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LIETUVIŲ 
PROFESORIŲ 
DRAUGUOS 

AMERIKOJE NAUJA 
VALDYBA

Lietuvių Profesorių Draugijos 
Amerikoje metinis suvažiavimas 
įvyko 1952 m. liepos 6 d. Chi- 
cagoje, Marųuette Parko para
pijos salėje. Suvažiavimas iš
klausė Valdybos, Lituanistikos 
Instituto bei Revizijos Komisi
jos pranešimus, priėmė apyskai
tas ir padėkojo buvusiai valdy
bai už jos darbus.

Aptarė savo busimosios veik
los gaires ir išrinko naujų val
dybų, kuri pareigomis pasiskirs
tė taip: pirm. Extra Ord. prof. 
Dr. Pranas JUCAITIS, vice- 
pirm. A. FLATERIS, sekret. Ig
nas ŠLAPELIS, iždin. Dr. Ste
ponas STANKUS ir narys Me
čys MACKEVIČIUS. Kandida
tais liko: Prof. Dr. A. MEŠ
KAUSKAS, prof. S. DIRMAN- 
TAS ir P. ČEPĖNAS. Išrinktas 
Garbės Teismas ir Revizijos Ko
misija. Po suvažiavimo įvyko 
bendra vakarienė, kurios metu 
privačiai išsikalbėta ir daug kas 
aptarta. Profesoriams ypač rūpi 
Lituanistikos • Instituto veiki
mas. Pageidauta remti Lituanis
tinės Ensiklopedijos išleidimų.

NAUJA SANDAROS 
VADOVYBĖ

Liepos mėn. 5 ir 6 dienomis 
Clevelande vyko Sandaros sei
mas. Seime matėsi per 50 at
stovų. Ypač skaitlingai buvo at
stovaujami chicagiečiai. Jų tar
pe buvo eilė socialistų vikėjų, 
kuri pareiškė, kad ilgų laikų ste
bėję Sandaros veikku-dabar pa
siryžo būti sandariečiais. Kai kas 
tai laiko socialistų paskola san- 
dariečiams, kad galėtų išsilaiky
ti kai kurie valdybos nariai, ku
rie Į Sandarų nenori įsileisti 
naujų jėgų. Tat ilgų seimui skir
tų laiko dalį užėmė ginčai kas 
turi teisę spręsti Sandaros rei
kalus.

Į Sandaros vadovybę atsisakė 
kandidatuoti ilgametis pirminin
kas ir nuosaikus veikėjas Pet
ras Pivoriūnas. Taip pat ir Alena 
Devenienė. Po šių atsisakymų 
buvo išrinkta ši Sandaros va
dovybė: St. Gegužis — pirmi
ninkas, Al. Čaplikas — vicepir
mininkas (Boston) ; P. Grybienė 
— iždininkas (Chicago); F. Mo
tuzą — sekretorius (Detroit).

Kaip matyti, iš centro valdy
bos iškrito eilė ankščiau buvu
sių narių. Į vaidybų išrinkti vi
si senesniosios Amerikos lietuvių 
kartos veikėjai.

Sandara yra sena Amerikos 
lietuvių organizacija. Jos veiklos 
istorijoje yra daug gražių pa
vyzdžių. Sandaros eilėse yra bu
vę daug lietuvių organizacijų 
vadų. Linkėtina, kad Sandara ir 
toliau liktų Sandara!

LRKSA NAUJA 
I VADOVYBĖ

Abu didieji lietuvių susivieni
jimai Amerikoje, beveik tuo pa
čiu laiku, vykdo savo dvimečius 
seimus. LRKSA seimas šiais me
tais vyko New Yorke. Seimas 
pasibaigė liepos mėn. 5 d. Seime 
dalyvavo virš 100 atstovų.

Seime išrinkta beveik visa se
noji vadovybė, nors buvo aiškiai 
jaučiama ir dabartinei vadovy
bei opozicija. Dabartinę LRKSA 
vadovybę sudaro: kun.'J. Balta- 
sevičius — dvasios vadas, Leo- 
nardas šimutis — pirmininkas, 

l). J. Grigalius — vicepirmininkas, 
V. Kvetkus — sekretorius, P. 
Krasauskas — iždininkas, W. 
Abramaitis ir Leokadija žemai
tis — iždo globėjai, Dr. W. 
Christian — daktaras kvotėjas 
ir Matas Zujus — Garso redak- 
torius, .
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Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
diplomatu pasitarimas

Lietuvos, Estijos ir Latvijos 
diplomatiniai atstovai buvo su
sirinkę pasitarimams Londone, 
kurie tęsėsi nuo 1952 m. birželio 
mėn. 27 ligi 30 d.

šiuose pasitarimuose dalyva
vo: B. K. Balutis (Lietuva), J. 
Kaiv (Estija), R. Kampus (Lat
vija), S. Lozoraitis (Lietuva), 
T. Ozolins (Latvija), K. R. Pus
ta (Estija), A. Rei (Estija), E. 
Sarepera (Estija), A. Torma 
(Estija), P. žadeikis (Lietuva).

Susirinkusieji atstovai padarė 
nuodugnių apžvalgų tarptautinės 
padėties, o ypatingai visų tų jos 
aspektų, kurie gali turėti įtakos 
į Baltijos valstybių padėtį ir į 
jų laisvės bei nepriklausomybės 
atstatymų.

Jie su pasitenkinimu konsta
tavo, kad glaudus bendradar
biavimas, kurį Baltijos valsty
bės be pertraukos tęsė nuo pat 
nepriklausomybės atstatymo, — 
o ypatingai nuo Lietuvos, Esti
jos ir Latvijos 1934 metų Drau
gingumo ir Bendradarbiavimo 
Sutarties pasirašymo — yra da
vęs vertingų rezultatų ir yra 
pasirodęs naudingas visiems 
trims kraštams. Todėl susirin
kusieji atstovai randa reikalin
ga ir pageidaujama, kad jų ben
dradarbiavimas būtų toliau ple
čiamas ir stiprinimas.

Sprendimas dėl formų, kurio
mis bus nustatytas dar glaudes
nis Lietuvos, Estijos, ir Latvijos 
susijungimas po jų išlaisvinimo, 
priklauso pačioms Baltijos tau
toms. Tačiau susirinkusieji at
stovai pareiškė savo įsitikinimų, 
kad ši sųjunga turėtų būti labai 
glaudi ir kad ji visais galimais 
būdais turėtų siekti bendradar
biavimo su kitais kraštais Jung
tinės Europos rėmuose. Jie taip 
pat pabrėžė pageidavimų, kad 
ši glaudžios sąjungos koncepci
ja būtų plačiai populiarinama ir

jų tautiečių visuotinai priimta.
Jie taip pat padarė apžvalgų 

bendradarbiavimo su kitų, so
vietų pavergtų, tautų laisvais 
atstovais, kuriam jie teikia di
delę svarbų.

Jie su dėkingumu ir didžiu pa
sitenkinimu atžymėjo palanku
mų ir užuojautų, kurių parodė 
Baltijos tautoms Didžioji Bri
tanija, Amerikos Jungtinės Val
stybės ir kiti vakarų kraštai, 
kuriuose tiek daug pabaltiečių 
rado prieglaudų. Ryšy su tuo jie 
didžiai įvertino Amerikos Jung
tinių Valstybių Prezidento tele
gramų, pasiųstų Baltijos Vals
tybių Laisvės Komitetui New 
Yorke, kurioje Prezidentas pa
reiškia Baltijos tautoms savo 
simpatijų, minint 12 metų su
kaktį nuo to momento, kai So
vietų Sųjunga, sulaužydama 
tarptautines sutartis, įsiveržė į 
jų kraštus ir kurioje Prezidentas 
dar kartų patvirtina Amerikos 
Jungtinių Valstybių nusistatymų 
nepripažinti šio agresijos akto.

Jie vieningai pareiškė viltį, 
kad; Genocido Konvencija trum
pu laiku taps efektyviu įrankiu 
žmogaus teisėms apsaugoti ir 
kad Jungtinės Tautos ras būdus 
ir priemones sustabdyti terorui 
ir deportacijoms, nuo kurių ken
čia Baltijos ir kitų kraštų gy
ventojai, esantieji Sovietų oku
pacijoje.

Jie nuolankiai sveikina savo 
tautas, kenčiančias svetimų jun
gų ir su giliu liūdesiu mini visas 
jų kraštuose viešpataujančios 
tironijos aukas.

Jie yra tvirtai įsitikinę, kad 
Baltijos tautų teisės ilgainiui 
laimės ir kad Lietuvos, Estijos 
ir Latvijos, — o taip pat ir kitų 
Sovietų pavergtų kraštų — lais
vė ir nepriklausomybė bus at
statyta.

Respublikonii konvencijoj 
įtempta kova

Kalbėjo gen. MacArthur
Pereita pirmadienį Chicagoje 

prasidėjo respublikonų konven
cija. Ir patys pasirengimai ir 
pirmieji konvencijos posėdžiai 
eina Tafto — Eisenhowerio var
žybų ženkle. Pagal pirmosios 
dienos duomenis persvarų pa
vyko gauti gen. Eisenhoweriūi ir 
Spauda pradėjo jam pranašauti 
laimėjimų, per rinkimus, kurių 
laūkiama prasidedant ne anks
čiau trečiadienio. Jam pažadėtų 
balsų skaičius buvo 110 prašokęs 
Tafto balsų skaičių. Balsavimas 
davė 658 už Eisenfiowerio ir 548 
už Tafto atst. nuomones. Kitos 
dienos vaizdų gali kiek pakeisti.

Viešosios nuomonės manymu, 
respublikonų konvencija Chica
goje laikoma viena dramatiš
kiausių visoje Amerikos istori
joje. Kuo pasibaigs dviejų di
džiųjų varžovų rungtynės, sunku 
šiuo metu numatyti, gali, būti, 
kad ąia kova galės pasinaudoti 
demokratai. ' <

Pirmų konvencijos dienų svar- 
biausiųja programos dalimi.bu
vo gen. MacArthuro kalba. Jis 
savo kalboje palietė ne tik vi
dujinius'Amerikos reikalus, bet 
ir krašto pasaulinio masto įsi

pareigojimus. Pasisakęs esųs 
respublikonas jis labai atvirai ir 
vietomis griežtai puolė demo
kratus, jų vedamų vidaus ir už
sienio politikų. Korėjos karo ve
dimas jo žodžiais yra neryžtin
gas, o demokratų partija iš viso 
esanti karo partija ir kraštų ve
danti į katastrofų. MacArthuras, 
laikomas vienu didžiausių Ame
rikos oratorių, dažnai buvo paly
dimas didelių ovacijų. Jis lai
komas galimu kandidatu vice
prezidento pareigoms (jei laimė
tų Taftas) ir jo. kalba turėjo 
sustiprinti pačių pirmųjų kon
vencijos dienų pradėjusių silp
nėti Tafto padėtį.

*
Prasidėjus respublikonų kon

vencijai* pradedama daugiau 
įdomautis ir demokratų konven
cija, kuri netrukus taip pat pra
sidės Chicagoj, ir tose pačiose, 
patalpose.

Demokratų sluogsniuose tei
giama, kad prezidentas Truma- 
nas konvencijai rekomenduosiąs 
prezidentu rinkti Harimanų. Iš 
respublikpnų lūpų gi vis dar 
girdim teigiant, kad. gali būti 
nominuotas ir jrumanas.

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje Pildomoji Taryba. Iš kairės į dešinę sėdi: sekretorius Dr. M. J. 
Vinikas, prezidentas W. F. Laukaitis, iždo glob. E. Mikužiūtė, stovi: ižd. K. P. Gugis, viceprez. P. 

Dargis, daktaras kvotėjas, J. Biežis ir iždo glob. J. Maceina.

SU seimui prasidėjus
tik kitos savaitės numeryje.

*
SLA yra sena, garbinga ir 

lietuvybei nemažai nusipelnųist 
organizacija, šios organizacijos 
įkūrimas siekia 1886 metus. Or
ganizacija jau artėja į 70 metų 
jubiliejų. Jos sutelktas kapitalas 
siekia apie 3 milijonus dolerių, o 
narių skaičius apie 15.000. Susi
vienijimo Amerikoje Lietuvių 
centras yra New Yorke, gi kuo
pos įvairiose Amerikos ir Ka
nados lietuvių kolonijose.

Skaitydamas apie žymiai ank
ščiau įvykusius SLA seimus pa
stebėjau, kad į juos vykstantie
ji pasiimdavo ir savo jaunuosius 
šeimos narius, kad suvažiavimo 
metu susirinkę iš įvairių vietų, 
galėtų užmegsti pažintis ir drau
gystes. Tai tikrai gražus suma- 

įnymas ir reikia tikėti, jis gražiai 
i patarnavo lietuvybės palaiky- 
| mui.

Šiame seime jaunesnio am
žiaus asmenų tematyti tik kele
tas. Ir labai gaila. Seimo metu 
įvyksta eilė pobūvių, koncertų,' 
susipažinimų. Jų metu jaunimas 
galėtų tikrai draugiškai nusi
teikti. Clevelandas dabartinėse 
sąlygos lietuvišku jaunimu tik
rai gali pasididžiuoti. Jo' yra 
daug ir, palyginti, gražiai susi
organizavęs.

¥
Kiekvieni metai, lygiai pavie

niui žmogui, lygiai organizacijai,
neša ką nors naujo. Ir šis susi-1

Liepos mėn. 7 d., Cleveland 
Hotel patalpose, Clevelande pra
sidėjo 47 SLA seimas. Iš viso į šį 
seimų turi susirinkai „apie 200 
delegatų. Seimų atidarant buvo 
suvažiavę 136 delegatai ir kelios 
dešimtys svečių iš įvairių Ame
rikos vietų ir pačio Clevelando. 
Dalis delegatų, seimų atidarant, 
dar tebebuvo pakeliui.

47 SLA atidarymo žodį tarė 
seimo rengimo komisijos pir
mininkas, Clevelando lietuvių 
veikėjas Antanas Zdanis. Jis 
seimui pristatė ir visų rengimo 
komisijų: Marijų Mišeikienę, Jo
nų Brazauską, Jonų Alekną, 
Bronių Bartkūnų, Joną Daugėlą, 
Feliksų Baranauską, Kazimierą 
Gaižutį, Margareth Jonės, Vin
cų Stasiūnų, Povilų Šukį ir Mag- 
dalenų Zdanis. Kai kurie rengi
mo komisijos nariai atidaryme 
negalėjo dalyvauti.

Po atidarymo kalbos chicagie- 
tė O. Biežienė, palydima pianu 
Ks. Strumskio iš Brooklyno, pa
giedojo Amerikos ir Lietuvos 
himnus.

Atidarymo iškilmėse buvo 
perskaitytas Ohio gubernato
riaus Lauches sveikinimo laiš
kas ir perduotas miesto majoro 
Burkės sveikinimas, kuris ir šį 
kartą nesiteikė pats atsilankyti 
ar raštu lietuvius pasveikinti.

Rengimo Komisijos pirminin
kas A. Zdanis, palinkėjęs seimui 
visokeriopos sėkmės, tolimesnį 
seimo vedimų perdavė SLA pir
mininkui V. Laukaičiui, kuris 
pareigas eina iki šio seimo pa
tvirtinimo naujo pirmininko, 
bostoniškio adv. Kalinausko. Sei
mo mandatų komisijon išrinkti: 
Bakanas, Kraučelis ir Praškevi
čius.

Pirmosios seimo dienos pra
ėjo įvykdant visus seimo orga
nizacinius darbus, tarpusavy su
sipažįstant, lankant Lietuvių 
Kultūrinius darželius ir klausant 
buvusios vadovybės ataskaitinius 
pranešimus.

Liepos mėn. 9 d., mūsų laik
raščiui išeinant, Cleveland Hotel 
patalpos^ įvyksta visų seimo da
lyvių ir" svečių banketas. Liepos 
10 ji. 8 vai. vakaro, Lietuvių 
salėje seimo dalyviams koncer- 
tuoja Čiurlionio ansamblis. Apie, 
seimo padarytus nutarimus ir 
bendras nuotaikas mes savo 
skaitytojus galimime informuoti 

vienijimo seimas iš kitų skiriasi 
tuo, kad į vyriausiųjų vadovybę 
ateina du nauji asmenys: pirmi
ninku adv. Kalinauskas ir iždo 
globėja Alena Devenienė. Visi 
pamename, jie rinkiminėje agi
tacijoje žadėjo į susivienijimą 
įnešti naujos dvasios. Tikėsime, 
kad savo pažadus tesės.

Susivienijimui, kaip ir kitoms, 
ilgus metus dirbusioms naudin
gą darbų organizacijoms, nuolat 
reikalinga nauja jėga, nauji su
manymai, nauji užsimojimai ir 
jų įgyvendinimas. Kitaip orga
nizacijos sustingsta, jose atsi
randa senatvės žymės. O kas iš 
mūsų norėtų, kad tokios orga
nizacijos, kurios išsilaikė per 60 
metų, atliko nemažus darbus, 
merdėtų. Visų gerų narių pa
reiga dėti visas pastangas, kad 
jos gyventų ne vien praeities 
darbų prisiminimais, bet ir šios 
dienos darbais būtų ne tik gy
vos, bet ir kitiems geri pavyz
džiai.

Šiam SLA seimui, kuris vyks
ta mūsų laikraščio leidimo mies
te. kur lietuvybės darbas visais 
laikais buvo gyvas, mes linkime 
geriausios nuotaikos, darbingų 
sumanymų ir vėliau jų visų 
kruopštaus įgyvendinimo. Mes 
sveikiname visus delegatus, dau
gumoje mūsų laikraščio skaity
tojus, kad savo darbu ir bendra 
talka daug pasidarbuotų ir su
sivienijimui ir lietuvybei.
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SLA 47-to seimo rengimo komisija. Sėdi: M.'Mišeikienė, A. Zda- 
nis ir M. Zdanienė. Stovi, iš kairės: V. Stasiūnas, F. Baranauskas, 
P. šūkis, B. Bartkūnas, J. Alekna, J. Daugėla ir J. Brazauskas.
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JURISTŲ KONGRESĄ 
BERLYNE

Šiemet nuo liepos 25 d. iki rug
pjūčio 1 d. Berlyne ruošiamas 
plataus masto tarptaut. teisinin
kų kongresas, kurį sušaukti min
tį iškėlė vokiečių Rytų zonos Va
karuose įsikūręs Laisvųjų Ju
ristų Sambūris, šis sambūris, 
kovoje dėl žmogaus teisių Vokie
tijoje suvaidinęs didelį vaidme
nį, minimajam kongresui ir va
dovauja. Kongresą remia Vokie
tijos fed. vyriausybė, ypač tei
singumo min. Dehleris, taip pat 
Berlyno vyr. burmistras prof. 
Reuteris ir kt.

Kongrese dalyvaus apie 130 
iš įvairių pasaulio kraštų pasi
žymėjusių teisininkų, tarp jų 
buv. belgų min. pirm. Spaakas, 
japonų aukščiausio teismo vice- 
pirm. Shunzo Iiobayastis, britų 
lordas Jovvittas, buv. prancūzų 
teisingumo min. V. de Moro 
Gioferri, pasižymėjęs Brazilijos 
teisininkas Jose Nabuco ir kt. 
Kongresas yra pasiryžęs atsiri
boti nuo visokio politinio pro
pagandos darbo ir viską vertinti 
tik pagal teisinį objektyvumą. 
Laisvųjų Juristų vadovybės kon
grese taip pat pakviesti dalyvau
ti Vykdomosios Tarybos narys 
doc. M. Brakas, iš JAVn— Dr. 
A. Trimakas ir iš Vokietijos — 
Dr. J. Sakalauskas. Kongre
sas kviečiavieną 
iš lietuvi ų-Ąt e i s i n i n - 
kų skan^Vi’ refera
tą apie teisinio gy
venimo raidą Lietu
voje pastaraisiais 
metais. Referato reikalu 
susisiekta su Pat. Liet. Grupe 
JĄyjjSe ir Lietuvių Teisininkų 
Draugijos centru Chicagoje.

Netenka abejoti, kad per mi
nimąjį kongresą bus taip pat 
duotas gana tikslus vaizdas, kas 
darosi anapus geležinės uždan
gos ir kaip ten teisės vardu vyk
domas žiauriausias smurtas. Kad 
darbas eitų sistemingiau, nu
matytos sudaryti iš rinktinių 
specialistų baudžiamosios, civi
linės ir ūkinės, darbo ir viešo
sios teisės komisijos, kurios kon
statuos, kas iš pagal Jungtinių 
Tautų chartą deklaruotų žmo
gaus teisių yra faktiškai belikę 
bolševikų okupuotose srityse. Vi
si tie dalykai bus paskui išdis
kutuoti, kur į kongresą atvykę 
žymūs iš Rytų zonos ir paverg
tų kraštų teisininkai galės tarti 
laisvą ir atvirą žodį apie teisinę 
padėtį jų okupuotose tėvynėse.

