. Nuo tau
tininkų: Dr. J. šliupas ir inž. 
Tarnas Norus — Naruševičius; 
nuo katalikų — kun. X žilius 
ir K. česnulis. 

1922, spalio 22 — Atvyko iš 
Lietuvos pirmutiniai artistai, P. 
Oleka, J. Byra ir M. Leškevi-
čius, smuikininkas, koncertuoti 
lietuvių kolonijose. Susidomėji
mas buvo didelis. Jie grįžo Lie
tuvon gegužės mėn. 1923 m. 

1923, spalio 24 — Praneša 
apie išvykimą j Pabaltijo vals
tybes kito U.S. atstovo, Fred 

Coleman. 
1923, spalio 28 — Išvažiavo 

Lietuvon Seimo narys L. Nat
kevičius, lankęs lietuvių koloni
jas su pranešimais apie Lietuvą. 

KAS TA "HALLOWEEN"? 

Mūsų naujakurius stebina ir 
taip vadinamas "Halloween" ap-
vaikščiojimas spalio 31 dieną, 
prieš Visus šventus. Jeigu ku
rie to nepastebėjot pernai ar 
užpernai, matysit tą labiau lai
kui bėgant, ir galbūt šįmet. 

"Holloween" ~ yra sena Britų 
salų apeiga, surišta su viršgam-
tiškumu, su dvasiomis. Nors se
novėje ji buvo apvaikščiojama 
rimtai, kaip kad būdavo ir seno
sios lietuvių apeigos, bet Ame
rikoje ji paversta "dvasių siau
bu" ir, tuo pasinaudoja vaikai 
nuo to amžiaus, kai tik pradeda 
parėplioti, iki suaugusių. Spalio 
31 vakare apsimaskavę vaikai 
siaučia gatvėmis. Seniau jie sa
vo siautimu pridarydavo dide
lių nuostolių, net gadindami na
mus, viską, ką gali paliesti, bet 
policija pradėjo už tai juos per
sekioti, bausti, tėvams patarti 
mokyti vaikus padoriai žaisti. 

( Vaikai paprastai, senu papro-
i čiu, eina per namus ir prašinėja 
i išmaldos, ir seniau reikėdavo l 

jiems ką nors duoti, o ne — tai 
rasi nugriautus namų laiptus, 
išlaužtas tvoras, vartelius ... 

Ir suaugusieji tą vakarą, ar
ba apie tą laikotarpį, rengia 
"Halloween" pramogas, kaukių 
balius, ir t.t. Visų šventų dienr, 

gal būt, buvo sutaikyta su šia 
sena pagoniška apeiga. 

LIETUVOS PREZIDENTAS 
IR ALT 

Savo straipsnyje, "Tie patys 
kaltininkai?" minėjau, kad 
Amerikos lietuviai katalikai pa
sistengė ignoruoti Lietuvos Pre
zidento atvykimą Amerikon ne
dalyvavimu jo priėmime, kad 
kunigai nedalyvavo ir savo var-
goninkams uždraudė dalyvauti. 

Dalyvavo, betgi, pora kunigų: 
patriotas Amsterdamo klebonas 
(dabar jau miręs) kun. J. žida-
navičius su savo vargoninku ar
tistu Juozu Olšausku. Be abejo, 
dalyvavo ir daugiau vargoninku, 
tik jų nebuvo galima pažinti, 
gal kokie šiaip sau nežinomi kaip 
katalikų veikėjai. Matėsi dar 
vienas kunigas tame priėmime, 
tačiau kas jis buvo nepatyriau. 
Kun. židanavičius, paprastai ne
silaikydavo ALK. Federacijos 
disciplinos, buvo tikras tautinin
kų šalininkftfL 

Kai 1941 metų pradžioje p. 
Prezidentas nuvyko Chicagon, 
ten priėmiman buvo pakviesti ir 
Amerikos Lietuvių Tarybos va
dai; dalyvavo pasitarime su p. 
Smetona tik L. šimutis ir M. 
Vaidyla. Tačiau iš to pasitarimo 
niekas neišėjo, jiedu kaip buvo 
kovotojai prieš tautininkus ir 
A. Smetoną taip ir pasiliko. 

Dalykai nukrypo taip, kad 
man, kaip tautininkų atstovui 
ALT'e, teko iš Tarybos išstoti, 
nes, katalikams, sandariečiams 

#4' 4 *** X y 25 
Vf <• 

«*<•> 
For a short time only we are 
slashing the price to only 

249" 
Imagine! This powerful 17-inch G-E Black-Daylite 

TV Set in Genuine Mahogany Veneer (not metal 

or plastic), with custom-built matching base—at a 

History-making price. You can count on a stand

out picture wherever you live—in a crowded city— 

or in a far-away area. Only a few of these bar

gain sets at this price—if you want one, act now! 
» « s .  

ir socialistams neigiant A. Sme
toną ir tautininkų veiklą, atro
dė, lyg mes tautininkai, būdami 
Taryboje, tuom tik pritariam 
visai šimučio — Grigaičio — 
Vaidylos akcijai prieš A. Sme
toną. Tai istorija tautininkų pa
sitraukimo iš ALT. 

IŠKELIA DEMOKRATŲ 
DARBUS 

Patys didieji netolimos pra
eities Amerikos veikėjai prade
da iškelti viešumon savo bend
radarbių netaktiškus darbus, 
štai, buvęs Finansinės Rekon
strukcijos Korporacijos vedėjas, 
Jesse Jones, kuris savo vadova
vimo laikais toje valdinėje kor
poracijoje per rankas praleido 
per $50 bilionų dolerių, savo iš
leistoje knygoje apsako, kaip 
prezidentas Rooseveltas, įsiga
lėjęs ir jautęsis nepakeičiamas, 
pradėjo laikyti net tą korporaci
ją savo asmenine įstaiga. Iš jos 
Rooseveltas reikalavo skirti žy
miems savo demokratų partijos 
veikėjams — šulams milionų 
dolerių paramas. 

Jesse Jones iškelia viešumon, 
kaip Rooseveltas jam kartą pa
sakęs, "Tai ką, po velniais, Jes
se (tark; Džessi), juk mums 
reikia savaisiais apsirūpinti..." 
štai ko jis iš Jesse Jones reika
lavo: Nupirkti RFC pinigais didį 
New Yorko Empire State pasta
tą, kurio savininkais buvo Ras-
kob, buvęs Demokratų partijos 
nacionalinis pirmininkas, ir Al 
Smith, buvęs New Yorko gu
bernatorius, artimas Roosevelto 
draugas, net 1928 metais kan
didatavęs Demokratų partijoje 
į U.S. prezidentus. Depresijos 
laikais jiems tas pastatas^ buvo 
pražūtis. Už tą pastatą, žinoma, 
būtų mokėję perdidelę sumą, 
draugams pagelbėti, ir valdžia 
būtų įgijus pastatą, be kurio 
ir dabar apsieina. 

