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PASIUNTINIŲ 
PASITARIMAI SU 

VLIKU
Praėjusiuose Dirvos numeriuo

se skelbėme mūsų pasiuntinių 
konferencijos oficialiuosius pra
nešimus. Iš jų patyrėme, kad 
pasiuntiniai tarėsi tarpusavyje 
ir su Estijos bei Latvijos pa
siuntiniais. Tuoj imi pasitarimų, 
liepos mėn. 7 d. ministeris 2a- 
deikis išskrido atgal į Washing- 
toną. Ministeris St. Lozoraitis 
dar pasiliko Londone. Mūsų ko
respondentas iš Londono infor
muoja, kad min. St. Lozoraitis 
šiomis dienomis turėjo ilgesnius 
pasikalbėjimus su Lenkijos vy
riausybės Londone užsienių rei
kalų ministeriu Sokolatvskiu ir 
buvo atsilankęs pas Lenkijos 
prezidentą Aleksandrą Zaleskį.

Iš Londono ministeris St. Lo
zoraitis ir ministeris B. K. Ba
lutis vyksta į Paryžių, kur dar 
kartą ves pasitarimus su VLIKo 
delegacija.

šį kartą VLIKo delegacijon 
įeina: Norkaitis, Ivinskis, Šidiš
kis ir Karvelis. Delegacijos su- 
dėtin turėjo įeiti M. Krupavi
čius, l>et jis išvykęs į ligoninę 
savo sveikatos patikrinti. Taigi 
vieton Krupavičiaus į delegaciją 
įeina' Karvelis. Charekteriųga, 
kad Krupavičius visad tokių
sitarimų metu "sugeba” susirgti 
ir išvykti. Ilgesnį laiką Vlike dir
busiems tos ligos jau buvo per
daug ątsibodusios, bet jos ir da
bar tebesikartoja. Tai bereika
linga vaidyba, kuri paskiau, blo
gai atsiliepia į sprendžiamus 
klausimus.

Mes linkėtume, kad šis pasiun
tinių ir Vliko pasitarimas būtų 
visais požiūriais pozytivus, baig- 

■ tų|1>e'r§ždžliiš*'glhčus''ir į visą 
laisvinimo darbą įneštų blaivios 
nuotaikos.

Chicagoje pasibaigus triukš
mingai respublikonų partijos 
konvencijai ir išrinkus kandi
datus į Baltuosius Rūmus, pa

'. Pirmadienį adaryta jų konvencija

Demokratai išėjo į sceną

staroji savaitė paviršutiniai at
rodė rami. Tačiau tikrumoje de
mokratai vedė karštus pasitari
mus ir rengėsi savo pasirodymui 
šią savaitę Chicagos Tarpt. Am
fiteatro patalpose. Vėl kelias 
dienas vyks triukšmingi posė- 

vėl ne tik Chicagon su
plaukę delegatai, bet ir nemažiau

’ . . . . TPrie Nepriklausomybės paminklo, Kaune, praeid avo visos didžiosios lietuvių tautos.'šventės. Da-
- . .. Mr okupantą^PWiPklą,.išgriovė. '

/

SOVIETŲ 
GROBIMAI

Sovietų grobimai išgarsėję vi
sam pasaulyje. Jie tais grobi
mais nori įbauginti savo priešus 
ir pakirsti atsparumą kovoti 
prieš komunizmą. Vienur tie gro
bimai pasibaigia nužudymais, 
kitur išgabenimais į Sovietų Są
jungą.

Pastaruoju laiku viso pasaulio 
spaudoje nuskambėjo du nauji 
grobimai, neskaitant eilės ma
žesniųjų. Berlyne buvo pagrob
tas advokatas Dr. VValter Linse, 
o Paryžiuje jų pačių į bėdas pa
kliuvęs tarnas Jan Dyohojovvski. 

■ Dr.' W.'Linse- buvA-vienas'iš

PAVERGTOJE 
TĖVYN ĖJĘ
VILNIAUS GYVENTOJŲ 

KRAUSTYMAI

Vilniaus Vykdomasis Komite
tas gegužės mėnesio pabaigoje 
pradėjo plačiu mastu gyventojų 
iškraustymus iš miesto centro. 
Miesto centre gyvenantiems bu
vo įsakoma išsikraustyti iš už
imamų butų per 3-7 dienų lai
kotarpį. Iškraustomiems gyven
tojams liepiama apsigyventi 
daugiausiai kitoj pusėj Neries, 
Ukmergės gatvės rajone. Tik 
valstybinių įstaigų tarnautojams 
leidžiama apsigyventi mediniuo
se nameliuose Užupyje arba 
Rasų kapinių rajone.

Šių iškraustymų priežastis 
esanti ne politinė. Tai esą su
rišta su vadinamąja miesto re
konstrukcija, o taip pat ryšium 
su įsakymu decentralizuoti įstai
gas. Prie to prisideda taip pat 
ir žymus Vilniaus miesto įgulos 
padidinimas. Vykdomasis komi
tetas yra gavęs įsakymą iš pa
čios ministrų tarybos ištuštinti 
miesto centre kelis tūkstančius 
būtų ir buvusius jų gyventojus 
apgyvendinti priemiesčiuose.

Iki gegužės 20 dienos jau bu
vo iškraustytą apie 2,000 butų 
centriniuose miesto rajonuose, 
vadinamuose Stalino, Lenino ir 
Dzeržinskio vardais. Miest.p sta
tybos trestas tuo pačiu metu 
pradėjo kanalizacijos, vandentie
kio įrengimų darbus ir ėmėsi re
montuoti daugelį namų. Nurodo
ma, kad, pvz., ties Basanavičiaus 
gatve (anksčiau vadinta Didžią
ja Puhulianka) nuo pat karo ligi 
šiol dar nebuvo nieko daryta na
mams atstatyti.

Lūžis Irane, o Korėjoj laukimas*•

Daug rūpesčių ir nemalonumų I optimistiškai iš anglų pusės su- 
anglams pridaręs Irano ministe-, tiktas, labai greit negalės pasi- 
rio pirmininko, kraštutinio na- baigti. Naujasis ministeris pir- 
eionalista Mossadegh, valdymas ’ mininkas, jei asmeniškai ir norė- 
pasibaigė. Jis buvo gavęs pa- tų su anglais ginčą greit baigti, 
skyrimą sudaryti naują minis-j to negalės padaryti. Mat, Mos-
terių kabinetą, bet paprašė dik-isadegh valdymo laikais iranie- 
.tatoriaus , teisių šešiems mene-j čių patriotiniai jausmai buvo la- 
siams išbristi iš Irano ūkinių 
sunkumų ir tų diktatoriaus tei
sių jam nedavė. Gal jam tas iš
imtines teises ir būtų suteikę, 
jei jis būtų patiekęs savo nu
matytų darbų planą. Deja, jis 
to plano nepatiekė.

Irano parlamentas parinko ir 
šachas paskyrė naujuoju minis
teriu pirmininku Qavam, 77 me
tų amžiaus žinomą politiką, jau 
du kartus buvusį ministeriu pir
mininku. Jo valdymo laiku iš 
Irano buvo išprašyti karo metu 
susikraustę rusai. Naujasis mi
nisteris pirmininkas yra žino
mas antikomunistas, nuosaikus 
konservatorius, britams priim
tinas partneris.

Tik parinkus Qavam naujuo
ju ministeriu pirmininku visoje 
Anglijoje atsirado nauji tvirti
nimai, kad dabar su Iranu gin
čijamus naftos klausimus pa
siseksią abiems pusėms palankiai 
išsfepręsti. Tuo- tarpu komunis
tiniam pasaulyje pasigirdo šū
kiai, kad šalin išdaviką, šalin 
anglų samdinį. Vien tie šūkiai 
jau aiškiai pasako, kad naujasis 
ministeris pirmininkas komunis
tams visiškai nesimpatiškas.

šis lūžis Irane, kad ir labai

bai karštai padirginti ir jie, kaip 
ten bebūtų, kad ir jkliūvo į di
delius ūkinius sunkumus, bet 
anglų vistik atsikratė. Ir nauja
sis ministeris pirmininkas, skai- 
tydamasis su parlamento ir tau
tos nuotaikomis, turės eiti at
sargiai, rasti kompromisus. O 
kompromisų suradimas visad 
reikalauja ilgesnio laiko.

KORĖJOS FRONTE

KEIČIA LIETUVIŠKUS 
PAVADINIMUS

Pirmojo Lietuvos kariuome-
. pės savanorio Povilo Lukšio žu- ledos.

v

vimo vieta, esanti Kėdainių aps
krityje, buvo pavadinta Lukšia- 
kaimis. Dabar ta vietovė vėl pa
vadinta. Aristava. Tokius lietu
viškų vietovių pakeitimus, Mas
kvai įsakius, atlieka tariamas 
Lietuvos prezidentas Justas Pe-
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49 MOKINIAI GALI 
MOKYTIS TOLIAU
Sprendimo laukia dar 66

Vasario 16 Gimnazijos moki
nių vasaros atostogos baigiasi 
12 rugpjūčio. Visi 115 mokinių 
išsiskirstė tų atostogų su vilti
mi, kad galės grįžti atgal. Bet 
paskirų mokinių rėmėjų būreliai 
mokslą užtikrino dar tik 
49-niems. Per šias tris savaites, 
iki atostogų pabaigos, tikimės, 
pasaulio lietuviai ištars savo 
sprendimą ir likusiems dar be 
globėjų mokiniams.

Nei PLB Vokietijos Krašto 
Valdybos memorandumai, nei 
Vasario 16 Gimnazijos Vadovy
bės prašymai nerado atgarsio iki 
šiol nė vienoje pasaulio lietuvių 
organizacijoje, o juo labiau kur
čios liko mūsų prašymas kita
taučių įstaigos ir organizacijos, 
nes atsisakė suteikti piniginių 
subsidijų, o kitos visiškai neat
siliepė.

Bet atsirado užjūriuose 900 
tautiečių, kurie ištarė: paskuti
niajam lietuvių tremties jauni
mui mes padėsime kovot už savo 
gimtos kalbos ir Tėvynės meilės 
išlaikymą, mūsų pavyzdžiu pa
seks kiti, ir užtikrinsime Vasa
rio 16 Gimnazijos egzistenciją! 
Tie 900 tautiečių ryžosi apmo
kėti Gimnazijai 49 mokinių iš
laikymą, o savo jautriuose laiš
kuose ragina mus laikytis ir ne
prarasti vilties, kad ir likusiems 
mokiniams atsiras nauji globėjų 
būreliai.

Ne vien būreliai. Yra atskirų 
asmenų, mūsų brangių tautiečių, 
kurie vieni iš savo kuklaus už
darbio^ apsiginė išlaikyti po vie- 
ną mokinį, štai vieno tokio tau-" 
tiečio, iš Anglijos, laiško ištrau
ka:

"Nors aš nekažin kiek uždir
bu, bet atjausdamas Jūsų gim
nazijos sunkią būklę, nutariau 
paimti į savo piniginę globą Jū
sų gimnazijos vieną mokinį. Kaip 
laikraštyje radau parašyta, kad 
išlaikymas kainuoja 20 dol. į 
mėnesį, tai išeitų 7 svarai mė
nesiui. Aš į savaitę gaunu 5 sv. 
15 šil., be to, dar turiu kitų įsi
pareigojimų ...”

Pusantros savaitės uždarbį 
aukoja kas mėnuo Vasario 16 
Gimnazijai, vienam mokiniui iš
laikyti, ir prašo:

”,.. mano pilno adreso neskel
bti niekur, tiktai galite paminė
ti, kad iš Anglijos”.

Tai jaudina .mus ir džiugina. 
Yra dar tautiečių, kurie bend
riems Tautos reikalams atsižada 
net trečdalio savo mėnesinio už
darbio ištisiems metams!

DR. M. J. COLNEY — 
LIETUVIU 

BENDRUOMENĖS 
VICEPIRMININKAS
Adv. Lapinskui pasitraukus, į 

Amerikos Lietuvių Bendruome
nės Organizacinį Komitetą š. m. 
liepos mėn. 19 dieną New Yorke 
įvykusiame posėdyje vienbalsiai 
buvo išrinktas Dr. M. J. Colney, 
Amerikos Lietuvių Tautinės Są
jungos Pirmininkas. Dr. Colney 
antrininku organizacinis komite
tas išrinko Dr. Bronių Nemicką.

LOKo vicepirmininkui Karo
liui žalkauskui išėjus iš Komi
teto, Dr. M. J. Colney išrinktas 
ir į LOKo prezidiumą I-muoju 
vicepirmininku.

Tame pačiame LOKo posėdy
je Jonas Valaitis (iš Waterbu- 
ry) išrinktas Dr. Petro Vileišio 
antrininku.

LOKas, vykdydamas savo už-, 
davinius .ligi šiol jau suorgani
zavo 5 apygardas ir 17 apylinkių, 
o paskutiniame savo posėdyje 
priėmė vidaus, statutą, kuris žy
miai palengvins ateities darbą.•

60 mil. amerikiečių savo televi
zijos aparatuose stebės karštas 
kalbas ir dar karštesnes, tiesiog 
laukinėmis virstančiomis de
monstracijas su dainomis, kly
kavimais, net muštynėmis ir ne
suskaitomais transparentais su 
kandidatų pavardėmis ir įvai
riais šūkiais. Pasikartos įvykiai, 
prieš kuriuos jau pradeda kelti 
balsą nuosaikioji amerikiečių 
spauda.

Stebėtojų nuomone, liepos 21 
prasidėjusi demokratų konvenci
ja Chicagoje , pasižymėsianti 
karščiausiomis kovomis visame 
20 m. demokratų valdymo lai
kotarpyje. Priešingai respubli
konams, kurie turėjo tik dviejų 
vyrų pasirinkimą, demokratai 
savo kandidatų tarpe turi net 
apie 20 pavardžių, tačiau rim
čiausių kandidatų yra nedau
giau septynių. Nei vienas iš kan
didatų nėra kiek arčiau priėjęs 
prie 616 daugumos, reikalingos 
laimėti nominacijai.

Pagal ofic. duomenis labiau
siai pasistūmėjęs yra Tennessee 
senatorius Estes Kefauver, lig- 
šiol surinkęs 257 su puse balsų. 
Toliau seka Georgia šen. Richard 
B. Russell su 161 su puse balsų, 
A. H ar r i man yra trečiasis zsu 

• »112 su -puse- -balsų,-clllmois fcu- 
bern. Adlai Stevenson turi 41 su 
puse, o visi kiti kandidatai ben- 

1 drai buvo surinkę 231 su puse. 
1 380 delegatų iš viso dar nėra 

pasisakiusių, už ką jie balsuotų. 
Iš kitų kandidatų minėtini: šen. 

’ Robert S. Kerr, viceprezidentas 
Alben W. Barkley, šen. Brien 
McMahon, senato pirm. Sam 
Rayburn ir kt. šių metų kon
vencijoje demokratai iš viso tu
rės 1,574 delegatus, tačiau bal
suoti galės tik 1,230 delegatai. 
Srytinių delegatų bus 886 (su 
pilno balso teise), o 688 delega
tai teturės tik po pusę balso.

Sunku pasakyti, kuris iš gau
saus būrio demokratų kandida
tų laimės Chicagos politinėse 
rungtynėse ir ar tai bus tiek 
stipri asmenybė, kuri per lap
kričio 4 d. rinkimus laimėtų 
prieš Eisenhowerį. Aišku tiek, 
kad kovos bus ilgos ir vargiai 
betikima, kad per pirmąjį bal
savimą kas nors laimėtų. Grei
čiausiai teks pravesti kelis ar net 
dešimtį rinkimų. Politiniai 

I mentatoriai (Drew Pearson) 
spėlioja, kad pats Trumanas 
lįs pasiryžti pakeisti savo 
sistatymą ir pastatyti savo kan
didatūrą, ypač jei kandidatais 
išrinktų šen. Russell (nesitiki
ma, kad jis laimėtų šiaurės vals
tybių balsus) ar šen. R. Kerr. 
Trumanas nemanąs, kad Barkley 
(74 m. amž.) ar Rayburn (70 
m.) dėl jų amžiaus būtų tinkami 
kandidatai rinkikams, šiuo metu 
prezidentas daugiau pasisakąs 
už gubernatorių Adlai Steven
son ir Averell Harrimaną. At
rodo, kad šie du ir turi daugiau
sia davinių laimėti, nors Steven- 
sono nusistatymas stoti į rin
kiminę kovą ligšiol vis dar buvo 
neigiamas — artimiausios dienos 
parodys, ar į viešumą iškils Ste
venson, (gal vad. deadlock at
veju, kai kiti nesurinks, pakan
kamai balsų), kuris delegatams 
labiau bus priimtinas už popu
liarųjį nusikaltimų Amerikoje 
aiškintoją ir televizijos herojų 
Kefauver ir už RooseVelto —
Trumano valdymo laikų vieną 

, ramsčių, buv. atstovą Maskvoje 
. A. Harrimaną, (ai.)

organizatorių atidengti visas so
vietų klastas, vykdomas Rytų 
Vokietijoje. Jis buvo išdirbęs 
žinių rinkimų sistemą ir jų pa
skelbimą viso pasaulio įtakin- 
giesiams, kad atkreiptų dėmesį, 
ką komunistai išdarinėja už ge
ležinės uždangos. Dėl jo pagro
bimo ,kurį atliko komunistų 
agentai, įteikti protestai ir krei
piamasi į JT.

Jan Drohojowski buvo raudo
nosios Lenkijos ministeris Kai
re. Jis buvo vienas iš tų asmenų, 
kurio rankomis Maskva kėlė 
riaušes ir padegimus. Kada jis 
buvo išaiškintas ir paprašytas 
grįžti į Lenkiją, pamatė, kad jo 
veikimo dienos suskaitytos. Ban
dė pasitraukti ir atgal j Lenkiją 

______ ______ ___ negrįžti. Deja, sovietų agentų 
da. Į tą olimpiadą susirinko 67|J>S buvo pagautas Paryžiuje ir 
tautų atstovai, kurie sudaro virę 
5800 sportininkų rinktinę. Suo
miai didžiuojasi, kad tokio spor
tininkų skaičiaus nebuvo sutrau
kusi nė viena iki šiol buvusi spor
to olimpiada.

Olimpiadą atidarė Suomijos 
respublikos prezidentas dalyvau
jant 100,000 žiūrovų. Atidarymo 
metu buvo įdegta olimpinė ug
nis, kurią į varžybų aikštę įnešė 
garsus Suomijos sportininkas 
Paavo Nurmi. Po to sekė spor
tininkų paradas.

Olimpiadoj pirmą kart:} daly
vauja . Rusija, kuri į varžybas 
atsiuntė gausią delegaciją. Ta 
delegacija nepaprastai stropiai 
saugoma gerai išdresiruotų sar
gų: Iš laisvės kraštų suvažiavę 
sportininkai daro įvairiausius 
bandymus tą sovietų apsaugos 
sistemą sulaužyti. Ar pavyks, 
matysime tik vėliau, kada var
žybos įsiliepsnos.

Olimpiadoj jau dalyvauja Vo
kietija ir Japonija. Į varžybas 
prašėsi įleidžiama ir ..Rytų Vo
kietija, bet leidimo negavo. Lei
dimą- varžybose dalyvauti buvo 
gavusios abi Kinijos, bet Nacio
nalinė Kinija, protestuodama at
sisakė dalyvauti, gi Raudonoji 
Kinija, dar nespėjo savo delega
cijos atsiųsti ir iš viso nežinia

70,000 temano atgal grįžti, 
esą, paskutinieji apklausimai, po 
garsių Koje salos įvykių, grįž- 
tahčiųjų skaičius žymiai padidė
jęs. Ir visa tai šiandien veikia 
pačių amerikiečių nenaudai.

gi,

SUOMIJOJ PAKILI NUOTAIKA

Praėjusį šeštadienį liepos mėn. 
19 d. Helsinki, Suomijos sosti
nėje, buvo atidaryta penkiolik
toji tarptautinė sporto olimpia-

išvežtas, greičiausia, į Maskvą.

LAIVAS — RADIO STOTIS

Paskutinios kelios savaitės 
Korėjos fronte buvo tiek įdomios, 
kiek sąjungininkų aviacija grio
vė elektros jėgaines ir naikino 
komunistų tiekimo bazes. Tie 
griovimai buvo tokie stiprūs, 
kad tik jie, greičiausia, prakal
bino komunistų delegaciją aiš
kiau ir suprantamiau kalbėti. 
Pasigirdo naujų tvirtinimų, kad 
derybos žadančios susitarimą. 
Esą, belaisvių pasikeitime su
rasta nauja formulė, kuriai žada 
tarpininkauti Tarptautinis Rau
donasis Kryžius. Bet ir čia, at
simenant, kad derybos jau vyk
sta ištisi metai, reikia palaukti.

Korėjos paskutiniųjų derybų 
svarbiausioji dalis buvo belais
vių klausimas. Belaisviai, kurie 
buvo kelius kartus apklausti 
specialios komisijos, dažniausiai 
savo- pareiškimams prieštaravo. 
Toks belaisvių "nepastovumas” 
aiškinamas gerai veikiančia ko
munistų propaganda. Ji sugebė
jo dalį belaisvių įtikinti, kad 
verta ir naudinga'namo grįžti.

Seniau buvo skelbiama, kad iš 
esamų 170,000 belaisvių tik kr atsiųs.

Dar praėjusių metų pabaigo
je buvo paskelbta, kad statomas 
laivas-radio stotis. Tokios radio 
stoties tikslas būsiąs priartėti 
prie rusų pagrobtų sričių ir Į jas 
siųsti laisvės žodį.

Dabar jau pranešama, kad ta 
radio stotis jau išplaukusi ir yra 
pakeliui arba jau įplaukusi į Vi
duržemio jūrą. Tik dar nepra
nešama, kokiomis kalbomis ji 
kalbės, bet iš visko matyti, kad 
ji veršis į Balkanų valstybių 
erdvę.

