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PRIEŠO PAŽINIMAS

KOVOS FRONTE

SILPNUMO PAMOKA

ministerio pirmininko

PASIRUOŠIMAS KOVAI

Vilniaus centrinis paštas nau
jai įrengiamas Gedimino gatvė
je. Ankščiau centrinis paštas bu
vo Didžiojoj gatvėj.

ŽURNALISTAI BILL DOWNS, KORĖJOS KARO ŽINOVAS, ATSKLEIDŽIA MUMS KĄ J. 
A. V. KARIUOMENĖ, LAIVYNAS IR AVIACIJA IŠMOKO SUNKIOSE KOVOSE KODĖJOJE.

JO NUOMONE ŠIOS PAMOKOS GALI IŠGELBĖTI AMERIKĄ ID VISĄ PASAULI.

STUDENTŲ 
SUVAŽIAVIMAS

užspringsta, 
galėtų šauti ir 
- pasakė vienas 

Tuo tarpu 
amerikoniški 
užsikimšdavo

PERSIJOJE 
TEBEVERDA

Rugpjūčio 3 d. Helsinkyje pa
sibaigė sporto olimpiada. Ilgą 
laiką oliampiadoje taškais pir
mavo SSSR, daugiausia taškų 
gavusi iš gimnastikos varžybų. 
Bet į pabaigą amerikiečiai smar
kiai pasispaudę ir olimpiadą lai
mėjo 610 tąškų pasekme. Rusija 
atsiliko antroje vietoje su 553 
taškais. Trečioje vietoje liko 
Vengrija su 296 taškais. Toliau 
išsirikiavo Švedija, Vokietija, 
Italija, Suomija, Prancūzija, Če
koslovakija, Anglija ir t.t.

Kita olimpiada įvyks po ke
turių metų Australijoje, Mel- 
bourno mieste. ' ..

Baltosios Vokios durpyne, pa
čios komunistinės spaudos pra
nešimu, kuriamas specialus kai
mas, kur turės nuolat gyventi į 
durpynų kasimo darbą paskirti 
vergai. Durpynuose darbas at
liekamas pačiomis papraščiau- 
siomis priemonėmis, todėl į dur
pių kasimo darbą savanorių dar
bininkų negali surasti.

Pagaliau sudarė Vykdomąją Tarybą

Apie rusų kalbos reikšmę Vil
niaus universitete partinės or
ganizacijos ataskaitiniam prane
šime partijos atstovas Lola taip 
pareiškė: ”Rusų kalbos dėsty
mas universitete turi didelę 
reikšmę už studentų pažangumą 
moksle. Nuo rusų kalbos mokė
jimo daug priklauso ir kitų dis
ciplinų įsisavinimas. Geras rusų 
kalbos mokėjimas suteikia gali
mybę studentams geriau įsisa
vinti marksizmo-leninizmo pa
grindus. Tačiau universiteto par
tinė organizacija nepakankamą 
dėmesį kreipia į kalbos dėstymo 
lygį, 
kad 
rusų

Iš 
Įima

reikiamai nekovoja už tai, 
studentai gerai įsisavintų 
kalba”.
šios trumpos ištraukos ga- 
susidaryti vaizdą, kaip 

stengiamasi surusinti mūsų mok
sleiviją ir studentiją.

rauskas, negavęs reikiamo pri
tarimo. Tik Draugas užmiršo 
paskelbti, kas nepritarė E. Tu
rausko įėjimui į Vykdomąją Ta
rybą.

Mus informuoja, kad Pasiun
tiniai pasitarime su VLIKo at
stovais tikrai nesinteresavo, kaip 
bus sudaryta Vykdomoji Tary
ba, nes tai esąs VLIKo reikalas. 
Tik pasiūlė procedūra, kaip turi 
būti tvarkomi reikalai, kurie va
dinami Vliko ir pasiuntinių ben
dradarbiavimu. Tas pasiūlymas 
ir buvo priimtas. To pasitarimo 
metu Dr. S. Bačkis atsisakė nuo 
tolimesnės Vliko paramos, kaip 
iki šiol kad buvo tvarkomasi. 
Matyt, Paryžiaus pasiuntinybės 
išlaikymui lėšos gautos iš kitur, 
nes pasiuntinybė savo specialių 
lėšų neturi, gi jų veiklai reikia 
nemažai.

Edv. Turausko į Vykdomąją 
Tarybą nepraleido jo paties ar
timi asmenys, kurie šiandien 
veikia Lietuvių Fronto vardu, 
bet VLIKe turi tris iškadas: 
Darbo Federaciją, Vienybės Są
jūdis ir Lietuvių Frontas, šiems 
atsisakius Edv. Turauską remti, 
atsisakė remti ir socialdemo
kratai, ir visiškai su pagrindu, 
nes jai neremia jo artimieji, tai 
kam remti kitiems. Taigi taip 
Edv. Turauskas iš Vykdomosios 
Tarybos ir iškrito, apie kurio 
iškritimą graudžiai parašė Drau
gas, bet nepasakė, kaip iš tik
rųjų buvo.

Išleidžiant šį Dirvos numerį 
mes gavom iš Vokietijos tela- 
graminį pranešimą, kad Vykdo- 
domoji Taryba pagaliau sudary
ta. Į ją įeina: Karolis Žalkaus- 
kas, Petras Karvėlis, Tomas ši- 
diškisir Martynas Brakas. ši 
Vykdomoji Taryba patvirtinta 
septyniais balsais.

Vliko posėdyje taip pat nu
tarta, kad negalinčio pareigas 
eiti Vliko pirmininko pavaduo
toju išrinktas Petras Karvelis. 
Vliko ir VT pirmininkų kaden
cija ribojama vjeneriais metais.

AMERIKIEČIAI 
LAIMĖJO 

OLIMPIADĄ

rikietis kareivis turėjo pirmiau
siai išmokti vaikščioti pėščio- 
mis. šis faktas susilaukė pajuo
kos, esą amerikietis turi geriau
sius batus, bet blogas kojas. Tik 
gaila, kad žiemai užėjus, pri
statymas sušlubavo ir tada daž
nai jokių batų neturėjome, ne 
tik geriausių.

Pasitarimui pasibaigus Dar
bininkas tuoj spėjo paskelbti, 
kad pasiuntiniai iš viso nenori 
tartis, kad jie jiešką kokios tai 
paramos iš Resistencįnės San
tarvės ir kt. O Draugas ėmė 
apgailestauti, kad ir Vykdomoji 
Taryba, kuri jau buvo paskelbta 
kaip sudaryta, iširusi, nes toks 
didelis diplomatas, kaip E. Tu

re; jo motoras mažiau sveria ir 
yra pajėgesnis, pats lėktuvas 
lengvesnis. MIG nustelbia Sabre 
bet kurioje augštuomje virš 
12000 pėdų. Daug kovų vyksta 
tarp 25 ir 35000 pėdų.

Nenoriu aš čia gilintis į "Di
dįjį MacArthur’o ginčą”, kada 
oro pajėgų vadovybė vieningai 
atsisakė bombarduoti Mandžiū- 
riją, nes aviacijos pramonė bu
vo pasenusi. Mandžiūrijos bom
bardavimas būtų pareikalavęs 
didelių išlaidų, o atominės bom
bos panaudojimas galėjo iššauk
ti III-jo pasaulinio karo pradžią.

Iš kitos pusės mūsų aviacijos 
pramonė tapo pavojingai pasyvi. 
Tik nepamirškime, kad naujo 
naikintuvo paruošimas trunka 
nuo 4-7 metų, o bombonešio dar 
ilgiau ir nebūtų spėta pakeisti 
senąjį B-29 naujo tipo lėktuvais. 
Toks aprėžtas veiklumas dides
niame konflikte galėjo virsti 
pražūtinga tautine nelaime.

Vertingiausia pamoka- Korė
joje pamokė mus, kad jokios 
atominės bombos, laivyno kovos 
daliniai ar modemiškiausi avia
cijos naikintuvai negali pava
duoti pėstininkų vyro šii ginklu 
rankose, kuris žengia pirmyn ir 
užima nugalėtus priešo žemės 
plotus.

Korėjoje vyrai pasinaudojo 
tomis pamokorpis, kažin ar jos 
yra tinkamai suprastos ir kon
grese? Ir kaip jas vertins? ”

Iš
reigų pašalintas Qavam kol kas 
nesurandamas ir, atrodo, dabar
tinis pirmininkas nežino jo bu
vimo vietos. \

Perversmininkų terorizuoja
mas perlamentas jau davė suti
kimą Mossadegh valdyti 6 mė
nesius be parlamento kontrolės. 
Tas pats parlamentas, kuris ne
seniai (Javam buvo išrinkęs mi- 
nisteriu pirmininku, jau padarė 
reikiamus nutarimus konfiskuo
ti jo milijoninius, turtus, žmonai 
ir šeimai paliekama tik 160.000 
dolerių. Konfiskuoti turtai, esą, 
bus .sunaudoti sukilėlių žuvu
sioms šeimoms ir sužeistiems 
sukilėliams‘remti.

Mossadegh buvo užsisakęs 
kelionę į JAV, bet išgavęs iš 
parlamento visus reikalavimus, 
savo kelioiię atšaukė,. Į Persiją 
yra iškviestas buvęs Hitlerio 
finansų tvarkytojas Schacht. 
Nesnaudžia ir rusai, nes daro 
Visokius* spaudimas, kad dabar
tinėj padėty galėtų įlisti į žibalo 
pramonės eksplotavimą.

LIETUVA COLGATE 
. UNIVERSITETO 

KONFERENCIJOJE
Aleksandras Kerenskis, 1917 

metų vasarą, buvęs Rusijos lai
kinosios demokratinės vyriau
sybės galva, kalbėdamas liepos 
28 ir 29 dienomis, Hamilton, N. 
Y., Rytų Europos diskusijų gru
pėje Colgate Universiteto su
ruoštoje konferencijoje Ameri
kos užsienių politikai svarstyti, 
pakartotinai išsitarė esąs už 
Lietuvos, Estijos ir Latvijos at
statymą nepriklausomomis vals
tybėmis, kai tik Sovietų rėžimas 
bus nugriautas. Tačiau jis esąs 
kitos nuomonės dėl ukrainų ir 
kitų, anot jo, "Rusijos tautų” 
nepriklausomybės, kuri galėtų 
būti suteikta toms tautoms tik 
tuomet, jei jos pareikštų norą, 
tarptautiniai prižiūrimuose ple
biscituose, atsiskirti nuo busi
mosios demokratinės Rusijos. Tų 
tautų, išskyrus Pabaltijos vals
tybes, santykius su' Rusija p. 
Kerenskis pasisakė vaizduojąsis 
laisvos federacijos rėmuose.

Rytų Europos grupės disku
sijose dalyvavo ir Pabaltijo, at
stovai — vicekonsulas New Yor- 
ke p. Vytautas Stašinskas, Lie
tuvos Pasiuntinybės Washing- 
tone pavestas, Estijos genera
linis konsulas p. Johannes Kaiv, 
ir Latvių Patariamosios Grupės 
pirmininkas p. Vilis Masens, 
Latvijos Pasiuntinybės įgaliotas.

Šalia Rytų Europos grupės, 
konferencijoje dar veikė kitos 
penkios diskusijų grupės, ku
riose buvo svarstomos Vakarų 
Europos, Azijos ir Tolimųjų, 
Vidurio bei Artimųjų Rytų, Af
rikos ir Lotynų Amerikos prob
lemos.

Rytų (Europos grupės tikslas, 
buvo nustatyti ir išnagrinėti 
Sovietų imperijos, įskaitant čia 
ir vadinamąsias satelitines vals
tybes, silpnąsias puses tautiniu, 
ekonominiu, žemės ūkio, ir kitais 
požiūriais ir apsvarstyti gali
mumus ir priemones išnaudoti 
tuos silpnumus siekiant tos im
perijos suskaldymo.

Lietuvos atstovas savo pasi
sakyme pastebėjo, kad, nors ir 
esant daugeliui įvairių ir rimtų 
silpnumų sovietiniame pastate, 
didžiausiu jo silpnumu reikia 
laikyti tą faktą, kad tame tautų 
kalėjime uždarytos tautos ver
žiasi į laisvę. Laisvės trokšta ir 
pati rusų tauta, kas vaizdžiai 
matėsi iš to, kad milijonai rusų, 
atsidūrusių po karo Vakaruose, 
nenorėjo grįžti Sovietijon ir tu
rėjo būti jėga ten grąžinti, kaip 
kad, deja, buvo susitarta Jalto
je. Demokratinės jėgos turėtų, 
išnaudoti šį visuotiną laisvės 
troškimą ir paskelbti įsakmiais 
ir aiškiais žodžiais, visų sovietų 
pavergtų valstybių ir tautų iš
vadavimą, kaip galutiną laisvojo 
pasaulio tįitslą.

Tas laisvės pažadas, jo nuo
mone, yra aštriausias ginklas 
demokratijų arsenale, ir jis tu
rėtų būti naudojamas.

L. G. K.

Korėja buvo milžiniška kari
nių bandymų teritorija, kurioje 
krauju užmokėjome už visas 
Jungtinių Valstybių karinių pa
jėgų klaidas ir trūkumus. Kai
na augšta — žuvo daugiau kaip 
100.000. šita auka būtų veltui 
atiduota, jeigu J.A.V. karinė va
dovybė ir pati tauta nieko ne
išmoktų iš šitos skaudžios kari
nės pamokos. Kada konfliktas

Lygiai prieš savaitę Draugas 
ir Naujienos pasiskubino pra
nešti, kad Vykdomoji Taryba 
jau sudaryta iš K. žalkausko, 
M. Brako ir E. Turausko. Bet 
kai tos žinios buvo paskelbtos, 
Vykdomosios Tarybos tvirtini
mas dar nebuvo pristatytas 
VLIKo posėdžiui, nes tuo laiku 
buvo vedamas pasitarimas Pa
siuntinių (St. Ldzoraičio ir B. 
K. Balučio) su VLIKo delegaci
ja (Norkaitis, Karvelis, Šidiškis, 
ir Ivinskis). Tik baigus pasiun
tinių pasitarimą su Vliko at
stovais ir paaiškėjus tolimes
niems santykiams, buvo galimas 
Vykdomosios Tarybos sudarymo 
tvirtinimas.
- Vliko ir pasiuntinių pasitari

mai buvo labai trumpi ir buvo 
gautas toks oficialus praneši
mas : fig
Lietuvos Diplomatines Tarnybos 
ir VLIKo delegacijos pasitarimų

KOMUNIKATAS
1952. VII. 21-24 d. Paryžiuje 

vyko pasitarimai, kuriuose da
lyvavo Lietuvos Diplomatijos 
Šefas Ministeris S. LOZORAI
TIS, Lietuvos Ministeris Londo
ne p. B. K. BALUTIS, Dr. S. 
BAčKIS, e. Lietuvos Atstovo p. 
Paryžiuje ir VLIKo Delegacija, 
kurią sudarė p. J. NORKAITIS, 
Dr. P. KARVELIS, T. ŠIDIŠKIS 
ir Dr. IVINSKIS.

Pasitarimuose buvo svarstyti 
VLIKo ir Lietuvos Diplomatinės 
Tarnybos bendradarbiavimo rei
kalai. Susitarta, priimti diplo
matų pasiūlymą, kuriuo einant 
tasai bendradarbiavimas vyks, 
tariantis VLIKo Pirmininkui su 
Lietuvos Diplomatijos šefu.

Platesnės Lietuvių Konferen
cijos klausimu sutarta, kad to
kia Konferencija yra reikalinga. 
Ją bendrai šauks Lietuvos Dip
lomatijos šefas ir VLIKo Pirmi
ninkas, susitarę dėl jos vietos, 
laiko, dalyvių ir darbotvarkės.
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Amerikos pėstininkas taip pat 
turėjo daug prisiminti, ką seniai 
buvo pamiršęs. Jį privertė kau
tis, kaip kovėsi jo pro-pro-pro- 
seneliai, kada juos užklupdavo 
indėnai nakties metu iš pasalų. 
Naktiniai antpuoliai ir infiltra
cijos parodė, kad reikia keisti 
taktiką. Tokių kovų metu esi 
apsuptas iš visų pusių vienoda 
priešo jėga, tiek iš priešakio ir 
užnugario, dešinės ir kairės. 
Amerikietis patyrė, kad Ga- 
rand-1 šautuvas yra puikus die
nos metu, bet jo vertė abejotina 
priešais fanatikų mases nakties 
metu, kada ugnies jėga labiau 
reikšminga ,negu taiklumas ir 
šūvio tolis. Iš kitos pusės jis 
įvertino naujojo ginklo, ypač 
bazook’o 3,2 colio, efektyvų vei
kimą, kada puldavo gretas tan
kai.

šie pėstininkų trūkumai labiau 
pastebimi, negu kitų ginklo rū
šių silpnosios pusės. Deja, jų 
visur buvo nemaža.

Pvz., aviacijoje turėjome pa
ralelių klaidų. Mūsų lakūnų mo
ralė buvo pakirsta tuo faktu, 
kad daugelįs jų pirmomis karo 
dienomis pusryčiavo namuose, 
paskui skrisdavo į frontą atlikti 
skirtų uždavinių ir pietums vėl 
grįždavo į šeimos aplinką.

Tik neseniai išaiškintas di
džiausias mūsų aviacijos trūku
mas. Rusų pastatytas MIG-15 
pasiųstas prieš mūsų skraido
mąjį ginklą — F-86 Sabre Jet. 

Korėjoje įvyko, mes supratome,1 MIG-15 yra pranašesnis už Sab- 
kaip tragiškai susilpnėjo J.A.V. 
per paskutinius penkis sunkios 
taikos metus. Gal ir supranta
ma, kodėl karinis Amerikos pa
ruošimas buvo nukreiptas tik į 
krašto apsaugą ir gyųybą even
tualiai trečiajam karui sulieps
nojus. Mūsų politikai domėjosi 
pasaulio gynyba ir atominės 
bombos panaudojimu, bet ku
riame žemės paviršiaus plote.

J.A.V. kariuomenė nebuvo ko
vos kariuomenė. Ypač Japonijo
je ji buvo labiau panaši į mil
žinišką visuomeninio pobūdžio 
klubą, kuris ištižo lengvose nu
galėtojo pareigose okupacijos 
metu ir atitolo nuo tikrojo kario 
paskirties.

Generolas Walton Walker, aš
tuntosios armijos vadas, vėliau 
žuvęs Korėjoje, suprato susida
riusią pavojingą padėtį ir pra
dėjo reorganizuoti okupacines 
jėgas j kovos vienetus. Deja, šį 
jo voš tris mėnesius besitęsian
tį darbą sutrugdė komunistų 38 
paralelės peržengimas.

Skaudi pamoka sekė dar skau
desnę pamoką. Amerikos karei
vis yra pats' judriausias visame 
pasaulyje. Amerikos kariniai 
vienetai turi daugiausiai "ratų”. 
Deja skardžių pilnuose Korėjos 
slėnįųose tie "ratai” netiko. Pir
momis Korėjos karo dienomis 
priešas buvo geriau motorizuo
tas, jis turėjo daugiau "ratų”: 
korėjiečiai galėjo gerai kopti į 
kalnus savomis kojomis, o ame-

Didžiausia akcija prieš ameri
kiečius dabar vedama visuose 
pavergtuose kraštuose, štai "Tie
sioje” randame tokius tvirtini
mus:

"Lietuvių liaudies istorijoje 
juodžiausius puslapius įrašė 
Amerikos-Anglijos imperialistai 
— pikčiausi lietuvių tautos prie
šai”.

"Tarybinių lietuvių rašytojų, 
meno darbuotojų garbingas už
davinys — kuo plačiausiai ir 
ryškiausiai pavaizduoti Ameri
kos interventų pragaištingą 
vaidmenį. Vis dar aiškiai silpnai 
yra demaskuojami lietuvių tau
tos išgamos — Amerikos impe
rializmo tarnai — buržuaziniai 
nacionalistai”.

"Dar labai silpnai Amerikos 
imperializmo demaskavimo tema 
atsispindi Tarybų Lietuvos dai
lininkų kūryboje. Argi galima 
kuo nors pateisinti tai, kad iki 
šiol tarybiniai lietuvių dailinin
kai dar beveik nėra sukūrę stam
besnių kūrinių šia tema”.

Iš tų komunistų isteriškų rė
kimų galima padaryti aiškią iš
vadą, kad tuoj dailininkai ir ra
šytojai gaus įsakymus dirbti tik 
prieš amerikiečius.

Iš pradžių mes priešus vadi
nome "laukiniais”. Bet greit 
marinai ir pėstininkai patyrė, 
kad pašaipos vardas "Gook” ne 
visai tinkamas gerai suorgani
zuotai šiaurinės Korėjos kariuo
menei, kuri toli j pietus' nužengė.

Korėjos karas pirmą kartą 
davė progos J.A.V. ir Jungti
nėms Tautoms pažinti kokia yra 
Raudonoji Armija tolimuose Ry
tuose. Pamoka buvo labai ver
tinga.

Aviacija patyrė, kad ji ne
besugeba sulaikyti besiveržiančią 
pirmyn masę. Net, jeigu priešo 
tiekimo linijos suardytos, žy
giuojanti kariuomenė gali veik
ti ir tamsos priedangoje palai
kyti tiekimą frontui.

Priešas mums įrodė, kad kar
tais nauji ir sudėtingi ginklai 
mažiau vertingi už senuosius. 
Laliausiai efektyvus ginklas ko
munistų gretose buvo rusų ko
pijuotas senasis Thomson’o au
tomatinis šautuvas, pagarsėjęs 
Leningrado gynyboje. Palygi
nus su amerikoniškais ginklais, 
šis seno tipo šautuvas grubiai 
padarytas, bet užtat lengvai var
tojimas ir retai 
"Jis, turbūt, 
vandenyje”, 
mūsų karininkas, 
puikiai pagaminti 
karabinai dažnai 
Korėjos purvu.

Be kitų gerų pamokų Korė
joje mes susilaukėme dar ir 
vieno labai subtylaus pamokymo, 
būtent, kad žmonių rasė nieko 
bendro neturi su" jos sugebėji
mais kovoti ir gintis.

Komunistų oro pajėgos pa
rodė, kad ir primytyviausiame 
karo lauke, kaip Korėjoje, taik
liai ir efektyviai vartojami prieš
lėktuviniai ginklai, šie jų gink
lai yra labai geri. Paskutinėse 
kautynėse patyrėme, kad komu
nistai turi puikius radaro įren
gimus. Jie sugeba pastebėti iš 
Seulo Kimpo aerodromo kylan
čius lėktuvus, nustatyti jų skai
čių ir duoti pranešimą MIG nai
kintuvams už Yalu upės. Todėl 
nenuostabu, kad grįžtant iš prie
šo pusės pasigęsdavome savųjų 
Sabrų.

Suglaudžiant galiu pastebėti, 
kad komunistinės pajėgos To
limuose Rytuose bazuojasi ne 
vien masėmis, bet ir moderniais 
moksliniai pagrįstais įrengimais, 
tokiais, kaip priešlėktuvinė gy
nyba, puikūs ryšiai ir tikslus 
radaro veikimas.

Liet. Studentų Sąjungos JAV 
Cetatro Valdyba praneša, kad 
š. m. rugpjūčio 23-24 d. Čhica- 
goje, Lietuvių Auditorijoje, šau
kiamas antrasis visuotinis lie
tuvių studentų Amerikoje su
važiavimas. Numatoma nagrinė
ti ne vien organizaciniai, bet ir 
kiti visus kolegas-es, studijuo
jančius JAV akademinėse mo
kyklose, liečiantieji klausimai. 
Pranešimus apie pirmųjų ipetų 
yeiklą darys Centro vadovybė 
ir. Sąjungos skyriai bei' šalpos | Chicago, ĮR

Fondas. Apie ateinančių metų 
veiklą ir bendrąsias lietuvių stu
dentų dalyvavimo mūsų visuo
meniniame gyvenime perspekty
vas referuos naujai išrinktoji 
Centro Valdyba, šalia tiesiogi
nių užduočių, suvažiavimo metu 
numatoma keletas aktualių pa
skaitų, meno-literatūros vakaras 
ir t.t. Laukiama nemažai svečių.

