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STUDENTŲ 

REZOLIUCIJOS

Antrasis Lietuvių Studentų 
Sąjungos Amerikoje Višuotinis 
Suvažiavimas, pakartotinai pa
brėžia, kad lietuviai studentai 
pirmąja savo pareiga laiko to- 
bulinimąsį savo profesinėje sri
tyje, siekiant kuo augštesnio iš
silavinimo, gausesnio žinių įgi
jimo ir pasiruošimo ateities už
daviniams.

Laikome, kad visuomeniškas 
lavinimasis išeina iš principo, 
kad lietuvio studento pareiga 
yra darbuotis ne tik savo srity
je, bet ir veikti plačiojoje lietu
vių visuomenėje.

Norėdami atsiekti sklandesnio 
Studentų Sąjungos organizaci
nio veikimo, rainame Sąjungos, 
narius prie glaudesnio bendra
darbiavimo ir nuoširdesnio ko- 
operavimo organizacijos ribose.

Našesnei veiklai išvystyti su
važiavimas pageidauja glaudes
nių santykių su amerikiečiais 
lietuviais studentais.

Lietuviai studentai Ameriko
je pakartoja savo nusistatymą 
nenutraukiamai domėtis ir rū
pintis politinių gyvenimu, sekti 
politinių įvykių raidą, bet ne
sikišti į tuščias partines riete
nas.

Reiškiame savo nusistatymą 
visais įmanomais būdais ginti 
Lietuvos bylos reikalą, infor
muojant amerikiečių akademi
nius sluogsnius bei amerikiečių 
visuomenę apie tikrąją Lietuvos 
padėtį; stebėti amerikiečių spau
dą beiįediinius.ir.ątepgp/i atiį 
taisyti pasirodžiusias klaidingas 
informacijas.
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Kaip juos ”Amerikos Balsas” perduoda 
anapus uždangos
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Mūsų svarbiausias tik 
išlikti tikrais ir sąmoninu 
tuviais, naudingais Lietuvis 
laisvinimo kovoje ir laisvos tė
vynės atstatyme. Todėl Antrasis 
Lietuvių Studentų Sąjungas 
Amerikoje Visuotinis Suvažiavi
mas nutaria:

Pirma, aktyviai paremti Li
tuanistikos Instituto veiklą, ku
rio vienas iš svarbiausių tikslų 
yra lietuvybės išlaikymas Ame
rikoje.

Antra, palaikyti lietuvių kal
bos grynumą.

Trečia, bendradarbiauti7 :ir- vi
sokiais būdais remti lietuvišką 
spaudą. 1

Ketvirta, skatinti lietuvybės 
išlaikymą kuriant lietuviškas 
šeimas ir pabrėžiant jaunimo; 
auklėjimą lietuviškoje dvasioje^
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REZOLIUCIJA POLITINIAMS 

VEIKSNIAMS

JAV Lietuviai Studentai vi
sada rūpinęsi ir sielojęsi gyvy
biniais mūsų, tautos reikalais 
bei kova dėl jos išlaisvinimo, su 
nerimu širdyse pergyvena da
bartinę. mūsų politinių organų 
krizę ir tikisi, kad augšęiausias 
visų tikrų lietuvių tikslas — 
Lietuvos laisvė — nugalės visas 
asmenines ambicijas, visas par
tines nesantaikas,,, ir paskatins 
juos bendram. Lietuvos išlaisvi
nimo darbui, Lietuvos vardo kė
limui ir kovai už Lietuvos lais
vę.
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ŠALPOS REIKALU

Įvertindami sunkią medžiagi
nę daugumos mokslo siekiančių 
jaunuolių padėtį nutariame pa-

Spaudoje pasirodė pranešimai, 
kaip "Amerikos Balsas” per
duoda į anapus geležinės uždan
gos rinkiminėje propagandoje 
pasigirdusius pavergtųjų kraš
tų išlaisvinimo šūkius.

Kaip žinome, kandidatai į pre
zidentus stengiasi pabrėžti, kad 
jie yra už pavergtų kraštų iš
laisvinimą. Kiekvienas stengia
si pasakyti daugiau, drąsiau — 
be abejojimo, ne vierjtik savo 
įsitikinimą parodydami, bet taip 
pat stengdamiesi ir'jtįkti tiems 
balsuotojams, kuiįems rūpi pa
vergtųjų kraštų/išlaisvinimas.

Iš kitos pusės, jie vengia ir 
perdaug pasakyti. Irgi, be abe
jo, ne vien/tik todėl, kad neper- 
daug atidengtų galimus planus, 
kad nesudarytų tarptautinių 
keblumų, bet taip pat ir kad 
neišgąsdintų tų balsuotojų, ku
riems labiau rūpi sumažinti au
kas ir išlaidas, negu ką nors 
laisvinti.

"Amerikos Balsas” sakosi de
dąs pastangas nušviesti padėtį 
teisingai, tai yra, neslopinti vil
čių, bet ir nežadinti jų daugiau, 
negu yra tikro pagrindo.

-Savaitinėje "Amerikos. Balsai 
pranešimų santraukoj vieną iš 
pirmųjų vietų užima gen. Eisen- 
howerio pareiškimas New Yor- 
ke, veteranų kongrese: "Mes 
niekad nenurimsim, kol paverg
tosios tautos neturės visiškos 
laisvės, — tą mes turim aiškiai 
pasakyti Kremliui”.

Buvo padaryta ir kitų kraštų 
atsiliepimų apžvalga, visų pirma 
nurodant "Pravdos" nuomonę, 
anot kurios Eisenhovveris siekia 
užkariauti visą Rytų Europą ir 
Aziją "amerikinei imperijai”. 
Taip pat buvo paminėtas Vakarų 
Europos susirūpinimas Eisen- 
howerio iškeltais išlaisvinimo 
šūkiais — susirūpinimas, kad jų 
vykdymas gali sukelti karą ...

Bet čia pat buvo nurodyta, 
jog Eisenhoweris savo kalbose 
apie pavergtų tautų išlaisvinimą 
nei kartą neužsiminė apie gink
luotos pajėgos panaudojimą tam 
tikslui. Buvo paminėtos John F. 
Dulles kalbos apie "pavergtųjų 
kraštų taikingą revoliuciją”, pa
brėžiant, kad nei Eisenhovveris, 
nei Dulles nekvietė rinkikus ti
kėti, jog jų siūlomoji politika 
numato karą, kaip išlaisvinimo 
priemonę... Anot "AB" aiški
nimo, sakydami, kad amerikiečių 
sąžinė niekad nebus rami, kol 
tiek daug tautų gyvena vergi- 
joj, jie tik išrieškė amerikiečių 
jausmą, kurį jie turi ne vien tik 
dabar, bet kurį turėjo ir visais 
laikais,.,

Drauge buvo nurodyta, kad 
užsienių politikos klausimuose 

^lygiai Eisenhowęris, lygiai Ste- 
vensonas yra maždaug vienodo 
L ; . ■... ~
kartotinai kreiptis į lietuviškąją 
visuomenę bei organizacijas pra
šydami visokeriopos paramos, 
kuri įgalintų ir paskatintų moks
lo trokštantį, jaunimą siekti iš
silavinimo taip svarbiam laisvo
sios Lietuvos atstatymo darbui.