Rusijoje, kaip daugelis pripa
žįsta, labai tobulai vykdomas ki
tų kraštų radio stočių pranešimų 
trukdymas. Yra pastatyta keli 
tūkstančiai radio stočių trugdy- 
tojų, ir jų tinklas, prasiveržu
siųjų pro geležinę uždangą pra
nešimais, vis plečiamas. -

šioji radio stotis, kurios at
stumai kasdien ir kas valanda 
bus kitokie, rusams bus labai 
sunkiai į^andomas kąsnis. Ir gal 
ji pajėgs pavergtiesiams daugiau 
pasakyti, negu iki šiol buvo pa
sakyta. Bet pavergtieji labiau 
laukia ne gražįų žodžių, bet kie
tų veiksmų okupantą sutvarkyti.

ko- 
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ga
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KAS ir KUR
• Kauno Botanikos Sodo stei
gėjas ir direktorius Dr. Konstan
tinas Regelis dabar gyvena Ira
ke ir dėsto gamtos mokslus Bag
dado universitete. Važiuodamas 
į Ispaniją, kur yra pakviestas 
skaityti kelias paskaitas, sustojo 
Romoje, kur jis apsilankė Lie
tuvos Pasiuntinybėje prie šv. 
Sosto. Profesorius, kad ir bū
damas šveicaras puikiai kalba 
lietuviškai ir laukia momento, 
kada galės grįžti į laisvąją Lie
tuvą.
• Vokietijos lietuviai rugpjūčio 
mėn. 3 d. rinks savo vadovybę. 
Kandidatai į vadovybę paskelbti 
liepos mėn. 22 d.
• Mykolui Biržiškai, Nepriklau
somybės akto signatarui, sueina 
70 metų amžiaus. Los Angeles 
lietuvių kolonija, kur dabar M. 
Biržiška gyvena, rengia paminė
jimą.
• Knygų leidykla Te r ra išleido 
antrąją dalį Axel Muntės San 
Michele knygą 312 psl. kaina 
$2.50. Gaunama leidykloje, "Dir
voje” ir pas platintojus.
• Dedamos pastangos, kad so
vietų pavergtų tautų atstovai 
kreiptųsi į 10 valstybių vyriau
sybes, kurios dar nėra ratifika
vusios genocido konvencijos, kad 
greičiau konvenciją ratifikuotų.
• šiais metais Brazilijoje, mi-

nint tragiškuosius birželio įvy
kius, net per 7 Sao Paulo radio 
stotis buvo padaryti specialūs 
pranešimai.
• Dail. J. Rimšos paveikslų pa
roda Rio de Janeiro mieste pra
ėjo dideliu pasisekimu. Beveik 
visi paveikslai išparduoti. Už 
paveikslą "Tropikų malda” Bo
livijos vyriausybė sumokėjo 2000 
dolerių.
• Tremties leidykla Vokietijoje 
išleidžia R. Spalio knygą "Gat
vės berniuko nuotykiai.” Knyga 
būsianti per 500 psl. ir kaštuo
sianti 5 doleriai. Jau dabar ren
kama prenumerata.
• Tremties leidykla Vokietijoje 
jau išleido Jurgio Savickio ro
maną "Šventoji Lietuva”.
• Poetė J. Vaičiūnienė išleidžia 
naują eilėraščių rinkinį "žvaigž
dėtos naktys”. Rinkinį iliustruoT 
ja VI. Vijeikis.

Ar jau pirkai

Vilties,

spaudos ir radijo 

draugijos

STONY BROOK LODGE
PR. LAPIENĖ, Vedėja

Kas mėgsta maudytis jūrų vandenyse, žavėtis gam
ta, džiaugtis lietuviška aplinka, kviečiamas į STONY 
BROOK LODGE, STONY BROOK, LONG ISLAND. čia 
ideali vieta įvairiems pobūviams bei piknikams.

Kambarius atostogoms ir dienas įvairioms išvykoms 
prašome rezervuoti raštu, adresuojant: Mrs. I>ape, Stony 
Brook, L. I., N. Y. Telefonas Stony Brook 7-0586.'

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

DIRVĄ

JAV karių atlyg
Napoleonas sakydavęs, kad 

kiekvienas kareivis nešioja savo 
kuprinėje maršalo lazdą. Tai po
sakis, kuris skambėjo daugiau 
kaip prieš šimtmetį, tačiau jis 
liko įdomus ir šiais laikais api
budinant JAV kario karjerą bei 
iškilimą.

Amerikos karinė tarnyba žy
miai skiriasi nuo kitų kraštų, 
ypač ji prašoka aukštais atly
ginimais ir, be to, atveria gali
mybių net paprastam eiliniui pa
kilti į augštesnį laipsnį.

Dauguma šaukiamų vyrų, 
prieš patenkant į kariuomenę, 
sukuria šeimas, nes šeimos iš
laikymui skiriami priedai yra 
viliojantis pagrindas. Po apmo
kymo, kuris užtrunka tik kelis 
mėnesius, JAV kareivis gauna 
pagrindinio atlyginimo 90 dol. į 
mėnesį. Priedo šeimai, dviejų 
asmenų, mokama į mėnesį 74 
dol. Be to, kareiviams, kurie ne
sinaudoja bendra virtuve, dar 
skiriama į mėnesį 36 dol. mais
tui. šios sumos jau rodo, kad 
kareivis, be šeimos, į metus gau
na 1.512 dol., su žmona 2.100 
dol. su dviem šeimos nariais — 
2.400 dol. ir su trimis nariais — 
2,650 dol.

Energingas ir sumanus kar
jeros kareivis per metus gali iš
sitarnauti seržanto laipsnį. Pa
gal laipsnį pakyla mėnesinis at
lyginimas nuo 150 iki 218 dol., 
taip pat padidinimą ir šeimos 
priedai. Pirmo laipsnio seržan
tas, ištarnavęs 30 metų, gauna 
pensijos 240 dol. į mėnesį.

JAV kariuomenėje pakilimas 
iš eilinio į karininko laipsnį, pa
lyginamai, neturi irgi didesnių 
kliūčių. Į garsiąją Westpoint ka
ro mokyklą atviros durys kiek
vienam amerikiečiui. Pirmenybė, 
žinoma, taikoma karininkų vai
kams, arba senatorių rekomen- 

Iduojamiems jaunuoliams. 'Vį'ČsL 
point karo akademijoje paruo
šiami ir kariuomenės štabo kari
ninkai. Be šios mokyklos, prie 
kaikurių kolidžų veikia karinin
kų paruošimo kursai ir privačios 
priešparengiamosios mokyklos.

Dabartiniu metu JAV kariuo
menės leitenanto atlyginimas 
siekia 235 dol. į mėnesį, kapitono 
— 345 dol., majoro — 425 dol.,

I
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inimai
pulkininko — 625. dol. ir gene
rolo — 1000 dol. Be to, šeimos 
priedai siekia nuo 130 iki 210 
dol. Karininkams po 30 mėtų 
tarnybos skiriamos pensijos: ka
pitonui 365 dol., majorui 425 
dol., pulkininkui — 575 dol., ge
nerolui 785 dol. Visų ginklų da
lyse mokamos karininkams dar 
skridimo, už ištarnautą ar už 
išbūtą fronte laiką gratifikaci- 
jos.

Dabartiniu karinės tarnybos 
įstatymu JAV valdžia mažai 
naudojasi. Reikalingą karių kon
tingentą stengiamasi vis dar su
sidaryti savanorišku verbavimu 
bei atranka. Tokiu keliu einant 
mažiau nukenčia krašto pramo
nė, kuriai atlieka specialistų 
prieauglis, be to, mokiniai ir 
studentai netrukdomai gali už
baigti studijas.

šiuo metu JAV karinė tarnyba 
tęsiasi du metus. Atleistasis še
šis metus skaitomas atsargoje.

JAV kongrese jau yra įneštas 
naujas karių atlyginimo įstaty
mas, kuriuo atlyginimai ir šei
mos priedai numatomi pakelti 
apie dešimt nuošimčių.

Senatorius Douglas taip pat 
įnešė pasiūlymą pertvarkyti visų 
ginklų dalių ir visų laipsnių ka
riams atlyginimus kiek skirtin
gu pagrindu, negu dabar jiems 
mokama. Jis siūlo nubraukti ar 
žymiai sumažinti visų laipsnių 
kariams gratifikacijas. Savo pro
jekte senatorius iškėlė, kad atei
tyje JAV kario tarnyba daugiau 
turėtų remtis garbės, tautinio 
pasiryžimo, patriotizmo bei pa
šaukimo pažymiais. N. A.

RAŠOMOSIOS MAŠINĖLĖS
Garsiosios SMITH - CORONA 

44-rių rakių 'portatyvės rašomo
sios mašinėlės PILNU LIETU
VIŠKŲ raidynu arba VISAIS 
lietuviškais ženklais NEPA
KEISTAM amerikoniškam rai
dyne, gaunamės išsimokėtinai 
pas V. Bartkus, 712 E. 92 St., 
Cleveland 8, Ohio. Telef.: LI 
1-6716. ’ (52)

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. .

Lenkų - lietuvių santykiai 
dabar ir ateityje

V. RASTENIS

(Tęsinys iš pereito numerio)
Dėl ko visa tai buvo? Ogi dėl to, 

kad ir lietuvių patriotinė veikla Vil
niaus krašte, ir lenkų patriotinė veikla 
Lietuvoje daugeliu atvejų neišvengia
mai turėjo iridentinio pobūdžio, tai yra 
buvo arba atvirai, arba bent užmas
kuotai antiyalstybinė. O tai todėl, kad 
Lenkijos ir Lietuvos oficialiniai santy
kiai nebuvo sutvarkyti, sąskaitos ne
buvo suvestos geruoju, kad lietuviški ir 
lenkiški patriotiniai jausmai stojo vie- 

■ ni kitiems opozicijon automatiškai.
Įsivaizduokime tokią padėtį. Bol- 

ševikija sugriūva, Lenkija ir Lietuva, 
anglų ir amerikiečių palaimintos, atsi
stoja ant kojų. Lietuviai pasinaudoja 
bolševikų okupacijos susidariusia padė
tim ir įsikuria, įsitvirtina Vilniuje taip, 
kad lenkai ar tai dėl vidaus ar dėl tarp- 
tautinių priežasčių .nebegali pakartoti 
1920 metų spalių 9 dienos žygio... Len-
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TMD SEIMAS

Liepos 8 d., šalia kitų orga: 
nizacijų seimų Clevelande, ir pa
sitarimų, savo dvimctinį seimą 
tupėjo ir Tėvynės Mylėtojų 
Dr-ja, kuriai šiais metais Nukan
ka 56 metai.

ši dr-ja, turinti gražių nuo
pelnų Amerikos lietuvių visuo
menėje, ypač daugelio knygų iš
leidimu. Nepaisant pakitusių są
lygų ir įvairių kliūčių, draugija 
ir toliau pasiryžusi plėsti savo 
veiklą kultūrinėje srity. Jei ne
pavyktų leisti knygų, D-ja yra 
pasiryžusi toliau pirkti išleistas 
knygas ir jas dalinti savo na
riams. Kai kurie skyriai, pvz., 
Racine, Wis. gražiai veikia kul
tūrinėje srityje, rengdami mi
nėjimus, paaukodami nemažas 
lėšas Altui, Balfui ir kt. tiks
lams.

Seimo metu pasisakyta už 
skyrių tinklo plėtimą, už veik
los gyvinimą (daug skyrių pa
staraisiais laikais nerodo net gy
vybės žymių, kiti apmirę), už 
įstatų pritaikymą naujiesiems 
reikalavimams, centro valdybos 
susibūrimą vienoje ar netolimose 
susisiekti vietose, aktyviau da
lyvauti Amerikos lietuvių kul
tūrinėje veikloje ir toliau viso
mis dvasinėmis ir materialinė
mis pajėgomis remti kovą dėl 
Lietuvos nepriklausomybės .at
statymo.

Seime dalyvavo 35 delegatai 
ir svečiai, jų tarpe apie 15 sve
čių iš Clevelando. Draugijos Sei
mą, jis iš eilės jau 25-sis, pa
sveikino, A. Augustinavičienė 
Kultūros Fondo vardu, A. Mi
kulskis Čiurlionio ansamblio var
du, S. Barzdukas Lietuvių kal
bos D-jos ir Bendruomenės sk. 
vardu ir rašyt. E. Skujenieks 
latvių - lietuvių Vienybės vardu 
Raštu sveikino Tremtinių Dr-ja 
Clevelande. Visi sveikintojai lin
kėjo D-jai sėkmingai dirbti kul
tūros darbą, gi S. Barzdų kaS at
skirai dar iškėlė reikalą susirū
pinti mokslo knygų leidimu ir 
reikalu su kitomis organizacijo
mis šaukti Amerikos Lietuvių 
Kultūros Kongresą.

Centro Valdybos pranešimus 
padarė valdybos pirm. A. Deve- 
nienė, A. Trečiokas (iš Newar- 
ko) ir kt. Delegatai pranešė apie 
kuopų veiklą, jų tarpe iš Racine, 
Wisconsin, atvykęs į seimą prof. 
Šimoliūnas. Jis kėlė reikalą dar 
labiau susirūpinti miestų bib
liotekų (libraries) aprūpinimu 
lietuviškomis knygomis ir kitus 
D-jos veiklą gyvynančius klau
simus.

Išrinkus nominacijų komisiją 
iš dr. Dagio (New Yorke), M.

Sims (Detroit) ir P. Pivariūno 
(Pittsburgh) pasiūlyta ir seimų 
dalyvių priimta tokio sąstato 
naujoji TMD valdyba: pirminin
kas — Mikas Vaidyla (Chięago), 
vicepirmininkai — A. Devenie- 
nė (VVaterbury), M. Sims (De
troit), Račkienė (Los Angeles) 
ir P. Pivariūnas (Pittsburgh), 
sekretorius — ligšiol buvęs ke
liose valdybose M. Kasparaitis 
(Racine, Wis.) iždininkas — P. 
Grybienė (Chicaga), iždo glo
bėjai — prof. J. šimoliūnas ir 
M. Tamulėnas (Racine, Wis.).

Kaip matyti, valdybos nariai, be 
vicepirmininkų, išrinkti iš Chi
cagos ir Racine miestų. Pirmi
ninkas ir dauguma narių — San
daros veikėjai. Seime iš tremti
nių tarpo delegatų tarpe buvo 
tik pora asmenų ir iš Jų, be prof. 
šimoliūno, niekas nepateko į 
naująją valdybą. Seime nomina
cijos keliu išrinktos ir dvi ko
misijos—literatūros: prof. Vacį. 
Biržiška, N. Rastenis ir želvys ir 
įstatams perredaguoti komisiją: 
A. Devenienė, dr. Vinikas ir S. 
Vitaitis. Seimas nutarė pasiųsti 
sveikinimą savo buv. pirminin
kui ministeriui Br. Balučiui Lon
done. (rim.)

Turėk VĖSESNĘ VIRTUVĘ
šię va sarę...

...virk su ELEKTRA!

Taip, įrenk 1952 Electric Range dabar... turėk vė
sesnę virtuvę per visą vasarą.

Kodėl vėsiau?
Nes su Electric Range, viršaus įtaisymai šildo 

atviru karščiu ... ir pečius yra izoliuotas — viršus • 
ir apačia ir visi keturi šonai.

Tai duoda karščio maistui, bet ne virtuvei. MUMS 
būna vėsu ... oras būna ŠVIEZESNIS ... ir virtuvė 
būna ŠVARESNĖ.

Vėsesniam, švares- 
riam, lengvesniam sau
giam automatiškam vi
rimui, moderninis da
bar su 1952 Electric 
Range.

Perduodama penkine dienas per savaite — nuo pirmadienio iki penktadienio 
Rytais 10-tą — WICA ir. WGAR • Vakarais 10-tą — WHK

gų tragedijų ir t.t.
Nėra jokios abejonės, kad kiekvie

nu atveju, kai šis klausimas bus išspręs
tas vienašališku aktu, kitai šaliai pro
testuojant, visada bus nepasitenkini
mai, visada bus ir pagrįsti ar nepagrįs
ti persekiojimai. Tačiau galima tikėti, 
kad tikrai ir lietūvis ir lenkas, lygiai 
Vilniuje, lygiai kitur Lietuvoje ar Len
kijoje galėtų jaustis maždaug kaip na
mie, jeigu sąskaitos būtų suvestos ge
ruoju ir taip, kad abi pusės galėtų nu
siraminti, pasakydamos, jog reikalas 
pagaliau sūtvarkytas bent pagal gali
mumą arčiausiai prie teisingumo. Tada 
nebeliktų nepasitenkinimo vienos tau
tos prieš kitą, tada neliktų priešiškumo 
jausmo, nebūtų pagrindo įtarimams ir 
nepasitikėjimui.. Liktų tada gal tik kul
tūrinis, o gal ir ekonominis lenktynia-r 
vimas, bet jis visada gali eiti džentel
meniškose ’ ribose.

' . Iš to-rišeina, kad padarymas Vil
niaus tokia vieta, kur lenkas ir lietuvis 
jaustųsi kaip namie, greičiau yra ne 
klausimo išsprendimo priemonė, bet ga-

kai protestuoja, reiškia nepasitenkini
mą, bet lietuviai triumfuoja. Aišku, 
kiekvienas patriotas lenkas, kuris dar 
tebegyvens Vilniuje, jei ne viešai, tai 
slaptai bus Lietuvos valdžios priešas, o 
lietuviška administracija kiekvieną len
ką įtars, kad jis nieko gera negalvo
ja... Iš to ir kils konfliktai, kurie bus 
vadinami persekiojimais...

Įsivaizduokime dabar atvirkščiai. 
Lietuva ir Lenkija atsistato, bet lenkai, 
surinkę visas vietines ir ne vietines jė
gas, pačioje pradžioje sulikviduoja bet 
kokius lietuvių bandymus paimti, val
džią Vilniuje, ir grąžina 1939 metų pa
dėtį. Kas gi susidaro ? Ogi toji pati 
padėtis, su kerštu, neapykanta, su irri- 
* v ' K Aiaupilliv loopi CI1U1111V pi 1C1I1UHU, uuu gtr

dentiškomis nuotaikomis, su visokių jgįų būti tik to klausimo išsprendimo 
kiaulysčių krėtimu ir- vienoje .ir kitoje . pasėka, arba bent papildomoji išspren- 
pusėje, su tais pačiais areštais, teismais, 
persekiojimais, su daugeliu nereikalin-

dimo dalis.
Teoretiškai prie tokio rezultato ga-

Įima būtų prieiti, davus Vilniui abiejų 
valstybių bendrai garantuotą "laisvo 
miesto” statutą, kuris tvarkytųsi su- 
vereniškai, tai yra visiškai nepriklau
sytų nei Lenkijos, nei Lietuvos admi
nistracijai, bet garantuotų tam tikras 
teises ir vieno ir kito krašto piliečiams 
bei savo abiejų tautybių gyventojams. 
Bet vargiai ar tai įmanoma praktiškai. 
Visų pirma, Vilnius nėra nei Danzigas, 
nei Monaco, jis negalėtų gyventi be sa
vo natūralaus užnugario, kurį sudaro 
žymiai daugiau Lietuva, o ne Lenkija. 
"Laisvam miestui” negalėtų būti eko- ■ 
nominiu užnugariu nei Lietuva, nei 
Lenkija, nes nebūtų pakankamai eko
nominio tikrumo, nebūtų tiek ir intere
sų. Lenkų sentimentų toks Vilniaus at
skyrimas gal taip labai neįžeistų, tačiau 
lietuvių sentimentų tas nei kiek nepa
tenkintų, nes Lietuvai Vilnius turi spe- 

. cialią reikšmę, kurią jis pilnai gali ati
tikti tik būdamas jos politinio ir kul
tūrinio gyvenimo centru, tikra sostine. 
Visa tai turint galvoje^ atrodo, kad toks 
klausimo išsprendimas niekam neduotų 
laukiamo* pasitenkinimo ir būtų nepa
tvarus, galėtų greit sugriūti... Yra vi
sai natūralu, kad Vilnius būtų organine 
valstybės dalimi. Bet kurios

* '4
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Lietu-
,v

vos, ar Lenkijos?
Lietuviai, žinoma, palaiko ir toliau 

savo tvirtą norą, kad Vilnius turi būti 
organine Lietuvos dalimi. Ir štai kodėl.

Būdamas Lenkijos ribose Vilnius 
yra tik ”kresų” miestas, nepatogioje 
susisiekimo padėtyje, nepalankioje eko
nominėje situacijoje, atskirtas nuo sa
vo natūralaus "hinterlando”. Kad Vil
nius klestėtų Lenkijos ribose, reikia, 
kaip tūli lenkai nori, kad Lenkijos riž-.....
bose būtų ir... visa Lietuva. Bet apie

• tai negali būti kalbos: Lietuva visomis 
jėgomis yra pasiryžusi būti savarankiš
ka ir turi tam pakankamai daug svar
bių motyvų. O Lietuvos ribose Vilnius 
būtų ne tolimas trečiaeilis provincijos 
miestas, bet valstybės, kad ir nedidelės, 
centras, sostinė. Jis būtų centras kraš-, 
to/kuris jam noriai neštų visas savo 
jėgas. Daugelis svetimšalių pastebėda
vo, palyginę Kauną paskutiniais' me
tais su Kaunu iš 1920 metų, sakydami: 
"Jeigu jūs iš Kauno padarėte tokį mies
tą, tai galima įsivaizduoti, kokią pažan
gą būtų padaręs Vilnius, būdamas Lie
tuvos sostine!” Ir mes esame tikri, kad

‘ ta pastaba yra neklaidinga. Vilnius tik- 
! rai susilauktų daugiau resursų iš. ne-
• didelėš Lietuvos, negu iš didelės Lenki-
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Aš slaugiau Staliną
Pasakojimai Arkadijaus Svobodino, kuriam neseniai pavyko pasprukti iš 

anapus geležines uždangos

Dangus, Dievas ir Perkūnas

(Tęsinys iš pereito numerio) .
Prokofjevas, atskridęs 1000 

mylių, baigė savo sonatą, tik 
niekas neklausė jo interpretaci
jos.

Keista buvo ta scena tarp tė
vo ir sūnaus. Kad Stalinas jau
tėsi kaltas esąs dėl vieno sū
naus, senai žinojau. Po vado mie
gamojo kambario langu buvo 
marmuro antkapis, ir žiūrint pro 
langą, jį visuomet Matydavai. 
Antkapis turėjo įrašą: "čia il
sisi Jokūbas Stalinas, mylimas 
J. Stalino sūnus".

Męs žinojome, kad tas kapas 
buvo tik fikcija.

Kada vokiečiai puolė Rusiją, 
Stalinas savo vyresnįjį sūnų iš
siuntė j pačias Vakarų fronto 
pavojingiausias vietas. Tada bu
vo manoma, kad diktatorius sie
kia sūnaus pražūties. Jokūbas 
pateko į vokiečių nelaisvę ir mi
rė baisia mirtimi. Jo kūnas nie
kad nebuvo rastas.

Kodėl, kodėl gi Stalinas iš
siuntė sūnų žuvimui? Kodėl jis 
taip vengė susitikti su antruoju 
sūnumi ?

Gal jis manė, kad sūnūs galį 
paveržti valdžią? Galį veikti 
prieš jį? Dauguma rusų taip 
galvojo. Bet aš priėjau kitokios 
išvados. Nuolat būdamas arti 
Stalino mačiau jo fanatišką su
sižavėjimą jaunimu ir jo pasi
reiškimais. Instinktyviai paju
tau, kad Stalinas nekentė savo 
sūnų pavydėdamas jų jaunystės.

Slinko dienos. Atrodė, kad Va
silijus buvo kažkur pasislėpęs 
Cholodnorečinsko apylinkėse. 
Pats Stalinas neapleido dvaro ir 
sveiko Svetlanos globoje.

