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Dviejų dalių 
Pirmoji dalis 

CLEVELAND, OHIO

DABARTINIS 
LIETUVOS 

ADMINISTRACINIS 
PADALINIMAS

Komunistai, naikindami viski} 
kas tik ne jų sukurta, panaikino 
ir buvusį Lietuvos administraci
nį padalinimą. Jį padarė tokį, 
koks yra Rusijoje ir visuose ru
sų užgrobtuose kraštuose.

Lietuvos administracinis pa
dalinimas dabartiniu metu taip 
atrodo: yra keturios sritys, 
kurios padalintos rajonais.' 
Rajonų iš viso yra 87. Vilniaus 
miestas 
skirtas, kaip atskiras adminis
tracinis vienetas. Jis taip pat 
paskirstytas rajonais.

VILNIAUS srityje yra šie ra
jonai: Vilniaus, Eišiškių, Šal
čininkų, Nemenčinės, Smėlių, 
Varėnos, Daugų, Druskininkų, 
Trakų, Vievio, Širvintų, Ukmer
gės, Kovarsko, Anykščių, Molė
tų, Utenos, Zarasų, Dusetų, 
Dūkšto, Ignalinos, Švenčionėlių, 
Švenčionių, Pabradės ir Naujo
sios Vilnios (24).

KAUNO srityje: Panemunės, 
Kaišiadorių, Žiežmarių, Jiezno, 
Alytaus, Simno, Veisėjų, Lazdi
jų, Kalvarijos, Prienų, Marijam
polės, Vilkaviškio, Kybartų, 
Naumiesčio, šakių, Kazlų Rūdos, 
Vilijampolės, Vilkijos, Jurbarko, 
Raseinių, Ariogalos, Kėdainių ir 
Jonavos (23).

ŠIAULIŲ srityje: Šiaulių, Kel
mės, Tytuvėnų, Užvenčio, Kur
šėnų, Akmenės, Žagarės, Joniš
kio, Biržų, Joniškėlio, Vabalnin
ko, Pasvalio, Linkuvos, Pakruo
jo, Radviliškio, Šeduvos, Dotnu
vos, Ramygalos, Panevėžio, Tro
škūnų, Kupiškio, Pandėlio, Ro
kiškio ir Obelių (24).

KLAIPĖDOS srityje: Klaipė
dos, Priekulės, Šilutės, Pagėgių, 
Tauragės, Skaudvilės, Šilalės, 
Rietavo, Sedos, Varnių, Telšių, 
Plungės, Salantų, Mažeikių, 
Skuodo ir Kretingos (16).

iš Vilniaus srities iš-

IŠRINKTA VYRIAUSĖ 
SKAUTININKE

Neseniai buvo įvykdyti Skau
čių Seserijos Vyriausiosios 
Skautininkės rinkimai.

Balsavimo teisę turėjo 103 
skautininkės. Balsavo 67. Balsų 
gavo; vyr. skaut. D. Kesiūnaite 
— 44 ir vyr. skaut. L. Čepienė 
23. Balsavimo komisiją sudarė: 
B. Lesevičiūtė, Babickienė ir 
Motiejūnaitė.

Naujoji Seserijos Vyriausioji 
Skautininke Or. D. Kesiūnaite 
gyvena Clevelande. Taigi Cleve
lande bus ir Seserijos centras.
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TĖVYNĖS MYLĖTOJU 
DRAUGIJOS SEIMAS 

CLEVELANDE
Pranešama visoms Tėvynės 

Mylėtojų Draugijos kuopoms ir 
nariams, kad D-jos Seimas šau
kiamas š. m. liepos mėn. 8 d. 
Clevelande, Ohio. Seimas įvyks 
SLA Seimo laiku, Hotel Cleve- 
land patalpose, 6 vai. vak.

Atkreipiamas dėmesys, kad 
D-jos Seimas bus svarbus, nu
matoma ' apsvarstyti tolimesnį 
D-jos veikimą. Visos TMD kuo
pos kviečiamos pasiruošti Sei
mui ir išrinkti savo atstovus ar 
suteikti D-jos įgaliojimus vyks
tantiems į SLA Seimą Clėvelan-

MOKSLO 
PAŽYMĖJIMU . 

REIKALU
Anksčiau kai kurie asmenys 

kreipėsi prašydami išduoti pa- 
mesto atestato dublikato nuora?

žįa
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Lietuvių gimnazijos Diepholze mokiniai skuba į pamokas. (Skaityk

Žvejybos reikšmė. Šventosios uostas užneštas. Neringoj neleidžia gyventi. 
Sunkios žvejojimo sąlygos. Žvejų uždarbių palyginimas su Amerikos žvejų 

uždarbiais.

mas 80 tonų. Šių kuterių nema
žai buvo likę ir Vakarų Vokieti
joj, britų okupacinės valdžios ži
nioj. Jie buvo .nupmPjąjTĮį^vpr 
kiečių žvejams už 8000’ markių 
metams. Jie statyti karo metu, 
karo tikslams, numatant panau
doti žvejybai karui pasibaigus. 
Pritrūkę ąžuolo, vokiečiai juos 
statė iš pušies, todėl jų amžius 
neilgas. Jų varikliai (120 PS 
dieseliniai motorai) tų laivų dy
džiui yra per silpni, todėl jų ga
mybos pajėgumas nėra toks, 
koks priklausytų pagal tų laivų 
dydį.

Klaipėdos bazėje esama 27 
suomiškų to paties dydžio, kaip 
ir aukščiau minėti vokiškos kil
mės, kateriai. Tuo būdu visoj 
Baltijos jūroj tinkamų žvejoti 
laivų Klaipėdoje buvo apie 60. 
Be šių, esama dar iš vokiečių 
paimtų 32 silkiniai logeriai, tin
kami kelionėms į šiaur. jūrą. Tai 
žymiai didesni laivai, galintieji 
žvejoti velkamais ir sroviniais 
tinklais. Iš jų tiktai 7 buvo lei
džiami į šiaurės jūrą, o kiti žve
joja Baltijos jūroj, nors tie lai
vai Baltijos jūrai nelabai tinka.

Visų į šiaurės jūrą negali leis
ti dėl stokos patikimų įgulų, net 
iš pačių rusų. Tik retas, ypatin
gai patikimas, praeina pro 
NKVD ir kitus policinius tikrini
mus į tuos laivus. Tr iš viso 
labai dažnai laivai stovi dėl įgu
lų stokos, kurios niekad nėra 
pilnos ir ant dirbančių laivų, to
dėl ir darbo sąlygos įguloms yra 
pragariškai sunkios. Taip, pvz., 
ant laivo, kuriame dirbo mūsų 
pabėgę žvejai, rusų nuostatais 
įgula numatyta 11 žmonių, o bu
vo tik 6. Panaši padėtis ant visų 
laivų. Esant tiek nepilnai įgulai, 
normalus darbas pamainom nė
ra įmanomas, todėl tie patys 
žmonės dirba ištisas 24 valan
das. Tik tarpais, sutvarkius žu
vį ir liekant laiko pusvalandžiui 
ar valandai iki. sekančio tinklo 
ištraukimo, gauna numigti. Ir 
taip 6-7 dienas iš eilės.- Tub tar
pu "kapitalistiniame darbo žmo
nių išnaudojimo krašteūū Ame
rikoj, žvejai dirba 6 valandas ir 
6 valandas ilsisi.

Grįžtant iš jūros, praplaukus 
Klaipėdos molus, prasideda žve
jo buvojimas uoste. • Nuo pra- 

...... .... -i Plakimo pro molus iki praplau-
ir kuriais metais tą klasę baigė.] metrų ilgio, pakrovimo pajėgu:| kimo pro tuos pat molus vėl į jū-

Ryžtingas trijų jaunų žvejų davo pagaminta tik 2,400 tonų! 
pabėgimas iš Lietuvos, jau greit 
metai, neapleidžia lietuviškos 
spaudos skiltis. Ypač šiuo metu, 
jiems lankaniliT JAV lietuvių ko
lonijose.

Tačiau niekas dar nesiėmė ap
rašyti tai, apie ką jie tiksliau
siai gali papasakoti t. y. viso to, 
kas rišosi su jų verslu paverg
tame mūsų krašte. Pats šiuo me
tu versdamasis žvejyba, laukiau 
progos juos sutikti. Ir šiom die
nom teko išsikalbėti išsamiau tik 
su vienu iš jų. Jo patiekti duo
menys yra svarbūs ne vien tech
niniu - žvejybiniu požiūriu. To
dėl išvedus palyginimą, daviniai 
gali būti įdomūs daugeliui, tuo 
labiau, kad su žvejyba rišasi 
daugelis klausimų.

žvejybos ūkis Nepriklausomoj 
Lietuvoj buvo užvargęs kūdikis. 
Kas metai mūsų kraštas išmokė
davo svetimiems kraštams ke- 
turius milionus litų už ‘silkes, 
kurios lygiai taip pat skanios ir 
riebios plaukioją Šiaurės Jūroj, 
taip netoli nuo Lietuvos.

Šviežios žuvies vienas Lietu
vos gyventojas per metus su
naudodavo nepilną kilogramą. 
Tuo tarpu pagarsėjęs savo svei
ku ir geru maitinimuisi britas 
suvalgo per metus 14 klg., vokie
tis 12 klg., japonas 25 klg. Lie
tuvoj reiktų pagaminti per me
tus, apytikriai 90,000 tonų, o bū-

Mes neturėjome laivų, netu
rėjome pakankamai žvejų, o 
svarbiausia — neturėjome orga
nizacijos žuvį patiekti vartoto
jui. O jei tos žuvies negalima 
gauti, tai ir prie geriausio ape
tito, negalima valgyti. Neišvys
tytos žvejybos pasėkoj mūsų 
kraštas nustodavo daug pajamų, 
sunaudodavo daug kitų produk
tų, kurių atitinkamas kiekis tu
rėtų atitekti eksportui, maitino
si vienpusiškai, o kaime priau
gančios darbo jėgos perteklius 
negalėjo rasti šioje, gana pelnin- 
gamoje šakoje, darbo.

Tatai primenama ne savo 
krašto ūkinės organizacijos su- 
peikinjui. Mūsų ūkinis pažangu
mas buvo toks spartus ir dide
lis, jog mes nesivaržydami gali
me kalbėti ir apie tai, kas buvo 
nespėta, jeigu tik tas naudinga 
mūsų ateities pasiruošimams.

KLAIPĖDA DABAR

Rusai Klaipėdą yra pavertę 
stipriausia savo žvejybos baze 
Baltijos jūroj. Kitos Lietuvos 
pakrantės vietovės yra nereikš
mingos. šventosios uostas negi
linamas ir užneštas, todėl gali 
būti naudojamas tik mažų lai
velių, kurie žvejoja visomis pa
krantėmis iki Klaipėdos, nenu
toldami iš pakrančių sargybų 
akių.

Nuo Klaipėdos, išilgai Nerin
gą, pajūryje nėra žvejojama, 
nes Neringoje neleidžia gyventi. 
Marėse žvejoja užsilikę ir grįžę 
Mažosios Lietuvos gyventojai. 
Tiems žmonėms, su savo laive
liais visiškai negalima priartėti 
prie didžiųjų žvejybos laivų ba
zės, kuri yra įrengta Smeltėje, 
tarp buvusio "Maisto" fabriko

neteko išduoto pažymėjimo ar ir malkų uosto. Mažlietuviais 
dėl emigracijos nesuspėjo atsi-, nepasitikima ir jie į jūrą, ant 
imti jam priklausomo dokumen- didesniųjų laivų, visiškai' neiš- 
to, (o tokių yra) gali kreiptis į' leidžiami. Vienas kitas jų dirba 
Pasaulio Lietuvių Archyvą, 2601 
W. Marųuette Road, Chicago 29, 
Ilk, U.S.A.

Kad būtų galima greičiau ir 
.lengviau padėti, besikreipiantis 
turi nurodyti mokyklos pavadi.-, 
nimą, savo vardą ir pavardę, 
gimimo datą ir vietą, kurios kla-

šą, patikrinti bylas, kodėl pažy
mėjimas neišduotas ir panašiais 
reikalais. Tiems asmenims, kiek 
tada sąlygos leido, buvo pagel
bėta.

Dabar archyvo medžiaga jau 
taip aptvarkyta, kad galima tuo 
reikalu kiekvienam padėti. Tad 
visi tie asmenys, kurie mokėsi 
Vokietijoje ir kuriuo nors būdu

žuvies priėmimo uoste, prie tink
lų remonto ir kitose su žvejyba 
surištose darbovietėse.

Klaipėdos žvejybinis laivynas 
šiuo metu didokas. Laivynų su
daro laivai, paimti už karo nuo
stolius iš vokiečių ir suomių. 
Pernai,’vasarą Klaipėdoje būta 

sės pažymėjimu suinteresuotas 32 vokiškų karo kuterių, 25

Berlynas ir Paryžius paskuti
nę savaitę, o reikia manyti ir 
ateinančią, atsidūręs dėmesio 
centre. Ir vienur ir kitur vyksta 
ne eiliniai reikalai, bet šaltojo 
karo parengiamieji ir kovos 
veiksmai.

Berlynas, po pasirašymo tai
kos sutarties su Vokietija, lau
kė pilnos blokados ir raudonųjų 
jėgų įsiveržimo. Europos laik
raščiuose mirgėjo samprotavi
mai, jei tik Rusija pajėgi, ji tai
kos pasirašymo proga iš karei
vinių išves savo jėgas, ir ma
žiausia, užims visą Berlyną. 
Daugiau sensacijas mėgstantie
ji, net didžiulėmis antraštėmis 
samprotavo, kad esama trečiojo 
pasaulinio karo pačiose išvaka
rėse. Girdi, ryt rytą atsikėlę jau 
girdėsime patrankų sveikini
mus ... Daliai- visi pripažįsta, 
kad prie panašių gandų sudari- 
nėjimo ir nuotaikų įtempimo, 
nemažai pasidarbavo komunis
tams iš Maskvos duotas parėdy
mas gąsdinti kiek tik įmanoma. 
Deja, šį kartą Maskvą atsvėrian- 
tieji neišsigando.

Berlyniečius nuraminti iš 
Prancūzijos, kur į
JAV, Anglijos ir Prancūzijos ’ uas. Čia visa įtampa prasidėjo į 
užsienių reikalų ministeriai; bu
vo nuskridęs Edenas. Jo vizitas 
vakarinio sektoriaus Berlyno gy
ventojus nepaprastai sustiprino, 
ypač išgirdę aiškų pakartojimą, 
kad Berlyno aneksavimas iš so
vietų pusės bus tolygus veiks
mas, jei būtų užpulta Anglija, 
Amerika ar Prancūzija. O sovie
tų daromas prieš berlyniečius re
presijos pasibaigsiančios, gi Vo- tų bosas Jaeųues Duclos. Jo ma- 
kietija būsianti suvienyta. |*.....  - ■

Tuo laiku, kai Edenas sakė kratos 1 
Berlyne kalbą, virš 15,000 ko- įstaigose, 
munistų suorganizūotų fanatikų įtartinos medžiagos ir ji perduo-

_ _____________ ____ _ | ta teismui ištirti. Komunistai, 
pajutę kratas, pradėjo dokumen- 

rą, laivas gali išbūti uoste 24 tus deginti, bet neviską spėjo 
valandas. Per tą laiką jie turi sunaikinti. Buvo areštuota keli 
praeiti du griežtus ir ilgai uz- šimtai Prancūzijos komunistų 
trunkančius uosto sargybos tik- vadų, 
rinimus (įplaukiant ir išplau
kiant), turi iškrauti žuvį ir vėl 
praeiti labai griežtą tikrinimą 
pačiame iškrovimo uoste, kad 
kur nors nebūtų užslėpta žuvelė 
savai šeimai, turi aprūpinti lai
vą kuru, ledais, maistu ir pa
pildyti inventorių. Keikia lauai 
didelio apdairumo, kad spėtum 
visą tai atlikti, kitaip busi už
skaitytas sabotažninku ir tei
siamas 3-7 metams kalėjimu. 
Dažnai nei kojos į sausumą ne- 
iškėlęs, nei su šeima nesusitikęs, 
turi skubėti praplaukti Klaipė
dos molus į jūrą, nes 24 valandų 
laikas negali būti užtęstas. Lai
mei, tie laivai kartais genda, ir 
kelios taisymo dienos duoda bent 
vakarais pabūti namuose, nors 
dienos metu visa įgula turi da
lyvauti laivo, tvarkyme.

Palyginkit tai su amerikiečiu 
žveju, kuris praleidžia namuose 
bent ketvertą dienų išbuvęs jū
roj 7-8 dienas, ir namuose bu
vimo laiku nieko, bendro su laivu 
neturi t. y. ant jo nedirba. Jis 
neturi jokių tikrinimų nei jo 
asmens nei laivo, ir imasi nemo
kamai į namus šviežios žuvies ir 
kitų jūros produktų tiek, kad 
gali aprūpinti ne tik savo šeimą, 
bet ir gerus kaimynus.

Klaipėdoj gi, žvejui mėgina 
paslėpti keletą žuvelių po savo 
rūbais, kad padėjus alkanai šei
mai,’ tačiau retam pavyksta.

(Perkelta j 8-tij puslapį)

už sa-

labai 
ėmėsi

buvo įsiveržę į Vakarinį Berly
ną. Jų įsiveržimo buvo laukiama 
ir buvo tinkamai pasiruošta. Įsi
veržėliai grįžo nukentėję 
vo barikadų.

Berlynas dabar daro 
sunkų įspūdį. Komunistai
zonų paraližavimo darbo. Jie no
ri visiškai atskirti Rytinį Ber
lyną nuo Vakarinio Berlyno. 
Kaip jau sovietinėj praktikoj 
daroma, jie praveda draudžiamą
sias zonas, tveria spygliuotų vie
lų tvoras, išstato sargybas su 
kolkosvaidžiais ir dresiruotais 
šunimis. Ir visos žinios, ateinan
čios iš Vokietijos sako, kad įtam
pa didėja, tik, esą, vieną galima 
teigti, kad Rusija šia proga bi
josi išprovokuoti tretįjį pasauli
nį karą.

Rytinio Berlyno at.itvėrįmas 
nuo Vakarinio Berlyno jau se
nai komunistų, suprojektuotas, 
nes per Berlyną lengvai j vaka
rus bėga sovietų kariai ir Ryti
nės Vokietijos įvairūs pareigū
nai. Dabar esanti labai gera pro
ga tą seną įvykdyti ir pabėgimo 
galimybės žymiai sumažinti. 

I Paryžius gyvena kiek pana- 
posėdžiavo šiom nuotaikom, kaip ir Berly-

Paryžių-atvykstant .naujam N\A- 
t TO vadovui gen. Ridgvay. Pran- 
. cūzijos komunistai buvo pasi

šovę pademanstruoti savo jėgas, 
brauge pademonstruoti ir visam 

. pasauliui, kad gen. Ridgvvay at- 

. stovauja karą, gi komunistai 
taika!...1

Demonstracijų pradžioje buvo 
areštuotas Prancūzijos komunis-

šinoj rasta ir ginklų. Padarytos 
komunistų centrinėse 

, kur rasta nemažai

Prancūzijos komunistai, soli
darizuodami savo suimtiems va
dams, nori išprovokuoti strei
kus, sukelti neramumus, žodžiu,

MŪSŲ DIPLOMATU 
KONFERENCIJA

Kaip jau ankščiau esame pra
nešę, birželio mėn. pabaigoje, 
Londone, šaukiama Lietuvos 
diplomatų konferencija. Kaip 
patiriame, konferencijoje daly
vaus: St: Lozoraitis, B. K. Ba
lutis, P. žadeikis, S. Girdvainis, 
S. Bačkis, A. Gerutis, V. Žilins
kas ir kt.

¥ ¥
VLIKo "Vykdomosios Tarybos 

sudarymas nė kiek nepajudėjęs 
iš vietos. Prof. J. Kaminskui su
sirgus ir ligai susikomplikavus, 
neseniai įvykusiam VLIKo posė
dyje, jis iš Vykdomosios Tary
bos sudarymo pareigų atšauk
tas. Vykdomąją Tarybą dabar 
pavesta sudaryti JAV gyvenan
čiąja valstiečių liaudininkų vei
kėjui K. žalkauskui.

Neatrodo, kad ir K. žalkaus
kui greit pasiseks sudaryti naują 
Vykdomąją Tarvba. Pirmiausia, 
jis tebegyvena JAV. o antra, nė 
vienas klausimas, kuris trugdo 
normalų VLIKo ir VT darba, 
nėra pajudintas iš vietos. VLIK- 
as, kaip ir prieš paskelbimą rei
kiamos reorganizacijos, daugiau
sia užimtas eilinių savo organi
zacinių reikalų tvarkymu, kurie 
taip pat sunkiai rieda.

¥ ¥

Mažosios Lietuvos 
suvažiavime, Vokietijoje, išrink
ta nauja Tarybos vadovybė. Pir- 

I mininku vėl išrinktas E. Simo- 
i naitis, gi sekretorium M. Brakas.

Suvažiavime dalyvavo ir VLIK 
pirmininkas kun. M. Krupavi
čius. Apie suvažiavimą buvo su
ruošta speciali radįjo tranąilia- 
ciją į Lietuvą.

¥ ¥
Amerikos Balso transiliacijos 

lietuvių kalba iš Europos pradė
tos gegužės mėn. 15 d. Muenche- 
ne. Po įžanginio žodžio buvo su
griebti Amerikos ir Lietuvos 
himnai. Lietuvos himną įgrojo 
Amerikos marinų orkestras.

Romos valstybinis radiofonas 
transiliacijas lietuvių kalba per
duoda kasdien nuo 12:30 iki 
12:45 Romos laiku.

padėtis daugeliu pavyzdžių ana
logiška Berlyno padėčiai. Tik čia 
kiek sunkiau komunistams, nes 
sovietų kariuomenė stovi žymiai 
toliau, o ir vadovavimui nėra 
tiek daug sovietinių agentų. Ir 
Paryžiaus nuotaikas stebintie
ji pranašauja, kad komunistai 
paskutinį žodį dar nepasakė ir 
reikia laukti nauju ėjimu.

LĖKTUVAI GREITESNI Už KULK.). 63.000 PĖDŲ AUGSTYJE VERDA 
KRAUJAS. LĖKTUVŲ KAINOS KELIUS KARTUS PAKILO.

Tūkstančius metų žmogus pa- sakysim, du lėktuvai, skrisdami 
vydėjęs paukščiams, staiga per j 1,200 mylių per valandą greičiu, 
pastarąjį pusšimtį metų juos to- išlystų iš debesų, kryptimi sta
ti pralenkė. Joks paukštis nepa-Įčiai vienas prieš kitą, tai jie 
kyla nuo žemės taip augštai ir 
nepaskrenda taip greit, kaip 
žmogaus pagaminti lėktuvai.

Tačiau, juo greičiau skrenda, 
juo augščiau iškyla, juo daugiau 
visokių problemų atsiranda. Pa
sirodo, . kad dauguma aviacijos 
nelaimių įvyksta dėl to, kad la
kūnai fiziškai negali sukontro
liuoti laiku mechanizmo, ir tai 
ne dėl negabumo ar apsileidimo. | mas, kad šviesos spinduliai per-

Medicinos daktaras Howard *’ ’’ ,“x‘”
A. Rusk praėjusio sekmadienio 
NYT daugeliu pavyzdžių nuro
do tas problemas, kurios iškyla 
modernioje aviacijoje,

I Pavyzdžiui, dabar jau gami
nami, lėktuvai, kurie lekia grei
čiau, negu .45 kalibro pistoleto <langi tokiame augštyje, net jei 
kulka ir. greičiau, ..negu veikia grynu deguoniu kvėpuotum, vis 

. žmogaus nervų impulsai. Jeigu,’, ( Perkelta i 4-tą pusi.)

jokiu būdu negalėtų vienas nuo 
kito pasisukti ir prasilenkti, ka- 

’dangi jie susidurtų greičiau ne
gu regėjimo nervas perduotų 
"žinią’’ sąmonei, kitaip sakant, 
jie susidurtų greičiau’, negu su
skubtų vien kitą pamatyti. ■

Didelis greitis, pasirodo, iš vi
so trukdo regėjimą, kadangi oras 
prieš lėktuvą taip suspaudžia-

eidami per jį lūžta ir matytiilą 
vaizdą sudarko, iškraipo;

Augštai skrendančiuose lėk
tuvuose būtinai reikia kabinų su" 
dirbtiniu oro spaudimu. Be tokių 
kabinų būtų neįmanoma skristi 
augščiau kaip '46,000 pėdų, ka-
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KAS ir KUR
• Iš daugelio Amerikos vietų 
Dirvos redakcija gavo praneši- 
nrus;_kad komunistai, iš Lietu- 
vosj-ju namų adresais, pradėjo 
siuntinėti savo propagandinį lei
dinį "Tėvynės Balsas”. Adresus, 
greičiausia, sušnipinėjo vietiniai 
"progresyviai”, kaip čia komu
nistai save vadina.

• Kanadoje, Kingstono Queens 
universitete inžinerijos diplomus 
gavo Jurgis Daugirdas ir Leo
nas Nekutavičius. Abu naujieji 
inžinieriai jau pradėjo dirbti sa
vo profesijose. Inžinerijos moks
lus jie pradėjo Hannoveryje, Vo
kietijoje.