*

Studentų suvažiavimas pri
ėmė yezoliuciją ir Valstybės De- 

i partamentui, kurioje prašo pa- 
! galbos Lietuvą iš pavergimo iš- 
I ■■ ---- 1—■— .

nusistatymo. Buvo perduotas 
Stevensono pareiškimas Grand 
Rapids: "Mes (Jungt. Valst.) ir 
toliau darysim viską, kad ateitų 
diena, kada visos tautos galės 
pasirinkti savo valdžias ir vaikš
čioti tiesiai, be baimės”. Buvo 
primintas ir prezidento Truma
no pareiškimas Parkersburge, 
jog Jungtinės Valstybės eile po
zityvių būdų jau yra įrodžiusios, 
kad jos "neužmiršo tautų, ku
rias yra pavergę Sovietai”. Ta
čiau nebuvo paminėta ta prezi
dento kalbos vieta, kurioje jis 
pabrėžė, jog pavergtųjų tautų 
negalima išlaisvinti be karo, ir 
kurioj prezidentas (panašiai, 
kaip ir Sovietų atstovas Mali- 
kas) priekaištavo Eisenhovveriui, 
esą jis, kalbėdamas apie išlais
vinimą, vedąs į trečiąjį pasau
linį karą...

• *
Ginčas dėl išlaisvinimo klau

simo dar nuolat atgyja. J. F. 
Dulles kitoj kalboj dar kartą 
pabrėžė, jog esą absurdiška gen. 
Eisenhowerio kalboje matyti 
kurstymą į "visuotinį beginklių 
vergų sukilimą”, kuris, supran
tama; pasibaigtų tragedija. Jis 

■tVTrtfiifi, jogu ”yfa daugybė kitų 
taikingų būdų, kuriais Rusijos 
despotų padėtį galima padaryti 
taip nepakeliamai sunkią, kad 
jie patys pasitrauks iš valdžios”. 
Koki tie būdai, J. F. Dulles ne
pasako, bet nurodė kiek abejo
tinos vertės pavyzdį, sakyda
mas: "Tai buvo parodyta Jugo
slavijoj”. ..
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Gen. Eisenhovveris Philadel- 
phijoj dar kartą pabrėžė išlais
vinimo šūkį, bet "taikingomis ir 
tik taikingomis priemonėmis”. 
Tačiau daugelis vistiek tuo abe
joja ir tvirtina, jog iš vien tai
kingų priemonių nieko neišeis. 
”Newsweek” bendradarbis E. K. 
Lindley, nurodydamas net Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos pa
vyzdį, sako, kad tokiomis prie
monėmis, kaip okupacijos ar in- 
korparavimo nepripažin imas, 
užuojauta, parama egzilams ir 
t.t., nieko nepasiekta. Jo išvada 
tokia: "Esamose sąlygose ne
galima jų išvaduoti taikingomis 
priemonėmis, be Vakarų pasiry
žimo griebtis didžiojo karo. Rei
kia tikėtis, kad normalioje daly
kų eigoje Vakarai pakankamai 
sustiprės, kad galėtų pereiti j 
efektyvią kontrofenzyvą. , Bet 
klausimai apie laiką ir metodus 
yra per sudėtingi, kad juos būtų 
galima išmintingai išdiskutuoti 
partinėse politinės agitacijos 
prakalbose”...
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Prezidentinės lenktynės jąu 
įsisiūbavo visu, smarkumu. Abu 
— respublikonų^, ir demokratų 
kandidatai dabžtūžkūriavo ame
rikoniškosios spaudos pirmuo
sius puslapius. Tny’-pareiškimai 
beveik jau ir kartojasi, bet tai 
vienur tai kitur kalbėdami, pa- 
gylina ar palygina ankščiau pa
sakytas kalbas. Bendrai, visi 
pripažįsta, kad užsienių politi
koj abu kandidatai sako, maž-

rį palaiko ir 75% visos Ame- ti. 
rikos spaudos. O tai labai svar
bus ir daug nulemiantis reiški- 
nys.

Einant prezidentinėm lenkty
nėm, prasidėjo ir aktyvus ragi
nimas, kad visi piliečiai, turin
tieji teisę balsuoti, tos progos 
nepraleistų ir aktyviai prisidėtų 
prie būsimos augščiausios kraš
to vadovybės sudarymo.

Amerikoje yra labai didelis
daug, tą patį, tik kitais žodžiais procentas piliečių, kurie šia savo
ir kitokiomis frazėmis. j pareiga nesidomi. Sakysim, to-

Viešosios nuomonės stebėto-. kiam Clevelande, kuris turi su
-jai teigia, kad jei šiuo metu : priėmiesščiais apie 1 milioną gy-
įvyktų rinkimai, juos laimėtų 
Eisenhoweris. Laimėtų nedide
liu persvara, bet užtikrintai. Gi 
kas bus vėliau, kada bus pasa
kytos visos kalbos ir rinkėjai eis 
atiduoti savo balsus, jau nebe
nori pranašauti. Mat, buvo pa
simokyta iš Trumano ir Dewey 
lenktynių prieš keturius me
tus ...

Tie patys viešosios nuomonės 
reiškėjai teigia, kad Eisenhowe-

Tautinės Sąjungos centro 
dovybė rugsėjo mėn. 21 d. 
sirenka j Union City, Conn. 
tarti aktualiuosius Sąjungos rei
kalus. Į posėdžius yra pakviesti 
ir Tautinės Sąjungos Brooklyno 
abiejų skyrių pirmininkai.

Tą pačią dieną Tautinės Są
jungos Waterburio skyrius Lin- 
den parke, Union City, Conn. 
rengia gegužinę, kurios metu 
kalbės kongresmanas J. Peter- 
son ir respublikonų pirminin
kas Bensen. Prakalbų ir geguži
nės pradžia 12 vai.

A. VANAGAIČIO 
MONOGRAFIJA

J. J. Bačiūnas leidžia muziko 
. Vanagaičio monografiją. 

Įvairūs asmenys yra paprašyti 
apie A. Vanagaitį parašyti savo 
prisiminimus ir jo darbo verti
nimus. Monografiją redaguoją 
rašytojas V. Alantas.