{tempimas augo. Vasilijus 
kiekvieną momentą galėjo kokia 
nors išdaiga sudrumsti dvaro 
ramybę. Kiek pavojingas jo ar
tumas galėjo būti, patyriau vie
ną vakarą. Aš užėjau į sargybos 
namus palinkėti Daginui labos 
nakties. Staiga pralėkė pro šalį 
Mercedes, specialiai pritaikytas 
Vasilijaus vienai rankai. "Tas 
vienarankis velnias padarys 
mums nemalonumą”, — sumur
mėjo pulkininkas. Aš norėjau 
pasišalinti, bet mano viršininkas 
man pasakė: — "Likite čia. Man 
jūsų pagalba gal bus reikalinga. 
Sargybiniai jo bijo”.

Laukėme apie valandą kol vėl 
pasirodė Vasilijaus mašinos švie
sos. Aš stebėjausi Dagino drąsa,
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kada kelio viduryje, prieš au
tomobilį atsistojęs sušuko: — 
"Stok”.. '

Smėlis pakilo debesiu auto
mobiliui staiga sustojus. Vasi
lijus iškišo galvą ir nusikeikė. 
Dąginas jį rimtai įspėjo: — "Jūs 
atvežėte degtinės į vado dvarą. 
Tai yra draudžiama, net vado 
sūnui". Tada Vasilijus iššoko 
iš mašinos ir aš maniau, kad jis 
pulkininkui duos per veidą. Bet 
jis tik pradėjo nepaprastai šauk
ti: — "Nė vienas jūsų, Krem
liaus pataikūnų, negalit man 
įsakinėti. Jūs neturite teisės. Aš 
esu generolas. Su manim kartu 
eina garbingoji Raudonoji Armi
ja. O kas gi jūs esate? Jūs net 
ne komunistai. Jūs tik menki 
oportunistai. Jūs čia dirbate už 
pinigus, čia nėra ištikimybės”. 
Nustojęs lygsvaros dar labiau 
pradėjo šaukti: — "Ateis laikas, 
pamatysime kieno rankose galia 
ir jėga? Ar jūs bailiai ir intri
gantai įsakinėsite?

Kaip staigiai buvo pradėjęs 
šaukti, taip staigiai jis ir nuti
lo. Nors ir tamsu buvo, vis tik 
pamačiau Vasilijaus veidą pa
bąlant. Turbūt pats suprato per
daug pasakęs. Tokie žodžiai ir 
vado sūnui gali reikšti mirtį. 
Įlipęs į mašiną, dar kartą nusi
keikęs. išvažiavo.

Šią naktį mažai miegojau. 
Snūduriuodamas vis mačiau sce
ną tarp Dagino ir Vasilijaus, 
kuri išsiplėtė į pražūtingą kovą 
tarp Raudonosios armijos šali
ninkų ir sekretoriato narių. Sap
nuodamas jau ir šūvius girdėjau. 
Staiga pabudau. Pasirodo šūviai 
buvo tikri. "Prasidėjo”, galvo
jau. Kitą rytą tarnai kuždėjosi, 
kad Vasilijaus draugai, būdami 
girti nutarė jį aplankyti anksti 
rytą. Norėdami prasiveržti pro 
pirmąsias sargybinių eiles, su
kėlė ginčus. Tada vienas kari
ninkų paleido šūvį j orą. Sargy
biniai atsakydami taikė j krū
mus. Todėl ir naktis virto neri
mu, triukšmu ir šūviais.

O "plieninis” Stalinas siaubin
gai bijojo šaudomų ginklų ir 
triukšmo.

Ką Stalinas galvojo apie tos 
nakties įvykius niekad nesuži
nojau. Tik Vasilijus susidėjęs 
daiktus kitą dieną išvažiavo.

atrado "gabūs Kremlio žvalgai”.
1951 metų pabaigoje abu pa

vaduotojai sunkiai Bųsirgo ir ne
galėjo atstovauti sveiko ir tvir
to Stalino. "Pats vadas turės 
vykti gegužės 1 d. iškilmėms į 
Maskvą”, ■— aimanavo Daginas. 
Mano širdis sudrebėjo: — "Gal 
bus proga?”

Bet nuėjęs iki Cholodnorečins
ko ribų nusivyliau. Aplink iš
vedžiotos elektros vielos karto
jo: — "Nepaspruksi”.

Stalinui besiruošiant kelionei 
Daginas mane pasikvietęs tarė: 
— "Vadui išvykus, jūs taip pat 
išvyksite. Jūsų uždavinys yra 
suorganizuoti Karlsbade sveika
tos centrą aukštiems komunistų 
pareigūnams.”

Visai netikėtai ir paprastai 
išsisprendė mano pabėgimo pro
blema. Tartum kas būtų atnešęs 
valgio ant padėklo. Karlsbadas 
Čekoslovakijoje, arti Vokietijos 
sienos. Gal iš ten aš...?

Karlsbade mane apėmė baimė. 
Koks gi tas Vakarų pasaulis? Iš 
mažens mums kalė, kad ten tik 
žiaurumai, persekiojimai ir nėra 
laisvės. Gal vis tik geriau likti 
Rusijoje?

Kartą vaikščiodamas Karlsba- 
do parke, pamačiau ant žemės 
sulamdytą laikraštį rusų kalba. 
Susidomėjęs pakėliau. Tai buvo 
New Yorko laikraštis "Novoje 
Ruskoje Slovo” (Naujasis Rusų 

!žodis)). Gal koks nors pogrin
džio narys tyčiomis jį čia pa
metė, kad tokie, kaip aš, jį ras- 
tumėm. Iš jo aš sužinojau tiesą 
apie Vakarus. Bėgimo planas vėl 
sustiprėjo.

Nenorėdamas laikraščio nusto
ti, pasiėmiau jį ir paslėpiau po 
savo lovos matrasu. Mintys ūžė 
galvoje. Susijaudinęs nutariau 
eiti pasivaikščioti. Vaikščiojau 
ilgai. Grįždamas apie trečią va
landą ryto pamačiau šviesą savo 
kambaryje.

Aš šviesos nepalikau. Joks ru
sas arba satelitinių .valstybių 
pilietis veltui nenaudoja elektros. 
Aišku, kad kažkas yra mano 
bute. Mes rusai žinome, kas mus 
lanko tokį anktų rytą. Tik MVD 
— Slaptoji Policija. Prisiminiau 
lovoje paslėptą antikomunistinį 
laikraštį. Jo užteko, kad mane 
pakartų. Dabar arba niekados!

Savo bėgimo aprašymą pa
liksiu kitam kartui. Tik tiek pa
sakysiu, kad mano fizinis pajė
gumas ir laimė mane atvedė į 
antikomunistinio judėjimo eiles 
Vokietijoje.

Gal ir nebūčiau ištvėręs, bet 
didelis noras gyventi mane pa
laikė sunkiose valandose.

(Pabaiga)

Si šūvių naktis sukėlė krizę 
mano gyvenime. Susigūžinęs sa
vo kambaryje stengiausi supras
ti mane užgriuvusias mintis. Vi
są ką patyriau tarnaudamas 
Stalinui, virto baugia šmėkla. 
Šią naktį pamačiau Staliną be 
kaukės. Pamačiau Staliną, kuris 
gyveno rytų prabangoje, o tauta 
mirė badu. Būti pasaulio viešpa
čiu buvo karščiausias Stalino 
troškimas. Bet jis gi toks ne
pastovus, nayvus, net ir tada, 
kada siekė fizinio nemirtingumo.

Saulei patekėjus aš nutariau 
mesti tarnybą. Bet kaip? Kas 
galėjo pasprukti pro Cholodno- 
riečinsko sienas? Kas galėjo iš
trūkti iš žmogaus, kuris sukelia 
didžiausią baimę visame žemės 
rutulyje?

Dvejus metus galvojau apie 
tai. Dvejus ilgus metus, per ku
riuos įvykių eilė dar labiau pa
didino mano nusivylimą ir su
stiprino pasiryžimą.

Per tą laiką aš stebėjau Sta
lino sekretoriato narių žemą mo
ralę.

Aš sekiau vadą, kada jis pra
dėjo pasitikėti tokiais menkais 
žmonėmis, kaip Būgašvili, Char- 
kviani, Bagyrovu ir Ali-Zadeju. 
Šie asmenys, kaip ir kiti artimi 
Stalino bendradarbiai ir patarė
jai, senai pamiršo komunistinį 
idealizmą. Jie viešai pataikavo 
vadui už pinigus ir garbę. Aš ži
nojau kokia negarbinga kova 
vyko dėl būsimo Rusijos valdovo, 
kova tar)> tiesioginių pretendentų 
Molotovo ir Malenkovo prieš rau
donąją armiją iš vienos pusės ir 
ambicingų politikų iš kitos, iš 
tokios pilnos intrigų ir pavojų 
aplinkos atrodė nebus įmanoma 
pasprukti. Bet kartais likimas 
iškrečia iždaigą ir išsipildo be
veik neįvykdomi siekimai.

Nedaugelis žmonių težino, kad 
Stalinas tuo pat metu gali būti 
dvejose vietose. Niekas ir neįsi
vaizduoja, kad vadas, dalyvau
damas Raudonojo Skvero iškil
mėse ir atiduodamas pagarbą 
Lenino palaikams, tuo pat laiku 
šildosi Krimo saulėje arba yra 
masažuojamas mano rankų.

Stalinas turi du antrininkus, 
kurie fenomenaliai j jį panašūs. 
Pirmasis buvęs tekintojas, iš 
Maskvos priemiesčio, — Vasili
jus Kurdiukovas, kitas kauka
zietis, Tii'liso tramvajų konduk
torius — Alioša Antidze. Abu

Mitologiški/klausimai darosi 
aktualūs. Kaikas juos net bando 
sieti su pasaulėžiūriniais daly
kais. Man tai jie įdomūs tik gry
nai kultūristoriniu požiūriu. At
siliepė ir kalbininkai. Tai jau 
gerai — kai susirenka didesnis 
turgus, darosi smagiau. Nors 
dažnai esti taip, kad kiek galvų, 
tiek nuomonių, bet besiginčijant 
viskas geriau paaiškėja.

Pr. Skardžius parašė ilgą 
straipsnį "Dievas ir Perkūnas” 
šio laikraščio 29 n-ry. Man įdo
miausia yra ši jo straipsnio vie
ta: "Pats dievaičio pavadinimas 
veikiausiai yra priklausomybinės 
reikšmės, tos pat rūšies, kaip 
pvz. kalvaitis "kalvio sūnus”... 
čia priesaga -aitis savo reikšme 
niekuo nesiskiria nuo -ynas, 
-onis ir kitų tėvavardinių (pa- 
troniminių) priesagų”. Pirmiau
sia tokios priesagos -aitis iš viso 
nėra. Priesaga bus tik -ait-„ o 
-is yra galūnė, kuri kinta. Taip 
mane mokė pradžios mokykloj, 
taip ir dabar gramatikos rašo. 
Kitas dalykas, žmonės priesagą 
-ait- vartoja ne tik išreikšdami 
priklausomybės arba giminystės 
ryšį, bet dar ir mažybiniam ar 
maloniniam daiktavardžiui pa
daryti. Sakydami "bernaitis”, 
žmonės visiškai nenori pabrėžti, 
kad jis yra "berno sūnus”, bet 
mažas berniukas, jaunuolis ir 
tiek. "Mergaitė” irgi nereiškia 
"mergos dukrą”, bet mažą pa
nelę. Pagal Skardžiaus sudarytą 
taisyklę, mano sesuo ir duktė 
turėtų vadintis Balaitė, bet žmo
nės sako tik Balytė, o mažai ba
lai pavadinti vartoja abu tuodu 
žodžiu. Tad ir dievaitis gali 
reikšti nebūtinai "dievo sūnų” 
(stabmeldišką), bet dar ”mažą, 
jauną, mielą ar brangų dievą”. 
Žmonės juk sako ir "mamaitė”, 
"tėvaitis”, tai maloninės daikta
vardžio lytys, nieko bendra ne
turinčios su giminystės ryšiais. 
Ypač mėgsta šią priesagą malo
niniams žodžiams sudaryti ma- 
žalietuviai, tik jie ją tarmiškai 
ištaria -at-. Keletas pavyzdžių 
iš Rėzos "Dainų” (1825). "Da
viau kiemo mergatiems,... ber- 
natiems” (p. 58); "žabok tamati 
bėrą žirgatį" (p. 148); "Sude
rėjau bernatį ganyt mano ava- 
tę” (p. 262); "Ten augštame 
kapaty gul mano tėvatis” (p. 
302). Tokių pavyzdžių ten aibė.

Jeigu žodį auka išrado S. Dau
kantas, tai iškyla kitas klausi
mas kalbininkams: kokį žodį 
vartojo senovės lietuviai, kol dar 
nebuvo pasiskolinę iš kaimynų 
"apierą”? Gal kalbininkai bus 
linkę manyti, kad senovės lietu-
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viai jokių aukų niekam neauko
jo, jeigu savo žodžio neturi? Su 
tuo nesutiks archeologai ir isto
rikai. Latviai turi žodį auka 
(—vėtra), senprūsiai turėjo au
kis (—toks paukštis). Tie patys 
žodžiai lietuvių ir latvių kalbose 
dažnai turi skirtingas prasmes. • 
Ir Skardžiaus redaguotas "Va
dovas” duoda žodį "aukavimas, 
supimas, lingavimas, liūliavi
mas” (p. 191), be žvaigždutės, 
tad jis nėra naujadaras. Užtat 
Daukantas "aukos" taip jau iš 
piršto gal ir neišlaužė, nors jis 
buvo didelis žodžių kalėjas ir 
dievų dirbėjas. Ar tik ne jis 
mums ir dievą Praamžių išrado?

Maletius rašė Occopirnum 
(acc.), tad kodėl Skardžius jį ci
tuodamas rašo Occopirmus? Iš 
viso tas žodis yra aiškiai dary- 
tinis ar šiaip koks nesusiprati
mas. Suomiai savo griausmo die
vą vadina Ukko, gal rašeivos jį 
pasigavo?

Man daromas yra priekaištas, 
kad cituodamas Grace S. Hopkins 
knygą esąs kaiką "sumaišęs ir 
nevisai tiksliai atvaizdavęs”. 
(Beje, kalbininkui iš vardo 
"Grace” turi būti aišku, kad tai 
moters darbas, tad "jos”, o ne 
"jo”, kaip Skardžius rašo.) Šią 
knygą jau senokai nusiunčiau 
kolegai Skardžiui ir dabar jos 
po ranka neturėdamas negaliu 
patikrinti, tačiau turiu išrašų, 
kurių vienas yra toks: ’This 
word [deivvos] cannot be traeed 
back by means of internal evi- 
dence farther then the meaning 
’god’, vvhich was well established 
in the Indo-European period” (p. 
77). Tad mano atpasakojimas 
buvo teisingas. Kiek prisimenu, 
autorė priėjo kiek kitokių išva
dų, negu Skardžius, žinoma, jo
kia knyga nėra paskutinis žodis 
ir kiekvienam valia daryti savo 
išvadas ir įtikinėti savo tiesą.

Yra Skardžiaus straipsny ir 
daugiau abejotinų dalykų, bet 
tegul juos aiškinasi kalbininkai. 
Viena tik aišku, kad kalbiški iš
vedžiojimai nemažiau turi viso
kių "kabliukų”, kaip tautosaki
niai ar kitokie.

Nenorėdamas, kad kalbininkai 
mane pradėtų linčuoti, geriau 
grįšiu prie tautosakos ir etno
logijos.

Naujausia teorija, kurios au
torius yra prancūzas Georgės L 
Dumezil, aiškina, kad griausmo 
dievo garbinimo priežastis esan
ti ne gamtos reiškinio, griausti
nio ir žaibų, suasmeninimas, bet

tautos ar kilties karingu- 
m o išreiškimas arba įkūniji
mas galingo griausmo dievo pa
vidale, kuris tvarko visą sociali
nį gyvenimą. Įdomus aiškinimas. 
Netenka abejoti, kad senovės 
lietuviai buvo karinga tauta, tad 
gal todėl jie ir buvo dideli Per
kūno garbintojai. Kai lietuvių 
karingumas atvėso ir jie pasi
darė ramūs žemdirbiai, tada ėmė 
ryškiau reikštis žemės deivės 
Žemynos gerbimas, kurią šalti
niai pradeda dažnai minėti nuo 
XVI amžiaus.

Etnologai aiškina, kad dan
gaus skliauto ir ypatingo dan
gaus dievo gerbimas ypač esąs 
būdingas gyvulių augintojų ar
ba piemenų tarpe, kurie vadi
nami klajokliais (nomadais). Jie 
yra lygumų ir pievų gyventojai, 
su savo bandomis nuolatos ke
liauja iš vienos vietos į kitą ir 
turi platų akiratį, bet visados 
mato, kad tas pats dangus laiko 
juos apvožęs, kaip koks gaubtu
vas, horizonte susisiekiąs su že
me. Užtat jie ir ima garbinti tą 
dangų, sukuria dangaus dievą ir 
padaro jį vyriausiu. Tai labai ryš 
ku suomių-ugrų padermės tau
telėse, kurios dar ne taip seniai 
gyveno tundrose klajoklių gyve
nimą. Jie gerbia dangaus dievą 
ir laiko jį vyriausiu, vadina jį 
Ibmel, Jubmel, Jumo, llem, Num, 
Tūrem, — tai vis žodžiai, kurie 
dar reiškia ir dangų ar orą. Iš 
baltų paskolintas žodis "taivas” 
suomiuose reiškia tik fizinį dan
gų, bet niekados dangaus dievą, 
kurį jie vadina Jumala.

Lietuviai gyveno miškuose, 
jie retai turėjo platų akiratį ir 
galėjo stebėti viską apgobiantį 
dangaus skliautą, tad jo ypatin
gai ir negerbė (kas kita atskiri 
dangaus šviesuoliai, kaip Saulė 
ar Mėnulis). Gal prieš kelis 
tūkstančius metų, kai baltų kil
tys klajojo lygiose be miškų pie
tų Rusijos stepėse, dangus buvo 
atkreipęs ir jų dėmesį. Tačiau 
kai apsigyveno miškingame šių 
dienų krašte, dangaus skliauto 
ir jo dievo gerbimas visiškai nu
bluko.
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jos, kuri turi daug kitų vietų savo re
sursams investuoti. Lietuvai tai būtų 
svarbiausias investavimų centras. Nes 
Vilnius savo geografine situacija yra 
natūraliai ekonominiu atžvilgiu su
jungtas su Lietuvos ūkiu ir turėtų su 
juo patogų ryšį.

Jeigu paliesime teisės klausimų, tai 
lietuviai nėra įtikinti, kad teisė ne jų 
pusėje. Juk Vilnius ligi 1920 metų nie
kad nėra buvęs Lenkijos teritorijos da
limi. Lenkijos-Lietuvos unijos laikotar
pis nepadarė Vilniaus Lenkijos miestu 
lygiai taip, kaip, pavyzdžiui, Austrijos. 
— Vengrijos unijos laikotarpis nepa
darė Budapešto Austrijos miestu. Jeigu 
dėl tos unijos Lietuva netapo amžiams 
Lenkijos provincija, tai ir jos sostinė 
negalėjo teisiškai pasidaryti Lenkijos 
mieštu. Lenkijos, valdžioje Vilnius atsi
dūrė tik 1920 metais ir tai visiems ži
nomu ne teisinio pobūdžio keliu.

Iš lenkų pusės j Vilrfių yra remia
ma daugiausiai tuo faktu, kad amžių 
bėgyje yra įvykusi labai didelė lenkiš
kos kultūros ir lenkų kalbos penetraci
ja į tą miestą. Mes girdime aiškinimų, 
anot kurių, lenkai negali skirtis su mie
stu ir kraštu, kuris lenkiškai kalba, 
lenkiškai galvoja ir kuris yra -davęs 
tiek daug’žymių asmenybių, suvaidinu
sių Lenkijos istorijoje didelį vaidmenį.* 

Šis argumentas, žinoma, yra svarbus, 
bet ar jis turi lemiamos reikšmės. Visa 
eilė pavyzdžių rodo, kad kitais atvejais 
ir patys lenkai galvoja kitaip. Imkime 
Izenkijos Pamarį. Juk tas kraštas 1919 
metais buvo tikrai ne daugiau lenkiš
kas, negu Vilniaus kraštas lietuviškas. 
To krašto miestai, atrodo, gal net iki 
galo pasiliko ne mažiau vokiškai kalbą 
ir galvoją, negu Vilnius lenkiškai. O vis 
dėlto nei vienas lenkas neabejojo tuo, 
kad teisinga yra tuos kraštus priskirti 
Lenkijai. Kodėl? Todėl, kad, visų pir
ma, Lenkijai reikia prieiti prie jūros. 
Tai ūkiškas motyvas. O kodėl tas pri
ėjimas padarytas per tą vietą, o ne per 
Karaliaučių? Todėl, kad tas kraštas 
istoriškai yra buvęs lenkiškas. Tai isto
riškai etnografinis motyvas.

Kodėl, pavyzdžiui, Vengrija, netu
rėjo išėjimo į jūrą? Ar jai nereikėjo. 
Žinoma, reikėjo ne mažiau, kaip ir ki
tiems. Bet neturėjo todėl, kad nėbuvo 
tokios vietos, kurios priskyrimą Ven
grijai pateisintų istoriškai etnografiš
kas motyvas.

Galima ir daugiau rasti pavyzdžių, 
kur teritorijos priskyrimas' yra gavęs 
tarptautinį pripažinimą ko ne kiekvie
nu tuo atveju, kada tam priskyrimui 
paremti sutampa ekonominis ir istoriš
kai etnografiškas motyvai. Pavyzdžiui, 

kad ir Klaipėdos Krašto pripažinimas 
Lietuvai. Ūkiškai Klaipėda, kaip išėji
mas į jūrą, reikalinga. Istoriškai etno
grafiniu atžvilgiu tai yra buvusi lietu
viška žemė. Tie du motyvai nugalėjo tą 
faktą, kad dabartiniu metu ten jau bu
vo įvykusi didelė vokiečių kalbos ir kul
tūros penetracija, kad didžiuma gyven
tojų kalbėjo ir galvojo vokiškai. Jei bū
tų žiūrima vien tik ekonominio motyvo, 
tai Lietuvai būtų dar maloniau preten
duoti į lątvių Liepoją, nes juk tai ge
resnis uostas...

Taigi Vilniuje, mums atrodo, lietu
vių tezės pusėje yra ir ūkiškas, ir isto
riškai etnografiškas ir teisinis momen
tas. Lenkų tezės pusėje yra tik įvyku
sios lenkiškos penetracijos faktas. Mes, 
lietuviai, visai nuoširdžiai manome, kad 
teisinga yra pripažinti persvarą pir
miesiems trims argumentams prieš šį 
paskutinį vieną.

Imkime dar vieną pavyzdį. Senoji 
Lenkijos sostinė Krokuva ilgoką laiką 
buvo Austrijos ribose ir į tą miestą juk 
buvo įvykusi nemaža vokiškos kultūros 
ir kalbos penetracija. Įsivaizduokime, 
kad Krokuvoje 95% gyventojų jau bū
tų kafbėję vokiškai. Ar vien dėl to len
kai sutiktų išsižadėti savo Krokuvos? 
Ar tai būtų teisinga — priskirti Kro
kuvą prie Vokietijos ar Austrijos ?