Minimasis Laisvųjų Juristų 
Sambūris, pradėjęs veikti 1949 
m. registruoja visus Sovietų zo
noj vykstančius teisės laužymus 
ir pagal visus teisės statomus 
reikalavimus yra surinkęs ne
paprastai daug dokumentinės 
medžiagos. Jo centrinę, esančią 
Vak. Berlyne, kas mėnuo viduti
niškai aplanko po 5.000 žmonių, 
o ligi šiol lankytojų skaičius iš 
viso pasiekė jau apie 75.000, ku
rie visi jai papasakojo savo iš
gyvenimus ir rūpesčius, taip pat 
visus Sovietų vykdomus teisės 
laužymus. Ir šiandien dėl to 
plataus bendradarbių tinklo — 
Vokietijoj sovieti
nėj zonoj nėra to - 
k i o s įstaigos, kur 
Laisvųjų Juristų 
S a m b ū ris neturėtų 
savo slapto ben
dra d a r b į o. Teisi
niams laužymams ir tos rūšies 
nusikaltimams tirti komisija 
dirba visiškai nuošaliai nuo vi
sokios propagandos, laikydamasi 
griežčiausio objektyvumo. Ir jos 
darbo rezultatai metą bolševi- 
kamą baisų kaltinimą, akivaiz
džiai atskleisdami, kaip už ge
ležinės uždangos■, bolševikinėj 
sistemoj elgiamasi su polit. ka
liniais, kaip ten nužmoginti ūki
ninkai, darbo vąlstiečiai, fabri
kų darbininkai ir kt. darbo žmo- 

’ nės.
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KAS ir KUR
• Argentinoje liepos mėn. 12 d. 
iškilminagi atidaryti Dr. Vinco 
Kudirkos vardo rūmai. Rūmai 
priklauso Lietuvių Susivieniji
mui Argentinoje.
• Dr. J. Mikelionis, paskutiniu 
laiku gyvenęs Australijoje, per
sikėlė j Argentiną ir gavo savo 
profesijoje darbą.
• Vokietijoje mirė buv. Klaipė
dos krašto direktorijos pirminin
kas Baldžius, gerai mokėjęs lie
tuviškai, bet aktyviai susidėjęs 
su vokietininkais.
• Dirvos redakcija gavo laišką 
iš Argentinos, kuriam prašo An
taną Vyšniauską, nuo 1914 metų 
gyvenantį Clevelande, atsiliepti 
broliui Jonui Vyšniauskui: "Vil
nius” Piedras 640, Buenos Aires, 
Argentina.
• Iš Sibiro ištrūkę gyvi liudi
ninkai tvirtina, kad daug pabal- 
tiečių, tarp jų ir lietuvių, iš
tremtų į Kazachstaną, ypač per 
karą, ten mirė badu.
• Gautosiomis žiniomis, Lietu
voje, Gudeliuose prie Balbieriš
kio, mirė Gudelių klebonas kun. 
Aleksandravičius.
• ”Nęwsletter” Nr. 281/82, .skel
bia, kad, paskiausiomis žiniomis,

raud. armija pradėjo statyti sto
vyklas, aerodromus ir nusilei
džiamąsias aikštes tarp Vil
niaus, Lentvario ir Trakų. Tuose 
naujai įruošiamuose kariniuose 
punktuose kuriama bazė para
šiutininkų divizijai, anksčiau lai
kytai Rytų Prūsuose. Divizijos 
štabas ir priešlėktuviniai dali
niai jau perkelti į Vilnių. Moto- 
riz. pėst. divizija, ligi tol sto
vėjusi Nauj. Vilnioj, buvo per
kelta j vakarinę Lietuvos dalį, 
tarp Mažeikių, Teišių ir Kre
tingos.
• Iš okupuotos Lietuvos pasie
kusieji laisvuosius Vakarus pa
sakoja, kad lietuviai guldami ir 
keldami prašo ir tikisi karo. 
Žmonės galvoja, jog per karą 
bus taip pat išlaisvintos Gudija 
ir Ukraina. Būdinga, kad jei 
Vakaruose kas nors darosi, tai 
Klaipėdoj tuoj pajuntamas mais
to trūkumas, nors šiuo metu ba
das dar ten ir negresia. Tačiau 
lietuviai visur jaučia visišką pi
nigų stoką. Pasiekusieji Vaka
rus tikina, kad Vilniuj geresnė 
tvarka negu Klaipėdoj. Bendras 
vaizdas — Vilnius lietuviškesnis 
už Klaipėdą, kur rusų' ir sveti
mųjų esą jau daugiau kaip pusė.

STONY BROOK LODGE
PR. LAPIENĖ, Vedėja

Kas mėgsta maudytis jūrų vandenyse, žavi
si gamta, džiaugiasi jaukia lietuviška atmosfera, 
BROOK, LONG ISLAND. čia ideali vieta įvairiems 
pobūviams bei piknikams.

Kambarius atostogoms ir dienas įvairioms išvykoms 
prašome rezervuoti raštu, adresuojant: Mrs. Lape, Stony 
Brook, L. I., N. Y. Telefonas Stony Brook 586.

Susisiekimas automobiliais : 25 A keliu; arba iš
Jamaica stoties Long Island traukiniu į Stony Brook, 
Stotyje svečius pasitinka vasarvietės mašinos.

Savo "Keletoj pastabų”, Vy
tautas Paulionis DIRVOS 26 Nr. 
plačiau , peržvelgia naujai pasi
rodžiusius JAV Lietuvių Bend
ruomenės įstatus. Ilgokame ko
mentavime jis iškelia keletu, jo 
manymu, ryškesnių įstatų trū
kumų.

Kai autorius kalba teoretiniais 
išvedžiojimais, skaitytojas jo 
mintis gali praleisti, neteisingų 
komentavimų nepastebėda m a s. 
Bet kada tas savo mintis jis 
bando pagrįsti konkrečiais pa
vyzdžiais, čia reikalų iš arčiau 
pažįstąs tokį bendruomenės įsta
tų komentavimų negali praleisti 
patylomis, nes negalima gi su 
tuo sutikti, kad aiškinimas įneš
tų daugiau neaiškumų ...

V. Paulionis plačiau apsistoja 
ties ALtB įstatų 10 str. II dalies 
aptarimo bei trūkumų išryškini
mo. Su jo išvedžiojimas būtų 
galima sutikti tol, kol nesiima 
konkretaus pavyzdžio. Deja, jo 
nurodytas pavyzdis sako, kad 
gal ne visai tikslus ir įstatų ko
mentavimas.

Kaip įstatų 10 str. negalavimo 
pavyzdį nurodo Waterburio at
sitikimų, kur bendruomenės stei- 
giamųjame susirinkime atsiradę 
net du stalai, kurių vienas leidęs 
įeiti sumokėjus ar pasižadėjus 
sumokėti solidarumo įnašus, gi 
antras — be jų, darydamas iš
vadą, jog jeigu taip atsitiko Wa-' 
terbury, kur gyvena du LOKo 
nariai, kurie nesugebėjo, jo žo
džiais, rasti kompromiso šiame 
klausime, tai ko reikia laukti 
kitur.

čia autorius pagrindinai su
klysta, nes Waterbury vienas 
LOKo narys gal ir j ieškojo kom
promiso ir įstatų dvasios bei 
raidės aiškinimo. Antras gi to 
pačio LOKo’ narys savo partinės 
agitacijos sumetimais "suorga
nizavo” nelegalų ū registracijos 
stalų ir traukė-prie jo žmones, 
tuo būdu verbuodamas savo sro
vei balsuotojų. Yra logiška gal
voti, jeigu steigėjai būtų ne
reikalavę solidarumo įnašų, tai 
tas pats LOKo narys su savo 
grupe, partinės agitacijos sume
timais ,būtų sugalvojęs kokių 
nors kitokių "lengvatų”, tikslu 
sau šalininkų bendruomenėje su
sidaryti.

Waterburio atsitikimas yra 
išimtinas, bent tuo tarpu, lietu
vių organizaciniame gyvenime. 
Jis yra klasiškas pavyzdys, kaip 
toli partiniu apakimu nueinama. 
Užtat jis negali būti pavyzdžiu 
bednruomenės įstatų negalavimų

aiškinimui. "
Nėra reikalo kalbėti, ką gero 

lietuvių bendruomenė iš tokios 
apylinkės gali laukti, kai jos 
steigiamąjame susirinkime atsi
randa žmonių (deja, jų tarpe ir 
vienas LOKo narys), kurie skel
bia, kad steigimo injciaįtoi’iai 
(visų srovių komisija) neteisė
tai elgiasi,, o tik jie vieni, iš 
kažkur atsiradę pašaliniai, el
giasi teisėtai. Prie jų tų žo
džių dar reikia priskirti toli ri
bas peržiąngiančią agitaciją, 
žmonių tampymą iš gatvės už 
juos pabalsuoti ir kt.

Kiekvienas kūrinys yra ver
tintinas, kiek jis turi teigiamų 
ar neigiamų savybių. Ta pras
me vertintini ir naujai paširo- 
džiusieji ALB įstatai. Bet «Wa- 
terburio atsitik'imas parodė, kad 
toks vertinimas neturi prasmės, 
nes ir gražiausios idėjos., bei to
buliausi įstatai niekais paver
čiami (beje, aš taip negalvoju 
apie ALB laikinuosius įstatus), 
jeigu į JAV Lietuvių Bendruo
menę ateina žmonių vien tik su 
savo asmeniškais ar šiauriais 
partiniais tikslais. Jei tokių 
žmonių daugiau atsiras, kaip 
Waterbury, be abejo, ir visa 
graži bendruomenės idėjo bus

niekais paversta.
ALB ateitį lems nė vieno

kie ar kitokie įstatai, o asmenys', 
kurie į bendruomenę ateina. Bū
tent, su kokiais tikslais, ar nuo
širdžiai dirbti JAV Lietuvių 
Bendruomenės labui, ar su tiks
lu tą bendruomenę panaudoti 
savo pašaliniams interesams. 
Waterburio atsitikimas yra pir
mas ir skaudžiausias trumpoje 
JAV Liet. Bendruomenės istori
joje. Bet jei panašių įvykių 
kartosis, ir tobuliausi įstatai 
Lietuvių Bendruomenę neišgel
bės ir į prideramą lygį ją neiš
keis. J. A.

Ačiū Rėmėjams!
Račkaitis K., 'Ročhester ....$1.00 
Abraitis J. Dr., Cleveland 1.00 
Pivoriūnas Juozas, Clevealn 1.00 
Lozoraitis V., Linden ___  3.00
Mažeika J., Chicago ....... 1.00
Titas K., Cleveland ........... 0.50
Garbauskas Koste,

Great Nech, N.. Y...... 1.00
Černius J., Flint ............... 2.00
Repechka M., Australija .... 1.00 
Virkutis Simas Dr.,

Cambridge...............  3.00

»
LIETUVIŲ TAUTOSAKOS LOBYNAS

• Redaktorius — leidėjas Dr. Jonas Balys

Dvi1 įalys kartu įrištos: Dvasios ir žmonės, 166 sak
mės, J2^ psl. j Liaudies Magija ir Medicina, 94 psl.

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

Kaina $3.00. Gaunama Dirvoje.

LABIAUSIAI SKAITOMA

KNYGA?
PUIKUSIS JURGIO JANKAUS ROMANAS "PAKLYDĘ PAUKŠ
ČIAI” I TOMAS — 2.20, II — $2.60. GABIJA, 335 UNION AVENUE, 

BROOKLYN 11, N. Y.

SLA seimas visados sudary
davo didelį įvykį šio krašto lies 
tuvių gyvenime. Paprastai prieš 
seimą atgyja lietuvių kolonijų 
viešasis gyvenimas, daromi su
sirinkimai, tariamasi ir svar
biausiais susivienijimo reikalais, 
svarstomas ir kitas visiems ar
timos problemos.

SLA organizaciją ir jos gy
venimą sekdami mes galime kar
tu pasekti ir visos mūsų išeivi
jos žymesnius įvykius ir jos nuo
taikas.

Svarbiausia yra, kad Susivie
nijimas Lietuvių-Amerikoje lig 
šiol išlaikė liberalinę dvasią ir 
vienodai j savo tarpą kvietė vi
sus, kaip pasakyta pačioje kons
titucijoje "geros valios lietu
vius”, nedarydamas skirtumo 
tarp įvairių pažiūrų ir įvairių 
tikybų lietuvių, svarbu, kad tik 
jie būtų nuoširdūs savo tautos 
sūnūs ir dukros.

Kaip žinome, pradžioje susi
vienijimas turėjo kuklesnius 
tikslus ir siekius. Bet laikui bė
gant organizacija plėtės, šako- 
jos, pasiekė visas valstybes, kur 
tik mūsų broliai gyvena. Sutvir
tėjus mūsų išeivių šeimai atsi
rado reikalas išplėsti ir Susivie
nijimo veikimą. Pirmoji Susi
vienijimo praktika, kada buvo 
tik apdraudžiami nariai, tikslu 
gauti "poniirtinę pašalpą” jau 
seniai praėjo.

čia nesinori apie plačią Su
sivienijimo draudimo sistemą 
daug kalbėti, nes daugumai laik
raščių skaitytojų tai yra puikiai 
žinoma.

Tačiau mes turime savo tarpe 
dabar jau kelis šimtus naujųjų 
ateivių, kurie lig šiol gyvenę at
skiru gyvenimu ir subrendę vi
sai kitose sąlygose daugelio mū- 

- sų gyvenimo aplinkybių dar ne- 
j spėjo gerai pažinti. Jiems taip 
pas nėra pakankamai aiški Su
sivienijimo reikšmė, kaip ji yra 
mums seniesiams šios stambiau
sios organizacijos kūrėjams ir 
ugdytojams yra aiški. Mes čia 
neturim noro išmetinėti mūsų 
naujakuriams. Visai supranta
ma, kad jie čia atvykę tik pa
mažu pradeda pažinti mūsų gy
venimą.

Juk reikia atsiminti, kad ir 
mes patys, nors ir gimę Lietuvo
je, bet kai atgal į ją patekdavom 
po keliolikos ar net kelių de
šimtų metų jausdavom, kad ran
dame daug naujo, prie ko mums 
tik per ilgesnį laiką buvo gali
ma priprasti.

žinoma, buvo padaryta nema

ža klaidų dar nepriklausomybės 
laikais. Viena tokių klaidų ir 
buvo ta, kad nepriklausomos 
Lietuvos spauda menkai domė
josi šio krašto lietuvių gyveni
mu. Tad daugelis augusių ir 
mokslus ėjusių Lietuvoje atei
vių apie šio krašto lietuvių visą 
gyvenimą, o tuo labiau apie mū
sų organizacijas težino tik nuo
girdomis.

Neabejotinai čia reikia jieš- 
koti priežasčių, kodėl naujųjų 
ateivių palyginti ne toks didelis 
skaičius, koks turėjo būti, pa
sidarė visiems prieinamos, jo
kiais nei įsitikinimų, nei poli
tinių pažiūrų veržtasis nevar
žomos oroganizacijos nariais.

Didelę klaidą padarytų nau
jieji ateiviai, jeigu jie apdraudos 
reikalu kreiptųsi į svetimtau
čius. Tegu jie ir egoistiškai gal
voja, bet jie patyrę sužinos, jog 
niekur geresnių apsidraudimo 
sąlygų negalės gauti, šio krašto 
būklė reikalauja, kad dauguma 
piliečių būtų apsidraudusių. Tai 
patiria ir patys naujakuriai, kai 
tik kiek ilgiau pagyvena. Vadi- 
rias, rėmimas svetimtaučių or
ganizacijų ar privačių kompani
jų nieku nėra pateisinamas.

Bet gi, svarbiausia, mes pri
valome turėti prieš akis didįjį 
savo uždavinį lietuvybės išlaiky
mą. Kaip gi kitaip mes išlaiky
sime tautiškumą, jeigu neteksi
me organizacijų, kurios tą tau
tiškumą cementuoja, kurios gai
vina lietuviškąją dvasią.

Tie iš nauju ateivių, kurie se
kė šio krašto gimtąją kalbą, 
spaudą, žino jog Susivienijimas 
rūpinasi ne tik savo narių ger
būviu ir šalpa, bet taip pat rū
pinos ir visos mūsų tautos rei
kalais. Dar daugiau. Juk buvo 
laikai, kada pačioje Lietuvoje 
nebuvo galimumo lietuviškas 
knygas ir laikraščius leisti, tai 
šiuo reikalu pasirūpino bendram 
visų mūsų labui šio krašto lie
tuviai. O lietuviškosios veiklos 
priešakyje ilgus dešimtmečius 
buvo ir dabar nepasitraukia Su
sivienijimas Lietuvių Ameriko
je.

A. Survila
I

DIRVĄ UŽSISAKYTI

galima ir šiandien, nėra reikalo 

laukti nei metų, nei mėnesio 

pabaigos!

AILTCMOBIIILliS
VIKIUS BRAŽVILIUS

Iš KNYGOS "KALORIJOS IR DOLERIAI

Ką čia bekalbėti! Automobilis Ame
rikoje lygiai taip reikalingas,-kaip DP 
stovykloje konservų skardinė sriubai 
iš bendro katilo parsinešti. Pėsčiom, 
pagaliau, kaip ir nepriimta, žinote. Eini 
pėščias į darbą — automobilistai prava
žiuodami tave didžiausiu lanku lenkia. 
Ir dar atsisukę apžiūri.

— Pėščias jautiesi, atsiprašant, lyg 
utėlė' ant mahagoni stalo ...

Šitokios išvados priėjo Blažiejus 
Kalkinis, kai rudens vėjai velniop nupū
tė jo gryno oro teoriją autobusų belau
kiant ir šlapia apikaklė įkyriai įtikinę- lam važiuoti, 
jo, jog lietus nėra jau taip romantiškas 
dalykas, kaip jį kartais poetai apdai-. 
nuoti bando.

Kiauliškas gyvenimas be auto
mobilio, — padąrė jis trumpą savo min
čių santrauką.

Žmona, aišku, šios rūšies civiliza
cijai visom keturiom pritarė.

4

ramino žmona. gyrė pirkinį Varulis.
— Išbandžiau, o kaipgis. Taip sa- — Aš būčiau dar tiek pridėjęs ir iš 

kant, jis važiavo, o aš bandžiau... Ne- karto geresnį ėmęs, — numykė Čekal- 
gi taip sau, manai ? ka, bet, pamatęs Surauktą Kalkinio no-

Nutarė, jog pirmiau važiuoti iš-* sį, pasitaisė:—Kągi, vis ne pėsčias... 
Tik dabar, kad gerai trauktų ir ne
braškėtų, aplaistyti reikėtų...

Kalkinis, aišku, tokia proga buvo 
pasiruošęs.

Nors svečiai vaišinosi be priekaiš
tų, Kalkinis nerimavo.

— Aš vis galvoju, kaip man seksis 
važiavimas.' Kaip manai, išmoksiu? — 
paklausė jis Varulio.

— Ką čia niekus! Paprastas daly
kas! Beveik nėra ko mokytis. Vairą į Dziedonis mane per miestą veža ir vis 
kairę — į dešinę. Kairę koją nuspaudi, ,, į šonus dairosi, ”Ąr matai’ 
dešinę atleidi. Kairę atleidi, dešinę nu- rr‘”
spaudi. Dešine ranka bėgius, kaire* — 
rankinį stabdį, dešine koja stabdį, kaire 
koja sankabą. Pąprastas dalykas!

— O gal pabandytum dar šį vaka
rą? — Knietėjo Kalkiniųi mątant, jog 
instruktoriai visai neskuba. — Vėliau 

Be to, baigsime laistyti; Neišgaruos...
’ J — Jei jau pradėjome laistyti, tai iš

moks Blažiejus, .o paskui žmoną išmo
kys. Atseit, prie mašinų vyrams pir
menybė.

Užtat Kalkinis nieko nelaukdamas 
griebė telefoną ir tuoj pas prietelių Va- 
rulį. i...

— Pirkau automobilį!... Je!... 
Fordą!... Je... Du šimtukus... Je..: 
Taigi atvažiuok:.. Je... Apžiūrėsim ir 
pašnekėsim. Prašysiu pamokyti važiuo
ti. .. Pats pamatysi. Tai iki...

— Atvažiuos, —- paaiškino žmona.
— Pažadėjo pamokyti. ■'

Rytojaus dieną Varulis ne tik pats 
žodį išlaikė, bet ir dar du automobilių

lauktų...
Taigi, Kalkiniai atsidūsėjo nuo 200

dolerių iš šeimos biudžeto, ir kitos die
nos vakare Blažiejus Kalkinis buvo au
tomobilio savininkas.

— Už pinigus Amerikoje patį vel
nią gausi, — didžiavosi Kalkinis rody
damas savo pirkinį žmonai.

Automobilį, žinoma, turėjo pats 
buvęs savininkas atvažiuoti. Kalkinis 
apie jo mechaniką žinojo tik tiek, jog 
turi keturis .ratus, keturis bėgius, ir 
juo galima ne tik į priekį; bet ir atbu- žinovus atsivežė: seną amerikoną Viz-

.. būtį ir Lietuvos kariuomenės Auto
— Ar tas mūsų automobilis geras?

— įdomavosi žmona. -
— Kaipgi ne ?! Aš klausiau pirkdar 

mas. Negi, manai, taip sau imsi ir mo- , 
kėši pinigą nežinodamas už ką.. Pats 
saVininkas šakė jog geras.

— "Nebūtų”, — sako, — 95650 my
lių nuvažiavęs, jei būtų blogas!...” Pa- dėl jo. l 7 laistai — nevažiuok. Kiek- čia šiamė

■ ti galį patikrinti, skaitliukas rodo. Ma-. ’ —Važiuoti galima, bet pirkus nau- -krašte žmonių užrhuša ir užmuša. KU
-w -J, . r . ... . 1 - , ■«.

giausia tokie, kur. palaistę važiuoja. O
■.'A.'J'.' '■ ' ' .. •' -■.'•“S* ■ -'*■*. .T.i'*'.. .'21

cijai, baigta.
— Tai dabar! — nepatiko Kalki- 

niui. — Kas gi daryti, jeigu kur nuva
žiavęs, kaip sako, ant kamščio užmini? 
Kaip namo grįžti?

— Pėščia. Arba prašyk, kad kas 
parvežtų. Užtat, broleli, šiam krašte 
kiekvienas vyras rūpinasi žmoną išmo
kyti vairuoti, — paaiškino Vizbutis.

— Girdi, ką Vizbutis sako? Man 
būtina išmokti, — pajuto savo vertę 
Kalkinienė. — Bet atsimink: jei perim- 
si, vistiek nevešiu. Turėsi pėsčias eiti.