Į suvažiavimą kviečiami visi 
lietuviai studentai-ės ir tie, kurie 
yra ateinantiems metams pri
imti į akademines mokyklas stu
dijų pradėti. Kviečiami šia iš
kilminga proga S-gos nepamiršti 
ir • šiais metais diplomus įgiję 
jos nariai.
’ Suvažiavimą liečiančius suma
nymus ir pageidavimus prašoma 
iš anksto siųsti CV sekr. R. Mie
želiui, 4618 So. Paulina St„

Neries tilto skulptūros, pagal 
partijos įsakymą, padarytos šių 
dailininkų: B. Pundziaus "Tary
binė Armija”, N. Petrulio ir B. 
Vyšniausko "Socialistinė pramo
nė”, B. Bučo ir P. Vaivados 
"Socialistinis žemės ūkis”, J. Mi
kėno ir J. Kėdainio "Besimokan
tis jaunimas”. Skulptūrų augš- 
tis, su pamatu, 5 metrai. Pačios 
skulptūros 3 metrų.

Šis, komunistiniu menu išgra
žintas tiltas, yra Vilniuje.

Jungtinių Tautų oro pajėgas, 
nežiūrint didelių nuostolių, vir
šija komunistinę aviaciją vien 
todėl, kad turi geriau paruoštus 
lakūnus. Bet oro kautynės išmo
kė priešą daryti pažangą. Ne 
veltui vienas mūsų lakūnas pa
sakė: "Mes jaučiame, kad mo
kome priešus kautis”, šios kau
tynės mums parodė, kad nuo to 
momento, kada Sovietų Sąjunga 
įstojo į karą Korėjoje, ji suda
rė Amerikai didelių sunkumų. 
Tiems sunkumams nugalėti , teks 
sugaišti daug laiko, šiuo metu 
Amerikos aviacija specialia tak
tika ir ypatingu lakūnų paruo
šimu nugalėjo dalį tų sunkumų,

(Perkelta j 8-tą puslapį)

"Širdis plyšta, žiūrint į tuos 
vaikus. Vargas su jais, jie net 
padoriai apsikasti nemoka’’, — 
kalbėjo antrasis; dar labai jau
nas karininkas anomis pirmomis 
Korėjos karo dienomis. Prieš dvi 
savaites jį sužeidė. Išblyškęs ir 
šlubuodamas gavo įsakymą grįž
ti į savo vienetą. "Aš stengiaus 
juos mokyti, bet nelabai sekėsi. 
Tik po to kai keli žuvo, jie su
prato, kaip galima apsisaugoti 
žemėje”, — tęsė jis savo iš
vedžiojimus.

"Mes daug draugų nustojomė 
tik todėl, kad nemokėjome ap
sikasti”.

Jaunas jūrininkas iškilo kvėp
telėti grynu oru. ”Ką Jūs įsi
vaizduojate sakydami Didysis 
Jungtinių Valstybių laivynas? 
Ar Jūs žinote, kad tai košei 
užvirus Korėjoje, armija turėjo 
daugiau laivų negu pats laivy
nas".

28 metų lakūnąs, tik ką grįžo 
iš Korėjos. Jis kovėsi virš Yalu 
upės. Sėdi jis dabar Washing- 
tono vienoje tavėrnoje, sukinėja 
savo stikliuką ir filosofuoja: 
"Tai nėra tuščios kalbos. Leng
vai galima patikrinti šiuos sam
protavimus. Jeigu mes būtumėm 
■skraidę anais ,įHg-15-taisiais, 
(rusų sprausmmiai lėktuvai), 
būtume priešą nugalėję ir jo 
1000 lėktuvų per 6 mėnesius 
sudoroję.”
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VEDA ALGIRDAS BIELSKU8

Olimpiada Helsinkyje

KAS ir KUR
• žinomam tautinių šokių mo
kytojui Vytautui F. Beliajui, 
šiuo metu, gulinčiam vienoje Co- 
lorado ‘sanatorijų, padaryta ope
racija. išimtas kairysis, inkstas. 
Operacija pavyko gerai ir ligonis 
taisosi. Tikimasi, kad šį rudenį 
ar ateinantį pavasarį Vytautas 
jau galės apleisti ligoninę ir įsi
jungti į lietuviškų šokių sklei
dimų Amerikoje.
• Lietuvių katalikų kongresas,
šaukiamas ALRKF, įvyks rug
sėjo 26 — spalio 2 d. Detroite. 
Kongrese bus paminėta vysk. 
M. Valančiaus 150 metų gimimo 
sukaktis. ,

• Amerikos Lietuvių Taryba 
pranešė, kad 1952 metų vajaus 
sųskaiton iki liepos mėn. 1 d. 
surinkta $43,221.45. Iš Chicagos 
gauta $9,637.68. Tai stambiau
sioji suma, bet pagal esamų lie
tuvių skaičių, žymiai atsilieka 
nuo kitų mažesnių kolonijų.
• Pranešama, kad naujai išrink
tos Lietuvių Studentų Sąjungos 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse 
Centro Valdybos Pirmininko 
Vyt. Kavolio adresas yra: Vyt. 
Kavolis, 5317 S. Maryland Avė., 
Chicago 15, III.
• Australijoje einąs ir plačiai 
skaitomas iliustruotas savaitraš
tis Pix, liūdnųjų birželio mėn. 
įvykių proga, įdėjo iliustruotą

rašinį apie Pabaltijo valstybes 
ir tų kraštų išgyventus vargus.
• Australijoje apsigyvenusių lie
tuvių teisininkų draugijos val
dybą dabar sudaro: J. Kalvaitis, 
V. Linkevičius ir E. Jansonas.
• Paskutinėje egzaminų sesipo- 
je, Kanadoje, gydytojui reika
lingus egzaminus išlaikė J. Yčas 
ir gavo praktikos teises. Jis įsi- 
kursiąs Toronte.
• Muzikas St. Gailevičius, il
gesnį laiką gyvenęs Montrealyje 
ir ten vadovavęs lietuvių chorui, 
pastaruoju laiku persikėlė į To
rontą.
• ’Baltimorėje mirė Ambrozius 
Laukaitis, buv. S.L.A. pirminin
ko adv. Wm. Laukaičio tėvas. 
Jis buvo kilęs iš Gražiškių, Vilk.

i apskr. ir ėjo 78 metus.
• Lietuvių Teisininkų Draugijos 
Užsienyje žurnalas "Lietuvis 
Teisininkas” leidžiamas Detroi
te, Mich. (17600 Lindsay Avė.). 
Rugpjūčio mėn. išeina penktas 
žurnalo numeris. Turinyje daug 
studijinės ir teisininkams aktu
alios medžiagos.

Patark ir kaimynui,

kad prenumeruotų

DIRVĄ

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.

PLAUKYMAS

Antra, pagal svarbumą, spor
to šaka olimpiadoje, šalia leng
vosios atletikos, buvo plaukymas. 
Ir čia, kaip ir lengvojoje atle
tikoje, varžybos buvo labai 
įtemptos ir augštos klasės, ką 
parodo 8 nauji olimpiniai re
kordai iš 11 nuotolių vyrų ir 
moterų klasėse. Tarp jų 1 yra 
kartu ir naujas pasaulio rekor
das: 4x100 m. moterų estafelė 
Vengrijos komanda (E. Novak, 
J. Temes, I. Novak, K. Szoke) 
praplaukė per 4:24,4 min.

Plaukyme ryškiai pirmavo 
amerikiečiai. Iš kitų pažymėti
ni vengrai, japonai ir prancūzai. 
Kitos tautos maža tegavo pra
siskverbti į geresnes vietas. So- 

' vietų Sąjungos plaukikai pasi
rodė dar nepriaugę pasaulinei 
klasei.

Pagal surinktus taškus, bend
roje klasifikacijoje, pirmaują 
kraštai pasiskirstė šia tvarka: 
1) USA 141; 2) Vengrija 62; 
3) Japonija 30; 4) Prancūzija 
29; 5) Olandija 19 ir 6) Pietų 
Afrika 13.

Toliau duosime atskirai vyrų 
ir moterų plaukymo varžybų ap
žvalgą ir techniškas pasekmes.

PLAUKYMAS VYRAMS

Plaukymas vyrams tapo ame
rikiečių grobiu, laimint 6 aukso 

'medalius iš 8 rungčių, nors jiems 
tai pasiekti reikėjo labai 
pasitempti ir, prie mažiau lai
mės, nemaža jų laimėtų medalių 
dalis galėjo išslysti jš. rankų. 
Stiprūs japonai šį kartą, reikia 
pripažinti, turėjo nesėkmę. Stip
riai pasirodė ir prancūzai su 
švedais. Pasiekta 5 nauji olim
piniai rekordai.

3 kraštai, daugiausia surinkę 
taškų vyrų plaukyme yra: 1) 
USA 93; 2) Japonija 30 ir 3) 
Prancūzija 21.

100 m. nugara: 1) Ytshio 
Oyo>kawa (USA) 1:05,4 min. 
(naujas olimp. rėk.); 2) G. Bo- 
zon (Prancūzija) 1:06,2; 3) J. 
Taylor (USA). 200 m. krūtine:
1) John Davies (Australija) 
2.34,4 min. (naujas olimp. rėk.);
2) B. Stassforth (USA) 2:34,7;
3) H. Klein (Vokietija) 2:35,9.

Techniškos pasekmės. 100 m. 
laisvu stilium: 1) C. Scholes 
(USA) 57,4 sek.; 2) H. Suzuki 
(Japonija) 57,4; 3) G. Larson

E A E A E A S
IŠTRAUKA Iš PEAR LAGERKVIST "BARABAS

(Tęsinys iš pereito numerio)

Kartą, būdamas viename rūmų rū
sy, jis užtiko žuvies ženklą, įbrėžtą sie
noj nuošalioj vietoj. Padaryta buvo ne
vykusiai, bet nebuvo jokios abejonės, 
kas norėta pavaizduoti ir ką tai turėjo 
reikšti. Jis stovėjo, negalėdamas su
prasti, kuris vergas galėtų būti krikš
čionis. Apie tai jis ilgai galvojo, o pas
kui ėmė atidžiai stebėti kiekvieną, no
rėdamas išsiaiškinti šį dalyką. Bet jis 
jų neklausinėjo. Jis nenorėjo tai suži
noti iš kitų, gal būt, jau žinančių, nors 
juk tai nebūtų buvę taip sunku sužino
ti. Jis to nedarė.

. Jis nepalaikė santykių su jais, su 
kitais vergais, daugiau, negu buvo rei
kalinga. Jis su niekuo nesikalbėdavo ir 
už tai jų nepažino. Dėl to niekas ir apie 
jį nieko nežinojo, ir niekam jis nerū
pėjo.

Romoj buvo daug krikščionių, jis 
tai žinojo. Jis žinojo, kad jie renkasi 
savo maldos namuose, savo brolijose 
įvairiose miesto dalyse. Bet jis nesi

stengė jų surasti. Vieną kitą kartą jis 
buvo begalvojąs tai padaryti, bęt to 
nepadarė. Jis nešiojo jų Dievo vardą, 
įrėžtą jo vergo ženkle, bet jis buvo per
brauktas.

Paskutiniu laiku jie, matyti, turėjo 
rinktis labai slaptai, nes bijojo perse
kiojimų, Barabas buvo tai girdėjęs tur
guj iš kelių žmonių, norėjusių surasti 
jų pėdsakus, kad galėtų apsisaugoti 
nuo jų, kaip šventos Motinos maldyk
los sargas apsisaugojo nuo jo. Jie
šlykštūs, nekenčiami, įtarinėjami bur
tais ir viskuo kitu, o jų dievas esą bu
vęs didelis piktadarys, jau seniai nu- 
kryžuotas. Su juo niekas nenorį turėti 
reikalų. '

Vieną kartą Barabas nugirdo du 
vergus, stovinčius ir patylomis besikal
bančius tamsiame rūsy. Jiedu manė esą 
vieni, nes jo nematė. Barabas taip pat

esą

Pagerbtas Dr. Norem
IŠ LOS ANGELES LIET. GYVENIMO

(Švedija) 58,2. 400 m. laisvu 
stilium: 1) Jean Boiteux (Pran
cūzija) 4:30,7 min. (naujas 
olimpinis rekordas); 2) F. Kon- 
no (USA) 4:31,3; 3) O. Ostrand 
(Švedija) 4:35,2. 1500 m. laisvu 
stilium: 1) Ford Konno (USA) 
18:30,0 min. (naujas olimp. 
rėk); 2) S. Hšshizume (Japo
nija) 18:41,4; 3) T. Okamoto 
(Brazilija) 18:51,3.

4x200 m. estafetė. 1) USA 
(W. Moore, B. Woolsey, F. Kon
no h* J. McLane) 8:31,1 min. 
(naujas olimp. ’rek.); 2) Japo
nija 8:33,5; 3) Prancūzija
8:45,9; 4) Švedija 8:46,8; 5) 
Vengrija 8:52,6; 6) Anglija 
8:52,9.

šuoliai nuo 3 fn. lentos: 1) 
David Brovvning (USA) 205,29 
tašk.; 2) M. Anderson (USA) 
199,84; 3) B. Clotworthy (USA) 
184,92. šuoliai iš 10 m.: 1) Sam- 
my Lee (USA),156,28 tašk.; 2) 
J. Capilla (Meksika) 145,21; 3) 
G. Haase (Vokietija) 141,31.

PLAUKIMAS MOTERIMS

Plaukyme moterims aiškiai 
pirmavo vengrės, laimėdamos 4 
aukso medalius iš 7 rungčių. 
Amerikietės labai stipriai domi
navo šuoliuose. Ankščiau buvu
sios stipriosios olandės tapo nu
stumtos į 3 vietą, o kadaise pa
saulį stebinusias danės liko net 
7 vietoje. Varžybose pasiekta 3 
nauji olimp. rekordai, iš kurių 
1 naujas pasaulio rekordas.

Moterų plaukyme pirmavo šie 
kraštai: 1) Vengrija 58 taškai; 
USA 48;'3)-(Olandija 19.
. Techniškos pasekmės. 100 m. 
laisvu stilium: 1) Katalin Szoke 
('Vengrija) 1:06,8 min.; 2) J. 
Termeulen (Olaiidija) 1:07,0; 3) 
J. Temes (Vengrija) 1:07,1. 400 
m. laisvu stilium: 1) Valerie 
Gyenge (Vengrija) 5:12,1 min. 
(naujas olimp. rak.); 2) E. No
vak (Vengrija) 5:13,7; 3) E. 
Kawamoto (USA) 5:14,0. 100 
m. nugara: 1) Joan Harrison 
(Pietų Afrika) 1:14,1 min.; 2) 
G. Wielema (Olandija) 1:14,5; 
3) J. Stewart (Nauj. Zelandija) 
1:15,8. 200 m. krūtine: 1) Eva 
Szekely (Vengrija) 2:51,7 min. 
(naujas olimp. rėk.); 2) E. No
vak (Vengrija) 2:54,4; 3) H. 
Gordon (Angliji) 2:57,6. 4x100 
m. estafetė: 1) Vengrija 4:24,4 
min. (naujas olimpinis ir pa
saulio rekordas); 2) Olandija

Dr. Norem, buvęs JAV minis- 
teris Lietuvai, dabar gyvenąs 
viename Los Angeles priemies
čių, čia pasireiškęs kaip labai 
nuoširdus Lietuvos draugas ir 
užtarėjas .dažnai dalyvaująs di
desnėse vietos lietuvių iškilmė
se — liepoB 27 d. atšventė savo 
25 metų vedybinio gyvenimo su
kaktį. Ta proga jį pasveikinti 
lietuvių vardu 'buvo nuvykęs 
Lietuvos Garbės Konsulas dr. J. 
Bileskis.

■' ♦ *

Lietuvis tremtinis Vladas 
HriškevičiuB, čia pasivadinęs 
John Rees, nuolat važinėdamas 
po Kaliforniją skaito paskaitas 
apie bolševizmą, šiomis dieno
mis jis kalbėjo turtuolių klubo 
Los Angeles "Breakfast Club” 
surengtose diskusijose, kuriose 
be V. Hriškevičiaus kalbėtojais 
buvo rabinas dr. Edgar F. Mag- 
nin ir pastorius dr. Fred M. Jud- 
son.

» *
Los Angeles Sandaros skyrius 

šiomis dienomis išsirinko naują 
valdybą, kuri pareigomis pasi
skirstė šitaip: dr. Petras Pama
taitis — pirmininku,* Vincas

Trumpa — vicepirmininku, Vin
cas Dovydaitis — sekretorium, 
ponia Steponavičienė — iždinin
ku ir Kazys Barauskas — nariu.

* •
Pastarosiomis dienomis Kali

fornijoje įvykę žemės drebėji
mai beveik visiškai sunaikino du 
miestelius — Techachapi ir Ar- 
vin, kur buvo 12 užmuštų ir virš 
100 sunkiau ar lengviau sužeistų. 
Netego patirti, kad tarp nuken
tėjusių būtų lietuvių. Los An
geles mieste didysis žemės dre
bėjimas buvo stipriai jaučiamas, 
nes netik buvo galima jausti bet 
ir matyti namus svyruojant, ne
kalbant jau apie durų, stalų ir 
kėdžių "tarškėjimą".

Ačiū Rėmėjams!
Prenumeratos pratęsimo pro

ga DIRVOS spausdinimo prie
monėms pagerinti aukojo šie 
skaitytojai:

Kudirka Ant., Waterbury $2.50 
Taoras J., Pittsburgh 0.50 
Morkūnas V., Cleveland 1.00 
Rekašius J., Detroit 1.00
Zodeiko K., Philadelphia 1.00 
Dragasius A., Canada 0.50 
Pulkalninkas A., Canada 0.50 
Kregždė J., Avon 0.50
Bliudžius Andr., Detroit 1.00 
Steponaitis K., New Britan 1.00 
Vaitėnas M., Dr., Cleveland 2.00 
Bubelis D., Rockford, III. 0.50 
J. V., Amherst, Mass. 1.00

PAVYKUSI 
GEGUŽINĖ BOSTONE

Am, Liet. Tautinės S-gos Nau
josios Anglijos Apygardos ir 
Bostono skyriaus liepos 20 d. 
suruošta gegužinė praėjo labai 
gražioj nuotaikoj. Prisirinko ga
na skaitlingai lietuviškojo jau
nimo ir senimo.

Gražiais medžiais apaugusia
me kalnely, kurio apačioj ban
guoja ežeras, lietuviška visuo
menė turėjo progos nuotaikingai 
praleisti laiką. Jokių dulkių, jo
kio mašinų ūžesio, tarsi būtum 
lietuviškam vienkiemy, čia jau
nimas traukė lietuviškas dainas, 
čia skautai, kuriems vadovavo 
vyr. sk. Černius, prie laužo jaut
riai nuteikė visus dalyvius.

Ežere važynėjosi laiveliais, 
pakrantėmis meškeriotojai trau
kė žuvį, apšilę nuo saulės vė
sinos! vandeny, čia orkestras

traukė savo meliodijas. Jonas 
Kasmauskas visas tas nuotaikas 
užfiksavo filmoje. Su dideliu pa
sišventimu rengėjai stengėsi 
gražiai patarnauti gegužinės da
lyviams.

Ypatingai didelė pagarba ir 
padėka tenka gegužinės vadovui, 
Bostono skyr. V-bos nariui An
tanui Bačiukui ir jo padėjėjui 
Jurgiui Laurinaičiui. Kartu pa
dėka ponioms, kurios rūpestin
gai paruošė užkandžius, štai jos: 
Barbora Jurgelevičienė, Kalvai- 
tienė, ščiukienė, Strockienė, Ni- 
kolskienė, Laurinaitytė, Stroc- 
kytė.

Gegužinėje aktyviai talkinin
kavo: Myk. Gricius, R. Veitas, 
Ant. Vilėniškis, L. Lendraitis, 
Ad. ščiuka, D. Nikolskis, P. 
Bliumas, A. Muikaitis, J. Vaič- 
jurgis,. F. Eidimtas, V. Vaičiū
nas, Barulis, Adamkavičius, A. 
Strockis.

Gegužinę aplankė Worcesterio 
skyrius su pirmininku, o taip 
pat Nashua, N. H. skyriaus at
stovai.

Padėka Brocktono prekybinin
kui Zinkevičiui už dovaną, už 
garsinimą per radiją Steponui 
Minkui, Dirvai, Am. Lietuviui, 
Tėvynei, Darbininkui. Taip pat 

, ir visai gausiai visuomenei, kuri 
' aplankė mūsų gegužinę. Kadangi 
peĮno dalis skiriama Diepholzo 

' gimnazijai remti, tai visuomenė, 
kuri atsilankė į gegužinę, prisi
dėjo ir prie lietuviškosios gim
nazijos Vokietijoje parėmimo.

A.L.T. S-gos Bostono skyr. ir 
N. Anglijos- Apygardos V-bų 
vardu:
Dr. B. Kalvaitis, Ignas Vilniškis 

ir Alf. Lai venas

Ar jau 

įstojai į 

VILTIES 

draugiją?

LIETUVIU TAUTOSAKOS LOBYNAS
Redaktorius — leidėjas Dr. Jonas Balys

4:29,0; 3) USA 4:30,1; 4) Da
nija 4:36,2; 5) Anglija 4:37,8; 
6) Švedija 4:39,0.

Šuoliai nuo .3 m. lentos: 1) 
Patricia McCormick (USA) 
147,30 tašk.; 2) U. Mareau 
(Prancūzija) 139,34; 3) Z. 01- 
sen-Jensen (USA) 127,57. šuo
liai nuo 10 m.: 1) Patricia Mc 
Cormick (USA) 79,37 tašk.; 2) 
P. J. Myers (USA) 71,63; 3) J. 
S. Irvin (USA) 70,49.

kimą, kuris turėjo įvykti kitą vakarą 
Marko Lucijaus vynuogyne prie Apijos 
kelio. Valandėlę pasiklausęs, Barabas 
suprato, kad turėjo susirinkti ne vynuo
gyne, bet žydų katakombose, tenai pra
sidedančiose.

Nuostabi vieta susirinkimui... 
Tarp mirusiųjų...'Kaip jie galėjo iš
sirinkti šią vietą susitikimui?...

Kitos dienos vakarą, prieš uždarant 
vergų rūsį nakčiai, jis išslinko iš rūmų 
slapta, statydamas į pavojų savo gyvy-
bę.

Kol pasiekė Via Appia, buvo jau 
bebrėkštą, sunku buvo besutikti gyvą 
žmogų. Vynuogyną surado, paklausęs 
piemenį, varantį pakeliui namo savo 
avių bandą. ’ .

Atsidūręs požemy, jis žengė apgrai
bomis siauru nuolaidžių koridorium. 
Einanti pro angą šviesa iš lauko kiek 
dar rodė, kur eiti’ žemyn pirmu kapų
taku, bet tuoj jis dingo tamsoje. Jis ėjo
grabaliodamas prieš save, liesdamas 
rankomis šaltus, drėgnus sienų akme
nis. Jie turėjo būti susirinkę pirmame 
didžiająme kapų rūsy, taip jis, buvo nu- 

jų nematė, bet jis pažino juos iš'balsų, girdęs iš anų vergų. Ir jis žengė toliau.
Tai buvo du neseniai pirkti vergai, dar ' Dabar jam pasirodė, lyg jis girdįs 
nedaug savaičių išbuvę šiuose namuose, balsus.'Jis sustojo ir pasiklausė —r ne, 

Jiedu kalbėjo apie brolijos susirin- nieko negirdėti. Jis vėl ėjo. 'Jis visą lai-

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

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

Kaina $3.00. Gaunama Dirvoje.
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ką turėjo eiti labai atsargiai, saugoda
masis laiptų, kurie vienur ir kitur vedė 
vis žemyn. Jis ėjo ir ėjo.

Bet jis nepriėjo jokio kapų rūsio. 
Tiesėsi vis tas pats siauras kapų takas. 
Dabar jis išsišakojo, jis tai pastebėjo, 
bet nežinojo, kuria šaka eiti. Jis sustojo 
svyruodamas, visai nebežinodamas, ką 
toliau daryti.. Bet čia jis pamatė kiek 
atokiau šviesos krislą — gana tolokai. 
Taip, tai buvo šviesos krislas! Jis nu
skubėjo prie jo. Taip, tenai jie turi bū
ti!

Bet netrukus šviesa dingo iš akių. 
Ji dingo. Gal būt, jis nejuto, kai pasuko 
kitu taku, pirmojo kelio atšaka. Jis grį
žo atgal, norėdamas vėl pamatyti švie
są. Bet ji buvo dingusi, jos daugiau ne
bebuvo !

Jis sustojo visiškai sumišęs. Kur 
jie buvo? Kur jis galėjo juos rasti? Ar 
jų čia nėra?