Jesse Jones atsisakė tokias 
daugmilionines pagalbas Roose
velto draugams duoti. Jis ati
dengia ir kitas įvairias pasko
las — laikraščiams ir kt., ku
rios buvo suteiktos už Roose
velto rėmimą rinkimų metu. 

Rooseveltas, kaip žinoma, su
laužė Jurgio Washingtono pra
dėtą tradiciją pasitenkinti pre
zidentavimu du terminu, ir kan
didatavo bei buvo išrinktas net 
ketvirtam terminui. Ir apie tai 
Jesse Jones tipiškai išsireiškia: 
"Jis neturėjo noro apleisti Bal
tuosius Rūmus iki bus balsavi
mu išmestas — arba išneštas". 
(Rooseveltas, tikrai, ir buvo iš
neštas). 

"Nežiūrint savo nuolatinių 
kartojimų, 'Aš nekenčiu karo'," 
Jones sako, "Rooseveltas dėjo 
visas pastangas įvelti šalį į ka
rą, nes tas užtikrins jam trečią 
terminą". 

Ta RFC ir po šiai dienai, prie 
Trumano, Demokratų naudota 
kaip melžiama karvutė, dėl ko 
jau išėjo viešumon net dideli 
skandalai. Dėl tos priežasties 
šiomis dienomis turėjo atsista
tydinti Demokratų partijos na
cionalinis pirmininkas Boyle, 
kurio tarpininkavimu iš RFC 
gavo paskolas Trumano rėmėjai 
ir kuris pats už pasidarbavimą 
išgauti paskolai gavo dešimtimis 
tūkstančių komiso. 

RINKIMAI CLEVELANDE 
Ateinantį andradienį visi suaugu

sieji piliečiai turi eiti balsuoti — 
rinkti vietinius miesto valdžios pa
reigūnus. 

Visa eilė kandidatų kreipiasi ir i 
lietuvius, kviesdami uituos balsuoti. 
Šalia dedamų skelbimų, suteikiamo^ 
tokios informacijos: 

S  o  O  P  i  S  F U R N I T U R E  
6921 Wade Park Ave. EX 1-0911 

WILLIAM J. McDERMOTT 

jaunuomenės teismo teisėjas, respub
likonų kandidatas į m'ayoro vietą, 
pareiškė, kad jis nesutinka su pa
siūlymu pakeisti miesto čarterį tiks
lu duoti mayorui teisę pašalinti po
licijos šefą. Jis sako, kad, kaip jau
nuomenės teisėjas, jau ne kartą nu
rodęs, jog Clevelande yra daug že
mos moralės šaltinių, bet kad jiems 
pašalinti reikia paties mayoro ak* 
cijos, tuo tarpu dabartinis, mayoras, 
esą, laikosi "išlaukinio" politikos. Mc 
Dermott sako, kad Clevelandui nerei
kia politinio policijos šefo, nereikia, 
kad esant respublikonui mayorui bū
tų respublikonas ir policijos šefas, 
esant mayorui demokratui būtų de
mokratas ir policijos šefas. Matto-
witzo pašalinimas ir pakeitimus blo
gumų nepašalins: mayoras pats turi 
žinoti, kur yra blogio šaltiniai ir 
pasirūpinti duoti tokius parėdymus, 
kurie policijos būtų vykdomi. Sąry
šy su pastarojo laiko skandalais po-
Hcijoje, McDermott sako, kad yra 
stoka moralės pačioje viršūnėje. Jis, 
McDermott, būdamas jaunuomenės 
teismo teisėju, gėrai žinąs ką reikia 
daryti, kad tie reiškiniai būtų išnai
kinti. Jo nuomone, reikia keisti ne 
policijos šefą, ne miesto čaitarį, o 
tiktai miesto mayorą. 

Kosmopolitinė Piliečių Lyga 

į mayoro vietą remia teisėją McDer
mott ir sekmadieni, lapkričio 4 d., 
Carter viešbutyje nuo 6 iki 8 vai. 
vak. rengia jam pagerbti priėmimą. 
Kviečia įvairių tautybių moteris ap

silankyti, pasipuošusias tautiniais 
drabužiais. ' Norinčios dalyvauti praę 
šomos telefonuoti Mrs. Anna Kafroflu į 
VU 3-G052, ar Laura Gwynowskl, 
CH 1-1488. .*4' 

JOHN. PHIL. McMAHON 

kandidatuoja j miesto, tarybą nuo 
22-os apylinkės ir kviečia balsuotojui 
tuo susidomėti. Gimęs Cleveland#. 
1905 m. rugp. 21, mokęsis čia pat, 
šioje apylinkėje gyvena 18 metų, II 
karo veteranas, tarnavęs kariuome
nėj pietų Pacifike pustrečių metijj, 
20 metų dalyvauja darbininkų orga
nizacijose, 10 metų Cuyahoga aps
krities šerifo pavaduotojas. Žmogus, 
drįstąs pasisakyti prieš komunistui 
apylinkėje, kurioje jie daugiausiai 
pasireiškia. , į 

ADVOKATŲ TARYBA 

į miesto teismo teisėjus nutarė remti 
šiuos kandidatus: Frank D. Celebrei* 
ze, Perry B. Jackson, Louis Petrash 
ir John Bu:sher. Miesto teismas sp-rett* 
džia tokias bylas: susisiekimo n|w» 
laimės, civilinius jieškinius iki $5,00% 
iškraustymo, neapmokėtų sąskaitą 
pretenzijas ir daugelį kitų. Advoka* 
tų Tarybos nuomonė reiškia bendl% 
praktikuojančių advokatų teismo kai* 
didatų nuomonę. 

Vyr. Prosekiutorius Joseph Stearns 

artėjant rinkimams sudaro vis di
desnę konkurenciją kitiems lenktjh 
nėse dėl teisėjo vietos. Jo populiaru* 
mas auga. 1942 metais mayoras Lau
nch e jį paskyrė vyr. prosekiutoriaus 
padėjėju, o 1946 metais mayoras 
Burke pakėlė vyriausiu prosekiuto-
rium. Jo vardas bematant iškilo, kaip 
gabaus, drąsaus ir sąžiningo pareik 
gūno. Stearns yra remiamas visos 
eilės visuomeninių, fraternalinių ir 
politinių grupių. Prieš kelias dienass 
jis susilaukė ir Cleveland New pa
ramos. Piliečių Lyga jį pažymėjo, 
kaip "gerai kvalifikuotą". Jis taip 
pat remiamas Cuyahoga apskr. Demo
kratų part. Vykd. Komiteto, Clev§» 

;land% Darbo Federacijos, GeležintSft^, 
liniukų Brolijos, Kosmopolitinės Dė* 
mokratinės Lygos, Lenkų Visuomet 
nės Lygos, Italų Amerikiečių Dera©* 
kratinės Lygos ir Cuyahoga 
Vengrų Demokratinės Lygos. 