— Jau ir negėrusiam visaip pasi
taiko, — pridūrė Čekąlka. — Anądien

— Pagaliau ir mes turėsime auto- ti gali patikrinti, skaitliukas rodo. Ma- . 
' mobilį! —~ ■ - -
vasarį būtinai į Kanadą pas. seserį ,va-> 
žiuosime. šį patį vakarą parašysiu, kad

Rinktinės atsargos grandinį čekalką.
— Atvažiavome apžiūrėti tavo li

muzino, — paaiškino Varulis. — 
kai bus trys instruktoriai, ir mokslas 
trigubai geriau eisis. važiavimo šiandien nieko nebus, — įsi-

Apžiūrėjo^ pabandė. Nors tebuvo kišo Vizbutis. — Su karu toks biznis, 
vienas automobilis, bet trys nuomonės vyreli: jei važiuoji'— nelaistyk, jei

.’ ■ . -■ l'/' ■
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“džiaugėsi ji, — Sekantį pžP tai mylios. Tos trys — kur bandydami ją išeitų daug pigiau, —pasisakė Viz- tūr net sulaidotį nespėti}!... Ir dąu- 

’■ mno c-nen..; vn , n ‘ ■ butlS. “ . m'oh»ia f Airi A trnv no1ofaU>-'roŠilinio, n

nusi-1 . Už tą pinigą visai geras, — pa- pakliūtum įtartinai kvepėdamas poli-
pravažiavome. '

— Tai išbandei, vadinasi?
• v ■

7?

________ . i” — sako,— 
'anąmerginą? Tai gražios kojos, a?!” 

Aš nespėjau, žinote, nei pamatyti, kur 
tos kojos, kaip burbt!..; Į tokio bliz
gančio oldsmobflio užpakalį... Kokie 
penki šimtai kaštuos. . /

— Penki šimtai! — išsigando Kal
kinis.

—Ne, ne, — autoritetingai pridėjo 
Varulis. —‘Jei turi automobilį — už- 

' mirsk gražias kojas.
- — Tik tu. man pabandyk sutrinti 

..kokio oldsmobilio užpakalį, — daug sa
kančiai įspėjo vyrą Kalkinienė. .

— Ne. taip' jau patogus patogumas 
— automobilis.,. — pagalvojo sau vie-, 
nas Kalkinis.

— Ir iš viso,—- tęsė Vizbutis. —
. ■

- .k



Motule paviliojo
Lazdynų Pelėda

Meškiukas Rudnosiukas
Vytė Nemunėlis

Namai ant smėlio 
J. Gliaudą__

Nemunas
St. Kolupaila

Nuo Imsrės iki Orinoko
A. Sabaliauskas _____

Our Country LUhuania
V. Augustinas_______

Princas ir elgeta
Mark Twain_________

Pirmas rūpestis
Jurgis Jankus _______

Pragaro pošvaistės
V. Alantas __________

Partizanai už gelež. uždangos 
Daumantas ___

Pietų vėjelis
Vytė Nemunėlis

Paklydę paukščiai
Jurgis Jankus

Ramybė man
J. Kėkštas___

Raguvos malūnininkas
V. Tamulaitis ____ 1.

San Michal knyga
Axel Munthe _____

Šventieji akmenys
Faustas Kirša

Tėvų pasakos
A. Giedrius .

Tolimieji kvadratai
J. Grišmanauskas ...

Tautosaka apie dangų
J. Balys_______

Tautosakos Lobynas
J. Balys____

Vaikų knygelė
M. Valančius

Vieneri metai ir viena savaitė
B. Gaidžlūnas ___

Valentina
A. Vaičiulaitis ___

Varpai skamba
Stasius Būdavas __ 

žemė
Red K. Bradūnas

P I H V A

Aš slaugiau Stalinu
Pasakojimai Arkadijaus Svobodino, kuriam neseniai pavyko pasprukti iš 

anapus geležines uždangos

(Tęsinys iš pereito numerio)
Aš stebėjau gimnastikos salės 

viduryje stovintį Staliną, aukš
tai iškelta kairiąja ranka, kurios 
pirštus jis tai atskleisdavo, tai 
suglausdavo.

Staigaus siaubo apimtas su
pratau, kad nuo šio momento 
priklausau tai mažai Rusijos vi
sagalio valdovo fizinį trūkumą 
žinančių žmonių saujelei. Tai 
viena labiausiai Sovietų Sąjun
goj saugojamų paslapčių: kai
rioji Stalino ranka yra trumpes
nė, žymiai mažesnė už dešiniąją 
ir panaši savo judesiais į bež
džionės ranką.

Stovėjau sustingęs, kol vadas 
užbaigė savuosius pratimus. Už
baigęs, jis staiga apsisuko ir 
dideliais žingsniais išėjo pro 
siauras, kampines duris. Paskui 
jį, lyg šešėliai, nuskubėjo sar
gybiniai. 5

Susijaudinęs pasilenkiau pa
siimti savo rankšluoščio, ir išsi
tiesęs atsidūriau, kaip papras
tai, Dagino glėbyje.

__ "Matėte kairiąją Stalino 
ranką?” — "Taip”, atsakiau. 
— "Einam, paaiškinsiu”, — kal
bėjo Daginas vesdamas mane. — 
"Stalino kairioji ranka yra kiek 
liguista jau nuo pat jaunų jo 
dienų”. Daugelis tokį fizinį trū
kumą turinčių žmonių filosofi
niai apsipranta su savo likimu, 
bet ne mūsų šefas. Jis yra tie
siog žaiurus stengdamasis pa
siekti tiek fizinio, tiek dvasinio 
tobulumo. Jūsų pareiga jam pa
dėti. Niekam nepasakokit apie 
tai. Mirties bausmė gręsia Jums, 
jeigu iš Jūsų kas nors sužinos 
šią jo ydą".

Slinko dienos ir aš sužinojau 
dar vieną Stalino paslaptį. Kartą 
Daginas pasisiūlė pavedžioti ma
ne po Cholodnoriečenską. Vaikš
čiojant atkreipiau dėmesį, kad 
trys vilos buvo pavadintos mo
terų vardais, kurios Stalino gy
venime turėjo didelės reikšmės: 
Svetlana — Stalino dukters gar
bei; Roza — pagal Stalino ant
rąją žmoną, politbiuro nario Ka- 
ganovičiaus seserį Rozą Kaga- 
novič; trečioji — Nadežda, pa
gal Stalino trečiąja žmoną Na- 
deždą Alelujevną, kuri 1932 m. 
Kremliuje staiga ir paslaptingai 
mirė. Pastąrojoje viloje Stalinas

Vertė DR. M. ŽILINSKIENĖ

vienui vienas gyveno. Kažin ko
dėl jisai niekados neminėdavo 
savo jau 1917 m. mirusios pir
mosios žmonos Katerinos.

Visi šie trys vasarnamiai at
rodo, lyg mažos, puošnios, links
momis spalvomis šviečiančios pi
laitės. Stalino asmeniška rezi
dencija stovi dvaro viduryje, 
ant neaukštos kalvos, dideliais 
langais, erdvia stikline veranda, 
pro kurią atsiskleidžia didinga 
Juodųjų jūrų ir sniegu dengtų 
Kaukazo kalnų panorama.

Mums bevaikščiojant pama
čiau, kad, kaip ir visada, esame 
sekami: krūmuose, bunkeriuose 
— visur tykojo sargybiniai. Ka
da pamatydavo Daginą, visi jie 
lyg atslūgdavo, bet visvien bud
riai mus sekdavo.

Staiga, turbūt, slaptu signalu 
įspėti jie nuskubėjo vieškelio 
link. Ten pasirodė limuzinas. Iš 
jo išlipo vyriausiais Stalino as
meninės sargybos viršininkas 
Malchanovas, paskui jį prof. A. 
A. Bogomolecas, Mokslo Akade
mijos narys. 1945 m. aš su juo 
dirbau Soči kurorte. Impulso ve
dinas aš norėjau pasveikinti 
profesorių, bet Daginas mane 
sulaikė: "žinokite, kad šitoje 
vietoje turime vieną pagrindinę 
taisyklę: niekad neturime atpa
žinti bent kokį Stalino lankytoją 

, ir kalbėti su juo be atskiro lei
dimo”. Klusniai linkterėjau gal
va. Kartu aš supratau, kad čia 
yra dar vienas iš diktatoriaus 
triukų — niekas iš artimųjų 
nežino, kada jis veiks ir ką jis 
veiks.

i Daginas pažvelgė į laikrodj. 
"šiuo metu aš jus supažindinsiu 
su Stalino asmeniška vila”, tarė 
jis ir mes sparčiai nužygiavome 

| "Nadeždos” link. Tai buvo Cho- 
lodnorečinsko 
jamas namas, 
nius,. įėjome į 
sanetorum.

Nepaprastas
ėmė mane, kada pamačiau, kad 
šios patalpos skirtos žmogui, 
kuris savo šūkiu "šalin su kapi
talistine prabanga”, praliejo iš
tisus kraujo okeanus, pats gy
vena taip ištaigingai.

Kiekvienas kambarys buvo

t

uoliausiai saugo- 
Praėję sargybi- 
Stalino sanctum

nusivylimas ap-

prabangiai įrengtas. Stalino mie
gamasis buvo švelniai rusvais 
tonais dekoruotas. Brangios dra
perijos dengė langus ir duris. 
Kėdės buvo perkrautos pagal
vėmis ir pledais. Prie vienos sie
nos stovėjo lova. Arčiau ją ap
žiūrėjus, pamačiau, kad tai ti
piška ligoninės lova, turinti spe- 
ciales rankenas nuleidimui ir pa
kėlimui. Arti lovos buvo mygtu
kų eilė, kuriuos Daginas man 
parodė aiškindamas: "šituo 
mygtuku reguliuojamas oras, va 
šituo jūs galite nuleisti ir pakelti 
užuolaidas, o štai šituo — mūsų 
vadas šaukia savo tarnus. Visa 
veikia lengvai, tyliai ir greitai”.

Stalino vonios patalpa taip pat 
išlaikyta rusvuose tonuose. Pati 
vonia padaryta iš rusvo marmu
ro ir papuošta blizgančiu nike
liu. Arti jos vėl mygtukų eilė.

Sekanti patalpa buvo Stalino 
darbo kambarys. Ramių, tamsių 
spalvų apmušalai dengia sienas 
ir mistiškas apšvietimas sklinda 
po yisą patalpą, šitas kambarys 
ypatingai gerai izuoliuotas nuo 
kitų kambarių. Ir čia pamačiau 
neišvengiamų mygtukų eilę, šie, 
energiją taupą mygtukai, turė
jo didelės reikšmės Stalino gy
venime.

Kiekviename kambaryje sto
vėjo lengva kėdė ant ratukų, su 
motoru po sėdyne.

Kada pasiteiravau, kam jos 
reikalingos, Daginas man paaiš
kino: "Mūsų vadas turi taupyti 
kiekvieną savo jėgos miligramą. 
Būnant kedėje, jam užtenka 
spustelėti stūmoklį ir jis atsi
duria visur, kur tik jam reikia. 
Todėl šituose namuose nėra 
laiptų, tik nuolaidumas grindyse 
ir vienas liftas. 1 1

Aš vos begirdėjau Dagino žo
džius. Mano galvoj kilo klausi
mas: "Kam šis geležinis vyras 
taip lepinamas? Kuriuo tikslu 
atvyko prof. Bogomolecas?” Se
kančią dieną jau turėjau atsa
kymą. Kitą rytą gavau įsakymą 
nuvykti pas profesorių. Maloniai 
pasisveikinęs tarė: "Mudu jau 
pažįstami iš Soči. Džiaugiuosi 
jus čia radęs. Jūs tikriausiai 
esate girdėjęs apie mano kai 
kuriuos bandymus”. Atsimenu 
buvo gandų, kad Bogomolecas 
mėgina išrasti eleksyrą, pratęs
ti amžių ir atitolinti mirtį. Bu-

na į jį, abu norėjo ką tai pasakyti, bet 
nespėjo, nes Vizbutis perėmė automo
bilinę apšvietą.

— Apdraudą ant automobilio pa
ėmei?

— Ne, — nujausdamas negerą pri
sipažino Kalkinis.

— Na matai! — nustebo Vizbutis. 
— Neturi apdraudos, o nori automobi
liu važiuoti. Čia, Amerikoje, dar nieko 
tokio jei pats sprandą nusisuki, ar sa
vo karą sudaužai. Bloga, kada ką nors 
kitą ant žemės partiesi arba, sakykim,

Tik ką paskaičiau komp. Vi. 
Jakubėno pasikalbėjimą "Mar
gutyje” ir straipsnį "Atspin
džiuose" apie lietuvišką muziką. 
Jų autorius tarp kitko sako: 
"Mane užgavo, jog Čiurlionies 
ansamblis, nors ir muzikinė or
ganizacija, skiria premijas lite
ratūrai, o ne muzikai!”

Esu užgautas ir aš, ir ne tik 
dėlto, kad čiurlioniečiai, pilnu 
mastu eksploatuodami mūsų tau
tosaką .niekuo nenori prisidėti 
prie jos rinkimo ir išleidimo, 
bet dar ir dėl kita ko. Kodėl VI. 
Jakubėnas anuose straipsniuose 
nei vienu žodeliu neužsiminė apie 
didelį mūsų tautos kultūrinį pa
likimą, kuris slypi jos liaudies 
muzikoje, ypač dainose? Jis jas 
pažįsta, yra ne vieną liaudies 
dainą suharmonizavęs, keleto' 
šimtų dainų gaidas nurašęs iš | kurios man nepatinka. Bijau,

pakilę j muzikines dausas, negu
tos paprastos žmonių dainelės... mūsų dainoms harmonizuoti bu- 
O atimk iš daugelio mūsų kom- vo suradęs Teodoras Brazys. Tai 
pozitorių viską, ką jie pasisavi- todėl, kad jis su dideliu atsidė- 
no iš liaudies muzikos, tai iš vi
sos- jų pačių kūrybos liks tik 
burbuliukai. Daugelis jų ir pa
garsėjo tik nepapraštai melodin
gų mūsų liaudies dainų dėka. Jas 
suharmonizavę ir išleisdami pir
miausia mėgsta stambiomis rai
dėmis užrašyti savo pavardę, o 
tik žemiau mažomis raidelėmis 
dar ^prideda "liaudies dainos”.

Suharmonizavimas, palyginti, 
yra menkas darbas, kai turi įdo
mų motyvą arba temą. Ne visos 
tos harmonizacijos yra vykusios. 
Sakysime, K. V. Banaitis keliuo
se naujai pasirodžiusiuose leidi
niuose su mūsų dainų melodijo
mis išdarinėja tokias gudrybes,

Atrodo, kad geriausi saiką

~ — M — ---- -
jimu ir kruopštumu rinko ir. ty
rinėjo mūsų dainų melodijas, 
užrašė pats iš žmonių per tūks
tantį dainų ir išleido kelias rim
tas studijas. Tačiau jis vienas 
negali išpirkti visus mūsų mu-

zikų vekselius... žinoma, aš 
nežadu su muzikais ginčytis, nes 
ir jie, kaip anuomet dailininkai, 
galės fortissimo užrikti, kad tu 
čia nieko nenusimanai... Tad 
tebūnie tai tik užgauto tautosa
kos gerbėjo nuomonė ir tiek.

‘ Dr. J. Balys

Patark kaimynui

prenumeruoti

DIRVĄ

TUOJ ĮSIGYKIT 
ŠIAS KNYGAS!

mano padarytų fonogramų. Be
veik visi mūsų kompozitoriai, 
neišskiriant ir paties Jakubėno 
(prisiminkime jo kantatą pagal 
liaudies dainos motyvą "Oi mer
gyte tu jaunoji”) yra labai daug 
skolingi mūsų liaudies muzikai, 
tačiau apie šitą savo "paskolą” 
kažkodėl moka labai gražiai nu
tylėti.

Aš vis negaliu atsikratyti min
ties, kad daugelis mūsų kompo
zitorių su tautos kūryba elgiasi 
taip, kaip su gatvės mergiote: 
pasinaudoti tai daug kas mėgs
ta ,bet prisipažinti gėdijasi. Ką 
gi, jie jaučiasi daug augščiau

kad tikri liaudies daininkai, iš
girdę tokiais disonansais suhar
monizuotas savo dainas, užsi
kimštų ausis. (Beje, jo naujau
sio leidinio ”100 liaudies dainų” 
angliškas įvadas turi apsčiai 
klaidų ir netikslumų).

$4.00

... i.:,o

2.00

o -r

1.50

2.50

Ar jau pirkai

V i 1 t i e 8 ,
spaudos ir radijo

draugijos

vo net kalbama, kad jis galįs 
bet kurį žmogų padaryti nemir
tingu.

Ir kas gi bus tasai žmogus?
Dabar man buvo aišku: tai 

be abejo tik Rusijos nuožmusis 
diktatorius. Tik jis vienas sie
kia fizinio nemirtingumo.

Po šito ryto dažnai matyda- 
vausi su Bogomolecu. Kartą jis 
man pasakė: "Mano bandymai 
yra mūsų vado ypatingoje glo
boje. šiuo metu aš bandymus 
darau su gyvuliais. Greitu laiku 
mėginsime su žmonėmis. Tada 
aš turėsiu garbės šį savo elek
syrą patiekti mūsų vadui. Jo 
balsas skambėjo patetingai ir 
fanatiškai, kada jis sušuko: 
"Juozapas Vasarionovičius turi 
gyventi amžinai. Aš Bngomole- 
cas pasistengsiu, kad jis niekad 
nemirtų.”

Stalinas labai didžiavosi pro
fesorium. Jis ilgai su juo kal
bėdavosi. Pokalbių metu jis bū-

davo labai švelnus ir tuo laiku 
sargybiniai nebesaugodavo ”Na- 
deždos”.

Greit aš patyriau, kad Stalinas 
labai rimtai siekia nemirtingu
mo. '

Vieną vakarą užėjau pas jį 
aptarti sekančios dienos prati
mus. Atsargiai paklausęs ar jie 
nebus per sunkūs, jis atsakė: 
"Aš darysiu visą, kad pratęsti 
savo amžių”.

Bet diktatoriaus kova su mir
timi susilaukė staigaus ir neti
kėto smūgio, smūgio, tartum, iš 
pasalų. Į gimnastikos salę įėjo 
Daginas, išblyškęs ir susijaudi
nęs. Vos girdimai jis ištarė:

"Bogomolecas mirė”.
Stalinas nepasirodė rytinei 

mankštai. Tą dieną jis neišėjo 
iš savo vasarnamio. Vienintelis 
jo lankytojas buvo tik nelaukia
mos ir negailestingos mirties 
šešėlis.

(Bus daugiau)

3.00

1.50

2.50

3.50

0.80

0.35

2.00

2.50

Anglų kalbos gramatika
J. Kukanauza _______ _— 2.00

Altorių šešėly
Mykolaitis - Putinas

Algimantas I
V. Pietaris _____

Algimantas II
V. Pietaris_______

Aukso kirvis
Juozas švaistas _________2.50

Barabas
Paer Lagcrkvist__

Balutis
J. J. Bačiūno leidinys 

Baltaragio malūnas
K. Boruta________

Beržų pasakos
O. B. Audronė (eilėraščiai) 1.50

Dulkės raudonam saulėleidy
V. Ramonas__________

Darius ir Girėnas
Jurgėla ______________

Debesys plaukia pažemiu
A. Baronas __________

Didžiosios atgailos
R. Spalis ____________

, Doleris iš Pittsburgho
Stepas Zobnrskas -------

Gintaro pasakos
Teta Rūta____________

Gintariniai vartai
N. Mazalaitū__________

Kazimieras Sapieha
B. Sruoga____________

Kuprelis
Ignas šeinius __________ 2.00

Lietuvių kalbos vadovas
Red. prof. Skardžius_____ 4.50

Lietuviškos pasakos
J. Balys________________ 2.50

Lietuvių poezijos antologija
J, Aistis ir A. Vaičiulaitis 6.00

Lekučio atsiminimai (jaunimui)
A. Giedrius ____________ 1.50

Lietuvių archyvas
Bolševizmo metai _______ 3.00

Mėnuo vadinamas medaus
N. Mazalaitū __________ 2.50

Medinis arklys
Eric IVillioms 2.00

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

6820 Superior Avė., 
Cleveland 3, Ohio

kinienė. — Jau kas nors kelnes persi- 
plėšė!...

Kalkinis atidarė duris: nepažįsta
mas, eilutė naujutėlaitė, geros rūšies...

— Apie 80 doleriukų kaštuos, — 
įkainavo ant greitųjų. Dėl visako me
džiagą pačiupinėjo. — Teisingai! Ma
žiausiai 80. v.

— Aš ne iš gatavų rūbų biznio, 
pasiaiškino svečias, matydamas, kuom 
Kalkinis domisi. — Tamsta turi auto
mobilį?

— T... taip... — Kalkinis nutarė 
prisipažinti.

— Puiku! Aš atstovauju didžiausią 
šio krašto automobilių asociaciją. Tam
sta gausi štai šį ženklą, tokį štai liudi
jimą... Jei nelaimė pasitaiko — užmuši 
ką nors — būti areštuotas už žmogžu
dystę. Tuoj pranešk mums, mes tele
grafu užstatą pasiusim, iš kalėjimo iš-

• •• *

— Ką jis čia apie kalėjimą kalba? 
— pabalo Kalkinienė.

— Jis sako, kad mane areštuos už 
žmogžudystę... Dėl automobilio, supran
ti? — paaiškino Kalkinis.

— Tai reikėjo nelaimės! Nė vienas

Net atsargiai važiuojant visaip pasitai
ko. Vakar skaičiau laikrašty: automo
bilis važiavo kaip reikiant, o sunkveži- 
mas užlėkė ir išsukinėjo penkių žmonių 
sąnarius. Visi ligoninėje.

— O Viešpatie! — nebeištvėrė Kal
kinienė. — Reiškia tu gali važiuoti pa
gal visas taisykles, o tau automobilį 
sudaužys ir be jokių taisyklių sąnarius 
išnarstys?!

— Taip jau išeina, — patvirtino
Čekalka. — Kitas reikalas — vairas. 
Ima kartais ir atsisako tarnauti. Tu, 
žiūrėk, suki į vieną pusę, o automobilis kokį naują Cadillac’ą geležies laužu pa
eina į kitą. Tik kai atsiduri kur griovy, 
paaiškėja, jog vairas sustreikavęs buvo. 
Ypač su senais automobiliais visaip bū
na. ’ .