Ir kur jis pats? Taip, jis žinojo, 
kaip Čia atėjo, kelią ligi Įėjimo jis visa
dos suras. Ir jis nutarė grįžti atgal. ’

Taip jis beeidamas atgal kapų ta
ku, kuriuo jis buvo atėjęs ir’ kuriame 
gerai atsiminė kiekvieną laiptą, jis stai
ga vėl pamatė šviesą. Visiškai aiškią, 
didelę šviesą, bet kitoj, atšakoj, kurios 
pirma nebuvo pastebėjęs, ir ne ta .pačia

kiyptim, kaip anksčiau. Bet tai turi 
būti vistiek ta pati šviesa, ir, jis pasi
leido į tą pusę — tai ten jie turi būti! 
O šviesa darėsi vis stipresnė ir stip
resnė ...

O paskui ji staiga užgeso. Ji dingo 
visiškais

Jis griebė sau už galvos, už akių. 
Kas tai galėjo būti per šviesa, kurią jis 
matė? Gal tai nebuvo šviesa? Gal tik 
įsivaizdavimas... ar kas nors bloga su 
jo akimis... kaip tą kartą prieš dau
gelį metų... Jis jas patrynė ir apsidai
rė... ’ f •

Ne, čia nebuvo jokios šviesos. Nie
kur, nė vienoj pusėj! Vien tik begalinė, 
žvarbi tamsa, kurioj jis buvo vienui 
vienas — nes jų čia tikrai nebuvo, čia 
nebuvo nevieno žmogaus, nė vieno,gy
vo sutvėrimo, išskyrus jį. Tiktai miru
sieji!... - ;

Mirusieji!... Aplinkui visur buvo 
mirusieji. Visur, visose pusėse, visuose, 
takuose, koridoriuose, kur tik jis ėjo. 
Kur tik jis būtų ėjęs! Jis neturėjo nė 
mažiausios nuovokos, kokiu keliu eiti, 
kad iš čia išeitų, kad iš čia ištruktų,.iš 
mirusiųjų karalystės...

Mirusiųjų karalystė! Jis buvo mi
rusiųjų karalystėj! Jis buvo uždarytas’ 
mirusiųjų karalystėj!.../, .
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Lietuvių ir latvių mitologijos 
panašumai ir skirtumai

DR. JONAS BALYSNors lietuviai ir latviai yra 
artimi giminaičiai, tačiau jų mi
tologija turi daugiau skirtumų, 
negu galima būtų tikėtis. Svar
biausias dievas, Perkuons, yra 
tas pats. Ta pati ir likimo die
vaitė Laima, tik ji latviuose ne 
tik naujagimio likimą nulemia, 
bet yra ir gimdyvių globėja, ši
ta jos veikla lietuviuose ne to
kia aiški. Jai talkininkauja rū
pinantis gimdyvėmis ir kūdi
kiais kitos trys deivės: Dėklą, 
Karta ir Mara. Mūsų pasakose 
irgi minimos trys laumės, le
miančios naujagimio likimą. Lie
tuviška fėjos pobūdžio "laumė”, 
latviuose "lauma”, jau beveik 
tas pats, kaip ir "ragana”, kurią 
jie dar vadina "spigena”. Numi
rėlis vadinamas "velis” (lietuvių 
"vėlė", "velionis"). Dangaus kū
nai, Saule ir Meness, latvių pa
našiai gerbiami, kajp ir lietuvių. 
Tuo tarpu jų Auseklis jau yra 
vyriškis, kai mūsų Aušrinė yra 
moteriška. Velnią latviai vadina 
velns, bet turi jam ir kitą vardą 
— juodu. Besivaidenantį nesava 
mirtimi mirusį žmogų, kuris slo
gina miegančius, latviai vadina 
lietuvens (lietuviai jį vadina: 
vaidutis, nelaikis, upioras). Bur
tininką, kuris žmonėms gerą da
ro, latviai irgi vadina burtnieks, 

’ o blogą kerėtoją jie vadina bur- 
vis. Pavogtas gėrybes latviams 
neša pūkis (vokiškos kilmės), 
žemaičiuose jis pasidarė pūkys, 
o šiaip lietuvių paprastai vadi
namas aitvaru.

Daugelis kitų dievysčių jau 
žymiai skiriasi. Latviuose že
mesnės dievystės ir globėjos yra 
moteriškos ir vadinamos "moti
nomis” (mate), kurių jie turi 
visą būrį: zemesmate (-žemės
motina), ūdensmate (-vandens kleveliu šaltinatis, čystas vande
ni.), jūrasmate (-jūros m.), ve-Įnatis, kur ateit Saulės Dukrytės 
lumate (-vėlių m.), ugunsmate 
(-ugnies m.), Iaukumate (-laukų i 
m.), vejasmate (-vėjo m.), me- ■ 
žasmate (-miško m.) ir kitos. 
Lietuviai tuo tarpu labiau yra 
linkę prie vyriškų dievysčių, 
pvz., Lauksargis, žemėpatis. Vė
jopatis, Bangpūtys. Išimčių yra 
abiejose pusėse: latviai turi vy
riškus Mežatevs (-miško tėvas) 
ir Majaskungs (-sodybos ponas, 
miręs prosenelis), o lietuviai tu
ri moteriškas Medeinę, žemyną ir 
Gabiją, kurios yra populiaresnės, 
negu vyriški atitikmenys: Gi- 
rystis ar Giraitis, žemėpatis ir 
Gabjaujis.

O vis dėlto visiškas "motinų” 
nebuvimas yra labai būdingas 
lietuviams ir negali būti pripuo
lamas dalykas, kai latviai jų j 
tiek daug turi. Apsidairę pama- nerado, o latviuose ji dažna (Ba-

»

rons, I 664 t.).
Latvių "dievo sūhelius” nega

lime gretinti su graikų diosku- 
rais (dvyniais), nors kaikas taip 
daro. Mat tų sūnelių yra ne po
ra, bet daug (keturi ar penki). 
Čia greičiau galėjo paveikti estų 
įtaka, kurie mėgsta pridėti prie 
dievų ir herojų vardų žodį 
"poiss” (-berniukas) arba 
"poeg” (Isūnus), pvz; I’ikse- 
poiss (-griaustinio berniukas), 
Kalevipoeg (-Kalevo sūnus) ir 
kt. Visokias mitologines "duk
ras” (suomių tar, estų tuetar, 
neitsi) labai mėgsta Baltijos fi
nai. Suomiai turi: paeivaeter 
(-Saulės duktė), kuutar (-Mė
nulio d.), ilmater (-oro d.) ir ki
tas. Estų iimatuetar arba ilma- 
neitsi yra "oro duktė” (tokių 
"dukterų” estai turėję ir dau
giau, dabar suomiai juos šiuo 
atžvilgiu pralenkia, nes suomių 
mitologija geriau išsilaikė, negu 
estų). Tad darau išvadą,' kad1 
latvių "dievo sūnūs” ir "saulės

tysime, kad ne baltų, bet fino- 
ugriškų tautų labai yra mėgsta
mos visokios "motinos” (Volgos 
finai) ir "dukterys” (Baltijos 
finai). Matyt, jų įtaka ir bus 
palietusi latvius, bet nei kiek 
nepaveikusi lietuvių. Lygiai taip 
pat, kaip ir latviai, pasidarė sa
vo dievystes č e r e m i s a i, 
pavartodami žodį awa (-moti
na), pvz.: tul-awa (-ugnies m.), 
melande-awa (-žemės m.), teleze- 
awa (-Mėnulio m.) ir t.t. Taip 
pat elgiasi ir m o r d v i n a i : 
mastor-av'a (-žemės m.), tol-ava 
(-ugnies m.), kov-ava (-Mėnulio 
m.), ved-ava (-vandens m.), vir" 
ava (-miško m.) ir t.t. Tad at
rodo, kad šiuo atžvilgiu latviams 
padarė įtakos ne artimieji jų kai
mynai Baltijos finai, bet daug 
tolimesni Volgos finai, kuriuos 
sudaro čeremisai ir mordvinai. 
Su pastaraisiais baltai kadaise 
(apie 200-300 metų prieš Kr.)'dukros” gali būti atsiradę vei- 
esą buvę tiesioginiai kaimynai. | kiant Baltijos finų įtakai, šitos 
Įvyko ne žodžių pasiskolinimas, 
bet sąvokų perėmimas, tai 
reiškinys, kuris mitologijos sri
tyje dažnai pasitaiko.

Kitas įdomus atvejis. Latvių 
dainose dažnai užtinkami "dievo 
sūnūs” (dievą deli) ir "saulės 
dukros” (saules meitas), kurie 
(-ios) mūsų tautosakoje yra 
labai retas ir netikras dalykas. 
Tiesa, viena daina Nesselmanno 
redakcijoj (1853 m.) taip prasi
deda : "Po kleveliu šaltinatis, čia 
dievo sūneliai, atein šokti mė; 
nesienoj su dievo dukrelėms”. Jis 
tą dainą ėmė iš Rėzos palikimo, 
kai pats Rėza tą pačią dainą 
1825 m. taip atspausdino: "Po

anksti bumą prausti.” Prof. M. 
Miržiška, tyrinėjęs Rėzos ir jo 
talkininkų paliktus rankraščius, 
davė pagrindo kilti įtarimui, kad 
šis dainos posmas yra paties 
Rėzos bandytas suredaguoti, 
greičiausia remiantis latviškais 
dainų pavyzdžiais, kaip ne kartą 
su Rėzos paskelbtomis mitologi
nėmis dainomis yra atsitikę 
(žiūr. "Liudo Rėzos dainos”, I 
95). Rėza gerai mokėjo ir lie
tuviškai, ir latviškai. Be anos 
įtartinos dainos, "saulės dukrą” 
dar mini priežodis ”nei Saulės 
dukra jam neįtiks”, kuris gali 
būti tik paprastas palyginimas, 
atsiradęs ir be mitologiškų vai
dinių veikimo. Rėzos dainos Nr. 
78 "Miela Saulyte, Dievo duk- 

■ ryte” niekas daugiau lietuviuose

mitologinės būtybės nepriklauso 
senajam baltų mitologijos loby
nui, pvz., senprūsiai apie tokius! 
dalykus nieko nežino. Tuo tarpu 
fino-ugrų padermės vogulai ir 
ostjakai tiki, kad dangaus dievas 
turi septynis sūnus.

Ne tiktai "motinų” ir "dukte
rų” atžvilgiu latviai bus gavę 
įtakos iš fino-ugrų, bet ir dar 
vienu svarbiu atveju. Savo dan
gaus dievą (Dievs, Dievinš) lat
viai dažnai mini dainose ir ten 
jis yra visiškai kitoks, negu per
dėm krikščioniškas lietuviškų 
pasakų "dievas-senelis”. Latvių 
dainų dangaus dievas (tik dainos 
apie jį aiškiau kalba) gyvena 
danguje, kaip ūkininkas žemėje. 
Jis turi savo namus po dideliu 
ąžuolu ir puikų sodą, jo daržinė 
pilna javų, jo gyvuliai nuosta
biai dauginasi. Jis pats dirba vi
sus lauko darbus, matyt, ir pa
vargsta, nes dainos dažnai mini 
apie jo miegą. Jis turi didelę 
šeimą, minimi "dievo sūnūs”, 
kurie darbuojasi, kaip ūkininko 
vaikai ir turi gerus žirgus. Tė
vas irgi keliauja vežime ar ro
gėse, kurias traukia keli arkliai. 
Kitose dainose jau labai aiški 
krkščiopystės įtaka, (žiūr. M. 
Jonval, "Les chansons mytholog. 
lettonnes”, p. 9 t.) Tokio dan
gaus dievo lietuviška tautosaka 
nežino.

Ir vėl mus nustebina, kai la
bai panašias sąvokas surandame 
kur kitur. Apie fino-ugrų dan- 

i gaus dievą geriausias jų religi- 
• jos žinovas suomis Uno Holm-
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Jį apėmė siaubas. Jis jautėsi, tar
tum būtų pritrūkęs oro. Staiga jis ėmė 
bėgti, be nuovokos, pagautas išgąsčio, 
nesvarbu j kurią pusę, klupdamas per 
nematomus laiptus, iš vieno koridoriaus 
j kitą, kad surastų išėjimą, kad tik kaip 
nors dingtų iš mirusiųjų karalystės... 
Jis klaidžiojo aplinkui kaip pakvaišęs, 
alsuodamas, dusdamas... Pagaliau jis 
tik svirduliavo koridoriais, griuvinėjo 
j sienas, kur gulėjo užmūryti mirusieji, 
į mirusiųjų sienas, už kurių nebega
lėjo atsidurti..;

• Staiga jis pajuto šiltą oro srovę, 
einančią nuo žemės, iš kito pasaulio... 
Veik bejėgis jis atsivilko prie laiptų ir 
atsidūrė tarp vynmedžių.

Čia jis atsigulė arft žemės pasilsėti 
ir žiūrėjo į tamsią dangaus beribę.

Buvo visur tamsu. Kaip dangui, 
taip ir žemėj. Visur. i. —.

Grįždamas naktį- Apijos keliu į 
miestą, jis jautėsi labai vienišas. Nė 
dėl to, kad niekas nėjo kėliu šalia jo 
arba kad nieko nesutiko, bet dėl to, kad 
jis buvo vienui vienas šioj beribėj nak
ty, gaubiančio j visą žemę, kad buVo vie
nas danguj ir žemėj, tarp gyvųjų ir mi
rusiųjų. Jis toks juk visados buvo, bet,

matyti, ligi šiol jis to gerai nusuprato. 
Jis žengė čia per tamsą, tartum joje 
palaidotas, ėjo su randu savo sename 
vienišame veide, su randu, likusiu nuo 
jo tėvo durklo, o ant jo senos, raukšlė
tos kiūtinės, tarp pražilusių plaukų ka
bojo jo vergo ženklas su perbrauktu 
Dievu vardu. Tikrai, jis buvo vienišas 
danguj ir žemėj..

Jis buvo sukaustytas savy, savo 
paties mirusiųjų karalystėj. Kaip jam 
iš jos išsilaužti?

Tik vieną vienintelį kartą jis buvo 
susijungęs su kitu, bet ir tai tik gele
žine grandine. Niekad kuo nors kitu, 
kaip tik geležine grandine.

Jis girdėjo savo paties žingsnius, 
atsimušančius į kelio grindinį. Šiaip 
viešpatavo visiška, tyla, tartum nebūtų 
gyvos dvasios visame pasauly. Ir iš visų 
pusių jį supo tamsa. Jokios šviesos. Nie
kur jokios šviesos. Erdvėj nesimatė 
žvaigždžių, visur nyku ir tuščia.

Jis sunkiai kvėpavo, nes buvo karš
ta ir tvanku. Jautėsi, lyg drebulio kre
čiamas; O gal ir. iš tikrųjų jį krėtė dre
bulys, gal susirgo, gal jį pagavo tenai 
apačioj mirtis. Mirtis! Jis visados ją 
nešiojo savy, jis ją nešiojo nuo savo

berg taip rašo: "žinant, kad 
augščiausias dievas, kaip jau 
matyti iš jo vardų, kitąkart bu
vo tiktai sudvasintas dangus, 
tad nėja nuostabu, kad vaidi
niai apie jį, ypač ankstyvesniais 
laikais, buvo neaiškūs ir netik
ri... Kaip nebuvo aiškios są
vokos apie tą- būtybę, taip ne
buvo daroma pastangų jį su
daiktinti [išskobiant jo sta
bus] ... Tiktai liaudies poezijoj 
mes randame suasmenintą dan
gaus dievą, čeremisai pasakoja, 
kad jis yra panaši į žmogų bū
tybė, gyvenanti danguje. Kaip 
ir žmonės čia žemėje, jis užsi
ima ūkininkyste, turi žalias ga
nyklas ir daug puikių galvijų. 
Jis laiko ir bites, kaip pritinka 
geram čeremisų ūkininkui. Aukų 
maldose jis [tas dangaus dievas] 
vaizduojamas kaip... žemiškas 
valdovas su dideliu būriu ma
žesnių dievysčių; kurioms irgi gų faktų, 
kaj-tais aukojama. Ostjakų ir 
Vogulų dangaus dievas, kaip 
koks turtingas ir galingas val
dovas, gyvena viršutiniame [de
vintame] danguje, ten turi na
mą, kur viskas žėri auksu ir 
sidabru.” 
gy of all Races”, TV 218.) Nuo
stabūs pažiūrų sutapimai. Tad ’ 
ir vėl labai galimas dalykas, 
kad fino-ugrų dangaus dievo są
voka padarė įtakos latviams, o 
lietuvių nepalietė.

Iš šių pavyzdžių matome, kad 
ne viskas, ką turi latviai, ran
dame ir lietuviuose, ir atvirkš
čiai, nes abi tautas veikė skirtin
gos įtakos. Mitologinės sąvokos 
nebuvo sukurtos vienu kartu, 
jos vystėsi palengva amžiams 
slenkant. Kai senprūsiai, o vė
liau lietuviai ir latviai, atsiskyrė 
nuo bendro baltų kamieno, apsi
gyveno skirtingose srityse ir 
bendravo su kitokiais kaimynais, 
tai ir jų mitolognės sąvokos 
vystėsi. Pavyzdžiui/ Perkūnas 
yra bendras dievas visoms trims 
didžiosioms baltų šakoms, tad 
jis bus senesnis, negu Laima, 

’ kurią žino tik lietuviaLir.latviai, 
, bet jos nežino senprųsiai. Lietu

viams ir senprūsiams nepadarė 
įtakos fino-ugrų mitologinės pa
žiūros, tuo tarpu latvius, kaip 

: atrodo, užkliudė.
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Cheminiai priedai mūsų maiste
Kiek naudoti maisto gamybo

je cheminių priemaišų? — Tai 
klausimas, kuris šiuo metu JAV- 
se aštriai diskutuojamas tarp 
valdžios ir pramonės atstovų.

Valdžioš įstaigos reikalauja 
plačios priežiūros. Pramonės at
stovai valdžios pretenzijas neigia 
ir tvirtina, kad jie savo atsakin
gumą pakankamai jau įrodę, kad 
maistui sunaudojami chemikalų 
kiekiai tiksliai patikrinami ir 
žmogaus sveikatai nėra pavojin
gi. Tačiau pramonininkų argu
mentai valdžios dar neįtikino.

JAV turtinga šalis ir maisto 
produktų trūkumo nejaučiama. 
Todėl atrodo, kad ir chemikalų 
priemaiša neturėtų būti aktuali. 
Tačiau tikrovė patiekia priešin-

(žiūr. ”The Mytholo-
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, šiandien JAV chemikalų nau
dojimas maisto gamyboje labai 
išplitęs. Net mūsų kasdienė duo
na neišvengia chemikalų (duonos 
patvarumui padidinti beveik vi
suotinai vartojamas kalciumas). 
Džiovinti vaisiai, įvairios rūšies 
konservuotos mėsos, daržovių 
bei vaisių konservai, pieno milte
liai ir daug kitų valgių paruo
šiami apščiai naudojant chemi
nes priemaišas. Konservavimo 
fabrikuose surinkti perdirbimui 
vaisiai ir daržovės vis dažniau 
švarinama chemikalų pagelba. 
Tinkamumas ir nauda dėl che
mikalų panaudojimo gamyboje 
neneigiama, tačiau ginčas eina 
dėl to, kad tokiais atvejais, kada 
vykdoma masinė produkcija, val
džios priežiūra būtų vietoje ir 
prasminga. Jei sugadintas pro
duktas pasklistų rinkoje, aišku, 
jau būtų pervėlu ir jis padarytų 
labai didelių nuostolių.

Šiuo metu JAV maisto pramo
nėje vienas trečdalis chemikalų 
sunaudojama tiktai produktų 
skonio pagerinimui ir dažymui. 
Chemikalus naudoti nesivaržo
ma, kada produktus norima ap
saugoti nuo greito džiūvimo ar
ba stabilizuoti ilgam laikui jų 
spalvą ir skonį. Tiesa, kaikurio- 
se Amerikos valstybėse produk
tų dažymas draudžiamas, pvz., 
neleidžiama dažyti margarino. 
Bet tai daroma dėl to, kadangi 
pienininkystės ūkis nemėgsta į 
sviestą panašaus margarino.

New Yorko valstybėje baltasis 
margarinas parduodamas šeimi
ninkėms kartu su maža tūtele 
skystų dažų, kurios paruošdamos 
valgį jau pačios gali nudažyti 
visai neatskiriamai nuo sviesto 
spalvos.

Gana daug gaminama ir sinte
tinių medžiagų, kurios į maistą 
jau patenka netiesioginiu keliu. 
Tai įvairūs pašaro prieskoniai ir 
paukščių lesalas. Tokiomis sin
tetinėmis medžiagomis siekiama

pakelti gamybą ir pagreitinti 
prieauglio auginimą. Bet iki šiol 
mokslo įstaigos atsiektais rezul
tatais nėra patenkintos. Tyri
mai parodė, kad paukštienos 
skonis, maitinus cheminu lesalu, 
žymiai skiriasi nuo natūralaus 
skonio. Neseniai buvo išrastas ir 
masiniai pradėtas gaminti viš
toms lesalas. Jo ypatybė, tiesa, 
gera, lesinamos cheminiais prie
dais vištos dėjo žymiai daugiau 
kiaušinių, bet bandymas tuojau 
sukėlė nepasitikėjimo, nes tokių 
vištų kiaušiniai labai greitai su
genda.

JAV-se chemikalų naudojimas 
maisto pramonėje žymiai dides
nis, negu kitame kuriame pasau
lio krašte. Tvirtinama, kad 75% 
JAV parduodamos duonos yra 
praturtinta sintetiniais vitami
nais arba mineralais. Pienas, 
ypač didmiesčiuose, papildomas 
vitaminu D. Dar kitokių rūšių 
chemikalai dedami į duoną, kad 
ji ilgiau išsilaikytų šviežia.

Šis klausimo išsprendimas ir

sutvarkymas, iš tikro, svarbus 
ne vien tik ginčą vedančiom pu
sėm. Jis nemažiau aktualus ir., 
krašto gyventojams, pirmoje ei
lėje šeimininkėms, kurios visuo
met pasiryžusios parduotuvėse 1 
susirasti tik šviežio ir sveiko 
maisto.

Tiesa, grynai sintetiniu būdu 
pagaminto maisto JAV-se nera
sime. IkL šiol buvo mėginimų 
gaminti valgomus riebalus, ta
čiau jų gamyba pasirodė per- 
brangi ir gaminius teko parda
vinėti brangiau, negu natūralūs 
produktai. Be to, prieš šito rie
balo atsiradimą smarkiai prie
šinosi FAO (Maisto ir Žemės 
Ūkio organizacija), kuri moks
lininkų pagelba įrodinėjo, kad 
sintetinio maisto gamyba dar 
reikalinga išsamesnių tyrinėji
mų ir bandymų. Tai viena, o an
tra, nėra ir reikalo verstis sinte
tiniais riebalais, kada krašte ne
trūksta natūralių produktų.

N. A.
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gimimo valandos. Mirtis jį persekiojo 
jo paties viduj, jo keliuose, jo paties 
kurmkeliuose, keldama jame siaubą. 
Nors dabar buvo toks senas, nors jis 
visiškai nebenorėjo gyventi, ji vistiek 
kėlė jame pasibaisėjimą. Nors jis taip 
troško ... tikrai gyventi...

Ne, ne, tik ne mirti! Tik ne mirt!...
Bet jie, jie rinkdavosi tenai apa

čioj mirusiųjų karalystėj melstis į savo 
Dievą, susivienyti su juo ir savitarpy. 
Jie nebijojo mirties, jie ją nugalėjo. Jie 
susiburdavo savo broliškiems pobū
viams, savo meilės vakarienėms... My
lėkite vienas kitą... Mylėkite vienas ki
tą... Mylėkite vienas kitą...

Bet kai jis nuėjo, jų tenai nerado, 
jų nė vieno tenai nebuvo. Jis tik klai
džiojo tenai vienas tamsoj, koridoriais, 
savo paties kurmkeliais.

Kur jie buvo? Kur buvo tieji, ku
rie tvirtino mylį vienas.kitą?

- Kur jie buvo šią naktį, šią tvankią 
naktį — kai jis įėjo į miestu pasidarė 
dar tvankiau — šią naktį, kuri buvo 
prislėgusi visą pasaulį — šią drebulin- 
gą naktį, kurią vos buvo galima kvė
puoti, kuri atrodė jį užtroškinsianti?