ANTRŲJŲ ŠIAURĖS 
AMERIKOS 
ŽAIDYNIŲ 
KOMITETO 

PRANEŠIMAS

l

Grįžtant prie "Amerikos Bal
so”, pažymėtina, kad jo siųstu
vas laive šį sekmadienį jau pra
dėjo reguliarų programų siunti
mą. Siųstuvas veikia dviem ban
gom : vidutinėm — 150 kw stip
rumo ir trumpom — 35 kw. Bet 
į Sovietų Sąjungos ribas jis.kal
ba tik keturiomis kalbomis: ar
mėnų, gruzinių, azerbeidžaniečių 
ir totorių. Be to, jis siunčia 
programas' turkų, .persų, arabų, 
hebrajų ir anglų kalbomis — į 
Artimuosius Rytus, šiuo metu 
laivas plūduriuojąs ties Rhodos 
sala (netoli nuo Graikijos). Tai
gi Lietuvos šio laivo veikla .ne
liečia.

Tas ypatingai svarbu ir 
mums, lietuviams, kurie esame 
labai suinteresuoti, kad Ameri- 

"kbybūtų tokia vadovybė/"kuri 
padėtų išlaisvinti mūsų žudomą 
tėvynę.

Daugelyje vietovių, respubli
konų ar demokratų sąrašuose, 
didesnei ar mažesnei pareigai, 
yra nominuotų ir lietuvių kan
didatų. Ypač tose vietovėse lie
tuviai turi būti aktyvūs ir pa
sirodyti, kad išstatyti kandida
tai turi paramą.

Iš Chicagos lietuviai demo
kratai nusiskundžia, kad jiems 
nesiseka savo kandidatus išsta
tyti j vienas ar kitas pareigas.

ventojų, savo pareigos neatlie
ka apie 300,000 piliečių. Panašus 
procentas ir kitose Amerikos j Lietuviams respublikonams ten 
vietose, šiais metais dedamos einasi geriau ir jie kandidatų 
pastangos, kad tas procentas bū. 
tų smarkiai sumažintas.

Kaip žinia, registracija bal
suoti baigiasi rugsėjo 24 dieną. 
Taigi laiko nedaug beliko. Kiek- 
viena vietovė turi savo registra
cijos stotis ir jas kiekvienas 
sąmoningas turi laiku aplanky-

TEBEVERDA EGIPTE
Egipte įvykdytas gen. Naguib 

perversmas ir karaliaus Faruko 
išvarymas iš Egipto, pačiam 
Egiptui nedavė to, ko perversmi
ninkai paskubomis siekė. Kariai 
dažnai mano, kad ginklu galima 
visus ........
tikai, 
žiūri 
Anot 
viskam turi ateiti, eilė, ir dar 
net nepaskubinta.

Perversmininkų pastat y t a s 
ministeris pirmininkas Maher, 
kaip dabar praneša Turkijos 
laikraščiai, kiek pajėgė laviravo 
tarp savo vyriausybės narių ir 
karinio komiteto, kuris stovi už 
gen. Naguib pečių. Bet tas la
viravimas jam pasidarė nebe
įmanomas ir atsistatidino. Atsi- 
stadinimo tikrosios priežastys 
nepraneštos, bet aišku, kad jis 
nepajėgia krašto išvesti iš su
sidariusių bėdų. Gi jų Egiptas 
turi nemažai. įtakinga vaftistų 
partija nori revoliucinių žygių, 1 . -
nori anglus jėga išmesti iš Egip-Į tinka Irano įvykiai. Jie tais įvy
to teritorijos, nuosaikesnieji ma-|kiais esą tiesiog užkrėsti, .

reikalus sutvarkyti. Poli- 
deja, j panašius reikalus 
su nemažu skeptiškumu. 
Adenauerio išsireiškimo,

no, kad tuo nieko gero nebus lai
mėta.

Egipto perversmininkams bė
ry skinant padėtį, spaudoje nuo
lat pasirodo sensancingi prane
šimai apie buvusio karaliaus po
linkius, turtus, nesiskaitymą su 
tautos siekimais. Kaip ten iš 
tikrųjų yra labai sunku pasaky
ti. Mat, dažniaūsiai, kas turi 
savo rankose valdžią, tas turi ir 
teisybę...

Egipto vidaus reikalų stebėto
jai tvirtina, vaftistų partija yra 
gerai susiorganizavusi ir laukia 
progos, kada gen. Naguib sieki
mai bus sužlugę. Tada jie Egip
te padarys dar vieną perversmą. 
Jie, turėdami tautos daugumą, 
pesunkiai galėsią ir savo siekius 
pradėti vykdyti. Gi tie siekiai 
anglams yra labai nedraugingi. 

1 Bendrai, egiptiečiams labai pa-

: turi. Chicagiečiams, ir kitose 
panašiose vietose gyvenantiems 
lietuviams, mes galime tik pa
tarti, kad jie gal ne tiek paisy
tų, kuriam sąraše yra lietuvių, 
bet kad lietuvių būtų ir tik už 
juos būtų atiduoti balsai. De
mokratas ar respublikonas, ne 
tiek svarbu, bet labai svarbu, 
kad renkamasis būtų geras lie
tuvis, ginfų lietuvių ir Lietuvos 
reikalus, žinoma, labai dideliam 
savos partijos gerbėjui gal ir 
bus kiek skaudu balsuoti už 
priešingos partijos kandidatus, 
bet lietuvybės pareiga reikalau
ja, kad tik taip būtų pasielgta.

Ir jei mes visi taip elgsimės, 
mes daug daugiau įvairių parei
gūnų pravesim Į atsakingus dar
bus, kitiems parodysim mokėji
mą susiklausyti, mokėjimą ben
druosius savo reikalus aukščiau 
iškelti. O tokiais būdami visose, 
srityse daugiau ir laimėsim.

GERAI SEKASI 
BROCKTONO 

PARODAI
Praėjusiam Dirvos numeryje 

buvom davę eilę žinių, kaip lie
tuvių numatyta pasirodyti 
Brocktono parodoje. Dirvos ben- 

■ dradarbis iš’Worcesterio mums 
jau atsiuntė įdomų parodos ap
rašymą. Jis bus įdėtas kitame 
Dirvos numeryje. Dabar gi kvie
čiame visus lietuvius, kurie tik 
dar suskubsite, parodą aplanky-

____ ■ . -1

Vyr. FASKo pavedimu ir Cle
velando lietuvių sporto klubo 
"ŽAIBAS” iniciatyva iš lietuvių 
visuomenės atstovų sudarytasis 
Antr. šiaur. Amerikos Lietuviu 
Sporto žaidynių organizacinis 
komitetas rugpjūčio 15 d. susi
rinko savo likvidaciniam posė
džiui, kuriame buvo sudaryta 
galutini žaidynių piniginė apys
kaita ir įvertinta žaidynių eiga 
bei jų organizacija.

Komitetas • turėjo iš viso pa
jamų $681,53. Rengiant žaidy
nes susidarė išlaidų $485,05 ir 
tuo būdu liko pinigų $196,48. 
Šis pinigų likutis nutartas skirti 
išimtinai lietuvių sportiniams 
reikalams.