• Lietuvos Pasiuntinys prie 
Švento Sosto S. Girdvainis vizi
tavo naująjį Italijos Ambasado
rių prie Vatikano Mameli. Am
basadorius Mameli savo laiku 
buvo akredituotas Rygoje ir tu
rėjo progos geriau pažinti ne tik 
Latviją, bet ir visą Pabaltų,

• Pranas Bastys (Imsrys), vai
kų rašytojas ir Tėviškėlės ben
dradarbis, kelis metus gyvenęs 
Anglijpje, persikėlė į Kanadą ir 
įsikūrė Toronte. Laive užsigavo 
koją ir naujoje vietoje turėjo 
kelias savaites "atostogauti”. *'

• Operos solistė Florence Kor- 
sak dabartiniu metu dainuoja 
kartu su Metropolitan solistu 
Pinza filmos "Borisas Gudano- 
vas-) pastatyme.
• Dail. Povilas P. Puzinas susi
žeidė koją ir jau antra savaitė 
gydosi namuose.
• MILTON C. STARK, L. Die
nų red. narys, baigė perrašyti 
"Kryžių” romano vertimą anglų 
kalbon ir išsiuntinėjo leidykloms 
susipažinti.
• Amerikos lietuvių biografinio 
vardyno "Žinomieji Lietuviai’’ 
ruošimas sėkmingai eina pir
myn. Dalis klausimų lapų jau 
išsiuntinėta ir gauti atsakymai. 
Šiomis dienomis pradedamas 
klausimų lapų siuntinėjimas per 
lietuvių organizacijas.

Asmenys, gavę klausimų la
pus, prašomi nedelsiant atsakyti. 
Taip pat asmenys, negavę klau
simų lapo, nelaukdami, kol juos 
suras, prašomi rašyti redakci
jai: "žinomieji Lietuviai”, 9204 
So. Broadway, Los Angeles 3, 
Calif., ir klausimų lapas jiems 
bus nedelsiant prisiųstas.

Prisidėk

• Iš spaudos išėjo Lietuvių Die
nų ketvirtasis numeris. Daug 
nuotraukų ir įvairūs rašiniai. 
Lietuvių Dienų adresas: 9204 S. 
Broadway, Los Angeles, Cal.

prie VILTIES — spaudos

ir radio bendrovės

rėmimo.

Victor Serge, vienas iš komiu- ’ mo proga Mikojanas skelbė ir 
terno veikėjų, Zinovjevo bend-1 Sovietų spauda rašė, kad Sovie- 
radarbis, kominterno agentas tų lengvoji pramonė daranti di- 
užsieny, yra parašęs prancūzų < 
kalba atsiminimus "Memoirs 
d’un revolutionnaire”. Knyga 
išleista Paryžiuje, Aus Editions 
du Seuil. 1

Knygoj yra apibūdintas vi
sas Sovietų gyvenimas, valymai, 
deportacijos, koncentracijos sto
vyklos, kolektyvizacija. Be kita 
ko, jis pastebi, jog užsieny buvo 
lengviausia veikti apsimetus lie
tuviu, nes taip buvę saugiausia. 
Ir ne tik jis vienas taip daręs: 
net ir GPU agentas užsieny Se
nine buvo pasivadinęs Sobolevi- 
čiumi.

Serge rašo ir apie deportaci
jas, su kuriomis jis yra susipa
žinęs, nes pats buvo ištremtas į 
Sibirą kaip trockininkas. Palies
damas Kaukazo tautų deporta
cijas, Serge nurodo faktų, kaip 
moterys bandė pasilikti namuose ■ 
išsirengdamos nuogos, nes manė, 
jog tokių jų GPU iš namų neiš
varys. Tačiau GPU nekreipė į 
tai dėmesio — visas nuogas su
varė į vagonus ir tokias depor
tavo. Veikale daug faktų, ir vi
sas Stalino režimas yra gana 
teisingai, objektyviai apibūdin
tas.

Ispanų komunistų veikėjas 
Enriųue Castro Delgado, buvęs 
žemės reformos generalinis di
rektorius, V raudonųjų pulko 
vadas, Madrido gynėjas ir ko
munistų partijos atstovas gene
raliniame štabe, vėliau ispanų 
sekcijos kominterne Maskvoje 
veikėjas, išleido savo atsimini
mus, atspausdintus NRF Galli- 
mard leidyklos. Knyga pavadin
ta "J’ai perdu la foi a Moscou”. 
Šioj knygoj minima ir Lietuva, 
jos okupacija. Ta proga auto
rius rašo, jog 19.4.0 m, Maskvos 
krautuvėse netikėtai atsirado 
dantų šepetukų, dantų pastos, 
muilo, šilkinių kojinių ..., ku
rių anksčiau nebuvo galima gau
ti net specialiai GPU ir Komin
terno tarnautojams rezervuoto
se krautuvėse. Prekių pasirody-

jo buvo anksčiau atimta...” 
Lenkijoj Stalinas taip pat gavo 
tai,' ko; jis norėjo. Dar tą patį 
vakarą Molotovo pavaduotojas 
(Višinskis), kai tik sutartis bu
vo pasirašyta, įteikė rumunų 
kar. Mykolui garsųjį ultimatu
mą Bukarešte per 2 valandas 
apleisti min. pirmininką Rades- 
cu, tačiau tat vistiek po 4 d. ne- 
sukliudė prezid. Rooseveltui abe
jiems JAV parlamento rūmams 
pasakyti šiuos įsidėmėtinus žo
džius: ";.. Aš esu įsitikinęs, 
kad Jaltoj pasiektu susitarimu 
Europa bus politiškai tvirčiau 
stabilizuota, negu kada nors yra 
buvusi prieš tai”.

Taigi — stabilizavo... ir už 
kitų klaidas turi dabar kęsti mi
lijonai ’ nekaltųjų. Iš vokiečių 
spaudos komentarų apie Pots- 

l damo konferenciją matyti, kad 
| rusai, karą baigus, tikrai tikė- 
1 josi, jog veikiai prasidės jų puo
limas ir triuškinimas, bent jie 
gaus grįžti į senąsias sienas. 
Deja, ir čia Vakarai buvo dau
geliu atvejų pastatyti prieš įvy-

ĮDOMI KNYGA
Lietuvio gyvenimas bolševi

kinėje priespaudoje ir jo kova 
už savo buvimo, tautos ir tikė
jimo teises plačiai pavaizduoja
ma tik ką iš spaudos išėjusioje 
lietuvio žvejo

JUOZO GRIŠMANAUSKO 
knygoje

"Tolimieji kvadratai”
Čia aprašyta ir žvejų pabėgi

mo istorija.
Knygą galima gauti pas liet, 

spaudos platintojus ir pas patį 
leidėją Juozą Kapočių, 680 Bush- 
wick Avė., Brooklyn 21, N. Y. 
prisiunčiant 2 dol. pinigais ar 
money orderiu.

LIETUVIŲ TAUTOSAKOS LOBYNAS
Redaktorius — leidėjas Dr. Jonas Balys

Dvi dalys kartu įrištos: Dvasios ir žmonės, 166 sak
mės, 126 psl.; Liaudies Magija ir Medicina, 94 psl.

Knyga didelio formato, ‘spalvotas viršelis, pieštas 
dail. V. K. Jonyno.

Kaina $3.00. Gaunama Dirvoje

delę pažangą, todėl atsiranda net 
liuksusinių prekių. Koks džiaug
smas! Bet vėliau jis su žmona 
Esperanza pastebėjo, kad tai ne 
Sovietų gaminiai, bet viskas 
— iš Lietuvos...

JAV pulk. R. Hirsh knygoj 
"Sovietų šnipai”, kalbėdamas 
apie atomo šnipų bylą Kanadoj,’ 
tarp sovietinių šnipų mini ir du' 
žydų kilimo Lietuvos piliečius: 
dar 1929 m. Lietuvos valdžios 
rekomenduotą Tautų Sąjungos 
Tarpt. Darbo Biuro tarnybon 
Herminą Rabinavičiūtę ir tos 
pat tarpt, darbo organizacijos 
tarnautoją Abramsoną. PIA N. 
10 52 skelbia, jog švedų suim
tas bolševikų šnipas F. Enbomas. 
prisipažino, jog buvo gavęs iš 
Sovietų pareigūnų įsakymą nu-Į 

i vykti į Kemi, Suomijoj, ten dėtis 
I policininku ir, suėmęs vieni} 
įtartiną ir Sovietams reikalingą 
Suomijos pilietį, perduoti jį So
vietų pasienio pareigūnams, 

įdomių dalykų-atskleidė, kaip 
kad pastebi šveicarų ”Die Welt- 
woche" N. 954 str. "Stalino di
džiausias laimėjimas”, australų 
žurnalistas Chesteris VVilmot 700 
p. storio veikalu "Kova dėl Eu
ropos”, kuriuo išgarsėjo per 
vieną naktį. Kiti tą veikalą vadi
na tikra "Britų užsienio politi
kos apologija”. Jame, be žygio 
Vakaruose, taip pat aprašoma, 
kaip per Teherano 
ir .Jaltos konferen
cijas Stalinui ėjo 
laimėjimas po lai
mėjimo, nes tada amerikie
čiai pokariniais britų planais 
daugiau nepasitikėjo nei Sovie
tų ... Amerikiečiams britai bu
vo "imperialistai”. Prezid. Roo- 
seveltas, anot--Churchillio, norė
jo "visai panaikinti Britų Impe
riją”, bet Churchillls ne tam bu
vęs premjeras, kad ją likviduo
tų ... Rusai tada ’Rooseveltui 
nebuvę imperialistais — ir tai 
buvęs lemiantis* veiksnys, — pa
skatinęs teikti 'Sovietams Euro
poj ir Azijoj tiek visokių konce
sijų, kad tik Rusija stotų j karą 
prieš Japoniją ... Būsimojoj pa
saulio taikos organizacijoj (da
bartinėse JT) turėjo pagal So
vietų planus dominuoti ”3 di
džiųjų balsas”. Veltui visų Va
karti vardu mėgino Churchillis 
replikuoti: "Erelis turėtų leisti 
šalia savęs giedoti ir mažyčiams 
paukštukams, visai, nesirūpinda
mas, dėl ko jie gieda...”

Būta slaptų amerikiečių - so
vietų pasitarimų, j kuriuos bri
tai visai nebuvo kviečiami. Net 
pats Stetinius, tuometinis JAV 
užs. reik, ministeris, tebuvo apie 
juos tiek painformuotas, kad tik 
tokie pasitarimai eina, ir viskas. 

' Stalinas nedavė raštu svarbiau- 
I siais klausimais jokių pažadų, be bai, jau kelintą kartą atstovauja 
! to, amerikiečiai buvo įtikinti, mūsų visuomenės veikėja ir or- 
: kad "Stalinas nori tik to, kas iš ganizatorė, ponia Ligija Bičiū-

kusį faktą — ir tik paskiau 
pradėjo visiems atsiverti akys 
visu platumu. Tačiau rusai taip 
ir pasiliko Europos širdy... Ir 
Attlee ryšium su VVilmot kny
gos "Kova dėl Europos" sampro
tavimais kaltina prezid. Roose- 
veltą, kad jis rėmęs daugiau So
vietų. bet ne anglų politiką. Vie
toj smūgio j rytus, buvo pra
dėta glostymo politika”. .

Veikalų skaičius 
apie komunizmą nuo
lat didėja. "Geležinėj uždangoj 
prakalama tūkstančiai skylių” 
konstatuoja G. Thimm per 
"Neue Zeitung” skiltis. Pereitais 
metais gyvą susidomėjimą su
kėlė antroji buv. žymaus Sovie
tų pareigūno V. A. Kravčenkos 
knyga, pavadinta "Kardas ir gy
vatė”, atskleidusi tikrąjį parti
jos "aparato", planavimo ir 
slapt. policijos darbą. Ellinora 
Lipper vaizdingai apibūdino ne 
tik moterų darbus vergų stovyk
lose, bet ir ištisas jų kolonijas, 
čekistų žiaurumais pralenkian
čias Ivano žiauriojo "darbus”.

PASAUL. MOTERŲ SUVAŽIAVIMAS
Suvažiavime buvo atstovaujama ir Lietuva

šių metų gegužės mėn. 12-171 naitė - Dirkienė. Ji yra Lietuvių 
dienomis Dinneapolyje, Minneso- Moterų Tremtinių Atstovybės 
toje, įvyko General Federation' 
of tVomen’s Clubs visuotinis at
stovių suvažiavimas. G. F. W. C. 
yra didžiausia pasaulyje tarp
tautinė moterų organizacija tu
rinti 11 milionų narių. G.F.W.C. 
priklauso beveik visų laisvojo 
pasaulio tautų moterų organiza
cijos. Apie organizacijos didį ga
lima spręsti iš to, kad į Minnea
polio konferenciją'suvažiavo 3.- 
000 moterų delegačių. G.F.W.C. 
priklauso ne tik Europos, bet ir 
Pietų Afrikos bei daugelio Azi
jos tautų, kaip sakysime, Japo
nijos Korėjos, Indijos, Filipinų liu jau iš ankščiau pažįstamų ki- 
moterų organizacijos, šios di-' tų tautų moterų delegačių, su 
džiosios organizacijos centras kuriomis turėjo progos išsikal- 
yra J.A.V. Be to, G.FAV.C. orga- J bėti Lietuvos reikalais ir ta pa- 
nizacija yra ne tiktai labai pa- čia proga paskleisti nemaža pro- 
plitusi, bet ir seniai gyvuojanti.! pagandinęs medžiagos apie Lie- 
šiemet įvyko jos 60-tas metinis 
suvažiavimas.

Lietuva per Pabaltijo Moterų 
Taryba G.F.IV.C. atstovaujama 
nuo 1947 metų. Vėliau į organi
zaciją įsijungė taip pat ir Lie
tuvių Moterų Tremtinių Atsto
vybės skyriai Vokietijoje, Pran
cūzijoje ir Italijoje. Tačiau Pa
baltijo Moterys G.F.W.C! meti
niuose suvažiavimuose atstovau
jamos tiktai nuo 1950 m., kada 
įvyko visuotinas suvažiavimas 
Bostone.

Metiniuose G.FAV.C. suvažia- 
vimuosel lietuvėms moterims, o 
kartu ir Pabaltijo Moterų Tary-

prezidiumo narė, Pabaltijo Mo
terų Tarybos sekretorė. Šiais 
metais Minneapolio suvažiavime 
be jos taip pat dalyvavo ir kita 
Pabaltijos Moterų Tarybos at
stovė latvė, ponia E. Leiše, ta
čiau, kadangi ji jautėsi nesveika 
ir galėjo dalyvauti tik keliose po
sėdžiuose, faktiškai Pabaltijo 
Moterims atstovavo mūsų dele
gatė.

Kadangi G.F.W.C. suvažiavi
muose jai tenka dalyvauti nebe 
pirmą kartą, tai ir $ių metų su
važiavime ji susitiko su dauge-

ypatingai vaisingas. Pabaltijo 
Moterų atstovės buvo vienintelės 
moterys, kurių tėvynės liko už 
geležinės uždangos. Tatai ypa
tingai kėlė susidomėjimą kitų 
delegačių, kurios, palyginus su 
kitais' suvažiavimais^ šiemet pa
sirodė esančios jau daug plačiau 
ir nuodugniau informuotos apie 
komunizmą.

Suvažiavimas užtruko visą sa
vaitę. L. Bičiūnaitė-Dirkienė per 
tą laiką turėjo progos net keletą 
kartų kreiptis į susirinkusias 
moteris išdėstydama Lietuvos 
vargus bei siekimus. Geras ang
lų kalbos mokėjimas jos darbą 
darė dar sekmingesnį. Suvažia
vimo darbą sekė Amerikos spau
da. L. Bičiūnaitei-Dirkienei teko 
keletą kartų duoti spaudai pasi
kalbėjimus, kuriuos ji išnaudojo 
Lietuvos bylai iškelti. Taip pat 
buvo įdėtos ir Pabaltijo moterų 
delėgačių nuotraukos. Reikia ti
kėtis, kad jos darbas konferen
cijos metu bei jos asmeninės 
pažintys duos dar geresnių vai
sių kitąmet G.F.W.C. suvažiavi
me, nebekalbant jau apie jos bi
čiulių, kitų tautų atstovių duo
tus pažadus propaguoti Lietu
vos bylą savo tautiečių tarpe. 
Viešose prakalbose tarp kitų da
lykų mūsų delegatė ypatingai 
pabrėžė reikalą remti genocido 
konvencijos priėmimą JAV se
nate.

Tikrai reikia pasidžiaugti, kad 
mes turime pajėgią asmenybę, 
kuri savo patyrimu bei sugebė
jimais gali taip sėkmingai at
stovauti ir propaguoti tarptau
tinėje plotmėje Lietuvos reika
lus. V. A.

ATSIŲSTA PAMINĖTI NAUJI 
GABIJOS LEIDINIAI

tuvą. Ypatingai džiugu konsta
tuoti, kad p. L. Bičiūnaitei-Dir- 
kienei pavyko sueiti į artimes
nę pažintį su vadovaujančiomis 
organizacijai moterimis, būtent, 
su buvusia G.F.AV.C. pirmininke 
H. C. Houtoghn ir su naujai 
šiais metais išrinkta naująja 
pirmininke, Mrs. O. A. Ahlgren, 
kuri,. jai pažadėjo visokiaropos 
paramos vedant kovą už Lietu
vos laisvės atgavimą. Be to, mū
sų delegatė išnaudojo progas už- 
megsti naujų ryšių bei pažinčių 
tiek su amerikietėmis, tiek su 
kitų kraštų moterimis. Kadangi 
šių metų Minneapolio konferen
cija praėjo smarkiai užakcentuo
toje antikomunistinėje dvasioje, 
tai mūsų delegatės darbas buvo

Jurgis Jankus "Paklydę Pauk
ščiai" I d., 172 psl. Dail. Pr. La
pė. Kaina $2.20. Tai vienas gra
žiausių J. Jankaus romanų su 
stipria intryga ir lengvai plau
kiančio pasakojimo stiliumi.

Stepas Zoharskas "Doleris iš 
Pittsburgho”. Dail. P. Osmolskis 
ir VI. Vijeikis. 57 psl., kaina 80 
c. žymiojo jaunimo rašytojo dvi 
puikios psichologinės ir auklė
jančios apysakos. Tai šešiolikto
ji S. Zobarsko knyga.

Vysk. Motiejus Valančius 
"Valkų knygelė”. Dail. V. K. 
Jonynas. 160 psl., kaina $1.80. 
Knygelė skiriama visiems: ir 
jauniems ir suaugusiems. Pir
mieji ras gražiausių pasakojimų 
ir pedagoginių pamokymų, o su
augusieji.galės pasimokyti gra
žiausio mūšų gimtosios kalbos 
stiliaus.

Ar jau pirkai

Vilties,
spaudos ir radijo

draugijos

nario lakštus?
N.

Per džiungles keliauja lietuvis
SUSITIKIMAI SU LIETUVIAIS ĮVAIRIUOSE P. AMERIKOS 

KRAŠTUOSE

ANT. SARČIUS

(Tęsinys iš pereito nr.)

1. BAISUS NUSIVYLIMAS

Pasakotojas nutilo. Mums atrodė,1
kad jis toliau nelabai nori kalbėti. Ty
lėjo ir ramiai rūkė. Bet, po geros va
landėlės, jis vėl pradėjo:

— Atvykęs j Santiago pasakiau:
jei negrįšiu į Lietuvą, tai čia gyvensiu
iki mirties. Toks puikus gaivinantis 
oras, tokia graži gamta! Apsistojau 
viešbuty ir vaikščiojau dienomis po 
miestą dairydamasis ką čia pradėti. į užmiesčius. Ir, vienos iškylos metu, 
Kišenėj" turėjau apie pora tūkstančių mano bičiuliai mane supažindina su jau-
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pragerti visus savo pinigus, o paskui 
pasakyti viskam sudie. Bet pamažu ap-. 
siraminau ir pradėjau dažnai galvoti, 
svarstyti. Taip begalvodamas nuklys- 
davau į tolimus miesto pakraščius, į 
vienišas beturčių gyvenamas gatves, 
kuriose tiktai lakstė būriai nudriskusių, 
ar visai nuogų vaikų. Kartą bevaikščio
damas tokioj nuošalioj gatvelėj paste
bėjau, kad pamečiau užkulnio gumą. 
Priėjau prie čia pat gatvėj dirbančio „ 
batsiuvio. Jis sėdėjo ant tuščios dėžės, 
o ant kitos dėžės buvo pabertos kelios 
krūvelės'vinukų ir pora įrankių. Aš 
nusimoviau batą ir jį padavęs meiste
riui, pats, atsirėmęs į sieną, stovėjau 
viena .koja. .Ūmai batsiuvys atsisuko į 
namelio bedurę angą ir riktelėjo: "Jo
nuk, venga”.. Aš pastačiau ausis. Negi 
jis bus . lietuvis. Bet tuo tarpu „atbėgo 
basas, pliku pilvu, tamsiaodis, pusiau 
negras vaikas. ’’Jonuk, atnešk man gu
mas”, jau aiškiai-lietuviškai pasako bat
siuvys. Tūda aš jį užkalbinu lietuviš
kai ir .jis nustebęs žiūri į mane, nega

į tokius namelius, kur gyvena linksmos 
mergaitės. Kartą sėdėjom tokio name
lio saliOno kertėj ir, gurkšnodami vyną, 
patyrusiais žvilgsniais sekėme pro mus 
defiliuojančias, viliojančiai besišypsan
čias, savo nuogus kūnus permatomais, 
įvairiaspalviais tiuliais vos pridengu
sias mergaites. Ir ūmai mano akys ko 

__________ = , ..... tik neiššoko iš kaktos! Pro mūsų sta-' 
miai šeimyniniai gyventi. Be to, jau/ lą, beveik visame savo nuogybės gro- 
buvau gerai per trisdešimt... Ėmiau 
ta tema kalbėti su savo išrinktąja ir ji 
su džiaugsmu pritarė tiems planams. 
Kadangi jos tėvai gyveno Buenos Ai
res, mes jau ruošėmės ten nuvykti ir 
tėvų palaimoj, sukeisti žiedus. Bet..

Ir vėl nutrūko jo kalba. Susiraukė, 
per veidą perbraukė ranka, lyg norė-

na, gražia mergaite. Ji man patiko ir 
pradėjau susitikinėti. Išsikalbėjus pa
aiškėjo, kad ji lietuvaitė, gimusi Argen
tinoj ir mes visą laiką kalbėjomės lie
tuviškai, nes ji kalbėjo visai švariai. 
Juo toliau, juo labiau ji man pradėjo 
patikti ir aš pradėjau dažnai galvoti, 
ar nevertėtų mesti tą bastūno gyveni
mą, susisukti sau gūžtą ir pradėti ra-

doleriukų, tat perdaug nesirūpinau ryt
diena. Darbas čia menkai apmokamas, 
iŠ jo nepragyvensi. Sugalvojau atida
ryti barą. Apsižiūrėjau gerą vietą, įren
giau geriau negu kiti ir iš karto turė
jau pasisekiiną. Uždirbdavau daugiau, 
negu dešimt darbininkų.' Po poros mė
nesių pasisamdžiau personalą, o pats. 
tik trumpom valandėlėm užsukdavau, damas nublokšti-ant akių užkritusį vo- 
pasižiūrėti kaip eina. Galvojti, tiek var-" ratinklį. 
gau, tai kodėl negaliu ramiai čia pa- —- Kaip sakiau,'
gyventi“. Įsigijau daug bičiulių, daryda
vom visokias iškylas' po restoranus ir
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žyje, rafinuotais balerinos gestais rai- 
tydamosi, prašliaužė mano busimoji 
žmona! Aš pašokau nuo stalo, nenorė
damas tikėti savo akimis. Ji taip pat 
staiga atsigrįžo ir, mane pamačiusi, 
sukliko ir tekina išbėgo iš saliorio.

Jo žvilgsnis nuo grindų nukrypo į 
gatvę, kurioj mašina vijosi mašiną.

— Pardaviau savo barą. Nemielas 
man buvo tas miestas, nemielas ...tas 
kraštas. Atvykau į Limą ir diena die
non trankiausi po' restoranus, norėjau 
užmiršti, išmušti iš galvos, savo baisų 
nusivylimą. Jokio darbo nesiėmiau, ir

—. Kaip sakiau, — tyliu 'ir žemu
balsu traukė toliau, akis įbedęs į žemėj 
numestą cigaretės. nuorūką, — gyve
nau nerūpestingai ir laiks nuo laiko, 
žinot, vyras vyru lieką, nuvykdavom pagalvoti'apie jį nenorėjau. Galvojau
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ir šiandien, nėra reikalogalima

nei metu, neš mėnesio
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5. KAM REIKALINGI TIE PINIGAI!
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aspirantas yra tautininkas, Ba
lutis atrėžė: "Nora jis būtų dvi
gubas tautininkas, vistiek jis ne
tinka. nes jis menkas darbinin
kas”.

mas ir tai, kad anas jo kalbinis! . 
neapdairumas įvyksta ir dėl jo. 
savimi pasitikėjimo, kurį žmonių! 
išmintis šitaip nusako: "Geram

DIRVĄ UŽSISAKYTI

* 1952 birželio 5 d.