Pasukęs už gatvės kampo, jis paju

to dūmų kvapą, mušantį jam į veidą. 
Dūmai veržėsi iš netolimo namo rūsio, 
iš ponamio, o iš kelių langų skylių pla
kėsi liepsnos... Jis pasileido į tą pusę.

Taip bebėgdamas, jis išgirdo kitų 
skubančių šauksmus: "Dega! Dega!”

Gatvių susikirtime jis pamatė, kad 
dega ir kitoje šalutinėj gatvėj, ir dar 
smarkiau. Jis sumišo, negalėjo supras
ti... Bet staiga jis išgirdo kiek toliau 
šūkaujant: ”Tai krikščionys! Tai krik
ščionys!” Vėl iš kitų pusių: ”Tai krikš
čionys! Tai krikščionys!”

Iš pradžių jis stovėjo, kaip pakvai
šęs, lyg ir negalėdamas suprasti, ką jie 
sakė, ką jie manė. Krikščionys? Bet. 
štai jam paaiškėjo, staiga jis suprato.

Tikrai,, tai krikščionys! Tai krikš
čionys, jie nori padegti Romą! Jie nori 
padegti visą pasaulį!

Dabai- jam aišku pasidarė, kodėl 
jų tenai nebuvo! Jie buvo čia padegti 
šlykščiąją Romą, padegti visą šlykštųjį 
pasaulį! Atėjo jų valanda! Atėjo jų Iš
ganytojas!

Grįžo nukryžiuotasis, jįš iš Golgo
tos buvo grįžęs! Išganyti žmoniją^ su
griauti šį pasaulį, kaip buvo žadėjęs! 
Dabar tai jis tikrai parodo savo galią!

O jis, Barabas, jam padės! Barabas, 
prakeiktasis, jo prakeiktasis brolis iš 
Golgotos, jis neatsimes! Ne dabar! Tik 
ne šį kartą! Ne dabar! Jis jau bėgo prie 
artimiausio degančio namo, pagriebė 
degantį pagalį, šoko toliau ir bloškė per 
rūsio langą į kitą pogrindį. Jis tvėrė 
vieną nuodėgulį po kito ir bėgiojo mė
tydamas vis į naują vietą, į kitą namą! 
Jis dirbo ištikimai! Barabas buvo išti- 
kimas! Jis padeginėjo ne juokais! Kad 
pasidarė tikras gaisras! Liepsnos ver
žėsi iš vieno namo po kito, laižydamos 
visur siena?, viską degindamos! O Ba
rabas vėl bėgo, kad dar labiau išplėstų 
gaisrą, bėgo uždusęs su Dievo per
brauktu vardu ant savo krūtinės. Jis 
buvo ištikimas! Jis liko ištikimas savo 
Viešpačiui, kai jis jam buvo tikrai rei
kalingas, kai atėjo valanda, kai'išmušė 
didžioji valanda, kada viskas turėjo 
žūti! Ugnis ėjo platyn ir platyn! Viskas 
buvo pavirtę į nepermatomą liepsnų jū
rą! Degė visas pasaulis. Visas pasaulis!

Žiūrėkit, atėjo jo karalystė! Žiūrė
kit, atėjo jo karalystė!

(Pabaiga) ■-
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Darbo jieškantieji paprastai 
esti klausiami: "Ar buvai už. 
sieriiuose? Ar turi užsieniuose 
giminių? Ar rašai laiškų į už
sienius?” Jei bent į vienų tokį 
klausimų atsakymas bus teigia
mas, darbo negali gauti. Nuo to 
kenčia ypatingai tie, kurie yra 
grįžę iš Vokietijos. Vienas žve
jys, grįžęs iš Švedijos 1945 me
tais, nors ir nebuvo ištremtas 
toliam ligi šiol negalėjo niekur 
gauti darbo, kaip... buvojęs už
sieniuose.

MUSU KALBA r
S

Redaguoja 
Pranas Skardžius

A. Venclovos ”kalbotyra”

Birželio pradžioje iš Latvijos ros metu jis iškrito ir nuskendo, 
į Švediją išsprukę penki latvių ' Politrukai nepatikėjo ir visi grį- 
žvejai daugeliu atžvilgių prime- žusieji buvo ištremti į Rusiją, 
na mūsiškius pernai iš Klaipėdos 
pasprukusius žvejus. Jų pabėgi
mo aplinkybės labai panašios, jų 
amžius toks pats, jų pasakoji
mai apie-Liepoją irgi patvirtina, 
kad ir ten sąlygos tokios pačios, 
kokias nupiešė mūsiškiai žvejai, 
kalbėdami apie Klaipėdą. Skir
tumas tik tas, kad latviai savo 
laivelyje šiuo atveju neturėjo 
nei vieno' ruso, ir pabėgo visi 
penki, bet ir čia trys įgulos na
riai iš anksto nieko nežinojo apie 
rengimąsi ištrūkti ir turėjo ap
sispręsti tik paskutinę minutę, 
kada buvo nusistatyta, vietoj 
grįžus atgal, pasukti į Gotlando 
salą.

Latvių žvejai irgi jauni: vy-

žvejys nusipirko "Moskvičių”, 
kuriuo visi gėrėjosi iš arti ir toli, 
kaip kokiu stebuklu.

Yra dvi kainų rūšys: krautu- 
vinės (oficialios), ir vadinamo
sios kolūkinės, kurios daug 
augštesnės. Kainų sumažinimai 
liečia tik krautuvines kainas. 
Bet... kainos mažesnės, o pre
kių nėra, ir reikia j ieškoti pirk
tis "laisvojoj rinkoj”. Pavyz
džiui, krautuvėj sviesto kaina 
25 rubliai kilogramas, bet... to 
sviesto ten nėra. O "laisvojoj 
rinkoj” jau 40-41 rublis už ki
logramą. Kiauliena po 36-38 rub
lius kilogramas, baltos duonos 
visiškai negalima gauti. Ruginės 
duonos kepaliukas kaštuoja 1,40 
— 1,60 rb. (kepyklinės), o geros 
kaimiškos duonos 5-6 rubliai. 

........ .. .... „....... o. . ............ . _ Didžiausia problema yra miltai, 
riausias iš jų 28 metų ir tik jis *r keleiviai tikrinami. Prie Lie- Krautuvėse miltus parduoda tik 
vienas iš jų visų gerai atsimena1 P°j°s ežero vra karinis ap™-

Prieš išplaukiant, pasienio 
sargyba smulkiai patikrina lai
vų. Visur išj ieško, iškrečia žve
jų daiktus, padaro asmeninę kra
tų, liepia net iš vandens tankų 
išpilti vandenį, kad įsitikintų, 
jog juose nieko nėra paslėpta ... 
Kiekvienas žvejys turi turėti 
specialų leidimų būti Liepojos 
rajone, kuris galioja tik tris mė
nesius ir turi būti atnaujintas.

Liepoja yra tvirtovė. Gyven
tojų dabar yra jau per 75,000, iš 
jų apie 30-40% rusų. Į miesto 
ribas galima įeiti tik su specia
liais leidimais, šiaip jau kelia
vimas per visus Pabaltijo kraš- 

I tus nėra suvaržytas, bet aplink 
Liepojų visi keliai yra saugomi

SUĖMIMAI IR BAUSMĖS
Deportacijos liečia daugiau

siai ūkininkus. Miestiečiai daž
niausiai esti areštuojami už "nu
sikaltimus”, paprastai politinius. 
1948 metais buvo areštuota daug 
Liepojos technikumo mokinių, 
nes jie buvo sudarę slaptų ra
telį. Daugelis jaunuolių suirda
mi, kaip įtariami rengęsi bėgti į 
švedijų. Baudžiama už dykinė
jimų. Už valdžios turto vogimų 
baudžiama 5 metais pirmų kar
tų, antrų kartų — 7 metais.

Dideli suėmimai įvyko Liepo
jos cukraus fabrike. Fabrikas 
dirba tik tris mėnesius, sezoni
niai darbininkai labai menkai 
apmokami, tai jie bando išnešti 
ir parduoti kiek cukraus. Vieno 
sezono metu taip įkliuvo per 60 
darbininkų.

•»

yra karinis aero
dromas ir ten pašaliečiams visai 
neleidžiama rodytis.

nepriklausomos Latvijos' laikus. 
Kiti yra 20-23 metų amžiaus. 
Jauniausias buvo vos aštuonerių 
metų, kai bolševikai pirmų kar
ta įsibrovė j Latvija ir norma
lusis nepriklausomos Latvijos 
gyvenimas nutrūko.

Kadangi Latvijos gyvenimas 
yra tvarkomas tais pačiais pa- ‘ 
grindais kaip ir Lietuvos, tai ir 
Latvijos gyvenimo sąlygos 
mums taip pat yra įdomios.

¥ ¥

— Mes priklausėme "Bolše
vikų” žvejų artelei, kurioje bu
vo iš viso apie 300 žvejų bei ki
tų pagalbinių darbininkų, jų tar
pe tik 10 rusų iš Rusijos, — pa
sakoja latviai.

— žvejai tenai yra privilegi
juota klasė, kadangi žuvis yra 
svarbi niaisto dalis sovietuose. 
Prie Baltijos krantų visi senieji 
konservų fabrikai padidinti ir 
net naujų steigiama. Konservuo
ta žuvis iš Latvijos siunčiama 
Rusijos gilumom Pareikalavimas 
didelis, todėl žvejams duodamos 
gersnės sąlygas, kad tik dau
giau prižvejotų.

žvejai uždirba vidutiniškai 
apie 1000 rublių ar net ir dau
giau per mėnesį. Be to, jie turi 
progos šiek tiek parduoti žu
vies ir ”į šalį”, tai dar padidina 
jų pajamas. Jei tokį "šmugelį” 
kartais ir pagauna, baudžia ga
na švelniai (bent taip būdavo 
Liepojoj).

Senųjų žvejų Latvijos pa
krantėje jau kaip ir nebėra. Dau
gumas jų deportuoti Rusijos gi
lumom o dalis perkelta į Rygą: 
rygiškiai žvejoja tik Rygos 
įlankoj, iš kur pabėgti nėra jo
kios galimybės. Toliau į jūrą 
leidžia tik jaunus žvejus, mat, 
skaito, kad tie beveik nieko ne
žino apie kitokį gyvenimą, tad 
mažiau turės pabėgti į Vakarus. 

Baltijos žvejybos laivyne yra 
apie 800 laivelių. Daugumas jų 
yra senieji latvių žvejų laivai, 
grąžinti iš Švedijos. Jie buvo 
ten patekę su bėgliais nuo bol
ševikų 1944 metų vasarą. Dide
lė dalis taip pat yra vokiškų lai
velių. Mes pabėgom taip pat vo
kišku 49 tonų, 80 jėgų dyzeli
niu laivu. Turėjom 2 tonas de
galų išplaukdami. Kadangi iš
plaukiama dviems — trims.die
noms, tai susidaro patogios są
lygos pasprukti. Jūroje tiesiogi
nės priežiūros nebuvo. Bolševi
kai vartoja kitas priemones su
laikyti nup bėgimo: 1) jie sklei- 

. ‘ džia gandus, kad švedai visus
. pabėgusius grąžina atgal, 2) su-' lių. Automobilio kaina 9,000 rub- 

„ laiko ir baimė dėl liekančių ar- lių. Jais važinėja daugiausia 
• timųjų. Kartą' vienas laivelis augštesnieji pareigūnai. Vienas 

grįžo, bet jame stigo vieno zve- kitas stachanovietis įsigyje au- 
jo. Grįžusieji tvirtino, kad aud- t

NAUJA "PONŲ TAUTA”
Kaip anksčiau vokiečiai skel

bėsi esu ’TIerrenvolk” (ponų 
tauta), taip dabar tokiais nori 
pasirodyti rusai. Pavyzdžiui, per
kant maistų ar kokias kitas pre
kes dažnai tenka stovėti eilėse. 
Dažnai pasitaiko, kad rusės į 
eilę nestoja, o eina'tiesiog prie 
pardavėjų ir perka. Kai latvės 
ima protestuoti, išdidžiai atker
ta: "Ar nematai, kad aš rusė?”. 
Tai, žinoma, kelia didelį nepasi
tenkinimų latvių tarpe.

Latvių jaunimas daugumoje 
yra siunčiamas į tolimųsias Ru
sijos vietas. Latvių jaunuoliai, 
kiek jų dar yra, vengia pasiro
dyti restoranuose su .mergino
mis, nes ten beveik neišvengia
mai įvyksta nesusipratimai su 
rusais. Rusų papročiu esąs "blo
gas tonas” gerti degtinę iš mažų 
stiklelių: jie geria iš stiklinių. 
Po to, žinoma, tampa priekabūs 
ir, jei pastebi mergina prie kito 
stalo, reikalauja, kad ji pereitų 
prie jo stalo ir jos kompanionas 
latvis neturi jokios galimybės 
pasipriešinti... Be to, restora
nuose brangu, taigi tik žvejai, 
kaip geriau uždirba, gali sau 
leisti užeiti į restoranų, ir tai 
geriau be moteriškos draugys
tės ...

Blogiausias elgesys rusų jū
reivių. Pėstilnirikai kariai ra
mesni ir taktingesni. Restora
nuose jie lankosi be ginklų, bet 
muštynės tarp rusų įvyksta daž
nai. Mušasi' diržais ir jį vartoja 
labai gabiai. Sagtys su penkia
kampe žvaigžde dažnai lieka 
kruvinos po tokių dvikovų. Ta
čiau jokių pasėkų tokios muš
tynės paprastai neturi, nes vie
tinė milicija (milicininkai dau
giausia latviai) vengia į tokius 
rusų susirėmimus kištis.

Santykiai tarp rusų ir latvių 
labai, nedraugiški. Be to, šalti 
santykiai ir tarp pačių rusų ka
rių ir civilių.

Geležinkelių kaina, palyginti, 
neaugėta: bilietas iš Ųiepojos į 
Rygą (apie 200 kilometrų) — 
35 rubliai. Taksi brangūs —'2 
rubliai kilometras. Liepojoje iš 
viso tėra 10 taksi automobilių.

■ Neseniai išniko paskutiniai du 
arkliniai vežikai: nepakėlė mo
kesčių. Auto-taksi visi valdiniai.

Dviračių reta matyti. Rusai 
; turi'nemaža privačių automobi-

prieš Naujus Metus, prieš ge
gužės 1 d. ir prieš lapkričio šven
tes, kiekvieną kartą tik po 3 
kilogramus asmeniui. Kadangi ir 
duonos stinga, tai miestiečiai 
moka kaimiečiams po 9 rublius 
už miltų kilogramą.

Medvilninė eilutė kainoja 822 
rublius, medžiaga geresnei^eilu- 
tei po 400 rublių metras; pora 
batų 350-400 rublių, dviratis nuo 
800 iki 3,500 rublių, marškiniai 
nuo 80 iki 250 rublių. Vidutinis 
fabriko darbininko uždarbis Lie
pojoj yra apie 600-800 rublių per 
mėnesį. Policininkai gauna tik 
450 rublių. Bonka degtinės — 
25 rubliai. Svaigalų krautuvės 
atdaros iki 4 valandos ryto. Pi
giausias kišeninis laikrodis kai
noja 250 rublių, pigiausias ran
kinis laikrodis — 1,080 rublių.

Labai dažnai krautuvės par
duoda netikusias prekes: degtu
kai nedega, muilas neputoja, 
dviratis, kartą pavažiavus, jau 
reikia taisyti, drabužiai, kartą 
išplovus, susitraukia 30-50% .

Lengvojoj Latvijos pramonėj 
yra aštuonios darbininkų kla
sės: 4-tos klasės darbininkas 
uždirba 12 rublių per dieną, 6- 
tos klasės (Ventspilės lentpjū
vėj) 18 rublių, 8-tos klasės — 
24 rublius.

Nuostabiu būdu Liepojoje dar 
yra nemaža privačių kirpėjų. Ta
čiau jie negali turėti samdytų 
pagalbininkų, išskyrus savo šei
mos narius, ir mokesčių našta 
nuolat taip didėja, kad ir jie jau 
greičiausiai netrukus turės eiti 
į arteles.

TERORAS IR ŠNIPINĖJIMAS

žvejai labai dažnai esti kvie
čiami į "centrą”, kur juos klau
sia :

— Ai- negirdėjai ką nors ren
giantis bėgti j Švediją? Ar ne
įtari to ir to?

Po kelių dienų kviečiamas kaip 
tik tas, apie kurį taip klausė. 
Jį klausia panašiai apie ką nors 
kitą. Yra juntama, kad žvejų 
tarpe yra slaptų agentų, tad ir 
savo tarpe, nedrąsu atviriau 
kalbėtis.

Kada žvejas yra krante, jis 
sekamas, ypač jei eina į resto
raną. Jei išgėręs ima kalbėti, 
kas nedera, nesuimamas ten pat, 
bet kai'iš restorano išeina. Kar
tais agentą galima ir papirkti ir 
taip išsisukti.

Milicija gaudo vadinamus va
gis. Daugiausiai tokius, kurie 
slaptai neša maisto produktus 
ar kitas prekes iš įmonių, kad 
papildytų savo pragyvenimo šal
tiniui. 30 — 40 rublių kyšis mi- 

. . i lipininkui paprastai išgelbsti pa-
tomobilį, o neseniai netgi vienas' gautą iš bėdos.

ŠAUKIMAS KARIUOMENĖN
Moterų Latvijoj daug daugiau 

kaip vyrų. Vyrai turi labai ilgai 
tarnauti kariuomenėj. Pėstinin
kai trejus metus, o kas patenka 
į laivynų — 6 metus, į aviacijų 
— 7 metus. Bet ir pėstininkai, 
atlikę privalomus trejus tarny
bos metus, paprastai gauna pa
siūlymų dar pasilikti kariuome
nėje kurį laikų "savanoriškai”, 
tad paprastai iš karinės tarny
bos niekas neišeina greičiau kaip 
po penkerių metų.

Retas kas iš latvių karinę tar
nybų atlieka Latvijoj,. Tik ke>- 
letas yra pasienio apsaugos da
linyje ir tik vienas pėstininkų 
latviškas dalinys yra Rygoje. 
Kiti visi siunčiami tolyn į Rusi- 
jų. Kalbama, kad vienas latviš
kas dalinys esųs Lenkijoj prie 
Vokietijos sienos, taip, pat Lie
tuvos Brastoj, Stalingrade, įvai
riose Sibiro vietose ir net Kurilų 
salose, ties Japonija. Tie, kurie 
laikomi politiškai įtartini, ima
mi ne į kariuomenę, o į specia
lius darbo batalionus.

Jaunuoliai dažnai bando iš
vengti stoję j kariuomenę, šiuo 
metu tai nėra labai sunku, nes 
vietinėje administracijoje yra 
didelė betvarkė ir šaukimai pa
rengiami nerūpestingai. Sulau
kęs 19 metų jaunuolis turi re
gistruotis mobilizacijos įstaigoj. 
Kitaip jis gauna šaukimų. Jei į 
pirmų šaukimų neatsiliepiama, 
siunčiamas antras. Dažnai jau
nuoliai nekreipia dėmesio į šau
kimų. Aiškinasi, kad jo niekad 
negavę. Dažnai toks pasiteisi
nimas priimamas. Pagaliau po
licija ateina ir veste nuveda į 
mobilizacijos įstaigų ... Vienu 
metu esti šaukiami dvejų metų 
šauktinieji — po 50% kiekvienų 
metų šauktinųjų. Dirbantieji 
svarbiose pramonės šakose gali 
būti atleidžiami nuo karinės prie
volės. Bet'tam reikia, kad įmonė 
prašytų atleisti. Atleidimų 
sprendžia Augščiausioji Taryba, 
Karo ministerijos pasiūlymu. 
Tačiau tokios išimtys esti pada
romos labai retais atvejais.

. (Bus daugiau)
r ■ ■“* "*................  ’s

Seniausias ir gražiausiai iliųs 
truotas lietuviškos minties žur 

nalas.

MARGUTIS
Įsteigė kompozitorius 

A. VANAGAITIS 
Kaina metams. $3.00 

Susipažinti Biunčiąmąs 
dovanai.

6755 So. Western Avė. • 
Chicago 36. BL
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Š. m. liepos 3 d. Tiesoje A. sluoksnių, gadinti mūsų kalbą, 
Venclova parašė straipsnį "Lie- dirbtinai "valant” kalbą nuo 
tuvių tarybinės literatūros kai- amžiais joje vartojamų taria- 
bos klausimai”. Čia jis tarp ko'mųjų "barbarizmų", t. y. žodžių, 
kito pabara J. Balčikoni, kam [ dažniausiai bendrų lietuvių ir 
jis 
mijos 
cijoje, 
nuolio 
siūlęs 
ir tokius žoc^ius bei posakius 1 
kaip pasaulietis, pasekmė, vien- i 
balsiai, sekantį kartą, siekiai, < 
vystytis, džiugus, ruošti mitingą, 
galimybė, nepriklausomybė, gi- ; 
lūs miegas, prašau sėsti. Jei iš ' 
tikrųjų taip J. Balčikonis darė, 
tai A. Venclovai galime tik pri
tarti: visi šie dariniai iš tikro 
niekuo nedėti. Taip pat galime 
jam pritarti, kad tikri literatū
riniai (ne komunistiniai!) raš
tai turi būti be "nereikalingų 
barbarizmų, dialektizmų, natū
ralizmų”, ir daugiau turi būti 
kreipiama dėmesio į kalbos do
rojimą, jos taisyklingumą, nes 
"didelė bėda... yra ta, kad 
kai kurie autoriai rašo labai ne
turtinga, blankia kalba, kad jie 
nesistengia pasisavinti didžiulio 
kalbos turto, sukaupto liaudies 
priežodžiuose, patarlėse ir ki
toje tautosakoje”.

Bet jau visiškai nebegalime 
sutikti, kad "turtinant gimtąją 
kalbą, keliant jos kultūrą, dide
lę reikšmę turi rusų kalba, rusų 
kultūra ir literatūra”. Vis dau
giau reikšdamas maskvinę šių 
dienų įtaką, jis randa lietuvių 
bei rusų tautų artimybės net 
nuo seniausių laikų: "Lietuvių 

| ir rusų tautas artimi draugys
tės saitai, —rašo jis toliau, — 
siejo jau senovėje. Lietuvių ir 
rusų kalbose randame nemaža 
bendrų žodžių ir jų formų, o 
taip pat vienodų sintaksinių 
konstrukcijų irgi iš senų seno
vės. Rusų kalba mūsų kalbai 
yra padariusi daug teigiamos 
įtakos”. Bet čia A. Venclova, at
rodo, sąmoningai yra sumaišęs 
istorines kortas: tiesioginiai 
lietuvių kaimynai iš senovės yra 
buvę ne rūsai (didžiarusiai), 
bet dabartiniai gudai (gudų 
protėviai) ir lenkai; su tikrai
siais rusais lietuviams teko su
sidurti kariaujant pačiose rusų 
žemėse arba vėliau rusams už
kariaujant didesnę Lietuvos da
lį. Baltų kalbos nuo senovės yra 
buvusios slavų kalbų kaimynės, 
todėl tam tikrų bendrybių ran
dame ne tik lietuvių ir rusų, bet 
taip pat lenkų, čekų, serbų, slo
vėnų ir kitose slavų kalbose. 

' Paskutiniaisiais rusinimo laikais 
rusų kalba lietuvių kalbai yra 
padarius daugiau žalos negu 
naudos. Ypač dabar yra gausiai 
"turtinama” lietuvių kalba “nu
sižiūrint į rusų kalbą”; pvz. iš 

1 rus. peregib atsirado perlenki
mas (griozdiškesnio vertimo ir 
norėdami negalėtume rasti!), iš 
obščenarodnyj — bendratautinis, 

1 iš kolchoz — kolūkis, iš choz- 
' raščiot — ūkiskaįta, pridėkime 
1 dar soclenktynes, komjaunimas, 
' sienlaikraštis ir kt.