Komitetas dideliu dėkingumu 
įvertino Clevelando lietuvių vi
suomenės susidomėjimą šiuo 
įvykių ir taip pat jos didžiulę 
materialinę paramą, įgalinusią 
org. komitetą sklandžiai ir gra
žiai parengti visas galimas tech
niškas sąlygas žaidynėms pra
vesti. Ta pačia proga apgailes
tauja, kad žaidynėse dalyvavo, 
palyginamai, mažokas sportinin
kų skaičius, o ypatingai apgai
lestauja, kad techniškos kliūtys 
neleido į žaidynes atvykti Kana
dos sportininkams, parodžiu- 
siems lietuvių sporto gyvenimo 
ypatingą entuziazmą.

Komitetas tiki, kad šios žai
dynės virs gražia lietuvių spor
tininkų tradicija tremtyje ir lin
ki, kad sekančios žaidynės Chi
cagoje susilauktų tokio pat di
delio lietuviškos visuomenės dė
mesio bei paramos, o savo spor
tiška apimtimi būtų žymiai di
desnio masto.

Komitetas didžiai įvertino 
Vyr. FASKo darbą ir jo reikš
mę; jo parėmimui iš likusiųjų 
pinigų paskyrė $50.—. Iš liku
sios sumos $40.— paskirta Diep- 
holzo gimnazijos moksleivių 
sportiniam judėjimui paremti, o 
likę $106,48 perduodami Cleve
lando lietuvių sporto klubui 
"ŽAIBAS”. Komitetas įgaliojo 
savo keturius narius atlikti vi
sus likvidacinius darbus ir taip 
pat pavedė jiems padaryti įtakos 
žaibo klubui dėl tikslesnio or
ganizacinio susitvarkymo bei 
patikrinti skirtų pinigų sunau
dojimo tikslingumą.

Komiteto įgalioti:
J. Daugėla, V. Januškis, V. 

Giedraitis ir A. Bielskua
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VEDA ALGIRDAS BIELSKU9

f K. Br.,1

KAS ir KUR

I

Manoma, kad 
lietuvis karinin- 
kariuomenėj.

★ ★★- 
TUIFIEU

• Free Europe Patariamosios 
lietuvių, latvlį ir estų grupes 
išleido anglų~kalba leidinį "Re- 
ligions Persėcution in the Bal- 
tic countries”.

NAUJAS NESUSIPRATIMŲ 
ŽIDINYS?

ŽAIBIECIAI ŽADA VYKTI I 
CHICAGĄ

Lietuviškas savaitraštis, leidžiamas 
VILTIES, Amerikos Lietuvių Spaudos 
ir Radijo D-jos (Inkorp. ne pelnui), 
6820 Superior Avė., Cleveland 3, Ohio. 

Telefonas: ENdicott 1-4486 
Išeina Clevelande kas ketvirtadieni. 

Redaktorius: Balys Gaidžiūnas.
įregistruota kaip antros klases 

siunta 1915 m. gruodžio 6 d., Cleve
lande pagal 1879 m. kovo 3 d. įsta

tymą. '
Prenumerata metams iš anksto: 

Jungt. Amerikos Valstybėse $5.00, 
Kanadoje — $5.50, kitur — $6.00. 

Atsk. Nr. kaina 10 centų.

Lithuanian Weekly, publishcd by 
American Lithuanian Prcss & Radio 
Ass’n VILTIS, Ine. (Non-profit), 
G820 Superior Avė., Cleveland 3, Ohio.

Telephone: ENdicott 1-4486 
Issued in Cleveland every Thursday. 

Editor: Balys Gaidžiūnas.
Entered as Second-Class matter 

December 6th, 1915, at Cleveland 
onder the act of March 3. 1879.

Subscription per year in advance: 
in the United Statės — $5.00 in Ca
nada — $5.50, elsetvhere — $6.50.

Single copie — 10 cents.

• Gerai pažįstamoji Birštono 
vasarvietėj šią vasarą beveik 
nesigirdėjo lietuviškai kalbant. 
I vasarvietę buvo suvežti įvai
rūs partijos, pareigūnai iš Mas
kvos, Minskio, Mogiliavo ir kitų 
Rusijos vietų.

• Brazilijos kariuomenėje tar
nauja kaip karininkas Aleks. 
Marcinkevičius.
tai vienintelis 
kas Brazilijos

kad jų VIII. 3 raštiška motyva
cija pasitraukiant iš VLIKo 
skaudžiai prasilenkia su tikrove 
visais tame rašte išvardintais 
punktais ir kad vienintelis rei
kalas, dėl kurio tos dvi grupės 
išstojo iš VLIKo, buvo Brazaičio 
neišrinkimas į naują Vykd. Ta
rybą.

• Dr. K. Vyšniauskas su žmo
na atostogauja kelionėje Niaga
ra — Toronto, — Montreal — 
New York. Dr. K. Vyšniauskas 
yra žinomas džiovos specialistas 
ir šiuo metu dirba Molly Stark 
Sanatorium, Canton, Ohio.

Australijos lie-
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• Pertvarkytą
tuvių laikraštį "Mūsų Pastogę”, 
redaguoja Juozas Žukauskas. 
Redakcinėj komisijoj yra: P. 
Andriušis, V. Kazokas ir J. Ka- 
lakauskas.

• Anglijos Lietuvių Namų bend
rovė išleido Br. Daubaro apysa
ką "Neramu buvo Laisvės Alė
joj”. Knyga kaštuoja $1.50 ir 
ją galima gauti Dirvoje.

• Š. m... pabaigoje mažu tiražu 
išleidžiama eiliuota pasaka vai
kams ŽVIRBLIAI INKILĖ- 
NUOS. 104 psl., kaina $1.50. 
Norintieji ją įsigyti, prašomi 
iki spalio 15 d. pranešti autoriui 
(Petrui Pilkai, 426 E.' 5th St., 
So. Boston 27, Mass.), ir ji bud 
rezervuota. Knygų rinkoje ji ne
bus platinama.

• Elta praneša, kad sergančio 
VLIKo Pirmininko pavaduoto
jas Dr. P. Karvelis raštu pra
nešė Lietuvių Fronto ir Liet. 
Vienybės Sąjūdžio atstovams,

NAUJOS 
PLOKŠTELĖS

Kiekvienos plokštelės kaina 
$1.75, gi siunčiant paštu po$2.00. 
Užsakymus siųskite:

Leidykla PAŠVAISTĖ tik ką 
išleido dvi naujas, Broniaus Bud- 
riūno Vyrų Kvarteto (Detroit, 
Mich.) įdainuotas, patefono 
plokšteles: ŠAUKSMAS / ALU
TIS ir TĖVYNEI / SUBATOS 
VAKARĖLĮ.

PAŠVAISTĖ
560 Grant Avė., 

Brooklyn 8, N. Y.