( Perkelta į 7-tą pusi. ) 

SIDABRINIS JUBILIEJUS. Organizatorės Clevelando Lietuvių Moterų 
Klubo (skaitant nuo kaires) Lottie Šukys, Mary Muliolis, Anna Packaitis 
ir Anna Mihelich boa pagerbtos per 25 metų jubiliejaus bankietą lapkri

čio 3 Owens Plantation. 
4 Clevelando Lietuvių Moterų Klu

bas rengia šaunų bankietą su šokiais, 
lapkričio 3 vakare Owens Plantation 
paminėjimui 25 metų darbuotės, ir 
pagerbti šio klubo organizatores: An
na Mihelich, Anna Peckaitis, Mary 
Muliolis ir Lottie Šukys. Įdomu pažy
mėti, kad Mrs. Peckaitis yra jau per 
70 metų, bet tebėr stipri ir visada 
lanko mėnesinius susirinkimus. 

šio bankieto rengimo komisija yra 
sekanti: Adelė Young, Chairman, He
len Peckaitis, Anna Degutis, Lottie 
Šukys ir Anna Busher. 

Šis klubas labai veiklus ir per 25 
metus darbuotės daug yra nuveiku-
sios geru darbu ypač Kalėdų proga 
šelpimų ligonių ir neturtingųjų šei
mas ir t.t. Į 

Per tuos metus pirmininkavo Anna 
Mihelich 20 metų ir Blanche Arbuc-
kas 5 metus. Dabar nauja pirminin
ke yra Mae Mack. |! 

Šis klubas yra apsirubežiavęs na-* 
rių skaičių iki 40. Susirinkimus turi 
kas mėnuo savo narių namuose: po 
susirinkimo turi draugiška pobūvį 8tt 
užkandžiais. > 

Duokim Clevelandui draugišku 

MAYORĄ 
1 š r i n k i m 

JAUNUOMENĖS TEISMO TEISĖJĄ 

W I L L I A M  J .  

McDERMOTT 
Clevelando Mayoru 

McDermott for Mayor Committal 
William J. Voelker, Secretary 
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PYUNKČSE 
TAUTINĖS SĄJUNGOS METINIS 

SUSIRINKIMAS 

Šį šeštadieni, lapkričio 3 d., 7:00 
vai. vak. Ansel Cafe, 1066 Ansel Rd. 
(tarp Superior ir St. Clair) šaukia
mas metinis ALT Sąjungos Clevelan-
do skyriaus susirinkimas. Programo
je skyriaus veikimo reikalai ir valdy
bos rinkimas. Po susirinkimo bend
ras pobūvis. Kviečiami nariai ir pri
jaučiantieji bei norį stoti nariais. 

STUDENTŲ SUSIRINKIMAS 

Clevelande studijuoją lietuviai stu
dentai, (o jų esama per 201) steigia 
studentų sąjungos skyrių. Steigia
masis susirinkimas šaukiamas šį sek
madienį, lapkričio 4 d. 1:00 vai. p. p., 
čiurlioniečių patalpoje. Reikia tikėtis, 
jog ir Clevelande netrukus galima 
bus pajusti, kad turime gražų būrį 
studijuojančios lietuvių jaunuomenės. 

SLA SUSIRINKIMAI 
• '  i  " .  

SLA 136 kuopa šaukia susirinkimą 
sį sekmadienį, lapkričio 4 d., 11:30 
vai., lietuvių salėje. 

SLA 14 kuopa šaukia susirinkimą 
ateinantį antradienį, lapkričio 6 d., 
7:00 vai., irgi lietuvių salėje. 

Abiejuose susirinkimuose bus ap
tariami SLA vadovybes nominaciją 
klausimai. 

Ta proga nario mokesčio dar ne
sumokėjusiems nariams primenama, 
kad reikia susirinkimų metu su tuo 
reikalu susitvarkyti, kitaip negalės 
dalyvauti rinkimuose. 

"ŽAIBO" SUSIRINKIMAS 

Sekmadienį, lapkr. 4 d., 1:00 vai., 
lietuvių salėje šaukiamas LSK "žai
bo" visuotinis narių susirinkimas. 
Programoje pasižymėjusių sportinin
kų bei sporto rėmėjų pagerbimas ir 
bėgamųjų reikalų aptarimas. 

I®:IKIA PADĖTI 

išlaikyti vieninteleHietuvišką j ai 
gimnazijai laisvajame pasaulyje 
— šešioliktosios Vasario gim
nazijai Diepholze (Vokietijoje). 
Nors vieno dolerio auką šiam 
reikalui prašoma siųsti šiuo ad
resu : S.- Laniauskas, 1434 E. 95 
St., Cleveland, Ohio. (Telef. CE 
1-2173). Suaukotieji pinigai per 
BALFą tuojau pat persiunčiami 
gimnazijai. 

RKO Keith's 105th 
Spalio 31 —Lapkr. 3 d. Buck Pri

vates ir Were in the Navy su Abbot 
ir Costello bei Dick Powell ir The 
Andrew sisters. Lapkr. 4-6 cl. Paint
ing the Clouds with Sunshine su Den
nis Morgan ir Virginia Mayo. 

PARDUODAMAS BUICK 

1948 metų, 4 durų, su visais įren
gimais, pilnoj tvarkoj $1.050. Kreiptis 

UNKIMAI CLEVELANDE 

r 

MAYORAS THOMAS A. BLRKE 

nurodo, kas j% vadovavimo metu Cle
velande pasiekta. Nežiūrint medžia
gų trūkumų, visokių pagerinimų pro
grama įvykdyta $100,000,000 vertės, 
nepadidinant bendrųjų mokesčių. Tarp 
tų pagerinimų paminėtina nauja 
vandentiekio įmonė, verta arti 25 mi-
lionų dolerių, padidinusi vandens tie
kimą miestui iki 415 milionų galionų 
per dieną.- Kanalizacijos įrengimams 
pagerinti įdėta apie 9 milionai dole
rių. Ugniagesių įrengimų per pa
staruosius trejus metus įgyta dau
giau, negu per 30 metų prieš tai. 
Ugniagesių pasirengimas pasiekė 
augščiausio laipsnio. Clevelandas ofi
cialiai Keefauver komiteto pripažin
tas miestu, kuriame mažiausiai nusi
kaltimų. Burke administracijos metu 
atnaujinta beveik trečdalis — 1.280 
mylių — gatvių grindinio. Toliau nu
matyta kasmet skirti $1,800,000 gat
vių grindiniui gerinti. Tiltų planingas 
taisymas sutaupo miestui apie 100,000 
dol. kasmet. Pagerintos žaidimų aikš
tės ir įrengta 50 naujų. Per 6 metus 
įrengta per 10,000 naujų gatvės švie
sų. Perstatyta miesto ligoninė, įreng
tas naujas sveikatos centras, pa
daryta didelė pažanga oro gryninimo 
srityje. Ta programa numatoma tęsti. 

Dėl policijos viršininko Matowitz 
Burke pareiškia, kad siūlomas ear-
terio pakeitimas nėra surištas su' 
šiuo asmeniu, bet bendrai siekia duo
ti mayorui teisę pakeisti policijos 
viršininką, jei reikia. 