Tarp ko kita, turi būti pastebėta, 
kad ypač miestų gyventojų kalbos var
tojimas nėra labai pastovus dalykas. 
1914 metais, net ir 1919 metais, pavyz
džiui, toks Kaunas ir net Panevėžys 
atrodė daugiau lenkiškas nei lietuviš
kas. Prieš pirmąjį pasaulinį karą Kau
ne, sako, iš 70.000 gyventojų vos kele
tas tūkstančių buvę lietuvių ir tie iš 
žemiausių sluogsnių. šiandien dėl Kau
no gyventojų sąstato lietuviškumo nie
kam nebekyla jokių abejojimų. Tame 
pačiame Vilniuje, praslinkus vos ke
liems mėnesiams nuo Lietuvos valdžios 
atėjimo, paaiškėjo, kad jau beveik kiek
vienoje krautuvėje, beveik su kiekvienu 
amatininku, gali susikalbėti lietuviš
kai. Senose vilniečių šeimose dažnas 
prisiminė, kad jo teta ar bobutė, o dau
gelio ir mama kalbėjo lietuviškai ir jis 
pats keletą sakinių dar atsimena ir 
greit pradeda išmokti lietuviškai susi
kalbėti. Jei nuo 1919 metų Vilnius būtų 
buvęs Lietuvos sostinė, tai šiandien Vil
niaus vaizdas kalbiniu atžvilgiu būtų 
panašus į Kauną...

•Čia; gal būt, ir yra tas nemaloniau
sias kabliukas, kuris kiekvieną lenką 
skatina visomis jėgomis spirtis prieš 
lietuvių tezę. Nes kiekvienas,, lenkas čia 
gali prikišti: ”Tik duok jums Vilnių, 
tai jūs ten pradėsite tokią lenkiškumo 

eksterminaciją, kad tikrai po kelių me
tų nieko neliks, o su tuo mes ir neno
rime sutikti, nenorime, kad tas mums 
brangus židinys būtų negailestingai iš
draskytas!”

Tenka sustoti ties klausimu — ar 
Vilniui pasilikus Lietuvos ribose pa
siliktų toji ligi šiol akcentuota lenkų 
lietuvių kultūrinės kovos dvasia, ar ji 
išnyktų ir užleistų vietą taikingam su
gyvenimui?

Kodėl ligi šiol lygiai Lietuvos ad
ministracija savo valdomoje teritorijo
je, o Lenkijos administracija savo teri
torijoje nepalankiai traktuodavo vieni 
lenkų, kiti lietuvių švietimosi ir savo 
kultūrinio veikimo pastangas, o ypač 
patriotizmo palaikymą.

Ogi todėl, kad ligšiolinėse aplinky
bėse lietuviškas patriotizmas Vilniuje, 
o lenkiškas patriotizmas Lietuvoje au
tomatiškai darėsi irridentišku, anti- 
valstybišku. Tai buvo todėl, kad tarp 
abiejų tautų ir valstybių buvo jeigu ne 
normalaus karo, tai faktiškos kovos 
padėtis. Bet ar tai būtinai privalo būti, 
jeigu tarp abiejų tautų ir.valstybių bū
tų tikra taika, taika džentelmeniška, ne 
ginklu padiktuota? . *

(Bus daugiau).
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Tėvynės Sargo klaidinimai
Kaip gi buvo su religijos mokymu? KALBA Redaguoja 

Pranas Skardžius

1952 iri. liepos 24 d. * Nr. 30

"Tėvynės Sargas" (vadinamas jos mokymą nepriklausomos Lie- 
įiultūros, visuomenės, politikos ’ tuvos valstybinėse mokyklose, 
ir socialinių mokslų žurnalas), šiaip teigia: "Apsaugai teisės tų 
kalbėdamas apie nepriklausomos i tėvų, kurie nenorėjo, kad jų 
Lietuvos švietimą, jau antras vaikai būtų mokomi religijos, 
kartas nepaiso buvusios tikro-j buvo leista išimtis: tokie tėvai 
vės, bet, vertindamas praeities ; galėjo paduoti pareiškimą raštu, 
mokyklą, daro, matyt, tik sau I ir jų vaikai būdavo atleidžiami 
naudingas išvadas, grindžiamas j nuo religijos pamokų”. Tai me
ne faktais, o fantazijos si 
mis premisomis.

Pro
metų) "Tėvynės Sarge’
Malinausko nepriklausomos Lie
tuvos švietimo sistemą kreivai 
vertinančius teigimus gal dar 
buLų galima praeiti negirdomis, 
nęiįjie, tiesiogiu būdu neklas
todami pačios tikrovės, išplaukia 
daugiau ar mažiau iš lengvapė
diškai paviršutinio faktų verti
nimo. Bet Stasys Lūšys savo 
straipsnio "Taikos klausimas 
būsimoje Lietuvoje", paskelbto 
1952 metų "Tėvynės Sarge”, me-1 
todika nueina žymiai toliau, šito 
straipsnio autorius, tariamai 
mėgindamas prisidėti prie savi
tarpinio sugyvenimo būsimoje 
Lietuvoje, pagrįstai jieško jo 
išsprendimo religinėse, kultūri
nėse, socialinėse ir politinėse 
problemose, bet neiškelia nieko, 
kas būtų nauja ar originalu, ir 
nepateikia jokių konkretesnių 
būdų, (kad ir savų) jiems iš
spręsti. Bet tai būtų dar pusė 
bėdos, jei autorius, siekdamas 
savųjų užmačių, nefalsifikuotų 
tikrovės,

šiuokart nejaučiu nei noro, nei 
reikalo vertinti paskutiniojo "Tė
vynės Sargo" "kultūros" lygį ar 
minimo straipsnio logiką. Tačiau 
jokiu būdu negalima tylėti, kai 
nesuprantamais sumetimais ima-! 
ma falsifikuoti tikrovė.

Lūšys, rašydamas apie religi-Į kybės, kurios pareidavo nuo ati-

| MUVU IvloLcl lolllltlo. LUIVIU LcVcli 

i ■----------- ■........ r-----------j ir jų vaikai būdavo atleidžiami 

ukurto- las, tikrovės falsifikacija, kuria 
Į Lūšys grindžia tolimesnius savo 

ankstyvesnius (praeitu' Protavimus 5r kreivas išvadas- 
"Tėvynės Sarge" Igno1 Rurlenls dievams taip daroma, 

| tikiu, Lūšiui ir "Tėvynės Sargo” 
štabui aišku!

i Nė vienoje nepriklausomos 
j Lietuvos valstybinėje mokykloje 
I nėra buvę fakto, kuris atitiktų 
| "Tėvynės Sargo" skelbiamąją 
i Lūšio dogmą: joks mokinys ne
buvo atleistas "nuo religijos pa
mokų”, remiantis raštiniu tėvų 
pareiškimu. Tai yra tik Lūšio 
išmislas, kuriuo autorius vėliau 
mėgina grįsti savo išvedžioji
mus, kreivai vertindamas nepri
klausomos Lietuvos švietimo si
stemą.

Nė vienas nepriklausomos 
Lietuvos valstybinės mokyklos 
mokinys nebuvo ir negalėjo būti 
atleistas "nuo religijos pamo- 

| kų", remiantis tėvų prašymu ar 
i pareiškimu. Lietuvos mokyklose 
tikyba, kaip matematika, istori
ja, buvo privalomas (obligaci- 
nis), bet ne pasirinktinis (fakul
tatyvinis), mokslo dalykas, ku
rio reikėjo mokytis visiems mo
kiniams pagal jų forminį tikybi
nį priklausomumą tai ar kitai 
religinei bendruomenei, visiškai 
neatsižvelgiant į tai, ar jie atli
kinėjo religinę praktiką. Jei kas 
tikybos ir nesimokė, tai to nesi- 

I'mokymo priežastis buvo ne indi
vidualus mokinio ar jo tėvų ap- 

I sisprendimas, bet kit'bs aplin-

tinkamos religinės bendruome
nės: savais sumetimais (neno
rėdavo ar kandidato neturėdavo) 
nepasiūlydavo švietimo Minis
terijai tikybos dėstytojo. Tatai 
kartais atsitikdavo su tų reli
ginių bendruomenių nariais, ku
rių toje ar kitoje valstybinėje 
mokykloje būdavo labai nežymi 
mažuma. Berods, Biržų gimna
zijoje apie pusmetį nebuvo dės
toma tikyba ir katalikams moki
niams po to, kai švietimo Mi
nisterija dėl nesilaikymo moky
tojams nustatytos drausmės, at
leido kun. Lomaną, o Panevėžio 
vyskupas atsisakė jo vieton Kon
kordato tvarka, pasiūlyti kitą 
kandidatą į tikybos mokytojus. 
Tatai atsitiko, regis, tik vienin
telį kartą Lietuvos švietimo is
torijoje, ir valstybė, atrodo, nė
ra to įvykio kaltininkė.

Tiesa, yra buvę mėginimų at
sisakyti nuo tikybos mokymosi, 
bet nė vienas Lietuvos valstybi
nės mokyklos mokinys švietimo 
administracijos nebuvo atleistas. 
Čia norisi nurodyti, tur būt, vie
nintelio tėvo taip atkaklias pa
stangas apsaugoti savo vaiką 
nuo religinių "burtų”. Tai dė
josi 1935 metais Joniškio gim
nazijoje. Laisvamanis Preikšas, 
nieko tuo reikalu nepešęs gimna
zijos vadovybėje, kreipėsi
Švietimo Ministeriją, prašyda
mas jo sūnų atleisti nuo tikybos 
mokymosi, švietimo Ministerijai 
adresuotame savo prašyme nu
rodė tokius motyvus: abu tėvai 
esą laisvamaniai ir tokioje dva
sioje norį išauklėti savo sūnų; 
vaiką pakrikštiję kataliku tik 
dėl to, kad Lietuvos įstatymai 
nenumatą kito būdo gimimo 
metrikai sudaryti. Klausimas at
sidūrė Valstybės Taryboje, kuri 
išaiškino:

i

ŠIS TAS APIE V. ALANTO RAŠTŲ KALBĄ
nelaitis, kurio šaknį don- toliau 
dar gal rodo kaimo vardas Do- 
niliškiai ir kt.

Nargeliūnas yra ne kas kita 
kaip tarminė lytis iš Norgėliū- 
nas, kuris savo keliu toliau su 
priesaga -ūnas yra sudarytas iš 
Norgėlas ar Norgėla; plg. dar 
Noras, Noreika, Norušis ir No
rimas, Noriūnas.

Panašiai kaip šie vardai, ne
kaip reikiant dar rašomas alchi- 
mikas (28 psl.) užuot alchemi
kas šalia chemija, chemikas (ne 
chimija, chimikas), jeroglifas

■i

TUOJ ĮSIGYKIT 
ŠIAS KNYGAS!

Anglų kalbos gramatika Motulė paviliojo
J. Kukanauza ______ _ 2.00 Lazdynų Pelėda __ _ _ 0.60

Altorių šešėly Meškiukas Rudnosiukas
Mykolaitis-Putinas ____ .$■1.00 Vytė Nemunėlis --------- 2.00

Algimantas I Namai ant smėlio
V. Pietaris ... ............. _ 1.50 J. Gliaudą______________ 2.00

Algimantas 11 Nemunas
V. Pietaris_____________ _ 2.00 St. Kolupaila __________ 2.50

Aukso kirvis a Nuo Imsrės iki Orinoko
2.50 A. Sabaliauskas _. 2.50

Barabas Our Country Litliuania
Pa v r Lagvrkvist ...........   _ _ 2.25 V. Augustinas __________ 5.00

Balutis Princas ir elgeta
J. J. Račiūno leidinys____ . 1.50 Mark Twain____________ 1.20

Baliaragio malūnas Pirmas rūpestis
2.50 2.00

Beržų pasakos Pragaro pošvaistės
O. B. Audronė (eilėraščiai) 1.50 V. Alantas ______________ 3.50

3.00’

1.50

2.50

3.500.80
0.35

2.50

Dulkės raudonam saulėleidy
V. Ramonas ____________

Darius ir Girėnas
Jurgeli! ____________ ___

Debesys plaukia pažemiu
A. Baronus -------------------

Didžiosios atgailos
II. Spalis ---------------------

Doleris iš Pittsburgho
Stopas Zobar-kas _.--------

Gintaro pasakos
Teta Rūta —-----------------

Gintariniai vartai
N. Mazalattė ...................... __

Gimtojo žodžio baruose
P. Jonikas .. . ------------- 1.50

Kazimieras Sapieha
B. Sruoga

Kuprelis
Ignas šeinius __________ 2.00

Lietuvių kalbos vadovas
Reti. prof. Skardžius —--- 4.50

Lietuviškos pasakąs
J. Balys’____ ____________2.50

Lietuvių poezijos antologija
J. Aistis ir A. Vuiėiutaitis 6.00

Lekučio atsiminimai (jaunimui)
■ A. Giedrius ____________  1.50

Lietuvių archyvas
Bolševizmo metai _______3.00

Mėnuo vadinamas medaus
N. Mazalaitė __________ 2.50

Medinis arklys
Eric IVillųims '2.00

1.00

... 2.20

Partizanai už gelež. uždangos
Daumantas ____________ 2.50

I’ictų vėjelis 
Vyte Nemunėlis

Paklydę paukščiai
Jurgis Jankus _

Ramybė man
J. Kėkštas______________ 0.80

Raguvos malūnininkas
V. Tamulaitis __________ 0.25

San Michael knyga I
Axel Munthe ________

San Michael knyga II
Axel Munthe_______

šventieji akmenys
Faustas Kiršu______

Tėvų pasakos
A. Giedrius _______

Tolimieji kvadratai
J. Grišmanauskas __

Tautosaka apie dangų
J. Balys _________

Tautosakos Lobynas
J. Balys_____ _____ _

Vaikų knygelė
M. Valančius ............ 1.80

Vieneri metai ir viena savaitė
B. Gaidžiūnas __ k______ 1.50

Valentina
A- Vaičiulaitis___

Varpai skamba
Stasius Būdavus ..

žemė
Red K. Brudūiįas

2.50

2.50

- 2.00

1.00

0.60

3.00

ar kad Dziedulionis jį ar 
jis Dziedulionį apgavo. >

Iš šitų kelių pastabų m.atyti, 
kad rašytojui kartais yra reika
linga kiek daugiau žiūrėti savo 
kalboš taisyklingumo, aiškumo, 
paprastumo ir kiek galint dau
giau vengti dirbtinumo, pigių 
spaudos . kalbos "įmantrybių”, 
pvz. tokių kaip kambario apibal- 
dinimas, fokus mokus (300 psl.) 
ir kt. Ypač dabar, atitrūkus nuo 
savo gimtosios kalbos šaltinių, 
yra pravartu daugiau budėti 
mūsų literatūrinės ir bendrinės 
kalbos sargyboje. Todėl, atrodo, 
L. Damkriūnas š. m. Aidų Nr. 6 
kiek perlengvai pasikandžiauda- 
mas rašo apie šiokių dalykų pri
minimą ir tai nevykusiai vadina 
"pamokslininkavimu”.

kai pasakyti: viso namo 
a p s t i k 1 i n i m ą sudaro 
tik du mažučiai langučiai ar pn.

Ne kiek geresnis yra ir šis 
sakinys: "ant mažo staliuko... 
stovėjo gražiuose rė
muose įrėmintos... 
nuotraukos (46 psl.). Tai yra be
veik panašu į tokius posakius 
kaip "gražiuose stikluose 
įstiklintas langas” arba, 
"gražiais popieriais i š - 
popierintos sienos" ir 
pn. Bet tai nebūtų pavyzdinga 
literatūrinė kalba. Lietuviai, ku
rie galvoja ir kalba nedirbtinai, 
visa tai pasakytų sklandžiau, 
įvairiau, pvz-.: ant mažo staliu
ko ... stovėjo gražiais rėmais 
apdarytos (aptaisytos) arba gra-

■,

V. Alanto "Pragaro prošvais
tės”, sukėlusios nemaža diskusi
jų duagiausia ideologinėmis, ne 
literatūrinėmis temomis, savo 
kalba kuo ypatingai nepasižymi, 
bet jos visdėlto skaitomos leng
vai, be kokių didesnių sunkeny
bių, pvz.:

"Lengvos, majestotiškos Vil
niaus katedros kolonos baltavo 
vakaro sutemose. Girkalnis, sė
dėdamas ant suoliuko, galvojo, 
kad, ją statant, visos Elados 
mūzos turėjo šnibždėti į ausį jos 
kūrėjui įkvėpimo mintis. Pasta
tas atrodė taip, tartum viena' (159 psl.) užuot hieroglifas (iš 
senojo Akropolio šventovių ste- 1 
bųklingu būdu būtų buvusi per
kelta į tolimą šiaurę. Katedros 
linijų harmonija ir formų grakš- i 
tumas Girkalnį veikė kažin kaip 
ramininčiai ir skaistinančiai. Į I 
šventovę jis žiūrėjo, kaip į ki- ; 
birkštį, ištryškusią iš kuriančios 
žmogaus sielos. Iš tų kolonų, : 
frontone ir nišose pasislėpusių 
statulų ir iš viso pastato linijų I 
santarmės skleidėsi tokia šilta 
ir įtikinanti grožio šviesa, kad 
ji, rodės, galėjo išteisinti pačią i 
žiauriausią žmogaus niekšybę. 
Girkalnis žiūrėjo į Stokos-Gu- : 
cevičiaus kūrinį, kaip į žmoniš
kumo, taikos ir kūrybinių žmo- ' 
gaus dvasios polėkių simbolį. Jis 
galvojo, kad jei visas pasaulis 
žūtų savo paties suruoštose 
skerdynėse,, o paliktų tik viena 
Vilniaus katedra, tai tatai jau 
būtų pakankamas liudijimas 
naujajam atgimusiam pasauliui, 
kad senasis žmogus buvo ne tik 
plėšrus žvėris, bet ir dangiškų 
kelių jieškotojas” (65 psl.).

Iš šitos trumpos ištraukos 
matyti, kad V. Alanto, apskritai 
imant, sugebama rašyti taisyk
lingai, gana sklandžiai; tik vie
nius kitas mažmožis, atrodo, jo 
yra nekaip reikiant parašytas. 
Visų pirma garsaus Vilniaus ar
chitekto Lauryno Gucevičiaus 
lietuviškoji pavardės dalis ra
šytina Stuoka, ne sulenkintai 
Stoka: taip šia pavardę taria to 
krašto žmonės, rokiškėnai, iš 
kur jis yra kilęs. Salia to, man 
rodos, užuot Elados mūzos ge
riau būtų buvę rašyti Helados 
mūzos, visai panašiai kaip Hek
toras, Hera, Herodotas, Home
ras, ne Ektor»s, Era, Erodotas, 
Omenis, nes čia pačių graikų 
visur buvo tariamas pradinis 
priedvasinis h, būtent — Heilas, 
km. Hellados "Helada”, Hektor, 
Homer ir kt.

Vienur kitur "Pragaro po
švaistėse”- pasitaiko ir daugiau 
tokių neteiktinų dalykų.’ Pvz. 24 
psl. rašomas Pikuolis (Vieno šen. 
lietuivų dievo vardas), bet tai 
yra ne tikras, o iškreiptas pava
dinimas. Šen. lietuvių raštų kal
boje dar sutinkamas Pikulas, 
kuriam latvių kalboje atliepia 
Pikuls "piktasis, velnias" ir šen. 
prūsų pickūls "velnias” (iš ‘pi
kulas, plg. vs. gi. pikuilan). Isto
riniuose šaltiniuose šen. prūsų 
požemio dievo vardas yra užra
šytas įvairiai: Picullus, Pickol- 
los, Pecullus, l’ecols ir kt. Bet 
lietuviškai jis tęvadintinas Pi
kulas, ne Pikuolis ar kaip nors 
panašiai: jis yra sudarytas iš 
šaknies pik- (plg. piktas) ir prie
sagos -ulas (plg. statulas "sta
tula,, stabas”, vaidulas "vaiduok
lis”, viesulas ir kt.).

Toliau V. Alanto netaisyklin
gai rašoma Airiogala, Duonelai
tis (14 psl.) ir Nargeliūnas. Ai
riogala yra atsiradusi iš rusų 
valsčiaus raštinės (Eiragola) ir 
klebonijos, kuri neseniai nusfo- 
jo'lenkiškai kalbėjusi. Tikrai lie
tuviškai šis miestelis tevadinti- 
nas Ariogala, t. y. Arid gyve
namoji. vieta, buveinė. Galinius 
daiktas, kad šaknis ar- čia yra 
ta pati, kaip ir ’dvikamienių var
dų Arminas, Arvydas ir kt..

Duonelaitis yra tariamai pagal 
duona perdirbtas iš senesnio Do.

gr. hieros "šventas” ir glyphcin 
"įpjaustyti, iškalti") ir kt.

įvardis tūlas reiškia "nevie
nas, vienas kitas, dažnas", todėl, 
kažkaip neįprastai skamba sa- žiąi įrėmintos (gražiais rėmais, 
kinys: "Baudžiavos laikais .. J 
gyveno tūlas Steponėlis,” 
nes čia turimas galvoje tik vie
nas, o ne dažnas Steponėlis.

Dar dirbtinesnis yra posakis 
kambario apibaldinimas: Dido
kas apvalus stalas ..., sofelė 
bei pora ... foteliukų sudarė vi
są kambario a p i b a 1 d i- 
nimą (46 psl.). čia autorius, 
matyti, norėjo pasakyti, kad 
visi kambario baldai susideda iš 
apvalaus stalo, sofelės ir poros 
foteliukų arba visus kambario 
baldus sudaro (visi kambario 
baldai yra) apvalus stalas, sofelė 
ir pora foteliukų, bet, užuot, tai 
pasakęs paprastai, aiškiai, jis tą 
pačią mintį išreiškė visai ne
įprastai, dirbtinai, panašiai, kaip 
kad kartais mėgstama prastoje 
spaudos kalboje išsireikšti. Abe
jotina, ar kas, turėdamas gerą 
kalbos jausmą, galėtų lietuviš-

apdarais) nuotraukos.
Pągaliau pasigendame reikia

mo aiškumo ir šiuose V. Alanto 
sakiniuose: Tą naktį, prieš j į 
(t. y. Girkalnį) suimant, j i s 
(t. y. tas pats Girkalnis) išgy
veno su Aldona šviesiausios pa
laimos akimirkas (120 psl.); kai 
j kambarį įėjo daktaras Matūzas, 
j i s (t.' y: tas pat Matūzas) 
rado ligonį giliai susimąsčiusį 
(124); Girkalnis buvo tikras 
D z i e d u 1 i o n į jį 
apgavus (239) ir kt. šie sakiniai 
gali būti suprantami dviprasmiš
kai. Pvz. sakiniu "tą naktį, prieš 
jį suimant, j i s išgyveno ...” 
galima suprasti, kad, ką nors 
vieną suimant, kitas išgyveno...; 
plg. Jonui grįžtant iš lauko, Pet
ras išvažiavo į miestą; tik sau
lei nusileidus, baigėme laukų 
darbus ir kt. Taip pat nelabai 
aišku, dėl ko Girkalnis buvo tik-

š. m. Dirvos, Nr. 29 išspaus
dintame straipsnyje "Dievas ir 
Perkūnas" yra neapdairiai su
maišyti keli dalykai. Visų pirma 
antrosios skilties pastraipą "Ne
turint redakcijai specialių ženk
lų ..turėjo būti išnašoje iš
spausdinta. Toliau tos pat skil
ties antroje pastraipoje, kur pra
dedama sakiniu "Visu pirma mes 
jį randame šen. indų ir graikų 
kalbose ..toliau, po dvitaškio, 
turi būti: "šen. indų dyaus (km. 
divas) "dangus, dangaus dievas; 
diena" ir gr. Zeus (iš *I)jeus; 
vs. km. Dios iš *Divos) "vyriau
sias Olimpo dievas" šalia šen. 
indų divyas "dangaus, (langinis”, 
gr. dios (iš *divios) "dievo, die- 
vinis”. Lotynų kalboje ide. 
*dieus visų pirma yra dėsningai 
išvirtęs j ‘diūs (*dius), kurį dar 
randame išlikusį dievavardžiuo- 
se Dius F'idius "priesaikos, išti
kimybės dievas", Ve-diūs "pože
mio dievas" ir bendriniuose žo
džiuose dius "divinus” šalia dium 
"dangaus erdvė”, diū "dieną, 
dienos metu” ir kt.”