"Praėjusi savaitė metropoly
je, atrodo, stiprino VLIKo pozi
ciją. Sąjūdžiams posėdžiaujant 
ir svarstant pasitraukimo re
zultatus, senosios partijos vil
tingai laukė žalkausko pirmųjų 
žygių. Laik. Vyriausybės atsta
tymo idėjos susiduria su dide
lėmis abejonėmis, kai dar kartą 
bandoma sustiprinti VLIKo po
zicijas. KD tvirtai stovint už 
VLIKą, liaudininkų vadovaujan
tis asmuo pareiškė, jog "Laiki
noji Vyriausybė, tuo kartu iš- 
siskirščiusi iš Karo Muziejaus, 
tuom pačiu užbaigė ir savo eg
zistavimą”. Gi pats Škirpa, ne
atrodo, jog būtų tokios nuo
monės. Frontininkai tyli. Sako
ma, aiškinasi padėtį su nariais”. 
(Almus, Tėviškės žiburiai, Nr. 
34).

Atrodo, nuo to paminėto išsi
skirstymo iš Karo Muziejaus, 
pirmą kartą viešai pradedama 
diskutuoti Laik. Vyriausybės 
atstatymo klausimas. Ir jis vie
šumon iškilo, pasitraukus iš 
VLIKo Vienybės Sąj-džiui su 
Liet. Frontu, ir padarius jiems 
atitinkamą pareiškimą, o po to 
K. Škirpai, buv. tos vyriausybės 
premjerui, parašius atvirą laiš
ką. .

Ar tai yra noras išnaudoti ir 
taip jau painią mūsų vadovau
jančių veiksnių padėtį, ar tai 
bus 
nys

naujas nesusipratimų židi-
— parodys netolima ateitis.

AR BAŽNYČIA YRA 
UŽEIGOS NAMAI?

tū^ps ...” (H. Nagys,1 Neprikl. 
Lietuva, Nr. 34).

Čia ir-yra visa tragedija, kad 
mūsų tariamieji kritikai * nori 
literatūrą paversti menkaverte 
pasaulėžiūrine rašliava, užgniau
žti kūrybinę laiavę ir nevertinti 
kūrinių pagal literatūrinį kri- 
terijumą. Tos tendencijos ypa
čiai puoselėjamos kai kurių 
pasaulėžiūrinių kritikų.

štai pavyzdys, kaip jie su
pranta tas "laisves":

"žinomas ne vienas faktas, 
kada "laisvas” menininkas, pa
sinaudodamas meno dėsniais, 
tiesiai atakuoja Dievą ir rašo 
himnus šėtonui. Tokių faktų yra 
ir mūsų literatūroje, ne visi mū
sų menininkai paliko nihilizmą

”!Ateina pagaliau gailestinga
sis Samarietis Jėzus ; Kristus, 
kuris pamatęs nelaimingą žmo
niją, pradeda jos gailėtis. Įpila 
pirmiausia Dievo malonės į žmo
nijos žaizdas, nugabena į užeigą, 
kuria yra Katalikų Bažnyčia, 
(m. pabr. V. G.) palieka du, de
naru — savo mokslą ir šventus 
Sakramentus ir liepia užeigos

Mūsų spaudosapžvalga
■’ ą -

šeimininkui — Katalikų. Bažny- turinčias tendencijas, vieną die- 
čios kunigams rūpintis irgydy- ną būsime ne tiktai be namų, 
ti nelaimingą žmoniją... '-y | be savos žemės, be kalbos, bet

... Dievas žmogaus už ausU\taip pat ir be jokios, betkokio 
netraukia j dangų, nes žmogus 'dėmesio vertos, grožinės litera- 
turi laisvą valią... (K. Br.,1 No,,.™
Draugas, Nr. 198).

Užeigos namai gyvojoj kal
boj turi visiškai kitąS*. prasmę, 
todėl tenka tik, nusistebėti, kaip 
toks katalikiškas laikraštis lei
džia savo bendradarbiams rašy
ti tokiais grobiais žodžiais apie 
šventovės.;

i £,>'i 5*

PASIKĖSINIMAS Į KORĖJŲ
LAISVŲ...

"Nelabai seniai teko skaityti 
viename mūsų rimčiausių žur
nalų, kad geriau esą, jei tautoje 
randame moralizuojančių, kad ir 
vidutinio meninio lygio rašyto
jų, negu, moralinių ir etinių 
principų apologetika neužsiiman-’ 
čių — nors literatūriškai ir la- kai kurie savo ni-
bai pajėgių — .-kūrėjų. Tokie 
pasisakymai, spausdinami rim
toje spaudoje, yra — švelniai 
kalbant — nesuprantami. Argi 
tuo norima pasakyti, kad rašy
tojo laisvės panaikinimas būtų 
propoguojamas ir šiapus gele
žinės uždangos? Kad patys pa
grindiniai ir augšto meninio ly
gio kūrybai būtini reikalavimai 
(laisvas temos pasirinkimas ir 
laisvas jos išsakymas galimai 
tobulesne menine forma) tebū
tų tol respektuotini, kol autorius 
atstovauja kritikui priimtiną 
pasaulėžiūrą? • į

Nuobodu (bet atrodo būtina) 
kartoti, kad literatūriniais kū
riniam^ tegali būti taikomi tik
tai- ir tiktai literatūriniai krite- 
rjaii Kiekviena^ knyga, preten- 
duojautiij,grožinę literatūrą, bet 
užsiimanti vienokios ar kitokios 
pažiūros bekrauje agitacija ar 
deklaracijomis, tėra paprasta 
pritaikomoji rašliava, įklasifi- 
kuojama tam tikrų specialių 
raštų skyrium. Puoselėdami ir 
platindami tokias su literatūri
niu vertinimu nieko bendro ne-

hilizmą Amerikoje dar pasmai
lino ir pasiūlė stabmeldybę į 
krikščionybės vietą ir tai padarė 
meno vardu ir meno forma. Ap
lamai imant, pasaulėžiūriniai 
dalykai lygiai taip neišjungiami 
iš meno, kaip ir iš praktiško gy
venimo. Mokslas yra, nepalygin
ti, laisvesnis nuo jo kūrėjo do
rybių ir ydų, negu menas. Tai 
yra taip aišku, jog sunku tikė
ti, jog meno "išjungėjai" iš 
pasaulėžiūrinių dalykų rimtai 
tikėtų tuo, ką jie deklaruoja. 
Atrodė, jog nebus prasilenkta 
su tiesa teigiant, kad kas nori 
meną išjungti iš pozityvios pa
saulėžiūros įtakos, tas tuo pačiu 
nori jį įjungti į negatyvios pa
saulėžiūros vežimą, nes vidurio 
■kelio nėra, nebuvo ir nebus”.
(J. Gobis, Draugas, Nr. 198).