Jablomkis, Tumas, Balutis ...Prieš mėgindamas pavaizduo
ti vieną kitą Balučio asmenybės 
bruožą, kuris mudviejų bendros 
tarnybos metu įsikirto savo aš
menimis į mįino atrfiintj, norė
čiau pastebėti, kad " aš pirmą 
kartą iš matymo ir girdų jį pa
žinau jau 1919-1920 metais. Ta
da aš Balutį dažnokai sutikda
vau Kauno gatvėse. Tada jį ma
tydavau visuomet skubiai ei
nantį, sakysi, kažką, besivejan
tį. Jeigu kas jį sulaikydamas 
užkalbindavo, tai jis tokiame 
stabtelėjime lyg ir "nenustyg- 
davęs”, greit pašnekesį baigdavo 
ir vėl riedėjo pirmyn. Iš tiesų, 
jis man tada darė labai judraus, 
energingo bei nuolat skubančio 
žmogaus įspūdį. Tuomet, ir vė
liau Palangoje, aš jį matydavau 
dėvintį baltas kelnes ir šiaudinę 
skrybėlę a la Mąurice Chevalier, 
ir nekartą pastebėdavau šokantį 
Kauno "Metropolyje”, Palangos 
"Kurhauze” ar "Jūratėje" ir to
li jūroje plaukiojantį. Tą, j bal
tumą pasišovusi jo apranga, kaip 
tai darniai lyginosi į baltį ir 
jaunatvę primenančią jo pavar
de ir su jo šviesiais, nesusenusio 
veido bruožais. Turbūt, dėlto aš 
jį tada laikiau dar labai jaunu, 
toli gražu iki penkiasdešimties, 
kurios, deja, jau buvo sulaukęs.

Be to, aš tuo laikmečiu, taip 
pat ir vėliau, esu ne mažai gir
dėjęs iš amerikiečių lietuvių at
siliepimų apie jį. Jie visi, tiek 
aukštesnio polėkio, kaip kun. Ži
lius, Dr. Bartuška, Ivaškevičius, 
dailininkas Šileika, tiek papras
tieji mirtingieji, sakydavo, kad 
Balutis esąs geras . kalbėtojas, 
karštas patriotas, labai demo
kratiškas ir geros širdies žmo
gus. Taip pat mano bičiuliai ir 
pažįstamieji, tarnaujantieji Už
sienių Reikalų Ministerijoje, la
bai šiltai pasisakydavo apie Ba
lutį, kaip savo viršininką. ‘Niė- 
kad iš jų negirdėjau blogo žo
džio jo adresu.

Itin nuostabu, kad net tos Mi
nisterijos tarnautojas p. P. sim
patingas ir socialus žmogus, nie
ko pikto nėra man išsitaręs apie 
Balutį. Ogi, p. P. buvo nepa
prastai kompetentingas šioje 
srityje. Jame slypėjo kažkoks 
radaras, kuris pagaudavo 
ir įžiebdavo į jo atmintį visų 

■ tarnautojų, pradedant kurjeriu, 
baigiant ministrais ir preziden-'ar religiniai įsitikinimai, gražūs 
tu, praeities rūkais apniauktas norai ar idealistiniai polėkiai, 

jam nesudaro pakankamo pa
grindo žmogaus vertei apspręs
ti. Kai kartą buvo kalbėta apie

jieškoti Suvalkų sutarties origi
nalo. Veltui esą buvo j ieškota, 
griosta, nervintas! ir žvalgyba 
įspėta. Sutartis dingo bq ži
nios ... Beja, pagaliau, ją su
radę. Taip pat "sugavę” ir patį 
įvykio kaltininką! Tai esą buvęs 
pats Suvalkų sutarties signata
ras, UR M-jos Generalinis Se
kretorius B. K. Balutis, kuris tą 
dokumentą įmaišęs tarp kitų 
raštų, laikė pamirštą savo se- 
kretariato stalo stalčiuje ...

• » •
Ir štai, maždaug su tokiomis 

reminiscencijomis 1934 metais 
vakarą sutikau B. K. Balutį Lon
done, atvykusį Lietuvos Nepa
prastojo Pasiuntinio ir Įgalioto 
Ministro Didžiajai Britanijai pa
reigoms eiti.

Kas mane per ištisą tarnybos 
Pasiuntinybėje trimetį stebino, 
tai Balučio nepaprastas darbštu
mas. Jis tiesiog darbo meile ser
ga. Jis be darbo nerimo.

Jam kiekvienas darbas patin
ka. Jis rašo notas, jis verčia 
straipsnius ir raštus, šifruoja ir 
iššifruoja telegramas ir pats su
daro slaptą naują šifrą; jis kas
dien priima ir atidarinėja Pa
siuntinybės korespondenciją, ku
rios didesnę dalį pats atlieka, 
kartais savo tarnautojams tepa- 
likdamas jos "pagramduką pa
kepti”. Jis priima bet kuriuo 
metu visus Pasiuntinybės lanky
tojus: jis nepaiso, kad kuris in
teresantas ar raštas pagal kom
petenciją priklauso kitam pa
reigūnui: jis šiuo atžvilgiu im
perialistas.

Iš tikrųjų, jis ne tik darbštus, 
bet ir darbingas. Sunku jį bet 
kuriuo gerai atliktu darbu nu
stebinti. Retai iš jo išsprūsta žo
dis "gerai”. Be priekaišto kieno 
atliktas darbas nesukelia jame 
entuziazmo. Taip jo nuomone ir 
turi būti. Tai natūralu ir nė kiek 
nedaugiau! Jei jis pats daug 
dirba ir moka dirbti, tai jis to 
reikalauja ir iš savo pavaldinių.

tinkamiausias būdas savo pa
triotizmui pareikštų. Ogi, orga
nizacinis, partinis, idėjinis gy
venimas nėra tam būtinas, nors, 
kita vertus, jis nėra jam prie
šiškas. Turbūt, dėlto jis, nors ir 
tautininkas, partijoje nebuvo 
įsirašęs. Kodėl jis jokiai parti
jai nepriklausė aš jo niekad ne
klausiau ir jis man to niekad ne
sakė, tačiau aš galvoju, kad jo 
darbo entuziazmu perkrauta pri
gimtis purtosi partinio saito: • 
siekia išsaugoti darbo laisvės pil
natį.

Balutis, būdamas gražus idea
listo ir realisto lydinys, yra anuo 
atžvilgiu labai panašus į mūsų 
bendrinės ir rašomosios kalbos 
tėvą J. Jablonskį, kuris, saky
tum, paties Balučio žodžiais ši
taip apibudina darbą: "Darbas 
yra tautos subrendimo, kultūrin
gumo ir nepriklausomybės sai
kas. Darbius neturi kojų, pats į 
mus neateina. Reikia patiems 
jieškoti visur ir visada”. Kitas 
didysis lietuvių tautos darbinin
kas, Vaižgantas, irgi pateisina 
Balutį dėl jo kraštutinumo dar
bo požiūriu, sakydamas: "Ne 
mokslo patentai ir ne septyne- 
riopi talentai sudaro piliečių gar
bės vainiką, o darbas iš tikrų 
širdies motyvų”.

Iš tiesų, sunku rasti mūšų tau
toje kitus tris tokius vyrus, ku
rie savo giliu darlx> vertės įsi
sąmoninimu ir šios sąvokos gy
venimišku taikymu būtų taip 
viens į kitą panašūs, kaip tai 
yra Jablonskis, Tumas ir Balu
tis.

Kitas esminis Balučio asme
nybės bruožas, tai jo tiesumas. 
Jis yra nuoširdus, atviras ir tie
saus žodžio žmogus. Būdamas 
tiesus, Balutis nėra imlus šil
tiems apie jį atsiliepimams, 
komplimentams. Antra vertus, 
jis, nemėgdamas saldžiažodžia- 
vimo ir kodylo, nebarsto ir ki
tiems pagyrų. Taip, jo nuoširdu
mas lengvai pastebiamas kiek-

neišskiriant žemiausiojo tarno, 
šusėsdavome su šeimomis kas 
Kūčių, vakarą ir Velykų dieną 
ar kitą progą. Aš spėju, kad ja
me slypi kažkas daugiau, kaž
kas kilnesnio ir galingesnio už 
įprastą ir aukštą žemės labo 
meilės įtampą. Todėl natūralu, 
kad jis per savo ilgą ir didelę 
karjerą nesukrovė turtų ir nū
dien, liaudiškai tariant, — plikas 
kaip tilvikas. Tad ir tuo idealis
tiniu požiūriu, Balučiui priklauso 
labai pagarbi vieta jo rango mū
sų žmonių grandinėje.

Pagaliau, kalbant apie Balutį 
kaip lietuvį, reikia pasakyti, kad 
jo tautiškumas bei patriotizmas 
yra jo prigimta esmė. Kiek man 
teko jį pažinti kasdieniniame gy
venime ir jį perprasti iš jo tar
nybinių raštų, laiškų, pasikalbė
jimų ir viešųjų kalbų, tai iš tie
sų, sunku rasti kitą, kaip Balu
tis, labiau nemeluotą ir nedirb- 
tiną patriotą, besibaisėjantį Lie
tuvos vardo spekuliantais. Nie
kad nepastebėjau jo noro skelbti 
tėvynės jausmą reklaminių žo
džiu forma. Man rodosi, kad jo 
tautiškumas yra jo pačios bui
ties raisin d’etre, visų jo darbų, 
pąsišventimo ir gyvenimo įpras
minimo pagrindas.

Todėl, jis, pats būdamas tau
tininkas ir jokiai partijai ne
priklausydamas, jokiais saitais 
nepajungtas partijų baudžiavai, 
yra išsaugojęs savo besąlyginio 
tautiškumo asmenybę, šit, kodėl, 
aš manau, Balutis tiek valstybių 
niais reikalais, tiek kitoje veik- 

. loję yra perdėm savarankiškas, 
drąsus, griežtas ir net kartais 
kandus su visais, kad ir aukš
čiausiai tautos tarnyboje paki
lusiais žmonėmis. Išpažindamas 
lietuviškumo masto peklaidin- 
gumą ir šios tautinės dorybės 
vedamas savo darbų baruose, jis 

‘ yra iš kraujo svetimas savo

Jis šiuo atžvilgiu griežtas ir vieną akimirką, šit, pavyzdžiui, 
rūstus, gal kiek atlaidesnis mo-|jis Pasiuntinybės tarnautojams 
teriškąjam personalui. Vadinasi, sakydavo, kad reikią, girdi, lie
jam tas geras bei tinkamas vai- sivaržyti pareikšti savo priešin- 
dininkas, kuris moka ir mėgsta gą jam nuomonę, nes jis "yes- 
dirbti. Visa kita, kaip partiniai menų” nemyljs; nereikią, anot 

jo, nieko savyje raugyti, turime 
save atidaryti bei visa išsiaiš
kinti. Kaip toks, Balutis kiekvie
nam pasakys, ką jis galvoja apie 
jį: nenutylės ir jo neigiamų 
ypatybių. Ir tai dažnai padarys 
tiesiai, į šilką nevyniotais, o kar
tais net sakyklą primenančiais, 
žodžiais. O jeigu jis panorės ką 
pabarti, tai donelaitiškai "riuok- 
tels”, kad ir maždaug šitaip:

"Tu, nenaudėli, kam spardai 
kumelio šonus ...

Eik, • žioply, eik sėt kiek
vieną sėjamą daiktą ...”

jų klaideles, tarnybinius slvste- 
lėjimus ir šiaip nuodėmėlės. Ne 
tik jis visa tai dėjosi į galvą ir 
su visomis smulkmenomis tąi vieną kandidatą j tam tikrą pos- 
atsimindavo, bet ir mėgdavo ne- tą ir jam buvo pažymėta, kad 
sivaYžydamas tais patraukliais 
"deimančiukais” pasidalinti su 
kiekvienu savo bendradarbiu. Ir 
šit, tas mūsų "aiškiaregis” te
galėjo man papasakoti apie Ba
lutį tik tai, kad sukaktuvininkas 1 Apskritai, man atrodo, Balu- 
vieną kartą sukėlė visą Užsienių čiui darbas yra vienintelė prie- 
Reikalų Ministeriją ant kojų monė savo tautai patarnauti ir

Be abejo, Balutis tuo atveju 
nepanaudos tos kaimo buitimi 
apžėlusios žodžio elegancijos, 
bet vis dėlto jo gaspadoriška iš
mintis, sudėta į jo syvingą ir 
drąsios kirties žodį, labai pri
mins aną Donelaičio realistinį 
vaizdą. Bet jei kartais tokia mi- 1 
sija pergiliai įsmunka į "neofi
to” širdį, Balutis moka ir švel
nučiu žodžiu, kaip penicilinu, pa
žeistą dūšią pagydyti.

Jo nuoširdumas ir tiesumas 
taip pat lengvai pasiskleidžirf 
tiek asmeniškuose jo laiškuose, 
tiek raštuose Lietuvos įstaigoms. 
Kiek man teko juos skaitant 
įsisąmoninti, jie savo forma gi
miningi Donelaičio stiliui. Aps
kritai, Balutis savo raštais yra 
nuoširdus, liaudiškas, nepapras
tai raiškus, taiklus, logiškas, 
drąsus, sąmoningas ir vaizdus. 
Būdamas realistas, jis nemėgsta 
savo rašte, kaip ir gyvenime, at
sisėdęs ant debesėlio plausto 
plaukti padangėmis. Tačiau, iš 
kitos kertės žiūrint, net ir griež
tos tarnybinės rimties padiktuo
tuose raštuose pastebiami jo ti
taniško temperamento prasiver
žimai ir kūrybinio jo potencialo 
švystelėjimai, žodžiu, Balutis ir 
prie geriausių savo norų nesutel
pa šablono kiaute, suakmenėju
sioje įstaigų raštų formoje. Ne
turėdamas jo raštų nuorašų, ne
galiu dabar tą jo savaimingumą,- 
savitą stilių pailiustruoti. Tega
liu tik iš atminties vieną kitą 
duoti pavyzdį.

Šit, vieną karką, kai URM gra
žino jam raštą, kuris jau buvo 
"apkeliavęs” eilę Lietuvos įstai
gų, Balutis savo atsakyme tarp 
kitko šitaip parašė: ’ Bijokit Po- dzūkiškos kilmės dvasia hame- 
no Dievo, kam jūs spardot tą 
raštą, kaip futbolą, duokit pa
galiau atsakymą ...” Arba kita
me rašte, pažymėdamas, kad jis 
be URM sutikimo patenkino 
vieno įžūlaus svetimšalio nerim
to pagrindo pretenziją, pastebi, 
kad, girdi, "šešką ne dėl baimės 
vengia lazdele badyti, bet dėl 
tam tikrų kitų sumetimų ...” O 
kitų atveju, gavęs M-jos griež
tais žodžiais suredaguotą raštą, 
jis savo atsakymo įžangoj "įspė
ja”, kad "jeigu dar mažą bisku- 
tėlj, kaip per plauką, daugiau 
būtų Ministerija savo rašte pa
sakius, aš jau būčiau įsižeidęs...” 

Prie šitų mano atminties pa
birų pridursiu ir tai, jog a.a. mi
nistras J. Urbšys, tas gilus žo
džio sielos'žinovas, vieną kartą 
man prasitarė, kad jis Balučio 
raštus paprastai skaitydavęs po 
visų kitų, idant, girdi, "galėčiau 
jais užsigardžiuoti”.

Dar viena Balučio savybė, tai 
jo platumas bei nešykštumas. 
Per plokšta būtų kalbėti apie jį 
vientik kaip apie labdarai jaut
rų ir vaišingą žmogų, prie ku-j pasakyti, kad’ tik reikia stebėtis 
rio vaišių stalo mes visi iki vie-, jo lietuvių kalbos mokėjimu. Ko
lio Pasiuntinybės tarnautojai, dėl? Todėl, jog jis priklauso tai

žmonių kartai, kuri neturėjo jo
kios porgos išmokti lietuvių kal
bos. Jis, būdamas apie pusę šimt
mečio atitrūkęs nuo tautos ka
mieno (kaip išeivis, vėliau, kaip 
diplomatas nuolat gyvenantis ne 
Lietuvoje), galėjo išlaikyti gyvą 
savosios kalbos jausmą- bei kal
binę nuovoką.

Balučio kalba graži žodingu
mu, natūraliu sultingumu ir 
liaudiškų vaizdų turtingumu. 
Be abejonės, jo rašomojoje kal
boje rasi kiek konservatiškumo, 
ir netaisyklingumo. Tačiau tai 
įvyksta, žinau iš patirties, dėlto, 
kad dažnai perkrautas darbu, 
paskubomis rašo ir pritrūksta 
laiko susitelkti kalbiniu atžvil
giu. Visiškai kas kita, kada skai
tai jo laiškus, darbo atoslūgiu 
parašytus: ten jų trūkumų nebe
matai. Gal nesuklysiu sakyda-

meisteriui - colis ar šen ar ten” 
Kaip bebūtų, betgi, kas garbin
giau 'sugebės, be paliovos pus
šimti metų svetimos kalbos įta
kų skalaujamas, turėti gražesnę 
rašomąją ir šnekamąją savąją 
kalbą? Nebent tas, kuris, kaip ir <' 
Balutis, įprasmintų savo buitį 
lietuvybės meilės pradu.

Baigdamas, dar norėčiau vie
ną paprastą tiesą pasakyti. Ra-'! 
šiaji šitą straipsnelį, nes jaučiau, 
jog negaliu tylomis praeiti pro 
Jį, tą didįjį Djūką, kuris atsi
nešė į mūsų žemę tokią gražią 
lietuvišką širdį ir tokią gaivališ
ką valią dirbti savo tautos labui!

J, zmuidzinas

pabaigos’

TUOJ ĮSIGY Kif
ŠIAS KNYGAS!

Anglų kalbose gramatika
J. Kukanauza ____ 2.00

Altorių šešėly
Mykolaitis - Putinas

Algimantas I
_____ $1.00

V. Pietaris ......... . .. ______  1.50
Algimantas 11

V. Pietaris . ................ ............. 2.00

leonų šeimai ir nesilanksto iš pi
gesnių vertybių nulietiems au
toritetams.

Kaip tik šioje vietoje man ima 
spengti mintis pasakyti, jog 
skaudi tikrovė rodo, kaip greit 
svetur gyvenančio lietuvio gim
toji kalba nuskursta, prisišiukš- 
lina svetimybių ir neretai sulys
ta iki sunkiai atpažįstamų savo 
griaučių, primenančių sudaužytą 
ir purvais apdrabstytą vitražą. 
Šitaip nubyra ta pagrindinė tau
tos jungtis bei dingsta tas di
džiausias tautos turtas, savoji 
kalba. Ypač nūdien juntame šią 
mūsų gyvastingumo tragiką, kai 
pjautuvo nukirsta tautos viršū
nėlė tremties audrų sutrinta ir 
šapeliais nupustoma į pasaulio 
platybių nežinią.

Po šitos pastabos, drįstu, kad 
ir nekalbininkas, klausti kaipgi 
yra su Balučiu minėtu atžvilgiu?

Kiek esu patyręs, dirbdamas 
kartu su Balučiu Pasiuntinybėje 
anais metais ir vėl nuo 1947-tų 
palaikydamas žodžiu ir raštu 
santykius su juo Anglijoje, turiu. 

I pasakyti, kad tik reikia stebėtis

Balutis
J. J. Bačiūno leidinys_____ 1.50

Baltaragio malūnas
K. Boruta _'_____ ______ 2.50

Beržų pasakos
O. B. Audronė (eilėraščiai) 1.50

Dulkės raudonam saulėleidy
V. Ramonas______________3.00

Darius ir Girėnas
Jurgėla __________________ 1.50

Debesys plaukia pažemiu
A. Baronas ______________ 2.50

Didžiosios atgailos
R. Spalis ________________ 3.50

Doleris iš Pittsburgho
Stepas Zobarskas  _____ 0.80

Gintaro pasakos
Teta Rūta_______

Gintariniai vartai
N. Mazalaitė -.........

Kazimieras Sapieha
B. Sruoga________________ 2.50

Kuprelis
Ignas Šeinius ________

Lietuvių kalbos vadovas
Red. prof. Skardžius__

Lietuviškos pasakos
J. Balys__________________2.50

Lietuvių poezijos antologija
J. Aistis ir A. Vaičiulaitis 6 0<>

Lekučio atsiminimai (jaunimui)
A. Giedrius ____

Lietuvių archyvas
Bolševizmo metai

Mėnuo vadinamas medaus
N. Mazalaitė ..........   2.50

Medinis arklys
Eric \Villiams

Motulė paviliojo
Lazdynų Pelėda _________ 0.G0

Meškiukas Rudnosiukas
Vylė Nemunėlis __________2.00

Namai ant smėlio
J. Gliaudą______

Nemunas
St. Kolupaila ___________  2.50

Nuo Imsrės iki Orinoko
A. Sabaliauskas __________2.50

Our Country Lltliuania
V. Augustinas ____________5.00

Princas ir elgeta 
Mark Tvvain_____

Pirmas rūpestis
Jurgis Jankus ____________2.00

Pragaro pošvaistes
V. Alantas_____________ ;__ 3.

Partizanai už gelež. uždangos
Daumantas ______________2.50

Pietų vėjelis
Vytė Nemunėlis _______  . 1.00

Paklydę paukščiai 
Jurgis Jankus _.

Ramybė man
J. Kėkštas________________ 0.80

Raguvos malūnininkas
V. Tamulaitis ____________0.25

Į San Michal knyga 
1 Axel Munthe_
šventieji akmenys 

Faustas Kirša __
Tėvų pasakos

A. Giedrius ______________ 1.90
Tolimieji kvadratai

J. Grišmnnauskas ............  2.00
Tautosaka apie dangų

J. Balys__________________ 0.60
Tautosakos Lobynas

J. Balys   _____ ________ 3.00
Vienėri metai ir viena savaitė

B. Gaidžiūnas ____________ 1.50
Valentina

A. Vaičiulaitis ____________2.00
Varpai skamba 

Stasius Būdavas ..
žemė

i Red K. Bradūnas

... 2.50

į Red K. B rajūnas  i. 4.00

Visos knygos siunčiamos paštu. Užsakant pi
nigus siųskite: DIRVA,

6820 Superior Avė., 
Cleveland 3, Ohio

lėdamas pratarti žodžio. Greitai sutaiso 
man batų ir prašo užeiti j vidų. Var
gingoj lūšnelėj išdykaudami krykštau
ja dar trys juodi vaikučiai. Prie stalo, 
atsiraitojusi rankoves, minko virtus 
kukurūzus gerokai stambi, aptukusi ne
grė. ”Tai mano žmona”, jis pristato, o 
žmona parodo dar kelis užsilikusius 
baltus dantis. Jau įeinant į vidų paste
bėjau, kad jis neturi vienos kojos, ku
rios jis netekęs džiunglėse, nes įkandu
si gyvatė ir indėnas; gelbėdamas jo gy
vybę, ją machetc nukirtęs. Jis čia jau 
vargstąs aštuoneri metai ir laukiąs, 
kol vaikai paaugsią ir palengvinsią jo 
gyvenimą. Visi jo vaikai kalba gražiai 
lietuviškai, o tai atrodo labai keista, 
nes visi beveik .tokie tamsiaodžiai kaip 
negrai, tik viena mergaitė bronzinės 
indėniškos spalvos, nors jų veidų struk
tūrą maža ką turi negriško. Pasikalbė
jęs ir. palikęs dvidešimt doleriu, išėjau 
giliai susimąstęs.- Jei toks nelaimingas 
žmogus dar turi valios gyventi, tat ko
dėl aš turiu nusiminti? Spjauti! Ir nu-

sispjovęs išvykau ten, kur dabar gyve
nu jau dvylika metų vienas tarp vieti
nių. Tiesa, tame mieste gyvena dar vie
nas tautietis, stalius, tai su juo kartais 
sueinant prie alaus stiklo pasikalbėti.

Mes, nenorėdami, -kad kalba nu
kryptų kitomis temomis, apibėrėme jį ■ 
klausimais:

,— O kur esate buvęs? Kur dar teko 
sutikti tautiečių?

Plačiai nusišypsojęs, vėl prabilo:
— P. Amerikoj nėra didesnio mies

to, kuriame aš nebūčiau buvęs. Buvau 
Brazilijoj, Sao Paulo, Rio de Janeiro ir 
kituose miestuose. Prieš kokį dešimtį 
metų prekybiniais reikalais. Bet apie 
tenykščių lietuvių gyvenimą jūs žino
te, nes ten jų daug yra ir apie juos daž
nai parašo laikraščiai. Tik .tiek galiu 
pasakyti, kad geriausiai tautiečiai gy
vena Argentinoj, Uraguajuj ir Vene-

žo-
ma-

cueloj. Nors Venecueloj yra baisus kli
matas, bet ten mūsų žmonės padaro 
pinigo. Tačiau dauguma nori išvažiuoti 
j JAV arba Kanadą vien dėl klimato. O 
tas klimatas, vyručiai, ne mums, 
gyvensit — pamatysit.

Jo paskutinius, grasinančius 
džius mes supratome gerai, nes jau
tome kaip žudančiai veikia beveik visus 
tautiečius tas karštas ir drėgnas tro- 

. pikinis klimatas, nes prieš pora metų 
atvažiavę sveiki vyrai kaip ąžuolai, 
šiandien vaikščioja susirietę; vienam 
kepenys pūva, antram skrandis neina 
savo pareigų, trečią kelintą kartą li
goninėj mėsinėja, o sveikais dantimis 
nė vaikų nėra.