1) mokiniai turi mokytis tos 
tikybos, kurios jie forminiai pri
klauso, ir niekas negali būti nuo 
mokymosi atleistas, kol nėra iš
stojęs iš savo religinės bendruo
menės ;

2) nei Konstitucija, nei įsta
tymai nenumato būdo forminiai 
išstoti iš religinės bendruomenes 
(galima tik pereiti iš vienos re- 
lignės bendruomenės į kitą);

3) "Laisvamanių draugija”, 
įregistruota Šiaulių apskr. vir
šininko įstaigoje, yra tik ateis
tinė kultūrinė draugija, bet jo
kiu būdu ji nėra Lietuvos įsta
tymų numatyta religinė bendruo
menė ; buvimas "Laisvamanių 
draugijos" nariu todėl dar ne
suponuoja išstojimo iš katalikų 
eklezijos. Vadinasi, Preikšo sū
nui privalu mokytis katalikų ti
kėjimo, nors jo tėvai visas pa
stangas padėjo, kad savo vaiką 
galėtų nuo to apsaugoti. Nieko 
nebūtų galėjęs padėti Preikšo 
sūnui ir tikybos išmainymas, re
liginių bendruomenių sėkmingai 
praktikiuotas, konkubinatą pa
keičiant palaiminta santuoka. 
Tada jaunasis Preikšas, bėgda
mas nuo vilko, būtų patekęs ant 
meškos: būtų reikėję mokytis 
"savo" naujojo tikėjimo tiesų. 
Tačiau senasis Preikšas surado 
išeitį: jis sūnų atsiėmė iš Jo
niškio gimnazijos ir perkėlė, be
rods, į Klaipėdos gimnaziją, kur 
jau galiojo Lūšio skelbiamos 
dogmos.

■ čia nesiryžtu vertinti, geras 
ar blogas religijos dėstymo bū
das buvo nepriklausomos Lietu
vos valstybinėje mokykloje, bet 
noriu tik paaiškinti, kad Lūšio 
samprotavimai ir išvadas grin
džiama jo paties fantazija.

IJr. Nemickas
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Kulka iš pasalų — gangsterio atsakymas priešui, 
arba Chicaga iš tamsiosios pusės

‘— Neik sutemus į ”bomų”( 
gatvę — West Madison. Gali 
nukentėti — aiškino chicagiškiai.

Chicaga tai ne ramusis Clo- 
velandas. čia viską rasi, čia su
sidursi su technikos stebuklais, 
gražiais muziejais, šauniais par
kais, kilniąja muzika ir ne tik1 
su šiais dalykais. Atmink, kad 
tai gangsterių ir kitų požemio 
atstovų sostinė, daugeliu požiū
rių pralenkianti ir New Yorką.

Jei atkeliavęs į šį milžinišką 
miestą tamsta pereisi turtingą
ją Miehigan Avenue ir saulei 
šviečiant atsigaivinsi malonia 
nuotaika Granto parke ties eže
ru sėdėdamas ant suolelio, at
simink, kad kiekvienas miestas 
turi savo fasadą, priekį ir turi 
kitas ypatybes, kurios neiškyla 
greit į paviršių, bet kurios kar
tais tam ar kitam miestui tei
kia tam tikrą atspalvį. Ir Pary
žius ir Berlynas ir Londonas tu
ri savo "užpakalinius” vaizdus, I 
o ką bekalbėti apie Naujojo Pa- j: 
šaulio didmiesčius, ypač tokį 
New Yorką ir Chicagą. į

Šioji pastaroji ypatingai pasi- ; 
žymi savo požemio "veikėjų” 
gyvąja veikla ir nekreipti j tai , 
visai dėmesio neatrodytų, kad 

.. būtų tikslu. Šių eilučių autorius 
manytų, kad ir naujieji ateiviai, 
belankydami kituose miestuose 
esančius savo gimines bei pa
žįstamus, nesitenkintų tik alaus 
ar konjako paragavimais geriau 
ar blogiau įrengtuose butuose ir 
pasiteiravimais, prie kurios baž
nyčios susirenka daugiau tautie
čių, kur galima surasti kurią 
nors lietuvišką redakciją ir ku
rioje karčiamoje rasi daugiau 
mūsiškių. Reikėtų platesnių aki
račių ir didesnio dėmesio kunku
liuojančiam miesto gyvenimui, 
kurio turinį sudaro ne tik aprū
kusios "šapos”, įmonės,, ne tik 
autobusai, pastatai, muziejai ar 
parkai, bet ir gyvas gyvenimas, 
kuriam atspalvį teikia krūvos 
banknotų, revolverių šūviai ir 
slapti lošimų, svaiginamųjų rū
kalų ir perkamosios meilės liz
dai.

Ir daugelį metų gyveną Ame
rikoje nelabai nusivokia, kas 
darosi tame požemyje, tad ką 
jau bekalbėti apie vėliau atvy
kusius. Iš laikraščių ar savo 
kailiu jie patiria, kad naktimis 
didesniuose miestuose siaučia 
plėšikai, kad moterims gatvėse 
net dienos metu gręsia įvairūs 
pavojai, bet kas tie požemio 
sindikatai, kurie savo įtaka vei
kia net ir valdžios sferas, daug 
kam yra neaiški sąvoka. Ir šių 
eilučių autorius tik iš atitinka
mos literatūros arčiau susipaži
no su tų gamblerių bei gangste
rių galia krašte ir jų žygdar
biais New Yorke ar Chicagoje. 
šiuo metu net patys amerikie
čiai jautriai seka savo gyvenimo 
užkulisių demaskavimo faktus 
ir tai geriausiai gali paliudyti 
Kefauverio nusikaltimams tirti 
komisijos darbai ir dviejų gabių 

■ žurnalistų Lait ir Mortimer 
smarkiai perkamos knygos apie 
"konfidencijalų” New Yorko. 
Washingtono, Chicagos ir iš viso 
JAV gyvenimą. Tai duomenys, 
kurie daug kam atidengia akis.

Taigi, ir geležinkelio bėgiai į 
Chicagą, į šį jauną miestą, nešė 
ne tik įvairius metalus, miško 
medžiagą ir milonus gyventojų, 
laimės jieškotojų, kurie atnešė 
miestui kultūrą ir civilizaciją. 
Prieš 40 metų miestas buvo ne
mažu meno, literatūros, net ir 
poezijos židiniu, neseniai buvo 
dideliu knygų leidimo centru ir 
seniau turėjo nemaža nuosavų 
dramos teatrų.

Taią bėgiais, kurįais Chicaga 
didžiuojasi prieš visą pasaulį, j džius turėjusi Clevelande. Vie-

(.suplaukė į Michigano paežerį 
tūkstančiai blogiausio elementų 
— vagių, 
įvairiausių
Prie jų prisidėjo ir Europą pa
likęs tamsus elementas, kuriam 
Naujasis Pasaulis atrodė įvai
riausių galimybių, lengvai pasi- 
pelnytinas šaltinis. Į miestą su
plaukė masės Amerikos vakarų 
nuotykių jieškotojų, ir, nežiūrint 
žinomo fakto, kad miestas savo 
tarpe turi labai didelę iš Euro
pos kraštų atvykusių, įvairiomis 
kalbomis kalbančių gyventojų 
masę (bent apie du mil.), vis 
dėlto Chicaga .laikoma tikrai 
amerikietišku miestu, ko nebū
tų galima pasakyti apie tokį 
New Yorką, San Francisko ar 

. New Orleans. Ir jei kas įvyksta
■ šiame mieste, pvz., politinės 
• konvencijos (kaip šią savaitę
■ demokratų), ar kokios bokso 
■rungtynės, simfoninis koncertas
po atviru dangumi, ar stambi 
žmogžudystė, tai apie šiuos da
lykus pirmuose laikraščių pusla
piuose parašys ir Londono ir Wa- 
shingtono ir net Maskvos dien
raščiai. Kaip sakoma, dviejų 
gangsterių laukinė kova dėl 
merginos Clark gatvėje virsta 
stambesniu įvykiu ir už karą 
Balkanuose ...

Tai yra Chicaga. Ji pralenkia 
kitus miestus ir didžiausiu neg
rų susitelkimu. Jų čia priskai- 
toma ligi vieno miliono. Tai 
miesto savotiška pabaisa, nes 
jie dar ne taip seniai įsiveržė ir 
visai išstūmė baltuosius gyven
tojus iš pačių geriausių miesto 
kvartalų ties ežeru tarp 39 ir 
60 gatvių. Jiems plėstis mieste 
puikios sąlygos, ne taip kaip 
New Yorke, kur jie priversti sa
vo Harleme telktis kaip silkės 
statinėje. Chicagos negrynas, 
vad. Bronzeville, amerikiečių 
liudijimais, yra virtęs dideliu ša
šu miesto gyvenime, čia apiplė
šimų, vagysčių, žmogžudysčių 
skaičius 
praeiviui 
cigaretės 
reefers), 
jas galės įsigyti ir už 25 et., 
nors narkotikų stiprumas ir bus 
mažesnis. Kaip Ne\v Yorko Har
leme, taip ir Chicagos negrynu, 
ypač jų apgyventa 47 g-ve, bal
tieji vengia vaikščioti.

Visai netoli miesto centro 
(Loop) ir didžiųjų viešbučių yra 
pagarsėjusios gatvės šiaurinė 
Clark St. ir Rush St. Tai gat
vės. kuriose randama viskas ir 
įgyjama kas tik norima. Tai 
gatves, kuriose renkasi didieji 
gambleriai ir draugų bei meilu
žių draugystėje aptaria reikalus. 
Gatvės, kuriose dažnai liejasi 
kraujas, klykia moterys ir retai

. pasirodo policijos mašina.
Nėra reikalo policijai ir ro-

1 dytis jei prisiminus, kad dau- 
’ gelis augštųjų policijos parei- 
1 gūnų gauna stambius kyšius iš 
' požemio atstovų. Tas požemis, 
I kurį faktinai ir toliau tvarko Į 

Italiją ištremtas Lucky Lųęiano, 
turi savo Sindikatą su direkto
riais ir plačiu bendradarbių šta
bu. Chicagos požemis turi arti
mus ryšius su New Yorko

plėšikų, dezertyrų, 
gyvenimo atmatų.

nam iš brolių Fischetti pernai 
mirus, kiti du laikomi neoficia
liais miesto ir Vid. Vakarų val
dovais. Jų ištaiginga rezidenci
ja, bųv. anksčiau burmistro nuo
savybe, yra pačių vadų susiti
kimo vieta. Chicago reziduoja ir 
buv. Lenkijos žydas Jack Guzik, 
savo žinioje turįs prekybą mo
terimis ir prostitucijos namų 
reikalus, šis miestas laikomas 
tos prekybos centru ir i>er jį 
praeina šimtai tūkstančių mote
rų, skirtų viešiesiems namams 
ne tik JAV, bet ir Pietų Ame
rikai ir kt.

Nusikaltimų sindikatas tvar
ko ne tik lošimų reikalus, prosti
tucijos namus, bet ir yra giliai 
suleidęs šaknis j narkotikų ir al
koholio prekybą (turi savo lėk
tuvus, aerodromus), turi net 
įvairiuose miestuose įsigijęs di
džiuosius viešbučius. Svarbiau
sia, kad savo apyvarta, siekian
čia bilionus dolerių, šio sindika
to vyrai per įvairius kanalus sa
vo kyšiais prieina ne tik prie po
licijos, prokuratūros, teismų, 
burmistrų dideliuose miestuose, 
bet ir siekia dar augštesnes vie
tas ir net daro įtaką į preziden
tų rinkimą, kaip buvo 1932 m. 
renkant Rooseveltą.

Atsrianda žmonių, kurie deda 
pastangų kovoti su sindikatu. 
Čekų kilmės Chicagos burmis
tras (mavor) Cermak 1933 m. 
žūna nuo pasikėsintojų kulkos 
Floridoje, inscenizuojant pasi
kėsinimą prieš prez. Rooseveltą. 
Ir eilinių policininkų tarpe atsi
randa šaunių vyrų__tokie Con-
nelly ir Drury išdrįsta suimti 
Fischetti ir Guziką. Ir kągi? 
Prasideda tampymai po teismus, 
vyrus išmeta 4š tarnybos ir vie
ną gražią 1950 m. rugsėjo dieną 
spaudoje pasirodo žinutė: vie
nam garaže VVilliam Drury nu
šautas nežinomo asmens. Prieš 
vad. raketerius, prieš požemį li
jo valdovus rankos pakelti ne
galima. Tai yra ne tik šio nuo
stabaus miesto, ties Miehigan 
ežeru, viena tamsiųjų pusių, tai 
neperdedant viena didžiųjų šio 
krašto dėmių ir gerai, kad atsi
randa jėgos, pasiryžusius ją iš
deginti.

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI

Ar žinai, kad Massachusetts , 
v aisti bė ...
yra vadinama The Bay Statė. : 
Oficialiai šioji valstybė net ne- : 
vadinama valstybe, bet — Com- 
momvealth. Jos sostinė — Bos
tonas, o be jo dar keturi didžiau
si miestai — \Vorcester, Spring- 
l’ield, Cambridge (Bostono prie
miestis, su miesto teisėm) ir 
Fall ltiver. Vilnų prekybos cent-l 
ras krašte — Bostonas, šios vals
tybės žemės ūkio turtai — taba
kas. bulvės, , kviečiai, kukurūzai, 
avižos, obuoliai. Valstybė turi 
seniausią Amerikoje universite
tą — llarvard. Jis yra Cam
bridge mieste, vos 10 min. va
žiuojant požeminiu traukiniu nuo 
Bostono miesto centro.

Kurios firmos auto mašinų 
daugiausia parduodama?

Cuyahoga County; kur yra ir 
Cievehindas, daugiausia mašinų
— 88 nuoš. parduota "didžiosios 
trijulės” gamybos: General Mo
ters, Chrysler ir Ford. Per 1951 
m. parduota šioje apskrity: 
Chevroletų — 13,102 (19 su puse 
nuoš. visų pardavimų), Fordų — 
10,849, Plymouth — 7,314, 
Dodge — 5,188, Buick — 4,864, 
I’ontiac — 4,497, Mercury —

13,479, Oldsmobile — 3,454, 
Unione Siciliano.;Daugumoje tai chrvsler _ 2)452, Studebaker - 
italu kurnės "veikėjai” dėl akiu, . ’ ,, .... , ,* 2,389, Cadillac — 1,762, Nash

— 1,683, DeSoto — 1572 ir t.t.
Parengė V. Al.

vagysčių,
labai didelis. Gatvėje 
už 50 et. bus siūlomos 
su narkotikais (vad. 
o mokyklų jaunimas

pasikvietę vieną kitą žydų kil
mės bendradarbį. Garsaus Al 
Caponės laikais visi požemio 
įsakymai Amerikoje plaukė iš 
Chicagos. Vėliąu, jam žuvus, 
tarp New Yorko ir Chicagos 
pradėtas glaudūs bendradarbia
vimas.

New Yorkas turi savo Costollo, 
o Chicaga savo brolius Fischetti, 
o’virš jų visų yra Didžioji Ta
ryba, kuri neseniai savo posė-

t •r

Omahoje pagerbtas taurus lietuvis
siais metais rugpjūčio mėn. 31 ' 
d. buvo pikietUotas pro Omahą . 
pravažiuojantis Gromyko. Jis, 
paskaitęs amerikiečių dienraščio 
vakarinėje laidoje žinutę apie 
Gromyko kelionę, tuoj pranešė 
vietos LTB pirmininkui, siūly
damas pikietuoti. Kai pirminin
kas pritardamas jo minčiai pa
stebėjo: "Bet iš kur šiuo metu 
gausime braižybinio popierio 
plakatams pagaminti, nes jau 7 
vai. vakaro, krautuvės uždary
tos?’’ Kun. J. Jusevičius atsakė: 
"Važiuojam į miestą pajieškoti”. 
Ir už valandos grįžo su popie
rium, kurį gavo nakties metu 
dirbančioje spaustuvėje.

Sekančią dieną vietos ameri
kiečių spaudos puslapiuose nu
skambėjo: "Gromyko, tavo ran
kos suteptos lietuvių krauju”, 
Gromyko, grąžink iš Sibiro 700,- 
000 lietuvių” ir t.t.

Tai vis gerb. jubiliato apdai
rumas ir iniciatyva — išnaudoti 
kiekvieną įvykį kovai dėl paverg
tos Tėvynės išvadavimo.

Čia tenka dar paminėti, kad 
kun. J. Jusevičiaus veikla reiš
kėsi ir spausdintu žodžiu. Jis yra 
parašęs 5 religinio turinio kny
geles, kurių vienoje "Mūsų vaikų 
laimė” stipriai akcentuotas lie
tuvybės išlaikymo klausimas. 
Ten skaitome žodžius, kurie la
bai ir labai įsidėmėtini tremti
niams tėvams, štai jie:

"Ypač reikia rūpintis, kad vai
kai iš pat pradžios pamylėtų tė
vynę. Jų mintis reikia kreipti į 
Lietuvą, mokyti juos dainelių, 
pasakoti senovės pasakų, raginti 
prisilaikyti lietuvių įpročių. Rei
kia juos mokyti branginti lietu
vių kalbą. Reikią vaikams įdėti 
į galvą, kad gėdytis lietuviškos 
kalbos — yra gėdytis motinos ir 
tėvo. Meilė, kurią mes turime 
Lietuvai, visai mums nekliudo 
gerbti tos šalies, kurioje mes 
gyvname”.

Kai 1949 m. prasidėjo masinis 
lietuvių — trmtinių važiavimas, 
į J. A. Valstybes, kun. J. Jusevi-j 
čiui tai buvo pradžia didžiosios 
darbymėtės. Jis pats sudarinėjo 
sutartis, kaip NCWC atstovas 
tarpininkavo kitiems jas suda
rant ir visais kitais galimais 
būdais gelbėjo lietuviams įva
žiuoti į šį kraštą. Jeigu šiandien 
skaitoma Omahoje virš 1000 
naujųjų lietuvių ateivių, tai di
desnė jų dalis čia atsirado gerb. 
klebono pastangomis. Jis daug 
naujai atvykusių šeimų pasitiko 
Omahos geležinkelių stotyje, par
vežęs apgyvendino gerai įreng
tame rūsyje po bažnyčia ir kelių, 
o kartais ir keliolikos dienų bė
gyje suradęs butą ir darbą, įkur
dino pastoviai.

Ir taip šis įkurdinimo procesas

Omahos lietuvių parapijos kle- i 
bonui kun. Juozui Jusevičiui bir- i 
želio mėn. 16 d. suėjo 25 metai, ; 
kai jis įšvęstas kunigu, šiais ; 
metais suėjo 20 metų sukaktis, 
kai jis yra šios parapijos klebo-’ 
nu.

Birželio mėn. 22 d. iniciatorių 
grupė, vadovaujama F. Smols- 
kio, parapijiečių vardu surengė 
kun. J. Jusevičiaus jubiliejui pa
minėti iškilmingus pietus,-o se
kantį sekmadienį (VI. 29) vietos 
LTB Valdyba tremtinių vardu 
surengė sukaktuvininkui pager
bti minėjimą— akademiją.

Iškilminguose pietuose dalyva
vo visa eilė kunigų, atvykusių 
iš kaimyninių, o ne kurie ir iš 
gana tolimų vietovių ir apie 300 
parapijiečių (tokį skaičių tegali 
sutalpinti parapijos salė). Pietų 
metu buvo pareikšta visa eilė 
sveikinimų bei linkėjimų.

Vietos LTB Valdybos suruoš
tą minėjimą — akademiją ati
darė valdybos pirmininkas J. 
Bukšnys, pakviesdamas į garbės 
prezidiumą jubiliatą kun. J. Ju
nevičių ir Omahoje gyvenančius 
tremtinius kunigus: dek. J. 
Tautkų ir L. Musteikį. Minėjimą 
pravedė P. Adamonis. Toliau se
kė J. Cicėno paskaita, kurioje 
buvo nušviestas sukaktuvininko 
nueitas gyvenimo kelias ir jo 
darbai: kaip kunigo ir kaip lie
tuvio visuomenininko. Po to, lie- 

I tuvių — tremtinių organizacijų 
! atstovų sveikinimai, įteikiant ju
biliatui kuklias — simbolines 
dovanėles, J. Geležiūnienės solo 
daina ir paties sukaktuvininko 
žodis.

Kun. J. Jusevičius gimė 1899. 
XI. 12 Potūrų km., Kalesnykų 
parapijoje, Vilniaus krašte. Bū
damas 9 metų amžiaus, su tė
vais atvyko į J. A. Valstybes. Čia 
jis išėjo svietiškuosius ir dva
siškuosius mokslus ir 1927. VI. 
16 buvo įšvęstas kunigu. Pavi- 
kariavęs 5 metus įvairiose para
pijose, 1932. III. 1 paskiriamas 
Omahos lietuvių parapijos kle
bonu. čia jubiliatas ir sulaukė ' 
šios garbingos dvigubos sukak
ties. ' '

1932 m. kun. J. Jusevičius at
vyko į Omahą rado: sutrūniju
sią medinę bažnytėlę, 40 prie ' 
parapijos prisirašiusių lietuviš
kų šeimų ir $20.000 parapijos 
skolų. Tačiau savo energijos dė
ka, o ypač- dideliu taktu, subūrė 
prie lietuviškos parapijos ne tik 
visus lietuvius, bet patraukė ir ( 
dalį kitataučių. Per 5 metus bu
vo išmokėta didelė parapijos 
skola ir 1936 m. pastatyta nauja 
mūrinė bažnyčia.