Vyt. Gedrimas

Patark kaimynui

prenumeruoti

DIRVĄ

PASTOGE €IJE VIELAI DIE
K. APAščIA

( Tęsinys iš pereito numerio )

Prie pat dėdės namų sūnus vikriai 
užšoka ant savo žirgo, o jo sesuo iš 
visų jėgų stumia tą medinį, murziną ir 
visiškai nucibusį gyvulį, .kuris, kad ir 
tarškėdamas savo išgverusiais ratu
kais, visgi rieda į priekį. Ir jo plikas 
uodegos stimburys tik tabaluoja į šalis. 
Tai juoko, tai džiaugsmo ir šauksmo 
mūsų mažiesiems! Ir kaimynų vaikai, 
lyg netikėtai išvydę keliaujantį cirką, 
iš visų kampų bėga į mus. Jų visas spie
čius. Mes žengiame į kiemą.

Duris mums atidaro pats dėdė. Bet 
aš kaip gyvas jo tokio-nebuvau matęs. 
Išraudęs. Surauktais antakiais. Jo lū
pose cigaras tik šmėkščioja, krėsdamas 
kąsniais pelenus. Ir jo žodžiai kaip yla 
duria man ausin ir širdin.

— Iš kokios skylės šitą griozdą da
bar ištraukėt? Tuojau meskit jį j gar- 
bičių!

Aš visados už taiką. O ta taika, 
štai, reikalauja aukos. Matau — nebėr 
kitos išeities. Puolęs atimu iš vaikų jųjų 
žirgą ir nunešęs teškiu j kiemo kertę, 
ten, kur garbičius. Trenkiu iš visų jė
gų: oran net zvimbdamas pašoka uo
degos stimburys, nutrūkusi galva 
šliuokteri man prie kojų. Dar to nebū
ta, kad dėl kokio ten, atsiprašant,-me
dinio kumelio man reikėtų pyktis su prieš kiekvieną svetimą viaką, lyg tas patiks karų ar ne„- 
dėdė. Tai kas, kad mūsų vaikai, su- karčiamos buldogas, tarpdury pama- 
smukę ant porčių, jau žliumbia su aša- tęs klebonijos katę. Štai kodėl vaikai 
romis. Tegu. Atsižliumbs iki valios, o smagiais akmenukais ištratina langus, . • žmona turi vilkėti pačią geriausią- 
pavargę aprims ir nutils. Bėda tik su kodėl riebia kreida nurašinėja sienas ją suknelę ir naujuosius batelius, 
žmona: ji smukt į savo kambarėlį, • ar,- pagaliau, bėgdami mokyklon, ap- Užsidėti skrybėlaitę su magnolijos
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CLEVELANDO LIETUVIŲ 
LENGVOSIOS ATLETIKOS 

PIRMENYBĖS
Clevelando LSK Žaibas ren

gia 1952 metų Clevelando lie
tuvių lengvosios atletikos pir
menybes, kurios įvyks rugsėjo 
11, 16 ir 18 dienomis, Patrick 
Henry High School stadione. 
Varžybų pradžia kiekvieną die
ną — 6 vai. vak. Siekiant kuo 
daugiau išpopuliarinti lengvąją 
atletiką ir suteikti galimybės 
didesniam sportininkų skaičiui 
dalyvauti pirmenybės bus pra
vestos net 5 klasėse: vyrų, mo
terų, jaunių (1934-36 m. gim.), 
jaunučių (1937 m. gim. ir jau
nesni) ir mergaičių (1934 m. 
gim. ir jaunesnės).

ri teisę dalyvauti ir vyresniųjų 
klasių varžybose (pav. jauniai
— vyrų klasėse, ar mergaitės
— moterų).

Dalyvių registracija pas A. 
Bielskų, 770 E. 91st St.,; Tel. 
UL 1-4523.

Visi 1, 2 ir 3 vietų laimėtojai 
vyrų ir moterų klasėse ir 1 ir 2 
vietų jaunių. Jaunučių ir mer
gaičių klasėse gaus diplomus, 
paruoštus dail. V. Raulinaičio. 
Yra paskirta nemaža ir dovanų, 
daugiausia knygomis, kurios, 
pirmoje eilėje, bus skiriamos 
jaunesniųjų klasių sportinin
kams. Dovanos yra gautos iš 
organizacijų bei privačių asme
nų.-

v Varžybų programa:
Vyrams: 100 m., 1500 m., 

3000 m., į tolį, į augštį, 
trišuolis, rutulys, jiėtią ir 
diskas.

Jauniams: 60 m., 100 m., 1000 
m., į tolį, į augštį, rutu
lys (12 lbs.) ir diskas.

Jaunučiams; 60 m., į tolį, į 
augštį, rutulyB (8 lbs.), 
diskas (moterų), beisbo
lo sviedinukas.

Moterims: 50 m., 100 m., į 
tolį, į augštį, rutulys ir 
diskas.

Mergaitėms: 50 yardų, 60 m., 
į tolį, į augštį, į tolį iš 
vietos, rutulys,' diskas ir 
beisbolo sviedinukas. '

Be šių varžybų visose klasėse 
bus įvykdyta ir trikova. Vyrų, 
moterų ir jaunių klasėse triko- 
vą sudaro: 100 m., į tolį ir ru-. 
tulys. Jaunučių ir mergaičių 
klasėse — 60 m., į tolį ir rutu
lys. Nugalėtojai bus išvedami 
pagal bendrą surinktą taškų 
skaičių per visas 3 rungtis. Taš
kai bus apskaičiuojami pagal 
tarptautinę daugiakovų lentelę.

Pirmenybėse gali dalyvauti 
kiekvienas lietuvis gyvenąs Cle
velande ar jo apylinkėse. Jau
nesniųjų klasių sportininkai tu-

Iš Chicagos'sporto klubų yra 
gautas kvietimas atvykti LSK 
žaibo vyrų ir moterų krepšinio 
tinklinio bei stalo teniso koman
doms sužaisti po dvejas drau
giškas rungtynes kiekvienoje 
šakoje. Yra tariamasi dėl šios 
išvykos datos. Tikimasi vykti 
spalio pabaigoje ar lapkričio 
pradžioje.

CHICAGOS LSK PERKŪNAS , 
LANKĖSI TORONTE

spjaudo gyvatvores ir porčius. Pagal 
dėsnį: kuom turiu — tuom duriu.

Kitą dieną nuo nemigos mano akys 
primerktos ir paraudusios. Galva ap
svaigusi ir skaudanti. Gėriau ir aspi
rino ir penicilino — niekai. Šonkauliuo
se ir blauzdikauliuose diegliai, ir kai 
einu ar lenkiuos, rodos, Viskas išsina
rins ir išsiskirstys į šalis. Toks išgveręs 
esu. Prieina Džimis, amerikonas, mano 
darbo draugas. Našlaičiu augęs, sveti
mų augintas. Buvęs karo ugnyje ir, 
kaip belaisvis, laikytas už spygliuotų 
vielų. Tai žmogus, išmanąs, kiek kaš
tuoja bėdos svaras. Jis nudžiugina ma
ne: jau užtikęs namus, kuriuose būtų 
man butas. Tik aš privaląs skubiai veik
ti. Pasako ir adresą.