Pagaliau A. Venclova, pats 
. pergyvenęs didžiulį "perlenkimą” 

ir toje pačioje Tiesoje viešai 
atgailavęs už savo "nacionalis
tines” klaidas, dabar išsijuosęs 
puola tuos nevidonus buržuazi
nius kalbininkus, su kuriais' jis 
anksčiau, palyginti, neblogai su
gyveno — studijuodamas pas 
tuos pačius nelemtus kalbinin
kus, su kaikuriais iš jų bendra
darbiaudamas, naudodamasis 
"Gimtosios Kalbos” patarimais 
ir šiaip anksčiau, eidamas jų 
dabar jau tariamais "klystke
liais”. Tik pasiklausykime jo 
paties žodžių:

"Buržuazijai valdant Lietuvą, 
mes vėl matome įvairių pastan

gų. dylančių iš nacionalistinių, 
klierikalinių. ir kitų buržuazijos

,,, ....... 
LTSR Mokslų Akade- 

mokslinėje konferen- 
referuodamas A. Vie- 

"Puodžiūnkienio” kalbų, 
iš lietuvių kalbos išguiti

slavų kalboms. Įrodinėjama, kad 
lietuvių kalboje nesą galima 
vartoti tokių žodžių, kaip rūbas, 
grybas,, anūkas, kūdikis, blogas, 
skriauda, sarmata, riba, boba, 
liaudis ir kt., nes jie primena 
slaviškus žodžius. Fašistinis va
deiva A. Smetona per savo raš
tus ir fašistinę 
pat jo pakalikai 
kalbų užgrūsti 
archaizniais ir 
formavimo srityje, 
griozdiškus lietuvių kalbai sve
timus neologizmus ir tiesios ar
dė nacionalinę kalbų, kūrė kla
sinį žargonų”.

Iš šitos citatos sunku kų blai
vam teisingai išskaityti: viskas 
sumaišyta, suversta vienan puo
dam Visų pirma kas iš lietuvių 
kalbininkų nepriklausomybės lai
kais ujo laukan kūdikis, skriau
dų, sarmatų, ribų, bobų, liaudį 
ir kt. po to, kai K. Būga "švie
timo Darbe” gerokai išplakė St. 
Dabušį už jo kalbinę Vaižganto 
"Pragiedrulių” recencijų? Net 
J. Jablonskis, ir tas jau nieko 
dėl to vėliau nebesakydavo. Aiš
ki slavybė grybas "Gimtosios 
Kalbos” nebuvo neigiama, ir jos 
vietoje nebuvo siūloma vartoti 
vien tik kremblį, budę ar kų 
kita. Priešingai, buvo toleruoja
mas net slaviškas grabas, švie
žias ir kt. Gudiškas rūbas su 
anūku taip pat nebuvo perdaug 
smerkiamas, nors jo vietoje vie
no kito ir buvo patariama pir-

spaudų, o taip 
stengėsi mūsų 
atgyvenusiais 

žodyno, žodžių 
kultivavo

miau vartoti lietuviškų drabužį, 
drapanų, apdarų ir kt. Tad ko 
dabar A. Venclova siekia tokių 
išvirkščių "tiesų” skelbdamas? 
Atrodo, kad jis, vienų kartų iš
kilmingai pats "persilenkęs" ir 
prieš kelerius metus viešai toje 
pačioje Tiesoje atgailavęs už sa
vo "nacionalistines” nuodėmes, 
dabar iš paskutinosios stengiasi 
ožio ragan suvaryti visus bur
žuazinius kalbininkus už tariamų 
griozdiškų naujadarų (šio žo
džio jis pats nemėgsta vartoti!) 
ir atgyvenusių senybių (archaiz
mų) vartojimų. Dėl to jis bara 
ir kaikuriuos žodynininkus (pvz. 
J. Balčikoni dėl "Liet, kalbos 
žodynė” redagavimo) už "senojo 
feodališkai bažnytinio žargono 
žodžius ir posakius”, žodžiu, A. 
Venclova darda sau ramiai lie
tuvių kalbos tarybinimo pakal
nėn — be jokios atodairos, ne
siskaitydamas su jokia tiesa ir 
sukdamas lietuvių kalbų rusų 
kalbos link.

VILTIS

LAUKIA

JŪSŲ TALKOS!

ĮSTOK Į

VILTIES

DRAUGIJĄ

TUOJ ĮSIGYKIT 
ŠIAS KNYGAS!

Motulė paviliojoAnglų kalbos gramatika
J. Kukanauza ______ ,. - 2.00 Lazdynų Pelėda _________ 0.60

Altorių šešėly Meškiukas Rudnosiukas
Mykolaitis - Putinas __ -$4.00 Vytė Nemunėlis _________ 2.00

Algimantas I Namai ant smėlio
V. Pietaris __________ . 1.50 J. Gliaudą_______ _______ 2.00

Algimantas 11 Nemunas
V. Pietaris___________ 2.00 2.50

Aukso kirvis Nuo Imsrės iki Orinoko
Juozas švaistas _______ .. 2.50 A. Sabaliauskas________ 2.50

Barabas Our Country Lithuania
Paer Lagerkvist_______ „ 2.25 V. Augustinas __________ 5.00

Balutis Princas ir elgeta
J. J. Bačiūno leidinys .. 1.50 Mark Twain____________ 1.20

Baltaragio malūnas Pirmas rūpestis
K. Boruta__________ — 2.50 Jurgis JankUB __________ 2.00

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

Dulkės raudonam saulėleidy Partizanai už gelež. uždangos
V. Ramonas__________ .. 3.00 Daumantas ____________ 2.50

Darius ir Girėnas Pietų vėjelis
Jurgėla ___________ ___- 1.50 Vytė Nemunėlis ________ 1.00

Debesys plaukia pažemiu Paklydę paukščiai
A. Baronas _ __ __ _ .. 2.50 Jurgis Jankus _________ 2.20

Didžiosios atgailos Ramybė man
R. Spalis ____________ .. 3.50 J. Kėkštas_____________ 0.80

Doleris iš Pittsburgho Raguvos malūnininkas
Stepas Zobarskas _____ - 0.80 V. Tamulaitis _________ 0.25

Gintaro pasakos San Michael knyga I
Teta Rūta____________ 0.35 Axel Munthe ______ 2.50

Gintariniai vartai San Michae] knyga II
N. Mazalaitė___ _______ — 2.00 2.50

Gimtojo žodžio baruose Šventieji akmenys
P. Jonikas ________ 1.50 9 no

Kazimieras Sapieha Tėvų pasakoj
B. Sruoga ____________ .. 2.50 A, Giedrius ____________ 1.90

Kuprelis Tolimieji kvadratai
Ignas Šeinius ____ .'____ — 2.00 J. Grišmanauskas ___ . 2.00

Lietuvių kalbos vadovas Tautosaka apie dangų
Red. prof. Skardžius -__ ... 4.50 J. Balys ___ 1___________ 0.60

Lietuviškos pasakoą Tautosakos Lobynas
J. Balys______;________ .. 2.50 J. Balys----------------------- 3.00

Lietuvių poezijos antologija
J. Aistis ir A. Vaičiulaitis 6.00

Lekučio atsiminimai (jaunimui)
A. Giedrius ____________ 1.50

Lietuvių archyvas u
Bolievizmo metai _____« 3.00

Mėnuo vadinamas medaus
N. Mazalaitė ____ ____ — 2.50

Medinis arklys
Eric tVilliams 2.00

Vaikų knygelė.
M. Valančius -

Vieperi metai ir. viena savaitė
B. Gaidžiū.nas __________ 1.50

Valentina
A. Vaičiulaitis____

Varpai skamba
Stasius Būdavus — 

žemė
Red. K. Bradūnas

1.80

.t- 2.00

.. . 2.50

.4.00

k

*

■
Visos knygos siunčiamos paštu. Užsakant pi-

DIRVA, 
6820 Superior Avė., 
Cleveland 3, Ohio

' .b ' '.Z;..

« i'

nigus siųskite:

t. ■
i. *



I

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI
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Turėk Džiaugsmo

Patark kaimynui

prenumeruoti

DIRVĄ

/

net į rinkimines platformas ne 
tik Respublikonų, o ir Demo
kratų partijos, tai,yra, partijos, 
kurios veikloje sakosi dalyvau
janti ir adv. S. Masytė ... Taigi

TURTAS ....... 1..... .
ATSARGOS BONDAS

šie 
yra 
ne

per $31,000,000 
„ $ 3,000,000

Tautiniai parkai — Amerikos pasididžiavimas

Nr. 32 * 1952 Rugpjūčio 7 d.

Būti Amerikoje ir nepamaty-i 
ti krašto tautinių parkų, būtų 
lygiai tas pats, kas būti Romoje 
ir nepamatyti popiežiaus. Tai 
viena pačių didžiųjų Amerikos 
patraukliųjų pusių ir, drąsiai 
galima tvirtinti, šio krašto pasi
didžiavimas prieš visą pasaulį.

Jei JAV-se, ypatingai jų ryti
nėse valstybėse rasime daug įsi
dėmėtinų pastatų, gražių pa
minklų, daug nuostabių tiltų ir 
kitų žmogaus genijaus ir tech
nikos laimėjimų ir, kaip sakoma, 
"stebuklų”, tai negalima neat
kreipti dėmesio į tas, pačios 
gamtos kraštui suteiktas dova
nas, primityvius, žmonių neap
gyventus parkus, miškus, gam
tos sukurtus paminklus uolose 
ir kitur, archeologines iškasenas 
ir t.t. Tai vietos, kurias pati vy
riausybė pasiėmė savo globon ir 
deda pastangas šį visą gamtos 
grožį išlaikyti nepaliestą komer
cinius dalykus pamėgusio žmo
gaus rankos.

Gyventojai vis labiau pamėgs-

istorines mūšių vietas ir kt. Jos 
uždaviniai nėra lengvi — reikia 
parkus ir pan. vietas apsaugoti 
nuo gaisrų, išlaikyti nepaliestą 
įvairią augmeniją, gyvūnus, kaip 
elnius, briedžius, bizonus, lokius 
ir kt.

Atsimintina, kad JAV-ėms su
sidarius iš trylikos valstybių, 
visos jų žemės priklausė toms 
valstybėms ir pati federalinė val
džia neturėjo' jokio pajamų šal
tinio. Vėliau septynios iš šių 
valstybių paskyrė tai valdžiai 
plotą žemės, kurios sklypus par
duodant valdžia galėtų susida
ryti pajamų šaltinį. Dar vėliau 
federalinė valdžia įsigijo Loui- 
sianą, Floridą, Oregoną, Alias
ką ir kt. žemes ir visos jos virto 
federaline nuosavybe. Tie plotai 
buvo perduoti valstybėms, par
duodami privatiems asmenims, 
perleidžiami geležinkelių bend
rovėms ir pan. Tautiniai parkai 
buvo išskirti.iš viešo naudojimo 
žemės plotų, kai kurie jų išplės
ti, fed. valdžiai padovanojus kai

mas spaudimas tose.^ vietose 
įrengti lėktuvams nutūpimo vie
tas ir .aišku, pastatyti reikia
mus lėktuvams, pataisymui ir 
pan. tikslams pastatus. Tai vis 
pavojai šiam Amerikos pasidi
džiavimui — parkams, prieš ku
riuos atsispirti yra kviečiami 
visi krašto gyventojai, kurie ne
gali sutikti, kad tos vietos būtų 
paliestos biznierių rankos.

Kur yra tie parkai, kuo jie 
pasižymi? Tektų paskirti daug 
vietos juos plačiau aprašyti, ta
čiau bent apie pačius svarbiuo
sius parkus bei paminklus šioje 
vietoje bus pradėta rašyti kitą 
savaitę.

I

ta tautinius parkus ir tai liudija kuriuos plotus, arba ir kt. bū- 
jų lankytojų skaičius. Per me- dais. Tautiniai parkai įsteigiami 
tus visus tautinius parkus (jų' pagal Kongręso Aktus ir tik pa- 
pačių didžiųjų bus nemažiau kaip 
25) aplanko apie 11 mil. gyven
tojų ir jų skaičius vis auga. 
Jau galima ir teigti, kad 
laukinės gamtos rezervatai 
virtę amerikinio gyveninio 
atskiriama dalim.

Tie parkai ar paminklai tinka 
ne tik poilsiui ar malonumui, 
bet, kaip pasisako patys ame
rikiečiai, jie sugeba ir sustip
rinti dvasines žmonių pajėgas 
ir įgalina tų parkų lankytojus 
labiau suprasti ir drauge dau- , 
giau įsigilinti į gamtos daromus 
"stebuklus” ir į jos teikiamą 
grožį. Kiekvienas toks parkas, 
galima sakyti, tai atviras uni
versitetas, kuriame žmonės gali 
sueiti į sąlytį su primityviąja 
gamta, stebėti iš arti augmenijos 
ir gyvūnų gyvenimą ir dar dau
giau — susipažinti su pačios 
žemės istorijos nepaprastumais. 
Ne tik katedros ir meno muzie
jai teigiamai veikia į šių dienų 
protaujantį žmogų — nemažą 
įtaką daro ir tie gamtos, val
džios globojami parkai ar pa
minklai.

Didelis ir savo gamta turtin
gas kraštas, su gausiais kalnais, 
miškais, upėmis, įvairiomis kli
mato juostomis, suprantama, kad 
turi daug pačios gamtos sukur
tų, primityviuoju grožiu pasi
žyminčių vietų, ypatingai kraš
to vakarinėse srityse. Pvz., 1949 
m. valdžia savo globoje turėjo 
net 174 tautinius parkus, pa
minklus ir kt. vietas, kurios pa
sižymėjo’ savo gamtos grožiu, 
istorinėmis ar mokslinėmis ypa
tybėmis.

Pats pirmasis krašto tautinis 
parkas — Yellowstone — buvo 
įkurtas 1872 m. Jis suteikė aks
tiną visiems kongresams ir vy
riausybėms kurti naujus par
kus ir vis labiau atsižvelgti į 
gyventojų reikalavimus išlaikyti 
nepaliestus gamtos nepaprastai 
apdovanotus plotus su jų aug- 1 
menija ir gyvūnais. Tad visus 
tuos plotus draudžiama eks
ploatuoti komerciniu būdu, ne
galima juose statyti gyv, namų, 
įrengti kasyklas, hidroelektri
nius įrengimus, draudžiama me
džioti.

Speciali įstaiga administruoti 
parkams buvo. įsteigta 1916 m. 
Tai vad. Tautinių Parkų Tarny
ba, esanti Vidaus Reikalų De
partamento žinioje, šioji Tar
nyba turi savo centrą Wašhing- 
tone, o vyr. būstines keturiose, 
krašto vietose: Richmond, Va., 
Omaha, Nebr., Santa Fe, N. M., 
ir San Francisco, Calif. Ji pri
žiūri' ne tik taut. parkus ir pa
minklus, bet ir tautinės kapines,

I gal tuos aktus gali būti pakeis- . 
tas parkų pobūdis ar pertvar- , 
kytos jų ribos.

Panašiai kaip taut. parkai val
džios yra prižiūrimi ir globoja
mi ir tautiniai paminklai. Pagal 
1906 m. Kongreso aktą, tik pre
zidentui ar Kongresui suteikia
ma galia tuos paminklus kurti, 
panaikinti ar kaip kitaip per
tvarkyti. O jei kokiems pamink
lams gręšia pavojus išnykti ar 
kuriuo nors būdu būti sužalo
tiems, tai pats prezidentas ir 
Kongreso nelaukdamas gali fe- 
deralinius žemės plotus paskelb
ti kaip tautinius paminklus. Jei 
parkai dažniausiai steigiami at
sižvelgiant į jų gamtos grožį, 
tai paminklai kuriami norint 
apsaugoti nuo vandališkų pasek
mių kurias nors archeologines 
iškasenas, be to, išsaugoti atei
nančioms kartoms retai sutin
kamus augmenis ar gyvūnus ar 
retos vertės geologinius radinius.

Kaip minėta, parkus ir kitas 
panašias vietas lanko milionai 
krašto gyventojų ir jais domisi 
kiekvienas užsienio turistas, ku
ris nesitenkins New Yorko dąn- 
gorėžiais; \Vashingtono pamink- 

’ lais ar gerais automobiliniais 
I keliais, bet stengsis pasiekti 

šias vietas. Ten nuvykę ras jis 
gerai įrengtus viešbučius ir 
kt. patogumus. Daugelyje parkų 
specialistai paskaitininkai, vieš
bučiuose ar vakarais ties lau
žais, skaito iliustruotas paskai
tas apie parkus, jų kilmę, gam
tos įtaką į vietos grožį ir pan. 
Kai kur įsteigti ir muziejai, kur 
lankytojai plačiau ir smulkiau 
supažindinami su lankomomis 
vietomis. Krašto turistiniai biu
rai taip pat žymiai patarnauja 
tas vietas garsindami.

Svetimšaliams gal tenka ir 
stebėtis, kad šiame krašte, kur 
visas gyvenimas beveik be iš
imties pagrįstas bizniu, komer
ciniais dalykais ir reklama, su
gebama taip plačiai ir net rū
pestingai apsaugoti gamtą ir jos 
padarinius nuo civilizacijos įsi
brovimo su jos visais nelemtai
siais palydovais. Tačiau ar il
gam ?' Jau dabar patys tų parkų 
apsaugos pareigūnai prisipažįs
ta, kad net iš kelių pusių jau
čiami didėli pavojai. Pirmoje ei
lėje jaučiamas spaudimas iš 
pramonėj ir paskirų užintere- 

■ suotų asmenų pusės. Jie siekia 
• komerciniu būdu išnaudoti "tuos 

miškus, vandenis a? mineralus. 
Toliau, komersantai ir šiaip ver
teivos. nepaprastai pasinešę par
kų ar paminklų vietose įrengti 
įprastas pasilinksminimų vietas 
(karuselės ir t.t,). Dar jaučia-

"Dirvos” redakcijoje yra gau
ti dar du laiškai dėl straipsnelio 
apie tenai psairodžiusį kalendo
rių. Vienas — iš kalendoriaus 
leidėjų, "Lithuanian Chamber 
of Commerce of Detroit”, pasi
rašytas pirmininko William J. 
Adams, o kitas — iš straipsne
lyje paminėto koncerto rengėjų, 
"Lithuanian American Citizen 
Club of Hamtramck”, pasirašy
tas pirmininko Charles J. Martin 
ir sekretoriaus James B. Kavo
lis.

Pirmas laiškas rašytas Aą pa
čia mašinėle, kaip’ ir ankščiau 
gautasis S. Masytės laiškas. Ja
me kartojami kaikurie tie patys 
sakiniai, kaip ir S. Masytės laiš
ke. Ištraukose iš "Dirvos” 
straipsnelio apie kalendorių kar
tojama netgi ta pati vertimo į 
anglų kalbą klaida, kaip ir S. 
Masytės laiške.

Antras (klubo) laiškas, nors 
rašytas ir kita mašinėle, pakar
toja žodis žodin net keliose vie
tose ištisus ilgus sakinius, esan
čius "Chamber of Commerce” 
laiške, o pirmininko parašas 
tame laiške parašytas visai tokiu 
pačiu rašalu, kaip ir adv. S. 
Masytės parašas jos laiške.

Iš to sprendžiame, kad visi 
trys laiškai yra redaguoti ir pa
rengti to paties asmens.

*
Abiejuose paskutiniuos laiš

kuose yra tvirtinama, kad šių 
organizacijų valdybų narė ad
vokatė S. Masytė nedalyvaujanti 
nei rausvoje nei raudonoje (nei 
geltonoje!) veikloje, esanti gera 
šio krašto pilietė, nedalyvaujan
ti jokioje veikloje, kuri galėtų 
būti laikoma priešinga Jungtinių 
Valstybių valdžiai.

Abiejuose laiškuose yra tvir
tinama, kad kalbamosios orga
nizacijos pačios nevarančios ir] 
neremiančios jokios raudonos 
veiklos.

"Chamber of Commerce” nu
rodo, kad jie leidžią kalendorius 
jau 25 metai ir deda juose tik 
P.męi’ikincs šventęs, ksip

I jie sako, "mūsų nrofesionalai ir 
i prekybininkai santykiauja ne 
. vien su lietuviais, o ir su kito
mis tautybėmis, ir mes norime, 
kad kitos tautybės suprastų mū
sų kalendorių”.

Hamtramcko piliečių klubas 
tvirtina, kad jų vasario 2 .die
nos koncerte "dainininkų grupė 
dainavo lietuviškas dainas, o di
rigavo Stella Smith".

Abiejuose laiškuose reikalau
jama straipsnelį apie "Rausvą 
kalendorių” atšaukti ir atsipra
šyti, o priešingu atveju jie bū
sią "priversti šauktis teisines 
pagalbos ir patarimo”.

*
Dėl šių laiškų turime pareikš-

• -TT

Kuris miestas buvo pirmoji 
JAV sostinė?

New York. šiame mieste įvy
ko ir prez. George \Vashingtono 
įvesdinimas į pareigas.

Kokie yra didžiausi New York 
valstybės miestai?

New York City, Buffalo, Ro
chester, Syracuse ir Yonkers. 
Valstybės sostinė yra Albany 
miestas.

Ar didėja krašte moterų nu
sikaltimai?

Taip. Palyginus su laikotar
piu prieš antrąjį pas. karą mo
terų nusikaltimų skaičius padi
dėjo daugiau kaip dvigubai jr vis 
dar didėja. Pvz., pernai vyrų 
nusikaltimų skaičius padidėjo 4 
nuoš., o tuo tarpu moterų — 
11,3 nuoš. Prieš dešimtį metų 
reta moteris dalyvaudavo gink
luotuose užpuolimuose, šiandien 
tai dažnas reiškinys. FBI duo
menimis, krašto sostinėje per
nai j kalėjimą pakliuvo 8,068 
moterys, tuo tarpu prieš karą 
būdavo suimama nedaugiau kaip 
4000. Šiuo metu sostinėje 13 
nuoš. visų didžiųjų nusikaltimų 
atlieka moterys. Philadelphios 
mieste dabar iš penkių nusikal
tėlių viena moteris, o prieš karą 
šis santykis buvo dešimts prieš 
.vieną.

Kokias amerikiečių knygas 
skaito Sov. Sąjungoje?

Trys amerikiečių rašytojai, 
kurie turi didžiausią pasisekimą 
už geležinės uždangos yra: jack'amerikines šventes, kadangi kaip 
London, kurio raštų išleista ne-'Jie sako> ”mūsų profesionalai ir 
seniai nauja laida 150,000 egz. 
tiražu, toliau Hovvard Fast, ku
rio teatrui skiriamas veikalas 
”30 sidabrinių” daug kur sta
tomas sovietų teatruose, ir The- 
odore Dreiser, kurio raštų 12 
.tomų greitai numatoma išleisti, 
šių rašytojų raštų iš viso so
vietuose išleista 15 mil. egz.

Parengė V. Al.
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pamiršusi, kuo ji Detroite lie
tuvių tarpe yra pagarsėjusi, tai 
jie yra pasiryžę jai tą priminti 
"juodu ant balto”.

4. Susipažinę su kalbamo ka
lendoriaus turiniu, matome, kad 
jame nieko nėra tiesiogiai "rau
dono”, tačiąu leidėjai savo laiške 
dalyką nušviečia irgi netiksliai. 
Kalendoriuje yra atžymėtos ne 
tik visoms tautybėms čia bend
ros amerikinės šventės, bet taip 
pat ir žydų šventės. Detroito lie
tuviai pamatuotai mano, jog 
"Lithuanian Chamber...”, leis
dama savo kalendorių su bendrų 
amerikinių ir dar žydų švenčių 
atžymėjimu, galėtų neužmiršti 
ir lietuviams atžymėtinų dienų 
—r tas nei kiek nekliudytų ki
tiems tą kalendorių suprasti, o 
priešingai, juos tik painformuo
tų, kokios dienos jų klijentams 
lietuviams yra nepaprastos.

Ypač Vasario 16 diena (kuri 
lietuviams juk yra tokios pačios 
reikšmės, kaip ir Liepos 4 lie
tuvių leidžiamam kalendoriui 
pritiktų paminėti. Visa eilė šio 
krašto gubernatorių, neišskiriant 
nei Michigano gubernatoriaus, 
specialiomis proklamacijomis tą 
dieną atžymi; tą dieną Kongreso 
rekorduose pasirodo visos eilės 
atstovų ir senatorių specialūs 
pareiškimai, kuriais paminima 
Lietuvos nepriklausomybės die
na ; Lietuvos nepriklausomybę 
pripažįsta viešai Amerikos Pre
zidentas ir Valstybės Departa-

ti štai ką
1. Kalbamame straipsnelyje 

buvo akivaizdi klaida, būtent, 
pasakymas, kad S. Masytė di- 
.rigavo klubo koncerte. Paaiškė
jus, kad dirigentė buvo ne ji, 
tatai buvo "Dirvos” 30 Nr. at
šaukta ir dėl netikslumo atsi
prašyta.