— Su ratais irgi visaip pasitaiko,
— tęsė teorinį Kalkinio parengimą Če
kalka. — Kartą dar Vokietijoje, tar
naudamas UNRRA šoferiu, važiuoju 
sau geroku greičiu ir staiga matau: 
automobilio ratas pro mane keliu — 
zzjip! ”Koks čia biesaš?” — galvoju. 
Bet čia mano automobilis ėmė ir pasiu- A
to: piestu stoja, ant šono gula, užpa- painiotų... A?... 
kalį aukštyn iheta!. .. Lyg naujoko gu- — Ką čia! — prisimipęs paėmė 
saro arklys prieš kliūtį. stikliuką Varulis. — Nuolikimo nepa- jš mūsų giminės kalėjime nesėdėjo.
j— Apsivertei? — net išsižiojo Kai- bėgsi. Gali net vonios kambary auto- — Teisme duosime advokatą bylai 
kinis., . mobilį laikyti. Jei jau pasitaikys — pa- ginti, — agentas dėstė toliau savo kom-

Būčiau apsivertęs, žinoma, tik, si taikys. „Tokia tavo laimė, reiškia. panijos šviesiąsias puses.— Jums ne- 
Tuo tarpu skambutis prie durų. reikės darbo dienas teismuose sugaištu 

Amen! — susiėmė rankas Kai- Ir, po teismus tąsytis reikės! ~

verti... Ir džėloj atsidursi, ir mokėsi 
— neišsimokėsi, jei apdraudos neturi.

— Bet jei aš atsargiai važiuosiu, o 
kas nors ims ii’ palįs tyčia ar per žiop
lumą? — teiravosi Kalkinis.

Kalkinis su Kalkinienė nepajuto, 
kaip prie lango atsidūrė... o___

— Klausyk, Varuli! — nuolankiai imsim., 
kreipėsi Kalkinis. — Tu nedaug gėrei, 
policijos kieme nėra — imk ir pava
žiuok mano automobilį į patvorį. Taip 
sau, truputį, kad kaip ant kelio nepasi-

laimei, j mūrinę tvorą atsimušiau.
Kalkinis pasižiūrėjo į žmoną, žmo-

aimanavo Kalkinienė. — Ir kam to au
tomobilio reikėjo ?!... '

— Sakykim, jus arba jūsų žmoną, 
ko nelinkiu, žinoma, bevažiuojant kas 
nors kitas užmuštų kas irgi pasitaiko... 
painformavo agentas. — Likusio gyvo 
šeimos nario jieškinj ginsime, išjieško- 
sime nuostolių padengimo...

— Sakiau, kad mums nereikia au
tomobilio, — pašnibždėjo vyrui Kal
kinienė. — Kas man iš to jieškinio, jei 
našlė liksiu.
, Bet agentas ėjo prie reikalo:

— Vėliau kainuos brangiau.... Da
bar turit progą už 15 dolerių... Specia
lus pasiūlymas...

Kalkinis nei nepajuto, kaip užmo
kėjo 15 dolerių ir gavo gražų automo
bilių asociacijos ženkliuką...

— Prie automobilio prašom pritai
syti ir laimingai naudotis, — paaiškino 
išeidamas agentas.

— Tai va...— padavė ženklą žmo
nai. * i i»|

— Taigi... — teištarė Kalkinienė. 
Pažiūrėjo pro langą į nūosavą automo
bilį, padėjo ženklą ant stalo, ir, prisi-. 
spaudusi priejuostę prie veido, išbėgo 
j miegamąjį.

—Na tai mat! — susijaudino ir 
Vizbutis. — Po tiekos vargo — ir stai
ga nuosavas automobilis!... Neatlaikė 
širdis moteriškei... •' • . •

Susidarius tokiai atmosferai, sve-

čiai pakilo namo.
— Tai paskambink. Pamokysime 

kada važiuoti, — atsisveikindamas pri
minė Varulis.

— Pažiūrėsime... Ačiū, taigi, — at
sipeikėjo Kalkinis. — Jei gali — pava
žiuok automobilį ten Į patvorį, kaip 
prašiau. Vis nuošaliau...

Kai automobilis atsidūrė sauges
nėje vietoje ir prie jo buvo pritvirtin
tas nuo visokių nelaimių apsaugąs 
ženklas, Kalkinio gomurys kiek atslū
go.

— Penkiolika dolerių... Tačiau ap
simoka, kad ir vienai nakčiai... Nors 
patvory, bet ką tu žinai kokia velniava 
iki ryto gali pasidaryti.

Pats nusiraminęs nuėjo raminti
. žmonos.... - ' . ■ .

Tą vakarą Kalkiniai ilgai tarėsi, 
o dar ilgiau neužmigo. Rytojaus dieną, 
vietos laikraštyje, buvo toks skelbimas:

PARDUODAMAS
visai nenaudotas automobilis 

už
$150 ' .

(žemiau savikainos). - 
Gatavai su ženklu, apsaugai 
nuo žmogžudystės, kalėjimo, 
arešto ir nelaimingos mirties. 
Kreiptis į Mr. B. Kalkinis, ap
skrita para.
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Leonid Žytkowicz
Vertė Marijus Blynas

SIENŲ NUGRIOVIMAS

Gubernatoriaus Fryzelio laiškas ir caro įsakymas. Sienų griovimas 
1799-1800 metais. Magistrato požiūris. Magistratas gauna leidimą 
sienų nugriovimui. Subačiaus vartų ir bokšto prie Spaso cerkvės 
nugriovimas. Dalies sienų išdalinimas per magistratą. Kur pasi
dėjo išgriautoji medžiaga? Ginčas dėl Vilniaus vartų. Likusiųjų 

sienų nugriovimas. Pabaigos pastabos.
1799 metais rugpjūčio 21 dieną tuometinis civilinis Lietuvos 

gubernatorius Jonas Kryželis kreipėsi laišku, kuri čia pridedame, 
į karališkąjį general-gubernatorių Borysą O’Brien de Lascy:

"Pats Jūsų Kilnybė teikėsi būti liudininku, kaip bjaurina 
Vilniaus miestą senų sienų griuvėsiai; be to, dėl tos nenaudingos 
sienos oras mieste yra perdaug sutirštintas ir todėl negrynas. To 
akivaizdoje miestui būtų naudinga tas sienas nugriauti ir nuvalyti 
jų užimamą vietą, — tačiau nedrįstant tą pradėti be Jūsų Kilny
bes leidimo, paklusniausiai apie tai pranešdamas, turiu garbės 
pasilikti su aukšta pagarba ir visai atsidavęs”.

Tačiau ir Repino įpėdinis matomai nesijautė įgaliotas to 
klausimo išsprendimui, nes skubiai, jau VII. 27 kreipėsi dėl to į 
carą. Tų metų IX. 10. buvo gautas caro įsakymas leidžias senųjų 
Vilniaus sienų išgriovimą.

Ar to inciatoriumi buvo pats Fryzelis ar tas sumanymas 
buvo kieno nors kito įkvėptas — nežinome.

Greit po to administracinė valdžia pradėjo išduoti pęąšan- 
tiesiems leidimus paėmimui sienų, bokštų ir vartų medžiagos už 
likusio skaidinio išvežimą ir vietos išvalymą. Tuo būdu, 1800 me
tais, Bernardas Kievličiuš — Lietuvos kariuomenės rotmistras, 
nugriovė Rūdninkų vartus. Tuo pat laiku žymia dalimi buvo nu
ardytas bokštas prie Spaso cerkvės, taip pat — atrodo — buvo 
pradėtos po truputį griauti ir miestą supančią sieną.

Charakteringa, kad toje akcijoje visai nepasireiškė ma
gistratas, kurs tikrumoje buvo tikrasis griaunamų sienų savinin
kas; — jis į tai visai nereagavo ir per ilgą laiką nepareiškė nei 
jokio protesto. Tiesa, 1800. VI. 18 magistratas kreipėsi į general — 
gubernatorių Kutuzovą prašydamas leidimo ėmimui iš sienų me
džiagos reikalingos tilto per Vilnelę už cechhauso pastatymui (prie 
jos santakos su Nerimi), nes sienas laikė nereikalingomis "dėl 
naujoviško apsaugos sutvarkymo”. Tas klausimas užtruko net iki 
1801 metų balandžio mėnesio. Tuomet__pagaliau — magistratas
suprato, kad sienos yra miesto nuosavybė, tačiau nestojo jų ginti, 
bet tiktai kreipėsi į Kryželį sienų griovimo leidimui miesto naudai. 
Skundo priežastis — gatavos medžiagos reikalingumas nunešto 
laike potvynio tilto per Vilnelę atstatymui ■— priklauso nebent 
tiktai negudriam pretekstui, nes juokingai atrodo būtinai reika
lingas daugelio vartų ir žymios dalies sienų griovimas mažo tilto 
pastatymui, juo labiau, kad jau tų pačių metų VI. 20, vietoj mū
rinio, buvo pastatytas tiktai pigesnis medinis tiltas.

Kryželis savo atsakyme'pavedė magistratui sienų griovimą 
nuo Užupio vartų (prie Bernardinų bažnyčios) iki Vilniaus vartų, 

■ išskirdamas tą jų dalį,, kuri supo pravoslavų šv. Dvasios vienuo
lyną. Magistratas taipgi turėjo sudaryti sutartis su tais Vilniaus 
gyventojais — kad nepažeidus jų teisių — kurie su jo sutikimu 
primūrijo savo namus prie miesto sienos. Be to, gubernatorius 
įsakė, kad būtų vedamas tikslus gautos iš sienų medžiagos sąra
šas, — kaip turto priklausančio viešajai nuosavybei.

Magistratas, po minėto leidimo gavimo, nutarė pilname 
sąstate apžiūrėti paskirtas nugriovimui sienas, kad vietoje nu
statytų kas primūrijo prie jų savo namus. To apžiūrėjimo rezul
tate buvo įsakyta visiems, turintiems prie sienų savo namus su
sitarti su magistratu dėl "amžino sienos ir žemės atidavimo rei
kalingų priestatų nuosavybei”.

Jau tų pačių metų gegužės 27 dieną magistratas įsakė 
miesto iždininkui skubiai pradėti bokšto prie Spaso cerkvės ir Su
bačiaus vartų griovimą. Tikrai nežinome kodėl, ar kad vėlinosi su 
to reikalo baigimu, magistratas dar kelis kart, artimiausių dienų 
bėgyje, tai pakartojo.

Griovimas užsilikusius, iki to laiko, bokšto prie Spaso cerk
vės dalies prasidėjo VI. 8 ir Subačiaus vartų VI. 15. Pačioje pra
džioje didžiausių Subačiaus vartų, o — ne kaip pageidavo Kryže
lis — mažų Užupio, nugriovimo priežastimi turėjo būti tai, kad 
anie "visuomenei visada buvo kenksmingi, nes tamsiuose ir gi
liuose jų užkampiuose slapstėsi padaužos”; raporte miesto komen- 
dentui taipgi pažymėta, kad "jau gręsia greitu sugriuvimu” — 
suku tam patikėti, nes kaip minėjom — prieš nugriovimą jie 
buvo naudojami kalėjimui ir budelio butui, todėl sunku prileisti, 
kad talpino kalinius grasinančiame griuvimu pastate.

1940 metais birželio mėn. 15 
d., kada Lietuva buvo okupuota 
Sovietų Rusijos, ne visi, net ir 
iš vadovaujančių asmenų, tada 
suprato tą baisią padėtį, kuri 
ištiko Lietuvą. Kai kas žiūrėjo 
į komunizmą iš idealistinio taš
ko, galvodami, kad Lietuva ne
išvengiamos bolševikinės okupa
cijos metu nors kultūrinei ir 
tautinei galės dirbti ir augti 
laisvai ir nevaržomai. Tai buvo 
didžiausia klaida ir nepažinimas 
komunizmo. Jei caristinė Rusija 
per Muravjovus korikus stengė
si Lietuvą nutautinti ir surusin
ti, tai komunistinė Rusija per 
tautų žudikus Staliną ir Beriją 
pasirinko patį žiauriausi planą 
— visišką lietuvių tautos sunai
kinimą.

Ir taip per pirmuosius bolše
vikinės okupacijos metus kiek-' 
vieną naktį prasiverdavo ir vėl 
užsisklisdavo NKVD požemių ir 
kalėjimų durys. Ten grusdavo 
pradedant mokyklinio amžiaus 
vaikais, moterimis ir vyrais ir 
baigiant invalidais ir paliegu
siais seneliais. Išėjimo iš ten 
nebuvo. Iš ten tik išveždavo 
sunkvežimiuose sumestus 
kankintųjų lavonus, 
kankinimais sužalotus 
lėtai kankinio mirčiai 
Sibirą.

Tačiau tas viskas
pradžia ir tik mažas lašelis NK 
VD planų jūroje. Lietuvių tau
ta, pagal vėliau rastus jų pla
nus, turėjo būti totaliai sunai
kinta.

Ir štai 1941 metų gražaus bir
želio 13-14-sios naktį prasidėjo 
viena iš didžiųjų mūsų tautos 
tragedijų, žiaurūs enkavesdistų 
būriai siautėjo Lietuvos mies
tuose ir miesteliuose, kaimuose 
ir vienkiemiuose. Į sunkveži
mius, o vėliau gyvulinius vago
nus buvo metami kūdikiai ir vai
kai, stumiamos ir spardomos 
moterys ir šautuvų buožėmis pa
lydimi vyrai. Per kelias naktis 
siautėjo velniškieji budeliai, tra
tėjo šūviai, girdėjosi šauksmai, 
dejavimai ir maldavimai, liejosi 
ašaros ir net kraujas.

Bet j tų nelaimingųjų skaičių 
neįėjo joks kriminalinis elemen
tas. Visi buvę plėšikai ir žmog
žudžiai, vagys ir visoki kiti reci-

nu- 
o kitus, 
išveždavo 
j tolimąjį

buvo tik

mi mes tariame partizano vardą; 
dažnai nurieda ašara prisiminus 
mirčiai išvežtuosius. Bet to per 
maža. Mus įpareigoja ir šaukia 
brolio kapas miškų tankumyne, 
sušalęs, išbadėjęs ir gal jau mi
ręs tėvas ir senutė motina tiesia 
savo kaulėtą ir stingstančią ran
ką, ir Su staugiančiu dykumų vė
ju šaukia: Sūnau! dukra!, neiš
sižadėk lietuvybės, savo gimto
sios kalbos! Motin! tėve! Jūsų 
pareiga, kad jūsų vaikai kalbėtų 
lietuviškai ir didžiuotųsi lietu
viais esą. O tu, brangus jaunime, 
neišsižadėk savo gimtosios kal
bos ir lietuvio vardo! Nesipuošk 
svetimomis plunksnomis. Mylėk 
savo tėvų ir protėvių kalbą ir 
žemę. Atydžiai perskaityk Lie-
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divistai dėvėjo NKVD unifor
mas ir kartu su rusais ir mon
golais vykdė mūsų'tautos geno
cidą. Jie buvo laiminami žudikų 
ir galėjo su tais nelaimingaisiais 
išdarinėti ką tik jų nusikaltėliš
kos smegenys išgalvojo.

Po kelių dienų prasidėjęs vo- 
kiečių-sovietų karas laikinai su
trukdė jų planus, o naujas oku
pantas vokietis buvo sutinkamas 
kaip išvaduotojas. Bet ir vokie
čių planai mūsų tautos atžvilgiu 
buvo tie patys. Jų SS organas 
"Das schvvarzes koerpss" rašė, 
kad mes esame lašas vandens 
ant įkaitinto akmens ir turime 
išgaruoti, kitaip tariant, turime 
būti sunaikinti. Buvau ir aš tuo 
lašu ir. tik dėka Amerikos ka
riuomenei buvau išgelbėtas nuo tuvos istoriją ir pamatysi, kokia

R. B. BISCUIT COMPANY

R. B. FAMOUS PRODUCTS
SOLD ONLY AT INDEPENDENT GfcOCERS

2515 BRIDGE AVENUE

BEST WISHES 
For a Pleasant Holiday

Judge

CH 1-6400

JOHN J. BUSHER

išgarinimo tesverdamas vos 45! 
kg.

Amerikiečiams įsikišus į karą 
antroji bestija — nacizmas buvo 
sunaikintas, o mūsų kraštą vėl 
užplūdo raudonosios enkavedis
tų ordos.

Vienuolika metų nuo tos di
džiosios mūsų tautos tragedijos 
pirmųjų didžiųjų išvežimų. Ta
čiau tie pirmieji kelios dešimtys 
tūkstančių buvo tik pradžia. Pa
gal čia besilankančių žvejų pa
sakojimus, apie trečdalis lietuvių 
tautos yra sunaikinta ar išvežta 
sunaikinimui. Tas naikinimas 
tebevyksta ir šiandien nei kiek 
nemažėjančiu tempu, šiandien 
nerasi lietuvių šeimos, kurios ne
būtų kas nors nukankintas, iš
vežtas ar nužudytas.

Tos kančios buvo perdaug. 
Brolis ir tėvas j ieškojo šautuvo 
ir išėjo nelygion kovon prieš 
baisiausią ir iki ^lantų ginkluotą 
bestiją. Sesuo ir motina išėjo 
paskui padėti jiems, aprišti jų 
žaizdas ar. net apverkti jų kapą 
miškų glūdumoje.

Jeigu kas skaitėt knygą: 
"Partizanai už geležinės uždan
gos”, parašytą vieno iš partiza
nų vadų, radot istorijoj negirdė
tus didvyrius, mūsų brolius ir 
seseris, ginančius savo laisvę, 
žemę, kalbą ir tikėjimą; ir lygiai 
istorijoj negirdėtus budelius ir 
tautų žudikus bolševikus su ko- 
kiuo žiaurumu ir rafinuotumu 
jie naikina tautas.

Su pagarba ir drebančia širdi-

sena ir garbinga tavo praeitis. 
Jei tu būsi ištikimas savo tėvui 
ir motinai, jų gimtąjai kalbai, 
tu būsi geras lietuvis ir garbin
gas amerikietis. Nesiskirk su 
lietuviška knyga ir laikraščiu. 
Pažiūrėk j žymesniuosius Ame
rikos lietuvius veikėjus, kurie 
yra iškilę ir amerikiečių tarpe 
ir pamatysi, kad jie iškilo tik 
todėl ,kad stovėjo lietuviškos vi
suomenės priešaky. Visi skai
tosi su tais, kurie nelinksta vėjo 
pučiami.

Jei turėjom laimės atsirasti 
Amerikoje, tai irgi tik todėl, 
kad čia ruseno lietuviška širdis, 
girdėjosi lietuviškas žodis.

Tai mintys ir darbai, kuriuos 
mums uždeda liūdnasis birželis 
ir šaukiąs kankinių balsas.

Povilas žičkus

Visi įsigykite ką tik išleistą 
žinomo rašytojo Stasiaus Bū
davo apysaką

VARPAI SKAMBA
Galima gauti leidykloje "LIE

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

CHIEF JUSTICE — MUNICIPAL COURT
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FROM A FRIEND

Our Sincere Greetings and Best Wishes 
For a Pleasant Holiday

Tam darbui, užtęsusiam iki rudens, užsiangažavo kaip ran
govai Petras ir jo sūnus Benediktas Varkovskiai, kartu su Sta
nislovu Savickiu. Subačiaus vartų nugriovimas kainavo 1339 auk
sinus ir 5 grašius (skatikus), gi Spaso bokšto — 468 auks. 15 gr. 
Iš parduotų pusplyčių gauta 2714 auksinų. Sveikų plytų išimta 
apie 60.000, kurių dalis buvo parduota arba panaudota krosnių 
statymui, o — išlikusios nuo išvogimo, sumoje 38.000, buvo su
krautos pravoslavų šv. Dvasios vienuolyno kapinėse. Magistratas; 
tas sienos dalis prie kurių prisistatė Vilniaus miestiečiai atiduoda
vo kartu su sklypais amžinam valdymui; taipgi ir atskiriems as
menims leido imti iš sienų medžiagą — su sąlyga, kad būtų sta
tomi namai ir tuo būdu puošiamas miestas, arba — mainais už 
apsiėmimą prievolių miesto reikalams, arba — pardavinėjo.

Gautoji'iš sienų medžiaga buvo panaudota pastatymui taip 
vadinamo Svečių Namo, priklausančio miesto nuosavybėi. Vienok 
keistas dalykas, kad’artimiausių metų aktuose nesurandame nei 
vieno paminėjimo, kad tai tikrai būtų įvykę. Labiausiai pažymė
tina tai, kad miestas, kai kiek kartų buvo reikalinga, pirkdavo ply
tas iš stogadengių Šnipiškėse. Kur pasidėjo plytos sukrautos Šv. 
Dvasios kapinėse? — žinomieji šaltiniai apie tai tyli. Kyla abejonė, 
ar asmenys tvarkantieji magistratą išėjo iš to reikalo švariomis 
rankomis.

Tą nuomonę patvirtina ir lengvas sienų privatiems asme
nims; už mažą miesto reikalams kompensaciją, atidavimas; taipgi 
vėlesnis Benningseno įsakymas draudė medžiagos iš sienų ėmimą 
be jo pasirašyto tam leidimo.

Pagaliau vogimas viešosios nuosavybės tais laikais nebuvo 
nei retenybė nei išimtis.

Primename dar kartą, jog tai yra tiktai spėjimas, kurio 
įrodymui trūksta tiesioginių šaltinių. Tačiau, kaip išaiškinti norą 
ir skubėjimą su kokiu magistratas po leidimo gavimo, pradėjo 
sienų ardymą? Ir— kur pasidėjo išgriautoji medžiaga? Ir — ko
dėl Bennigsenąs — apie tai bus. toliau — be jokio paaiškinimo 
kur pasidėjo gautoji medžiaga, įsakė magistratui tolimesnį jų 
griovimą ? Tiesioginių į tą klausimą nurodymų turėtume tada, 
jeigu būtų buvęs užvestas procesas dėl piktnaudojimo, bet ;— 
argi nemokėjo "gerai užrišti maišą ir paskandinti vandenyje”?