Kun. J. Jusevičius ne tik geras 
kunigas ir energingas bei su
manus administatorius, bet ir 
lietuvis visuomenininkas, besi
rūpinąs lietuvybės išlaikymu 
savo parapijoj ir besisielojąs 
bendraisiais Lietuvos reikalais, 
štai keletas būdingesnių jo ini
ciatyvos bei veiklos pasireiš
kimų :

1934 m. vasarą suorganizuo
jami lietuvių kalbos kursai. Tą 
pat vasarą pastoviai duodamos 
lietuviškos dainos per Omahos 
radiją. 1936 m. įsteigtas Vilniui 
Vaduoti S-gos Skyrius. 1938 m. 
kovo mėn., lenkams įteikus Lie
tuvai ultimatumą, masinis Oma
hos lietuvių mitingas, kurio pa
siųstoj Tautų Sąjungai telegra
moj prašoma: 1) Saugoti Lietu
vą nuo lenkų intervencijos ir 2) 
Suteikti okupuoto Vilniaus kraš
to lietuviams žodžio, spaudos, 
susirinkimų ir organizavimosi 
laisvę. Tų pat metų. lapkričio 
mėn. 6 d. Lietuvių Diena visoje 

' Nebraskos valstybėje (kalbėjo 
konsulas P. Daužvardis, Nebras
kos Gubernatorius ir kt.). 1939 
m. kovo mėn. protesto mitingas 
prieš nącinę Vokietiją dėl Klai
pėdos krašto užgrobimo. 1940. 
VI. 30 mitingas prieš komunis
tinę Rusiją dėl Lietuvos oku
pavimo (telegramos Valstybės 
Departamentui ir kongresma- 
nams). Taip pat tik kun. J. Ju- rašydami mums žinias laikytųsi 
sevičiaus' nuopelnas, jog praėju- didelio objektyvumo. Red.

IŠ DETROITO
ATITAISYMAS

tęsėsi virš poros metų, todėl 
juokaudami tremtiniai. bažnyčios 
rūsį pradėjo vadinti "pereina
mąja stovykla”, šeimoms su bū
riu mažų vaikų, kaip visur kitur 
— taip ir Omahoje, gauti butą 
beveik neįmanoma. Ir čia kun. 
J. Jusevičius rado išeitį — ke
lioms šeimoms gelbėjo gauti pa
skolą nuosavam namukui už
pirkti.

Tik prasidėjus tremtinių emi
gracijai į J. A. Valstybes, kur 
J. Jusevičius pripuolamai buvo 
New Yorke. Pasitaikė, kad ke
lioms lietuvių šeimoms, važiavu
sioms pagal nevardines garanti
jas, sponsoriai atsakė darbą ir 
butą. Jis pakvietė tas šeimas 
vykti į Omahą. Čia atvykusios 
šeimos buvo greit ir žmoniškai 
įkurdintos. Nuo šio įvykio susi
darė precedentas. Vėliau NCWC 
New Yorke visus lietuvius, ku
riems iš laivo išlipus buvo spon-

aorių atsakytas darbas tr butas, 
pradėjo siųsti j Omahą. Ir, atro
do, nė vienas nenusivylė čia at
vykęs. "Pereinamoje stovykloje" 
ilgai gyventi neteko.

Keletai šeimų pagal nevardi- 
nes garantijas likimo buvo lem
ta pasekti į Luzianos gyvatynus. 
Nepernešdami pusiau tropikinio 
klimato ir sunkių gyvenimo są
lygų kreipėsi į BALFą prašyda
mi pagalbos. Ir šie buvo nu
kreipti j Omahą, kur jie rado tą 
pačią kun. J. Jusevičiaus globo
jančią ranką.

Kiek kam teko su kun. J. Ju- 
sevičiūm susidurti visi pajuto jo 
kilnų charakterio bruožą — gel
bėti tautiečiui, nesigilinant į jo 
asmenį. Kas kreipėsi į jį, kaip 
NCWC atstovą, sutarties suda
rymo reikalu, nė vieno jis ne
paklausė, nei atvykstančiojo pro
fesijos, nei kokių jis pažiūrų. 
Užteko, kad atvykstantysis yra 
lietuvis.

Tai toks mūsų jubilijatas kun. 
J. Jusevičius.

J. p.

VILNIUS-LVOVAS “KARALIAUČIUS, 
ARBA TAUTINIŲ JAUSMŲ 

PAKRIKIMAS
Prieš kiek laiko Atlantic City 

(New Jersey), įvyko tradicinis 
Amerikos lenkų kongresas, šis 
kongresas, įkurtas 1944 metais, 
įvyksta kas keturi metai, specia
liai prieš Amerikos prezidento 
rinkimus. Kongresas, kuriame 
dalyvavo 4706 įvairios Amerikos 
lenkų organizacijos, svarstant 
užsienio politikos klausimus, pri
ėmė šią rezoliuciją: "Mes rei
kalaujame pripažinimo Lenkijos 
vakarinės sienos ant Oderio ir 
Neissės, — pripažinimo Lenkijai 
Vilniaus ir Lvovo rytuose, taip 
pat visų Rytprūsių su Karaliau
čiumi”.

Kaip matome, apetitas yra 
kuo puikiausias. Skaitant šią re
zoliuciją savaime kyla klausimas, 
ar čia jau yra pasakyta viskas 

į kas liečia apetitą, ar dar nėra 
^galvojama ir apie Kauną ir Rygą, 
bet manoma, kad dar momentas 
nėra patogus apie tai kalbėti — 
reikalauti. Kaip ten bebūtų, gal
vojant apie rytų Europos pro
blemas darosi nejauku: lenkų 
tauta, kuri dabar pati neša oku
pacijos jungą, svajoja apie savo 
laisvę, kartu su pajungimu kitų 
tautų —• visų savo kaimynų. Taip 
ir kyla klausimas, ar laisvės 
troškimas ir siekimas; tas pir
mas ir natūraliausias žmogaus 
ir tautos jausmas ir noras, da
bartinėje suirusioje pasaulio 
santvarkoje irgi išsigimė? Ko
dėl mūsų kaimynai lenkai įsi
vaizduoja savo tautos laisvę tik 
kitų tautų priespauda? Ignora- 
cija ukrainų tautai ir tuo pačiu 
paruošimas Maskvai kelio į va-'

karus yra vėl klausimas apie ku
rį būtų galima daug kalbėti.

Mums, lietuviams, reikia žino
ti, kad pro šitokias rezoliucijas 
negalima praeiti su šypsena: tai 
esą pakrikusių nacionalinių jaus
mų padarinys. Ne, mums reikia 
aiškiai ir be kompromisų len
kams atsakyti, kad lietuvių tau
ta, kaip ir visi kiti Lenkijos 
kaimynai, myli laisvę, ir laisvė 
nėra ir nebus vien Lenkijos mo
nopolis. A. K.

DAIL. KOLBA 
GAMINA VITRAŽUS

Pranciškonų vienuolyno kop
lyčiai Kennebunke (Maine) dail. 
Zenonas Kolba suprojektavo še
šis vitražus, vaizduojančius šv. 
Pranciškų, šv. Antaną, šv. Jur
gį, Aušros Vartų Mariją ir Mal
dą už Tėvynę. Kompozicijose ap
stu mūsų tautinio meno elemen
tų, o Malda už Tėvynę yra gry
nai lietuviškosios tematikos kū
rinys.

Vitražų realizavimo meninį 
darbą atliko taip pat dail. Kolba. 
Vitražai jam prižiūrint paga
minti vienoje Chicagos vitražų 
dirbtuvėje, kurioje Z. Kolba dir
ba nuo praėjusių metų pabaigos, 
atvykęs su šeima iš Prancūzijos. 
£< i J. R.’

Patark kaimynui 
prenumeruoti 

DIRVĄ

r

kores- 
rašant 
Cham- 
kalen-

Dirvos redakcija gavo laišką 
iš Stephanie Masis, kuri buvo 
paliesta Dirvos Nr. 28, 
pondencijoj iš Detroito, 
apie Detroit Lithuanian 
ber of Comerce išleistą
dorių. Savo laiške ji sako, kad 
apie ją skelbimas tokių žinių 
neturi jokio pagrindo, kad toks 
skelbimas kenkia jai, jos profe
sijai ir bendrai reputacijai. Ji 
nesanti rausvos veiklos, ji esan
ti pavyzdinga darbininkė ir tar
nautoja, įsitraukusi į daugelį so
cialinių, valdiškų organizacijų ir 
Demokratų partijos veiklą.

Stephania Masis pažymi, kad 
ji nesanti jokioje rausvoj ar rau
donoj organizacijoj, kad ji ne
vedė jokio choro, kuris dainavo 
Katiušą ir kitas Raudonosios Ar
mijos dainas.

S. Masis ,už tos koresponden
cijos netikslumus, kurie buvo 
pranešti mūsų korespondentų, 
atsiprašome. Drauge norime pri
minti ir korespondentams, kad

i

CHICAGIECIAI, ĮSIDĖMĖKITE

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

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

Priima 6-9 vai. vak.;
šeštad. 10 v. r. — 6 v. v.; treėiad. tik ssusitarus. Tel. YA 7-7381

TAUPYTI GALITE IR LAIŠKAIS! 
TAUPYKITE PAS SAVUS!

STANDARD FEDERAL
STIPRIAUSIA TAUPYMO IŠTAIGA 

AMERIKOJE MOKA AUK$TA DIVIDENDĄ
TURTAS ........................
ATSARGOS FONDAS

per $31,000,000 
„ $ 3,000,000

STANDARD FEDERAL SAVUS
AND LOAN ASSOCIATION OF 

CHICAGO.
4192 Archer A’ve;, Chicago 32, UI.

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

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

kad prenumeruotų t
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Patark ir kaimynui,
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Musų spaudos apžvalga VEDA ALGIRDAS BIELSKUSK.

šiometų
žaidynės Clevelande, dar

PAŽVELGUS PRAEITIN KĄ JUS Į TAI MOTERYS?

ra-

PADĖKITE SURASTI
OT IR TIESA

ŽVAIRAVIMAS Į ATEITĮ

dradarbių entuziazmų, jų sugaiš
tų laikų ir pasiaukavimų ben
driesiems reikalams”. (Jonas F. 
Daugėla, Draugas, Nr. 156).

DĖL LIET. RADIJO 
VALANDĖLIŲ

30 METŲ LIETUVOS
1)E JURE PRIPAŽINIMO
S L KARTIS

Visi įsigykite kų tik išleistų 
žinomo rašytojo Stasiaus Bū
davo apysakų

Toronto, Canada
Jonas Paršeliūnas, 

62 Pauline Avė.

So. Bos ton, Mass
Brunonas Kalvaitis, 
545 East Broadway.

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

Anglijoje
Dainora Daunoras 
49 Thornton Avė. 
Thurnham Green, 

• London W. 4

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

Detroit, Mich.
L. Bulgarauskas, 
7313 Navy Avė.

VI. Pauža, 
9124 Quinęy Avė.

Hamilton, Canada
Antanas Mingėla, 

190 Catherine St. S.

Welland, Canada
Žukauskas Kazys 
2871/2 E. Main St.

Montreal, Canada
Stepas Kęsgailą, 

6882 Beaulieu St.Chicago, III.
Jonas Paplėnas, 

4416 So. Hermitage Avė., 
YArd 7-0191

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

DIRVĄ UŽSISAKYTI 
galima ir šiandien, nėra reikalo 
laukti nei metų, nei mėnesio 

pabaigos!

Brockton, Mass.
Bačiulis A.,

22 Intervale St.

li š. AMERIKOS LIETUVIŲ 
SPORTO ŽAIDYNIŲ 

APŽVALGA

S. KARPIUS ,

tuvių Dienos, Nr. 6). Įgali pateisinti radijo valandėlių
Teisinga, bet pikti gandai vis I organizatorių, jų rėmėjų ir ben- 

kursuoja, kad nuo to žvairavimo 
vis nėra išsigydęs ir pats 
pareiškimo autorius.

i

SENIAU IR DABAR tuo adresu S P O R *7 A S

Liepos 22 d. suėjo 30 
kai prezidentas Harding ir Statė j 
Departamento sekretorius Char- 
les E. llughes paskelbė de jure 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
pripažinimą.

Kada Amerikos lietuvius pa
siekė džiaugsminga žinia, kad 
paskelbta Lietuvos nepriklauso
mybė. po tų metų kovo 13-14 d. 
visuotino Amerikos Lietuvių Sei
mo lietuviams dar reikėjo padė
ti daug pastangų, kad būtų gau
tas de jure pripažinimas. Mat, 
kaip ja.u anksčiau esu minėjęs, 
AVashingtone tada siautė "ne
dalinamos Rusijos” politika.

1918 kovo 13-14 d. bendru tau
tininkų ir katalikų sutarimu 
įsteigtas Ekzekutyvis Komitetas 
įsikūrė IVashingtone ir ėmė at
stovauti Lietuvių tautos reika
lams. kol 1920 metų vasario 18 
d. atvyko pirmutinis Lietuvos 
įgaliotas pasiuntinys Jonas Vi
leišis.

1918 metų gegužės 3 d. to 
Ekzekutvvio Komiteto nariai 
sukvietė 16-kos veikėjų delega
ciją atlankyti prezidentą Wilso- 
ną, kuriam įteikė Amerikos lie
tuvių prašymą remti Lietuvos 
nepriklausomybe. Delegacijai va
dovavo inž. Tarnas Norus ir 
kun. J. žilius. Prezidentas lie
tuvius priėmė prielankiai ir davė 
pa'adus jų prašymą patenkinti.

Tų metų rugp. 14, Dr. J. šliu
pas grįžęs iš kelionių Europoje, 
kur t orė jo pasimatymus su tau
tos veikėjais, apsigyveno Wa- 
shingtone, kaip atstovas prie 
Ekz. Komiteto. Jis pasidarbavo 
palenkti tada įtakingą senatorių 
Lodge, kad jis remtų Lietuvos 
reikalus. Lodge išspausdino Con
gressional Record šliupo įteiktą 
memorandumą apie Lietuvos ne
priklausomybę. Vėliau, lietuviai 
prašė Statė Departamentą net 
įjungti Prūsų lietuvius į Lietu
vos Respubliką.

Pasibaigus pasauliniam karui, 
lapkr. 11, Amerikos lietuviai vėl 
įteikė prezidentui IVilsonui me
morandumą, prašant pripažinti 
Lietuvą ir jos laikiną vyriausy
bę, ir sulaikyti Lenkiją nuo mi- 
litariško Lietuvos puolimo. Rū
pinos pasiųsti delegaciją j bū
simą Paryžiaus taikos konfe
renciją, ir laikui atėjus, pasiun
tė.

Lietuvos pripažinimo nesulau
kiant, 1919 metų balandžio 12 
sugalvota visoje Amerikoje su
rinkti milijoną parašų ir su pe
ticija. reikalaujančia Lietuvai 
pripažinimo, jteiktį vyriausybei. 
Tas darbas įvykdytas 1921 metų 
gegužės 31 d., kada apie 150 lie
tuvių veikėjų susirinko \Vashing- 
tone konferehcijai ir ta proga 
įteikė prezidentui Hardingui 
tuos parašus, įrištus į 138 kny
gas. Parašai buvo ne vien lietu
vių, bet visų, kas tik pritarė Lie
tuvos nepriklausomybei.

1920 metų kovo 22, lietuvių 
paveiktas senatorius King jau 
įneša senate rezoliuciją, kad Lie
tuva būtų pripažinta. Rugsėjo 3 
tautininkų delegacija, tarpinin
kaujant kongresmanui Chand- 
ler, gauna pasimatymą su tuo
metiniu Statė Departamento se
kretorium Colby, kuriam įteikia 
prašymą pripažinti Lietuvą ir 
kartu reikalavimą sustabdyti 
lenkų brovimąsi į Lietuvą.

Dar du metus Amerikos lietu
viai dėjo įvairias pastangas, va
žinėjo delegacijos, buvo siun
čiamos rezoliucijos. Vėliau jau 
ir Lietuvos pasiuntinio Vileišio 
įteikiami raštai, dokumentai ir 
memorandumai rodė lietuvių pa
siryžimą nenuleisti rankų iki 
tikslas bus pasiektas. Ir jis bu
vo pasiektas 1922 metais liepos 
27 d. Antrą metą prezidentauda
mas, Harding ir jo administra- 
čija, 'matyt, įsitikino, kad "ne
dalinamos Rusijos” žaidimas turi 
baigtis ir sutiko padaryti Lie-

tuvos de jure pripažinimų.
Po pripažinimo prezidentas 

Harding sulaukė iš Amerikos 
lietuvių didelio dėkingumo pa
reiškimų rezoliucijomis ir tele
gramomis.

Lietuvių Krikščionių Demo
kratų metiniame suvažiavime 
priimtoje rezoliucijoj, tarp kitko, 
taip sakoma:

"Užsienyje išlikusiems Lietu
vos diplomatams, Lietuvos lais
vinimo kovoje tenka reikšmingas 
vaidmuo, todėl jų veikla remtina 
ir dėtinos pastangos atstatyti 
diplomatinį Lietuvos atstovavi
mą tuose kraštuose, kur jis dėl 
karo ir okupacijų buvo nutrauk
tas ...

Kadangi diplomatai tėra vy
riausybės įgaliotiniai atstovauti 
Lietuvą diplomatinėje srityje 
tuose kraštuose, į kuriuos jie 
yra paskirti, būtų visai nepriim
tinas bet koks paskiro Lietuvos 
diplomato, jų dalies ar net visų 
užsimojimas savintis vyriausy
bės funkcijas ir imtis į diploma
tinių misijų kompetenciją neįei
nančių politinių sprendimų”. 
(Darbininkas, Nr. 50).

Iki šiol minėto užsimojimo sa
vintis vyriausybės ir net seimo 
funkcijas daugiausiai rodo ne 
Diplomatinė Tarnyba, bet VLIK- 

xvxu, ..vpvo x.u — aš. Tik dėl to ir vyksta ta nuo-
nas Fai-r, SLA seimo Pittsbur- latinė trintis tarp Dipl. Tarny- 
ghe priimtą rezoliuciją Lietuvos hos ir VLIKo.

* Užtat gerb. krikščionys demo
kratai ir turėjo savo rezoliuciją 
nukreipti kitu adresu.

1892, liepos 26__Priskaitoma
Amerikoje virš 200,000 lietuvių.

1896, liepos 20 — New Yorke 
įvyko lietuvių suvažiavimas pa
sitarti apie įsteigimų lietuviams 
imigrantams namo ir aptarti ki
tus tautinius reikalus.

1909, liepos 27 — Wilkes-Bar- 
re, Pa., pradėjo eiti kunigų lei
džiamas savaitraštis "Draugas”, 
redaktorius kun. Kaupas. Vėliau 
persikėlė į Chięagą.

1909, liepos m. — Po ilgų dis
kusijų laikraščiuose, pradėta 
rengtis patiems lietuviams pra
vesti lietuvių surašymų.

1911, liepos 25 — Amerikon 
atvyko kunigai K. Olšauskas ir 
J. Tumas rinkti aukų "Saulės” 
namams Kaune. Surinko $19,000.

1916, liepos 26 — Kongresma-

laisvės reikalais, išspausdino 
valdžios organe "Congressional 
Record".

1917, liepos 25 — New Yorke 
įvyko tautininkų ir katalikų ta
rybų atstovų posėdis tartis abie
jų tarybų subendrintomis pa
stangomis išlaikyti Washingto- 
ne Lietuvių Informacijos biurų. 
Bet kun. Kemėšis, susibaręs su 
St. Šimkum, iš konferencijos pa
sišalino.

1919, liepos 29 — Bendras tau
tininkų ir katalikų įsteigtas Pild. 
Komitetas praneša, kad jau ga
vo U.S. Pašto sutikimų siunčiant 
laiškus į Lietuvų užrašyti ”Li- 
thuania”.

1921, liepos 26 — Pranešama, 
kad po daugelio prašymų Ame
rikos Geografinė Draugija pa
saulio žemėlapiuose žymi Lietu
vą.

1922, liepos 28 — Amerika 
paskyrė Lietuvai ir Pabaltijo 
valstybėms pirmutinį atstovų 
Evan E. Young.

VARPAI SKAMBA
Galima gauti leidykloje "LIE

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

*
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"Kad ir daugumas mūsų 
dijo valandėlių savo klausytojus 
maitina pasenusiomis, neskonin
gomis, nugrotomis plokštelėmis, 
kurios gausybėje dar nevykusiai 
suregztų skelbimų mišinyje nu
skamba dar banaliau, o jų nuo
latinis pasikartojimas - padaro 
visų prigramą monotoniškų ir 
nuobodžių. O manding iš radijo 
valandėlių betgi, kaip ir iš kiek
vieno lietuviško kultūrinio pasi
reiškimo, visi lukūriuojame, kad 
jis pirmoje eilėje atliktų mūsų 
amžinųjų tautinę lietuvybės iš
laikymo misijų, skleistų ir po- 
luliarintų visuomenėje lietuviš
ko tautinio žodinio ir muzikinio 
meno grožybes ir ugdytų bei la
vintų savo klausytojų meninį 
skonį ir meno vertybių širdingų 
pajautimų. Tik šių tikslų dides
nis ar mažesnis įgyvendinimas

"Kas Įtartų labiau matome 
plintantį moterų tarpe vyriškų 
rūbų nešiojimo paprotį. Tai yra 
vienas iš tų ženklų, kuris reiš
kia, jog moterys vyriškėja. Bet 
yra ir kitų ne mažiau juokingų 
ir biabrių reiškinių, kuriuos mo
terys laiko deriniais savajai ly
čiai. Ne maža šiandien matome 
moterų rūkant, lankant barus, 
restoranus, karčiamas, kur be 
jokios atodairos, kartu su vy
rais jos geria svaigalus. O daž
nai išgirsi iš jų ir niekam ne- 
derimas kalbas, pašnekesius, ir 
išvysi koktu elgesį ar laikysenų. 
Tai visa su laiku jas privers va
dinti ne gražiąja, bet iš savo 
vėžės ar vagos išėjusia lyti-< 
mi...” (A. Imsriškis, Tėvų Ke
lias, Nr. 5, Venecuela).

Vyt. Gedrimas

Darbininkas, atsakydamas dr. 
Anysui dėl jo straipsnio VLIKo 
teisinės padėties reikalu, taip 
rašo:

"Netiesų kalbėjo ir šiais žo
džiais: "Neoficialiai buvo gir
dėti, kad p. Brazaitis, p. Prapuo
lenis ir Griniaus remiamas, esąs 
nusistatęs prieš bet kokį susi
tarimų”. (su Lozoraičiu ”D”).

Netiesa, kad "Vlikas kartu su 
Vykdomąja Taryba save skaito 
(laiko ”D") egziline vyriausybe 
ir kaip tokia jis reikalaująs iš 
Nepriklausomos Lietuvos užsili
kusių valstybės pareigūnų pa
klusnumo jo parėdymams, pav. 
iš pasiuntinių ir konsulų”. (Dar
bininkas, Nr. 51).