— Aš negaliu suprasti, — atspė
damas mūsų mintį, kalbėjo toliau, — 
kuriems galams jus čia tas kunigas 
partraukė. Jis galvojo gudriai, daugiau 
atvažiuos, dąugiau galės graudenti mi
lijonierius jūsų vargu, o pinigus vis į 
kišenę, vis į akcijas. Bet kodėl jis ne-

pagalvojo apie atsakomybę, kokią pa
siima ir ką jam padės tie dešimtys tūk
stančių dolerių, jei jį badaują vaikai 
prakeikė su dūšia ir kūnu?! O kam 
jam tie pinigai? Ar jis turi pačią, vai
kus, ar jam kada nors grės badas? 
Anksčiau ar vėliau jie teks tam, kam 
jie tikrai nebus reikalingi.

— Žiūrėkit, — pasinaudodami pro
ga, įsiterpėm, — kad ir jūsų turtas ne
tektų kam nereikia, juk taip pat, kaip 
sakėt, neturit nė pačios, nė vaikų.

— O, ne, — plačiai mostelėjo ran
ka. — Aš nesu taip užgulęs'ant to pi
nigo, kaip daugelis tautiečių, kurie, 
savęs negailėdami, be atvangos prunkš
čia po darbo jungu trokšdami tapti mi
lijonieriais. Aš uždirbu gerai, bet ir 
išleidžiu. Dažnai pasiunčiu lietuviškoms 
organizacijoms, dažnai vienam antram 
tautiečiui pasiunčiu desėtką kitą dole
rių, o vieną žmogų, kilusį iš to paties 
kaimo kaip ir aš, kuris, dėl nelaimingo 
atsitikimo tapęs invalidu, dabar vargs-

ta su keturiais vaikais Chilės Valparai- 
se, nuolatos šelpiu. Jei neteks grįžti į. 
tėvynę, nepanaikinsiu savo testamento, 
pagal kurį jam ir jo vaikams esu užra
šęs visą savo turtą. Jis man buvo dau
giau negu brolis, man padarė daugiau 
negu tėvas, tat aš apgalvojau ir sakau, 
tegu mano turtu bent jo vaikai atsisto
ja ant kojų.

Jau visiškai sutemo ir jis, pakėlęs 
ranką, užmetė akį ant savo auksinio 
laikroduko.

— Na, paplepėjom ir užteks. Ryt 
!' 6 vai. ryto skrendu į Caraeasą, tai rei

kia eiti anksčiau gulti. Gal kada vėl 
sueisim, jei ne čia, tai gal kitur, juk 

■ matot kaip lietuviai pasauly susitinka, 
— plačiai šypsodamasis atkišo, mums 
savo ranką ir, išėjęs pro duris,. švilpte
lėjo pravažiuojančiam taksi.

(Pabaiga)
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SUVALKIEČIŲ VESTUVĖS
Redagavo Jonas Balys

(17)

113
Kodėl negerti, linksmoms nebūti,
Argi nelinksmas šis vakarėlis? (2)

Argi nelinksmas šis vakarėlis,
A nemylėjo mane močiutė?

Kolei turėjo, tolei mylėjo,
Kai neturėjo — ir palydėjo.

Kai neturėjo — ir palydėjo,
Ir lydėdama meiliai kalbėjo.

Ir lydėdama meiliai kalbėjo,
Ligi namelių mano atėjo.
114

—Kaip aš
“ženytis
Kaip apsiženijau — 
Pačią nemylėjau. (2x2)

Vesčia ją už kluono, 
Pririščia prie kuolo, 
Kad ją šunes lotų 
Ir gaidžiai kapotų.

Nuvedžiau už kluono, 
Pririšau prie kuolo, — 
Nė ja šunes loja, 
Ne gaidžiai kapoja.

Vesčia į kermošių, 
Pririščia prie ratų, 
Kad ją 
čigonai

(šios
džioja savo

jaunąs buvau, 
norėjau;

Vedžiau į kermošių, 
Pririšau prie ratų, — 
Nė jų žydai perka, 
Nė čigonai maino.

Vesčia į kamarų,
Pririščia į galų, 
Kad ji galų gautų, 
Ten užsigalautų.

Vedžiau į kamarų,
Pririšau j galų, — 
Ten ji galų gavo
Ir užsigalavo.

Ateinu iš ryto
Ir randu negyvų,
O koks aš laimingas —
Pati galų gavo.

Aš einu per sodžių,
Visi pirštais rodo:
O tai šits judošius
Marčių nemylėjo.

yra ir antra šaka, kur žmona visur ve-

žydai pirktų, 
mainytų.
humoi istinūs dainos 
nemylimą vyrą, kol tas pagaliau galą gauna).

Sugrįžtuvių pokylis trunka iki vėlumos, iki gero apyaušrio. 
Jaunavedžiai visuomet lieka nakvoti. Ant rytojaus marčios mo
tina palydi juos į jų namus. Tada jau palieka savo dukrelę any
tos namuose ant visados.

Dar būna gražu, kai kitą sekmadienį visi svečiai susirenka 
j vaikino namus, tai vadinasi "marčios priimtuvės”. Vaikino tėvai 
užprašo visus į savo namus pasilinksminti, žinoma, nei tėvai, nei 
jaunavedžiai neprašo jokių dovanų, bet kaimynai ir giminės jau
navedžius gražiai apdovanoja. Visi pabaliavoja, prisišoka ir pri- 
sidainuoja.

Jei vienas ar kitas jaunavedžių neturi tėvų, tai jų vieta 
užima kas iš jų giminių. Tada vestuvės, žinoma, esti jau liūdnes
nės. Užtat sensta tėvai labai stengiasi savo vaikus dar prieš savo 
mirtį apvesdinti, žodžiu, palikti viską tvarkoje.

I’er vestuves jaunųjų tėvai labai rūpestingai prižiūri sve
čių arklius ir vežimus, kad kokie kaimo nedorėliai jiems ko nepa
darytų. Tie bjaurybės, jei tik prieina, tai prismaigo adatų į pa
kinktus, ar nusuka kokius šriubus nuo bričkų. Pasitaiko dėlto ir 
nelaimių per vestuves. Užtat šeimininkai paprašo kaimynų vai
kinus, dorus berniukus, kad budriai prižiūrėtų kiemo tvarką. 
Kaimynų mergaites paprašo, kad pagelbėtų naminių gyvulių 
prižiūrėjimą.

Po visų didžiųjų triukšmų, darbų ir bėgiojimų, pasibaigus 
vestuvėms dar sueina samdyti berniukai ir tarnaitės, net ir pie
menukai, vieni pašvęsti. Jei kas turi armoniką, tai jau triukšmo 
esti gana. Rytojaus dieną šeimininkai jiems leidžia'kiek ilgiau 
pamiegoti.

1952 birželio 5 d.v* Nr. 23

T rys žvejai pas skautus
ir pranešimai giliai įkrito vaikų Lapinų būrelį. Lapinai kruopš- 
atmintin. Dabar jie namie tik ir 
kalba apie tai bei klausinėja tė
vus apie Lietuvų. Prieš tuos tris 
jaunus, drųsius lietuvius vaikų 
vaizduotėje blanksta ir "kaubo- 
jiniai herojai...”

Skautų vietininkijos, kur dar 
nesilankė tie žvejai, turėtų pa
sistengti juos būtinai pasikvies
ti

Gegužės 21 d. abi Bostono 
skaučių ir skautų vietininkijos 
Taut. S-gos namuose turėjo ne
paprastą sueigą. Skautų svečiai 
tą vakarą buvo iš Lietuvos ištru
kę žvejai — L. Kublickas, J. 
Grišmanauskas ir E. Paulaus
kas.

Paprastais, bet giliai širdin 
užkrentančiais žodžiais, jie kal
bėjo skautiškajam jaunimui ir 
svečiams apie Tėvynės nedalią 
bei vargus ir jų pabėgimą lais- 
vajin pasaulin. Apie patį pabė
gimą kalbėjo' kap. L. Kublickas. 
J. Grišmanauskas pasakojo apie 
karžygius partizanus, kurių ry
šininku jam teko būti. O jau
niausias žvejys — E. Paulaus
kas, žadąs pats tapti jūrų skau- , 
tu, — apibūdino Lietuvos jau-L 
nimo vargus ir bolševikų pastan- j 
gas jį apnuodyti komunistine, 
propagandą.

Iš klausytojų tarpo žvejai su-l 
laukė daug klausimų, į kuriuos 
mielai atsakė. Jie buvo apdova- : 
noti gėlėmis, knygomis ir gavo 
lietuviškojo Laisvės VaYpo ženk
lelius. Su širdgėla jie pasakojo, 
kaip Lietuvoje okupantai smar
kiai baudžia už trispalvės iškė
limą, tautinių ir bažnytinių šven
čių šventimą, bažnyčių lankymą 
ir t.t. Net ir už tokius skautų 
jiems įteiktus ženklelius Lietu
voje grėstų 15 m. kalėjimo arba 
ištrėmimas.

Sueiga praėjo skautiško im
provizuoto laužo nuotaikoje! 
žvejų pašnekesių tarpuose skam
bėjo dainos, sekė trumpi pasi
rodymai. Buvo pasivaišinta ar
batėle ir po sueigos kiek pasi
šokta.

Sueigoje buvo išgrobstyta vie
no platintojo atnešta J. Grišma- 
nausko knyga "Tolimieji Kvad
ratai”. Autorius ir jo bičiuliai 
apdalino visus savo autografais. 
Prie puikaus sueigos pasisekimo 
daug prisidėjo laužavedys skiltn. 
Vytautas Strolia.

Skautų-čių tėvai reiškia nuo
širdžią padėką žvejams už pa
šnekesius ir skautų-čių vado
vams ir bičiuliams už šios su- 

. eigos sušaukimą. Jos įspūdžiai1 augesni skautai yra susibūrę į

NETURTINGŲJŲ VESTUVĖS
Šitokios vestuvės, kaip čia aprašytos, būdavo daromos 

turtingų ūkininkų. Mažažemiai ir bežemiai, dvarų kumečiai, viską 
paprasčiau darydavo. Vestuvės prasideda antradienio rytą, o tre
čiadienio popietį jau viskas ir baigiasi. Kai visai neturtingi ar 
našlaičiai, tai viena diena viską baigia. Antradienio rytą pus
ryčių "pavalgę važiuoja į bažnyčią, parvažiavę iš bažnyčios pavalgo 
svočios pietus, o vakarienė būna jau marčios.

Samdytiem berniukam ir mergaitėm jų šeimniinkai iške
lia vestuves, kurios trunka vieną dieną. Merginos šeimininkė 
dažniausiai būna svočia, o vaikino šeimininkas piršlys. Svočia 
papjauna kokią avelę, o piršlys duoda kokią puskvortę degtinės ir 
kokį pora gorčių alaus. Vaikinas pasiprašo kokį šlubą kriaučių su 
smuiku už muzikantą. Iš jungtuvių parvažiuojančius pasitikti 
sueina kaimynai, vieno ir kito šeimininkai. Jaunavedžius, kaip 
paprastai, patinka su duona ir druska. Piršlys turi išpirkti stalą 
ir visi pavalgo svočios pietus. Pašokę ir padainavę nuima jaunajai 
vainiką ir valgo marčios vakarienę. Pašokę dar kelis šokius ir 
padainavę, jau ir skirstosi. Tai vestuvės jau ir baigtos, reikia 
eiti kiekvienam prie savo kasdienio darbo.

Kiekviena mergaitė prieš savo vestuves vaikščioja, kaip 
apmirus. Vaikinas tai daug neima į galvą, bet po vestuvių ir jis 
ramesnis pasidaro, žinai, vedusiam daugiau rūpesčių, nebe vėjai 
rūpi, kaip bernui. Užtat draugai susitikę mėgsta jaunavedį paer
zinti: "Matai, koks rimtas pasidarė, kaip jautis iš dobilų lauko 
išvarytas ir ant pūdymo .paleistas.” Paerzindavo ir merginą, bet 
gražiai ir neužgaunančiai.

*
Tai taip būdavo keliamos vestuvės Lan^eliškių ir Alvito 

parapijose apie 1900 metus, šias vestuves aprašiau su visomis 
dainomis, kiek aš jų moku. Kitose vestuvėse dainuoja dar dau
giau dainų ii gal gražesnių, o kitose nė tiek nedainuoja. Tai parei
na nuo moterų dainininkių. Kurios buvo dainininkės mergait- 
damos, tąi ir v.ėliau dainas myli ir jas dainuoja. Kita-visai jau 
senukė, o jei dar turi nenusilpusį baisa, tai ji dainuoja visų savo 
amžių. Dainos lydi, visa žmogaus gyvenimų: tai suramina ir pa
drąsina, tai paguodžia, tai sugraudina. Visokioj gyvenimo valan
doj daina padeda. Senoviška lietuviška dainelė yra geriausia gy
duolė ir geriausias prietelius.

1
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sueigosna.

SKAUTŲ ŽODIS TĖVAMS

LAIŠKAS IŠ DIEPHOLZO GIMNAZIJOS

vaizdeliai, paminimos 
šventės. Pernai jie vie- 
Bostone per radijų at- 
Lietuvos Kariuomenės

griuvėsių ir vergijos pakilsian
čiai Lietuvai.

Su atsišaukimais kreipėmės į 
pasaulio lietuvius prašydami ap
siimti nuolatiniai išlaikyti paski
rus mokinius. Iki^iol jau atsira
do 16 tokių draugijų, sambūrių 
ar tam tikslui susiorganizavusių 
rėmėjų ratelių, kurie pasižadėjo 
per ištisus metus išlaikyti po 
vienų mokinį. Tokio mokinio iš
laikymas kainuoja 20 dol. mėne
siui. Mokytojų Taryba, gavusi 
tokį išlaikytojų pasižadėjimų, 
parenka ir paskiria vienų moki
nį, praneša apie tai jam, jo tė
vams ir išlaikytojams, kurie ga
li ir mielai palaiko ir tiesioginius 
ryšius laiškais su globojamuoju. 
Jei kartais, pvz., dėl lėšų stokos 
tektų dalį mokinių iš bendrabu
čio atleisti, tai globojamojo mo
kinio tas nepaliestų, nes yra kas 
už jo išlaikymą gimnazijai ap
moka. šia proga norėtume pasiū
lyti ir Tamstoms apsiimti išlai
kyti 1 mokinį, per šiuos mokslo 

i metus, pradedant nuo šių metų K 
; balandžio mėn. 1 d. Pinigus, po 
■ 20 dol. kas mėnuo gimnazijai 

reikėtų už išlaikomąjį siųsti šiuo 
adresu: Litauisches Gymnasium 
(23) Dicpholz-I-'lugplatz, Germa
ny. Pinigus siųsti gimnazijai 
patogiau pašto perlaida, ne ban
ko čekiu, nes užtrunka daug lai
ko iki čekį pasiseka realizuoti 
(iškeisti į markes).

Tikimės, kad su Jūsų, užjūrio 
lietuvių parama, mes galėsime ir 
šiais mokslo metais išlaikyti 
gimnaziją veikiančių ir joje 
šviesti ir auklėti visa čia šian
dien suvažiavusį jaunimų.

Dėl laisvos Lietuvos!
Gimnazijos Direktorius

(Laiškas, rašytas Tautinių 
Korporacijų Sambūriui Clevelan- 
de).

Siunčiame Jums gautųjų pi- ; 
nigų aktų nr. 100 ir pajamų 
kvitų Nr. 234 ir reiškiame šir
dingų padėkų už prisiųstų taip, 
stambių dovanų pirmosios abitu
rientų laidos proga.

Mums džiugu, kad užjūriuose 
suradę laikinų prieglaudų tau
tiečiai nepamiršta Vokietijoje li
kusiojo tremties jaunimo. Vasa
rio 16 Gimnazija, turėjusi tiek 
daug materialinių nedateklių, 
tiek daug nukentėjusi nuo vy
kusios nuolat emigracijos ir su
tikusi kitų įvairiausių kliūčių, 
tesėjo ir sėkmingai baigė pir
muosius mokslo metus, kurie 
buvo apvainikuoti pirmųja abi
turientų laida. Tiesa, ji neskait
linga, tik trys. Bet du iš. jų 
jau studijuoja garsiajame Bon
uos universitete, kuris priėmė 
juos be jokių abejonių ir mielai 
pripažino šios gimnazijos išduo
tuosius brandos atestatus. Tre
čiasis rengiasi išemigruoti į 
USA ir ten studijuoti.

Šiais mokslo metais mokinių 
skaičius gimnazijoje pašoko net 
iki 114. Tai didelis ir gražus at
žalynas lietuviškosios jaunuome
nės, taip norinčios išlaikyti savo 
kalbą, tautinius papročius ir 
meilę pavergtai Tėvų žemei. Tie 
jaunuoliai suvažiavo čia pasiti
kėdami vien tik pasaulio lietu
viais, kurie šią gimnazijų išlaiko 
savo aukomis. Dėlto jie niekad 
nesiskundžia ir nerodo mažiau
sių nepasitenkinimo žymių, jei
gu kurių dienų būna silpnesnis 
ir ne taip gardus maistas, trūks
ta lovų, čiužinių, kėdžių kamba
ryje ar suolų ir kt. dalykų. No
ras mokytis ir auklėtis savoje 
gimnazijoje jiems suteikia jėgų 

1 su šypsena žengti pasirinktu ke- 
1 liu per visas sutinkamas kliūtis 

ir ruoštis būti naudingais iš

čiai gilinasi skautybės ideologi
joje, ruošia sk. vadovus, propa
guoja skautybę visuomenėje ir 
leidžia laikraštėlį "Kimas”. La- 
pinų-kęstutėnų pastangomis Bos
tone radijo bangomis karts nuo 
karto pasklinda patriotingi lie
tuviški 
tautinės 
nintėliai 
žymėjo 
šventę.

Džiugu buvo klausyti apie 
skautiškojo jaunimo sėkmingą 
veiklą. Ji atsiekiama dėka pasi
aukojančio sk. vadovų atsidavi
mo skautybės idėjai. Tačiau šia
me darbe pasigendama tėvų ir 
sk. bičiulių organizuoto bendra
darbiavimo, talkos. Jau ne vie
nas jų’pavieniui talkininkauja 
skautams, bet to maža. Mūsų 
jaunimo moralė ir lietuviškumas 
rūpi visiems tėvams. Teateina jie 
talkon skautų vado.vams. šie vi
sados mielai pasidalins su jais 
savo problemomis, pasinaudos jų 
patarimais. Aktualus klausimas 
— lėšų telkimas šiai veiklai. 
Kiekvienam skautui reikia tvar
kingos uniformos. Kiekvienas 
skautas prenumeruojasi ir skai
to "Skautų Aidą”, šiedu dajy- 

s kai ne kiekvienam kęstutėnui 
i leidžiami tėvų. Nereiktų bausti 
• vaikų neleidimu į sueigas ar iš- 
i kyląs, nes nuo to kenčia ne tik 
i pavienis skautas, bet ir viso vie- 

vaizdžiai nupasakojo draugovės'neto darbas. Būtų gera, kad 
veiklą, ši, turinti 36 skautus, Į draugovė galėtų įsigyti daugiau 
draugovė ne kartą reprezentavo 
Lietuvą ir jos jaunimą ameri
kiečių skautų tarpe. 1950 m. jie 
davė 7 skautus liet, reprezen
taciniam vienetui BSA 2-je Taut. 
Jamboreeje, Valley Forge, Pa. 
Dar ir dabar kęstutėnai gauna 
laiškus iš amerikiečių su klausi
mais apie Lietuvą ir jos bylą. 
Ne kartą -kęstutėnai pirmavo
Bostono amerikiečių skautų iš- sistema, nuosekliai pradėdamas 
kylose, paraduose ir kt. Už tai ■ nuo šio sąjūdžio įkūrėjo lordo 

Baden-Powell biografijos.
Abu pranešimus gražiai re

ziumavo pirmininkaujantis pa
brėždamas, jog jis tikrai nesi
gaili, kad jo 4 sūnūs buvo ar 
tebėra skautai.

Diskusijose, po gražių pašne
kėsiu, pasireiškė nepaprastas tė
vų susidomėjimas artėjančios 
stovyklos reikalais. Ir aišku, tas 
nepasibaigs vien gražiais žo
džiais, bet virs našia skautų tė
vų ir bičiulių talka skautų vie
netams. Skautų vadai kreipėsi 
į tėvus, nes jie pastariesiems 
padeda atitraukti jų vaikus nuo 
žalingos miesto gatvės aplinkos, 
nuo negerų pramogų, — kas ir 
be aiškinimo yra tėvams aktu
alu. Ir tik bendra talka bei pa
rama neš gerus vaisius šiame 
darbe.

Vienas žodis ne šneka — vie
nas vyras ne talka! šios minties 
vedami Bostono skautų vietinin
kijos kęstutėnai ir lapinai Taut. 
S-gos namuose, kuri kartu jau 
tapo lyg ir skautų būklu, sušau
kė sueigą su skautų tėvais ir 
bičiuliais. Pirmojo aukšto salėje 
buvo surengta skautiška paro
dėlė, kurios eksponatai bylojo 
svečiams apie skautų nagingu
mą bei atliktus darbus. Ten pat 
buvo parodyti spalvoti vaizdai iš 
Loon Pond stovyklos, kurion su 
tokiu veržlumu rengiasi šią va
sarą Bostono skautai. Vaizdus 
aiškino ir stovyklos tvarką nu
pasakojo BSA So.'Bostono tun- 
tininkas Al Chamilard.

Po šios įžangos buvo posėdis 
— pasitarimas su tėvais, kuriam 
pirmininkavo sktn. prof. I. Kon
čius. Kęstutėnų draugininkas 
vyr. skiltn. Algis Banevičius

I

stovyklinio inventoriaus — pa
lapinių, indų, įrankių ir pn. šie
met kęstutėnai ir lapinai sto
vyklaus Loon Pond stovykloje. 
Vienam skautui tai kaštuos tarp 
$10 — $15, tačiau bus bendrųjų 
vienetų išlaidų.

Vietininkijos adjutantas Vyt. 
Černius supažindino svečius su 

1 skautijos istorija ir auklėjimo

draugovė gavo garbės atžymėji- 
mo ženklus ir kaspinus vėliavai. 
Kęstutėnų trispalvė visados ple
vėsuoja vietos skautų iškilmėse 

■ žvaigždėtųjų vėliavų tarpe. Pa

DIRVOS ATSTOVAI
į kuriuos galima kreiptis visais DIRVOS prenumeratos 

reikalais:

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

ir skelbimų

Baltimore, Md.
Antąnas česonis

620 W. Cross St.

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

Hamilton, Canada
Antanas Mingėla, 

190 Catherine St. S.

AUKŠTAI IR GREIT SKRAIDANT

Brockton, Mass.
Bačiulis A.,

22 Intervale St.

Chicago, III.
Jonas Paplėnas, 

4416 So. Hermitage Avė.,' 
YArd 7-0191

Montreal, Canada
Stepas Kęsgailą, 

6882 Beaulieu St.

Toronto, Canada
Jonas Paršeliūnas, 

62 Pauline Ąve.

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

Detroit, Mich. 
“ L. Bulgarauskas, 

7313 Navy Avė.
VI. Pauža,

9124 Quincy Ąve.

Welland, Canada
Žukauskas Kazys 
2871/i E. Main Št.

GAUSĖJA SKAUČIŲ ŠEIMA
Bostono skautės geg. 17 d. sa

vo būkle turėjo Motinos Dienos 
sueigų. Septynios jaunesniosios 
skautės davė įžodį ir ryžosi eiti 
skautybės keliu. Skaučių vadovė 
Dalia Barmūtė iš savo "Vove
ryčių” sulaukė staigmenos — 
buvo apdovanota gėlėmis ir pa
sveikinta gimnazijos 
school) baigimo proga.

Po iškilmingosios dalies buvo 
arbatėlė, kur skaučių skiltys pa
sirodė su motulėms pagerbti pro
grama. Deklamacijų ir dainų py
nės nuoširdžiai skambėjo ir jau
nų krūtinių. Su dideliu įsijauti
mu kelios jaunesniosios skautės 
paskaitė Vytės Nemunėlio "Meš
kiukų Rudnosiuką”.

(high

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

New York-Brooklyne t
Antanas, Sodaitis, 
57-56, 63rd.St„ i 
Maspeth, N. Y'.

. *
, Omaha, Nebr.

J. Povilaitis, 
5617 So. 31 St.

Anglijoje
Dainora Daunoras 
49 Thornton Avė. 
Thurnham Green, 

London W. 4 ■

Australijoje
Povilas Lukošiūnas,

Box 1665 M, G.P.O., 
Adelaide, S. A.

Vęnecueloje
Antanas Diržys, 

Avenida Alayon No. 
Oeste

Mardtay, Edo, Aragua

6
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(Atkelta iš 1-mo pusi.) 11 
vien plaučiai apsitrauktų anglies! 
dvideginiu ir vandens garais, o j 
63,000 pėdų augštvje kraujas 1 
užvirtų — tikra to žodžio prasmei 
užvirtų, kaip ant ugnies, o ne ■ 
kaip iš pykčio "užverda..." :

Kaip apsisaugoti nuo tokių 
reiškinių, yra uždavinys ir toje 
srityje besispeeializuojančių me
dikų. Jiems tenka studijuoti įta
kų į žmogaus organizmų tų sų- 
lygų, kurios susidaro dideliuose 
augščiuose ir dėl didelių greičių.