Tiesa, žinome keletą skundų paminėjimų paduotų prieš ma
gistratą dėl karališkos pilies ir miesto sienų nugriovimo, vienok 
čia glūdi koks tai neaiškumas, neš magistratas su pilies nugriovi
mu, kuri ir nebuvo jo nuosavybė, nieko, bendro neturėjo. Pagaliau 
negalime sužinoti kieno ir kada buvo paduoti tie skundai, ar tu
rėjo jie kokių padarinių ir ar turėjo sąryšį su aukščiau minėtu 
klausimu?

(Bus daugiau)

GREETINGS

BARTUMEK

CLOTHERS

FINANCE YOUR

APPEARANCE

A MODERN TEN-PAY-PLAN

14958 St. Clair Avė.

1 6529 Union Avenue

833 Procpect Avenue

BEST W1SHES
To Our Friends and Patrons

SCHAAF ROAD COAL AND SUPPLY 
COMPANY

BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

STRONG - KENNARD COMPANY
O P T I C I A N S

2044 EAST 91h STREET

BESTWISHES
To Our Friends and Patrons

B. OF L. E. AUDITORIUM
Corner of St. Clair & Ontario St.

Suitable for Lectures, Plays, Moving Pictures with Sound
Effect. — Seating capacity. 1,200—-800 on first floor and
400 in the balcony. Convehient transportation facilitiea.

Phone: CH 1-9733* FrankW. Chopp, Mgr.
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Chicaga — antrasis Amerikos miestas

Šioje vietoje ankščiau buvo [ Missisippi upės sritį. 1803 m. 
rašyta apie didžiausiąjį JAV Chicagos upės žiotyse įkurtas 
miestą New Yorką. Antrasis sa- t'""-1''*-" ™
vo dydžiu Amerikos miestas 
buvo paminėtas kitomis progo
mis ir, palyginti, žymiai siau
riau, Tačiau Chicaga verta di
desnio aprašymo, jau vien dėlto, 
kad tai miestas, savo sienose 
priglaudęs didžiausią lietuviško 
kraujo žmonių skaičių, vadina
mas "lietuviška metropolija” 
Amerikoje ir, miestas, kuriame 
susibūrė daugiausia lietuvių 
tremtinių (skaičiuojama apie 
12,000). Pagaliau, tai miestas, 
vadinamas šio "kontinento kryž
kelių" ir turįs didžiulės reikšmės 
krašto ūkiui. Miestas, kuriame 
kaip tik šiuo metu prasidėjo po
litiniai suvažiavimai — konven
cijos išrinkti kandidatams j kraš
to prezidentus, suvažiavimai, į 
kuriuos kreipia dėmesį visas pa
saulis. Tad jau vien tais sume
timais apie Chicagos miestą, jo 
būdingąsias puses ir jo pobūdį I pakrašty ir jo ilgis ties ežeru 
bus rašoma per keletą numerių.1 siekia 26 mylias. Miesto reikš- 
Atrodo .nebus tikslinga nuslėpti mė prekybiniu ir pramoniniu po- 
ir tuos šio didmiesčio bruožus,1 žiūriu siekia žymiai toliau už 
kurie gal didesnės garbės mies
tui neteikia, bet be kurių neįma
nomas pilnesnis Chicagos vaiz
das,

Chicaga, vadinamas Vėjuotu 
Miestu (VVindy City), nepapras
tu tempu išaugo ne tik kaip an- 
trąsis Amerikos miestas, bet ir 
ketvirtąsis savo didumu miestas 
pasauly. Jei kas paklaustų, kodėl 
šis miestas taip labai išaugo, 
atsakymas būtų trumpas: ūkinio 
pobūdžio pranašumai, ryšium su 
miesto padėtimi, ir tas faktas, 
kad ankstyvu laiku tie prana
šumai buvo pastebėti ir išnau
doti.

Dearborn Fortas ir tik 1833 m. 
Chicaga įgijo miesto teises. 1837 
m. miestas teturėjo 4,000 gyven
tojų. 1871 m. miesto centrą ir 
šiaurinę dalį paliečia didelis gai
sras ir benamiais tampa 100,000 
gyventojų. 1885 m. Chicagoje 
pastatomas pirmasis Amerikoje 
dangorėžis (skysoraper), o 1895 
m. mieste pasirodo pirmoji filmą 
ir pirmasis automobilis. 1933 m. 
pradėjus siausti depresijai Chi
cagoje atidaroma šimtmečio Pa
žangos Paroda. Kai prieš šimt
metį Chicagoje gyveno vos keli 
tūkstančiai gyventojų, šiandien 
150 mylių spinduly nuo rtiiesto 
gyvena jau 10 mil. gyventojų, 

' o pačiame mieste su jo priemies- 
Į čiais priskaitoma per 5 mil. gy- 
į ventojų.

Metę žvilgsnį į Michigano eže- 
rą pastebėsime, kad miestas yra 
įsikūręs šio ežero pietvakarių

New Jersey Tarybos suvažiavimas
Birželio 30-ta dieną New Jer

sey Lietuvių Taryba sušaukė 
metinį atstovų suvažiavimą Ne
tvarka Jurginėje salėje. Iš pa
tiektų apyskaitų, darbų ir atei
ties planų paaiškėjo, kad Tary
ba tyliai ir kukliai, be jokių di
delių reklamų, dirba darbus ir 
dar didesnius yra užsimojusi nu
veikti' New Jersey valstybėje 
šiuo metu išsisklaidę nedidelė
mis kolonijomis ir pavieniui gy
vena 50.000 lietuvių.

Pereitais metais teko tarybai 
surengti Lietuvių dieną, bet dėl 
blogo oro ji nepavyko, šiemet 
tokią dieną tik žinoma, kitokioje 
formoje, siūlo surengti Eliza- 
betho lietuvių kolonija Warenek 
parke, kad mūsų tautinius šokius 
galėtų parodyti tūkstantinėms 
amerikiečių minioms. Taryba 
nutarė jiems pagelbėti.

Suvažiavimui St. Jakštas pa
tiekė pasiūlymą įsteigti lietuvių 
poilsio ir vasarojimo bei atosto
gavimo namus New Jersey vals
tybėje. Namai turi būti prie 
miško ir vandens bei patogaus 
susisiekimo. Tenai galės atosto
gauti lietuviškoje aplinkoje vai
kai, jaunimas, stovyklauti skau
tai. New Jersey, New Yorko ir 
Philadelphijos lietuviai ten ras

IR ATOSTOGAUDAMI NEPAMIRŠTAM 
TREMTINIŲ

šiuo metu čia atostogauja dail. 
Ad. Galdikas su žmona, J. Tys- 
liava su žmona ir sūnum, V. 
Gedgaudas, dail. V. K. Jonyno- 
šeima, J. Savaitis, I. Kazakaus- 
kaitė, D. Savickaitė, ž. Novicky- 
tė ir p. Koppath su žmona. Ne
seniai čia lankėsi prof. K. Pakš
tas.

STONY BROOK, N. Y. — 
BALFo 120-tas skyrius, kuriam 
vadovauja B._ Čeponis (pirm.) ir 
Pr. Lapienė (sekr,), šeštadienį, 
birželio 28 d., Pr. Lapienės va
sarvietėj surengė vakarą — Jo
ninių laužą. Susirinko daug sve
čių ne tik iš apylinkės, bet ir iš 
New Yorko.

Pradėdamas pragramą, muzi
kas A. Kačanauskas priminė 
liūdnuosius birželio įvykius Lie
tuvoje. BALFo atstovas J. Va
laitis savo kalboje pabrėžė, kad 
Europoje ir šiuo metu dar yra 
apie 10,000 lietuvių tremtinių, 
kuriems labai reikia paramos. 
Jiems šelpti čia pat sudėta ?100 
aukų.

Koncertinę programos dalį at
liko solistė Rožė Mainelytė, 
akompanuojant Nelei Lapytei.

Tautinių šokių šokėjai, vado
vaujami J. Matulaitienės, šo
kiais, dainomis ir deklamacijo
mis pavaizdavo Jonines Lietuvo
je. Ona Bubnienė, senosios kar
tos ateivė, padeklamavo savo pa
triotinės kūrybos.

Po programos susirinkusieji 
dar ilgai svečiavosi vaišingoje p. 
Lapių pastogėje.

*

ORGANIZUOJA EKSKURSIJĄ 
Į NEPRIKLAUSOMĄ 

LIETUVĄ

ne tik malonų poilsį, bet ir malo
nias pramogas, kur lietuviškos 
organizacijos ruoš piknikus ir 
kitokias iškilas. Tuose namuose 
apgyvendinsim ir lietuvių tau
tai nusipelniusius mūsų garbin- i 
gus tautos veteranus. Taryba 1 
vieningai nutarė, kad tokių na- I 
mų įrengimas yra būtinas rei- i 
kalas. Išrinko trijų asmenų or- ! 
ganizacinį komitetą, kuris rinks 
informacijas, sudarys plahus ir 
vėliau juos įgyvendins. Kadangi : 
šie namai bus kultūrinio pobū
džio, tad jie ’ ir bus tvarkomi 
naujai įsisteigsimos Amerikos 
Lietuvių Bendruomenės. To ko
miteto nariais išrinkti Stasys 
Jakštas, Jonas Liudvinaitiš ir 
Kazys Trečiokas. Plačias ir pil
nas tuo reikalu informacijas 
spaudai patieks sumanymo auto
rius Stasys Jakštas.

Taryba gavo raštą iš Ameri
kos Lietuvių Bendruomenės L. 
O. K.-o valdybos bendruomenės 
steigimo reikalu. Tam tikslui iš
rinko laikinąjį organizacinį ko
mitetą,'kurio tikslas bus pagel
bėti kolonijoms bendruomenės 
įsisteigti.

Komitetan išrinkti: Jokūbas 
Stukas, Kazys Trečiokas, Jonas 
Liudvinaitiš, A. S. Trečiokas, 
Stasys Jakštas, Vladas J. Dilis 
ir Juozas Prapuolenis.

Susirinkimas išrinko ir naują 
Tarybos valdybą sekantiems me
tams iš šių asmenų : Garbės pir
mininku prel. Ignas Kelmelis, 
pirmininku Jokūbas Stukas, vi
cepirmininkais Stasys Jakštas 
ir Jieva Trečiokienė, iždininku 
Pranas Petrulis, finansų sekre
torius Jonas Liudvinaitiš, se
kretorius A. S. Trečiokas, lega
lus teisės patarėjas advokatas C. 
F. Paulis, spaudos atstovai: Vla- 

, das J. Dilis ir^Juozas Prapuole
nis. J. & D.

Rūtos radio draugija savo 
metiniame susirinkime liepos 2- 
rą dieną direktoriaus Jokūbo 
Stuko iniciatyva nusprendė or- 
ganijuoti pirmąją ekskursiją, 
kai tik bus galima, į Nepriklau
somą Lietuvą. Tam tikslui iš
rinko organizacinį komitetą, ku- 
rin įeina pats iniciatorius direk
torius Jokūbas Stukas, Jonas 
Liudvinaitiš, Mykolas Klimas, 
Mečys Razgaitis ir Juozas Pra
puolenis. J. P.

TAUTINIŲ 
KORPORACIJŲ 

SAMBŪRIO IŠKILA

J. Sv.

I LINKSMĄ 
GEGUŽINĘ
(Iš BOSTONO)

Amerikos Lietuvių Tautinės 
S-gos Naujosios Anglijos apy
garda ir Bostono skyrius rengia 
gražią gegužinę liepos 20 dieną, 
Rožėno "LAKES1DE” ūkyje, 
prie gražaus . NIPPENICKET 
ežero. Nuo Bostono 25 mylios, 
nuo Brocktono — 5 mylios.

Naujosios Anglijos Apygardos 
skyriai: NASHUA, N. H.; LAW- 
RENCE, YVORCESTER, WA- 
TERBURY ir BOSTON organi
zuoja išvykas į šią gegužinę.

Gegužinės programą išpildys 
skautai-tės. Bus laužas. Galės 
pasivažinėti valtimis po ežerą, 
meškeriotojai galės meškerioti. 
Geras orkestras iš Brocktono. 
Labai įvairus bufetas. Bus įreng
ta lauko virtuvė ir kepamas ša
šlykas, dešros ir kt. Specialiai, 
gegužinėje bus lietuviško "Bal
tosios Meškos” alaus iš Chica
gos. j

Gegužinė bus filmuojama.
Dalis pelno skiriama vienin

teliai Lietuviškai gimnazijai Vo
kietijoj remti.

Ši gegužinė bus pirmoji Bos
tone, tokioje gražioje gamtoje. 
Visi galės atsikvėpti nuo dide
lių triukšmų ir dulkių. Ūkio sa
vininkas paskyrė didžiausią pie
vą mašinoms pastatyti, dirba 
naujas lauko virtuves, valo pa
talpas, esant lietui, susirinkti.

Iš Bostono autobusai kursuos 
10 vai. po pietų nuo S-gos rūmų 
— 484 Fourth St., So. Boston.

Chicagos tautinių korporacijų 
sambūrio valdyba birželio 29 d‘. 
surengė išvyką į Beverly Shores 
vasarvietę, esančią apie 50 my
lių į pietus nuo Chicagos, India
nos valstybėje. Centrinė išvykos 
vieta buvo sambūriečio A. Nako 
su dalininku išnuomotoje "Jūra
tės” viloje. Po bendrų pietų da
lyviai klausėsi koncerto. Jauna 
solistė, koloratūrinis sopranas 
V. Cinkaitė, ypatingai patraukė 
klausytojus. Be jos, programoje 
dalyvavo solistas baritonas Jan- 
čys ir smuikininkas Paukštys, o 
akomponavo A. Nakas.

Gražus oras j gamtą išviliojo 
apie 120 sambūriečių su jų ar
timaisiais. Jų būrį papildė nau- 
jorkiečiai Senikai ir Siliūnai. Jie 
j Chicag.f buvo atvykę dalyvauti 
Nijolės Svičiūlytės ir Liūto Gri
niaus vestuvėse.

Svečių tarpe matėsi ir dail. V. 
K. Jonynas.

Sekmadienį vasarnamin atsi
lankė pianistas Vytautas Bace
vičius, ir svečiai turėjo malonią 
progą išgirsti kūrinių iš naujam 
koncertui Carnegie Hali ruošia
mos programos. Su juo vasar
namy viešėjo lietuviai dailinin
kai iš New Yorko Charles ir 
Aleksandra Merker’iai.

čiu. Laivų linijos miestą jungia 
su kitais Didžiųjų Ežerų mies
tais — uostais ir per šv. Laury
no upę su šiaurine Europa. Ka
nalas, jungiąs Michigano ežerą 
su Ulinois —Missisippi upių sis
tema įgalina šį miestą vandens 
keliu pasiekti ir vykdyti trans
portą su Meksikos Įlanką. Kelio
lika oro linijų miestą sieja ne 
tik su visa Amerika, bet ir su 
visu pasauliu. Ne daugiau kaip 
per 40 vai. galima pasiekti iš 
Chicagos kiekvieną pasaulio 
miestą ir ne ilgiau kaip per 8 
vai. — kiekvieną miestą JAV-se.

Miesto susisiekimas savo pa
togumu nėra lygus New Yorkui, 
nes tokio dydžio miestui būtinas 
požeminis susisiekimas (Sub- 
way). Požeminis susisiekimas, 
nedidelio tinklo, atsirado tik 1943 
m. ir buvo kiek praplėstas 1951 
m. Miestui atspalvį teikia vad. 
Elevated ("L") traukiniai, einą 
tiltais virš gatvių, greita ir 
miesto centre triukšminga su
sisiekimo priemonė ir gausios, 
įvairių tipų autobusų ir tramva
jų bei troleibusų linijos. Susisie
kimas tiek išplėstas, kad per

miesto ribas. Tai miestas, kuris 
nuo pietinio Michigano pakraščio 
spinduliuoja tolyn, maždaug 500 
mylių, savo gamybinę galia ir 
būdamas visai arti krašto gy
ventojų susibūrimo, pramonės, 
transporto, prekybos ir ūkio di
džiausio susitelkimo-vietų.

Chicagos garsiosios skerdyk
los, kurių darbininkai lietuviai 
vaizdžiai aprašyti Upton Sin- 
clair romane "Raistas”, veikia 
nuo 1865 m. (vad. Union Stock 
Yards), yra virtę didžiausia pa
sauly galvijų prekyba ir pakavi
mo įmone. Finansiniu požiūriu 
miestas atsilieka nuo New Yor
ko, tačiau pasauly vaidina vie
ną svarbesnių vaidmenų, kaip 
Vid. Vakarų finansinė sostinė. 
Iš 52 krašto didžiausių bankų, 
pehki yra Chicagoje. šiame mies
te vedama pasaulinio masto pre
kyba javais, sviestu, kiaušiniais 
ir kt. Miestas giriasi turįs ne tik 
didžiausią, bet ir augščiausią 
pasaulio viešbutį.

Miesto geležinkelių tinklas yra 
didžiausias krašte! šešios gele
žinkelio stotys miesto centre (jis 
čia vadinamas Loop) kasdien iš-' vieną parą miesto susisiekimo 
leidžia ir prima šmtus traukinių 
per dieną. Kasdien paruošiama 
45,000 -prekinių vagonų ir tokį 
skaičių gali pasiekti du miestai 
— St. Louis ir New York drau
ge.

| Nors nebūdama pajūrio mies-

Ar jau 
įstojai į 

VILTIES 
draugiją?

Sritis, kurioje įsikūrė Chica
gos miestas, pasižymi savo na
tūraliniais turtais. Joje rasime 
anglį, geležies rūdą, naftą, miš
ko medžiagą ir kt. Visų šių turtų 
išnaudojimas įgalino šią sritį 
paversti vienu didžiausių pasau
ly gamybinių rajonų. Didieji 
Ežerai su Michigano ežeru, gi; 
liai įsiskverbusiu j šią gamtos 
turtų sritį, įgalino Chicagą virs
ti savotišku kryžkelių prekybai 
visomis kryptimis ir savotišku 
centru. Kaip greit plėtėsi šis 
miestas gali paliudyti šie duome
nys.

1673 m. pirmieji lankytojai, 
atsidūrę dabartinio miesto vie
toje buvo prancūzai — Louis 
Joliet ir Tėvas Marųuette, kurie, , . . .
buvo pasiųsti ištirti augštutinę J tu, Chicaga laikoma uostamies-

KAS PER GEGUŽSKĖ

Gera gegužinė yra gyva ir 
nesibaigianti linksmumais. Ledo 
šaltumo Coca-Cola daug padeda 

gyvumui ir nuotai-

IŠ DETROITO

CHICAGIEČIAI, ĮSIDĖMĖKITE

DR. ANTANAS RUDOKAS, O. D. 
tikrina akis, pritaiko akinius, keičia stiklus 

4701 S. Damen Avė. Chicago 9, 1
(47-sios ir Damen kampas)

Priima 6-9 vai. vak.;
šešta,!. 10 v. r. — 6 v. v.; trečiad. tik ssusitarus. Tel. YA 7-7381

III.

priemonės padaro ne mažiau kaip 
500,000 mylių kelio (lygu 20- 
čiai kelionių aplink pasaulį!) ir 
pasiekia kiekvieną miesto už
kampį.

Chicaga įdomi ir daugeliu kitų 
požiūrių. Ją aplankęs lankytojas 
kiekvieną kartą ras vis daugiau 
bruožų, kurie skirs šį miestą 
nuo kitų, čia ras nemažai ir kul
tūrinio pobūdžio, svarbių ir vi
sam kraštui institucijų, pastebės 
ir dalykų, kurie kituose miestuo
se net neįsivaizduojami. Chica
ga turi savo veidą ir jis įdomu 
pažinti. Kokie yra šių eilučių 
autoriaus įspūdžiai šiame "Vė
juotame Mieste” tai jau medžia
ga kitam kartui.

t l . 
išvažiavimų 
kingumui.

RAUSVAS KALENDORIUS

TAUPYTI GALITE IR LAIŠKAIS! 
TAUPYKITE PAS SAVUS!

STANDARD FEDERAL
STIPRIAUSIA TAUPYMO ĮSTAIGA 

AMERIKOJE MOKA AUKŠTA DIVIDENDĄ

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI

TURTAS ........... ........
- ATSARGOS. FONDAS

STMOMID H
AND LOAN ASSOCIATION OF 

' CHICAGO
.4192 Archer- Avė., Chicągo 32, UI.

JUSTIN MACKIEWIGH, prezidentas,* Telef. VIrginia 7-1141 
Įstaigos Valandos: Kasdieh nuo 9 ryto iki 4 vai. po pietų, 

. ketvirtadieniais nuo 9 ryto iki 8 vakaro, 
trečiadieniai uždaryta.

Ar daug Clevelande vyksta 
seimų — suvažiavimų?

Gal bus įdomu patirti, kad 
tik per šešis šių metų mėnesius 
Clevelande įvyko 137 suvažiavi
mai ir parodos ir jie miestui at
nešė gdynų pajamų per 7 mil. 
dol. Kitoje metų pusėje numato
ma per 200 suvažiavimų ir jie 
žada atnešti ne mažiau 15 mil. 
dol. Amerikiečiai suvažiavimus 
'— seimus mėgsta.

Kiek pirštų nuospaudų turi 
FBI?

Savo bylose amerikiečių FBI 
turi per 124 mil. piršto nuospau
dų kortelių ir tai sudaro apie 
G9 mil. gyventojų pirštų nuo
spaudas;

AT YOUR 
FOOD STORE

BOTTLED UNDER

Parengė V. Al,

reglstered trade-mark. 
t J

Pasiimk namo 6 
butelių dėžutę

Authohity of the coca'cola company by

. . * 4
I C A-C OLĄ BOTTLING COJIl'ANY ■

. • 1952. THE COCA-COLA COMPANY

Neseniai čia pasirodė Detroit 
Lithuanian Chamber of Comerce 
išleistas kalendorius, kuriame 
randame nelietuviškas (ir net 
neamerikietiškas) šventes, ta
čiau nėra ten nė Vasario 16 nė 
kitų, lietuviškų švenčių. Tai nė 
kiek ir nenuostabu, žinant, kad 
Lith. Chamber of Comerce val
dyboje, šalia žinomų lietuvių pa
triotų, yra ir tokių žmonių, kaip 
detroitiečiams gerai pažįstama 
savo rausva veikla advokatė S. 
Masytė. I

Šį pavasarį įvykusiame Ham- 
tramick Lietuvių Amerikos Pi
liečių Klubo koncerte (kurį, tarp 
kitko, net ištisą puslapį užėmu- 
siame straipsnyje išreklamavo 
ir chieagiškės Naujienos) mi
nėtoji S. Masytė vadovavo cho
rui, giedojusiam, deja, lietuviš
kai, Katušą ir kitas Raudono
sios Armijos dainas.