Taisėjas Lewis Drucker 

if miesto teismo valdininkas William 
J. Reichle drauge su teisėjais Celeb-
rezze, J. pusher, P. B. Jackson ir L. 
Petrash yra remiami Cuyahoga ad
vokatų draugijos, Wilson and Wilson, 
C. P. A., National City Bank Build
ing. Iš 800 narių, kurie buvo atsi
klausti, už juos pasisakė 563. 

1567 East 70 St. UT 1-3876 

A. SMIGELSKI8 

senosios Amerikos lietuvių kar
tos veikėjas. Jis dažnas svečias 
Dirvos redakcijoje ir lietuvių 
parengimuose. Rūpestingai per
ka naujai išėjusias knygas ir 
talkininkauja Dirvai naujais 
skaitytojkis. 

KUDIRKIEČIAI 

susirenka šiandien, ketvirtadienį, lap
kričio 1 d., lietuvių salėje. Nariams 
primenama taip pat, kad ta proga 
atsilikusieji pasirengtų susimokėti 
duokles. 

JIEŠKAU SĄŽININGOS MOTERS 

namų darbams ir vaikui prižiūrėti. 
Gyventi ten pat. Kreiptis: 

. ' 

Mozūraitis, LO 1-7795 

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS 

vienai moteriškei, kuri gaus maistą 
ir kambarį nemokamai, jei padės pa
sitvarkyti namų ruošos darbuose. 
Kreiptis: 

6712 Wade Park Ave. 

PARDUODAMAS NAMAS 

2 šeimų, butai šalia viens kito. Kiek
viename 7 kambariai, didelis kiemas, 
namas gerai išlaikytas. Netoli šv. 
Jurgio bažnyčiai* 

6013 Dibble Ave. EX 1-6287 

B A L S U O K  U Ž  C L E V E L A N D  

Perrinkime 

BURMISTRĄ 
(Mayor)) 

THOMAS 

A. 

BURKE 
m  i  N  *  I M A  i  

Antradienį, lapkričio .6, IMI 

< tH * 
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Cuyahoda Apskri t ies  Demokratų Vykdomasis  Komitetas .  Ray T. Miiler,  Chairman 

Elect 

ROBERT SELZER 
Judge 

MUNICIPAL COURT 

QUALIFIED BY 

EXPERIENCE 

PRESENT ASSISTANT 

DIRECTOR OF LAW CITY OF 
CLEVELAND 

VOTE FOR 

JOHNNY 

K I L B A N E  

For 
Ckrk of The Municipal Court 

of Cleveland 
Election—NW. 6, 1951 

George Waylonis 
keturių vyrų orkestras įvairiems 

parengimams. Prieinama kaina. 

Tel.: 
UL 1-2993 

PALIKIT 
TEISĖJĄ LEWIS 

DRUCKER 
MIESTO TEISME 
Aštuoniolika tarnybos metų 

JONAS G. 
POLTER 

L i e t u v i s  

Nfimų Maliavotojas 

Popieriuotojas 
Apkainavimas ar patari
mas reikale jusų namo 
pagražinimo suteikiama 

nemokamai. 

£95 East 123rd St. 
Telef.: POtomac 1-6899 

NO BETTER 
TERMS 

ANYWHERE 
LOANS TO 

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

«H( BANK rOR Alt THI MOFll 

BE SURE 1  

"' g U 

O VOTE NOVEMBER 6, 1951 

ELECT...  

LEO E. 
R A T T A Y  

MEMBER OF 

Cleveland 
Board of Education 

four Year Terfi 

o f  W o r l d  W a r  I I  

Clevelandiečių pasirinkimas 
DAUGIAU KAIP PER 50 METŲ 

MONCRIEF ŠILDYMO SISTEMOS y 
G  A  S A S  

ALIEJUS 

A N G L I S  

T H E  H E N R Y  F U R N A C E  C O . ,  Medina, Ohio 

Perrinkit 

JOSEPH W. KOVACH 
Councilmanu 
28 APYLINKĖJ 

TINKAMAS IR PATYRĘS 

Balsuokit UŽ 
APSKRITIES LABDARYBĖS MOKESTĮ 

šio 1.7 Mil. mokesčio atnaujinimu metams nepadidins 
dabar esamy mokesčiu. 

Balsuokit UŽ 
$10,000,000 Bonu išleidimą 

APSKRITIES KELIAMS IR TILTAMS 
Apskrities dalis iš $32,000,000 programos 

Jūsų balsas UŽ 
$350,000 APSKRITIES BONŲ IŠLEIDIMĄ 

Kad naujas modernus Coroner įstaigos pastatas su naujais įrengi
mais pakeistų pasenusį 1896 metų laužą. 

• JOKIO DADIDINIMO Apskrities skolų mokėjimo mokesčiuose 
tų bonų išleidimas nereikalauja. 

Balsuokit TAIP dėl 
CLBVELANDO MIESTO 12.15-MIL. MOKESČIŲ 

Bendriesiems reikalams 
Tai yra padidinimas tik 5-mis dešimtosiomis tūkstantinės, ir NESU
DARYS bendrų mokesčių padidėjimo ateinančiais metais. 
Visus tuos dalykai rūpestingai išstudijavo ir balsuotojams reko
menduoja patvirtinti: 

Mokesčių Komisija it Direktorių: Taryba 

THE CLEVELAND CHAMBER OF CftllUEfiCE 
Tarnauja Clevelandui nuo 1848 m. 

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

na kiekvienam, jog reikia taupyti, kad kokiam reikalui 
i&tikus nebūtų vargo ir rūpesčių. 

Lietuvių Bankas yra pelninga ir saugi taupymo vieta, 
nes čia kiekviena santaupų sąskaita yra apdrausta iki 
$10,C00 Federal Insurance 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. ** 

u.> C A 1 

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

THE SUPERIOR SAVINGS 
AND LOAN ASS'N. 

H712 Superior Ave. HE 1-2498 

C  U v e l a n d ,  O h i o  
». 

1 * 

P J KERSIS 
009-12 Society for Savings Bldn:—Cleveland. Ohio 

OFISO TELEF.: MAin 1-1773. REZIDENCIJA: PENINSULA 2621 

Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuoee, kreip
kitės j mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai
riuose apdrau^os-insnrance reikaluos*. 

Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir Išpild 
garantuojama. Kreipkitės j mane telefonu arba asmeniškai. 

SA 

Pilnai padengta apdrauda UTah 1-4515 

WM. DEO^S PAINTING CO. 
WM. DEBESIS 

Namų Pagražinimas iii Vidaus ir iš Lauko 
7526 Star Avenue Cleveland 3, Ohio 

4k 

f I J S AMAS JEWELER I 
k . S 
| Persikėlę j naują didesnę ir gražesnę krautuvf » 

| 7007 Superior Ave. Greta Ezclla Theatit | 

^ Dabar jau iurime didesnį rinkinį Deimantų, žiedu, Lallo 
| rodėltŲ ir visokių gra'daikčiu, už nupigintą kainą. 