Tuo rūpinamasi ne vien tik 
žmonių gyvybių gailėdamiesi. 
Dabar lėktuvo katastrofa sudaro 
ir materialinį nuostolį nepalygi
namai didesnį, negu tai buvo 
anksčiau, pvz., lėktuvas-naikin- 
tuvas I karo metu kainavo apie 
$15,000, o dabar jis jau toks, 
kad kainoja daugiau kaip milio- 
na! Net mokomieji lėktuvai, ku
rių kaina seniau buvo apie 10,- 
000 dolerių, dabar jau kainoja 
apie 50,000. O didžiųjų bombo
nešių kainos pakilo nuo maždaug 
20,000 dolerių iki... apie 4,- 
000,000! Dabar vien tik elektro
niniai bombonešio įrengimai kaš
tuoja datlgiau, negu Visas bom
bonešis antrojo karo metu ... 
Dolerio vertės sumažėjimas čia, 
palyginti, nedidelę reikšmę turi. 
Daugiausiai į kaina atsiliepia 
nepaprastai komplikuoti patobu-

lininiai. 1
Kol naujos rūšies lėktuvas pa

kyla į orų, nuo jo projektavimo 
pradžios praeina apie... 10 me
tų. Bet jau projektavimo pra
džioj yra numatomi jo uždavi
niai: kokiu greičiu jis skris, kaip 
augštai pakils ir t.t. Jau tada 
tenka numatyti, kokios sųlygos 
jame susidarys. žmogų i. 
Svarbu numatyti viską, kad 
žmogus jame galėtų atlikti savo 
vaidmenį. Todėl ir medikai per 
tų laikų turi numatyti viską, 
kęs reikalinga žmogaus organiz
mui apsaugoti nuo tų pavojų. 
Jie turi numatyti, kas gali at
sitikti, ir kokių įrengimų reikia 
lėktuve, kad tai neatsitiktų.

L. T. K. SAMBŪRIO 
NARIAMS 

CHICAGOJE
metų birželio mėn.’ 7 d.Šių 

(šeštadienį) 7 vai. vakare Lie
tuvių Auditorijos mažojoj salėj 
I aukšte 3133 S. Halsted St. 
kviečiama Liet. Taut. Korpora
cijų Sambūrio sueiga.

Visi Sambūrio nariai privalo 
sueigoje dalyvauti.

L.T.K. Sambūrio Valdyba

SKAUTŲ SPORTAS
Bostono skautų vietininkijoje 

buvo tris savaites užtrukusios 
stalo teniso varžybos. Baigminė
se rungtynėse, kurių vyr. teisė
jas buvo sk. bičiulis dr. B. Kal
vaitis, laimėtojais tapo: 1- L. J. 
Končius, 2) R. LeVeckas, 3) <5. 
Kiliulis ir 4) Lizdenis.

Treniruojasi ir skautų krep
šinio komanda. Vietininkijos 
sporto vadovas yrą skautas Ro
mas Leveckas.

v l
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CHICAGOS ŠEŠĖLIAI
CHICAGOS ŠEŠĖLIAI — žiaurios tikrovės vaizdai. Visas 
pasaulis žino Chicagą, bet netokią, kokia aprašytą CHI
CAGOS ŠEŠĖLIUOSE. Upton Sinclair rašė apie' Chicagds 
lietuvius savo romane RAISTAS, bet netiek daug, kiek 
apie juos parašyta šitoje naujoje novelių, knygoje. 316 pus
lapių ; iliustruota; kaina 3 doleriai.
ŠIRDIES RŪMAI — Amerikos liettuvių gyvenimo roma- 
nhs. 450 puslapių; iliustruotas; kaina 4 doleriai. 
ŠLIUPTARNIAI — pirmutinis romanas, kuriame tiek daug 
parašyta apie Amerikos lietuvių gyvenimo sunkumus, var
gus ir kovęs dėl lietuvybės. 652 puslapiai'; Jono šliupo, ' 
"dėdės.” šerno ir kun. Deiųbskio atvaizdai; kaina 3 doleriai. 
VISOS.TRYS KNYGOS TIK Už 8 DOLERIUS!
Rašykite: Dr..Alg. Margeris, 3325 So;'Halsted St., Chicago 
8, Ilinois. ’ .
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Nuo indėnų misionierių ligi 28 milionų

(Romos Katalikai Amerikoje)

IŠ LOS ANGELES LIET. GYVENIMO

KLAUSIMAI — ATSAKYMAI

DIDELĖ GEGUŽINĖ

rusu misionierių

s

Trečioji Dirvos talka

Parengė V. Al.

500 Nauju skaitytoju

* *
Ryšium su Lietuvių žurnalistų 

Sąjungos reorganizacijos reika-
kunigaikštis Ga- 
pradžioje pasižy-

IšTREMTŲJŲ Į SIBIRĄ 
PAMINĖJIMAS

Ar buvo ir 
Amerikoje?

Taip. Rusų 
licin 19 amž.
mėjo misionieriška veikla vak. 
Pennsylvanijoje. 1799 m. įkūrė 
žinomą katalikų centrą — Loret- 
to miestą.

vyskupija laikoma 
su 1,340,787 katali-

Ar jau 

įstojai į 

VILTIES
. "ū:

draugiją?

'TURTAS ...............................  per $31,000,000
ATSARGOS FONDAS ........ „ $ 3,000,000

Nr. 23 * 1952 birželio 5 d.

ŠĮ KRAŠTĄ?

WATERBURY 
TURIME APYLINKĖS 

VALDYBĄ
Išrinktoji ALB Waterburio 

apylinkės valdyba jau pasiskirs
tė pareigomis. Pirmininko . pa
reigos teko, kaip jo veiklos ste
bėtojai . seniai pranašavo, dr. 
Petrui Vileišiui. Toliau vicepirm. 
dr. V. Šmulkštys, sekretorė — 
N. Meškūnienė, meno vadovas
— A. Aleksis, kultūros vadovas
— A. Petrauskas, kasininkas1— 
P. Jokūbauskas, finansų rašti
ninkas — Br. Dūda ir solidaru
mo mokesčių tvarkytojas — J. 
Valaitis. Valdybos nariais be pa
reigų liko dr. M. Colney, A. Dė- 
venienė ir M. Zailskienė.

Ar įmanomas bus bent koks 
bendradarbiavimas tokioje val
dyboje, kurios pirmininkas yra 
savo egocentrine veikla gerai ži
nomas žmogus — parodys neto
lima ateitis. . L. R.

STIBIO
AND LOAN ASSOCIATION OF 

CHICAGO
4192 Archer Avė., Chicago 32, III.

JUSTIN MACKIEVVICH, prezidentas • Telef. VIrginia 7-1141 
Įstaigos valandos: Kasdien nuo 9 ryto iki 4 vai. po. pietų, 

ketvirtadieniais nuo 9 ryto iki 8 vakaro! 
trečiadieniai uždaryta.

Mokyklos reikalai Brooklyne
lykų dėstymas būsiąs Įvestas 
mokslo metų bėgyje. Tuo tarpu 
buvo kalbama apie porą mėnesių 
trukusias Komiteto pastangas 
gauti audienciją pas kleboną lie
tuviškosios mokyklos reikalais. 
O mokykloje vyravo dvasia kaip 
ir seniau, kada viena vienuolė se
selė pagarsėjo lietuvio tėvo laiš
ko sudraskymu mokinių akivaiz
doje.

Pagaliau, apie Kalėdas, viena
me tėvų susirinkime prabilo ir 
pats klebonas kun. N. Pakalnis, 
nupasakodamas įvairias neesmi
nes kliūtis, kurios trugdančios 
įvesti lituanistinius dalykus ir 
pažadėjo reikalą studijuoti, ne
pasakydamas, kada tos "stu
dijos” bus baigtos. Be to, pa
reiškė pageidavimą tuo reikalu 
nekelti triukšmo spaudoje pasi
rašant jvairionfls slapyvardėmis, 
nes tas viskas būsią jam kaip 
nuriedą vandens lašai nuo žą
sies. Nuo to laiko daugiau nieko 
ir nebeteko girdėti lietuviškosios 
mokyklos reikalais, nei iš Ko
miteto veiklos, nei iš klebono 
studijų ...

Dar keletas savaičių ir moks
lo metai bus baigti. Bežiūrint 
prabėgs ir vasaros atostogos ir 
vaikams vėl reikės rinktis į mo
kyklas. O čia ir vėl tėvams teks 
susidurti su didžiausiu rūpes
čiu : ar vėl sodinti vaiką į tą pa
tį suolą, kuriame nieko lietuviš
ko, kur nepasakomas nė vienas 
teisingesnis žodis apie tėvų šalį, 
kur net religija nemokoma gim
tąja kalba.

Neaišku tik ir nesuprantama, 
kodėl Komitetas, kuriam pavesta 

ryto gedulingomis šv. Mišiomis į išspręsti mūsų tautos gyvybin- 
ir tai dienai pritaikintu pamoks-, ginusias reikalas, kažko laukia ir 
ju ' rlelsin Nptri iin tikrai tiki klo_

Po pamaldų, toje pačioje vie
toje, bus paskaita ir meninė da
lis.

Visi VVellando ir apylinkės lie
tuviai, maloniai kviečiami kuo- 
skaitlingiau dalyvauti.

Lietuviškos mokyklos reikalais 
aktyviau rūpintis buvo pradėta 
1951 metų vasarą. Tam reikalui 
buvo išrinktas visų Brooklyno ir 
New Yorko Tėvų Komitetas, ku
ris išsiaiškinęs visas aplinkybės 
parinko patogiausią Apreiškimo 
parapiją ir prie jos jau veikian
čią pradinę mokyklą. Buvo gau
tas ir labai palankus atsakymas 
iš parapijos klebono kun. N. Pa
kalnio į Komiteto tuo reikalu 
paruoštą "Pro Memoria”. O prieš 
pradedant naujuosius mokslo 
metus "Darbininkas” ir, berods, 
dauguma mūsų spaudos paskel
bė džiugią žinią apie lituanisti
kos dalykų dėstymo įvedimą į 
Apreiškimo parapijos pradinę 
mokyklą laike reguliarių pamo
kų.

Tai buvo be galo linksma žinia 
visiems tėvams, bet lygiai taip 
pat be galo sunkiai įtikima pa
žįstant parapijines nuotaikas. Ir 
iš tikrųjų, naujieji mokslo metai 
buvo tyliai pradėti be lituanisti
kos dalykų. Tas pats "Darbinin
kas” po kurio laiko vėl paskel
bė žinutę, kad lituanistikos da-

fcyti. Gėda, gėda ir dar kartą 
gėda mums patiems. Perdaug ei
kvojame energijos tuščioms par
tijų rietenoms pamiršdami svar
biausi mūsų tautos reikalą — 
mūsų mažuosius. Mes neturime 
galimybės' sulaikyti genocidą 
anapus geležinės uždangos, bet 
bus padarytas nedovanotinas 
nusikaltimas prieš tautos isto
riją, jei mes šitame, visais at
žvilgiais mums palankiame kraš
te, neišmokysime savo vaikų 
gimtosios kalbos ir meilės tėvų 
kraštui.

Šis klausimas turi būti spren
džiamas neatidėliojant visų ir 
visomis suteilktomis jėgomis be-

ka, ar nepatinka, mes savo vai
kus turime išmokyti lietuviškai 
skaitytį ir rašyti, galvoti ir 
jausti ir lietuviškai melstis, šia 
proga Komitetui siūlau tuojau:

1) gauti iš klebono formalų 
atsakymą, kaip bus su mokykla;

2) kreiptis į vietos vyskupą, 
pagrindinai nušviečiant lietuviš
kosios parapijos ir mokyklos 
reikalus;

3) nesant vilties įkurti tokią 
mokyklą prie Apreiškimo para
pijos, išsiaiškinti padėtį su gre
tima parapija, kurioje nuotaikos 
lietuviškiems reikalams yra, be
rods, neabejotinos.

.Būtų labai pageidautina, kad 
tuo reikalu spaudoje pasisakytų 
ir daugiau tėvų.

Vienas iš tėvų

ŽINIOS IŠ 
WELLAND

Š. m. birželio mėn. 15 d. (sek
madienį) St. Mary bažnyčios sa
lėje, Keliems Avė., rengiamas 
1911 metų birželio mėn. 13-14 d. 
ištremtųjų į Sibirą paminėjimas.

Minėjimas pradedamas 10 vai.

KLTS, tVellando skyrius š. m., 
birželio mėn. 15 d., ruošia vasa
ros sezono atidarymui didžiulę 
gegužinę — pikniką. Veiks tur
tingas bufetas su išgėrimais ir 
užkandžiais. Bus puiki kapela. 
Vieta gražiausia, lietuvio ūkinin
ko Vinco Bieliūno ūkyje — far- 
moje. šokiams paruošta nauja 
uosio lentų platforma.

Maloniai kviečiame atsilanky
ti, pakvėpuoti tyru oru, pasigro
žėti žydinčiais medžiais ir žalio, 
tartum, aksomo pievelėmis.

Tikimės susilaukti gerb. sve
čių ir iš tolimesnių kolonijų. 
Pradžia 3 vai. p. p."

Atvykusiems į VVelland, va
žiuoti East Main St., (rytų kryp
timi). Pavažiavus penkias my
lės už miesto, dešinėje kelio pu
sėje, prie įvažiavimo į farmą, 
bus paženklinta vėliavėle.

K. Žukauskas

į delsia. Negi jis tikrai tiki kle
bono pažadams? Būkime tikri, 
kad niekas mums nieko neduos, 
jei mes patys sau ko nors nesu- 
sikursime, ar neišsikovosime. 
Jau pakankamai daug laiko pra
bėgo, kai mes pradėjome atvykti 
ir kurtis šiame laisviausiame pa
saulio krašte, jau padejuojame, 
kad kai kurie mūsų vaikai bai
gią pamiršti brangią tėvų kalbą, 
ir vis dar nesugebame suorgani
zuoti savo vaikams nė papras
čiausios lietuviškos pradinės mo
kyklos, kai tuo tarpu mūsų liku
sieji broliai Vokietijoje, gyven
dami daug sunkesnėse sąlygose 
ir daug nepalankesniame visais 
atžvilgiais krašte, įstengė įkurti 
lietuvišką gimnaziją ir ją išlai-

Lietuviškasis radijo pusvalan
dis, transliuojamas per vieną 
Los Angeles priemiesčio Santa 
Monica radijo stotį, jau "įsipi- 
lietino” — gegužės 31 d. girdė
jome jį jau pagal rengėjų pa
rengtą pragramą. Tai buvo gry
nai komercinio pobūdžio pusva
landis, pranešimų — selbimų 
skaitymą paįvairinant lietuviška 
muzika ir dainomis. Gegužės 24 
d. lietuviškąjį radijo pusvalandį 
pradedant — visą programą už
ėmė oficialioji dalis: programos 
vedėjo Jono Uždavinio žodis ir 
Lietuvos garbės konsulo dr. J. 
Bielskio, šv. Kazimiero parapijos 
klebono kun. J. Kučingio ir prof. 
M. Biržiškos sveikinimai — kal
bos. Konsulas Bielskis, be to, dar 
perskaitė ir ministerio P. ža- 
deikio iš IVashingtono gautą 
sveikinime telegramą.

Šio lietuviškojo radijo pusva
landžio, pirmojo Kalifornijoje ir 
iš viso Ramiojo Vandenyno pa
krantėje, iniciatoriai ir tvarky
tojai yra žinomi visuomenininkai 
Jonas Uždavinys (BALI’o sky
riaus pirmininkas, ALT vicepir
mininkas, JAV Lietuvių Bend
ruomenės Los Angeles Apygar
dos laik. Valdybos I vicepirmi
ninkas ir visos eilės kitų orga
nizacijų narys) ir Bruno Gedi
minas (ALTS-gos skyriaus pir
mininkas, ALT valdybos narys 
ir daugelio kitų organizacijų na
rys).

lu paskelbtu spaudoje atsišauki
mu, Los Angeles mieste gyvena 
buvusieji Lietuvos žurnalistų 
Sąjungos nariai: Br. Raila, J. 
Vitėnas, V. Trumpa ir V. Ba- 
kūnas. Prie šios grupės, kaip 
skyriaus steigimo iniciatoriaus, 
prisideda ir žurnalistas Miltonas 
Starkus (amerikietis) — vienas 
"Lietuvių Dienų redaktorių.

¥ ¥

Lietuvių Bendruomenės orga
nizavimo darbe pradedama rody
ti aktingumo. šiomis dienomis 
įvykusiame Los Angeles apy
gardos laikinosios valdybos po
sėdyje, susipažinus su tik gau
tu laikinuoju statutu ir instruk
cijomis, nutarta eiti prie apylin
kių steigimo. Pirmiausia bus 
steigiama apylinkė Los Angeles 
mieste, paskui San Diego, San 
Francisco, Palm Springs ir Long 
Beach miestuose — Kalifornijo
je. Kadangi LOKas dar nėra nu
statęs apygardų ribų, tai Los 
Angeles apygardos laikinoji val
dyba, kol ribos bus nustatytos, 
imasi organizuoti apylinkes ir 
Arizonos, Nevados,'Oregono ir 
IVashingtono valstybėse. Vėliau, 
bus imamasi darbo ir kitose val
stybėse. Dabartiniu metu daro
mi žygiai surinkti žinias kuriose¥ 
vietovėse ir kiek, tose valstybė
se, lietuvių gyvena.

Nuo 1952 metų kovo mėn. 1 dienos 
iki 1952 metų liepos mėn. 31 dienos 
skelbiama trečioji Dirvos talka.

Į talką kviečiami visi mūsų talki
ninkai, dabartiniai skaitytojai ir Dirvos 
draugai. Bendromis pastangomis mes 
turime sutelkti 500 naujų skaitytojų, 
kurie dar Dirvos, dėl vienokių ar kitokių 
priežasčių, neskaito.

Mes visus talkininkus prašome at
kreipti ypatingą dėmesį j tas šeimas, 
kurios turi vaikų. Dirva leidžia mėne
sinį, gražiai tvarkomą, 16 didelių pus
lapių "Tėviškėlę", kuri visiems Dirvos 
skaitytojams duodama nemokamai. Tai 
vienintelis .vaikų laikraštis, spausdina
mas tokiu tiražu ir paskleidžiamas po 
viso pasaulio lietuvių šeimas. Mūsų tiks
las "Tėviškėlę” dažninti, tenkinti tėvų 
ir vaikų norus. Jei nies padidinsime 
Dirvos skaitytojų šeimą, susidarys są- 

• lygos dažniau ir "Tėviškėlę” leisti. Tat' 
j šią talką turi įsijungti ir jaunieji, jei 

• jie nori dažniau savo laikraštį skaityti.
Dirva pradėjo aktyviai telkti ge

riausius bendradarbius, gyvenančius 
įvairiausiuose pasaulio kraštuose. Kiek
vienam numery, jūs matot naujas pa
vardes. Bendra talka padidinę prenume- 

. ratorių .skaičių Jūs įgalinsit mus tuo 
keliu ir toliau eiti ir laikraštį padaryti 
tokį, kokio kiekvienas lietuvis trokšta. 

, Dirvos talkai pasibaigus, trys dau
giausia naujų skaitytojų surinkę talki-, 

■ ninkai, gaus premijas.

Pirmoji premija — atostogų savai
tė J. Bačiūno Tabor Farm ar Prospect 
Point vasarvietėse. Antroji premija __
30 dolerių ir trečioji premija —,20 do
lerių. Premijas gauna surinkę nemažiau 
kaip 20 naujų skaitytojų.

Jaunieji Tėviškėlės skaitytojai, tu
rintieji nemažiau kaip' 12 metų, taip 
pat kviečiami aktyviai įsijungti i talką. 
Jiems taip pat skiriamos trys dovanos:

Pirmoji — savaitė atostogų J. Ba
čiūno paminėtose vasarvietėse. Antroji 
premija — radijo aparatas ir trečioji 
premija — 10 dol. Premijos skiriamos 
surinkus nemažiau kaip 12 naujų pre
numeratorių. ' '

J. Bačiūno vasarvietėse jaunieji ga
li atostogauti ir be tėvų, nes yra specia
li priežiūra. Jei vyks ir tėvai — gaus 
specialią nuolaidą. Jei suaugęs talkinin
kas laimės premiją iv norės vykti su 
savo šeima, šeimos nariai taip pat gaus 
nuolaidą. i •L - ,

Naujiesiams) skaitytojams, burtų 
keliu bus paskirta 25 naujai išėjusios 
knygos; ‘ ■

Talkininkams premijos bus skiria
mos pagal .surinktų taškų skaičių. Me
tinė prenumerata vertinama 4 taškais, 
pusmetinė 2 taškais ir metų ketvirčio 
1 tašku.- .

Visos premijos skiriamos sutelkus 
500 naujų skaitytojų. ’ ... -

Visus kviečiame į trečiąją. Dirvos

Šalia protestantų religinės < 
bendruomenės, Romos Katalikai 
su 28 milionais sudaro kitą re- ( 
liginę tvirtovę šiame krašte. Ly
giai kaip ir kitos religinės.ben- 
druomenės, sektos, ir Romos Ka- ■ 
talikai šiame kontinente atsira
do drauge su iš Europos kraštų i 
atplaukusiais katalikiškųjų kraš
tų emigrantais. Romos Bažny- , 
čios kelias į naująjį kontinentą 
buvo ilgas, ne be įvairių kliūčių 
bei sunkumų ir ligi 19 amž. dar 
nebuvo pasiekęs didesnių laimė
jimų.

Kada šiame kontinente atsi
rado pirmieji katalikai? Esama 
žinių, kad besibaigiant vidur
amžiams N. Foundland jau buvęs 
katalikų vyskupas, o pirmoji da
ta žymima 1524 m., kai Verazza- 
no ekspedicijai išlipus dabartinio 
New Yorko vietoje, Manhattan’p 
saloje, buvo atlaikytos pirmosios 
katalikų mišios. Pirmąja kata
likų kolonija laikoma 1565 m. is
panų įsikūrimas šv. Augustino 
vietovėje Floridoje. Iš viso, is
panų (pranciškonų) kilmės ka
talikų įsigalėjimas laikomas se
niausiu ir jis pirmoje eilėje be 
Floridos pasireiškė dar Nauj. 
Meksikoj ir Kalifornijoj. Pran
cūzų kolonistai savo religinius 
pėdsakus 17 amž. paliko Louisia- 
nos valst. New Orleans, o ang
liškai kalbantieji katalikai savo 
veiklos pradžią žymi Maryland 
valst.

Dar prieš pajudant didesnėms 
katalikų masėms iš Europos, ka
talikų misionieriai, veikią indėnų 
tarpe, iš Kanados buvo patrau
kę į dabartinių valst. Maine, 
Ne\v York, Michigan ir Illinois 
sritis. Pažymėtina, kad pirmose 
kolonijose katalikams nebuvo 
pripažintos piliečiams teikiamos 
teisės ir šis netolerantiškumas 

’ buvo pasireiškęs net pačių kata
likų įkurtoje Maryland valsty
bėje. Užmezgus artimesnius san
tykius su katalikų kraštais Is
panija ir Prancūzija, katalikų 
traktavimas pagerėjęs, tačiau iš ] 
katalikų piliečių teisės buvo ati
mamos ir vėliau, bent 10 valsty- 

. bių degintos ir katalikų bažny
čios. Net ligi 19 amž. antrosios 
pusės, t. y. ligi didesnio katalikų 
emigrantų iš Europos atsiradi
mo, vis dar buvo ryškūs neto
lerancijos reiškiniai, pasireiškę 
net ir šiais laikais, kai po 1920 
m. su savo veiksmais pagarsėjo 
Ku-Klux-Klan.

Kaip išaugo Romos Katalikų 
Bažnyčia šiame krašte pavaiz- 
duos šie duomenys:

18 amž. pabaigoje katalikų 
JAV-se buvo mažiau kaip 30,000. 
Tuo metu, 1789 m. Apaštališko
jo Sosto vyskupu, su buveine 
Baltimorėje (Maryland), buvo 
paskirtas garsus šiame krašte 
katališkojo judėjimo pionierius 
John Carroll .miręs 1815 m.). 
Po 1850 m. katalikų skaičių ypa
tingai pakėlė Airijos emigran
tai, kurių tūkstančiai pasiekė šio 
kontinento krantus, bėgdami nuo 
savo krašte kilusio badmečio ir 
religinės netolerancijos. Faktas, 
kad airiai sudarė pirmąją ir di
džiausiąją katalikų bangą šiame 
krašte, sukėlė net nuomones, 
kad Amerikos katalikų pagrin
dine kalba (išskyrus liturgiją) 
turinti būti anglų k. Tačiau su 
tuo negalėjo sutikti kitų Euro
pos, ypač slavų kraštų katalikai, 
vėliau čia atsiradę. Vokietijoj 
buvusio Kulturkampf’o pasėko
je, į Ameriką pradėjo plaukti ir 
vokiečių katalikai, vėliau atsi
rado moravai,. rutėnai, graikai, 
atplaukė masės italų, lenkų, če
kų, na ir lietuvių katalikų.