Vienintelis visame kalendo
riuje lietuviškas sakinys yra 
šūkis "Sąvas pas savus, lietu
vis pas lietuvį!” Tačiau,' jeigu 
Lith. Chamb. ef Comerce ir to
liau nepajėgs nusikratyti rau
donųjų globėjų įtakos, lietuviš
kai visuomenei teks padaryti vi
sai priešingas išvadas.

Tenka apgailestauti, kad per 
neapsižiūrėjimą, kalendorių sa
vo skelbimais parėmė ir kelios 
tikrai patriotinės lietuvių orga- ' 
nizacijos.



SENIAU IR DABAR
K. S. KARPIUS

SUSIVIENIJIMŲ ISTORIJA

Kalbant apie Susivienijimą ] 
Lietuvių Amerikoje ir Lietuvių ; 
Rymo - Katalikų Susivienijimą j 
Amerikoje, reikia pasakyti, kad i 
visoje 66 metų susivienijimų is- : 
torijoje figūravo penki susivie- : 
nijimai.

Pačioje pradžioje, 1886 metais, 
vienu metu gimė du susivieniji
mai, kurių tuometiniai tikslai 
parodo, kaip primityviai anų. 
laikų Lietuvos išeiviai organi- 
zavos, nors turėjo gerus ir dide
lius norus.

Pirmutinis susivienij imas 
įsteigtas New Yorke, balandžio 
17 d., lietuvių susirinkime, ku
rie grupavosi- apie Jono šliupo 
leidžiamą laikraštėlį "Lietuviš
kas Balsas”. Tai buvo grupelė 
lietuvių, kurie jau lietuviškai 
galvojo ir skyrėsi nuo lenkų, ta
da visus lietuvius, katalikystės 
vardu, gaudančius į savo para
pijas ,organizacijas ir globą. Ta
da dauguma Lietuvos išeivių, 
buvo tokio menko susipratimo, 
kad tikėjo, jog su lenkais, kaip 
"tos pačios Motinos Bažnyčios 
žmonėmis”, reikia sugyventi 
"zgadoje”. Kaip žmonių protas 
pavergiamas svetimųjų, parodo 
tuometinis lietuvių net kovoji
mas už priklausomybę, tiesiog 
vergystę lenkams, kaip dabar 
daugelis vergauja Rusijai, ko
munizmo tikėjimu. Atvykstą 
Amerikon lietuviai sakydavosi 
esą "katalikais iš Polščios ...”

Kaip lietuviai su lenkais sugy
veno ir skaitėsi lenkais parodo 
tas faktas, kad lietuviai yra bu
vę didelio lenkų "Związko” pir
mininkai ir kt.

Kaip tik tą 1886 
sarį gimė pirmasis 
mas, tuoj pasišoko 
tikintieji žmonės, organizuoti ki
tą, ir lapkričio 22 d. Plymouth, 
Pa., įkurtas "Susivienijimas Vi
sų Katalikiškų Draugysčių Ame
rikoje”. šios organizacijos va
dovai grupavosi aplink tais me
tais pradėjusį eiti Plymouth lai
kraštį, "Viehybę Lietuvninkų”, 
kurią tuoj paėmė į savo aprobatą 
tada Amerikoje buvę du ar trys 
lietuviai kunigai.

Kokie tie "susivienijimai” bu
vo, kiek "draugysčių” jie į save 
sutraukė, parodo jų pradiniai 
suvažiavimai, kai atvažiuodavo 
ar ateidavo į metinius susirinki
mus apie 10, daugiausia 15 de
legatų.

Bet tie delegatai sprendė di
delius dalykus ir turėjo plačius 
projektus: steigimas lietuviškų 
mokyklų, statymas lietuviams 
bažnyčių, leidimas knygų, mo
kykloms vadovėlių, pirkimas at
vykstantiems imigrantams ūkių 
ir t.t. ir t.t. Kasoje, žinoma, irgi 
mirgėjo "milžiniškos” sumos: 
kartais vos tik $11...

Pats pirmutinis suvienijimas, 
kaip "laisvamaniškas”, trečią 
metą turėjo sunykti. Antrasis, 
kunigų vadovaujamas, toliau at
sirandant daugiau kunigų ir pri
sidedant šiaip veikėjams, vargo 
"seimuose", kur atvykdavo po 
10 ar 12 delegatų, visą laiką 
ginčijantis ką statys — bažny
čią ar mokyklą — savo mažutė
mis, keliolikos dolerių kaso
mis ...

Nors šis antras susivienijimas 
mokėjo su lenkais ir su lenkinin
kais sugyventi, atsirado jam dar 
"ultra-lenkininkai” konkurentai, 
susigrupavę prie vėliau pradėtės 
leisti "Saulės” Mahanoy City, 
Pa., kHrie taip pat paskelbė sa
vo "susivienijimo seimą”. Bet 
tas "susivienijimas” baigėsi 
veik tą pat metą, palikdamas 
dirvą antrajam, "Visų Draugys
čių” susivienijimui augti didyn, 
bet vis rėmėsi daugiau draugi
jomis, esančiomis paskirose

- lonijose.
Šis' susivienijimas" vargo 

10 mėtų, ir r nors metinius 
važiavimus laikydavo* jie.

gi, mažai vaisingi.
Tik 1891 metais, kai pirminin

ku buvo išrinktas kun. Al Burba, 
rimtesnis žmogus, organižacija 
pradėjo įgauti stipresnį pagrin
dą. 1893 metais į organizaciją 
nutarta priimti ir moteris. 1894 
metais įvesta pašalpų ir pomirti
nių mokėjimas, ko pirmiau ne
buvo, mokėta taip sumestinai, ir 
mažai tada dar kas mirdavo, 
nes lietuviai dar buvo jauni, ža
liukai ateiviai.

PAŽVELGUS PRAEITIN

metų pava- 
Susivieniji- 
lenkininkai,

ko-

per 
su- 

. . vis 
. būdavo tokie, "dideli” kaip jau 

pasakyta, ir tie patys trukšmin-

1888, liepos 11 — Tūlas Na- 
galubski iš Nanticoke, Pa., lie- • 
tuvių laikraštyje reiškė džiaugs- ‘ 
mo, kad liepos 4 Amerikos Ne
priklausomybės minėjime, lietu- : 
viai dalyvavo parade su lenkais, j 
kaip "Karaliaus Vladislave Ja- 
gielos gvardija”. Lietuviai tam . 
tikslui įsitaisė ir lenkiškas uni
formas, mokėdami po $30.

1888, liepos 11 — Mahanoy 
City, Pa., pradėta leisti "Saulė” 
antras dabar dar tebeinąs laik
raštis, tebetvarkomas to pačio 
Bočkauskų šeimos. D. T. Boč- 
kauskas "Saulės” įkūrėjas re
dagavo "Vienybę Lietuvninkų”.

1900 ,lįepos 10 — Kun. J. ži
lius ir kun. Kaulakis išvyko Pa
ryžiun, pasižiūrėti amerikiečių 
aukomis įrengiamo Lietuvių sky
riaus Paryžiaus Parodoje.

1911, liepos 19 — Apskaičiuo
ta, kad socialistai atkaklia agi
tacija ir ardymu SLA, poros 
metų bėgyje atplėšė iš tos orga
nizacijos apie 3,000 narių.

1912 .liepos 12 — Pranešama 
apie suamerikonėjusį lietuvį li
teratą, Ezra Brudno, gyvenusį 
Clevelande, kuris parašęs ang
liškai keturias noveles.

1913, liepos 21 — Atvyko iš 
Lietuvos Dr. J. Basanavičius ir 
Martynas Yčas rinkti aukas Lie
tuvių Tautos Namui Vilniuje. 

, Socialistų spauda išėjo prieš 
juos. Tūli jų šmeižime nuėjo 
tiek, kad tą projektuojamą namą 
pavadino "prostitucijos namu”. 
Visuomenė aukų sudėjo apie 
$30,000.

1916, liepos 16 — Grįžo iš Eu
ropos tautininkų delegatas R. 
Karuža, vykęs pasimatyti su 
veikėjais Lietuvos laisvės rei
kalais.

1916, liepos 18 — Waterbury, 
Conn., įvykę garsūs debatai tarp 
St. Šimkaus, Lietuvių Centrali- 
nio Komiteto atstovo Ameriko
je, ir socialistų atvykusio agita- 
toraus adv. A. Bulotos dėl Lie
tuvių Centralinio Komiteto Pet
rograde. Bulota, socialistišku 
būdu, Šimkų kiek galėdamas 
stengėsi kolioti. Visuomenė su
prato, kad Šimkus, remdamas 
tą komitetą turėjo teisybę.

1916, liepos 19 — Amerikoje 
skaitoma apie 750,000 lietuvių, 
tarp jų apie 40 gydytojų, 10 
advokatų, 25 redaktoriai, 25 
laikraščių leidėjai, 120 kunigų, 
30 bankininkų, 3,000 krautuvi
ninkų, 10,000 įvairių amatinin
kų ir specialistų.

1917, liepos 10 — Lietuvių 
delegacija lankėsi pas atvykusį 
naują Rusijos ambasadorių 
Bachmetjevą, ir įteikė memo
randumą,' kad Lietuva skirsis 
nuo Rusijos.

1917, liepos 17 — Socialistai, 
pasekdami tautininkus ir kata
likus, įsteigė savo Amerikos Lie
tuvių Darbininkų Tarybą (prie 
"Naujienų”), bet ji neilgai te
gyvavo.

1919, liepos 9 —■ Išvyko į Pa
ryžių, prie Lietuvos delegacijos 
tautininkų deleguotas, B. K. Ba
lutis, buvęs "Lietuvos” redakto
rius.

1919, liepos 15 — Tautininkų 
Taryba pradėjo vajų . visoje 
Amerkioje, raginant siuntinėti, 
iš kolonijų peticijas senatoriafns 
ir kongresmanams, kad pasku
bintų Amerikos pripažinimą Lie
tuvos de jure.

1919, liepos 17 ■— Tautininkų

Prieš kiek laiko Draugas, o : 
dabar p. S-s, Aiduose, rašyda- ’ 
mas diplomatų konferencijos ■ 
proga, taip konstatuoja: i

"Tuo tarpu savo kalboje per ; 
Romos radiją S. Lozoraitis šefo 
ir pasiuntinių kompetencijai pri- 
skirė net ir teisę "atstovauti lie
tuvių tautai”. Ligi šiol nė vie
nas pasiuntinys tokiais žodžiais 
nebuvo kalbėjęs. Jie pareikšda
vo atstovaują Lietuvos vyriau
sybei, žygius pasiuntiniais dary
davo "savo vyriausybės pave
dami". Tautai atstovauja nor
malia tvarka seimas ...

Taigi Lozoraičio supratime 
šefystės kompetencijos turinys 
didėja; jis nori priskirti ne tik 
prezįidento, bet jau ir seimo 
funkcijas”. (Aidai, Nr. 6, 288 
pusi).

Tačiau nė vienas, nė kitas 
plačiau nepaaiškino (žinoma, 
sąmoningai) apie kokią "tautos 
valią" min. S. Lozoraitis, atida
rydamas lietuvišką radijo va
landėlę Romoje, kalbėjo. Toje 
kalboje apie tautos valią buvo 
taip pažymėta:

"Kreipdamasi šituo keliu į lie
tuvių tautą, Italija parodo savo 

, simpatiją Lietuvai ir susidomė
jimą jos likimu, parodo, kad 

[ civilizuotosios tautos nėra už- 
miršusios Lietuvos, kad jos at
simena, jog lietuvių tauta yra 
Sovietų agresijos bei smurto aū-

• ka ir žino jos tikrąjk valią. O
• toji valia visados palieka nepa- 
’ keičiama: išsivaduoti iš svetimo
• bolševikiško jungo ir atstatyti

savo nepriklausomą valstybę”. 
(Mano pabr. V. G.) (Elta, Nr. 
10(121). h gĘI

Taigi, matome, kiek yra są
žiningumo pas minėtus komen
tatorius, perduodant svetimas 
mintis.

Toliau, p. S-s taip rašo:
"Jei diplomatų konferencija 

prisiimtų Lozoraičio koncepciją, 
ji sykiu pergrupuotų ir emi
grantinę visuomenę į demokra
tinius ir totalistinius susigrupa- 
vimus...” (Aidai, Nr. 6, 288 
pusi.).

Beje, emigrantinė visuomenė 
yra suskaldyta į demokratinius 
ir totalistinius susigrupavimus 
ne dėl kažkokios išgalvotos Lo
zoraičio koncepcijos, bet dėl vi
siems žinomos politinės grupės 
veiklos ir jos totalistinių užma
čių VLIKe...

ĮDOMI FANATIKO! 
GALVOSENA

Brockton, Mass

apykantos prasiveržimo, Lietu
vio lietuviui meilė visame' šiame 
triukšme lieka tik^ironiškas žo
dis. Nenuostabu, kad tne viename 
atsiranda noras nuošaliai laiky
tis nuo visų tų "kovų”, į kurias 
šaukia partiniai politikai. Deja, 
yra pavojus, kad bebėgant nuo 
partinių kovų, nebūtų pabėgta 
ir nuo tautinės kovos”. (Juozas 
Alaušius, Aidai, Nr. 6).

KODĖL JIE NESILANKO?

"Susidariusi atmosfera prime
na Kauną 1930 metų laikotarpy
je... Opera ir baletas. Buvo tai 
ir mada, ir meno šventovė, ir 
vienintelis dėmesio vertas. mu
zikos pasireiškimas. Koncertai, 
kaip simfoniniai, ar solistiniai, 
kur dainininkas ar instrumen
talistas porą valandų dainuos ar 
gros be grimo ir be dekoraci
jų... tatai buvo neįdomu rim
tam valdininkui su kateloku...” 
(Vladas Jakubėnas, Atspindžiai, 
Nr. 7).

Mūsų muzikai labai dažnai 
ankščiau .ir dabar nusiskundžia, 
kad į rimtus koncertus labai 
mažai lankosi klausytojų, tačiau 
man atrodo, reiktų dažniau kel
ti klausimas, kodėl jų mažai 
lankosi...

ką. (Mano pabr, V. G.) Gal kar
tais per toli'nuskubėjom ir pa
miršom, ką pergyvenom 1940-41 
m. Taip dabar — tik dar blogiau 
— gyvena mūsų artimieji. Ne 
tam lietuvių tauta skirta, kad 
išmirtų Sibire ar savo krašto 
miškuose, o mes liktume išrink
taisiais ir grįžę į Vilnių, dairy- 
tumėmės su pilnais "čemoda
nais" ir pilnom piniginėm, kur 
"šilčiau” nutūpti. Ne, atėjo lai
kas susibūrus daryti viską mū
sų Tautos vardu, šiandien nėra 
klausimo ar išliks Jonas su Pet
ru, bet ar išliks Lietuvių Tauta. 
(R. Medelis, Tėviškės žiburiai, 
Nr. 26). Jjatai

Vargu, ar tuo klausimus iš
spręsime ir įsisąmoninsime, gy
venamo meto rimtumą, grįžę į 
romantiką... į

Vyt. Gedrimas

Prisidėk

prie VILTIES — spaudos

ir radio bendrovės

rėmimo.

KAŽIN?

"Gana. Kai mūsų Tauta rašo 
laisvės konstituciją krauju, mes 
turim atgimti. Grįžti į romanti-

RAŠOMOSIOS MAŠINĖLĖS

Garsiosios SMITH-CORONA 
44-rių raktų portątyvės rašomo
sios mašinėlės PILNŲ LIETU
VIŠKU raidynu arba VISAIS 
lietuviškais ženklais NEPA
KEISTAM amerikoniškam rai
dyne, gaunamos išsimokėtinai 
pas V. Bartkus, 712 E. 92 St., 
Cleveland 8, Ohio. Telef.: LI 
1-6716. (52)

”Jau antri metai iš eilės Mon
realio tautininkai užperka mi
šias už A. Smetonos vėlę. Mont- 
realyje, bent iki šiol, tautininkų 
veikla tuo ir pasižymi, dedasi 
demokratais, bet vis dar tebe
garbina atminimą asmens, kuris 
paniekino demokratiją.

Ar ne garbingiau būtų pasi
sakyti tuo, kuo esama__dikta
tūros, o ne demokratijos šali
ninkais esant”. (Pagiris, Nau
jienos, 149).

BĖGIMAS NUO TAUTINĖS 
KOVOS

”... Didele dalimi dėl šio abe
jingumo yra kaltas per vienaša
liškas mūsų viešosios opinijos 
nukreipimas į partinius klausi
mus, tyla užgožiant tautinius 
rūpesčius. Demoralizuoja visuo
menę keliamas triukšmas par
tiniais klausimais, nes anaiptol 
neapsieinama be demagogijos, 
be visokių insinuacijų, be ne-

Tarybos delegacija pasimatė su 
iš Lietuvos grįžusiu kongresma- 
nu HamiL Jis įtrauktas į darbą 
Lietuvai. , ■

1920, liepos 18 — Lietuvos 
kariuomenei šią dieną įėjus į 
Vilnių, atstovas Jonas Vileišis 
ragino amerikiečius rengti iškil
mingas eisenas.

Seniausias ir gražiausiai iliua 
truotas lietuviškos minties žur- 

nalas.

MARGUTIS
Įsteigė kompozitorius

A. VANAGAITIS
Kaina metams $3.00

Susipažinti siunčiamas 
dovanai.

6755 So. Westem Avė.

Chicago 36. m.

DIRVOS ATSTOVAI
į kuriuos galima kreiptis visais DIRVOS prenumeratos 

ir skelbimų reikalais:

Baltimore, Md.
Antanas česonis

620 W. Cross St.

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

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

Brockton, Mass.
Bačiulis A.,

22 Intervale St.
I

Chicago, III.
Jonas Paplėnas, 

4416 So. Hermitage Avė., 
YArd 7-0191

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

Detrpit, Mich'.
L. Bulgarauskas, 
7313 Navy Avė.

VI. Pauža, 
9124 Quincy Avė.

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

New Yorlc-Brooklyne
Antanas Sodaitis, 
57-56, 63rd St., 

. Maspeth, N. Y. '

Omaha, Nebr.
J. Povilaitis, 

5617 So. 31 St

4

ę

Hamilton, Canada
Antanas Mingėla,

190 Catherine St. S.

Montreal, Canada
Stepas Kęsgailą, 

6882 Beaulieu St.

Toronto, Canada
Jonas Paršeliūnas, 

62 Pauline Avė.

Welland, Canada:
Žukauskas Kazys 
287% E- Main St.

Anglijoje
Dainora Daunoras 
49 Thornton Avė. 
Thurnham Green, 

London W. 4

Australijoje
Povilas Lukošiūnas,

Box 1665 M, G.P.O., 
■Adelaide, S. A.

Venecueloje
Antanas Diržys,

Avenida Alayon No. 6 
įį • Oeste

Maracay, Ędo, Aragua

PAGARBA ŽUVUSIEMS

ge- 
ne- 
pa- 
ati- 
pa-

Lietuvoje pagarba žuvusiems 
už laisvę buvo atiduodama tau
tinių švenčių proga ir Vėlinių 
dieną. Tomis dienomis tautos 
didvyrių kapai buvo puošiami, 
prie jų dedami valdžios ir visuo
menės atstovų vainikai, dalyvau
jant didelėms minioms gyven
tojų, giedant himnusį. JAV yra 
paskiriusios mirusiems pagerb
ti gegužės 30 d., kurią prisime
nami visi mirusieji, o pirmoji 
eilėje tie, kurie savo galvas pa
guldė kovose dėl laisvės.

Jau kelinti metai Brocktono 
lietuviai gegužės 30 d. atiduoda 
pagarbą ne tik savo mirusiems 
šeimos nariams, artimiesiems ir 
draugams, kurių kapus gali ap
lankyti ir papuošti, bet taip pat 
visiems lietuviams, kurių kapai 
yra likę kovos laukuose, už 
ležinės uždangos ar iš viso 
žinomi, išmėtyti po visas 
šaulio šalis. Toji pagarba 
duodama prie simboliško
minklo, pastatyto žuvusiems an
trajame pasauliniame kare lie
tuviams, kilusiems iš šios vieto
vės. Paminklas pavadintas Tu- 
kio vardu, kadangi Tukis žuvo 
pirmasis, bet jis skirtas 16 jau
nuolių, negrįžusių iš karo.

Kaip kitais metais, taip ir 
šiemet žuvusiųjų pagerbimą or
ganizavo taryba. Tą dieną buvo 
užpirktos už žuvusius šv. mišios, 
o po jų vyko vėliavos pakėlimas, 
vainiko padėjimas ir kalbos prie 
Tukio paminklo, čia kalbėjo kun. 
A. Klimas, adv. L. Tamulevičius 
ir P. Viščinis. Iškilmės buvo 
gražios, įspūdingos. Jose daly
vavo tarybos' nariai, .organizaci
jų pirmininkai, žuvusiųjų tėvai, 
kurie vietoje buvo papuošti gė
lėmis, bet šiaip jau žmonių bu
vo nedaug.

Ir gal todėl tos žuvusiųjų pa
gerbimo apeigos pasidarė dar 
liūdnesnės, negu paprastai esti. 
Atrodo, kad ten buvo minimi 
ne tik mirusieji ir žuvusieji lie
tuviai, bet ir tie, kurie dar gy
vena, bet jau neranda reikalo ar 
laiko atiduoti pagarbą žuvusiems 
dėl šio krašto ir Lietuvos laisvės, 
mūsų tautos kankiniams, savo 
tėvams, broliams ir seserims, 
kurių kapai nepasiekiami, o at
mintis turėtų būti giliai kiek
vieno širdyje. Liūdna ir skaudu 
buvo, kai kalbėtojų gilias min
tis blaškė rytmečio vėjas, kai 
jos atsimušė ne į didžiulės žmo
nių minios širdis, bet į lietuvių 
namų uždarytus langus. Dauge
lio veidais riedėjo ašaros, išspau
stos iškilmių prasmės didingu
mo ar žmonių atbukimo ir abe
jingumo.