Puolęs apkabinu Džimį. Apkabinu 
ir spaudžiu savo glėbyje. Rodos, spau
džiu stipriau ir karščiau, negu savo 
moteriškę anais laikais, kai ji buvo dar 
sužadėtinė, kvapni, lipni ir saldi, kaip 
devyni medūs. Žinoma, už šitą naujiena 
aš galėčiau Džimį ir pabučiuoti. Į kak
tą ii' į smakrą. Visur. Tik čia ne tokia 
mada.

Grįžęs namon tuojau visiems pa- leidžia. Išlipę iš strytkario mes išsiri- 
skelbiu šią didžiąją.naujieną. Pasirodo, kiuojame šitokia tvarka: aš vedu žmo- 
dčdė Dzidas pažįstas anų namų savi
ninką: kadaise juodu dirbę toj pačioj 
šapoj, netgi jo sūnaus krikštynose bu
vęs ir tradicinį cigarą su užrašu ’Tt’s

pliumt į lovą ir kad ims raudoti, tar
tum lietingą dieną būtų gimusi. Na, ir 
išaiškink tu jai dabar, kad ne ašaros 
tvarko pasaulį.

Naktį vėl sugulam ton vienon lo
von. Ir vėl esame susispaudę, kaip tos 
cigaretės.

Neima miegas. Guliu užsimerkęs ir 
nejudėdamas, kaip laisniuoto grabo- 
riaus gerai užbalzamuotas lavonas. 
Taip, tik dėl tų vaikų man nesiseka. 
Bet kuo jie kalti? Ne,'tokio klausimo 
nė negali būti. Juk ir manoji žmona ne 
kartą man sakė: mūsų vaikai — mūsų 
laimė ir džiaugsmas. Jie, girdi, mūsų 
meilės patys gražiausieji žiedai. O aš 
dar pridėčiau: tos mūsų atžalos — mū
sų tautoš ateitis. Iš jų gi susidarys net 
visa ateities žmonija. Viskas bus jų 
rankose. Todėl suprantu tuos agitato
rius, mokslininkus ir pamokslininkus, 
kurie ragino: na, vaikinai, na, mergi- 

, nos, poruokitės ir kurkite šeimas! Lėis- 
kite savo atžalas! Todėl valstybės dali
na medalius motinoms, pabėrusioms į 
šią žemę didesnį vaikučių būrį. Bet štai 
mūsų ir šeima sukurta, ir vaikučiu jau 
yra, tik pastogės mums nėra. .Kur da- ■ a boy! ’ rūkęs. Taip, jis tars už mus 
bar esate visi jūs, tie auksaburniai? savo žodį.

Namų savininkas vis tebėra toks Reikia veikti skubiai. Taip patarė 
pat: nuolatos pasišiaušęs ir urzgiąs’ Džimis. Todėl šią lemiamą valandą — 

turiu būti dikta
torium. Mano įsakymai dabar tokie:- 

Negaištant važiuoti. \

žmona: ji smukt į savo kambarėlį, ar,- pagaliau, bėgdami mokyklon, ap-

žiedu.
Veidams reiks pudros, lūpoms — 

dažų ir, jei suspės, tegu nusidažo na
gučius.

Ausų galiukus ir pagurklį reikėtų 
suvilgyti gerais kvepalais, žinoma, tik 
prancūziškais.

Žmonos atsakymas:
— O tu pats dar barzdos nesiskutęs! 

Tada aš kreipiuosi į vaikus.
Jie privalo pavyzdingai nublizgin

ti mūsų ir savo batukus.
Apsirengti šventadieniškais drabu

žiais. Susišukuoti plaukus.
Švariai nusiprausti, nepamirštant 

gerokai išmuilinti ir tokias tolimas res
publikas, kaip ausys ir kaklas, kad te
nai, kaip sakoma, nepradėtų grybai 
dygti. Murzų ir pasišiaušėlių niekas ne
mėgsta.

; O ten, kai nuvyksime: be mano ži
nios nei išsižiot, nei krust. Jie turi būti 
puikūs vaikai. Kad šie mano žodžiai 
nėra tušti, aš parodau diržą, apjuosusi 
mano pilvą.

Po valandėlės mes atrodome taip, 
kaip tik mūsų išmanymas ir išteklius

Rugpjūčio 30-31 dienomis, š. 
Amerikos lietuvių krepšinio 
meisteris Chicagos LSK Perkū
nas viešėjo Toronte, Kanadoje, 
kur sužaidė draugiškas krepši
nio ir futbolo rungtynes. Perkū- 
niečiai krepšininkai įtikinančiai 
sukirto stiprią Vyties komandą 
pasekme, 59:36. Futbole šeimi- 
ininkai- turėjo persvarą, tačiau 
Iškovoti pergalės jiems nepavy
ko ir rungtynės baigėsi lygiomis 
1:1 (0:0).

Prieš vykdami į Torontą Per
kūno krepšininkai turėjo drau
giškas rungtynes rugpjūčio 26 
į, Chicagoje prieš Gintarą, ku
rias laimėjo pasekme, 53:34.

—

dėtas garbičius, išlenda apšepęs senis. 
Lūpose ciga'ras, o ant smakro — bevar- 
vanti seilė. 'Tai ir yra tas, katro mes 
jieškome. Sakau: bene malonėtų mums 
išnuomoti butą?

— O kas jūs tokie? Kas jus pažįs
ta?

— Ar prisimenate Džimį? Ar pri
simenate Dzidą Dziedulionį?

— Šiur, — atsako tas.
' —O kas dar?

Kas dar? Taip, mus pažįsta ir pie
no išvežiotojas, ir laiškanešys, gal ir 
pats klebonas (nes juk lankome bažny
čią), gal net ir dentistas Mr. McMahon 

Į (šis juk sūnui dantuką, o man 5 dole- 
Įrius ištraukė). Žodžiu, daug garsių 
Ižmonių mūs pažįsta. Apie mus turėtų 
pinoti ir Washingtono Baltieji Rūmai, 
l ies juk ten tokiose plieninėse spintose 
saugomi mūsų įvažiavimo popieriai.