2. Klubo tvirtinimas, kad buvo 
dainuojamos lietuviškos dainos, 
nėra tikslus: koncerte buvęs as
muo mums liudija, kad buvo 
dainuojamos į lietuvių ar anglų 
kalbą išverstos rusiškos sovie
tinės dainos. Iš to Detroito lie
tuvių tarpe daromos išvados 
apie koncerto rengėjų ar vadovų 
simpatijas.

3. Kalbamame straipsnelyje 
nebuvo tvirtinimo, kad "Lithu
anian Chamber of Commerce of 
Detroit” ar "Lithuanian Ame- 
rican Citizen Club of Hamt- 
ramck” varo raudoną veiklą ar 
ją remia, bet buvo pažymėta, 
kad Chamber of Commerce val
dyboje yra ir jų veiklai matyt 
turi įtakos "detroitiečiams ge
rai pažįstama savo raudona 
veikla advokatė S. Masytė”.

Ji pati rašė savo laiške, kad 
ji nesanti jokioj rausvoj ar 
raudonoj organizacijoj, tokioj 
veikloj nedalyvaujanti, o daly
vaujanti daugelyje socialinių, 
visuomeninių organizacijų ir net 
demokratų partijoje. Tas jot? 
pareiškimas irgi buvo paskelb
tas. Tačiau tai tik jos pareiški- mentas, pagaliau, ji yra įrašyta 
mas. Jis nenuginčija fakto, kad 
Detroito lietuvių tarpe adv. S. 
Masytė yra pažįstama kaip vie
šai pasireiškusi savo simpatijo
mis vadinamiesiems raudonie
siems, nors paskutiniu metu nuo būtų visai natūralu, jei tokią 
tokių pasireiškimų jau ir susi- dieną savo kalendoriuje atžymė- 
laikanti. Jei adv. S. Masytė yra tų ir lietuviai kalendoriaus lei—

dėjai. O jei jie tą užmiršta, tai 
tegali būti dvi išvados: arba 
jiems iš viso lietuviški dalykai 
yra svetimi, arba jie yra prie
šingi Lietuvos nepriklausomy-t 
bės net paminėjimui — taip, 
kaip yra priešingi ir visi vadi
namieji raudonieji pritarėjai 
bolševikinio imperializmo, prieš 
kurį Amerika kovoja.

Šia prasme kalbamasis kalen
dorius galėjo buvo pavadintas ir 
"rausvu”, nors tiesioginės ko
munistinės propagandos jame ir 
nėra. Jei net per 25 metus ”Li- 
thuanian Chamber” iš tikrųjų 
vis neranda reikalo atsiminti 
apie "Lithuanian Independence 
Day”, tai sunku reikalauti, kad 
kas patikėtų, jog tai tik užsi
miršimas. Toks "užsimiršimas” 
sudaro pakankamą pagrindą 
spręsti, jog leidėjai tyčia "už
miršta” tą dieną, tuo būdu ženg
dami koja į koją ne su Amerikos 
valdžios ir didžiųjų politinių 
partijų nusistatymu, bet su 
Amerikos ir Lietuvos laisvės 
priešų propaganda... Tačiau 
straipsnelyje buvo pažymėta, 
jog tai greičiausiai nėra pasėka 
visos organizacijos nusistatymo, 
o turbūt tik kaikurių asmenų 
įtakos pasėka — įtakos tokių 
asmenų, kurių nusistatymas 
prieš "Lithuanian Indenpen- 
dence Day” yra viešai žinomas, 
ir tas nusistatymas yra neabe
jotinai "rausvas”.

Jeigu Detroito lietuviai mano, 
kad: arba ši organizacija turi 
nusikratyti tokios įtakos, tai 
čia yra jų visiška teisė. Ame
rikoj dar yra laisvė turėti savo 
nuomonė apie organizacijas ir 
apie viešus asmenų pasireiški
mus. Red.

VILTIS 
laukia jūsų 
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išnaudok pertrauką susijaudini
me ir nuotaikos pakilime per 
žaidimą. Ir atmink — ledo šal
tumo Coke palaiko tą gerą nuo

taiką.
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SENIAU IR DABAR
K. S. KARPIUS

KANADOJE APSILANKIUS

Kliūtis bendram darbui...nos atvyko į USA suvirs 500 
lietuvių, kurie turėjo iš ten 
bėgti dėl sunkaus pragyvenimo 
ir menkų uždarbių.

1910, rugp. 10 — Lietuvių 
laikraštininkų grupė skelbia pro
jektą išpirkti Lietuvoje dvarus 
iš bankrutuojančių bajorų.

1912, rugp. 10 — Sumanyta 
išversti į- lietuvių kalbą T. Nar
buto "Dzieje Narodu Litevs- 
kiego” 9 tomus. Pąsidalinta ir 
darbais. Bet laikraštininkai tą 
darbą sustabdė.

1914, rugp. 9 — Philadelphi- 
joje įvyko bendras lietuvių-uk- 
rainų masinis susirinkimas, ku
riame paskelbta rezoliucijos: 
"Išvyti rusus Azijon ir palikti 
Lietuvą lietuviams, Ukrainą — 
ukrainams”.

1916, rugp. 9 — "Kova” ir 
"Laisvė” paskelbia kovą "social- 
patriotams”, ir nuo šio laiko 
prasidėjo skilimas socialistų į 
dešiniuosius ir kairiuosius, šie 
pastarieji vėliau virto komunis
tais.
, 1916, rugp. 10 — sugrįžo iš 

'Europos katalikų Tarybos dele-
Kiek gausiai amerikiečiai lan- gatai kun. Bartuška ir Dr. J. J.

, .. ,ko Kanadą parodo šios žinios: Bielskis. Pasakojo, kad Europo- 
Kanada Kaip tik minėjo metai ten įvažiuoja virš 7,- je lietuvių partijos visos dirba

kurūzai. Plačiai išvystyta pieno 
ir vaisių ūkiai.

Miškai sudaro didelę šalies 
pramonę su gausiais popierio 
fabrikais, žuvies pramonė taip

Išgyvenau Clevelande 35 me
tus ir turėjau daug reikalų su 
Kanados lietuviais, bet su jais 
asmeniškai turėjau progos pa- pat didelė. Pelninga yra kailių 
simatyti tik prieš 20 metų, kai 
Niagara Falls miestelio parke, 
Kanados pusėje, suruošėme pa
simatymą su būreliu Toronto 
tautininkų, kurie į Kanadą su
važiavo po 1925 metų, šiaip gi, 
nors ir labai norint, neturėjau 
laiko nuvykti nei į Toronto nei į 
Montrealį.

Dabar, kai atvyko į Clevelan- 
dą šimtai mūsų tremtinių ir jie 
tuoj pradėjo rasti visokių rei
kalų Toronte ir ten važinėti, ma
nyje sukėlė lyg pavydą. Ir, sa
kau, nejaugi jiems apsileisiu, tu
riu pamatyti Kanadą — ir gavę 
kartu su žmona atostogas, pasi- 
ryžome aplankyti Kanadą. Ta 
proga aplankėme ir tulus savo 
oraugus — pažįstamus.

i^.cpos 12 dieną, mums važi- 
U'-j-.l', J

oUKaKt;, Kana buvusios 
pa^n.rus teritorijos buvo susi
vienytos į Kanados Dominiją, 
Britanijos globoje. Miestuose ir 
miesteliuose vyko įvairūs para
dai.

luaiada dabar sudaro dešimt 
dm—.4 piovmeijų, oesivaldancių 
iu„..uu6 taip pat autonomiškai, 
kaip ir U.S. valstybės (steitai).

Kanada yra didesnė už U.S.A. 
Kanada turi 3,845,140 ketvirtai
nių mylių plotą (U.S. — apie 3,- 
64.,muj. Kanada šiaurėje nusi
tęsia neveik iki šiaurės ašigalio, 
kur jau jokie žmonės negyvena. 
Benma., apie 14 milijonų Kana
dos gyventųjų susispietę artimo
se srityse prie U.S. sienos, Di
džiųjų Ežerų srityje, St. Law- 
rence upės pakraščiais ir Atlan
to bei Didžiojo vandeųyne pa
kraščiuose. Toliau šiaurėn — 
tuštumos, niūrančios ežerų, kal
nų, miškų plotuose.

Apie 4 milijonai Kanados gy
ventojų, daugiausia Quebec pro
vincijoje, yra prancūziškos kil
mės, kurie vaidina didelį vaid
menį Kanados gyvenime, net ne
siskaitydami su savo angliškos 
kilmės gyventojais. Katalikų yra 
apie 5 milijonai.

ir brangiųjų kailiukų pramonė, 
šalis turtinga mineralais, ypatin
gai auksu, ir turi vario, nikelio, 
cino, sidabro ir platinos kasyk
las. ,

Pramonėj pirmoje vietoje sto
vi maisto ir gėrimų gamyba. Po 
to seka plieno ir geležies, popie- 
rio, transportacijos ir reikme
nų, miško produktų, rūbų, teks
tilės, chemikalų, anglies ir kt.

Kanada išraisgyta didžiųjų 
kalnynų eilėmis, upėmis ir eže
rais. Didieji kalnai siekia apie 
20,000 pėdų augščio. Keletas 
ežerų yra didesni už Clevelando 
kaimyninį ežerų Erie. Turi gau
sybę miškų ir dideles lygumas — 
tundras.

Draugiškas sugyvenimas
Nepoleono karų laikais, antrų 

kartų su Britanija kariaudami, 
amerikiečiai buvo įsiveržę ir iš
degino York (dabartinio Toron
to) valstyoinius pastatus. Atsi- 
keršydarni britai užpuolė naujai 
besikuriančių U.S. sostinę Wa- 
shingtonų, sudegino kongreso rū
mus ir prezidento namus. Pre
zidento rūmai atstatyti ir nuda
žyti baltai, paslėpti nuo ugnies 
pajuodusias sienas. Iš to atsirado 
ir Baltieji Rūmai.

Amerikiečiai galutinai nuga
lėjo britus, sumušdami Britani
jos laivynų Erie ežere 1813 mo
tais ir Champlain ežere 1814 
metais. Nuo to laiko Kanada ir 
U.S. jokių nesusipratimų netu
rėjo. Jos ir po šiai dienai gy
vena draugiškai, nelaiko jokių 
karinių sargybų savo pasienyje; 
vt:uia tik muitinės.

Kanados sostinė yra Ottavvos 
m.estas, Ontario provincijoje, 
ta. p Toronto ir Montrealio. 
Mie-ias turi aie 200,000 gyven
toją. Montreal su priemiesčiais 
turi apie 1,650,000 gyventojų To
ronto su priemiesčiais — virš 1,- 
0b , J00 gyventojų. Kiti didesni 
miestai, virš 100,000 gyventojų, 
yra. Vancouver — 385,500 gy
ventojų; Winnipeg 243,000; Que- 
bec — 205,000; Hamilton __
192,000; Windsor — 121,000; 
Edmonton — 150,000; Calgary 
— 113,000; Halifax — 100,000. 

v Kanada daugumoje yra žem
dirbystės kraštas, tačiau pramo
nė .dabar vyrauja jos ekonomi
niu.: e gyvenime. Svarbiausi ūkio 
produktai yra kviečiai, avižės, 
miežiai, rugiai, linai ir sėmenys, 
bulvės, daržovės, tabakas, ku-

000,000 amerikiečių automobi- i 
lių, daugiausia turizmo ir atos- ; 
togavimo tikslu. 1

Lietuvių, kiek žinoma, dau- 
giauBia gyvena Toronto, Hamil
tone, Montrealy. Gyvena jų ir ; 
kituose miestuose ir miesteliuo
se. Jų randasi net Kanados va- \ 
karų teritorijose. Seniau, siųs
davom Dirvų lietuviams gyve
nantiems net Vancouver mieste 
ir ūkininkams tolimose vakarų , 
orovincijose: Britų Kolumbijoje, 
Albertoje, Saskatchewane.

Mūsų kelionės tikslas buvo 
davažiuoti į Quebec. Iš ten, vyk
stant tiesiog į pietus, aplankyti 
Maine ir kitas Atlanto pakraščio 
sritis į šiaurę nuo Bostono. Nors 
aš Amerikon atvykau į Lowell, 
Mass., Maine pašonėje, bet ten 
niekad neteko buvoti.

Padarėme virš 2,000 mylių, 
patyrėme ir matėme daug naujo 
ir įdomaus.

Toronte aplankėm Martyno 
Jankaus sūnų ir jo veiklių duk
terį, visiems žinomų iš Rambyno 
dienų. Montrealy teko matyti 
bažnyčių, kuri savo projekto di
dumu bekeik konkuruoja Šv. 
Petro bazilikų Romoje. Quebec’e 
radome vienatinį Amerikos kon
tinente tvirtovę-miestų, kuris te
bėra apsuptas akmenine, siena ir 
įvažiuojamas pro trejus vartus. 
Radome prancūziškų-katalikiškų | 
kraštų, kur maži, skurdūs mies
teliai turi dideles bažnyčias. Pa
našiai, kaip Lietuvoje. Prava
žiavome pro Amerikos miestus 
rytuose, kur kūrėsi Amerikos 
nepriklausomybė, ir grįžtant per 
Pennsylvanijų, apsinakvoję kal
nų kurorte, netikėtai išgirdome 
”Ant kalno karklai siūbavo”...

PAŽVELGUS PRAEITIN

/

Mūsų spaudos apžvalga

"Tačiau Romoje, nors lietuvių 
yra nedaug, betgi yra psicho
loginių ir kitų priežasčių, kurios 
neveda visų vienybėm Juk turi
me Romoje veiksnių, kurie savo 
veikla išeina už Romos bendruo
menės ribų. Kai didieji veiksniai 
nesutaria, tai ir periferijose, ar
ba tų veiksniu būstinėse atsi
randa žmonių, kurie palaiko tai 
vienų, tai antrų pusę. Sujungti 
tokius į vienų bendruomenę yra 
gana sunku. Savaime supranta
ma, kad liberalams vis ramstan
tis min. St. Lozoraičiu, Romos 
lietuvių dvasiškiją pasijunta 
nesmagioje padėtyje, kada rei
kia bendrame darbe susitikti”. 
(Kun. dr. J. Vaišnora, Darbi
ninkas, Nr. 54). )

Štai kokių kliūtį bendram 
tautiniam darbui nurodo gerb. 
Marijonų Vfenuolijos Tarybos 
narys.

Tenka tik apgailestauti, kad 
nenorima atskirti bendrų lietu
viškų interesų nuo suplaktų 
partiniai-religinių reikalų...

socialistiško, nei katalikiško, nei 
pagcmiškp rašytojo, o yra tik 
geri, blogi ar vidutiniški rašy
tojai. Prancūzų literatūrinėje 
kritikoje tas reikalas seniai iš
spręstas ir dąug kur kitur. Toks 
Francois Mauriac ten laikomas 
katalikų rašytoju ir yra gal gi
lesnis katalikas už mūsų kunigų 
Prunskį bei Jakštų. Tačiau jo 
veikalų mėgėjai žino, kad savo 
romanuose jis vaizduoja tokias 
liūdnas žmogaus aistras ir duo
da tokius nuotykius bei blogo 
krikščionio gyvenimo vaizdus, 
jog pas mus tuoj būtų rekomen
duojamas neįleisti į bibliotekas, 
kaip šeimų moralinio lygmens 
griovėjas, — jei mes elgtumė- 
mės pagal Draugo rekomenda
cijas”. (B. Raila, Vienybė, Nr. 
29).

IŠ KUNIGŲ SUVAŽIAVIMO 
REZOLIUCIJOS

iš vien Lietuvos reikalais. Karo 
nukentėjusių šelpimui aukas pa
tarė siųsti A. Smetonos vardu.

1918, rugp. 14 — Paskelbta, 
jog Europon važiuoja katalikų 
Tarybos atstovai A. Mastaus- 
kas, kun. J. Dobužis ir K. Pakš
tas.

1922, rugp. 5 — Mirė buvęs 
"Lietuvos” redaktorius, rašyto
jas šernas-Juozas Adomaitis, su
laukęs 70 metų amžiaus.

1925, rugp. 13 — Lietuvos 
valdžia oficialiai paprašė USA, 
kad paštas nepriimtų siuntimui 
į Lietuvą komunistų "Laisvės” 
ir trockistų "Aido”.

SĖDAM Į POLITIKŲ 
KĖDES...

DIRVĄ UŽSISAKYTI

galima ir šiandien, nėra reikalo

”Dar vienas būdingas reiški
nys verta pastebėti rinkimų 
(Kanadoje — Vyt. G.) rezulta
tuose: į Krašto Tarybą yra įėję 
net keli kunigai. Tai ne pagal 
kanadišką "stilą”. Kanadoje, 
ypač Quebego provincijoje, dva
sininkija politiką daro, bet pa
tys į politikų kėdes nesėda, į 
perlamentus neina. Matyt, taip 
randa naudingiausia sau ir baž
nyčios organizacijai. Jų laiky
senos racionalumu netenka abe
joti. Pasirodo, lietuviai elgiasi 
atvirkščiai. Bet, reikia manyti, 
ir šiuo atveju direktyvos 
gaunamos iš aukščiau...” 
Kardelis, NeprikL Lietuva, 
30). . .

”14. K. V. suvažiavimas, pri
tardamas Liet. Bendruomenės 
organizavimui JAV, ragina ku
nigus ir visų katalikiškų visuo
menę aktyviai įsijungti į Liet. 
Bendruomenės organizacinį dar
bų.

Suvažiavimas kreipia LOKo 
dėmesį į tai, kad organizuojant 
Liet. Bendruomenę nebūtų pa
žeisti religiniai, moraliniai ir 
disciplinariniai Katalikų Bažny
čios principai...” (Darbininkas, 
Nr. 55).

Berods, LOKo pirmininku yra 
prel. Balkūnas, tai labai įdomu, 
kokius 
nyčios 
nimas 
voje?

disciplinarinius K. Baž- 
principų pažeidimus 
suvažiavimas turėjo

mi-
gal

laukti nei metų, nei mėm YRA GERI IR BLOGI 
RAŠYTOJAI

pabaigos!

yra 
(J.

Nr.
MŪSŲ MOKYKLA IR
SVARAS LAŠINIŲ...

”Aš net manau, kad nėra nei

DIRVOS ATSTOVAI 
į kuriuos galima kreiptis visais DIRVOS prenumeratos 

ir skelbimų reikalais: 

Baltimore, Md.
Antanas česonis

620 W. Cross St.

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

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

Hamilton, Canada
Antanas Mingėla, 

190 Catherine St. S.

Naujienos turi įsivedus pa
stovų skyrelį "Mūsų mokykla", 
kurį tvarko Ilinojaus Liet. Mo
kytojų S-gos pedagoginis sky
rius. Tame skyrelyje tarp kitko 
skaitome tokius pedagoginius 
prisiminimus:

”.,. Kad senajame krašte tū
las sukirsdavo iš karto svarą 
lašinių ir dar gorčių neprinoku- 
sių obuolių su žievėmis, kad jau
nas bernas nemigęs iššokdavo 
kelias naktiB, arba išgėręs savo 
darytos, paminėjęs motiną, pa
leisdavo peiliu žarnas kitam už 
mergas (paskui atgailaudamas 
kryžium gulėjo) — tokiais fak
tais teko remti savo niveau”. 
(P. G., Naujienos, Nr. 175).

Vyt. Gedrimas

Pereitą balandžio mėn. Michi- , 
gan valst. aštuonių kongresmanų 1 
komitetas tardė žinomus komu- : 
nistus. Buvo ir įstatymas ; 
(Trucks Act) priimtas, reika
laujantis komunistams policijoje 
užsiregistruoti. Gubernator i u s 
Williams įstatymą pasirašė bal. 
17 d., o valstybinės policijos vir
šininkas Donald S. Leonard bu
vo registracijai pasiruošęs. Ta
čiau, Michigano komunistų par
tijos sekretorius, William Al- 
bertson ir Socialist Worker’s 
Party (Trockistų) pirm. Howard 
Lerner, paitarė savo nariams 
nesiregistruoti ir per savo ad
vokatus Ernest Goodman ir Jo- 
seph Brown, įteikė teismui ape
liaciją. Teisėjas Arthur F. Le- 
derle bylą priėmė bal. 21 d. ir 
registravimas buvo sulaikytas. 
Dabar, liepos 30 d., apeliacijos 
teismas, dviejų teisėjų daugu
ma, Charles L. Simmons ir Frank 
A. Pickard, pareiškė, kad Trucks 
įstatymas yra patvirtintas ir tei
sėtas ir kad komunistai turės 
Michigane užsiregistruoti.

Teisėjas Simmons pareiškė, 
kad valstybė neprivalo globoti 
komunistų partiją, duodant pro
gos skleisti priešvalstybinę pro
pagandą ir valstybės lėšomis, 
duoti skelbtis jų nariams rinki
mų balotuose. Teisėjas Pickard 
pareiškė, kad komunistai dangs
tosi mūsų konstituciją tik tam, 
kad tą pačią konstituciją ir val- 

1 džią sunaikintų. Tretysis teisė
jas, Theodore Levin, pasisakė 
priešingai, pareikšdamas, kad 
toks įstatymas sudaro panašią 
padėtį į totalitarines valstybes, 
kur gvildenimas politinių idėjų 
yra varžomas. Ir komunistų par
tijos advokatai su apeliacijos 

, teismo sprendimu nesutiko ir 
rengiasi apeliuoti į augščiausį 
Suv. Valst. teismą.

Jau pasitraukęs iš policijos 
tarnybos Donald S. Leonard pa
stebėjo, kad vienas iš komunistų 
partijos advokatų — Joseph 
Brown iš Detroito, yra guber
natoriaus paskirtas nariu ko
misijos, tirinėjančios praėjusio

NUOMONES
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BEDARBIAI AMERIKOJE

Brockton, Mass.
Bačiulis A.,

22 Intervale St.

Jackson kalėjimo sukilimo. Pa
siteiravus gubernatoriaus pata
rėjas pareiškė, kad to komiteto 
pirmininkas Prentis Brown, pats 
parinko komisijos narius. Lau
kiama pasiaiškinimo.

Kongresmanas Charles E. Pot- 
ter iš Michigano, kuris dabar 
yra kandidatu į senatorius, yra 
ir toliau pasiryžęs vesti kovą 
prieš komunizmą. Jis sako, kad 
viename tik Michigane esama 87 
komunistų organz. skyrių. Jie 
pasiryžę patarnauti Stalinui.

Senatorius McCarren, vado
vaująs senato vidaus krašto 
saugumo komitetui pareiškė, kad 
paskutinių šešių mėnesių bėgy
je, jų atstovas yra apvažinėjęs 
visas valstybes, rinkdamas ži
nias ir medžiagą dėl komunistų 
įtakų mokyklose. Greit bus pra
dėtas ir tardymas, tik kol kas 
gal slaptai. J. K.

Visi įsigykite kų tik išleistų 
žinomo rašytojo Stasiaus Bū
davo apysakų

VARPAI SKAMBA
Galima gauti leidykloje "LIE

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

t

1886, rugp. 15 — Shenandoah, 
Pa., įvyko pirmutinio organizuo
jamo Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje suvažiavimas. Tų pat 
metų lapk. 22, Plymouth, Pa., 
miestelyje sušauktas suvažiavi
mas organizuoti "Susivienijimo 
visų Katalikiškų Draugysčių”.

1889, rugp. 14 — Spaudoje 
perspėjami Lietuvos žmonės ne
klausyti tūlo Jono Paplausko, 
kuris rašė Lietuvon, jog jis vie
nas pastatęs Nevi Yorke lietuvių 
bažnyčių, todėl Lietuvos žmonės 
privalų jani už tai atlyginti.-

1890, rugp. 12 — "Visų Ka
talikiškų Draugysčių Susivieni
jimui” baigiant irti. "Vienybė 
Lietuvninkų.” kreipėsi į dvi be
likusias prie to susivienijimo 
draugijas, ragindama šaukti su
važiavimų.
. 1906, rugp. 8 — Chicagoje įsi
kūrė bendrovė tikslu įsteigti lie
tuvių kolonijų, nuperkant 3600 
akrų žemės Wisconsine. Pradėjo 
leisti ir tam tikslui laikraštukų. 
Tada buvo plačiai galvojama 
apie lietuvių kolonijas, ateivybei 
smarkiai- augant.