-•'."i •*, . 

ELECT • 

Vfvjan S. Parker 
" • • * •• 

CANDIDATE FOR 

Councilman 

1 Ith Ward 

Equal Rights ta all Regardless 

of Race Color Of Creof 

CLEVELAND© ADVOKATŲ SĄJUNGA REMIA ... 
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Wrlkslis Fosssra3 Kome 
Valdžios pripažinta laidotuvių direktorė 

Aldona Wilkelis - Wirby 

Pilnas laidotuvių patarnavimas 
—HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS— 

HEnderson 1-9292 6202 SUPERIOR AVE. 

'j - %J&r'£k:) la&SftyK- Ai-? 'ivj 

perrinkti teisėjais į CĮev elando Miesto Teismą 
RINKIMAI LAPKR. 6, 1951 • Pagal nutarimą VISŲ Cuyahoga apskrity praklikuoj^»žiy »0vokatij 

Cleveland Bar Association ę, Robert Wheeler, Campaign Charman 

ATMINKIT... ADVOKATAI PAŽĮSTA GEEUS TEISĖJUS 

JAKUBS & SON 
FUNERAL HOME 

Vėsinamas oras Jūsų patogumai >• 

.Delia Ę. Jakubs & William J. Jakulis ^ 
Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 

25 metai simpatingo ir rimto patarnavimo 

6621 Edna Avenue ENdicott 1-1788 
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DIRVA THE FIELD 

%euakcijoe' ir •armnistracijas adresai — DIRVA, 6820 Superior Avenue, Cleveland 3, Ohio. — Telefonas? ENdicott 1-4486 
ftMaktorius Vincas RASTENIS (buto telefonas: UTah 1-6747) Redaktorius Balys GA1D21UNAS (buto telefonas: CArfield 1-7406). 

D U  V E I D A I  
Bendruomenes ir Tarybos klausimu 

Iš New Yorko mums praneša, 
kad paskutiniai pareigiamieji 
darbai Amerikos Lietuvių Bend
ruomenės šventei, lapkričio 18 
d. įvyksiančiai New Yorke, bu
vo aptarti pereitą penktadienį. 
Šventės rengimo komiteto po
sėdyje dalyvavo net trys Ameri
kos Lietuvių Bendruomenės cen
trinio (laikinio, organizacinio?) 
komiteto nariai: prel. J. Balkū-
nas, A. Saulaitis ir dr. P. Vilei
šis. Tuo metu New Yorke ALT 
suvažiavimo reikalais lankęsis 
ALT sekretorius dr. P. Grigai
tis taip pat apsilankė tame po
sėdyje ir posėdžiaujantiems su
teikė naudingų informacijų. 

Vadinasi, lapkričio 18 dieną, 
tuoj po Tarybos suvažiavimo, 
rengiamos iškilmės, kuriomis 
būsiąs formaliai pradėtas Ame-
Hkos lietuvių bendruomeninės 
organizi?ijos veikimas. Kaikas 
tą šventę vadina lyg ir bendruo
meninės organizacijos "kertinio 
akmens" pašventinimu. 

Visa tai labai gerai ir gražu, 
tik viena bėda — tai visiška ne
žinia, kaip ir kokiais pagrindais 
visa tai organizuojama, čia ne
norime iš anksto pasakyti, kad 
įtartumėm organizavimosi pa
grindus netinkamus. Ne, tik ne
gerai, kad nėra aiškumo. 

Dar kartą reikia prisiminti, 
kad pereitame savo suvažiavime 
ALT priėmė tam tikrą nutarimą 
— rezoliuciją. Svarbiausia tos 
rezoliucijos mintis brvo, kad 
bendruomeninio organizavimosi 
klausimas būtų sprendžiamas 
kontakte su Taryba ir kad būtų 
tinkamai išspręstas klausimas, 
kaip praplėstoje visuomenės 
(bendruomenės) organizacinėje 
sistemoje turi būti paskirstyti 
uždaviniai. Rezoliucijoje buvo 
kalbėta tiesiog apie atitinkamą 
pačios Tarybos veiklos (organi
zacinės sistemos) išplėtimą. 

Leiskime, kaip dabar atrodo, 
Tarybos sudaryta komisija atra-
dfo, kad tikslingiau yra Tarybą 
palikti savo senoje vietoje ir 
kurti bendruomeninę organiza
ciją kitiems reikalams, kurių 
Taryba savo veikime nepaliečia, 
būtent, kurti bendruomenės or
ganizaciją šalia Tarybos. 

Ar taip geriau, ar ne — gali 
būti visokių nuomonių. Bet šio
se aplinkybėse nėra net gali
mybės turėti tokiu klausimu aiš
kią nuomonę, kadangi nei Ta
rybos komisija, nei pati Taryba 
(jos Vykd. Komitetas), nei cent
rinis bendruomenės organizaci
nis komitetas niekur viešai dar 
nepasakė, kokiais samprotavi
mais vadovaudamiesi jie taip 
nusistatė ir kokia bus organi
zavimosi sistema. 

ALT suvažiavimas, atrodo, 
bus pastatytas prieš tokj faktą, 
kad pereito ALT suvažiavimo 
rezoliucija buvo atmesta ir klau
simas visiškai kitaip sprendžia
mas. Reikia tikėtis, kad ALT 
vykdomasis komitetas šių metų 
Suvažiavimui paaiškins, kodėl 
jis pasielgė kitaip, negu buvo 
įgaliotas. Bet tuo tarpu yra 
štai koki keisti reiškiniai. 

1. ALT pirmininkas, sako, pa
laiminęs "rytiečių" iniciatyvą 
pradėti bendruomenini organi-
ssavimąsi, nelaukiant, kol Tary
ba "atitinkamai išplės savo veik
lą", kaip tai buvo pasakyta per
ėtų metų Tarybos suvažiavimo 
rezoliucijoje. 

2. ALT vicepirmininkas nėra 

padaręs jokio naujo pareiškimo 
tuo reikalu, o anksčiau buvo 
vienas iš siūliusių bendruome
ninio organizavimosi klausimą 
spręsti Tarybos ribose, atitin
kamai pritaikant jos organiza
cinę sistemą. , 

3. ALT iždininkas, nors ir 
balsavęs už minėtą rezoliuciją, 
visą laiką, nuo pat pereitų metų 
suvažiavimo, savo redaguoja
mame laikraštyje kiekvieną pri
minimą apie bendruomenini su-
siorganizavimą laiko "iš stovyk
lų nešamomis pastangomis pri
mesti Amerikos lietuviams sve
timą diktatūrą". 