Tas žuvusiųjų pagerbimas jau 
seniai praėjo, bet jautresnieji 
žmonės apie jį dar tebekalba. Ir 
yra apie ką kalbėti, galvoti. Tu
kio paminklo pastatymas, kiek
vienais metais žuvusiųjų pager
bimo prie jo organizavimas — 
tai vis gražios prošvaištės. Bet 
visuomenės nesidomėjimas žu
vusiųjų pagerbimu ar abejingu
mas jam gaubia tas prošvaistes 
juodais šešėliais. Dieve, duok, 
kad prošvaistės stiprėtų ir tuos 
šešėlius išsklaidytų. Mūsų ne
laimė bus, jei šešėliai visiškai 
nustelbs prošvaistes.

Liūdnųjų birželio įvykių mi
nėjimu rūpinosi taryba, kuri 
jautriai atsiliepia į visus lietu- , 
viškojo gyvenimo reiškinius ir 
vietoje atstovauja lietuvių vie
šąją nuomonę. Atsižvelgiant į 
vietos ir laiko sąlygas, nuo vie
šo lietuvių susirinkimo atsisa
kyta, o pasitenkinta specialia 
programa per radiją vietinės 
amerikiečių spaudos painforma- 
vimu, Vasario 16 gimnazijai pa
šalpos paskyrimu ir paprašymu 
klebono, kad birželio 15 d. būtų 
atlaikytos už žuvusius bei iš
tremtus pamaldos ir pasakyti 
per pamaldas atitinkami pamok
slai, išryškinant birželio įvykių 
esmę. Tokią pragramą apspren
dė daugiausia tas faktas, kad čia 
neseniai lankėsi drąsieji Lietu
vos žvejai, kurių pranešimo me
tu lietuvių visuomenei buvo la
bai smulkiai ir akivaizdžiai iš
dėstyta mūsų tautos būklė bol
ševikų okupacijoje, rinktos au
kos Lietuvos laisvinimo ir lietu
vybės palaikymo reikalams, pri
imtos ir išsiųstos rezoliucijos 
genocido klausimu.

Minėjimui gauto radijo pus
valandžio programą sudarė in- 

. formacija anglų kalba apie tris 

. pagrindinius birželio įvykių mo- 
, mentus (bolševikų okupacija, 

pirmieji masiniai trėmimai' ir 
gaivalingas lietuvių tautos su
kilimas), lietuviškoji muzika iš 
plokštelių ir miesto mokesčių 
inspekcijos viršininkės J. Jaka- 
vonytės kalba angliškai. Progra
ma buvo rūpestingai paruošta 
ir gražiai pravesta. Radijo sto
tis šiai programai skyrė pusva
landį ir savo pranešėją visiškai 
nemokamai; Nėra abejonės, kad- 
šioji programa savo tikslą pa
siekė, pateikdama platesnėms 
masėms informaciją apie lietu
vių tautą ir jos dabartinę tra
gišką padėtį.

Per visas pamaldas klebonas 
kun. Strakauskas priminė liūd
ną lietuvių tautos sukaktį ir 
kai kuriuos dalykus iškėlė labai 
gražiai, bet neužmiršo ir savo 
sąskaitų su tais lietuviais, kurie 
nešoka pagal jo sudarytą 
dūdelės muziką. Disonansu nu
skambėjo bažnyčioje klausimas, 
kokią teisę turi lietuvių tautos 
reikalais kalbėti laisvamaniai, 
kuriais jis vadina visus, neklau
sančius jo visuomeniniuose ir 
politiniuose reikaluose. Dar aš
triau širdį nuvėrė įrodinėjimas, 
kad Lietuvai pagelbės tik kata
likų maldos, o ne kitų šūkavimai 
ir rėkavimai. .Atrodo, kad tuo 
norėta pasmerkti visi minėjimai 
ir aukų rinkimai, lietuvių pa
galbos šauksmo išnešimas ir pa
skleidimas savųjų ir viso lais
vojo pasaulio masėse.

Patark ir kaimynui,

kad prenumeruotų

DIRVĄ

CHICAGOS ŠEŠĖLIAI u o.
. CHICAGOS ŠEŠĖLIAI žiaurios tikrovės vaizdai. Visas 
pasaulis žino Chicagą, bet netokią, kokia aprašyta CHI
CAGOS ŠEŠĖLIUOSE. Upton Sinclair rašė apie Chicagos 

, lietuvius savo romane RAISTAS, bet netiek daug, kiek 
apie juos parašyta šitoje naujojė novelių knygoje. 316 pus- 
lapių; iliustruota; kaina 3 doleriai.
ŠIRDIES' ROMAI — Amerikos liettuvių gyvenimo roma
nas. 450 puslapių; iliustruotas; kaina 4 doleriai.
ŠLIUPTARNIAI — pirmutinis romanas, kuriame tiek daug 
parašyta apie Amerikos lietuvių gyvenimo sunkumus, ‘var
gus ir kovas dėl lietuvybės. 652 puslapiai; Jono šliupo, 
"dėdės” šerno ir kun. Dembskio atvaizdai; kaina 3 doleriai. 
VISOS. TRYS KNYGOS TIK Už 8 DOLERIUS!
Rašykite: Dr. Alg. Margeris, 3325 So. Halsted St., Chicago 
8, Ilinois.



stovyklą
>

stovykla

vadovau- PARDUODAMAS NAMAS

&

CLEVELANDIEČIAMS

AMERICAN STAMPING CO

26650 LAKELAND BLVD. RE 1-9333

S

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

PARDUODAMI NAMAI
Dviejų šeimų, ; garažai, anglių 

šildymas, 5 ir 5 kambariai.
Prie Superior gatvės. Kaina 

$11.500.

IŠNOMUOJAMAS KAMBARYS
Išnomuojamas vienam asme

niui kambarys. Kreiptis: 1375 
East 82 Str. (29)

F. BOGUS Iš INDIANOS
svečiavosi pas savo gimines Cle- 
velande, aplankė čia esančias lie
tuviškas įstaigas, susipažino su 
Člevelandu.

PARDUODAM/iS NAMAS
Parduodamas dviejų šeimų

namas. Skambinti:
EN 1-7774.

i •
jp-. ■■ ■

JIEŠKOMAS BUTAS
Keturių suaugusių asmenų 

šeimai reikalingas 4-5 kambarių 
butas.

Pranešti telefonu: SW 1-1936.

1.50
2.50
2.00
1.80
4.00

TaM.

I

a
'būviams, vestuvėms, susirinkimams ir kitokiems paren
gimams išnomuojama pagal susitarimą.

Kreiptis: Johri Krauner,
5301 St. Clair Avė-.

EX 1-7020

SKAUTŲ STOVYKLA
Neringos” Skaučių Tuntas ir 

Skautų Vietininkija, Clevelande, 
išvyksta stovyklauti š. m. liepos 
mėn. 19 dieną. Stovykla bus lie
tuvių Niaurų ūkyje, netoli Cle- 
velando. Pasiekiama W. 25-ją 
gatve 42 kelias. 42-ju keliu va-

- žiuoti iki Brunsvvick miestelio. 
Už Brunswick stebėti dešinę 
pusę ir sukti į 303 kelią. 303-ju 
važiuoti iki elektros transforma
toriaus ir prie transformatoriaus 
sukti į dešinę. Pavažiuoti apie 
0,5 mylios ir stebėti į 
vietos rodykles.

Skautų ir skaučių 
įvyks pačiame ūkyje.

Mergaičių stovyklai
ja sktn. A.-šenbergienė, berniu
kų stovyklai sktn. Z. Dučmanas.

Skautų-čių tėvai, turintieji 
automobilius, stovyklaujanč i u s 
atveža šeštadienį iki 5 vai. va
karo, neturintiems automobilių, 
lietuviškoji visuomenė kviečiama 
ir maloniai prašoma padėti skau
tėms ir skautams nuvykti į sto
vyklavietę. Talkininkai prašomi 
užsiregistruoti- "Dirvoj”, pas 
tėvų k-to pirmininką B. Gai-

' džiūną.
Skautai ir skautės, norintieji 

vykti stovyklauti, prašomi ne
delsiant registruotis pas drau
gininkus. Stovyklavimo mokes
tį prašome sumokėti iki liepos 
mėn. 15 d. pas sktn. Dunduraitę, 
1341 E. 66th St.

SPAUDOS BALIUS
įvyks tuoj po vasaros iškilų — 
rugsėjo 14 d. Slovenian National 
Home salėje (St. Clair 6250). 
Programą išpildys; Bernardas 
Brazdžionis, Antanas Gustaitis, 
Henrikas Kačinskas, Aldona 
Stempužienė, Stasys Santvaras 
ir kt.

Ši Slovenian salė talpina per 
1200 svečių, yra specialiai vėsi
nama, jei pasitaiko šiltesni orai, 
turi gerus įrengimus koncertams 
ir baliams.

Visi clevelandiečiai, visi Ohio 
lietuviai ir visi Dirvos skaityto
jai prašomi įsidėmėti tą datą ir 
į spaudos balių ne tik patiems 
atvykti, bet pasikviesti ir savo 
artimuosius.

CLEVELANDAS SUSILAUKĖ 
DAUG SVEČIŲ

Į vykstančius Clevelando sei
mus Buvažiavo gana daug vy
resniosios lietuvių ateivių kar
tos veikėjų. Kelias dienas Dir
vos redakcijoje lankėsi veikėjai 
iš Chicagos, Newarko, Brookly- 
no, Philadelphįjos, Bostono, De
troito ir kitų vietų.

Pirmadienį- SLA seimo daly
viai vietinių SLA kuopų ir pa
rengimo komisijos buvo vaišina
mi Lietuvių, salėje. Svečiam vai
šėse talkininkavo vietos skautės.

Antradienį SLA seimo daly
viai organizuotai aplankė Lie
tuvių Kultūrinius darželius, prie 
kurių paminklų įrengimo yra 
prisidėjusi ir SLA.

ČIURLIONIO ANSAMBLIO 
SEZONO UŽDARYMAS 

įvyksta šį sekmadienį, liepos 13 
d. 11 vai. iškilmingu aktu Lietu
vių salėje. Iš Chicagos laukiamas 
Ansamblio garbės narys kun. F. 
Gureckas ir iš Detroito premi
juoto romano Namai Ant Smėlio 
autorius J. Gliaudys. Clevelan
diečiai turės progą gauti laurea
to autografą. Čia pat bus gali
ma nusipirkti knygą Namai Ant 
Smėlio.

Popiet A. Blaškevičiaus sody
boje įvyksta čiurlioniečių iški
la — gegužinė.

Kaip į iškilmingą aktą, taip ir 
į iškilą — gegužinę čiurlioniečiai 
kviečia savo artimuosius, globė
jus ir Ansamblio bičiulius.

Gegužinėn į A. Blaškevičiaus 
sodybą reikia vykti rytų pusėn 
C h a r d o n Rd. (nuo Euciid 
Avė. ties 210 St.) 6-ju keliu ir, 
pravažiavus 306 skerkelį, už tri
jų šimtų jardų bus A. B. so
dyba, ties kuria ant 6-to kelio 
bus savininko pavardė ir rodyk
lė. Tik 20 min. važiavimo auto
mobiliu nuo Eučlid Avė.

Gaivinančių gėrimų bus ge
gužinės vietoje. .

JONŲ AUKA
Pas visuomenės veikėjus Am- 

siejus, gyvenančius Naujosios 
parapijos kaiminystėje, šven
čiant Jonines (Jono Žukausko, 
Jono Juodišiaus, Jono Velykio ir 
Jono Balbuto), Jonų ir svečių 
buvo suaukota 50 dolerių Nau
josios Bažnyčios įrengimui, pa
gerbiant kun. Angelaitį už lie
tuvišką užrašą bažnyčios išorėje.

PUBLIČ
HALL

"clevelando vasaros
ORKESTRAS

Liepos 12—Donald Dlckson, Baritonas 
, Lorin Maazel, Svečias' Diritftentas 

Liepos 10—Eunlce Podis,^ Piano 
Franz Allers, Svečias Dirigentas 

Liepos 19—Morley ir Gearhart, Plano- 
Duetas Ftcderlck Fenell, 
Svečias Dirigentas

Liepos 20—Lįst r Glonn, Smpika lf. 
Piano Louis Lane, Vietos 
Drigentas

Bilietai.pas BURROV/S, 419 Euciid Avė.' 
Kainos: $1.80, $1.20, 90c, 60c.

0.1 R V K

TREMTINIŲ DR-JOS 
GEGUŽINE

įvyks liepos 20 d. (sekmadienį) 
Naujosios parapijos sode, 18022 
Neff Rd„ Euciid, Ohio.

DAR ŠIANDIEN UŽEIK Į 
DIRVĄ

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

TALIS STUDIO
FOTOGRAFIJOS MEISTERIS 

Europinių žurnalų Ir filmų 
žvaigždžių fotografas, dabir 
CLEVELANDE.

DAŽOME NAMUS, 
iš lauko ir vidaus, atliekame vi
daus dekoravimą, popierių ir sie
nų valymą.

Darbą atliekame gerai ir pi
giai.

šaukite: A. Mačiulis, Tel. CE 
1-4379.

•
Prie 71 St. dviejų šeimų 5 ir 5 

kambariai. 3 garažai. Kaina 
$12.500.

šaukti'nuo 6 vai. vakaro:
Kasnic Realty,
HE 1-8056 (28)

GREETINGS and BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

GREETINGS and BEST W1SHES 
For a Pleasant Holiday

CLEVELAND FIRE EXTINGUISHER 
COMPANY.
Captain V. J. Rattay

. Fire Extinguisher—Sales and Service
10117 DETRO1T AVENUE
ME 1-8810 — ME 1-8303

»

GREETINGS and- BES f W1SHES 
To Ali the Lithuanian People

CONCRETE PIPE CO., OF OHIO
OLD MILĖS ROAD

LO 1-5367

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali Our Friends and Patrons

U NITE D ERECTING COMPANY

4500 EUCLID AVENUE HE 1-3310

Greetings and Best Wishes’To Our Friends and Patrons 
MERCURY GRILL

- SERVICE THE FINE,S T
CHOICE WINE—LIQUOR—BEER

3061 Payne Avė. PR 1-9166

IŠNOMUOJAMA SALĖ
■ Naujai pertvarkyta ir išdekoruota salė, jauki po-

Ansel Rd.,. netoli Superior, la
bai geram stovyje, 10 didelių 
kambarių, gaso šildymas.

Kreiptys: Ray Nausner 
11809 St. Clair Avė.

UL 1-3919 LI 1-9216

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

Redakcija, norėdama Cleve
lando žinių skyrių praplėsti, 
kviečia visus clevelandiečiūs, 
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.

Aukso kirvis..........
Altorių šešėly ......
Balutis ..................
Baltaragio malūnas
Beržų pasakos ___
Barabas .......... .......
Dulkės raud. saulėleidy .... 
Debesys plaukia pažemiu.... 
Didžiosios atgailos ...........
Doleris iš Pittsburgho.......
Gintaro pasakos ...............
Kazimieras Saphiega .......

, Kuprelis..... .........................
Lietuviškos pasakos...........
Lietuviu kalbos vadovas .... 
Lietuvių poezijos antologija 
Lapės pasaka .................
Lekučio atsiminimai .......

.(•Mėnuo vadinamas medaus 
Meškiukas Rudnosukas ....
Motulė paviliojo ...............
Medinis arklys ..................
Nemunas ..........................
Nuo Imsrės iki Orinoko .... 
Namai ant smėlio...............
Our Country Lithuania '.... 
Pirmas rūpestis ...............
Pragaro pošvaistės ...........
Partizanai už geležinės 

uždangos ...................
Paslaptis ..........................
Pakeliui į mirtį ...................
Princas 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 ..........................
Vaikų knygelė ..................
žemė ..................................

2.50
$4.00

. 1.50

. 2.50
1.50

9400 Euciid Avė.
Tel. TY 1-5456 

Modernu* portretai, vestuvių, 
iškilmių, vaikų ir kitos nuo
traukos.

Su šiuo kuponu — 10% nuolaida.

Pavardė

Adresai

2.25
3.00
2.50
3.50
0.80
0.35
2.50 

.2.00
2.50
4.5<

. 6.00
1.10
1.50
2.50
2.00
0.60 

. 2.00

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

I. J. S AM AS, JEV/ELER
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
EX 1-09116921 Wade Park

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

ŽEMOS KAINOS — MALONUS PATAJRNAVIMAS ,

Patogi vieta apsipirkti lietuviams naujakuriams 
lietuviškoje krautuvėje .

LANKYKITĖs SAVO KLUBE!

Lietuvių Klube, 6835 Supe
rior Avė., klubo nariams ir sve
čiams penktadienių vakarais esti 
bulvinių blynų ir žuvies vaka
rienė ir šokiai su gera muzika 
poje.

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI

Kada jūsų namai arba ra
kandai tampa sunaikinti arba 
mgadinti ugnies, kreipkitės į 
?. J. KERŠIS, dėl apkainavi- 
-no, ko visada reikalauja 
lraudos kompanijos pirm, 
{u išmoka už nuostolius.

P. J. KERŠIS
609-12 Society for Saving 

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

Jnvings will always 

be importo n t to the■ • ; -v. . ■
man who wan’t$ to 

look i n to the f u ture 

w i t h a f e e Ii n g o f 

security and personai 

independence!

Savers alivays we/come

< Cleveland 
Crust Company

THI IANK ro* Ali THI MORU

KELIAS Į GERESNĘ ATEITĮ
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.

THE SUPERIOR SAVINGS 
AND LOAN ASS’N. 

6712 Superior Avė. HE
Cleveland, Ohio

JŪS PERKAT RŪPESČIŲ NEKELIANTI ŠILDYMĄ

su MONCRIEF 
ŠILDYMO IR ORO VĖSINIMO SISTEMA 
GASAS ★ ALIEJUS * ANGLIS

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 priemiesėiuoęe. kT»m- 

kitės į mano, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą Įvai
riuose apdraudos-insurance reikaluose.

Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildymą/ 
garantuojama. Kreipkitės | mane telefonu arba asmeniškai.—
Pilnai padengta apdrauda UTah 1-4515

WM. DEBBS PAINTING CO
WM. DEBESIS

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

vVilkeEas runeraa Kome
Valdžios pripažinta laidotuvių direktorė“ 

Aldona VVilkelis - Wirby
Pilnas laidotuvių patarnavimas

—HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS—

6202 SUPERIOR AVĖ. HEnderson 1-9292

JAKUBS & SON
FUNERAL HOME

Vėsinamas oras Jūsų Įtogumui

J. Jakubs
ir balsamuotojai

Della E. Jakubs & Wili.am
Licensijuoti laidotuvių direktoriai

• ’ »■ • ’

25 metai simpatingo ir rimto patarnavimo 
6621 Edna Avenue, ENdicott 1-1763
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DIRVA"!D
Sporto dienos Clevelande

I

pra-

var-

1 v.

Minimąją žydų šeimą, jų tiki-

knygų ir 
Pasirodo, 
gerai gy- 
apgavikai,

Kazachstano tremtinių vargai

PR. SUTKUS

Mūsų Korėjos bendradarbio antras laiškas

Redakcijos ir administracijos adresas — DIRVA, 6820 Superior Avenue, Cleveland 3, Ohio.—Telefonas: ENdicott 
1-4186. Redaktorius Balys GAIDŽIŪNAS (buto telefonas: GArfieid 1-7406).

Įspūdingas žaidynių atidarymas.
velando Žaibas laimi tarpklubines varžybas. - 

kitais metais Chicagoje

Pagerintas Lietuvos rekordas. — Cle-
Sekančios žaidynės bus

Paskutinis savaitgalis Cleve
lande. praėjo sporto ženkle. Dau
gelis clevelandiškių susilaikė nuo 
išvažiavimo kur kitur, kaip bū
davo įprasta panašiais savait
galiais, kada sutampa trys ne
darbo dienos pagrečiui. Nemaža 
svečių iš kitų miestų pakreipė 
savo atostogų kelionės kryptį 
taip, kad bent pora dienų tektų 
praleisti Clevelande, kur liepos 
4-6 d. vyko Il-sios š. Amerikos 
lietuvių sporto varžybos, kad 
patys savo akimis galėtų stebė
ti šį retą š. Amerikos lietuvių 
jaunuomenes parengimą. Ir vie
ni ir kiti taip dalydami neapsi
riko. Buvo tikrai kuo pasigėrėti.

Pirmieji šios šventės dalyviai 
pasirodė jau ketvirtadienio va
kare, o penktadienį priešpiečiais 
registracija, prisiglaudusi Lie
tuvių salės patalpose baigė su
žymėti šimtinę sportininkų. Gau
siausiai buvo atstovaujami Chi- 
caga. atsiuntusi tris klubus: 
Perkūną. Gintarą ir Lituanicą. 
Po jos sekė Clevelandas su savo 
Žaibu ir šv. Jurgio veteranais. 
Kanadiškiai iš Toronto ir Ha
miltono, kurių dalyvavimas šio
je šventėje atrodė visiškai tik
ras, iki pat paskutinio momento 
vis tebesitikėjo gauti leidimą at
vykti, deja, turėjo pasilikti ana
pus Kanados sienos. (Vienintelis 
žmogus, kuriam pavyko per sie
ną pereiti, buvo stalo tenisinin
kas Gvildys iš Toronto). Nesu
darydami pilnos komandos su
dėties, paskiri sportininkai da
lyvavo iš Detroito, Washingtono 
ir kt.

Žaidynių atidarymas St. Clair 
Recreation salėje, kur vėliau vy
ko kamuolio žaidimų varžybos ir 
uždarymas, sutraukė apie 400 
žiūrovų.