1910, rugp. 10 — Iš Argenti-

Chieago, IJ1.
Jonas Paplėnas, 

4416 So. Hermitage Avė., 
YArd 7-0191

Montreal, Canada
Stepas Kęsgailą, 

6882 Beaulieu St.

Toronto, Canada
Jonas Paršeliūnas, 

62 Pauline Avė.

TUOJ PASIRODYS 
ELEMENTORIUS 

"AUŠRELE”

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

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

VI. Pauža, 
9124 Quincy Avė.

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

Anglijoje
Dainora Daunoras 
49 Thornton Avė. 
Thumham Green, 

London W. 4
Newark, New Jersey

A. S. Trečiokas,
314 Walnut St

New York-Brooklyne
. Antanas Sodaitis, 

57-56, 63rd St., 
Maspeth, N. Y.

Australijoje
Povilas Lukošiūnas,

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

Orhaha, Nebr,
J. Povilaitis, 

5617 So. 31 St.

Venecueloje
■ Antanas Diržys,
Avenida Alayon No. 6 

Oestė
Maracay Edo, Aragua

■* . ■ •

"Patrios” leidykla, tremtyje 
išleidusi visų eilę vertingų vei
kalų, dabar ruošiasi suaktyvinti 
savo veiklų Amerikoje. Pirmoj 
eilėj leidžia Stepo Zobarsko ele
mentorių "Aušrelę”, kurios taip 
labai trūksta šeštadieninėms 
mokykloms. Ji pasirodys dar šį 
rudenį. Užsakymus jau galima 
siųsti leidyklai (92 Franklin St., 
Stamford, Conn.). Leidykla taip 
pat prašo gerb. mokytojus pa
sisakyti dėl kitų "Aušrelės” da
lių, kad būtų galima žinoti, kiek 
it kurios dalies egzempliorių 
spausdinti.

Be vadovėlių, "Patria” tuoj 
išleis A- Vienuolio premijuotą 
romaną "Kryžkeles” su naujo
mis dail. V. K. Jonyno iliustra
cijomis; geriausių pasaulio no- 
velistų rinkinį "Meilė ir duona”; 
pilną Kazio Binkio raštų rinki
nį ir kt. Pirmoji "Patrios” iš
leista knyga Amerikoje yra 
"Kalorijos ir doleriai” — V. 
Bražviliaus humoristinių nove
lių rinkinys. \

"Dirvos” 27 Nr. skyriuje 
"Klausimai ir atsakymai” V. A. 
paduota žinutė taip sako: "šiuo 
metu Amerikoje yra bedarbių 
1.700.000, o jei išlaidos krašto 
ginklavimosi reikalams kristų, 
tai, spėjama, baigiantis 1953 m. 
bedarbių skaičius pasiektų 4,7 
miL”

Man gi atrodo, kad Amerikoje 
labai sunku apskaičiuoti kada ir 
kiek yra tikrų bedarbių dėl šių 
priežasčių:

1) čia darbininkai skaitosi ne 
metiniai ar mėnesiniai, bet pa
dieniai ar net valandiniai.

2) Daugelis darbininkų dirba po 
dvi ištisas pamainas. Vieni dir
ba iš gobšumo, kiti, iš vienos pa
mainos uždarbio negali išmai
tinti savo šeimų.

3) Nežiūrint, kad Amerikoje 
iš 156 mil. gyventojų ūkiuose 
gyvena tik 26 mil. ir nekurie 
ūkininkai skraido nuosavais lėk
tuvais, bet jie taip pat dirba 
jiems artimesniuose fabrikuose.

Jei esami darbai būtų racio
naliau ir tvarkingiau paskirsty
ti tarpe gyventojų, tada ir be
darbių skaičiai visai kitaip at
rodytų.

TUOJ ĮSIGYKITE NAUJĄ

Balio Gaidžiūno 
knygą

I

V. Abr.

t

■X

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

Knyga 182 psl. Kainą 1.50 dol. Knyga 
gaunama: DIRVA, 6820 Šuperior Avė., Clė* 
veland 3, Ohio.



VISIEMS NEPILIEčIAMS MARGUČIO REDAKTORIUS 
CLEVELANDE

VISI I AMERIKOS LIETUVIŲ 
PILIEČIŲ KLUBO 
PIKNIKĄ

SERGA B. BARTKCNAS

Leonard of Fuerst, derk of 
Courts, redakcijai atsiuntė raš
tų ir prašo jį paskelbti visų 
nepiliečių dėmesiui. Tame rašte 
sako:

"Nuo 1952 metų gruodžio 
unėn. 24 dienos ir vėliau, išsii
mant pilietybės popierius nebe
reikalingi turėti dokumentai va
dinami "Pirmaisiais popieriais”, 
nebent ateivis reikalaus jų ku
riam kitam reikalui, bet ne pi
lietybei gauti. Daugelis ateivių, 
be abejojimo, jų nebeišsiims.

Imigracijos ir Pilietybės įsta
tymo 334 skyrius sako, kad 
ateivis .turįs 18 metų ir čia-gy
venęs reikalingus 5 metus, galės 
tiesiai užpildyti pilietybės pra
šymų. Jei kas vistiek norėtų 
gauti kuriam kitam tikslui, kaip 
darbo gavimui ir kt. "Pirmuo
sius Popierius”, jie tai gali pa
daryti”.

Margučio redaktorius A. Lin
kus ir ponia, pravažiuodami iš 
Chicagos į New Yorką, porai 
dienų buvo sustoję Clevelande.

SPAUSTUVININKAS
J. KAPOČIUS CLEVELANDE

Spaustuvininkas J. Kapočius, 
pasiryžęs pradėti leisti Lietu
viškųjų enciklopedijų, leidimo 
reikalais buvo nuvykęs į Chica- 
gų, Detroitu ir Torontu, šiuo 
metu lankosi Clevelande ir ta
riasi enciklopedijos leidimo rei
kalais.

Amerikos Lietuvių Piliečių 
Klubas rugpjūčio mėn. 10 d. nuo 
11 vai. iki 9 vai. vakaro, T. Neu- 
ros -ūkyje rengia pikniką.
' Pikniko vieta — Neuros ūkis 
pasiekiamas važiuojant West 25 
St. Į 42 kelią. 42 keliu važiuoti 
iki Brunswick miestelio. Bruns- 
wick miestelyje, prie pirmos 
signalinės lempos, sukti į dešinę, 
į 303 kelią. Tuo keliu pavažiuoti 
mylią ir vėl sukti į dešinę. Pa
sukus greit matysite pikniko 
vietą.

Norintieji važiuoti, bet netu
rintieji savo automobilių, prašo
mi užsiregistruoti pas Feliksą 
Baranauską, Lietuvių klube.

Alus bus duodamas dovanai. 
Atsivežkit tik savo stiklus. Bus 
gera muzika.

Klubo Valdyba

Jau antra savaitė serga eilės 
lietuviškų organizacijų veiklus 
narys B. Bartkūnas. Linkim 
greitos sveikatos.

PADĖKA

PADDUODAMAS NAMAS
East 85 gatvėje, netoli Supe

rior, parduodamas geras 8 kam
barių, vienos šeimos namas. Ge
ras stovis iš oro ir vidaus.

Ray Nausner 
11809 St. Clair 

UL 1-3919 LI 1-9216
•

Nuoširdžiai dėkoju Naujosios 
Parapijos bažnytiniam chorui už 
padarytas vaišes mano gimta
dienio proga — rugpjūčio 1 d. 
ir už gražių dovanų.

Ypatingai dėkoju panelei M. 
Derenčiūtei, poniai Elenai Gar- 
nienei ir poniai Elenai Mikšie
nei.

Visuomet dėkinga
Regina Brazaitienė

NUSISKUNDŽIA LIETUVIŲ 
KLUBU

PARDUODAMAS NAMAS

Pranešimas Pranešimas

TALIS STUDIO
dabar jūsų kaimynistėj 

7106 Superior Avė.
TeL HE 2-0114

Bet kuriuo laiku, bet kokios 
rūšies foto patarvimas Jums.

LANKYKITĖS SAVO KLUBE!

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

CLEVELANDO SKAUTAI 
BAIGĖ STOVYKLAVIMĄ

VYRŲ OKTETAS 
KONCERTUOJA 
PITTSBURGH’E

DIDELIS PIKNIKAS

‘ 5 kambariai ir vonia. Labai 
patpgu vienai šeimai. Kaštuoja 
tik 5,000. kreiptis: 7030 L»n- 
wiev Avė., EN 1-1362. (33)

Modernu* portretai, vestuvių, ' 
likilmių, vaikų ir kito* nuo
traukos.

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

o

NAMAS ID KRAUTUVĖ

Dviejų šeimų namas ir krau
tuvė, esanti prie Superior gat
vės, netoli parko, parduodama 
geromis sąlygomis. Parduodama 
dėl savininko senatvės. Kreiptis: 
CE 1-2884. (33)

r

rengiamas Moterų Labdarybės 
Draugijos, įvyksta sekmadienį, 
rugpjūčio 17 d. Naujosios para
pijos sode — 18022 Neff Rd. 
Pelnas skiriamas Naujosios pa
rapijos altoriui įrengti. Pikniko 
pradžia 3 vai. šokių pradžia 5 
vai. Įėjimas tik 50 c.

nuleidimo 
užbaigimo 
stovyklos

prie Lie-

šį sekmadienį, rugpjūčio mėn. 
10 <L, J. Kazėno vadovaujama 
aštuoniukė išvažiuoja į Pitta- 
burghą dalyvauti tradicinėje 
Lietuvių Dienos šventėje. Ok
tetas atliks visą eilę naujai pa
ruoštų lietuvių liaudies dainų,

Praėjusį šeštadienį Clevelando originalių kompozicijų ir keletą 
skautai baigė 14 dienų stovyk- ištraukų iš operų Demonas ir 
lavimą. Keli šimtai develandie- 
čių susirinko į stovyklavietę 
paskutinėms vėliavos 
iškilmėms, stovyklos 
aktui ir tradiciniam 
uždarymo laužui.

Išsirikiavę skautai
tuvos ir Amerikos tautinių vė
liavų buvo liudininkai, kaip eilė 
jaunesniųjų tų dienų davė prie
saiką ir gavo skautiškuosius 
ženklus.

Stovyklos uždarymo iškilmė
se kalbėjo stovyklų vadovai 
Bknut. šembergienė, skaut. Duč- 
manas, skaut. Gulbinienė ir .rė
mėjų komiteto pirmininkas B. 
Gaidžiūnas. Stovyklos uždarymo 
metu rėmėjai perdavė skaučių 
ir skautų nuosavybėn už 700 
dolerių nupirktas naujas pala
pines.

Stovyklų vadovams — šem- 
bergienei ir Dučmanui, už didelį 
rūpestį ir pasiaukojimų, buvo 
įteikta gėlių. Pavyzdingai sto- 

. vyklavę skautai gavo dovanas.
Skautų vadai pareiškė didelę 

padėkų stovyklų nuolat prižiū
rėjusiems gydytojams Pautie
nių! ir Vaitėnui. Jie kiekvienų 
dienų stovyklų lankė ir teikę 
mediciniška pagalbą jos reika
lingiems. Taip pat padėkota vi
siems clevelandiečiams, kurie 
sudarė palankias stovyklavimo 
sąlygas, prisidėjo prie palapinių 
nupirkimo ir kitaip skautus rė
mė. Nuoširdžiai atsimintas ir 
stovyklavietės savininkas T. 
Neura .kuris skautams taip pat 
nuoširdžiai talkino ir leido jo 
miškelyje pilnai šeimininkauti.

Paskutinio stovyklos laužo di
džiąją programos dalį užėmė A. 
Mikulskio supažindinimas su lie
tuvių liaudies dainomis.

SPAUDOS BALIUS

ĮĮvyksta rugsėjo 14 d. Slovenian 
Auditorium salėje. Spaudos ba
liaus programų išpildo: Bernar
das Brazdžįonis, Antanas Gus
taitis, Henrikas Kačinskas, Al
dona Stempužienė ir Stasys 
Santvaras. Bilietai į spaudos-ba
lių bus pradėti pardavinėti nuo 
rugpjūčio 10 d. Dirvoje. Vietos 
numeruotos, todėl visi. clevelan- 
diečiai bilietais pasirūpinkit 
anksto.

iš

VI IR E. RASTENIAI 
CLEVELANDE

h
r V. ir R. Rasteniai gavę, atos
togų šių savaitę praleidžia Clę- 
velande. čia turi pasitarimus 
organizaciniais reikalais ir' bai
gia tvarkyti Dirvos pardavimą 
Vilties draugijai. Iš Clevelando 
vyksta Į Chicagą.

Faustas.
Šiam koncertui akomponuoja 

G. Klimaitė. Tai antrasis šiais 
metais okteto pasirodymas 
Pittsburgh’o lietuviams.

A. IR M. ZDANIAI BAČIŪNO 
VASARVIETĖJE

Praėjusių savaitę clevelandie- 
čiai A. ir M. Zdaniai kelias die
nas svečiavosi J. Bačiūno vasar
vietėje Tabor Farm. Esu, vasa
rojimo sųlygos labai geros.
F'

A. ŽALIADUONIS 
CLEVELANDE

Ilgesnį laikų Clevelande 
venęs A. Žaliaduonis, dabar 
venųs Pittsburgho pašonėje, 
kiekvienais metais aplanko Cle- 
velandą ir atnaujina pažintis.

J. ID N. BRAZIAI IŠVYKO 
KELIONEI PAGAL ATLANTĄ

J. ir N. Braziai išvyko savai
tės kelionei pagal Atlantu. Jie 
žada aplankyti įdomesnes vietas 
iki Maine valstybės ir paskui 
pasukti į Kanada. J kelionę pa
ėmė ir Benediktų Butkų, mūsų 
kolonijos vienų iš pačių jauniau
sių dainininkų.

EDV. KARNĖNAS Į KANADĄ
Tremtinių Draugijos pirmi- 

ninkas Edv. Karnėnas gavęs iš 
darbovietės atostogų išvyko ap
lankyti savo šeimos narių, 
venančių Kanadoje.

PATIKRINKIT SAVO 
PLAUČIUS

Neseniai Clevelando miesto 
majoras T. A. Burke paskelbė, 
kad X-Ray Tikrinimo Komitetas 
deda naujas pastangas, kad visi 
Clevelando gyventojai galėtų pa
sitikrinti savo plaučius ir,įsiti
kinti ar jiems nereikia gydytis. 
Tuo norima sumažinti džiovos 
pavojų ir pakelti Clevelando 
miesto gyventojų sveikatingumų.

Šiuo metu yra paruošta 12 
specialių automašinų, kurios vie
noje vietoje išstovės po mėnesį 
laiko. Tose automašinose bus 
galima plaučius peršviesti.

Nuo rugpjūčio mėn. 5 d. iki 
rugsėjo 5 d. viena automašina 
stovės prie’ Superior ir East 6 
gatvių. Darbo lųikas nuo 9 vai. 
ryto iki 4 vai. vakaro,

4

J IEŠKO PIRKTI PIANINĄ
Jieškomas pirkti pianinas.

Prašęme siūlyti telefonu MU 
1-7106 (vakarais).

DAR ŠIANDIEN UŽEIK 
DIRVĄ

l

Mes turime visas naujausias 
knygas, kurios tik išėjo Ameri
koje, Anglijoje, Australijoje ar 
Vokietijoje. Užeik ir nusipirk.
Aukso kirvis ...................... 2.50
Altorių šešėly .................. $4.00
Balutis ...... ..........
Baltaragio malūnas 
Beržų pasakos __
Barabas .................
Dulkės raud. saulėleidy .... 
Debesys plaukia pažemiu.... 
Didžiosios atgailos 1 
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 
Medinis arklys .. 
Nemunas .........
Nuo Imsrės iki Orinoko .... 
Namai ant smėlio..............
Our Country Lithuanig .... 
Pirmas rūpestis ____
Pragaro pošvaistės ......
Partizanai už geležinės 

uždangos
Paslaptis .........
Pakeliui j mirtį .. 
Princas ir elgeta 
Pietų vėjelis .....
Paklydę paukščiai 
Ramybe 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 ..................

B. K. Kraučiūnas, iš Brook- 
lyno, lankydamasis Clevelande 
buvo svečias ir Lietuvių Klube. 
Grįžęs mums parašė tokį laiš
kelį: "Dirvoje dažnai matau pa
tarimą lankytis Lietuvių Klube. 
Būdamas Clevelande su M. Mic
kevičium ir mes. nuėjome. Bet 
ten jau ne taip mandagiai buvom 
sutikti. Todėl klubiečiai, kai ren
kant darbininką, neužmirškit, 
kad neužtenka mokėti alų įpilti, 
bet reikia ir mandagumo”... |

PARDUODAMI BALDAI 
ID INDAI

IŠTIKUS GAISRO
NELAIMEI

Kada jūsų namai arba ra
kandai tampa sunaikinti arba 
■■ugadinti ugnies, kreipkitės 
?. J. KERŠIS, dėl apkainavi 
no, ko visada reikalauja 
(raudos kompanijos pirm, 
u išmoka už nuostolius.

Elektrinis valytuvas, lova, pe
čius, virtuvės baldai, indai ir 

> stiklinės .Kreiptis: 1210 Addison 
Road. •

PARDUODAMAS NAMAS
Diejų šeimų, 5x5 kambariai. 

Anglių šildymas. Kainuoja 
$11.500. Kreiptis: 7116 Star Av.

(32)

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

THOMAS CHURCH SUPPLY CO

P. J. KERŠIS
>09-12 Society for Saving

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

... - ___ /

Savers always welcome

nuliu FEDEIIt DEPD11I INSUUNCE CAPOBAIION

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

laimingesnę ateitį.
Lietuvių Bankas yra saugi ir pelninga taupymo vie

ta. Kiekviena knygutė apdrausta Federal Insurance Corp 
iki $10.000.

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

TO 1-1613

gy-

Information Center)
Friday 'til 9 P.M.

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

gy- 
gy-

Complete Line of Rohdrifes, Medais on Chains, Votive Lights 
CHURCH SUPPLIES AND

910 SUPERIOR ĄVE.
(Next to The Catholic

Evenings—K^jncJay &

RELIGIOUS ARTICLES

HEnderson 1-9292i>202 SUPERIOR AVĖ.

THĘ.HENR.Y FURNACE CO., Medina, Ohio

J. Jakubs
ir balsamuotojai

patarnavimo
ENdicott 1-1768

•. r T : ' ■ ' - ' ■ " , . ■ ■ ■ ‘ .
Clevelande jau baigtas statyti šis Coca-Cola fabrikas. Jis pagamins 600 butelių per minutę.

, W. O. Mashbūrn, Clevelando Coca-Cola Co. prezidentas mano, kad tuo bus patenkintas Coca 
• - . Cola reikalavimas ir Clevelandą padarys garsiu ir tuoj pramonėj.

JAKUBS & SON
FUNERAL F9ME

■* .

Vėsinamas oras Jūsų įtogumui

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

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

kitės j mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimų įvai
riuose apdrautios-insurance reikaluose.

Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildymai 
i’arantnojnrna. Kreipkitės j mane telefonu arba asmeniškai.

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

Laikrodžių taisymas. Brangenybės. Įvairus dovanų 
pasirinkimas.

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

38

SUOPIS FURNITURE
6921 Wade Park EX 1-0911

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

ŽEMOS KAINOS — MALONUS PATARNAVIMAS

Patogi vieta apsipirkti lietuviams naujakuriams 
lietuviškoje krautuvėje

f i Ar

o

ib U'-' * t!.j

,į

THE SUPERIOR SAVINGS 
AND LOAN ASS’N. !

6712 Superior Avė. HE 1-2498
Cleveland, Ohio

Jūsų doleriai SIEKIA TOLIAU 
su MONCRIEF 

ŠILDYMO IR ORO VĖSINIMO SISTEMA

■ I II II ■■■■■.»..Ig». —

Pilnai padengta apdrauda UTah 1-4515

WM. DFSBS PAINTžNG CO.
WM. DEBESIS

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

Fanerai Home
Valdžios pripažinta laidotuvių direktorė 

Aldona VVilkelis - Wirby
Pilnas laidotuvių patarnavimas

—HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS—

6621 Edna Avenue

Della E. Jakubs & KiĮi.nni
Licensijuoti laidotuvių direktoriai

P ••» '.'t-' ‘ ' r
25 metai simpatingo ir rimto
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D IRT X

VYTĖ NEMUNĖLIS

ILIUSTDAVO VLADAS VIJEIKIS

lietuvaitė

VL. BUTKIENĖ

KO IŠMOKOME

V. Rastenis

UŽSISAKĖ

DIRVĄ

TAS NESIGAILĖJO!

Frasquitos 
dirigavo 

dirigentas

Britų vyriausybė atidžiai se
kanti sovietų ambasados veiklą 
ir ji įsitikins, ar ambasada nau
dojanti įbauginimo ir prievartos 
būdus .Tuo atveju jei britų vy
riausybė įsitikintų, kad sovietų 
ambasada šituokius būdus prak
tikuojanti, ji, britų vyriausybė, 
šį reikalą traktuotų ypatingai 
rimtai.

atstovavo žydelis Klenickis, J. 
švedas, K. Kaveckas, Kumpienė 
ir Gaudrimas.

Išleido "Tėviškėlė”, spausdino 
ViVi.

Pašvaistė išleido muz, B. Bud- 
riūno vyrų kvarteto dvi plokš
teles. Plokštelėse įdainuota B. 
Budriūno Tėvynei ir šauksmas, 
K. Griauzdės Alutis ir liaudies 
daina Subatos vakarėlį.

Kvartetas yra pasiruošęs įdai
nuoti daugiau dainų j plokšte
les, jeigu jau padarytų plokš
telių platinimas bus sėkmingas.

užbaigi- 
pastatė 

režisavo

Redakcijos ir administracijos adresas — DIRVA, 6820 Superior Avenue, Cleveland 3, Ohio.—Telefonas: ENdicott 
1-4486. Redaktorius Balys GAID2IŪNAS (buto telefonas: GArfieid 1-7406).

išgenamos į 
į avinukai par- 
avys nukerpa-

Ta, pačia proga, — kalbėjo 
toliau lordas Readingas, turiu 
dar kartą pakartoti ir pabrėžti, 
kad tremtiniai neturėtų kreipti 
dėmesio. į šios rūšies bandymus 
sudaryti jais ryšius ir juo la
biau pasiduoti tų įtakon.,

Br. Lietuvis

šio sezono Amerikos didžio
sios scenos muzikinis balansas 
rodo ,kad Europos klasikai tvir
tai laikosi orkestrų repertuaruo
se. Iš lėto žengia į skaitlingesnes 
auditorijas ir žinomieji moder
nieji kompozitoriai.

1951/52 metų sezoną JAV 
veikė 31 simfoninis orkestras, 
kurie atliko 4610 koncertų. Per 
visą sezoną buvo išpildyta 301 
kompozitoriaus 959 atskiri kū
riniai. 166 kūriniai buvo ame
rikiečių kompozitorių ir 793 — 
europiečių.

Iš 105 amerikiečių kompozi
torių labiausiai mėgiami ir po
puliariausi simfoninių orkestrų 
repertuaruose — Gershwinas, 
Barber, Gould ir Menotti.

Repertuaro 196 užsienio kom
pozitorių sąraše pirmauja Beet- 
hovenas, Mozartas, Bachas, 
Wagneris ir Brahmsas. 30 Beet- 
hoveno kūrinių buvo išpildyti 
394 atskiruose koncertuose. Mo- 
zarto ir Bacho kūriniai buvo 
skaitlingiausiai atstovaujami šio 
sezono repertuare.

Modernistai kompozi toriai 
Amerikos simfoniniuose orkes
truose pirmauja tokia tvarka — 
Sibelius (11 kūrinių, 72 kon
certai), Prokofieff (11 kūrinių, 
68 koncertai), Stravinsky (9 kū
riniai, 44 koncertai) ir Respighi menui. 
(9 kūriniai, 42 koncertai).

Pažymėtina, kad Amerikos 
simfoninių orkestrų repertuare 
amerikiečių kompozitorių kūri
niai tesudaro 6-9'f visų išpildo
mų kūrinių.

Amerikos 
Francis,, 
Cinęinnati 
takliuose, 
studijuoti 
studijoms ji gavo Fulbrighto 
stipendiją.

. Cincinnati operoje ji pasirodė 
Carmen. pastatyme 
vaidmenyje. Operą 
Metropolitan operos 
Fausto Cleva.

i, o avių skaičius 
Tai vadinamos 

Jos randasi

Generolas Mike Mechaelis, žy
mus Korėjos karo lauko vadas, 
pareiškė: "Mes perdaug laiko 
gaištame aiškindami savo ka
riams kodėl jie kovoja, o pa
mirštame juos išmokyti, kaip 
reikia kovoti.