4. ALT sekretorius ... Čia 
jau daugiau įvairumo: 

a) Kai pereitų metų gale bu
vo priminta Tarybos suvažiavi
mo rezoliucija ir buvo nurodyta, 
jog susidaro įspūdis, kad ši re
zoliucija nesirengiama vykdyti, 
tai ALT sekretorius per Nau
jienas labai pasipiktino tokiu 
įtarimu ir tvirtino, jog viskas 
skubama daryti, kad rezoliucija 
būtų įvykdyta; 

b) Vėliau jis tai šen tai ten 
esąs susirinkimuose pasisakęs 
tuo reikalu taip, kad niekas ne
galėdavo aiškiai suprasti, ar 
ALT sekretorius nori tą reika
lą visai atmesti, ar nori ką pa
daryti, ar taip sau atidėlioja; 

c) Dabar, kaip sako praneši
mas iš New Yorko, jis bendruo
menės organizatoriams net nau
dingų patarimų davęs; 

d) O iš Los Angeles gauname 
žinių, kad ALT sekretorius to 
miesto ALT skyriaus vadovybei 
davęs visiškai aiškų nurodymą, 
būtent, kad ALT skyriaus at
stovui Į susirinkimą bendruome 
nės reikalu nėra ko eiti, nes tai 
nėra ALT reikalas ir ALT nieko 
bendra su tuo neturi! 

Vadinasi, New Yorkui, prie 
Atlanto, parodytas vienas vei
das, o Los Angeles, prie Paei-
fiko, — visai kitas ... 

Tarybos Vykdomąjf Komitetą 
faktiškai sudaro keturi asme
nys. Bet jie yra ne tik šiaip 
asmenys, o ir Tarybą sudaran
čių visuomenės organizacijų at 

stovai. Tarybos suvažiavime nu
tarimus priima didesnės, ne 
vienasmenės organizacijų dele
gacijos. Jeigu vėliau vienašme
niai organizacijų delegatai pa
sielgia kitaip, negu didesnės de
legacijos nutaria, tai gali būti 
dvejopai: arba tos organizacijos 
pakeitė savo nusistatymus, pa
reikštus bendrame suvažiavime, 
arba tie vienašmeniai delegatai 
veikia prieš savo organizacijų 
nusistatymą. 

Pirmuoju atveju atitinkamos 
organizacijos turėtų šiame su
važiavime aiškiai pasisakyti, ko
kio gi pagaliau jos yra nusista
tymo šiuo seniai keliamu ir vis 
neišsprendžiamu klausimu. Ant
ruoju — atitinkamos organiza
cijos savo delegatus turėtų pa
keisti tokiais, kurie vykdytų jų 
pareikštus , netgi bendruose su 
kitomis organizacijomis nutari
muose priimtus nusistatymus, 
o ne deleguoti nutarimų vykdy
mo pareigoms tokius, kurie su 
organizacijos nusistatymu nesi
skaito. 

Sakysime, jei socialdemokratų 
organizacija pasisakytų, kad ji 
bendruomeninio organizavimosi 
idėją visiškai atmeta, tai tada 
būtų aišku, bet kada jos delega
cija balsuoja už teigiamą to 
klausimo išsprendimą, o jos vy
riausias delegatas Taryboje pas
kui New Yorke kalba vienaip, 
Los Angeles kitaip, o Chicago j e 
— nei šiaip nei taip, tada vietoj 
kokių nors susiorganizavimo pa
tobulinimų tegalima sulaukti tik 
visiško susipainiojimo. 

Tas pats tinka visoms kitoms 
organizacijoms. Pvz., kas šian
dien gali suprasti, ar visiškai 
neigiamo nusistatymo šiuo klau
simu yra tik Sandaros redakto
rius (ir ALT iždininkas), ar vi
sa sandarieČių organizacija? 

Ateinančio Tarybos suvažia
vimo uždavinių tarpe turėtų bū
ti taip pat ir uždavinys — pasi
rūpinti, kad Amerikos Lietuvių 
Taryba visais klausimais, ypač 
tokiais, kaip bendruomenės, Vil
ko ir pan., turėtų aiškų, o ne 
dvejopą veidą. 

Didžiulis komiškų vaidinimų ir šokių 

i 
įvyksta Sekmadienj 

LAPKRIČIO - NOVEMBER 4 diena 
MALONIOJ IR JAUKIOJ 

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

Programoje: KCMIŠKI 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 Tautinė Sąjunga 

Ar Churchilis atstatys Britų Imperijos galią? 
Pereitą ketvirtadienį Anglijo-. 

je įvykęs konservatorių laimėti 
rinkimai, vėl Winstoną Chur-
chillį pastatė vyriausybės prie
šaky. Jo partijos laimėjimas nė
ra didelis, nes tik 18 parlamen
to vietų ją skiria nuo darbieeių. 
Darbiečiai gavo. kiek daugiau 
balsų už konservatorius (beveik 
14,000,000) — (niekas Anglijoje 
dar nebuvo surinkęs tiek bal
sų!), tačiau dėl rinkimų siste
mos ir liberalų talkos vietų skai
čius iš-~jo didesnis konservato
riams. Konservatoriai - šių metų 
rinkimuose laimėjo vietų dau
giau kaip darbiečiai 1945 m. 
rinkimuose, nors ne tiek dau
giau, kiek tikėjosi (tik 18 dau
giau, ne 50 ...). 

Churchillio vyriausybei Wa-
shingtono sluogsniai neprana
šauja ilgo gyvenimo. Tačiau, la
bai greit sudaręs savo kabinetą, 
Churchillis yra pasiryžęs vi
sa energija nugalėti visas tas 
kliūtis, kurios stoja ant kelio ne 
tik pačios salos, bet ir visos im
perijos prestižui bei saugumui. 

Daug ir sunkiu problemų 

Krašte, kuris sugeba pats iš
maitinti tik 30 milionų iš 50 mil. 
gyventojų ir kuris dėl to yra 
priverstas daug eksportuoti, vi
daus problemos jungiasi su tarp
tautinėmis. Jei Anglija pilnumo
je vykdo savo tarptautinius įsi
pareigojimus, tai kenčia jos vi
daus reikalai. Susitelkusi iš
spręsti savo vidaus sunkumus, 
Anglija nusilpnintų savo gyny
bos pastangas. 

Spręsdami vidaus klausimus, 
konservatoriai turės apsispręsti, 
kokias socialistų įvykdytas re
formas palikti ir kokias likvi
duoti. Vyriausybe turės pagal
voti, ką daryti ekonominės kri
zės atveju. Konservatoriai žada 
privatinėn nuosavybėn grąžin
sią geležies ir plieno pramones, 
tačiau kitas pramonės sritis — 
D. Britanijos Banką, anglį, gele
žinkelių ir kelių transportą, ga-
zą ir elektrą, civilinę aviaciją ir 
užjūrių susisiekimą — paliksią 
ir toliau nacionalizuotas. Eko
nominiai reikalai yra žymiai 
rimtesni, turint galvoje tai, kad 
britai daugiau išleidžia kaip už
dirba. Daugiausia rūpesčių ke
lia britu pradėta vykdyti 13.1 
biliono dol. ginklavimosi progra
ma. Reikalingos importuoti ža
liavos, gi jų kainos žymiai grei
čiau pakilo, kaip britų eksporto 
kainos. Augant infliacijos pa
vojui, vyriausybei lieka išlaiky
ti visas kontroles, didinti dar
bininkų gamybini pajėgumą, iš
laikyti kainų lygį ir kt. čia bus 
vėl susidurta su darbininkų uni
jų ir šeimininkių nepasitenkini
mu ir su streikų grėsme. ^ 