šią emigrantų judėjimas kata
likų skaičių JAV-se 1852 m. jau 
buvo pakėlęs ligi 2 milionų, o 
1866 m. Baltimorėje susirinkus 
Bažnyčios Tarybai, katalikų beų-

triukšmą.
Katalikų Bažnyčia šiame kraš

te skaitmenų šviesoje atrodo ši
taip:

1951 m. pgl. oficialius duome
nis katalikų buvo 28,634,878. 
1949 m. jų buvo — 26,710,343. 
Didžiausi katalikų susibūrimai 
yra krašto rytuose tarp Phila- 
delphios ir Bostono, šiuose mies
tuose ir, New Yorke ir Newarke, 
katalikų yra daugiau kaip po 1 
mil. (turima galvoje ne tik patys 
miestai, bet ir aplinkinės vietos). 
Vakaruose daugiau katalikų ra
sime Chicagoje (per 1,700,000), 
Detroite (apie 1 mil.) ir Los 
Angeles (per 800,000). Valsty
bės, kur katalikų gyv. yra dides
ni skaičiai: New York, Pennsyl- 
vania, Massachusetts, Conecti- 
cut, Louisiana, Rhode Island, 
Ohio (Clevelande su apyl. per 
pusę mil.), Maine, Kalifornija ir 
kt. 24 Arkivyskupijos yra šiuo
se miestuose: Baltimore, Boston, 
Chicago, Cincinnati, Denver, Dė- 
troit, Dubuąue, Indianapolis, Los 
Angeles, Louisville, Milwaukee, 

New Orleans, New

druomenės narių jau priskaity- 
ta beveik 4 mil. Vyskupijų skai
čius iš 16-kos (1830 m.) pakilo 
ligi 30 ir jau buvo 6 arkidiecezi- 
jos. Katalikų skaičius ypač augo 
New Yorke ir Bostone. Katalikai 
veržėsi į miestus ir čia didžiau
sias nuopelnas priklauso airiams, 
čia verta pastebėti, kad nepaisy
dami netolerancijos reiškinių, at
vykėliai iš Europos — katalikai 
labai pasižymėjo Civiliniame ka
re. Jie buvo iškėlę mintį, kad ne 
kas kitas, bet tik katalikai galį 
virsti pačiais vertingiausiais šio 
krašto patriotais.

Pradėjus stiprėti Katalikų 
Bažnyčiai Amerikoje ji daug lai
mėjo ir šviesuomenės tarpe, pa- Nevark, 
traukdama į savo tarpą daug York, Omaha, Philadelphia, Port- 
protestantų ir jų tarpe nemaža I 
augštų dvasininkų, perėjusių į . 
katalikų tikėjimą. (Minėtinas i 
čia ir Anglijoje žinomas vad. '■ 
Oxfordo judėjimas).

19 amž. einant prie pabaigos, i 
ir vis plaukiant Europos žmo- 1 
nėms, katalikų skaičius 1884 m. 
jau buvo pasiekęs 8 mil., 1930 
m. jau per 20 mil. Tuo metu 
turėjo 4 kardinolus, 104 vysku
pijas ir 16 arkivyskupijų. Kata
likų skaičių žymiai pakėlė Fili
pinų (7 mil. katalikų), Puerto 
Rico salos (1 mil.) ir kitų teri- 
torialinių nuosavybių įsigijimas. 
1951 m. oficialiais duomenimis 
katalikų šiame krašte buvo per 
28 mil.

Religinis auklėjimas krašte 
. buvo svarbus veiksnys katalikų 

išaugimui. Dar 1789 m. buvo 
. įsteigtas pirmasis katalikų ko

ledžas Georgetoyvn’e. 1930 m. 
į jau buvo 135 dvasinės seminari

jos su 16,000 studentų ir 219 
berniukų koledžų ir 7,225 para
pijinės mokyklos su per 2 mil. 
mokinių. 1951 m. jau buvo toks 
vaizdas: dvasinių seminarijų
buvo 320 su 28,000 stud., 236 ko
ledžai su 236,000 stud., 1,628 
augšt. mokyklos (per 330,000 
stud.), 8,202 parapijinės pr. mo
kyklos su pustrečio mil. mokinių, 
per 111,000 mokytojų vyskupi
jose. 1889 m. Washingtone įs
teigtas. ir visų parapijų lėšo
mis išlaikomas Kataliku Univer
sitetas. Katalikų Bažnyčia pla
čiai reiškėsi ir tebeveikia ir so
cialinėje, charitatyvinėje ir. kt. 
srityse. 1720 m. New Orleans 
įsteigus pirmąją katalikų, sese
rų išlaikomą ligoninę, sekė visa 
eilė kitų ir dabar jų priskaitoma 
jau apie 900 su apie 5 mil. ligo
nių per metus. Yra ir šimtai 
prieglaudų seneliams ir kt. Savo 
veikla žinoma ir NCWC organi
zacija. Per metus, manoma, į 
katalikų tikėjimą pereina nema
žiau 100,000 amerikiečių. Ame
rikoje Katalikų Bažnyčia yra 
atskirta nuo valstybės ir abi jos 
veikia visai savarankiškai. Ne
įmanomas didesnis įsikišimas į 
viena kitos sritį. Net mažiau
sias kurios nors srities palieti-

land, St. Louis, St. Paul, San 
Antonio, San Francisko, Santa 
Fe! Seattle ir Washington. Vys
kupijų yra 102. Amerika turi ir 
tris kardinolus — Francis J. 
Spellman, New Yorko arkivys
kupą, Edward A. Mooney, De
troito arkivyskupą ir Samuel A. 
Stritch, Chicago arkivyskupą.

Ar'visose JA valstybėse mir
ties bausmė vykdoma elektros 
kėdėje? i

Tik 25-se. Devyniose valsty
bėse baudžiama žudyti pakori
mu, astuoniose dujomis. Vals
tybės, kuriose neskiriama mir
ties bausmė yra šios: Maine, Mi- 
chigan, Minnesota, N. Dakota, 
R. Island ir Wisconsin.

Kuriame JAV mieste daugiau
sia gyvena žydų tautybės žmo
nių?

Ne\v Yorke yra per 2 mil. žy
dų. Jis gali būti laikomas žy
diškiausiu pasaulio miestu. To
liau seka Chicago su 325,000 žy
dų, Los Angeles (250,000), Phi- 
ladelphia (215,000) ir Boston 
(140,000). Kituose miestuose 
mažiau kaip po 100,000.

Kiek šiuo metu yra katalikų 
JAV-se?

Plg. paskatinius duomenis 
šiuo metu Romos Katalikų skai
čius šiame krašte yra pasiekęs 
29,407,520. Per pastaruosius me
tus katalikų skaičius JAV, Alia
skoje ir Havajuose padidėjo 
772,612 asmenimis. Didžiausioji 
arkidiecezija dabar laikoma Chi
cago su 1,743,936 katalikais. Di
džiausia 
Brooklyn 
kais.

TAUPYTI GALITE IR LAIŠKAIS! 
TAUPYKITE PAS SAVUS!

STANDARD FEDERAL
STIPRIAUSIA TAUPYMO ĮSTAIGA 

AMERIKOJE MOKA AUKŠTA DIVIDENDĄ
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SENIAU IR DABAR L

K. S. KARPIUS PAAIŠKINIMAS TIEMS. 
KURIE MAIŠO SĄVOKAS

KAIP LIETUVA GAVO 
LAISVĖS VARPĄ

monę: New Yorke jau radosi 
apie 15 lietuvių siuvyklų ran
govų ir apie 1,000 dirbančių siu- 

1919 metais, Chicagoje, bir- vykiose 
želio 9, 10 ir 11 d„ tautininkų' 1889, 
sumanymu, suvažiavo dar vie-i praneša 
nas Lietuvių Seimas, kuriame 
dalyvavo apie 340 delegatų. Da-* liojji agentai, žadėdami darbus, 
lyvavo ir kai kurie patriotai ka-, parduoda juos į sunkius ūkių 
tulikai, bet dauguma jų seimą darbus, kur juos pusnuogiais lai- 
boikoiavo, neigė, kaip darė ir so- ko, kad negalėtų nei pabėgti, 
cialistai, kuriems visokis žygis 
Lietuvos reikalais buvo iieigti- 
nas.

Katalikų spauda paskelbė net 
savo seimo šaukimą, nepaski- 
riant lamo nei vietos, kad tik 
sulaikius patriotų katalikų da
ly \ a urna šiame seime. Jie smer
kė >ūos_savo žmones, kurie da
lyvavo;“vadindami juos ’ šiaudi
niais katalikais ir kitaip.

beimąs tačiau skaitomas la
bai pavykusiu. Visuomenė su- 
siuate aukų virš $8.000; priimta 
rezoliucijos Lietuvos reikalais 
įteiKii taikos Konferencijai Pa- 
ry.iiijv, Amerikos vyriausybe, 
bashingtone, ir prašymas Lie
tuvai atsiųsti Amerikon savo at
stovą. Pirmutinis atstovas buvo 
atsiųstas Jonas Vileišis, kuris 
atvaž avo vasario 18. 1920 me
tais.

Šiame seime taip pat iškilo 
sumanymas, ir užgirta, sukelti 
aukas nuliedinimui ir padovano-’ 
jimui Lietuvai Laisvės Varpo, 
vėliau įgijusio tautoje didžiau
sios pagarbos.

Varpo idėja visuomenėje rado 
entuziastiško pritarimo. Laisvės 
Varpas netrukus buvo gatavas, 
ir jau rugp. 30 d. Chicagoje di
delėmis iškilmėmis, paradu gat
vėmis, išlydėtas j geležinkelio 
stotį vežti į New Yorką galuti
nai kelionei Lietuvon.

Varpo kelionei, entuziastiški 
lietuviai sudėjo dar $6,0'00 aukų. 
Jau žinomą, varpe įrašą, "Vai 
skambink per amžius vaikams 
Lietuvos ..suredagavo tada 
dar Chicagoje gyvenęs B. K. Ba
lutis, kuris po seimo, liepos 9 
<1. tais pat metais išvažiavo į 
Paryžių, kaip Amerikos lietuvių 
atstovas prie Taikos konferen
cijos. Tautininkų Taryba jam 
įteikė ir $5,000 seime gautų aukų 
Lietuvos delegacijos Paryžiuje 
reikalams,

unijos narių 
birž.
apie imigrantus 

vius, kuriuos New Yorki

11

BULVIŲ STOKA

das, papročius, šokius, kryžius ir 
Rūpintojėlius. Ji buvo toji ug
nelė, kuri neleido sunykti visam 
tam, kuo mes šiandien į užsie
nius išklydę, reprezentuojamos 

; ir džiaugiamės bei grožimės tuo 
Į savomis spalvomis spindinčiu 
! lobiu, kaip karaliai Čiurlionies 
"Karalių pasakoje”. (Dr. M. 

į Gimbutienė,. Vienybė, Nr. 22).

KEISTAS MOKSLAS IR 
LITERATŪRA, JEI... VEDA ALGIRDAS BIELSKUS

mitetą Šiaurės Amerikai.
Mes matome prieš save platų 

ir sunkų'darbo barą ir žinome, 
kad: dauguma tautiečių paskendę 
kovoje už būvį; tačiau mes atsi
šaukiame į lietuviškos bendruo
menės nemarią tautinę sąmonę 
ir kultūrinių reikalų vertinimą 
prašydami maiterialinės bei mo
ralinės paramos ir teisingo mūsų 
pastangų supratimo. Mės nuo
širdžiai stengsimės pateisinti į 
mus sudėtas viltis. Taip mums 
Visagali padėk!
Vyr. Lietuvių Fizinio Auklėjimo 
ir Sporto Komitetas šiaurės 

Amerikai

MES ATSIŠAUKIAME Į 
NEMARIĄ TAUTINĘ SĄMONĖ

Ryšium su V. Alanto knygos 
"Pragaro Pošvaistės'' pasirody
mu, suinteresuotojų buvo visai! 
sumaišytos pagonybės, stabm- l i 
dybės ir mūsų protėvių religijos i 

sąvokos.
Dr. M. Gimbutienė, Vienybėje, 

apie tai plačiau paaiškina ir sa
vo įdomų straipsnį baigia šitaip: į

Šiandien nebesinaudojani se
nąja liaudies medicina, nebeka- 
sam žemėn duonos, dėkodami že
mei už derlių, nebevedam ožio 
aplink beržą, kad tas, sumeke
nęs, ištirpintų sniegą. Nebepri- 
taikom daugybės papročių, ku
riuos nesugrąžinamai išstūmė 
mokslo ir civilizacijos pažanga. 
Bet neatitrūkimas nuo gamtos, 
už gėrį prieš amžinai tykojantį 
blogį, gyvybės ugdymas ir sau
gojimas, džiaugsmo ir laimės pa
jutimas atgyjančioje gamtoje ir 
žiedo pilnume, pažiūros j kosmi
nės gyvybės (sielos) nemihtin- 
gumą — visa tai yra senosios 
išminties kapitalas.

Kas gretina protėvių religiją 
su stabmeldybe, tas nieko apie 
ją nežino arba aklai seka kry- 
žiučių ar lenkų kronikų infor
macijomis, o kas ją sieja su pa
gonybe dabartinio bolševizmo 
prasme, tai iš viso nesupranta 
religijos sąvokos.

Senąją religiją turėtume ne
mažiau gerbti kaip savo garbin
gąją istoriją. Ji buvo mūsų dva
sios veidas, kūrusi dainas ir rąu-

"Nesu didelis alaso kėlimo ša
lininkas (gal dėl to, kad išaugau 
didelėj 'šeimoj)..Ir alaso nemėg
stu visur ir ten, kur alasuojama 
apie katalikybės nuopelnus ir jė
gą, ir ten, kur alasuojama apie 
liberalizmo ir socializmo kelią į 
Maskvą, ir ten, kur alasuojama 
dėl liberalų ir socialistų nepajė
gumo. Žinau, kad alasą sukelti 
nereikia ypatingos jėgos. Jį gali išlaikyti, lietuviško sporto jė- 
sukelti keletas rėksnių, kurie . goms tarptautinėje plotmėje re- 
paprąstai stengiasi triukšmu už- prezentuoti ir lietuviškojo spor- 
tušuoti savo silpnumą. Kažin ar j to taurumui išlaikyti visuotinis 
ir tas A. Grybo taip dogmatiškai lietuvių sporto klubų atstovų bei 
akceptuojamas katalikų kultūri- darbuotojų suvažiavimas Chica- 
nis pajėgumas nėra tik rėksnių 
ir alasuotojų darbas. Juk rim
tai pasižiūrėjus į mūsų sukurtas 
ir tebekuriamas kultūrines ver
tybes (mokslo, meno, literatūros 
srity) sunku būtų pasakyti, kas Krašto Tarybos rinkimo rezulta- 
pajėgesni. Daugely atvejų nei I tus, tarp kitko, pastebi: 
patys kūrėjai nežinotų, kas jie 
yra: katalikai, liberalai, socialis- mąšias žinias iš kelių didžiųjų 
tai (pvz. Donelaitis, Čiurlionis, 
Vienažindys, Krėvė ir t.t.). Tik
rai keistas būtų mokslas ir keis
ta literatūra, jei jų kūrėjas iš 
anksto būtų nusistatęs ginti tam 
tikrą konfensiją ar politinę li
niją. (V. Trumpa, Naujienos, 
Nr. 126).

Lietuvių sportuojančiam jau
nimui apjungti, jo vitalinėms jė
goms ugdyti, tautinei kultūrai 
išlaikyti, turtingiasniam indeliui 
j gyvenamų kraštų kultūros lo
bynų įnešti, sporto gyvenimo in
teresams apolitinėje linkmėjePADĖTIS BE IŠEITIES...

I
"Paskutinis Mažlietuvių prezi

diumo pasisakymas, kai j jį bu
vo žiūrima, kaip j vieną realiau
siu VIAKui sukonsoliduoti veik
snių. viltis numušo ir todėl 
VI.IKas atsidūrė padėty be iš
eities. Nieko nepadėjo ir Vykdo
mosios Tarybos krizė, kuri tę
siasi ligšiol. Nelaimei, pasiėmęs 
VT organizuoti prof. J. Kamins-j 

įkas, susirgo. O tuo metu išrys-' 
kėjo nauji kliuviniai jam suda-l 
ryti VT. Tai įdomu: viena iš 
būtinybių sukonsoliduoti lietu
viškojo aktingumo ir veiksmin
gumo reikalus buvo — būtinai 
susiderinti VLIKui su Diploma
tija. O čia, Draugas išpūtė (spė
jama — sąmoningai) prof. J. 
Kaminsko Toronte pareikštus 
pasisakymus, kurie kaip tik šiam 
tikslui kerta kalią. Todėl, atro
do, kad prof. J. Kaminskui var
gu pavyks sudaryti VT.” (Hlj. 
Neprikl. Lietuva, Nr. 22).

1910, birž. 5 __Rusų valdžia :
pareikalavo išduoti revoliucijo- * 
nierę Uršulę žekonaitę, atvyku
sią į E. St. Louis, III. Lietuviai 
dėjo aukų jos gynimui, ir ji 
ištekėjus išsigelbėjo nuo depor
tavimo.

1910, birž. 6 — Komp. Mikas 
Petrauskas Chicagoje įsteigė 
Lietuvių Muzikos Konservatori
ją-

1912, birž. 5 — Amerikos sce
noje pragarsėja lietuvaitė artis
tė A. Paulauskaitė, o -taip pat 
New Yorke aktorius Liepinius, 
išvirtęs į Laughlin.

11)12, birž. 10 — Chicagoje 
įsteigta Lietuvių Daktarų Drau
gija.

1915, mirž. 5 — Atvyko iš 
Lietuvos komp. Stasys Šimkus 
rinkti aukas Lietuvoj nuo karo 
nukentėjusiems. Katalikai ir so
cialistai paskelbė boikotą. Šim
kus išbuvo Amerikoje ilgesnį 
laiką ir daug darbavosi.

1917, birž. 6 — Brooklyne įvy
kusiame tautininkų ir katalikų 
vadų pasitarime sutarta įkurti 
bendrą Amerikos Lietuvių Ta
rybą, su 6 tautininkais ir 7 ka
talikais. Katalikai išsiderėjo, kad 
tautininkai jų nevadintų "kle
rikalais”, bet katalikais. Bet ne
užilgo Uosis "Darbininke” (kun. 
Kemėšis) pareiškė, "Mes tauti
ninkus taip užatakuosim, kad jie 
turės išnykti”. Kituose posė
džiuose derybos iširo ir vėl pra
dėta vartoti žodis klerikalai. 
Tautininkams įteikus tVashing- 
tone memorandumą Lietuvos rei
kalu, katalikų taryba taip pat 
paruošė savo memorandumą.

1917, birž. 13 — Artistas A. 
Vitkauskas, atvykęs iš Lietuvos, 
laisvas menininkas, pradėjo or
ganizuoti Lietuvių Dramatišką 
Draugiją. Pastatė kelis veikalus 
Brooklyne.

1918, birž. 5 — Amerikoje lie
tuviai subruzdo ruošti protestus 
prieš Vokietiją, kuri buvo oku
pavus Lietuvą.

1918, birž. 12 — Lenkai įvai
riose kolonijose pradėjo vilioti 
lietuvius į jų organizuojamą "Ar
mija Polska”. Lietuvai energin
gai reagavo prieš tokį lietuvių 
viliojimą.

1918, birž. 15 — Valdžiai išar
džius socialistų bolševikėjantį or
ganą "Kovą”, pradėta leisti 
"Apžvalga”, pusiau slaptas or
ganu kas.

>919, birž. 11 — Lietuvių 
spauda paskelbė, kad buvus "Vid. 
Europos Tautų Unija” buvo su
galvota prof. Masar.vko, kuris 
Amerikoje tada darbavosi, kad j 
pagelbėjus Lenkijai ir apdumti: 
akis Tautų Sąjungai prieš Lie
tuvą ir Ukrainą. Neiv Yorke įsi
kūrė lietuvių, latvių, estų ir Uk
rainą sąjunga.

1921, birž. 7 — Socialistų laik
raštis "Naujienos” savo 112 Nr. 
įdėtu pareiškimu "Nei vieno cen
to Lietuvai”! — susilaukia ne
skanaus atgarsio.

1922, birž. 6 •— Socialistų "Ke
leivis" vis dar kartojo savo se
nus teigimus: "Lietuvai reikia 
vienytis su didžiąją Rusija", 
nors ten siautė žiaurus komu
nistinis teroras.

1922, birž. 7 — Lietuvių prie- 
telius prof. Bender rinko parašus 
tari) Amerikos intelektualų, ra-

. ginant Ameriką pripažinti Lie
tuvą. šis profesorius parašė ir 

■ išleido didelę knygą angliškai, 
"Lithūanian Etymology”.

1923, birž. 5 — Martynas Jan
kus amerikiečių laikraščiuose 
pradėjo kviesti lietuvius į Klai-

• pėdos kraštą pirkti namus ir
• ūkius.

šį pavasarį, kada jau būdavo 
gausybė naujų bulvių, atvežtų 
iš pietinių valstybių, staiga pri
truko bulvių. Pasirodo, bulvės šį 
pavasarį atsidūrė juodojoje rin
koje.

Anksčiau, per kelis metus, val
džia garantuodavo bulvių augin
tojams geras kainas, superkant 
bulvių perviršių, ir tą perviršių 
sunaikinant. Naikinimo procesas 
buvo pairus, paskiausia naudota 
bulvių kalnų apliejimas tam tik
rais mėlynais chemikalais, kad 
tas bulves ūkininkai nenaudotų 
nei Kiaulių šėrimui.

'laua, kas tik galėjo, turėda
mas lysvę žemės, griebėsi au
ginti bulves, ir gauti iš valdžios 
lengvą pinigą. Juos, žinoma, su
mokėdavo bulvių valgytojai.

šįmet jau bulvių kainų garan
tai imo kongresas nepriėmė, tai
gi ūkininkai sumažino bulvių 
auginimą, bulvių išteklius su
mažėjo, ir kainos pakilo.

čia tuoj įsikišo valdžios Kainų 
Stabilizavimo biuras, uždedamas 
bulvių kainoms "lubas”. Aišku, 
bulvių pristatytojai tuoj pasi
rūpino bulvių pardavimą pasuk
ti į juodąją rinką.

Keli' Ima metų atgal, vienu 
tarpu valdžios biurokratai įsakė 
kiaulių augintojams sunaikinti 
milijonus paršiukų, kiaulienos- 
kainų sustiprinimui, gausiai su
mokėdami augintojams už 
naikinamus paršiukus. .

su-

PAŽVELGUS PRAEITIN
. 1886, birž. 9 —. Lietuviai ank
sti įsijungė į rūbų siuvimo pra-

Mes duodam ir iškeičiam Eagle Stamps

MAŽAS BALSUOTOJŲ 
NUOŠIMTIS

Neprikl. Lietuva, rašydama 
apie pirmuosius Bendruomenės

THE MAT CO’S BASEMENT
1

Denim
Sportiškos Kelnes

DYDŽIAI

Mažo: 28 iki 30

Vid. didelio: 36 iki 38

Vidutinio: 32 iki 34
Didelio: 40 iki 42

*didžiausia8 
susitraukimas 1%

šiltame ore geriausia yra Kalifornijos šviesiai mėlynos denim 
kelnės, kuriose tikrai laisvai galima jaustis... yra vėsios-ir 
patogios. Pasiūtos su elastišku .sutraukimu vietoj diržo. .< 
puikiai tinka bet kam. Užtraukiamos... su dviem prieki
nėm ir dviem didelėm užpakalinėm kišenėmis... lygia apačia. 
Lengva skalbti.

• Sportavimui • Dnržininknvįmiii • Gegužinėms

• Poilsiui • Darbui namuose

Sanforized šviesios mėlynos

'Pašto ir telefono užsakymai primami pirmadienį nuo 9 
ryto iki 9 vakaro, šaukite CHerry 1-3000

■The May Co. Basement vyrų drabužių departamentas

goję, š. m. balandžio mėn. 6 d., 
išrinko Vyriausių Lietuvių Fi
zinio Auklėjimo ir Sporto Ko- Vyr. Fizinio Auklėjimo ir 

Sporto Komiteto
PRANEŠIMAS N r. 1.

"Bendras vaizdas, turint pir-

lietuvių kolonijų yra tas, kad 
rinkimuose dalyvavo labai ma
žas tautiečių skaičius. Kai kur, 
kaip pvz. Montrealy — nepa
prastai mažas, žinios iš Toronto 
ir Londono patvirtina tą pat.

Montrealio pavyzdys, tur būt, 
yra pats prasčiausias. Visų pir
ma, čia registracija nepasiekė 
nei 10 procentų visų mieste gy
venančių lietuvių. Ir iš jų ma
žiau negu dešimt procentų sure
gistruotųjų ir turinčių teisę bal
suoti tedalyvavo tiktai apie 48 
procentus — tiktai apie 300 as
menų. Tai juokingai mažas skai
čius.*’ (Neprikl. Lietuva, Nr. 
22).

Vyt. Gedrimas

NORI ATSKIRTI 
BAŽNYČIĄ NUO ... 

PARTIJOS

1. Vyr. FASK-tas savo gegu
žės mėn. 25 d. posėdyje pasi
skirstė pareigomis sekančiai: Z. 
Pužinauskas — pirmininkas, Br. 
Keturakis ir E. Vengianskas — 
yicepirmininkai, V. Adamkavi- 
čius — sekretorius, Alg. Biels- 
kus — iždininkas ir Kanados at
stovas — narys.

2. Vyr. FASI<-tas skelbią visų 
Šiaurės Amerikos lietuvių spor
to klubų registraciją iki birželio 
mėn. 15 d.

Sporto klubai prašomi prisiųs
ti sekančias žinias: a) klubo pa
vadinimą, b) valdybos sudėtį, 
c) aktyvių narių skaičių, d) vie
tinės lietuviškos kolonijos dydį 
ir f) kultivuojamas sporto ša
kas.