Rygoje įvyko Pabaltijo kom
pozitorių pasitarimas masinės 
dainos Akysimais. Maskvos ko
munistą^ davė nurodymus, kaip 
per damą reikia bolševikinti 
Pabaltijo^ jaunimą. Lietuvos 
kompozitorius šiame pasitarime

Parlamente lordas Vansittar- 
tas paklausė, ar konsuliarinis 
sovietų ambasados skyrius su
daro tiesioginį spaudimą bet ku
ria forma tremtiniams, gyve
nantiems D. Britanijoje, steng
damasis juos įbauginti ir pri
versti grįžti į Sovietų okupuotus 
jųjų kilmės kraštus? Ar britų 
vyriausybė ketina pranešti so
vietų ambasadai, kad šitokios 
rūšies kišimasis į vidaus šio 
krašto reikalus besąlyginiai tu
rėtų liautis.

Lordas Readingas, Foreign 
Office pasekretorius, atsakyda
mas į šį lordo Vansittarto pa
klausimą, atsakė, kad tremtiniai, 
gyveną D. Britanijoje gali būti 
užtikrinti, jog visa ir tikra glo
ba juos apima britų teismai ir 
jokia svetima vyriausybė nega
li priversti juos apleisti D. Bri
taniją prieš jų valią.

Lordas Readingas kalbėjo, kad 
britų vyriausybei yra aišku, jog 
sovietų ambasados valdininkai 
darė žygių tremtinius, gyvenan
čius D. Britanijoje, priklabėti 
grįžti į Rusijos okupuotus kraš
tus. Britų vyriausybė taip pat 
žino, kad daugumui tremtinių- 
šitie bandymai užmegsti ryšius 
buvo nemalonūs ir kai kuriuose 
atsitikimuose jie iššaukė išgąstį 
ir neramumus.

(Atkelta iš 1-mo pusi.) 
bet galutinai išspręsti Korėjos 
problemą dar neįstengė.

lių lenktynes važiuoja visi, kas ‘ 
tik gali. Už norimą arklį pinigus 1 
gali užstatyti net per savo krau- ! 
tuvininką, kur perki maisto pro
duktus ir net telefonu. Darbo 
metu visi apie tai tik ir kalbasi. ’

N. Z., palyginus, dar labai jau- ' 
nas kraštas, (vos 100 jn.), todėl 
čia teatro, operos, baleto visai 
nėra. Yra tik simfoninis orkes
tras, kurį išlaiko valdžia, šiaip 1 
gi, dvasinio peno čia daug nerasi.. 1 
Pamažu steigiamos dramos mė- 1 
gėjų, baleto ir kt. sekcijos, bet 1 
jos išplaukia iš privačių asmenų 
iniciatyvos ir nieko įstabaus iki 1 
šiol dar nėra parodę. Gabesnieji 1 
baigę pirmąsias studijas, važiuo- ; 
ja kitur, daugiausiai į Angliją, : 
iš kur atgal nebegrįžta. Gal kiek 
geriau stovi menas ir literatūra.

Mokslo lygis čia yra žemas. 
Tėvai vaikų mokymu nesisieloja. 
Svarbu sulaukti 16 metų, tada 
jau mokslas nebeprivalomas. 
nors mokykloje ir nieko nebū- J 
tum išmokęs. Ūkininkai dar turi j 
pakankamai didelius ūkius, net 
ir vaikams padalijęs žemės' ne
aprėpia, kitiems'gi, daug nau
dingiau vaikus leisti dirbti, ne
gu mokytis, ypač, kad ir augštą- 
jį mokslą baigę ne geresnį atly
ginimą gauna už fizinį darbą 
dirbančius.

Baigiant*norlu pridėti keletą 
žodžių ir apie N. Z. lietuvių ma
žytę koloniją, vos 230 asmenų. 
Prieš tris metus mes buvome 
bene "pirmosios kregždės" šioje 
padangėje. Išlipdami į krantą 
ne kaip jautėmės, nes tikrai ne
daug ką apie N. Z. težinojome. 
1927 m. čia atvyko bene pirmie
ji du lietuviai, bet jie Lietuvą 
gana primiršę, todėl niekas čia 
mūsų nesutiko, išskyrus zelan- 
diečius ir abejonių pilną rytojų.

Pradžia visiems buvo labai 
sunki, pilna įvairiausių nemalo
nių pamokų, ypač turint sutar
tis. Trijų metų bėgyje susitau
pėme šiek tiek pinigo, jau dau
gelis turime pirkę namus, nors 
ir išsimokėjimui. Namas čia pa
grindinis dalykas, ypač šeimoms. 
Atrodo, kad sąmoningai buvome 
išsklaidyti po visą kraštą, todėl 
susibūrimas vienoje vietoje sun
kiai einasi. Greičiausiai turėsi
me, o gal jau ir turime, 4 pasto
vesnes lietuvių gyv. vietoves: 
Auklandą, Wellingtoną, Christ- 
churchą ir Dunediną bei šiek 
tiek gyvenančių dar padrikai. 
1952 m. birželio mėn. 1 d. nau
jai išrinkta N. Z. Lietuvių Bend
ruomenės Krašto Valdyba. Ją 
sudaro:

Dr. A. Butkus — pirm.; Br. 
Kuzma — vicepirm.; VI. But- 
kien ė— N. Z. Lietuvio red.; St. 
Jurkūnas — sekr. ir VI. Skridu- 
laitis — kasin.

Taip pa(t išrinkti apylinkių 
atstovai: Auklaridui — agr. C. 
Liutikas, Christchurchui — A. 
Kontvainis, Wellingtonūi — P. 
Ramutėnas.. •

Auklande agr. C. Liutiko ini
ciatyva suorganizuota bibliote- 

. kėlė ir sekmadieninė vargo mo- 
i kykla.

Visose apylinkėse vyksta šioks 
- toks judėjimas. Dėl mūsų mažo 
. skaičiaus didelių darbų nenuvei- 
• kiame, bet drąsiai galime pasa

kyti, kad šiandien zelandietis 
žino lietuvio vardą, žino, kodėl 
mes čia atsidūrėme ir apie mus 
nėra blogės nuomonės. Visi čia 
sugyvenam gražiai, esame viena 
šeima, likimo nublokšta beveik 
į patį Pietų polių, nors širdyje 
mums Lietuva yra nė kiek ne 
toliau, kaip tiems, kurie tariasi 
esą arčiau jos...

(Pabaiga)

Clevelande ilgesnį laiką sve
čiavosi buvęs Čiurlionio ansamb
lio koncertmeisteris A. Skridu- 
lis, kuris nuo 1949 m. rudens 
yra šv. Kazimiero parapijos 
vargonininkas Los Angeles, Ca- 
lifotnijoje.

šiais metais Lietuvoje Vil
niaus bolševikinė konservatorija 
išleido 59 vokalistų, pianistų, 
smuikininkų, dirigentų ir kitų 
muzikos specialistų.

Operos klasę, kurią veda A. 
Sodeika, šiemet baigė 11 daini
ninkų. Konservatorijos 
mo proga absolventai 
Fausto operą, kurią 
Kipras Petrauskas.

Joan 
gražiai pasirodžiusi 
operos vasaros spek- 
išvyksta į Paryžių 

operinio meno, šioms

nai. 
nešti 
galvą 
stumdyti golfo ar kt. 
apvažiuoti visas arklių 
nes, šunų konkursus ir 
seniai vienas ūkininkas 
ko dabartinės Anglijos 
nės automobilį, kuriuo 
vizituoti N. Z. Kiti iš jo juokia
si, kad turės kuo šunis vežioti...

Jau iš to galima spręsti, kaip 
čia gyvena ūkininkai, žinoma, 
dažnam jų gale metų, kai reikia 
mokėti pajamų mokestį, galas 
su galu nebe visai sueina, bet 
tai daugiau smegenų trūkumo 
požymis, bet ne blogi metai...

Darbininkai gyvena kukliai, 
nors daug geriau, negu Lietu
voje. Kurie neišgeria, turi nuo
savas mašinas,. gerai įrengtus 
butus, nors šeima ir būtų gausi.

Didelis palengvinimas zelan- 
diečiui yra soc. draudimas. Su
sirgus nei ligoninė, nei vaistai 
nekainoja, o be to, ir sergan
čiojo šeima gauna, 2/3 ligonio 
uždarbio. (Kiekvienas dirbantis 
soc. draudimui moka 1,5 ąil. nuo 
kiekvieno svaro) Vaikui iki 16 
m. amžiaus mokama vad. šeimos 
parama: 2 sv. 3 šil. 4 p. per mė
nesį.

N. Z. save vadina .Anglijos 
dominija, turi savistovų . parla
mentą ir Anglijos karaliaus ski-

KORĖJA — MŪSŲ 
DIDŽIAUSIA 

PAMOKA

(Tęsinys iš pereito numerio)
N. Zelandija yra žemės ūkio 

kraštas, nors juo tesiverčia tik 
apie 30'< visų gyventojų. Tai 
yra tik dėl to, kad žemės ūkis 
yra labai mechanizuotas ir ūki
ninkai daugiausia augina avis 
vilnai bęi mėsai, kas nereikalau
ja daug žmogaus darbo jėgos. 
Ūkiai yra labai dideli. 100 ha 
ūkis čia žemiau vidutinio. Yra 
tokių sodybų, kur plotas apima 
tūkstančius akrų 
viršija 20.000. 1 
stotys (station). 
kalnų' papėdėse.

Pavasarį avys 
kalnus, gi rudenį 
duodami mėsai, : 
mos ir ganomos kalnų papėdėse. 
Be avių ūkio verčiamasi ir pie
no ūkiu. Sėjama kviečių, avižų 
ir bulvių, o avims žiemos paša
rui sėjami griežčiai, ant kurių 
žiemos metu ganosi avys.

Seniau N. Z. kviečius net eks
portuodavo. šiandien, dėl ūkio 
konjunktūros palankios vilnai, 
kviečius tenka importuoti. Trūk
stama ir bulvių, nors anksčiau 
jas tekdavo versti į jūrą, nes 
nebūdavo kur--dėti. Vyriausybė 
veda plačią akciją užauginti pa
kankamai savų kviečių.

Ūkiai, kaip minėjau, labai me
chanizuoti, kiekvienas turi įvai
rias modernias mašinas. 200-300 
akrų ūkį tvarko vienas žmogus. 
Kviečius ir žoles pjauna ir kulia 
ant lauko, šiaudus degina, žolių 
sėklas eksportuoja. Tačiau žoles 
dažnai apipuola kenkėjai. Kartais 
sausros žoles išdžiovina ir vidur
vasaryje laukai baltuoja kaip 
rudenį, ūkininkai gana pažan
gūs. Vyriausybė ūkius remia ir 
nustato palankias, tvirtas kainas 
bei skiria subsidijas.

Mano nuomonė, N. Z. geriau
siai gyvena ūkininkai ir biznie- 

Bet koks biznis čia gali 
gerą pinigą, jei turi gerą 

. Ūkininkai turi laiko pa- 
sviedinį, 
lenkty- 
kt. Ne- 
nusipir- 
karalie- 
rengėsi

Kaina ir tiražas nepažymėta.
J. Vč.

ANGLIJOJ SOVIETAI 
PERSEKIOJA 
TREMTINIUS

Į ši graži knygutė bus ne tik 
I pasiskaityti ir pavartyti. Kiek- 
| vienas tėvas galės ją panaudoti 
kaip iliustraciją savo pasakoji
mams. Jos tekstas ir vaizdai 
padės nupiešti gražius Lietuvos

Vasario 16 Gimnazija džiau
giasi galėdama vėl paskelbti 
naujų 7 rėmėjų būrelių sąrašą 
ir išreikšti širdingą padėką vi
siems būrelių iniciatoriams ir 
nariams. 56 mokiniams mokslas 
Vasario 16 Gimnazijoje užtik
rintas, ir gamnazijos materiali
nė padėtis žymiai pagerėjo. Ta
čiau sunkumų vis dar yra, nes 
daugelis mokinių dar neturi glo
bėjų. Iki atsiras daugiau globė
jų, teks dalintis visiems tuo, 
kas turima ir gaunama iš nuo
latinių rėmėjų ir nenuolatinių 
aukų ir dovanų. Bet tai nėra 
nepakeliama, matant kaip jaut
riai mūsų tautiečiai atsiliepia į 
Gimnazijos prašymus padėti, 
jaučiant tvirtą jų nusistatymą 
užtikrinti Vasario 16 Gimnazijos 
egzistenciją ateičiai.

štai nauji mokinių rėmėjų 
būreliai: Chicagoje — K. Pim- 
pė, Worcesteryje — P. Pauliu- 
konis, Clevelande — J. Leimo- 
nas, Chicagoje — A. Markevi
čius, Detroite — P. Vedeika.

Rėmėjai pinigus galit siųsti 
per Balfą arba tiesiai Gimnazi
jai — kaip patogiau. Siunčiant 
per Balfą, doleriai iškeičiami į 
markes (DM) palenkesnėmis są
lygomis, tiktai ilgiau trunka, 
kol tokiu keliu Gimnazija tuos 
pinigus gauna. Vienokiu ar ki
tokiu atveju Gimnazijai praneš
ti, kada ir kaip pinigai išsiųsti. 
Siunčiant tiesiai Gimnazijai, pa
togiausia siųsti pašto perlaida 
(money order) šiuo adrešu:

"An das Litaųische Gymna- 
sium, (23) Diepholz-Flugplatz, 
Block Nr. 7, Germany, Brit. 
Žone”.

Teko sužinoti, kad kaikurios 
pašto įstaigos, siunčiant G-jai 
pinigus, reikalauja nurodyti be 
įstaigos ir asmens vardą. Tuo 
atveju nūrodytina Gimnazijos 
Direktoriaus Antano Giedraičio 
pavardė. '

vaizdus, duos progos papasakoti 
apie Lietuvos praeitį.

Ne paslaptis, kad lituanistikos 
dalykai taip vadinamose mokyk
lose šlubuoja ir rodo tendencijos 
blogėti. Turime grįžti J "darak
torių” gadynę: patys tėvai turi 
imtis to darbo. Jau prieš eidami 
j mokyklą vaikai turėtų išmokti 
skaityti lietuviškai garsų lieji
mo. metodu: Bus trigubai sun
kiau mokyti skaityti lietuviškai, 
kai vaikas pasisavins anglišką 
spelling’ą.

Ši knygutė pasitarnaus ir kaip 
patrauklus elementorius.

Kaip būtų puiku, jei galėtume 
tokių gražių dalykų susilaukti 
daugiau. Tėvai turėtų padėti 
vaikų literatūrai gausėti. Ir ra
šytojas ir dailininkas gali pada
ryti gražių dalykų, bet juos at
spausdinti jau reikia, to realaus 
dalyko — pinigo. Aš tikiu, kad 
jei šis leidinėlis apmokėtų spaus
dinimo išlaidas, jų galėtume su
silaukti ir daugiau. Man rodos, 
kad jei Vytė Nemunėlis nepa
gailės savo žodžio, nei Vladas 
Vijeikis pieštuko tokiems rei
kalams.

riamą generalinį gubernatorių. 
Zelandiečiai, nors jau gimę ir 
augę N. Z, Angliją vadina 
”Home” ir jai jaučia didelį sen
timentą. Praktiškai N. Z. tik 
vidaus gyvenime tvarkosi savis
toviai. šiaip gi, turi visas direk
tyvas gauti iš Anglijos. Todėl 
viskas iš čia plaukia į Angliją ir ; 
grįžta atgal tik menkos kokybės 
nuotrupų pavidale.

Svetimšaliai čia nemėgiami, 
ypač, jei sugeba prasimušti į ge
resnį darbą. Nemėgiami net ir 
anglai imigrantai, nes jie kriti
kuoja zelandiečius bei nori dar- • 
be pirmenybių. Bet dėl mažo 
gyv. skaičiaus, imigracija visą 
laiką nesustoja. Darbininkų trū
kumas begalinis. , Darbdaviai 
dažnai suka galvas, iš kur iš- 1 
traukti naują žmogų vietoje iš- • 
einančio, nd(s čia nėra nieko 
lengvesnio, kaip pakeisti darbą, 
ypač fizinį. Pirmieji tremtiniai 
savo'dviejų metų "katorgą” dau
gumoje turėjo atlikti ūkiuose, 1 
nes ten sunkiausia gauti darbo 1 
jėgą, ypač, kad už ją nenorima 1 
daugiau mokėti, negu valdžios • 
nustatyta. 1

Zelandiečiai papročius tvarko 1 
įstatymais. Sekmadieniais čia 
viskas uždaryta, išskyrus baž- : 
nyčias. Restoranai uždaromi 6 : 
vai. vak., šeštadienį anksčiau, ' 
todėl mėgėjai gerti iš darbo tie
siai bėga į restoraną ir, būdami 
alkani, tuoj nusigeria. Naktinių 
lokalų visai nėra. Taip pat nie
kur neduodama ir neimama ar
batpinigių.

Zelandiečių moralė nėra aukš
ta. Skyrybos — dažnas reiškinys. 
Jaunimas nuo 16 m. jau sava
rankiškas, nes pradeda dirbti, 
gauna algą, tėvams apmoka už 
jų išlaikymą, o likusius pinigus 
leidžia, kaip išmano. Ūkininkai 
savo vaikams, virš 16 m., moka 
už darbą ūkyje, nes šiaip išeitų 
į miestą. Vyras paprastai neve
da, kol neturi nuosavo namo, ar- 
ma, mažų mažiausiai, buto. Vy
ras butą ir įrengia. Moterys čia 
eina "namų papuošalo” parei
gas. Vyrai skalbia skalbinius, 
mazgoja indus, aptvarko butą, 
vaikus, ne vienas ir gerus pyra
gus iškepa ... Iš pat mažų dienų 
berniukai prigriebiami prie na
mų ruošos, todėl ir užaugę to 
darbo nesikrato.

Kur tik nueisi, be puoduko ar
batos neištrūksi. Arbata čia lyg 
tas gyvenimo eleksyras. Ji ge
riama ne mažiau, kaip penkis 
kartus į dieną. Darbo metu 10 
vai. ryto ir 3 vai. po piet visoj 
Zelandijoj darbas sustoja 15 
min. arbatai išgerti. Visi susi
rinkimai baigiasi arbatos puodu
ku.

Nemandagu pasibeldus tuoj 
eiti į vidų: reikia laukti, kol 
duris kas nors atidarys; taip pat 
nėra mandagu belstis į paradines 
duris.

. Sportas N. Z. labai mėgiamas. 
■ Menkiausios žaidynės ,ir arelių 

lenktynės transliuojamos per ra- 
i diją. Zelandiečiai labai didžiuo-
• jasi savo "Rugby" komanda.
• Mėgsta futbolą, golfą ir kt. Į ark-

JAU 56 MOKINIAI 
GLOBOJAMI

RĖMĖJŲ BŪRELIŲ STEIGIMO 
VAJUS VYKSTA TOLIAU

ŪKININKAS ANGLIJOS KARALIENĖS AUTOMOBILY. — GERIAUSIAS PASAULY SOCI
ALINIS DRAUDIMAS. — ANGLIJAI DIDELIS SENTIMENTAS. — SVETIMŠALIAI NEMĖ
GIAMI. BET DARBININKŲ TRŪKUMAS BEGALIS. — BLOGAI MĖGSTANTIEMS ĮSIGER
TI. — JAUNIMAS NUO 16 METŲ SAVARANKIŠKAS. — MOTERYS TIK NAMŲ PAPUOŠA 
EAS. — ARBATA VISŲ VAIŠIŲ PAGRINDAS___ N. ZELANDIJOS LIETUVIŲ KOLONIJA

DIRVA ” šiomis dienomis pasirodė ar 
tik ne pirma tos rūšies knygutė 
mažiesiems skaitytojams ir pa
veikslėlių žiūrėtojams. Vytės 
Nemunėlio eilėraštį Lietuvai Tė
vynei Vladas Vijpikis, pasaky
čiau, ne iliustravo, bet nupiešė: 
kiekvienom dviem eilutėm — at
skiras vaizdas.

Ar bus gražūs miestai,
Ar miškai bananų, 
Ar, kaip rojaus gėlės, 
Džiugins akį mano, 
Ar didžiulės palmės 
Puoš dangaus mėlynę, 
Aš vijjur regėsiu 
Lietuvą Tėvynę.
Gražių miestų, rojaus gėlių ir 

palmių vaizdams, duoda atsa
kymą ketvirtasis vaizdas, kur 
berniukas regi tėvynės vaizdą: 
kryžių tarp berželių. Tokiais 
vaizdais iliustruotas visas eilė
raštis: 24 eilutėms teksto — 12 
vaizdų. Viršelį iš lauko puošia 
gražus Lietuvos peisažas, o iš 
vidaus — lietuviški ornamentai. 
Vaizdai dviejų spalvų, ir kiek
vieno vaizdo spalvos keičiasi. 
Tokiu būdu per 12 vaizdų pa
naudota beveik visos spektro 
spalvos. Piešiniai daryti pieštu
kais, spalvos švelnios, kas taip 

! charakteringa lietuvių liaudies

Generolas Matthew Ridgway 
perėmęs vadovavimą pranešė 
Pentagonui, kad nesiųstų karių 
nemokančių kopti kalnais, bet 
tokius, kurie moka kopti kalnais, 
žygiuotų greitai ir vikriai, kaip 
vietiniai ir pasiruošę kovai.

Matome, kad Amerikos karinė 
vadovybė, Korėjoje pasimokius, 
turėjo pakeisti kai kuriuos ap
mokymo metodus.

Šiandieną visų rūšių ginklai 
vieningai ir sutartinai veda ko
vą. Dar niekad nebuvo tokio 
glaudaus bendradarbiavimo šia
me pusiausalyje tarp žemės, oro 
ir vandens pajėgų.

Kūrėjos karas, pradžioje pa
vadintas "Jungtinių Tautų Po
licinė Akcija”, išsivystė į reiš
kinį, kurį istorija pavadins pa
skutiniu trimito įspėjimu visoms 
laisvoms pasaulio tautoms, skel
bdamas artėjantį, pavojų. Isto
rija gal taip pat konstatuoti, 
kad J. Stalinas padarė didžiau
sią komunizmo klaidą, įsakyda
mas peržengti 38 paralelę 1950 
metais birželio mėn. '

Vyrai, kurie kovojo, kentėjo 
ir gvyybę paliko Korėjoje tikė
josi, kad ne veltui liejo kraują. 
Jie laukia, kad pasaulis sukils 
bendroje kovoje ir fgįns atskiro 
žmogaus laisvės, garbės ir tei
singumo troškimą, kurį. komu
nizmas slopinte slopina.

Dr, M. Žilinskienė

PASTABA 
Prie Straipsnio apie 
lietuvių santykius su 

lenkais
Paskutiniuose "Dirvos” nu

meriuose išspausdintas straips
nis apie lietuvių-lenkų santykius 
ateityje yra parašytas 1946 me
tų vasarą, Paryžiuje, vienam 
lenkų laikraštininkui (kilusiam 
iš Lietuvos) prašant pareikšti 
tuo klausimo nuomonę iš lietu
vių pusės, ši nuomonė anuomet 
buvo perduota, kaip visiškai 
privati nuomonė. Straipsnis tada 
buvo išverstas į lenkų kalbą ir 
svarstytas nedideliame tuo me
tu Paryžiuje gyvenusių lenkų 
būrelyje. Nebeteko tada patirti, 
kokio atgarsio tos mintys susi
laukė tame lenkų būrelyje, nes 
"ryšininkas” gyvenimo buvo nu
blokštas neaiškiai težinoma 
kryptimi...

Po šešerių metų žvilgterėjus 
į tą rašinį, paaiškėjo, kad iš 
esmės beveik niekas nepasikei
tė, kaikurie dalykai, kurie anuo
met buvo tik spėjami, dabar 
jau pasitvirtino. Paskatintas 
vieno veiklaus vilniečio' pritari
mo, ryžausi tas mintis dabar 
paskelbti — irgi tik kaip visiš
kai privačią nuomonę, kuri, gal
būt, gali tikti kaip medžiaga 
diskusijoms tuo klausimu mūsų 
tarpe, arba gal ir pasitaikan
čiuose kontaktuose su lenkų vei
kėjais. Suprantama, tos mintys 
nieko iš mūsų oficialiai neįpa
reigoja..