Sunku pasakyti, kas kurį rė
mė, ar Brazaitis Grinių, ar Gri
nius Brazaitį, bet faktas lieka 
faktu, kad p. Grinius pirmasis 
parašė protestų dėl VLIKo ir 
min. Lozoraičio susitarimų. Po 
to, kaip žinome, ir visa krikščio
niškos srovės penkiukė išsirikia
vo netvirtinančiųjų pusėje.

O dėl antros "netiesos” — no
ro vadintis ęgziline vyriausybe, 
patartina prisiminti, kad ir 
VLIKo pirmininko M. Krupavi- 
kiaus darytus pareiškimus mūsų 
spaudai 1948 m. pavasarį... Ten 
seimas ir vyriausybė buvo ypa
tingai akcentuojami.

ADOMAITIS iš Ošiu km., Klo- SIMONAVIC1US Stanislovas, iš 
vainių parap.

BAJORAS, iš Suvalkų Kalva
rijos.

BALČIŪNAITĖ, iš Ošiu k.,
Klovainių parap.

BERGAS Jonas ir jo žmona
PESECKAITĖ Adelė.

DEVEIKA, iš Klovainių.
JAKNEVIčIUS J., iš Kapčiū- 

nų k., Pakruojo v., Šiaulių ap.
KAVOLIUKAS, iš Sodeliškių

k., šilų parap. Panevėžio (buv.
Kauno) ap.

KUČINSKIS Petras, iš Tverų 
vai., Telšių ap., Beržuvaičių k.

MICHELKEVIčIUTĖS Sofija
ir Veronika iš Kauno — Šančių.

PESECKAITĖ -- BERGIENĖ
Adelė ir vyras BERGAS Jonas.

Igarių k., Mosėdžio v., Kretin
gos ap.

ŠIRVELIS, iš Gelučių k., Tau
jėnų parap., Ukmergės ap. (buv. 
Kauno ap.).

TELEIšYTĖ Vladzė, iš Sas
navos v., Marijampolės ap.

URBONAS, iš Karklinės k., 
Klovainių parap.

VAIČIULIS Antanas, iš Klo
vainių.

Jieškomieji ar apie juos turin
tieji bet kurių žinių prašomi at
siliepti Lietuvos Generaliniam 
Konsului šiuo adresu:

CONSULATE GENERAL OI 
LITHUANIA 
41 West 82nd Street 

New York 34. N. Y.

DIEVO S ATSTOVAI
į kuriuos galima kreiptis visais DIRVOS prenumeratos 

ir skelbimų reikalais:

Baltimore, Md.
»

Antanas česonis
620 W. Cross St.

V. Sidzikauskas, LPTG p-kas, 
kalbėdamas dėl VLIKo ir Diplo
matijos šefo santykių, taip pa
žymėjo;

”Aš esu tikras, kad tatai yra 
galima, jei tiek vienų ir antrų 
bus mažiau žvairuojama į ateitj, 
o apsiribuojama dabarties užda
viniais. Ateitis, kuri čia turima 
galvoje, greičiausiai bus praktiš
kai išspręsta be vienų ir be ant
rų, o egzilyje esančių veiksnių 
įsijungimas į išlaisvintos Lie
tuvos valstybės tvarkymų bei jų 
vaidmuo po išlaisvinimo bus juo 
realesnis ir didesnis, juo mažiau 
bus buvę tarp jų trinties”. (Lie-

II
labiau negu I žaidynės pereitais 
metais Toronte parodė, kad mū
sų sportinis jaunimas tokias var
žybas entuziastiškai išgyvena ir 
jomis domisi, žinoma, šios žai
dynės buvo pirmieji žingsniai 
tokio masto varžyboms; jos bu
vo nepakankamai išreklamuotos, 
dėl įvairių priežasčių dalyvių 
skaičius buvo mažokas. Nežiūrint 
to, reikia tikėti, kad ateityje šios 
varžybos sutrauks daugiau spor
tuojančio jaunimo ir labiau at
kreips mūsų visuomenes bei 
spaudos dėmesį. Plačiai išpopu
liarintos šios varžybos turės 
milžiniškos reikšmės netik mūsų 
jaunimo sportinei' pažangai, bet 
ir tautinio susipratimo bei tar
pusavio bendradarbiavimo iš
ugdymui.

žaidynų dėmesio centre buvo 
kamuolio žaidimai — krepšinis 
ir tinklinis. Krepšinyje iš visų 
komandų išsiskyrė Chicagos 
Perkūnas, be didelių sunkumų iš
kovojęs pergalę. Likusios ko
mandos — Chicagos Gintaras, 
Detroito Kovas, Clevelando Žai
bas ir Clevelando Veteranai, bu
vo maždaug panašaus pajėgumo, 
todėl kova dėl tolimesnių vietų 
buvo labai įtempta. Chicagos 
Gintaras būdamas geriau susi- 
žaidęs iškovojo 2 vietų, palikda
mas Clevelando žaibų 3-ju. Ten
ka pastebėti, kad krepšinio ly
gis, palyginus su stipriaisiais 
mūsų reprezentantais Šarūnu ir 
Kovu tremtyje, yra šiek tiek 
kritęs.

Vyrų tinklinyje laurus nu
skynė taip pat Perkūnas, nesu
tikdamas didesnio pasipriešini
mo. Antroje vietoje liko Chica
gos Lituanica, nustumdama Cle
velando žaibų į 3-jų. Susidomė
jimas tinkliniu auga ir tikimasi, 
kad ateityje tinklinis virs po
puliariu žaidimu mūsų sportinin
kų tarpe. Visai neblogai pasirodė 
mūsų moterys — tiklininkės. Po 
atkaklios ir apylygės kovos Chi
cagos Gintaras išėjo laimėtojo
mis, palikdamos Clevelando žai
bų 2-je ir Chicagos Perkūnų 3-je 
vietoje.

Lengvosios atletikos varžybose 
visose klasėse dalyvių skaičius 
buvo tikrai kuklus. Su mažomis 
išimtimis, galini# sakyti, pasi
rodė tik 2 klubai: neperseniai 
Chicagoje susikūręs Akademi
nis S. K. Lituanica skaitlingiau 
dalyvavęs vyrų grupėje ir Cle
velando Žaibas, davęs varžyboms 
beveik Visas moteris ir jaunius.

Išskyrus keletu žinomų mūsų 
lengvatletų, pasekmės buvo ga
na kuklios. Vyrų klasėje kelio
mis klasėmis išsiskyrė mūsų re- 
kordistas mėtymuose Z. Puzi- 
nauškas ir visapusiškasis V. 
Adamkavičius, teikias daug vil
čių būti geru dešimkovininku.

Moterų grupėje ypatingai pa
sižymėjo Elvyra šikšniūtė, pa
siekdama 60 m bėgime naujų 
Lietuvos rekordų — 7,8 sek. Se
nas rekordas priklausė jai pačiai, 
pasiektas pereitais metais Cle
velande — 8,0 sek. Neblogai E. 
Š. pasirodė ir šuoliuose laimė

dama irgi pirmųsias vietas. Gerų 
pažangų daranti S. Juodvalkytė 
(žaibas) laimėjo abu mėtymus. 
Jaunių grupėje reikia pažymėti 
sprinterį G. Motiejūnų (žaibas), 
savo amžiui parodžiusį itin gerų 
laikų. K. Germanas (Lituanica) 
ir č. Melsbakas (žaibas) turi 
duomenų išsivystyti į gerus il
gesnių nuotolių bėgikus.

Techniškos pasekmės.
Vyrų klasėje: 100 m. — V. 

Adamkavičius (Lituanica) 11,4 
sek.; 400 m. S- Zubkus 58,5 sek.; 
1500 m. — C. Melsbakas 4:44,4 
min.; į tolį — V. Adamkavičius 
21’2” (6,46 m); 2. J. Pauperas 
20’ '(6,10 m); j augštj — V. 
Adamkavičius 5’5” (1,65 m);
rutulys— 1) Z. Puzinauskas — 
45’11” (14;01 m), 2) V. Adam
kavičius 41’4 1/2” (12,62 m); 
diskas — Z. Puzinauskas 133’1” 
(40,59 m); 4x100 m — Lituani
ca 48,5 sek.

Moterų klasėje: 60 m. — 1) 
E. šikšniūtė 7,8 sek. (N. L. R.), 
2) N. Balčiūnaitė 8,3 sek.; į tolį
— E. šikšniūtė 16’1” (4,91); į 
augštį — E. šikšniūtė 4’11/4”; 
rutulys — S. Juodvalkytė (Žai
bas) 32’11/2” (10,11 m); dis
kas — S. Juodvalkytė 77'8 1/2”.

Jaunių klasėje: 100 m. — G. 
Motiejūnas 11,9 sek.; 1000 m — 
K. Germanas 3:01,1 min.; į tolį
— A. Liutkevičius 18’10 1/2” (5, 
76 m); į augštj — A. Liutkevi
čius — 5’11/5” (1,56 m); rutu
lys (12 lbs.) — A. Liutkevičius 
39’5” (12,02 m).

Stalo teniso varžybas rėikia 
paminėti ne tiek dėl stalo teniso 
sportinės reikšmės (be pagrindo 
yra tendencijų stalo tenisą lai
kyti daugiau žaidimu negu spor
tu), kiek dėl to, kad stalo te
nisas yra populiarus mūsų jau
nimo tarpe ir, kad mūsų stalo 
teniso klasė yra gerokai augštes- 
nė už kitų, žaidynėse pravestų 
sporto šakų. Gaila, kad žaidynė
se nedalyvavo New Yorke ir 
apylinkėse gyveną mūsų žinomi 
Btalo tenisistai, kaip Garunkštis, 
Meilus ir Adomavičius.

Komandinėse stalo teniso var
žybose, vyrų kilmėje, nugalėtoju 

■ užtikrintai išėjo Chicagos Gin
taro komanda (V. ir J. šoliūnai 
ir A. Avižienius), antroje vie
toje palikdami Clevelando Žaibą 
(J. ir A. Nasvyčiai ir V. Lu- 
kavičius) ir 3-je Gintaro II ko
mandą. Motetu komandinėse 
varžybose Clevelando žaibas (K. 

i Laikūnienė ir B. Smetonienė) 
lengvai iškovojo pergalę; 2-je 

i vietoje liko Gintaras ir 3-je Per
kūnas.

Vyrų vieneto varžybose nuga
lėtoju išėjo J. Nasvytis (žai
bas), finale įveikęs Kanados 
meisterį Gvildį (Toronto Vytis). 
Trečioje vietoje liko VI. šoliūnas 
(Gintaras).

Moterų vieneto varžybose pir
mą vietą laimėjo Rūtelionie.nė 
įveikdama K. Laikūnienę (žai
bas).

Vyrų dvejete laimėtojais išėjo 
J. Nasvytis (žaibas) — Gvildys 
(Vytis); mišriame dvejete —• 
Rūtelionienė — Gvildys ir mote
rų dvejete — Laikūnienė — Rū
telionienė.

AR JAU SKAITĖTE

BARABĄ
šitas puikus švedo Paer Lagerkvist veikalas laimėjo 

1951 m. Nobelio literatūros premiją. Jis išverstas į visas 
kultūringąsias kalbas, visi juo grožisi, , visi jį komen
tuoja. Susidomėkite, ir neapsivilsite. .

Knyga turi 2.12 psl., kaina 2.25 dol.
Rašykite: TERRA, 946 W. 31 Place, Chicago 8, III.

Nėw York-Brooklyne
Antanas Sodaitis, 
57-56, 63rd St., 
Maspeth, N. Y.

Australijoje
Povilas Lukošiūnas,

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

Omaha, Nebr
, J. Povilaitis, 
5617 So. 31 St

Venecueloje
Antanas Diržys,

Avenida Alayon No. 6 
Oeste

Maracay, Edo, Aragua

Kam Nepriklausoma Lietuva yra tikslas, visi, skaito

NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ
NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ leidžia Kanados Lie

tuvių Centro Taryba, apjungianti įvairių politinių pažiūrų 
bei partijų ir visokių neiginių bei nereliginių įsitikinimų 
lietuvius bendru tikslu: Lietuvių tautos progresas ir Lie
tuvos Nepriklausomybė. ’

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA sprendžia neišspręs
tus Lietuvės ateities klaūsimus bei aktualias problemas, 
daugiausia rašo apie gyvenimo ir įsikūrimo sąlygas Kana
doje ir kituose kraštuose.

N. L-VOS kaina: Kanadoje $5,00, visoje Amerikoje 
$5,00 ir kitur $6,00.

Adresas:. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA, 7722 Ge
orge St., Ville Lasalle, Montreal, P. Q., Canada.

Naujai atvykę ”N. L.” gauna bargan ligi uždirba.



MOKYTOJŲ IŠVYKA IR
PASKAITA NEĮVYKS

,. Didelis namas su keturiais 
miegamaisiais. Dviejų mašinų 
garažas. Puikioj apylinkėj. Ansel 
Road, netoli Superior Avė.

Ray Natlsner 
11809 St. Clair Ąve.

UL 1-3919 LI 1-9216

i
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GERAS PIRKINYS PARDUODAMI NAMAI
Lietuvių rajone parduodamas 

4 šeimų namas. Du butai po 3 
kambarius, apstatyti. Du butai 
po 4 kambarius. 2 garažai, dide
lis sklypas. Namas Dibble ir 
East 65 
kaina iš 
$16,500.

gatvių 
$18,00

rajone. Dabar 
numažinta ikiSTOVYKLAUJA 

CLEVELANDO SKAUTAI
Per 100 Clevelando lietuvių 

skaučių ir skautų pradėjo dviejų 
savaičių stovyklavimų Neurų 
ūkyje. Stovyklauja skautų tėvų 
ir rėmėjų nupirktose naujose 
palapinėse. Palapinės kaštavo 
netoli 700 dolerių. Toms pala
pinėms pirkti 300 dolerių gauta 
iš įvykusio Rėmėjų ruošto va
karo ir apie 400 dolerių surinkta 
aukų lapais. Kad skautai galėtų 
patogiau stovyklauti dar. reikia 
bent 6 palapinių. Rėmėjai pasi
ryžę ir tas palapines nupirkti.

Stovyklaujantieji skautai kvie
čia visus clevelandiečius, dide
lius ir mažus, atsilankyti į sto
vyklos rengiamus laužus. Abu 
vieši laužai' įvyks šeštadieniais 
— liepos 26 ir rugpjūčio 2 die-. 
nomis.

Stovyklų pasiekti galima va
žiuojant 42 keliu (šis kelias iš
eina iš W. 25 St.) iki Brunsvvick 
miestelio. Brunsvvick miestelyje, 
ties pirma signaline lempa, sukti 
į dešinę — 303 kelių. Pavažiavus 
tuo 303 keliu dar apie mylių I 
sukti vėl j dešinę. Pavažiavus 
pusmylį bus ženklai į stovyklų.

Mergaičių stovyklai vadovau
ja sktn. šembergienė, o berniu
kų stovyklai vietininkas sktn. 
Dučmanas.

Patyrus, kad liepos 27 d. yra 
rengiama Amerikos Lietuvių 
Tarybos gegužinė, pranešama, 
jog mokytojų išvyka ir paskai
ta tų dienų neįvyks.

NAUJA VAISIŲ KRAUTUVĖ
Didelis šviežių vaisių — dar

žovių pasirinkimas naujai atida
rytoje V. Klimaičio krautuvėj^.

Dviejų 
mas,

tvarkingas na- 
šeimai jx> 7

6216 Superior Avė.
(šalia p. Obolenio kepyklos)

(31)

¥

šeimų, 
kiekvienai 

kambarius aukštai ir žemai, su
balkonais. 2 garažai. Gaso apšil
dymas. Namas Lawnview gat
vėje, 
reikia 
iš 5',; 
jimu.

Kreiptis: P. P. Muliolis, 
6606 Superior Ąve.

Kaina $16,800. įmokėti 
4,000. Likusieji duodami 
paskolos, lengvu išmokė-

Pirmas rūpestis ...........
Pragaro pošvaistės .......
Partizanai yž geležinės 

uždangos ................
Paslaptis ........................
Pakeliui į mirtį..............
Princas ir elgeta ...........
Pietų vėjelis ..................
Paklydę paukščiai i......
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 .............................

2.00
3.50

Pranešimas Pranešimas LANKYKITĖS SAVO KLUBE!
v»* 
f 
u

LENGVA GAUTI
”BANK OF OHIO” PARDUODAMAS NAMAS Prašom

VISIEMS REIKALAMS PASKOLĄ
Bet kokiam reikalui norint pinigų: apmokėti sąskai

tas, taksus, skolas, perkant naują ar naudotų mašiną, naują 
ar senesnį namą .... bet kam reikalaujantiems pinigų — 
tik užeikit ir sutvarkykit ”Bank of Ohio” žemos kainos 
paskolą.

6 RAŠTINĖS — RYTŲ DALYJE, VAKARŲ DALYJE,
MIESTO CENTRE

- THE -

BANK OF OHIO
921 Huron Road ir Skyriai

JIEŠKO PIRKTI PIANINĄ
Jieškomas pirkti pianinas.

Prašome siūlyti telefonu MU 
1-7106 (vakarais).

DAR ŠIANDIEN UŽEIK I 
DIRVĄ

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

TALIS STUDIO
dabar jūsų kaimynistėj 

7106 Superior Avė.
Tel.

Bet 
rūšies foto

kuriuo
HE 2-0144
laiku, bet kokios 
patarvimas Jums.

Modernu* portretai, vestuvių, 
i/kilmių vaikų ir kito* nuo
traukos.

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

Lietuvių Klube, 6835 Supe

rior Avė., klubo nariams ir sve
čiams penktadienių vakarais esti 

bulvinių blynų ir žuyies vaka
rienė ir šokiai su gera muzika 

poje.

(———————x 
IŠTIKUS GAISRO 

NELAIMEI
Kada jūsų namai arba ra- 

tandai tampa sunaikinti arba 
mgadinti ugnies, kreipkitės į 
P. J. KERŠIS, dėl apkainavi- 
no, ko visada reikalauja 
Iraudos kompanijos pirm, 
<u išmoka už nuostolius.

P. J. KERŠIS
409-12 Society for Saving 

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

r
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Pay More?
CLEVELAND TRUST 
PERSO N AL LOAN S

ARE IOIV-COST
EAS Y TO ARRANGE

ŽSap
ne

vienos šeimynos, aštuonių kam
barių, labai geram stovyje iš
laikytas namas. Teirautis po 6 
vai. vakarais. Adresas: 1210
East 85 St., telef. CE 1-7791.

Bld
Uhe

Y Cleveland 
Crust Company

prieš 
skambinant

KELIAS I GERESNE ATEITI
Nuolatinis taupymas yra tikras kelias į geresnę ir j 

laimingesnę ateitį. 1
Lietuvių Bankas yra saugi ir pelninga taupyiho 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.

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

GREETINGS and BEST WISHES

TO ALL OUR FRIENDS

CLEVELAND CHAIN & MFG. CO

BROADWAY and HENRY MI 1-5445

KAZYS IR ONA KARPIAI
JUDGE FRANK D. CELEBREZZE

THOMAS J. UNIK INSURANCE CO
WE INSURENCE EVERYTH1NG

TO 1-0200UNION COMMERCE BLDG.

SUOPIS FURNITURE
EX 1-09116921 Wade Park

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

MUNICIPAL COURT

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

ŽEMOS. KAINOS — MALONUS PATARNAVIMAS

ALT SKYRIAUS PIKNIKAS

THE OHIO BELL
TELEPHONE COMPANY

DĖKIT BANKAN PINIGUS, 
SUTAUPYTUS VARTOJANT „ „

MONCR1EF

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Clevelando skyriaus rengiamas 
piknikas įvyksta liepos mėn. 27 
d. 25000 Euclid Avė. Pikniko 
■pradžia 3 vai. po pietų.

Į pikniko vietų galima lengvai 
nuvykti ir savo mašinų neturin
tiems. Vykstama Euclid gatve 
iki miesto autobusų judėjimo 
pabaigos ir paskui apie pusę my
lios pėsčiomis, užmiesčio auto
busams važiuojant galima pa
siekti pikniko vietų sustojant 
prie 242 sustojimo vietos.

Piknikas įvyksta puikioj vie
toj. Bus geras orkestras, gausus 
bufetas. Patogi šokių salė, daug 
įvairių pramogų.

Viši paremkite Amerikos Lie
tuvių Tarybos darbų ir dienų 
praleiskite gražioje gamtoje, 
įėjimas tik 50 centų.

Kazys ir Ona Karpiai atosto
goms išvyko j Kanadą. Kanado
je žada prabūti tris savaites ir 
aplankyti įdomesnes Kanados 
vietas. Apie patirtus Kanadoje 
įspūdžius žada parašyti Dirvoje.

DR. D. DEGESYS GRįžO Iš 
ATOSTOGŲ

Dr. D. Degesys ir šeima, atos
togavę J. Bačiūnų vasarvietėj, 
Prospect Point, grįžo į Clevelan- 
dų.

DIEPHOLZO GIMNAZIJAI 
REMTI KOMITETAI

Diepholzo gimnazijai remti 
komitetas Clevelande šiais me
tais jau išsiuntė 400 dolerių 
paramos. Bet gimnazijai reika
linga nuolatinė parama, tat ko
mitetas ir toliau prašo visu cle- 
velandiečius aukas .siųsti šiuo 
adresu: S. Laniauskas, 1434 E. 
95 St., Cleveland 6, Ohio.

PARDUODAMAS NAMAS
Parduodamas dviejų šeimų 

namas. Skambinti:
EN 1-7774.

REIKALINGĄ MOTERIS
... . t ■

;; Gydytojo šeima- įieško vidu
tinio, amžiaus moters prie dvejų 
vaikų ir lengvo namų darbo.

Turi mokėti vokiečių kąlbų. 
Gražus kambarys, maistas, ge
ras atlyginimas,- gražioj aplinkoj 
Teirautis YE 2-7947

t

GREETINGS and BEST W1SHES 
For a Pleasant Holiday

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali Our Friends

Patogi vieta apsipirkti lietuviams naujakuriams 
lietuviškoje krautuvėje

IŠNOMUOJAMA SALĖ
Naujai pertvarkyta ir išdekoruota salė, jauki po

būviams, vestuvėms, susirinkimams ir kitokiems paręn; 
gimams išnomuojama pagal susitarimą.

Kreiptis: John Krauner,
‘ 5301 St. Clair A Ve.

EX 1-7020

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 ... 
Lietuvių kalbos vadovas 
Lietuvių poezijos antologija 
Lapės pasaka ...................
Lekučio atsiminimai .......
Mėnuo vadinamas medaus 
Meškiukas Rudnosukas .... 
Motulė paviliojo 
Me.dinis arklys .. 
Nemunas .........
Nuo Imsrės iki Orinoko .... 
Namai ant smėlio...............
Our Country Lithuania ....

P J KEJRS1S

THE SUPERIOR SAVINGS 
AND LOAN ASS’N: 

6712 Superior Avė. HE

Cleveland, Ohio

Tai yra instrumentų 
sakymas

"NUMERĮ
PRAŠAU”

609-12 Society for Savings Bldg.—Ci.’veland, Ohio
OFISO TELEF.: MAin 1-1773. REZIDENCIJA: I’ENINSUI.A 2521

Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuoee, kreip
kitės į mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai
riuose apdraudos-insurance reikaluose.

Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildymą* 
garantuojama. Kreipkitės į mane telefonu arba asmeniškai.

Pilnai padengta apdrauda UTah 1-4515

WM. DFBBS PAINTING CO.
WM. DEBESIS

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

weikehs Fanerai Heme
Valdžios pripažinta laidotuvių direktorė 

Aldona ^Vilkelis - Wirby
Pilnas laidotuvių patarnavimas

—HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS—

6202 SUPERIOR AVĖ. IIEnderson 1-9292

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

Laikrodžių taisymas. Brangenybės. Įvairus dovanų
• » pasirinkimas.

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

S

JAKUBS & SON
FUNERAL P9ME

Vėsinamas oras Jūsų Įtogumui

Della E. Jakubs & Wib.nm
Licensljuoti. laidotuvių direktoriai

J. Jnkubs ‘
ir balsamuotojai

25 metai simpatingo ir rimto patarnavimo
Į 6621 Edną Avenue ENdicott 1-1763
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THE FIELD

Redakcijos ir administracijos adresas — DIRVA, 6820 Superior Avenue, Cleveland 3, Obio.—Telefonas: ENdicott
1-1186. Redaktorius Balys GAID2IŪNAS (buto telefonas: GArfieid 1-7406).

Lauros Kiaulenaites vaizdelių paroda
Per skruostą nuriedėjo didelė didelė ašara

Liepos G d. Beverly Shores, 
Ind., vadinamoje Sun Dunes va
sarvietėje. kur daug chicagiečių 
lietuvių praleidžia savaitgalius ir 
-atostogas, vasarotojai ir svečiai 

Išgyveno įdomią staigmeną. Tą 
dieną gražioje "Jūratės" viloje 
buvo atidaryta Lauros Jūratės 
llellee Kiaulėnaitės, septynerių 
metų amžiaus mergaitės, vaizde
liu paroda, pavadinta — Mergai
tės Pasaulyje.,

Laura yra Petro ir Vassės 
Kiaulėnų dukrelė. Abu architek
tai. o tėvas ir dailininkas. Kiau- 
lėnai jau ištisa eilė metų yra 
prisiekę Sun Dunes lankytojai. 
Visi vasarotojai juos pažįstą, o 
Laura, visų draugas, amžinai 
krykštauja kopose ir vandenyje. 
Kau tėvas, Petras Kiaulėmis, 
yra pirmaeilis tapytojas, tą visi 
žino ir labai norėtų jo darbus 
pamatyti, bet apie mažosios 
Lamos meninius polinkius retas 
kuris ir is artimųjų pastebėjo. 
Jeigu ir žinojo, tai maža dėmesio 
kreipė. Juk daugybė vaikų gra
žiai piešia, ir beveik visi "rim
čiausi" j'i darbai išmetami į 
krepšį. Retas kuris iš mūsų esa
me buvę rengiamose mokyklų 
vaikų parodose, o apie individu
alines vaikų meno parodas Lie
tuvoje, berods, girdėti neteko.

Ir štai pasklydo gandas, kad 
mažoji Laima rengia savo dar
bų meno parodą. Dažnas vyko 
j parodos atidarymą daugiau iš 
smalsumo, negu iš meno meilės. 
Didžiuma svečių, dar prieš pa
čios parodos atidarymą, spėjo 
apžiūrėti Lauros darbus, kurie 
išdėstyti erdviame "Jūratės" Vi
los saliose. Išstatyti 27 tempera 
ir akvarelės vaizdeliai ir nemaža

Laura Kiaulėnaitė

Įdomi Artukovičiaus byla Lietuvos konsulas japonu svečias ■i

g):
.v

Vokiečių okupacijos metu An
driejus Artukovičius Kroatijoje 
užėmė visą eilę, tokiais laikais, 
pačių svarbiausių postų. Jis ta
da buvo: Kroatijos valstybės ta
rybos pirmininkas, teisingumo 
ministeris, vidaus reikalų mi- 
nisteris — ir dar turėjo begales 
kitų, jau antraeilių pareigų.

Vokiečiams besitraukiant ir 
griūnant pačiai Kroatijai — A. 
Artukovičiui pavyko laimingai 
pabėgti su visa šeima ir "užsi
maskuoti” (naudojant svetimą 
pavardę) taip, kad per visą eilę 
metų niekas apie jį nieko negir
dėjo. Tik staiga, praėjusių metų 
rudenop, Los Angeles spaudoje 
pradėjo rodytis straipsniai, kaip 
grybai po lietaus, apie "vieną 
didžiausiu karo nusikaltėlių”, 
"masinių žudikų" ir t.t. ir t.t. 
Andriejų Artukovičių. Jį, gyve
nantį ramiai su visa šeima pas 
brolį, netoli Los Angeles viena
me mieste, atidengė vieno Los 
Angeles laikraščio koresponden
tas.

Pakilo visai rimtas trukšmas, 
net grasinimai. Buvo reikalauja
ma A. Artukovičių kuogreičiau- 
siai iš Amerikos ištremti. Atsi
rado net Jugoslavijos pogrindžio 
kovotojų — liudijusių tiesiog 
"žudančiais” įrodymais A. Artu
kovičiaus nenaudai. Gi žydai? 
Atsirado teigiančių, kad A. Ar
tukovičius yra atsakingas už 
dviejų milijonų žydų ir serbų 
išskerdimą Jugoslavijoje. Atsi
rado labai aukštų Amerikos ar
mijos pareigūnų, veikusių karo 
metu Artimuosiuose Rytuose, 
kurie tiesiog trenkiančiu tonu

josios darbais. 
Lauros darbus, 
pradėjo švento 
"Iš tikrųjų sa-

IŠ LOS ANGELES LIET. GYVENIMO
e

škicų pieštukais, yra ir aliejinių I žeromskio, 
bandymų. Visi paveikslai gražiai 
įrėminti, po stiklu, išleistas ka
talogas. Vienu žodžiu sutvarky
ta viskas kaip ir suaugusių dai
lininkų parodose, O pačią paro
dą pamačius smalsumą pakeitė 
pasigėrėjimo jausmas.

Ką gi Laura vaizduoja? Josios 
vaizdelių paroda yra tikras ir 
realus vaiko pasaulis. Ji mėgsta 
įvairius gyvulėlius, kaip arklius, 
zuikius, šuniukus, ėriukus, toliau 
gamtą, saulę, mėnulį, debesis 
ir 1.1. Visiems šiems dalykams 
piešdama steikia turinį, kartais 
tragišką, kartais idilišką, kaip 
arklių šokis, cirke, arkliai tvar
te. zuikučiai mėnesienoje, iš
klydęs ėriukas, šuo ir valtis. Ji 
piešia ir savo figūras komponuo
ja visiškai laisvai, vaikiškai, ne
sivaržydama formų realumu 
taip, kaip jos rankutė gali ir 
prigimtas jausmas diktuoja. Ta
čiau kiekvienas, stebėdamas jos 
darbus, greitai perėjo į vaiko 
pasauli ir suprato, kad kiekvie
nas jos gyvuliukas, kiekviena fi
gūra yra teisinga, kad ji neme
luoją. Iš jų trykšta tikras, nera
finuotas, jausmas. Jos darbai, 
kaip dažnas pastebėjo, labai pa
našūs į šių laikų kaikurių mo
dernistų darbus, tik gal daugiau 
suprantamesni ir eilinio lanky
tojo širdžiai artimesni

Parodą atidarė prof. Adomas 
Varnas. Jis pareiškė savo pasi
gerėjimą Lauros darbais ir pa
lygino vaiko ir suaugusio pa- 

. šaulius. Vaikas viską į save ima 
ir savo būdu į aplinkos reiškinius 
reagubja. Suaugęs daugiau iš 
savęs stumia, šių. pasaulių skir
tingumas ir reikia imti dėmesin

stebint vaiko darbus. Toliau dai- ašara. Ji piešė ne todėl, kad kas 
liniukas Kazimieras žeromskis,1 
kuris daugiausia pastangų padė
jo, kad ši paroda būtų sureng
ta, supažindino svečius su pačia 
solenizante ir 
Apibūdindamas 
K. žeromskis 
Rašto žodžiais.
kati jums, neįeisite į dangaus 
karalystę, jeigu nebūsite kaip 
šie mažutėliai." Laura gyvena 
tame danguje, jis yra jos dar 
niekieno nepaliestas jausmas. 
Kiekvienas josios darbas, anot 

yra šviežutėlis im
pulsas ir kitas koloritas, nauja 
simponija kaip ritmo, taip ir 
spalvos. Reikia stebėtis Lauros 
darbų koloritu ir jų tapybišku
mu : trys, keturi pagrindiniai to
nai, pereidami į pustonius suku
ria vis kitą harmoniją. Josios 
darbai 
kūmo 
proga 
"Lile”

ją girtų ar turėtų naudos. Juk 
piešimas jai tikras džiaugsmas 
ir žaidimas. Ji džiaugėsi, kad 
viskas pasibaigė ir įsijungė j 
vaikų būrį, kurie jos laukė...

Lauros paroda tęsis keletą sa
vaičių. Ją aplankė keletas šimtų 
svečių. Į svečių knygą prirašyta 
daug gražių ir turiningų atsilie
pimų ir linkėjimų.

Šia proga norėtųsi atkreipti 
mūsų tėvų dėmesį, kad jie labiau 
skatintų savo vaikų pastebėtus 
talentus ir juos visokiais būdais 
drąsintų.

skautės vėl organizuotai su vi
sais lietuviais dalyvavo Dariaus 
ir Girėno pagerbimo iškilmėse. 
Vienas kitas gal buvo dar ir iš 
anų laikų Kaune, bet ir jaunesni 
amžiumi tęsė savo sesių ir brolių 
tradiciją iš gimtojo krašto — 
pagerbė žuvusius didvyrius.

DLXXXXJXXXXXXX
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Petras Glemža

DAR APIE SKAUTŲ 
S-GOS RINKIMUS

šiuo metu vyksta korespon- 
denciniai Liet. Skautų S-gos ko
lektyvinių organų rinkimai. Ren
kami Skautų S-gos Garbės Teis
mas, Kontrolės Komisija ir ke
turi nariai S-gos Tarybon. Dau
gelis skautų-čių vadovų ir skau
tininkų skaitlingai atsiliepė į šių 
rinkimų komisijos kvietimus ir 
atsiuntė mandatinius lapelius. 
Tačiau dėl pasikeitusių adresų 
dalis tų kvietimų grįžo atgal. 
Rinkimų Komisija kviečia visus, 
turinčius teisę šiuose rinkimuose 
dalyvauti, neatidėliojant regis
truotis adresu: Mr. A. Aglins
kas, 4314 So. Lake Park Avė., 
Chicago 15, lllinois, U.S.A.

pilni gaivalingo vitališ- 
ir vaikiškai nekalti. Ta 
K. žeromskis prisiminė 
žurnale matytus dešim

ties metų turko darbus, kurie
panašėjo į Picasso, Tamayo ir 
kiek j Matisse darbus, čia mes 
turime lietuvaitę visais atžvil
giais lygią su senaisiais ir net 
prašokstančią daugelį anų. Vai
kai gali piešti panašiai kaip ge
riausi modernistai. J ieškant nau
jų kelių, daugeliui didžiųjų dai
lininkų gelbėjo primityvus ir 
vaikų menas.

Toliau vilos šeimininkas, mu
zikas A. Nakas, sveikino jaunąją 
solenizantę, josios tėvus ir visus 
svečius ir linkėjo, kad Lauros 
talentas augtų ir bujotų ir su
lauktų to laiko, kada iš savo 
tėvynės Lietuvos šviestų į peri- 
terijas.

Visi buvo sužavėti Lauros dar
bais ir gražiais Vertinimais. Ta
čiau, ką galvojo pati solenizan- 
tė? Ji buvo pasipuošusi šiai 
šventei. Turbūt suprato, kad čia 
vyksta paroda, kurių ji su tė
veliais daugybę yra .aplankiusi, 
kad visi maloniai apie ją kalba. 
Ji glaudėsi prie mamos ir ne
žinojo, ką daryti. Kai ją pa
kvietė prie stalo ir žilagalvis j lių vainikus, 
profesorius Adomas Varnas pa
kėlęs. pabučiavo, f 
skruostą nuriedėjo didelė didelė, skautai ir "Aušros Vartų” tunto

A ' . ' - . ' ’ '

SKAUTAI TĘSIA TRADICIJĄ

Prieš 19 metų Lietuvos skau
tai ir skautės skaudžiai išgyveno 
drąsiųjų Atlanto nugalėtojų — 
Stp. Dariaus ir St. Girėno žuvi
mo nelaimę. Jie tildą susikaupę 
su gedulo ženklais ėjo garbės 
sargybas prie didvyrių karstų 
Kauno katedroje. Vėliau mylių 
mylias nusitęsusioje laidotuvių 
eisenoje nešė iš visos ■ Lietuvos 
suplaukusius ąžuolų ir gyvų gė-

Ir štai jx) 19 metų, liepos 13 
Laurai per'd., Chicagos "Lituanicos” tunto

t

1.

r
reikalavo A. Artukovičių išsiųs
ti į Jugoslaviją, ir tai nelaukiant 
nei vienos dienos.

Įsikišo Užsienių Reikalų Mi
nisterija ir imigracijos įstaigos, 
žodžiu__užvirė toks triukšmas,
kad A. Artukovičiaus dienos at
rodė jau tikrai galima skaityti 
ant pirštų. Ir kai galų gale da
bartinės Jugoslavijos generalinis 
konsulas San Francisco oficialia 
nota savo vyriausybės vardu 
pareikalavo A. Artukovičių iš
duoti Jugoslavijos vyriausybei 
kaip karo nusikaltėlį ir masinį 
žudiką — reikalas atrodė jau 
užantspauduotas ir A. Artukovi
čiui ant kaklo galima nerti kil
pą.

A. Artukovičius buvo suimtas, 
bet už 50.000 dolerių užstatą, 
(kuris paskui buvo sumažintas 
iki 5.000 dolerių) paleistas. Spau
doje "oras tebekaito”, nepasiro- 

, dė nei vieno straipsnio A. Ar
tukovičiaus naudai. Bet atsirado 
jugoslavų, tikriau sakant kroa
tų, ypačiai iš senosios kartos 
turtingųjų tarpo, kurie slimetė 
stambias pinigų sumas A. Ar
tukovičiui ginti.

Jugoslavijos vyriausybė savo 
kaltinimus vėliau jau redukavo 
iki 23 asmenų — išvardintų są
raše — už kurių nužudymą A. 
Artukovičius tiesioginiai esąs 
atsakingas. Nota sekė notą — iš
juokite tą budelį, kartuvės jau 
pastatytos ...

Tuo tarpu A. Artukovičiaus 
gynimo fondui plaukė stambios 
sumos, geriausi advokatai skrai
dė net iki VVashingtono, tarėsi, 
nagrinėjo kaltinimąją medžiagą tarp Amerikos ir Serbijos pasi- 
jieškojo išeities, kaip kaltinamą- raįyta atitinkama sutartimi. Ir 
jį apsaugoti nuo kartuvių. Gi g.j? Teisėjas paskelbė, kad 

jo nuomone anoji 1902 m. sutar
tis su Serbija — negali būti 
skaitoma galiojančia santykiuose 
tarp Amerikos ir dabartinės Ju
goslavijos. Tuo remiantis — vi
sas Artukovičiaus reikalas at
puola, ir apie jį, kaip "Hitlerio 
dešiniąją ranką” visiškai nebu
vo kalbama. Jugoslavijos vyriau
sybės reikalavimas nepatenkin
tas ir tuo būdu A. Artukovičius 
išvengė kartuvių.

Ar jis išvengs deportacijos — 
tai kitas reikalas, nes imigraci
jos įstaigos surado, kad A. Ar
tukovičius į šį kraštą iš Irlandi- 
jos atvyko svetima pavarde ir 
kad jam duota laikina viza jau 
seniai nebegalioja. Ir tik dėlto, 
kad jis prabuvo čia ilgesnį laiką 
negu jam duota viza leido — 
imigracijos įstaigos siūlo jį iš
siųsti į Irlandiją — iš kur jis į 
Ameriką prieš penkis metus at
vyko ... V. B.

Pirmasis po II-jo pasaulinio 
karo Japonijos Generalinis Kon
sulas Los Angeles mieste š. m. 
liepos mėn. 8 d. surengė priėmi
mą, kuriame oficialiai buvo pa
kviestas ir dalyvavo Lietuvos 
Garbės Konsulas Dr. J. Bielskis 
su ponia.

Liepos 9 d. konsulas ir ponia 
Bielskiui dalyvavo VVarner Bro- 
ther’s premjeroje "Story of Will 
Rogers", gi liepos 13 jie buvo 
pakviesti oficialiai dalyvauti Los 
Angeles prancūzų kolonijos ren
giamoje "Bastilijos" dienoje' — 
prancūzų tautės šventėje.

¥ ¥

Los Angeles Amerikos Lietu
vių Tarybos skyriaus valdyba 
praėjusią savaitę įvykusiame po
sėdyje nutarė pagerbti čia gy
venantį Lietuvos Nepriklauso
mybės Akto signatarą prof. My
kolą Biržišką — su ruošiant 
jo 70 metų amžiaus sukakties 
minėjimą š. m. rugsėju 28 d. 
Minėjimui rengti išrinkta komi
sija iš Jono Uždavinio, 
Adelės Dėringienės ir 
Vinco Trumpos (pasta- 

. rasis į ALT valdybą išrinktas 
per paskutinįjį susirinkimą ir 
pareigius valdyboje pasiskirstant 
jam atiteko sekretoriaus parei
gos). Komisijai suteikta teisė

talkon pasikviesti dar papildo
mai reikiamą skaičių asmenų, ■

¥ ¥

Los Angeles mieste (faktinai 
Hollywoode, kuris yra Los An
geles priemiestis) gyvenančio 
dailininko Povilo P u z i n o 
20-ties metų kūrybinio darbo su
kakčiai atžymėti čia susidarė 
iniciatorių grupė, kuri jau išsi
rinko ir komitetą tokios sudė
ties; "Lietuvių Dienų" vyr. re
daktorius Juozas V i t ė n a s 
— pirmininku, "Lietuvių Dienų" 
angliškosios dalies redaktorius 
Miltonas Starkus — iždi
ninku (kaip žinoma P. Puzinaa 
yra "Lietuvių Dienų” redakto
rius — dailininkas) ir nariais: 
Br. Raila, Juozas Kojelis ir Vin
cas Trumpa. Komitetas būsiąs 
žymiai praplėstas — pakviečiant 
į jį dar visą eilę veikėjų. Sukak
tis numatoma atšvęsti rudens 
metu
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tę Los Angeles mieste A. Ar- 
tukoviėius buvo teisiamas, buvo 
sprendžiamas Jugoslavijos vy
riausybės reikalavimas jį išduo
ti, ko Jugoslavijos vyriausybė 
reikalavo remdamasi 1902 metais 
tarp Amerikos ir Serbijos pasi-

pats kaltinamasis tebedirbo ir j, 
tebedirba dabar pas savo brolį 
— milijoninių objektų, konkrak- 
torių, kurio mašinas ir žmones 
gali užtikti važiuodamas skersai 
išilgai visą Kaliforniją.

Galų gale — praėjusią savai-

Lietuviškasis radijo pusvalan
dis, transliuojamas per vieną 
Santa Monica radijo stotį, pra
džioje turėjęs grynai komercinį 
charakterį — paskutiniu laiku jį 
visiškai jiakeitė, pasidarydamas 
išimtinai visuomeniško pobūdžio. 
Be poros visai trumpų skelbimų 
ir kiek "pagerintos" muzikinės 
dalies — visą laiką užima žinių 
iš pasaulio ir vietinės kolonijos 
lietuvių gyvenimo skaitymas, 
žinias parengia ir skaito V. Ba- 
kūnas. Liepos 19 d. pusvalandis 
buvo skirtas Dariaus ir Girėno 
transatlantinio skridimo ir jų 
tragiško žuvimo sukakčiai pami
nėti. Be kitų, šio minėjimo pa
ruošime dalyvavo ir Los Angeles 
lietuvių Dariaus ir Girėno skau- 

! tų draugovė.
¥ ¥
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Ei, nutilkit, kanklės! 
Kas čia beįrodys. 
Kaip toli nuo darbo 
Stovi mūsų žodis ...

Ad Jakštas 
/

BALYS SKUDUTIS

LIŪDNOS PARODIJOS
(Sekant Vaičaitį)

NORĖJAU aš dolerių pluoštą sugriebti 
Be darbo, o teko — šlaviko vieta. 
Norėjau aš namą su porčiais pasiekti, 
Bet jo neužrašė turtinga teta .. .

Norėjau prikalbinti prie darbo ir žmoną, 
Kad mums doleriukų abiem būt daugiau, 
Bet ji ir šiandieną vaidina dar ponią, 
Tad širdį atšalusią, ledą radau ...

O vis dėlto šiandien dažnai pasvajoju, 
Kad mano žmonelė bus filmų žvaigždė, 
Manęs gi dar laukia tenai, Lietuvoje 
šilta ir garbinga ministro kėdė ...

2.
GRAŽU, kai tremtinis sau perka namuką,
Patogiai nubirzgia naujausiu karu
Ir mokestį nario draugijom nemoka
Nei šiandien, nei ryt... metus ... pusantrų ...

GRAŽIAU, kai nei laikraščio, knygos neskaito, 
Nežino nė Ralfo, ir vengia aukų — 
Tik dolerį "kala” sušilęs, sukaitęs
Ir angliškai kalba namie su vaiku!

- i

GRAŽIAUSIA, tačiau, kai dar taip pasitaiko: 
Nelanko lietuviškų jis pramogų,
Veikimui jokiam, sueigom nėra laiko — 
Toliau nuo tautiečių džiaugsmų ir ligų!

VISŲ DAR GRAŽIAUSIA, kai plunksnas nudažęs, 
Aplieja ir brplį bjauriom paskalom
Ir, angliškai keiktis pramokęs, parašo —
”Ko jūs čia atskridot — go homel”...'
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Prie Los Angeles mieste vei
kiančio Stasio Šimkaus vardo 
choro organizuojamas Teatro 
Mėgėjų Ratelis, kurio visais rei
kalais iniciatoriai prašo kreiptis 
į choro pirmininką Kazį Ba
rauską arba to choro diri
gentą Vladą Baltrušaitį.

Liepos 13 d. šis choras suren
gė šaunią gegužinę, kuri sutrau
kė labai gausų svečių būrį. Gegu
žinė išsiskyrė iš visų iki šiol čia 
rengtų tuomi, kad jos metu bu
vo pravesta ir programa — įvai
rūs žaidimai, dainos, kupletai, o 
be to, išleistas specialus laikraš
tis "Dūmai” — iš linksmo
sios pusės aprašant įvairioje 
veikloje veikiančius veikėjus ...

i

t

£
7

1

v ;•'č;

■

’. ■

_■ ■

J

Z

• l‘.i

irA

>-
i

L

&