* *

Sportininkų šimtinei, vado
vaujamai žinomo sportininko — 
rekordisto Br. Keturakio, įžygia
vus į salę ir aprimus triukšmin
goms žiūrovų ovacijoms, prasi
dėjo oficialiosios žaidynių ati
darymo iškilmės. Balkone pake
liamos lietuviškoji trispalvė ir 
JAV vėliaka. Jaudinantis .mo
mentas, primenąs panašias iš
kilmes laisvojoje Lietuvoje, pa
siekia savo nuotaikos pakilimo 
viršūnę, kada jau mūsų nekartą 
minėtas Jurgis Venclovas įneša 
olimpinę trispalvę, atsivežtą 1938 
m. iš Lietuvos. Nerimas sudil
gina nevieną jautresnę širdį, o 
skruostu nurieda ašara. Nega
lėtume tikrai pasakyti dėl ko. Ar 
tai džiaugsmas, kad Venslovas, 
anos amerikiečių lietuvių olimpi
nės grupės vadovas, tą švente
nybę keturiolika metų išsaugojo. 
Gal liūdesys, kad štai toje išsiri
kiavusioje sportininkų šimtinėje 
nebematai taip įsimintų veidų 
vien tik dėl to, kad dalis jų su
naikinta pirmosios, kita dalis an
trosios raudonųjų okupacijos 
metu.

Nuskambėjus Lietuvos ir 
Amerikos himnams, žodį taria 
organizacinio komiteto pirminin
kas J. Dajjgėla. Jis sveikino su
sirinkusius sportininkus, papra
šydamas tylos susikaupimu pa
gerbti žuvusiuosius collegas, pa
linkėdamas pasiekti gražių pa
sekmių šiose varžybose ir paga
liau įteikdamas J. Venclovai sim-

bolinę dovaną — Lietuvos vaiz
dų albumą.

Prakalba ir J. Venclovas, savo 
žodį baigdamas linkėjimu, sykį 
užmegztas pasaulio lietuvių jau
nimo sportines varžybas vėl at
gaivinti laisvoje Lietuvoje. Olim
pinė trispalvė išnešama, ir 
sideda pačios varžybos.

*■ *

Pustrečios dienos truko
žybos, pateikusios gausiems žiū
rovams nemaža mielų akimirkų. 
Buvo žaidžiama krepšinis vy
rams, tinklinis bei stalo tenisas 
vyrams ir moterims. O šešta
dienį atskirame stadijone gavo 
progos pasitempti lengvatlečiai 
vyrai, moterys ir jauniai. Sma
gu stebėti sportinį atžalyną, be
sistengiantį neatsilikti nuo savo 
vyresniųjų. Pasiektas pasekmes 
surasime vėliau šio laikraščio 
sporto skyriuje, čia reikėtų pa
brėžti, jog neapsieita ir be Lie
tuvos lengvatletikos rekordų pa
gerinimo. Taip Elv. šikšniūtė 
(Žaibas) 60 m moterims prabė
go nauju rekordiniu laiku — per 
7,8 sek. Tikėkime, kad kitose pa
našiose varžybose ji ir kiti dą- 
lyviai sukirs ir daugiau senųjų 
rekordų. Stadijone Br. Ketura- . 
kis ,be konkurencijos) pademon
stravo 1 mylios ėjimą.
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Pasibaigus paskutinėms fi
nalinėms tinklinio ir krepšinio 
varžyboms, paaiškėjus šių var
žybų laimėtojams, atitinkamo
mis iškilmėmis varžybos buvo 
baigtos, o laimėtojams išdalytos 
clevelandiškių suaukotos dova
nos bei dal. V. Raulinaičio pa
gaminti diplomai.

Laimėtojai ir dovanos pasi
skirstė taip:

Krepšinyje I-ją vietą išsiko
vojo Chicagos Perkūnas ir gavo 
antrąkart laimėtą Dr. Almino 
pereinamąją dovaną; II v. — 
Gintaras (Sala'sevičių-Luizų do
vana) ; III v. — Žaibas.

Tinklinyje vyrai: I v. —Per
kūnas (Čiurlionio ansamblio do
vana) ; II v. Lituanica (Augus- 
tinavičių dov.); II v. Žaibas.

Tinklinyje moterys: I v. Gin
taras (Clevelando L. Tremt. Dr- 
jos perein. dovana, antrąkart) ; 
II v. žaibas (Clevelando Litua
nistinės mokyklos dov.); III v.
— Perkūnas.

Lengv. atletikoje pirmąsias 
vietas ir dovanas išsikovojo:

100 m. bėg. vyrams — V. 
Adamkavičius (Liet.) — Jakubs 
F. Home dov.

Rutulys vyr. — Z. Puzinaus- 
kas (Lituanica) — NYC Clev. 
dirbt, dirbančiųjų dov. Jis pats 
buvo pirmasis ir disko metime
— prekyb. I. Šamo dov. - 

šuolyje į augštį ir tolį pir
muoju išėjo V. Adamkavičius 
(Lituanica) — dvi dovanos: 
Wilkelio F. Home ir žaibo kl.

400 m. bėg. vyrams — Sig. 
Zubkus (Lituanica) — Dirvos 
laikr. dovana.

1500 m. bėg. vyrams — č. 
Melsbakas (žaibas) — Laikūnų 
dov.

Estafete 4x100 m. yyr. I v.
— Lituanica (A. T. Taut. S-gos 
Clevelando sk. dovana); II ,v. 
žaibaš.

Moterų grupėje visas pirmą
sias vietas susirinko, Elv. 
niiįtė ir St, Juodvalkytė

šikš- 
(abi

žaibas). Pirmajai teko: Januš- 
kių dov. už 60 m. bėgimą, Clev. 
neolituanų dov. už šuolį į augštį 
ir Dr. Degėsio — už šuolį į tolį. 
Antroji gavo J. Kazėno ved. vy
rų okteto dov. už rutulį ir Mi- 
koliūnienės dov. už diską.

Jaunių grupėje pirmosios vie
tos atiteko: Alg. Liutkevičiui už 
rutulį (Organizacinio kom-to 
dov.), šuolį į augštį (Dr. Ra
manausko dov.) ir į tolį (Miko- 
liūnienės dov.), G. Motiejūnui už 
100 m. bėgimą (A. Bielskaus 
dov.) ir K. Germanui už 1000 
m. — Org. kom-to dov.

Komandų stalo tenisas, 
vyrams — Gintaras I (V. Ba- 
kūno perein. dovana antrąkart), 
II v. žaibas, III v. Gintaras II ir 
IV v. — Perkūnas; moterims I 
v. — žaibas (L. Kultūros Fondo 
perein. dov. antrąkart), II v. 
Gintaras, III v. Perkūnas, (šio
se varžybose už žaibą lošė: J. ir 
Alg. Nasvyčiai, .Lukavičius, K. 
Laikūnienė ir B. Smetonienė).

Stalo tenisas individualiai ir 
poromis: vyrai — I v. J. Nasvy- 
tis (Clev. Ateities kl. dov.), II 
v. Gvildys (Toronto Vytis) — 
Clev. Teisininkų dov.; moterys 
— I v. J. Rutelionienė (IVashing- 
tono L. D-ja) — Daugėlų dov. 
ir K. Laikūnienė — II v. Augus- 
tinavičių dov.; vyrų dvejetas I 
v. J. Nasvytis-Gvildys (Shelley 
ir Dunbaro kavinių dov.); miš
riam dvejete I v. Rutelionienė - 
Gvildys (Clev. Taut. korp. sam-' 
būrio dov.), II v. Laikūnienė- 
J. Nasvytis (Lasniko ir Pix 
Beverage dov.).
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Skatinant paskirus sporto klu

bus kultivuoti kiek galint dau
giau sporto šakų ir pasiekti 
aukštesnių pasekmių, Clevelando 
lietuvių visuomenė buvo pasky
rusi specialią dovaną — didžią
ją taurę klubui, surinkusiam 
daugiausiai taškų už visas ketu
rias vietas, laimėtas kiekvienose 
paskirose varžybose. Toji dova
na atiteko Clevelando žaibui, su
rinkusiam iš viso 111 taškų (su 
jaunių pasekmėmis būtų 150 t.). 
Antruoju pasiliko Chicagos Gin
taras, su 70 tšk., toliau Lituani
ca 69 tšk., Perkūnas 60 tšk., ir 
t.t. šią dovaną žaibui pakviestas 
įteikė žaidynių garbės komiteto 
narys A. Tamulionis.

Apdovanojus laimėtojus, Vyr. 
FASK pirm. Z. Puzinauskas pa
dėkojo clevelandiškiams už pui
kiai surengtas sporto varžybas, 
nuoširdų sportininkų globojimą 
(vos keletas tegyveno viešbuty
je, gi visus kitus dovanai maiti
no ir apnakvindino paskiros šei
mos, kai kurios net po du ar 
tris sportininkus), už gausias 
dovanas pirmųjų vietų laimėto
jams. Ta pačia proga jis pa
stebėjo, kad kitąmet chicagiš- 
kiams teksią pasispausti, kad 
neatsilikus nuo clevelandiškių, 
nes Vyr.-FASK šių žaidynių 
proga sekančias žaidynes nuta
rė ateinančiais metais rengti 
Chicagoje.

Varžybas uždarius, ' daugelis 
jų dalyvių išskubėjo namo, kur 
rytojaus dieną laukė vėl kasdie
nis darbas, tačiau dalis dar pa
siliko keletai valandų pratęsti 
malonų bendravimą suruoštame 
sportininkų pobūvyje.

žaidynėms pasibaigus ir spor

Paskutiniąsias savo kelionės 
mylias sukoriau vingiuodamas 
pro palapinių kaimus, pro moli
nių pirkelių likučius, bunkerius, 
apkasus, spygliuotas vielas ir 
sunkiųjų ginklų vamzdžius, nau
jais, armijos inžinierinių dalinių 
pastatytais keliais.

Kylant artilerijos tonui, atgi
mė kadais pergyventi jausmai — 
kai Stalino vargonai grojo po au
simis ar Berlyne, po ne tuščiai 
paskelbto alermo, griūvant pa
statams. Sustojau viename slė
nyje tarp 10 palapinių — lauko 
ligoninėje, apie penkias mylias 
nuo priešo, kurių vienoje pra
dėjau Korėjos veterano karjerą.

Pakeliui per Korėją pakanka
mai prisiklausiau ginklo draugų 
komentarų apie šį kraštą. Globa
linės politikos, laisvųjų tautų bei 
demokratijos apsaugojimas ir 
Jungtinių Tautų kooperacijos ar
gumentai blėso bendroje nusi
skundimų nuotaikoje. Naujokas, 
atplėštas nuo palyginamai lepaus 
gyvenimo, negalėjo ir nenorėjo 
suprasti, kodėl kovoti, kodėl ko
rėjiečiai patys nekovoja už savo 
reikalus. Syngman Rhee sakosi 
turįs virš milijono vyrų, tik 
trūksta ginklų.

— Še, tegul ima mano! Rizi
kuoti gyvybe ir gyventi mizer- 
ną gyvenimą dėl šito ubagyno? 
Pagaliau, jeigu taip, jeigu šitas 
mažas karas neišvengiamas, tai 
kodėl aš? Tūkstančiai, šimtai 
tūkstančių kaip tik dabar pra
banginiuose butuose linksmina
si, šoka apsvaigę blandžioje 
šviesoje, gal net su mano mer
gaite ?

Taip, kaip nuo pasaulio pra
džios, turbūt ir visados, žmogus, 
ištraukęs nelaimingą bilietą, 
jieškos ramybės nusiskundimuo
se.

Ir taip aplinkumos veikiamas 
pradėjau artimos pafrontės kas
dienybę. Neišvengiamai pradžioj 
slėgė sunkios mintys. Kad ne- 
nugrimzdus į pavojingą scho- 
penhauerizmą, reikėjo pervertin
ti dalykų prasmę ar bent imtis 
naujos interpretacijos. Taip kri
to negatyvus ženklas ant biblio
tekų, pobūvių, mylimos mergai
tės, draugų kompanijos, savait
galių, minkštos lovos, fotelių ir 
panašių dalykų, vedančių į išti
žimą ir kilniosios žmogaus pri
gimties sugadinimą, šičia gi duo
tos sąlygos išugdyti tokias do
rybes, kaip užsigrūdinimą, did
vyriškumą, kovos užsidegimą ir 
t.t. šičia ir oras su tekančios 
saulės kvapu, kaip naujas patie
kalas tavo plaučiams ir akį ve- 
riantys kalnuoti kalnai, į kuriuos 
nė vienas iš tavo protėvių kojos 
nebuvo įkėlęs, tolimi horizontai 
praturtina akiratį, į kuriuos pri
siminimų vaizdais mintys skren
da, ir į vieną akordą susilieja 
artilerijos triukšmas, lėktuvų 
burzgimas ir kulkosvaidžių tra
tėjimas.

Bet gal, mielas skaitytojau, 
savo, nuotaikom gadinu tavo gerą 
skonį, nes juk ir tu turi savo 
bėdų, turi pagrindo apkaltinti 
savo gyvenimo šuniškumą, ar 
pro sukąstus dantis paleisti jį 
šypsena. Aš leidau sau pamesti 
tuos kelis ciniškus vaizdus, kad 
parodžius, kaip galima iš nostal
gijos, iš mizernos ekzistencijos 
vėl pakilti į gyvenimą.-

Dabar krypsiu prie objekty
vesnio dalykų aprašymo. Kokios 
nuotaikos beviešpatautų atski
rame individe, faktas pasiliks

faktu, kad Šamo armija yra ge
riausiai aprūpinta ir beveik vis
kas padaryta užtikrinti kario 
gerbūvį, kiek tai iš viso čia įma
noma. Religiniai, teisinai, lavi
nimosi ir pramoginiai interesai, 
atsižvelgiant karo lauko sąlygas, 
yra aukštame lygyje.

Kekvienas, norintis dvasinio 
patarnavimo, yra atleidžiamas 
nuo pareigų bet kuriuo metu ir 
aprūpinamas transportacija pa
siekti savo religijos kapelioną. 
Tas pat tinka pasakyti apie juri
dinius poreikius. Kaip pavyzdį, 
paimsiu sunkios ligos atvejį šei
moje. Sunkiai sergant vienam iš 
tėvų ar žmonai, Mėgiamasis gali 
trijų dienų laikotarpyje parvyk
ti namo iš Korėjos. Tokia kelionė'! 
prasideda daktaro pažymėjimu, 
jį įteikiant Raudonajam Kryžiui. 
Toliau viskas eina telegrafiniais

ir telefoniniais kanalais automa
tiškai. Per maždaug 24 valandas 
liečiamasis ,yra paruoštas sėsti 
į lėktuvą.

Kiekvienas turi teisę ir skati
namas pasinaudoti koresponden- 
ciniais gimnazijos ir kai kuriais 
universiteto kuršiais, dauguma 
dalinių aprūpinami kino filmo- 
mis. Kartais nuo karto ateina 
žurnalų ir knygų siuntos, sporto 
įrankiai taip pat neužmiršti.

Kiekvienas kareivis per savo 
tarnybos laikotarpį mažiausiai 
bent vieną kartą gauna penkių 
dienų atostogas Japonijoje. Sun
kiai sužeistųjų evakuavimas 
vykdomas malūnsparniais. Tai 
yra iš tikrųjų nepaprastas civi
lizacijos laimėjimas. Sužeistasis 

| iš lauko ligoninių, kelių minučių 
'laikotarpyje, pergabenamas į pil- 

’i nai įrengtas atokios užfrontės 
ligonines, kur teikiamas pilnu
tinis aprūpinimas, apimant net 
smegėnų operacijas..

Dar noriu šiek tiek pasakyti 
apie kasdienines sąlygas. JAV-se 
daug kalbama apie žiaurų,' Si
birui brolišką orą. Tačiau, iš 
mano dviejų mėnesių patirties, 
turiu pasakyti, kad čionykštis 
klimatas yra neblogesnis kaip 
pvz.,, Chicagos. žinoma, apkal
bėti žiaurumai nėra iš piršto 
laužti, bet tai paseka lauko są
lygų.

Korėjos paviršius apkrautas 
nenaudingais, judėjimą trukdan
čiais kalnais. Civilinis ir karinis 
gyvenimas koncentruojasi slė
niuose. Pirmųjų linijų kariai ne
išvengiamai turi lindėti apka
suose ir bunkeriuose, bet maž
daug mylios atstumu, per visą 
Korėją karinis gyvenimas vyks
ta standartinėse, 10 vyrų pala
pinėse. Miegama ant suglaudžia
mų lovų, paklotų miegamuoju 
maišu, prieš šaltį kovojama ga- 
solino krosnelėmis, dauguma da
linių turi elektros'šviesą. Tai yra 
palapinės, kuriose slenka šimtų 
tūkstančių geriausi metai. .Jose, 
prie gasolino kaitros, atšvenčia- 
mi pobūviai, šokama su fotogra
fijomis vietoje mergaičių, jose 
gimta ilgesio laiškai...

Šiomis dienomis E. bendradar
biui teko proga susitikti su Len
kijos žydais, kurie 1939 m. ru
denį iš Rytų Lenkijos, atėjus į 
ten Sovietų kariuomenei, buvo 
išsiųsti į Kazachstaną. Ir jie 
papasakojo, kad 1941 m. į tą 
kraštą buvo daug deportuota iš 
Pabaltijo valstybių, taip pat iš 
Rytų Lenkijos. Klimatinės są
lygos ten esančios gal geresnės 
nei kur kitur, ypač Alma-Atos 
apylinkėse, ir karo metu beveik 
nebuvo jokių epidemijų, užtat 
siautė badas, ir daug deportuo
tųjų mirdavo. Dalis ištremtųjų 
buvo "laisvi”, kiti buvo uždaryti 
koncentr. stovyklose, bet visų 
gyvenimo sąlygos barakuose bu
vo baisios. Per pasikalbėjimą 
teko patirti įdomių smulkmenų 
apie j ten išsiųstų žydų gyve
nimo sąlygas ir kaip jie grįžo į 
Lenkiją, o iš jos vėliau galėjo 
oficialiai ir organizuotai išvykti 
į Vak. Vokietiją, gauti DP sta
tusą ir emigruoti j JAV. šitie 
pasakojimai tik patvirtina gen. 
Morgano, buv. UNRRos britų 
zonos .direktoriaus, pranešimą, ir 
tuo būdu darosi suprantamiau, 
kodėl jis iš tų pareigų buvo pa
šalintas ir apšauktas antisemi
tu.

un-tą ir vėl nori gauti gydytojo 
diplomą, kuris JAV-se jau pri
pažįstamas. O kiek buvo lietuvių 
ir kitų pabaltiečių, kurie ištrem
ti galėjo lankyti Sibire un-tus, 
grįžti į namus ir oficialiai iš
vykti j Vak. Vokietiją? čia su
minėti faktai įrodo, kokia iš 
tikro buvo žydų "deportacija”, 
kaip juos repatriavo ir kaip jie 
galėjo išvykti į Vak. Vokietiją ir 
JAV.

Apie sovietų gyvenimą jie te
galėjo patvirtinti, kas jau mums 
žinoma iŠ spaudos, 
žmonių pasakojimo. 
Sov. Sąjungoje gali 
venti ypač vagys,
melagiai, skundikai ir šnipai, vi
sur baisus skurdas, vargas, ne
tvarka, siaučia tikras teroro re
žimas. Pvz., tokioj Alma-Atoj 
buvo pagal planus vienas ir tas 
pats fabrikas pastatytas net tris 
kartus. Visi planai visuomet 
įvykdomi "daugiau nei normos 
reikalauja”, bet pusė gaminių 
"išgaruoja”. Vagia visi, net ir 
MVD. Kas nevagia, negali gy
venti ir miršta badu,- todėl val
dinį turtą šavinasi net Sovietų 
pareigūnai. Taip pardavinėjami 
ne tik fabrikų gaminiai, bet ir iš

nimu, 1939 m. rudenį NKVD su 
kitais deportavo į Kazachstaną. 
Pasakotojas buvo vieno Lenkijos 
un-to medicinos fakulteto stu
dentas, o jo dabartinė žmona — 
baigusi Lenkijoj gimnaziją. Po 
kiek laiko abu įstojo į vieną 
Kazachstano medicinos institu
tą ir jį 1943 m. baigė, gavę gy
dytojo laipsnį ir kvalifikaciją. 
Sovietai, pasirodo, pripažino 
"buržuazinių” mokyklų doku
mentus ir net Lenkijos un-tuose 
išklausytus semestrus. Baigę 
minimąjį medic. institutą, gavo 
gydytojų vietas ir abu dirbo, su 
laiku pasidarė net skyrių vedė
jais. Dirbdami kaip gydytojai 
galėjo laisvai judėti ir patirti 
apie kitų deportuotųjų padėtį, 
nes j ligonines retkarčiais pa
tekdavo ir vienas kitas iš trem
tinių. Pasibaigus karui, kaip 
Lenkijos gyventojai, galėjo ofi
cialiai grįžti j namus. Nepoilgo 
iš Lenkijos oficialiai išvyko į 
Vak. Vokietiją, gavo DP statu
są ,vėl lankė un-tą ir gavo- dip
lomą. Vokietijoj dirbo taip pat 
kaip gydytojai, o kaip DP išvy
ko į JAV. Kadangi JAV nepri
pažįsta nei Sovietų, nei Vokieti
jos un-tų diplomų, tai ši šeima, 
dabar jau kaip vyras ir žmona, Į ligoninių vaistai. Vaizdas per- 
atvyko į Šveicariją, kur lanko dėm liūdnas.
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tininkams išvažinėjus, užsimirš 
vienas kitas technikinis trūku
mas, kurio, esamose sąlygose gal 
ir nebuv.o galima išvengti, tačiau 
žaidynių, auklėjamoji reikšmė, 
didesnė negu paviršutiniškai at
rodo, išryškės kitais metąis, ka- 
fla Chicagop suplauks tikriau-; 
šiai nebe viena, bet kelios šimti 
nės jaunuolių, sporto ėntuzias

A. L Vasaros nuotaika Alytaus parke
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