5. Visas susirašinėjimas su 
Vyr.' FASK-tu palaikomas šiuo 
adresu:

V. Adamkavičius, 5647 So. 
Rocktvell Avė., Chicago 29, III.

Vyr. FASK-tas šiaurės 
Amerikai

Austrijoj rimtai svarstomas 
sumanymas atskirti Katalikų 
Bažnyčią nuo krikščionių demo
kratų partijos (vad. krikšč. so
cialų arba liaudies partijos), su 
kuria ligi šiol buvo labai glau
dūs ryšiai. Priežastis nurodoma 
tokia: nors Austrija skaitoma 
katalikiška šalis (ne.mažiau kaip 
Lietuva), bet aktyvių katalikų 
esą vargu ar daugiau, kaip... 
aktyvių komunistų, ir manoma, 
kad taip yra žymia -dalimi dėl 
per artimo Bažnyčios susirišimo 
su viena politine partija.

Sumanymas visiškai atjungti 
Bažnyčią nuo politikavimo svar
stomas labai rimtai. Naujos tak
tikos projektą svarstė didelis 
katalikų veikėjų susirinkimas, 
sudarytas iš 200 pasauliečių ir 
100 kunigų, prelatų bei vyskupų. 
Rudenį numatoma šaukti masinį 
sąskrydį, apie 200,000 žmonių, 
kur nauja taktika numatoma pa
skelbti oficialiai. Manoma, kad 
ir Vatikanas pritars tai taktikai, 
nes praktika rodo, kad Bažnyčios 
susirišimas su politika niekur 
neišeina į naudą: Vatikanas da
bar esąs ypač susirūpinęs dėl 
susidarančios padėties Ispanijoj.

Du Austrijos krikščionių de
mokratų partijos nariai irgi da
lyvavo to klausimo svarstyme, 
tačiau manoma, kad partija ne
sijaus labai laiminga, nustodama 
oficialios paramos iš Bažnyčios 
pusės.

Reformininkai skelbia, kad 
"Bažnyčia tegali gyvuoti laisvo
je bendruomenėje. Bažnyčia tu
ri tapti Austrijos žmonių lais
vės gynėja. Toliau nebeturi būti 
bandymų realizuoti krikščiony
bės principus organizaciniais ar 
konstituciniais pagrindais”.

Pažymėtina, kad šiuo metu 
Austrija neturi konkordato su 
Vatikanu. Jį sudaryti norima. 
Bet tai neįmanoma, negavus so
cialdemokratų partijos pritari
mo. O tą pritarimą gauti neįma
noma, kol Bažnyčia oficialiai 
stoja už socialdemokratams prie
šingą partiją...

LSK ŽAIBO LENGVATLETĖS 
RUNGTYNIAUJA

Birželio 4 d., Clevelande, įvyk
sta North Eastern Ohio Distrik- 
to moterų ir mergaičių lengvo
sios atletikos pirmenybės, ku
riose dalyvaus ir LSK žaibo 
lengvatlečių būrelis. Moterų kla
sėje dalyvauja mūsų rekordistė 
E. šikšniūtė 100 yardų bėgime 
ir S. Juodvalkytė — mėtymuose. 
Mergaičių klasėje, šalia E. šikš- 
niūtės, dalyvaujančios 50 yardų 
bėgime ir šuolyje į aukštį, lietu
viškas spalvas gins L. Janulevi- 
čiūtė, A. Malcanaitė, N. žydavi- 
čiūtė ir keletas kitų — viso 10 
mergaičių. Po gražaus mūsų 
mergaičių pasirodymo tokiose 
pirmenybėse pereitais metais, 
reikia tikėtis, -kad ir šiemet jos 
pasistengs kuo gražiau repre
zentuoti lietuvaičių sportininkių 
vardą. Varžybos vyks Cuyahoga 
Heights High School stadione, 
4020 E. 71 St., nuo 4 iki 8:00 
vai. po piet.

Visi įsigykite ką tik išleistą 
žinomo rašytojo’ Stasiaus Bū-, 
davo apysaką

VARPAI SKAMBA
Galima gauti leidykloje "LIE

TUVIŲ DIENOS", 9204 So. 
Broadcvay, Los Angeles 3, Cal., 
spaudos kioskuose ir "Dirvos" 
administracijoje. Kaina $2.50.

✓'i
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MOKSLO METAI BAIGIAMI MIRĖ AGOTA GRIGIENĖ

E. RASTENIENĖ IŠSIKĖLĖ 
Į NEW YORKĄ

Dirvos redaktoriui Vincui Ras- 
teniui persikėlus dirbti į Free 
Europe, New Yorke, šiomis die
nomis iš Clevelando į New Yorką 
išsikėlė gyventi ir Emilija Ras
tenienė.

PARDUODAMAS NAMAS

Sekmadienį, birželio 8 d., Cle
velando lituanistinė mokykla už
baigia antruosius mokslo metus.
10 vai. šv. Jurgio bažnyčioje 
įvyks pamaldos ir mokyklos vė
liavos pašventinimas. Pamaldų

/"įmetu giedos solistai A. Stempu-!
'zienė ir J. Kazėnas. Po pamaldų,

11 vai. Lietuvių salėje rengia
mas iškilmingas aktas, kuriame 
lituanistinė mokykla bus pa
krikštyta vysk. M. Valančiaus 
vardu. Mokyklos vedėjas Tamu
lionis paskelbs darbų apyskaitą. 
Apie 200 lituanistinės m-los 
moksleivių bus įteikti mokslo 
pažymėjimai. Po akto m-los cho
ras, tautinių šokių grupės, de
klamatoriai ir vaidintojai, vado-Į 
vaujami mokytojų, atliks gražią ka dirvietė, visada prisidėdavo 
meninę programą. :

Visi Clevelando lietuviai ragi
nami skaitlingai dalyvauti pa
maldose ir kitose mokyklos iš
kilmėse.

Ilgametė Clevelando gyvento
ja, Agota Grigienė 72 metų am
žiaus, mirė gegužės 24 d., palai

dota 27 d. Kalvarijos kapinėse. 
Pamaldos įvyko šv. Jurgio pa
rapijoje. Amerikoje išgyveno 
apie 50 metų. Paėjo iš Pervaz- 
ninkų, Suvalkijos.

Agota Grigienė buvo darbšti 
vietos lietuvių veikėja nuo pat 
savo atvykimo Cievelandan, pri
klausė lietuvių organizacijoms, 
visada prisidėdavo prie darbo, 
veik iki pat savo mirties. Prieš 

i kelis mėnesius ji buvo išvažia- 
I vus pasilsėti pas savo sūnų, Ari- 
I zonoje.

Velionė buvo labai entuziastiš-

i

J. PUODžIUNAS 
HOLLYWOODE

CIevelandietis, baleto artistas 
Jaunutis Puodžiūnas šiuo metu 
apsigyveno Hollywoode. Jau ke
lis kartus pasirodė televizijos 
programose.

GRIŽO l CLEVELANDĄ
Juozas Velikis, išgyvenęs Ca- 

lifornijoje 7 mėnesius vėl Su
grįžo į savo nuolatinę gyvena
mąją vietą — 17819 Harland 
Avė.

LITUANISTINĖS MOKYKLOS 
REIKALAI

šeštadienį, gegužės 24 d. įvy
ko Clevelando lituanistinės mo
kyklos tėvų susirinkimas, ku
riame buvo iškelti mūsų taip 
sunkiai iškovotos mokyklos sun
kumai, rūpesčiai ir priemonės 
jų paremti.

Malonu buvo išgirsti, jog tri
jų dalių mokykla suskaito šie
met 210 mokinių su 15 mokyto
jų, kurių vieni nuolatos, kiti pa
sivaduodami dirba. Mokyklos ve
dėjas yra A. Tamulionis; šv. 
Jurgio mokykloj dirba: A. Au- 
gustinavičienė, A. Malinauskie
nė, V. Tamulionienė, V. Valaitie
nė.

"Ketvirtadienio” mokykloj; A. 
Augustinavičienė, A. Tamulio
nis, Barzdukas ir Laniauskas.
. "šeštadienio” mokykloj: Al- 
kaitienė, Balčiūnas, Graužinicnė, 
Skrebulytė, Stanienė, Židonienė 
ir Žilionis. Kun. Dr..širvaitis dir
ba visose trijose mokyklose.

Stipriausia yra normalioji mo
kykla, prie šv. Jurgio parapijinės 
mokyklos. Joje yra 4 skyriai su 
120 mokinių. Ketvirtadienio mo
kykloj, yra 39, o šeštadienio — 
52 mokiniai.

Lietuvių kalbai ir apskritai lie
tuviškumui mūsų jaunuomenėje 
ugdyti ir išlaikyti reikia glau
desnio kontakto tarp mokytojų 
ir tėvų. Tėvai turi kiek galėda
mi remti mokytojo autoritetą, 
reaguoti į mokytojų pranešimus, 
ar įspėjimus, kontroliuoti savo 
vaikus, pasiteirauti pas atit. mo
kytoją apie vaiko pažangą ir 
elgesį; pranešti, jei vaikas su
serga ir negali lankyti pamo
kos; dalyvauti mokyklos paren
gimuose bei susirinkimuose.

Baigiant su-mą buvo nutarta 
aukoti š. m. mokyklos reikalams 
bent po vieną dolerį nuo šeimos 
ir paraginti su-me nedalyvavu
sius tėvus neatidėliojant šią pa
reigą atlikti.

savo patarnavimais Dirvai viso
kiuose jos parengimuose.

Ji darbavosi Lietuvių Kultū
rinio Darželio Sąjungoje nuo pat 
Lietuvių Darželio įsteigimo, taip 
pat buvo aktyvi narė Lietuvių 
Moterų Ratelio ir SLA 14 kuo
poje.

Jos vyras, miręs jau seniau. 
Ji gyveno su savo dukterim, Ele
na Klimiene, ir Clevelande turė
jo dar vieną sūnų.

Amžinos ramybės!

VASAROS ORKESTRAS
Clevelando Vasaros Orkestras 

duos antros savaitės seriją kon
certų, kurie bus išpildomi bir
želio 7, 11 ir 14 dienomis, Public 
Auditorium salėj. Pirmasis dau
gumoje išpildomas pianu, antras 
iš Čaikovskio kūrinių ir paskuti
nis — iš Strausšo kūrinių.

RUNGTYNĖS

KONCERTUOS 
CIURLIEN1EČIAI

VISIEMS TREMTINIAMS
Praėjusią savaitę visiems 

tremtiniams, (kurie dirba įmo
nėse) išsiuntinėta Clev. Liet. 
Tremtinių Draugijos nario kny
gelės. Kurie jų dar nėra gavę, 
prašomi pranešti savo adresus 
Draugijos valdybai: pirminin
kui Ed. Karnėnui, 1418 E. 95th 
St. (tel. GA 1-0503) arba iždi
ninkui V. Braziuliui,
66th St. (tel. EX 1-9785).

Čiurlionio ansamblis yra pa
kviestas koncertuoti SLA seimo 
atstovams, kurie suvažiuos j Cle
velandą liepos mėn. 7 dienų. Kon
certas įvyks Lietuvių salėje, lie
pos mėn. 10 d.

SLA seimas užtruks visų sa
vaitę. Jis vyks Cleveland Hotel 
patalpose.

PERKRAUSTO BALDUS
Perkraūstau baldus ir patar

nauju su sunkvežimiu. . Pigios 
kainos.

P. Banionis,
1474 E.' 66th St? Cleveland 3, O.

(25)

Vienai šeimai, -7 kambarių. 
Namas Linvvood Avė. Dideli 
kambariai pirmam aukšte, 4 
miegamieji antram; graži vie
ta trekiam aukšte. Anglių 
šildymas, 2 garažai. Sklypas 
40x150. Kaina $12,500.

Namo apžiūrėjimui šaukti:
Paul Chalko, MA 1-2388.

Rowhnd Realty Co. "Renltors” 
4163 Mayfield Road 

EV 1-0500

.? PARDUODAMAS NAMAS
Dviejų šeimų, po 5 kambarius. 

Namas geram stovyje ir randasi 
Decker Avė.

Kreiptis: EX 1-0932 (23)

PARDUODAMAS NAMAS

DAR ŠIANDIEN UŽEIK Į 
DIRVĄ TALIS STUDIO RKO Keith’s 105th

Ansel Rd., netoli Superior, 
parduodamas plytų, dviejų šei
mų, kiekvienas 'butas po 9 kam
barius. Labai geras dviem pir
kėjams.
Ray Nausner, 11809 St. Clair | Nuo Imsrės iki Orinoko .... 

UI, 1-3919 LI 1-9216 Namai ant smėlio...............

Mes turime visas naujausias 
knygas, kurios tik išėjo Ameri
koje, Anglijoje, Australijoje ar 
Vokietijoje. Užeik ir nusipirk.

Tarp eilės gerųjų knygų, at
kreipk dėmesį Į šias:
Altorių šešėly ..........
Balutis ...................... .
Baltaragio malūnas ... 
Beržų pasakos _____
Dulkės raud. saulėleidy .... 
Debesys plaukia pažemiu ... 
Didžiosios atgailos ...........
Doleris iš Pittslųjrgho.......
Gintaro pasakos ...............
Kazimieras Saphiega .......
Kuprelis ..............................
Lietuviškos pasakos...........
Lietuvių kalbos vadovas .... 
Lietuvių poezijos antologija 
Lapės pasaka ..................
Lekučio atsiminimai .......
Menuo vadinamas medaus 
Meškiukas Rudnosukas .... 
Matulė paviliojo ..............
Medinis arklys ..................
Nemunas .....................

Šį penktadienį, birž. 6 d. Cen
trai Armory tarp kitų bus įdo
mios, rungtynės tarp Ruffy Sil- 
verstein ir Buddy Rogers — 
"Nature Boy”. Ruffy praeitose 
rungtynėse buvo pralaimėjęs, 
bet šį kartą tikisi pasiekti lai
mėjimą.

PARDUODAMAS NAMAS
Namas trims šeimynoms, du 

garažai, gaso šildymas. Kreiptis 
šeštadieniais, sekmadieniais ir 
pirmadieniais: 7013 VVithney, 
telef. I1E 1-7929. Namas yra 

1431 E. ant \Vithney kampo ir Russell 
Road.

TUOJ ĮSIGYKITE naują 
Balio Gaidžiūno 

knygą

CLEVELANDIECIAMS

Kaikurie clevelandiečiai nusi
skundžia, kad Clevelando sky
riuje yra permažai žinių iš vie
tinio lietuvių gyvenimo.

Redakcija, norėdama Cleve
lando žinių skyrių praplėsti, 

j kviečia visus clevelandiečius, 
kad jie redakcijai praneštų vi
sus svarbesnius įvykius. Jei kas 
nori pranešti apie šeimynines 
sukaktis, gimimus, mirimus, iš
važiavimus atostogų ir kt., už 
tokią žinią moka tik 50 centų.

Visų draugijų susirinkimai, 
paskaitos, minėjimai skelbiami 
nemokamai. Koncertų, vakarų,

■ kortavimų, piknikų ir pan. skel-
■ bimai apmokami po 1 dolerį už 

colį.
Skelbdami šią tvarką kviečia

me visus clevelandiečius mielai 
tuo naudotis ir gyvinti Cleve
lando žinių skyrių.

Our Country Lithuania .... 
Pirmas rūpestis ..............
Pragaro pošvaistės ..........
Partizanai už geležinės 

uždangos ..................
Paslaptis ..........................
Pakeliui į mirtį..................
Prineas ir elgeta ..............
Pietų vėjelis ......................
Paklydę paukščiai 
Ramybė man......................
Raguvos malūnininkas .......
San Michael knyga ...........
Šventieji akmenys..............
Tolimieji kvadratai ...........
Tautosakos lobynas ...........
Tėvų pasakos ..................
Vieneri metai ir viena 

savaitė ......................
Varpai skamba ..............
Valentina ......... ................
Žemė .................................

..$4.00

.. 1.50

.. 2.50
1.50
3.00
2.50
3.50
0.80
0.35
2.50
2.00
2.50
4.50
6.00
1.10
1.50
2.50
2.0!
0.60
2.00
2.50
2.50
2.00
5.00
2.00
3.50

2.50
1.00
1.00
1.20
1.00
2.20
0.80
0.25
2.50
2.00
2.00
3.00
1.90

FOTOGRAFIJOS MEISTERIS 
Europinių žurnalų ir filmų 
žvaigždžių fotografas, dabir 
CLEVELANDE.

9400 Euclld Avė.
Tol. TY 1-5456

Modernūs portretai, vestuvių, 
iškilmių, vaikų ir kitos nuo
traukos.

Su šiuo kuponu — 10% nuolaida.

Pavardė

1.50
2.50
2.00
4.00

Adreai

T«W.

Birželio 4 — 7 dienomis ”BEI 
LES ON THEIR TOES 
Jeanne Crain, Myrna Loy.

t——————
IŠTIKUS GAISRO 

NELAIMEI
Kada jūsų namai arba ra

kandai tampa sunaikinti arba 
įgadinti ugnies, kreipkitės 
’. J. KERŠIS, dėl apkainavi- 
no, ko visada reikalauja 
Iraudos kompanijos pirm, 
<u išmoka už nuostolius.

P. J. KERŠIS
309-12 Society for Saving 

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

I

Visų lietuvių pasididžiavimas j 
šias, ir daugelį kitų knygų, turėti į 
savo namuose.

Dirvoje galite gauti Kari. Lie
tuvių dienas. Margutį, Pelėdą. 
Vienybę ir Amerikos Lietuvį.

Patark ir kaimynui, 
kad prenumeruotų 

DIRVĄ

NO BETTER 
TERMS

ANYWHERE
LOANS TO* 

REPAIR, MAINTAIN 
MODERNIZE YOUR HOME 
OR BUSINESS PROPERTY

KELIAS Į GERESNI ATEITI
Nuolatinis taupymas yra tikras kelias į geresnę ir 

laimingesnę ateitį.

Lietuvių Bankas yra saugi ir pelninga taupymo vie
ta. Kiekviena knygutė apdrausta Federal Insurance Corp 
iki $10.000.

Lietuvių Banke galit užsimokėti už gasą, elektrą, 
išpirkti money orderius, pasiųsti pinigus į visas valstybės 
ir t.t.

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

THE SUPERIOR SAVINGS 
AND LOAN ASS’N.

6712 Superior Avė. HE 1-2498

Cleveland, Ohio

June

šioje knygoje, prisiminimų forma, vaiz
duojami 1940 ir 1941 vergijos metai Lietu
voje.

Knyga 182 psl. Kaina 1.50 dol. Knyga 
gaunama: DIRVA, 6820 Superior Avė., Cle
veland 3, Ohio.

ni 8:30

Cleveland Summer Orkestrą 
LOUIS LANE, Reaident Conductor 

7—Whittctnore & Lo*e, Duo- 
Pianoo Louit Lane, Conductiną 

11—Samuel Sorin, Piano Robert 
Zeller, Gueit Conductor 
14—Toaey Spivakovsky, Violin 

Robert Zellvr, Guest Conductor 
28—Alicc Chalifoux—Harp; Mnry 

Slmmoni, Soprano Louis 
Lane, Conducting

rior Avė., klubo nariams ir sve

čiams penktadienių vakarais esti

bulvinių blynų ir žuvies vaka

rienė ir šokiai su gera muzika

žemutinėje Lietuvių Salės patal
poje.

Lietuviu Klube, C835 Supe

LANKYKITĖS SAVO KLUBE! MONCRIEF TAvvu - G A S /

ŠILDYMAS AR 1 'V‘ -01%
ORO VĖSINIMAS V

2

A L 1 E J 

A N G L

1 . THE. HENRY FURNACE CO., Medina, <Ohio 1

a s 

us

. i s

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

OFISO TELEF.: MAin 1-1773. REZIDENCIJA: PENINSULA 2521
Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuoee, kreip

kitės į mane, gausia pigia karna. Taipgi gausit patarnavimu įvai
riuose apdraudos-insurance reikaluose.

Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patnmavimas- ir išpildymą* 
garantuojama. Kreipkitės i mane telefonu arba asmeniškai.

VVhen Nelson Olmsted (Įeit 
above) nntlonally-known radlo 
and televislbn personallty, makos 
hls debut as narrator on tho 
broadcost of "The Ohlę Story" 
Monday, June 2; he wlll be work- 
Ing Irom tho scrlpt belng shown 
to hlm by Authot Frank Siedel. 
It’s the 846th talb Siedel has pre- 
pared slncc the radlo series start- 
cd more tlian flve years ago

Standlng behlnd ’that stack of 
scrlpts, whlch dranlatlze post and 
present Ohio persona, events and ■ 
instltutlons, 01 r e o t o r Stuart 
Buciąuikn flridS lt hafd to reallze 
that he supervlsed-putting aU of 
them -on the alr waves —and 
there are many, more to 'comė. 
“The Ohio Story" 1S sponsored' 
over a state-tvlde network by The

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

Laikrodžių taisymas. Brangenybės. įvairus dovanų 
pasirinkimas.

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

SUOPIS FURNITURE
6921 Wade Park EX 1-0911

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

ŽEMOS KAINOS — MALONUS PATARNAVIMAS

Patogi vieta apsipirkti lietuviams naujakuriams 
lietuviškoje krautuvėje

Pilnai padengta apdrauda UTah 1-4515

WM. DFRBS PAINTENG CO
tV.M. DEBESIS

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

Valdžios pripažinta laidotuvių direktorė 
Aldona ^Vilkelis - Wirby

Pilnas laidotuvių patarnavimas
—HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS—

6202 SUPERIOR AVĖ. HEnderson 1-9292

JAKUBS & SON
FUNERAL FQME

<• Vėsinamas oras Jūsų jtogumui

,. Deliu E. Jakubs & Wih.am
Licensijuoti laidotuvių direktoriai !• ’ » ’ *

• •’ 325 metai simpatingo ir. ■ rimto patarnavimo
0 « •

6621 Edna Avenue ♦

J. Jakubs
ir balsamuotojai

ENdicott 1-1763

. -1



Artėja Amerikos lietuvių sporto žaidynės

KLAIPĖDA ŽVEJYBOS BAZĖ

nalas.

MARGUTIS
įsteigė kompozitorius

6755 So. Westėrn Avė

Chicago 36. III,

Seniausias ir gražiausiai ilius

visą agronominį personalą, Lie
tūkio, Pieno Centro veiklą, vė
liau Lino, Cukraus, Maisto veik
lą į ūkio pažangą.

Dėl žemės reformos pravėdi
nto Draugas rašo: ”Ne viena ki-

Vyskupai ir kunigai priversti dėkoti Stalinui

motas lietuviškos minties žur

A. VANAGAITIS

liut. vardu

THE FIELD

. P. Mažeika
(B. d.)

stancijoms.
Jūsų dėmesys šioms žaidy

nėms parodys, kad mūsų spor
tuojančio jaunimo žygiai yra 
vertinami visos mūsų visuome
nės. Jūsų moralinė ir materiali
nė parama laiduos šios lietuviš
kos sporto šventės pasisekimą, 
kuris suteiks jaunimui entuziaz
mo tolimesniam darbui. Padary
kime!

Antrųjų šiaurės Amerikos 
Lietuvių Sporto žaidynių 
Organizacinis Komitetas

je žaidynių laiką, programą ir siųsti šiuo adresu: Vytautas Ja- 
suregistruoti dalyvius. Reikia nuškis, 1303 E. 68th St., Cleve- 
lėšų žaidynėms tinkamai sureng-l ]and 3, Ohio. Visos aukos ir (lo
ti, dalyviams svetingai priimti ir | vanos bus skelbiamos spaudoje 
nugalėtojams atžymėti. Cleve-, Likęs pelnas, jei toks bus, ski- 
lando miesto administracijos ir | riamas lietuvių kultūrinėms in- 
lietuvių kolonijos pritarimas vi
sapusiškai gautas, tačiau, turint 

visų lie
tuvių reikalas, esame priversti 
kreiptis į plačiąją lietuvių vi
suomenę prašydami jos tiek mo
ralinės, tiek materialinės para
mos. Prašome visas lietuviškas 
organizacijas, biznierius ir pa
vienius asmenis paremti žaidy
nių pravedimą aukomis ir pa
skirti dovanas paskirų šakų lai
mėtojams.