Ryšys su vakarais nesilpnės 

Olurchilliui atėjus j valdžią 
vgl atstatyta 1945 m. Didžioji 
Trijulė tik su tuo skirtumu, 
kad dabar Du Didieji yra atsi
stoję vienoje 'barikadų pusėje 
prieš Treti jį. Kaip pabrėžiama 
politinių amerikiečių sluogsnių, 
esmėje konservatorių laimėji
mas nepakeis britų vaidmens 
šioje pasaulinio masto kovoje. 
Konservatoriai pritaria sąjun
gai su vakarais, ginklavimosi 
programai ir karo vedimui Ko
rėjoje. čia daugiau rūpesčių ga
li sukelti vis labiau auganti dar
biečių Bevano frakcija, griežtai 
nusistačiusi prieš didesnį santy
kių glaudinimą su Amerika. 
Kiek liečia Sovietų Rusiją, 
Churchillio priešingos pažiūros 
Kremliui yrą jau nuo seniau ži
nomos. Tačiau kiek itakos Chur
chillis padarys vakarų santy
kiams su Sovietais — šiuo metu 
tik spėliojama. Nors senasis po
litikas savo rinkimų kampani
joje ir buvo pasisakęs dėl rei
kalo susitikti Trims Didiesiems, 
tačiau Trumanas pakartotinai 
pabrėžia Staliną galįs priimti tik 

Washingtone ir 'niekur neįma
nąs vykti su juo susitikti. Da
bar tikimasi, kad greitu laiku 
Churchillis vyksiąs | Washing-
toną ir drauge su Trumanu ban
dysiąs spręsti visas opiąsias 
problemas, santykius su sovie
tais pirmoje eilėje. Neabejotina, 
bus prašoma ir nemažos pasko
los, gal net didėsnėsf už darbie
čių gautąją. 

O kaip kontinente ir Rytuose? 
i 

Laukiama, kad naujoji britų 
diplomatija įvesianti kiek pa
keitimų savo santykiuose su 
kontinentu ir su Tol. bei Art. 
Rytais. Tikimasi, kad Churchi
llis labiau parems Europos Tary
bą ir Schumano planą. Tol. Ry
tuose naujoji vyriausybė, atro
do, ves labiau pozityvią politiką 
nei Attlee vyriausybė, kiek lie
čia JAV vadovaujamą Korėjos 
karą ir kom. Kinijos pripažini
mą Art. Rytuose pažadėta pa
rodyti tvirta ranka. Churchillis 
nenori karo praplėtimo Korėjo
je ir norėtų stiprinti Indokiniją. 
Viena opiausių vietų — Egiptas, 

kur jau # paskelbta visuotinė mo
bilizacija. Egiptas j ieško būdo 
iškrapštyti britus. Sabotažo ga
limybės Suese daug menkesnės 
kaip Panamos kanale. Jau leng
viau, vokiečių pavyzdžiu, užmi
nuoti kanalą, bet tai tik laikinė 
priemonė. Iš Kairo praneša, kad 
lengviausia suvaržyti kanalo su
sisiekimą būtų egiptiečių darbi
ninkams atsisakius krauti laivus 
bei tiekti laivams šviežio van
dens ... 

Pasaulio reagavimas — 
palankus 

Churchillio grįžimą f valdžią 
pasaulis sutiko palankiai. Pa
brėžta 77 m. amžiaus politiko 
stipri individualybė ir D. Brita
nijos reikšmė tarptautiniame 
gyvenime. Washingtonas sveiki
na dinamik} Churchillio politi
koje ir ja daugiau pasitiki, ypač, 
kad socialistų ideologija kongre
so narių tarpe buvo kėlusi daug 
įtarinėjimų. Pačiame Londone 
pastebėta, kad rinkimų rezulta
tais ne paties socializmo idėja 
buvusi diskredituota, bet kad 

britai pavargę nuo senų veidų ffl 
senų metodų. Artėjanti žiema 
kėlė aliarmuojančio pobūdžio 
nuotaikų, tad ir atsisukta | 
Churchillį kaip įprastinį daug 
didesnės Britanijos simbolį* 

Nauji mokesčiai, nauji rūpesčiai 

Reikalas didinti gynybos pa
stangas iškėlė būtinumą pakelti 
mokesčius J. Valstybių gyvento* 
jams. Nuo lapkričio m. 1 d. pa
kelti mokesčiai nuo asmens pa
jamų (1 dol. nuo 50 dol. apmo
kestinamų pajamų), mokesčiai 
nuo rūkalų, alkoholio, automobi
lių ir 1.1. Pastebėtina, kad pra
gyvenimo kaštai JAV-se nuo 
1S39 m. pakilo 86 nuoš. Pragy
venimui reikia daugiau dolerių, 
gi uždarbis mažėja — štai nuo 
5,000 dol. apmokestinamų pa
jamų teks mokėti nuo kiekvieno 
dol. 29 ct. Didėjant mokesčiams,, 
kitais metais reikia tikėtis dar
bų didėjimo krašte ir drauge 
atlyginimų kilimo. 

V. Rimvydas 

M  9  s  n  š e š i  m  i  I  i  o  n  a  i !  
Lmsn Pabaltijin grįšime vieningi 

Baltijos jūros pakraščiuose 
nuo priešistorinių laikų gyvena 
daug tautų: lietuviai, latviai, 
estai, suomiai, švedai, danai, 
lenkai ir istoriniais laikais įsi
tvirtinę vokiečiai bei rusai. Bet 
Baltijos jūra nesivadina kitoms 
tautoms artimu vardu. Jos 
vardas — Baltija Bal-
tica, Baltic). Visas pa
saulis ją tuo vardu ži
no, visų tautų mokslo ir litera
tūros knygose ji tuo vardu va
dinama, aprašoma, apdainuoja
ma. Tik vokiečiai, lyg ir igno
ruodami baltų tautas, Baltijos 
jūrą neseniai pradėjo vadinti 
šiaurės jūros (Nordsee) pavyz
džiu — Ostsee (Rytų jūra) var
du. 

Tie, kurie davė Baltijos jūrai 
tą amžiną vardą, turėjo būti ži
nomi pasaulyje, gausūs, reikš
mingi, kultūringi ir stiprūs. Ir 
jie toki buvo. Kas gi jie? Gi 
baltų (aisčių) giminės: lietu
viai, latviai ir vakarų gudai, gy
veną plačioje Nemuno ir Dau
guvos upynų erdvėje, ant ryti
nio Baltijos jūros kranto. 