Aukas bei dovanas prašome

liek religinių bendruomenių 
moj eilėj veikiaiha Indijoj, Isla- skyriaus viršininkas B. Pušinis, 

- religi- 
užsieniu

P'askutinės iš Lietuvos gauto
sios žinios rodo, jog krašte pra
sidėjo Lietuvos tikintiesiems ne
paprastai sunkios dienos. MVD 
su 20 a. rafinuotumu išnaudoja 
Lietuvos R. Kat. Bažnyčios va
dovybės, ypač vysk. K. Paltaro- 

ir vienoj j Stankevičiaus', kan.
P. Maželio ir kt., vardą Stalinui 
garbinti, dergti • Vakarams. 
Vysk. K. Paltarokas gegužės 3 
d. iš Vilniaus MVD buvo išvež- 

, tas į Maskvą, kur buvo privers- 
j tas dalyvauti, tikriau — viešai 
rodytis gegužės 9 d. 11 vai. pra
dėtuose pirmuose oficialiuose 
konferencijos posėdžiuose drau
ge su bolševikų simpatikais de
legatais iš kominformo kraštų, 
Austrijos, Danijos ir Olandijos. 
Gegužės 12 d. buvo oficialiai pa
skelbta, kad "vysk. K. Paltaro
kas Bažnyčios ir tautos vardu 
pasirašė Stalinui Garbės ir Pa
dėkos aktą, Pasaulio Taikos Ko
mitetų Bendradarbiavimo De
klaraciją ir Atsišaukimą j Visas 
Pasaulio Bažnyčias ir Tikybas”, 
kuriais buvo pasmerktas Vati
kanas, iškeikti Vakarai, kad, esą, 
vedą Korėjoje baktereologinį 
karą, kursto j naują karą..,

Su ”LTSR R Kat. Bažnyčios 
Misija” emvedistų buvo į Mask
vą nugabenti dar 5 kunigai ir 3 
patarėjai, tarp jų MGB/OSZ re
liginių ryšių su užsieniu LTSR 
vedėjus Smirnovas ir LTSR 
Relig. Kultų Tarybos 2 valdinin
kai. Drauge paskelbta, kad Lat
vijos R. Kat,- Bažnyčios vardu 
dalyvavęs Rygos vysk Strode ir 
evangelikų vardu arkiv. Turs, o 
Estijos evangelikų 
arkiv. Kijvit.

c ■ ■1 j . .... .n...i,;....:..'

Kaina metams $3.00
Susipažinti siunčiamas

. dovanai.

(Atkelta iš 1-mo pusi.) j dimą moka savininkas. Gydymas 
Daugeliš buvo už tai nuteisti net yra ,žvejams nemokamas jūrinė- 
iki 7 metu kalėjimo. Uždarbis He, ''^"inese (Marine Hospi- 
žveju yra labai menkas. Normos Uls>> nemokamai ligoms operuo- 
didelės ir pagauti nustatyta mė-'-’“ 'r gydomas neribotą lai- 
nesinę žuvies normą reikia lai-'ki»- Tos ligoninės yra vienos iš 
mės ir nepertraukiamo darbo. Jei moderniškiausių ir geriausiai 
normą išpildys, laivo jūreivis1 aP™pintų Amerikoj. -žodžiu 
gali tikėtis apie 400 rubliu mė-!”‘larbo žmogaus rojuje” lygybė 
nėšiui, o laivo kapitonas’ apie toli ataJikus! nuo amerikinės 
1300 rubliu. Kiti pareigūnai, į lygybės, kur įgulos uždarbis pa- 
kaip telegrafistas, mechanikas, J Skirstomas griežtai lygiomis 
kapitono padėjėjas išsirikiuoja' < a irn*R’ 
tarp tų dviejų kraštutinių. Bet 
toks atlyginimas laukia tik tada, 
kai išpildyta norma ir kai ne- 
atskaito už perankstyviai suga
dintą inventorių t. y. tinklų pra
radimą ir pan., kas labai lengvai

I Jų vienintelis išgelbėjimas yra 
žuvis, kurią leidžia jūroj esant 

' valgyti (buvo prisibijoma, jog 
1 uždraus).

Palygink tai su amerikiečių 
. laivais, kur 11 žmonių įgula iš- 

iš plaukdama nuperka maisto de
šimčiai dienų už 300 dolerių, t. 

i y. 8-9 doleriai dienai vienam as- 
amerikiečių meniui. Bet sviesto klg. ten 40 

rublių, o Amerikoj 1.80 dol., cuk
rus ten 12 rublių, čia 23 centai, 

mėsa ten 19-25 rub
liai, čia 0.90-1.50 dol., miltai ten 
3.40 rublių, čia 25 centai: Tų ke
lių palyginimų užtenka susida
ryti vaizdą, kiek ten esama klai
kaus alkio ir kiek čia Ištaigingo 
pertekliaus.

' cialinės dalinės lygybės, kartu ir 
se-. pačiu dalintųjų politinės ir eko

nominės naudos, žemės reforma 
buvo neišvengiamas aktas. Juo 
buvo pašalintas svetimas mūsų 
tautai elementas — sulenkėję ir 
svetimų idėjų nešėjai dvarpo
niai. Jei šio reikalo būtų nepa
tvarkiusios tuometinės partijos, 
jos būtų padariusios neatitaiso
mos visam kraštui žalos. Tai ne
buvo problema, bet aksioma. Ir 
dėlto girtis nėra reikalo. Antra, 
Lietuva kėlėsi iš rusiškos vergi
jos, ji buvo dviejų okupantų 
apiplėšta’, jokių savo turtų ne
turėjo, o priešai supo iš visų pu
sių. Kas gi reikėjo daryti tuo
metiniai vyriausybei? Ji šaukė 
lietuvį į karą ir žadėjo užtai duo
ti žemės. O žemė lietuviui buvo 
gyvybės šaltinis. Lietuvis žemė
je matės savo ir savo šeimos 
laimę, žemės pažadas sukėlė jo 
aistras ir jis, nesigailėdamas net 
savo gyvybės ėejo priešo mušti.

Daugumai savos vyriausybės 
ar savo lietuviško krašto 
idėjos nebuvo tokios re
alios ir patrauklios kaip nuosa
vos žemės kvapas. Juk ir inte- 
lingentij’os didžioji dalis, neiš- 

dvasiškijos, labiau 
vertina materialines vertybes 
negu abstrakčias idėjas. Tokių 
pavyzdžių buvo apstu Lietuvoje, 
jų pakankamai yra ir čia.

Agronomas

Griaudi yra ir įgulos maitini
mo padėtis ant rusiškų laivų. 
Laivas turi teisę paimti maisto 
vienam asmeniui per dieną už 8 
rublius. Maistą privalo imti iš 
žuvies bazės specialių krautuvių, 

atsitinka akmenuotame dugne ar Suprantama, kad prie anų pro- 
užkliudžius miną, kurių vis dar dūktų kainų tai yra tikras badas. 
Baltijos jūroj pasitaiko.

Suprantama, jog toks uždarbis 
negali apginti žvejo šeimos nuo 
bado, kada sviesto kilogramas 
kaštuoja 40 rublių, o bulvių cen
tneris 51 rublis. Panašios kai
nos ir kitų produktų, jei jų 
viso gali gauti pirktis. Rūbai 
taip pat neįmanomai brangūs.

Palygink tai su 
žveju, kurio mėnesinės pajamos 
svyruoja tarp 400 ir 800 dol., o 
gerais atvejais siekia net 10-11 • kianlien; 
tūkstančių per metus, kur nėra 
jokių normų, kur gali palikti 
laivą bet kada grįžus'iš jūros, 
pereiti ant kito arba susirasti 
darbą krante. Ten to nėra, nie
kas neturi teisės nuo laivo pa
sitraukti, tą darbą palikti arba 
ant kito laivo pereiti.

Įdomiausias socialiniu atžvil
giu yra uždarbio gradacijos pa
lyginimas. Rusijoj kapitonas už
dirba apie 3-4 kartus daugiau 
nei eilinis įgulos narys; mecha
nikas uždirba du kart daugiau; 
panašiai radiotelegrafistas ir ka
pitono padėjėjas. Amerikoj žve
jybos laivo įgula gauna 65', i 
nuo neto pajamų (atskaičius nuo 
bruto pajamų kurą, maistą ir le
do išlaidas) ir dalinasi visi po 
lygiai. Nėra jokio skirtumo; ka
pitonas ir jo padėjėjas gauna 
dar tam tikrus procentus iš lai
vo savininko, bet tai yra jau 
savininko reikalas. Jis tą moka 
iš savo 35'< tįalies nuo neto pa
jamų. Jis taip pat padejigia vi
sas remonto, inventoriaus išlai
das ir laivo bei įgulos draudimus.

Kiekvienas įgulos’ narys yra 
apdraustas 10.000 dol. ir tą drau-

se-
A. Sniečkaus. Tiek

šių dienų mūsų gyvenime, ka
da kiekvienas žygis, kiekvienas 
darbas pirmoje eilėje turėtų bū- 
:tr naudingas lietuviškam reika- 
Jtftr sporto reikšmė iškyla taipo
gi dėmesio vertoje augštumoje. 
Šalia pagrindinio savo tikslo, 
siekiančio, kad sveikame kūne 
sveikti siela, sportas yra viena' dėmesyje, kad tai 
iš svarbiųjų priemonių lietuvy
bės išlaikymui ir lietuviškai pro- 
pogandai. Užtenka prisiminti, 
dar nepriklausomo gyvenimo lai
kais pasiektas, šauniąsias mūsų 
krepšininkų — Europos meiste
rių — pergales, pasaulio bokso 
meisterį Juozą Šarkį - Žukaus
ką, garbingus mūsų šachmati
ninkų bei stalo tenisistų pasiro
dymus pasaulio pirmenyėse ir 
kitus, kurie kituose kraštuose 
atliko milžinišką Lietuvos vardo 
populiarinimo darbą.

Sakoma, kad kai Juozas Šar
kis - Žukauskas tapo pasaulio 
sunkaus svorio bokso meisteriu, 
Amerikoje smarkiai pagyvėjo 
lietuviška veikla. Kada 1938 me
tais Kaune buvo, rengiama Pir
moji Lietuvių Tautinė Olimpi- 
jada, viso pasaulio lietuviškasis 
sportuojąs jaunimas suskato 
ruoštis aplankyti savo tėvų že
mę. Nevienas, kuris gal jau buvo 
ir primiršęs savo kilmę, ėmė 
viešai skelbtis lietuviu ir domė
tis Lietuvos reikalais.

Jaunimo sportuoti nereikia 
versti, čia jaunuolis pats savo 
noru ateina ir patekęs j lietuviš
ka dvasia gyvenančių sportinin
kų tarpą, pats ta dvasia užsikre
čia. Dar daugiau : mums svarbu 
tiek vietoje gimusį, tiek naujųjų 
ateiviu lietuvišką jaunimą su
rišti glaudesniam bendradarbiu-1 
vimui. Sportas yra kaip tik vie
na iš tų priemonių, kur abiejų 
emigracijos kartų jaunuomenė 
ras bendrą kalbą. Jų kultūriniai 
bei idėjiniai pasauliai gali skir
tis. tačiau sportiniame darbe jie 
sutampa į vieną. Sportas yra 
vienas iš tiesiausių kelių į jau
nimo širdis, o jo širdis užka
riauti mūsų šiandieninėje kovoje 
už gyvą tautos dvasią ir yra 
svarbu.

Tačiau vien tik paskirų snortn 
klubų rėmuoše veikiant, nesusi
daro progos platesniam lietuviš
ko ’ sporto pademonstravimui. 
Reikalinga siekti plačiau! Perei
tų metų, spalio mėnesi Toronte 
įvykusiu Pirmųjų šiaurės Ame
rikos Lietuvių Sporto žaidynių 
dalyviai puikiai prisimena tą pa
kilusią nuotaiką, kurioje žaidy
nės praėjo tiek išbandant savo 
jėgas sporto aikštėse, tiek pa
bendraujant gražioje lietuviško
je dvasioje. Tada buvo užsimota 
nesustoti vietoje: išrinkti lai
kinieji organai, kurių vienas iš 
pirmųjų uždavinių buvo pasirū
pinti surengti Toronto žaidynių 
tąsą — Antrąsias šiaurės Ame
rikos Lietuvių Sporto žaidynes. 
Tokių žaidynių surengimo naštą 
ant savo pečių užsidėjo Clevė- 
lando Lietuvių Sporto Klubas 
žąibas, glaudžiai bendradarbiau
damas su naujai išrinktuoju Vy
riausiu šiaurės Amerikos Lie
tuvių Fizinio Auklėjimo ir Spor
to Komitetu, ir aktyviai remia
mas Clevelando lietuvių koloni
jos organizacijų ir plačiosios vi
suomenės.

Žaidynės įvyksta liepos mėn. 
4,.5, ir 6 d. Clėvelande. Tačiau 
dar neužtenka paskelbti spaudo-

Kaip žinoma, gegužės vidury, 
Maskvoj, tikriau už 30 km. nuo 
jos, buv. Zagorsko' vienuolyne 
įkurtoje vad. "Maskvos dvasinė
je akademijoje”, buvo sušaukta 
visų Sov. Sąjungoje esančių 
"bažnyčių ir religinių bendruo- 

Jo- 
jį likviduoja, šis je buvo kalbama 27 Sov. Sąjun-' 

sako, kad įstatyminė goj esančių tikybų ir relig. ben-' 
druomenių vardu, tarp jų 
Lietuvos katalikų.

Konferencija buvo apšaukta 
"pasauline”, bet tepasirodė ke
letas pakviestų bolševikams sim
patizuojančių dvasininkų, tarp 
jų — olandų past. van Dahlinas 
ir suomių atstovas, kuriam ne
atvykti būtų buvę perdaug rizi
kinga. Tačiau joje nepasirodė 
nei past. Niemoelleris, nei kiti 
laukti -iš Vakarų žymesni atsto
vai, nes jiems buvo perdaug aiš
ki toji bažnyčių ir religijų vardu 
faktiškai MBG ir MVD pravesta 
bolševikinė režisūra.

Konferencijoj per bolševikų 
agentus ar suterorizuotus atsto
vus buvo šnekama ne tik pra
voslavų vardu, kurių "dvasinis 
sinodas” neseniai apkaltino ame
rikiečius vedant Korėjoj bakte
riologinį karą, nors Vakaruose 
net 9 žymiausi pasauly Nobelio 
premijos laureatai pareikalavo 
Juliot-Curie ir kitus komunis
tuojančius propagandininkus at
šaukti jų skleidžiamą melagingą 
tvirtinimą,<kad tokias priemonės 
Vakarai ten tikrai vartoja,'bet 
taip pat katalikų, žydų, maho- 
motų, budistų, kalvinistų, visų 
rūšių protestantų, adventistų 
etc.

Jau per atidarymo kalbą pra- 
ūkihinkų tūkstantinės1 voslavU Maskvos patriarchas 

: "Garbė, di- 
o kiti — tiek

so, nes jų vadai gal neturėjo
1 meilės bežemiams ar mažaže
miams, kuomet Lietuvos St. Sei
mą kontroliavusios (katalikiš
kos) partijos turėjo ir drąsos ir 
noro ir pakankamai krikščioniš
kosios artimo meilės reformą 
pravesti.”

i Atrodo, kad mūsų kaimynai — 
estai ir Utviai — nemažiau tu
rėjo ir drąsos ir noro. Jie dar 
radikaliau žemės reformą 
pravedė. Kai dėl krikščioniško
sios artimo meilės, tai mes vi
sada turėjome kitokį supratimą, 
.-utinio meile laikydavome tokį 
reiškinį, kai turtingesnis duoda
vo savo turto dali mažiau pasi
turinčiam arija sotus papenėda
vo alkaną ir tai uaiinuavosi tik 
savo turtu. Bet daMar ' Draugas 
paskelbė naują artimo meilės te
zę: dalindamas valstybės paimtą1 skiriant ir 
iš dvarininkų žemę vadina arti-! 
mo meile ...

žemės reiorma yra paprastas 
valstybinis aktas, siekęs tautos 
gerovės, valstybinio ūkio stabi-

"Draugas” gegužės 15 d., mi
nėdamas Nepriklausomos Lietu
vos įteigiamojo seimo sukaktį, 
be kitų dalykų palietė ir žemės 
reformą bei žemės ūkio kultūrą. 
Charakteringa tai, jog žemės re
formą susiejo su aukšta žemės 
ūkio kultūra, žemės ūkio speci
alistams toks "Draugo” pasi
didžiavimas primena musės, tu
pinčios ant jaučio rago, pasigy
rimą savo draugei, jog "ir mes 
arėme”. "Draugas” rašo, jog že- 
mės reiorma ”... tiek pakėlė že
mės ūkį, tiek pažangos padarė, 
kad visi kaimynai ir stebėjosi ir 
pavydėjo?’

Žemės reforma kaip tokia į 
žemės ūkio kultūrą vienu atve
ju visai neturi įtakos, o kitu — 
ji gali turėti netiesioginės. Ge
riausiu atveju į žemės reformą 
galime žiūrėti kaip į numatytam 
namui statyti pagrindų padėji
mą. Ant tų pagrindų gali būti 
pastatytas geras namas, gali bū
ti ir blogas, pareinamai nuo šei
mininko sugebėjimo ir nuo, jo 
ekonominio pajėgumo.' Panašiai 
yra ir su žemės reforma. Po jos 
gali būti kuriami geri ūkiai, blo
gi, pareinamai nuo ūkininko mo
kėjimo ūkį tvarkyti, pajėgumo, 
nuo ūkinės konjuktūros, jau ne
skaitant paties klimato sąlygų.

žemės, reforma, kaip ji su
prantama st. seimo metu, reiš
kėsi tik įstatymų leidimo forma 
ir tai tik žemių nusavinimu ir jų 
paskirstymu tarp bežemių, ma
žažemių, savanorių, organizaci
jų, valstybės ir kai kuriais atve
jais pavienių asmenų, kaip dova
nos. Tokia žemės reforma, aiš
ku ūkio pažangos dar nepadarė. 
Kaip minėjome, ant jos kūrė 
žemės ūkį naujieji šeimininkai, 
kurių didėlė dalis gautas žemes 
prarado, nes žemės reforma be 
žemės ir pagaliau miško medžia
gos. nieko nedavė naujakuriui, ir 
jis sunyko, kaip dažnu atveju 
sunyksta geri namo pamatai ar 
ir pastatytos namo sienos, jei 
šeimininkas nepajėgia pavaryti 
po stogu. Būna atvejų, kai paki-, 
šęs po stogu skursta gana ilgai menių taikos konferencija”, 
ko] pagaliau 
pavyzdėli; 
žemės reforma žemės ūkio kul-1 
tūros negalėjo pakelti.

žemės reforma turėjo įtakos 
j žemės ūkio gamybą tais atve
jais, kai turintiems žemės ir in
ventoriaus buvo dar priskirta 
žemės plotas, kuris anksčiau bu
vo nenaudojamas ar nepakanka
mai intensyviai naudojamas, že
mės parceliazija į mažus sklypus 
kaikuriais atvejais yra netenta- 
bilinga. Vakarų Europos sąlygo
se rentabilingiausiąs ūkis buvo 
laikomas 250-500 ha ribose. Kai 
žemės ūkio mašinos buvo labiau 
pritaikytos smulkiems ūkiams 
ūkio dydis rentabilingumo po-1 
žiūriu kito, ypač einant labiau 
į ūkių specializaciją. ,

žemės ūkio kultūra prądėjo 
kilti tik tada, kai nusistovėjo 
vyriausybė ir ji atkreipė rimtą 
dėmesį j ūkininko būklės page
rinimą ir kai buvo įtrauktos vi
sos skatinančios žemės ūkio ga
mybą priemonės, žemės ūkio pa
žanga pradėjo skleisti sparnua 
tik nuo 1928 metų, kada prasi
dėjo bekonų auginimas, pieno 
produktų gamyba, ūkinis švieti
mas, agronominės pagalbos iš
plėtimas, pašalpų teikimas, de
presijos metu ūkinių eksportuo
jamų produktų iš valstybės iždo 
primokėjimų įvedimas, vėliau | 
jaunųjų , _________
organizacijos išplėtimas, kartu1 Aleksiejus sušuko 
su ūkiniu švietimu bei jų paruo- džią’jam Stalinui”, 
Šimu ūkių šeimininkais, štai ke- Per bendruosius plenumo posė- 
Ii pavyzdžiai: L______ ______
iš Lietuvos bekonų visai neeks- 
.portavo. 1928 m. buvo išvežta 
584 tonos, 1930 m. — 17.421 t.'širną’ 
1932 m. — 40.913 tonu. Sviesto man>V vartojimą. ■. 
išvešta 1924 m, — 524 t., 1928'buvo pravesta šūkių 
m. 2.642 t. 1932 m. — 9.925 t. ir 
1939 m___  17.000 tonų.

šalia ekonominio faktoriaus, 
veikusio teigiamai ūkio pažangą, 
turėjo nemažos įtakos j ūkio kui

lio kraštuose ir Afrikoj, per 
protestantus — D. Britanijos 
kraštuose ir JAV. Taip pat bus1 palaikyti skyriaus šefas Smir- 
rūpinamasi "karo kurstytojams novas juos grasinimais vertė, 
ir taikos priešams pasmerkti” I jog imtųsi visuotinės akcijos 
sušaukti "pasaulinį tikinčiųjų 1 tarp Lietuvos tikinčiųjų sukurti 
kongresą”. Tokio atsišaukimo į minimuosius civilinius komitetus 
viso pasaulio tikinčiuosius teks-Į ir įsteigtų Lietuvos Tautinę Ka- 

ir tas jau išleistas ir naudojamas talikų Bažnyčią.
I bolševikinės propagandos.
' Būdinga, jog komisijose daly- 
, vavę Lietuvos žydai keikė savo ’ 
brolius Palestinoje ir Ameriko-| 
je. "Už taiką” buvo pasisakyta1 
ir Lietuvos tikinčiųjų vardu. Bu-' 
vo taip pat paskelbta, kad jie 
buvo "atstovaujami” i- •"—4 
komisijoj. Todėl tenka laukti, 
jog dabar, kaip ir pereitais me
tais, po suruoštos panašios "tai
kos konferencijos” Maskvoj, vėl 
bus mėginama operuoti Lietu
vos tikinčiųjų vardu ir užsieny
je, panašiai, kaip pernai buvo 
skelbiamą, jog "vysk. K. Palta
rokas ir kan. J. Stankevičius pa
sirašo atsišaukimą už taiką”, 
tokie ir tokie "vyskupijų valdy
tojai” pasmerkia "Korėjos agre
sorius ...”

Kom, spaudoj vėl pasirodė 
"autentiškos nuotraukos” su jų 
atvaizdais, bolševikiškais monta
žais. Per radiją toji plačiausio 
masto kampanija jau pradėta. 
Tiek per konferenciją, tiek kito
mis progomis ypač puolamas 
Vatikanas, jo radijo tarnyba ir 
įspėjimai tikintiesiems, kad ne
siduotų bolševikų suvadžiojami. 
Visa eile "dokumentų” stengia
masi pavaizduoti Vatikano "nu
sikaltėliški žygiai prieš Lietuvos 
liaudį ir viso pasaulio darbo žmo
nes”. Lietuvos tikintieji terori
zuojami, kadi, viešai deklaruotų, 
jog "nusisuką nuo Vatikano šni- 

’ pų-ir imperializmo rėmėjų”.
Pirmieji žingsniai' "nepriklau

somai nuo Vatikano tautinei ka
talikų bažnyčiai kurti” vykdomi 
per tam tikrus "komitetus", su
daromus "religinių bendruome
nių turtui valdyti”. Nuo .s. , m. 
kovo 1 d. Lietuvos R. Katalikų 
Bažnyčios vyresnybė .buvo net 
4 kartus iškviesta KP gen. 
kretoriaus

1924-1927 metais džius> tiek Per atskirų komisijų 
— keikė Vakarus,, ypač JAV, už 
"imperalizmą ir naujo karo ruo- 

bakteriologinio karo prie- 
Koferencija 

i "už taiką” 
ir jos dalyvius įpareigojo per 
atitinkamų relig. bendruomenių 
narius, norą nebuvo užmiršti ir 
ateistai, "skleisti tą mintį visa
me pasaulyje, ypač JAV”. ’

turą melioracijos galutinis pri- ūkio kultūrą, reikią paliesti mū- 
taikymas. Nors melioracijos dar-(sų žemes ūkio Akademiją, 
bai buvo pradėti, berods, 1921 lekcijos stotį, bandymų ūkius, 
metais ir išleista, jei neklystų, 
apie 40 mil. litų, tačiau tas įdė
tas kapitalas didžiojoje dalyje 
žuvo be naudos, nes buvusios 
vyriausybės nesuprato tikro rei
kalo ir jos nepadėjo ūkininkui 
išnaudoti sudėtus milijonus į nu-Į ta valstybė to padaryti neišdrį- 
sausinimus. Tik nuo 1928 metų 
pradėta atkreipti dėmesys į 'iš
leistus milijonus ir jieškota prie
monių jiems atgauti. Nuo šių 
metų 'prof. Tonkūnui talkinin
kaujant, žemės Ūkio Rūmai pra
dėjo nusausintų plotų . kultūri
nimą. Per vienerius 193j) metus 
nusausintų plotų buvo sukultū
rinta 15.000 ha. Pagal paruoštą 
planą buvo numatyta pelkių ir 
kitokių nusausintų plotų sukul
tūrinimą užbaigti per 15 metų, 
sukultūrinant kasmet po 50.000i 
ha. šalia šių darbų, nors ir lė
čiau, vyko dirvų melioraciją. Tai 
didelis darbius, kuris darė gy\ u- 
lių ūkiui tarpti pašarų bazę.

Gyvulių ūkis, vadovaujant 
mielam bičiuliui dipl. agr. Bih 
liui Špokevičiui, įėjo jau į tiesų 
kelią. Jis davė gražių vaisių. 
Nesuminėsi visų tų ūkinių prie
monių, kuriomis ir buvo pakeltas 
žemės ūkis ir kuriuo didžiuojasi I 
Draugas, nutylėdamas tikruo-l 
sius žemės ūkio kultūros kėlėjus, 
bet priskirdamas nuopelnus st.1 
seimui. Norint rašyti apie žemės1 luino, tautinio solidarumo bei so-
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