Amžių bėgyje, iškilus verž
lesnėms tautoms iš vakarų, pie
tų ir rytų, baltų kraštai pergy
veno daug okupantų, kurie įvai
riai juos krikštijo: Ostpreus-
sen, Kurland, Livland, Severo 
Zapadny Kraj, Neuostpreussen, 
Ostland. Dalinai baltų erdvės ir 
žmonių sąskaiton iškilusiems di
diesiems kaimynams buvo gerai 
žinomas Lietuvos vardas, 
jų politikai netiko savaimingi 
L a t v i j o s  i r  E s t i j o s  
vardai. Iš viso jiems buvo ne
p a g e i d a u j a m a s  š i ų  T r i j ų  
Mažųjų 1918 metais atsi
radimas ir žydintis jų trijų res
publikų gyvenimas. Todėl buvo 
šnairuojama ir dabojama, kad 
tik šie trys "liliputai" nesusi
j u n g t ų  i r  n e s u d a r y t ų  P a b a l 
tijo bloko, kuris reikštų še
šių milionų gyventojų labai ga
jos valstybės politinį, ekonomi
ni, kultūrinį ir militarinį svorį. 

Neturėdamos grobu o ni š k ų 
tikslų, tik norėdamos su visais 
kaimynais taikiai gyventi ir sau 
geresnį rytojų sukurti, Lietu
vos, Latvijos ir Estijos respub
likos, pasitikėdamos garbingos 
atminties JAV prezidento Wil-
sono po pirmojo pasaulinio karo 
paskelbtais pavergtų tautų lais
vės ir apsisprendimo punktais, 
nepriklausomybės metuose buvo 
lyg ir pamiršusios tuos bendrus 
pavojus, kurie joms grėsė iš 
vakarų, pietų ir rytų. Visos trys 

tautos jautė glaudesnio susiar
tinimo reikalą, bet ilgus metus 
vienybės idėja buvo puoselėja
ma tik akademiškai, lietuvių — 
latvių, lietuvių — estų ir latvių 
— estų vienybės draugijose. 
Greitesniam suartėjimui valsty
biniu mastu buvo permaža dė
mesio iš visų trijų respublikų 
atsakingųjų pareigūnų. 

Šiandien gal dar sunku pasa
kyti, ar Lietuva, Latvija ir Es
tija būtų išvengusios to baisaus 
likimo, kuris jas ištiko 1940 
metais ir vėliau, jei Pabaltės Są
junga būtų buvusi sudaryta bent 
dešimt metų anksčiau. Galima 
tik viena pasakyti ,kad į tvirtai 
vieningą Pabaltijį nebūtų buvę 
lengva įvesti, Trojos arklio, kas 
labai lengvai Sovietų Rusijai pa
vyko padaryti Pabaltijo respub
likoms nespėjus tvirtai susi
jungti, suderinti savo politinę ir 
militarinę jėgą. 

Būdami toli nuo Nemuno, 
Dauguvos ir Narvos krantų, kur 
raudonasis teroras siaučia visu 
baisumu, mes esame kovojan
čių lietuvių, latvių ir estų tautų 
avangardas užsienyje. Su pa
vergtomis tėvynėmis neturime 
tiesioginių ryšių. Tačiau tvirtai 
jaučiame, ko iš mūsų jos laukia. 
Kiekviena minutė yra brangi. 
Giminingumas, kaimynyste ir 
bendras likimas reikalauja iš 
mūsų suderintos veiklos sustip
rinti kovai dėl laisvės Pabaltijy. 
Paskirai eidami mes esame silp

nesni ir mažiau reikšmingi. 
Tarptautinėse organizacijose ir, 
koferencijose daugiau sveria 
tie atstovai, kurie kalba ne pus
antro, dviejų ar trijų, bet šešių 
ir daugiau milionų vardu. 

Tarpusavyje mes turėjome, 
turime ir turėsime naminių "ne
susipratimų", bet jie yra tokie 
nereikšmingi šiuo metu, kada 
eina kova prieš bendrą priešą, 
sugrovusį mūsų nepriklau
somą gyvenimą ir planingai žu
dantį mūsų tautas. Kalbėkime 
tik apie tai, kas mus jungia. 
Vienybėje yra mūsų trigubai di-
diesnis svoris ir pasisekimas 
tarptautinėje arenoje. 

Mūsų viršūnėse, vadovauju* 
čiuose veiksniuose yra šioks toks 
susiderinimas: daug kur tarp
tautinėse institucijose lietuviai, 
latviai ir estai pasirodo vieningi. 
Ar tuo galime pasitenkinti ? Rei
kia, kad vienybės idėja plačiai 
apimtų mūsų visuomenes. Mūsų 
rikiuojantieji veiksniai turi ras
ti gyvą plačiųjų masių pritari
mą. Jie turi jaustis įgalioti kal
bėti šešių milionų vardu. 

Tremtyje ir emigracijoje m«S 
turime geriausias sąlygas plėsti 
ir gilinti mūsų vieningumą, čia 
mes visi trys esame lygūs. Tad, 
stiprindami mūsų bendrą kovą 
dėl Pabaltijo išlaisvinimo, pa
sauliui pasirodydami šešių mi
lionų vardu, ruoškimės grįžti į 
Pabaltijį visi būdami karščiau
siais vienybininkais. 

Ed. Karnėnas 

VYTAUTO AUGUSTINO VAIZDŲ 
KNYGA IŠEINA 

Visiems suinteresuotiems tau* 
tiečiams leidykla VAGA malo
niai praneša, kad Vytauto Au
gustino Lietuvos vaizdų knyga 
baigiama spausdinti ir lapkrišio 
mėn. pradžioje jau pasirodys 
knygų rinkoje. Didelio formato 
liuksusiniame popieriuje telpa 
per 100 įvairių meniškų vaizdų. 
Knygos įvadas ir parašai po 
paveikslais yra lietuvių ir ang
lų kalbomis. 1 

Gerbiamiems šios knygos pre
numeratoriams pranešame: nors 
knygos kaštai pasirodė esą žy
miai aukštesni, negu anksčiau 
buvo numatyta, bet visiems pre
numeratoriams ji bus išsiunti
nėta už jų atsiųstus 3 dolerius. 
Mūsų ankstyvesni pranešimai 

spaudoje ir daugeliui asmenų 
išsiuntinėti laiškai knygos kai
nos požiūriu nustoja galios. 
Knygų'rinkoje ji bus pardavinė
jama po 5 dolerius. 

Knygos tiražas yra kuklus, 
todėl tautiečiams patariama š| 
retą ir vertingą leidinį- iš anks
to užsisakyti. Prenumerata dar 
priimama šiomis naujomis są
lygomis: kas iki š. m. lapkričio 
1 d. atsiųs 4 dolerius, tam ši 
knyga pirmomis lapkričio mėn. 
dienomis bus išsiųsta. Pavėla
vę už ją privalės mokėti pilną 
kainą. Perskaitę šį pranešimą, 
nedelsdami siųskite užsakymą 
su pinigais šiuo adresu: P. Ali
šauskas, 107-17 188 Street, Rich
mond HiU, N. Y. 

Leidykla VAGA 
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