Dabai' šeimininkas mus veda į tuš- 
čiąjį butą. 6 kambariai. Jis rodo ii' 
aiškina, kaip, uždegti šviesos, kaip at
sukti vandens kranas, kaip naudotis 
tuo kambarėliu, į kurį ir karaliai tik . 
pėsti eina) Aš, lyg atvykęs iš Liberijos, 
dėduosi visa tai matąs pirmąjį kartą 
savo gyvenime ir giriu- jo sumanumą, 
tartum visa tai būtų jo paties suma
nyta ir išrasta.

nąuž parankės, ji šypsos man, o aš jai, 
ir aš sakau malonius žodžius, lyg tas 
pagarsėjęs Pilypas savo Elzbietai. Vai
kai seka mus iš paskos taip pat susi- “ # į ■' ■ -■
kibę už parankių ir, pagal mano jsaky- J*3 sutinka mūms butą išnuomoti, 
mą, meiliai šneka ir šypsosi. Kaip šita Žinoma, ne dėl vaįkų meilės : jam tik . 
eisena atrodo kitiems — šiandien mums patogiau iš tokių šeimų pasiplėšti pi-

■ nesvarbu. Mes žinom, ko norim — lai- nigo. Ir ąš sutinkiu mokėti kiek reika-.
. mėti. . ' laujama.' Noriu. duoti ir r.ankpinigių,

Štai mes jau kieme. Mūsų eisena bet jis sako: r
sustoja. Vaikams įsakyta nejudėti ir — į .

• nesidairyti. Tik švelniai burkuoti gali- Gal poryt. Okey? 
ma. Aš pats gi’,žengiu; pirmyn, dairyda- ' — Okey.

i masis šeimininko. Iš užkampio, kur su- j' (Bu* daugiau)

. - . v-Y..... /■, , : .

šiandien mums patogiau iš tokių šeimų pasiplėšti pi-

galutinis mano žodis bus rytoj.'
>' 4- /'M- O ■ > p

■-
į.

' ■



Visi įsigykite ką tik išleistą

žinomo rašytojo Stasiaus Bū-

GIESME APIE TOLIMĄ KRAŠTĄ

padirbės fabrikuose, tai 
teliks maitintis jau tik 
duona, mes nesulauksi- 
tos 15 naujų knygų. Ir
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Dailusis žodis ir jo kritikai
(Tęsinys iš pereito numerio)

Gal nuoseklu bus šioj vietoj 
paklausti: iš kurgi toji tenden
cija į mūsų dailiojo žodžio ver- i 
tinimus įsibrovė? Esame žmo- i 
nės, tad negali ir mūsų dvasion 1 
nenukristi tie pikto grūdai, ku
rie be atodairos dabar yra į vi
sus žmones, lyg į dirvą, beria- 1 
mi. Jau eilė metų, kai raudonuo
siuose rytuose kūrėjui prievarta 
yra primestas vadinamasis "so
cialistinis realizmas”. Ten ir ra
šytojas, ir dailininkas, ir teatro 
aktorius, ir kiekvienas kultūri
ninkas turi tarnauti vienai "ne
klystančiai” partijai. Atrodo, to
kio kūrėjo išniekinimo žmonijos 
istorija dar niekada nėra užra
šiusi. Tačiau to baisaus "socia
listinio realizmo” židinėliai jau 
vienur kitur įsižiebia ir laisva
jame pasaulyje.

Neužmirština ir Vokietijos 
nacių kova su vadinamu "žydiš
kuoju menu”. Vokietijoj, kaip ir 
Sovietų Rusijoj, kūrėjui buvo 
padiktuotas ne tik turinys, ne 
tik kūrybos tendencingumas, bet 
netgi forma. Atmetus "žydiš
kąjį meną”, tuo pačiu hitlerinis 
vokiečių menas atmetė kiekvie
ną originalesnę mintį, kiekvieną 
savaimingesnį formos jieškoji- 
mą. Aišku, kaimynuose atsira
dusios "naujenybės” palietė ir 
mus. Mažiausia, jos atpalaidavo 
varžtus ir iš negalimo padarė 
galima. Greičiausia, tik dėl to 
mes ir dabar kenčiame, nes dar 
nepajėgėm nuo to apsinuodijimo 
išsigydyti. Aš niekada nebuvau 
didelis gerbėjas formulės "me
nas menui”, nes man rodėsi, kad 
tai veda j negyvą formalizmą ir 
bedvasį. manieringumą, bet nū
dien, kai grožinė literatūra ir 
dailė yra daromos klaikių rėži
mų tarnaitėm, dvasia nerimsta 
ir šaukia, kad kiekvienam kūrė
jui būtų grąžinti laisvė. Meni
nės kūrybos tendencingumas ir 
tokis pat jos vertinimas, lyg ne
suvaldomas chamas, gali sunai
kinti visą mūsų epochos kultūri
nį gyvenimą ir jo kūrėjus. To
dėl, mano manymu, atėjo valan
da, kai ir musų viešosios nuo
monės reiškėjai turi rimUi pa
galvoti apie lietuvių kultūros po
litiką (kuri būtina, kaip ir kiek
viena kita politika) ir iš tos 
žudančios nelaisvės išsivaduoti.

Atkreipus skaitytojo žvilgsnį 
į žmogiškosios kūrybos žlugdy- 
toją,. man daug lengviau kalbėti 
apie Jurgį Jankų. Kai 
aš perskaičiau jo "Paklydusius 
Paukščius”, šilima užliejo širdį 
pirmiausia dėlto, kad Jurgio 
Jankaus veikale aš neradau jo
kios tendencijos piršimo. "Pa
klydusiuose Paukščiuose” gyve
na ir veikia tik neseniai prabė
gusiu Lietuvos dienų žmonės. 
Nedidelė Lampėdžių vasarvietė, 
esanti prie Nemuno 
Kauno, kupina vasaros 
šilimos. Vėsūs vakarai, 
dėtos naktvs, vyturio 
ankstyva rvtmeti. legenda anie 
laumės pėdas ir didžiojo Nemu
no paslaptingumo, yra tasai fo
nas. kuriame būrelis žmonių 
rungiasi su savo lemtimi. Nei 

■vienu žodžiu Jurgis Jankus ne
prasitaria, nei užuominom ne
pasako.. bet nesunku įžvelgti, 
kad jis eina didžiosios Naujie
nos keliu. Gal kai kės neišgirdo 
ar nepasistengė išgirsti,'1 bet 
man, užvertus paskutinį knygos 
puslapi, sušvito aukso raidės: 
"Meskit akmenį j tą, kuris be 
nuodėmės”; Kai tik bandom į 
žmogaus vidų įžvelgti, j jo pri
gimti ir polinkius įsismelkti, ta
sai Evangelijų posakis suspindi 
nepaprastu įžvalgumu ir gyvy
be. Nors Jurgis Jankus to po

STASYS SANTVARAS

žemiau 
oro ir 
žvaigž- 
giesmė

sakio nesuminėjo, manding, ji- ; 
sai yra "Paklydusių Paukščių” ■ 
pagrindai.

Dabar pažvelkim, kokių ver- • 
tinimų "Paklydę Paukščiai” su- ; 
silaukė Amerikos lietuvių spau- ; 
doj. Lengva pastebėti, kad dalis 
laikraščių bando to veikalo pa
sirodymą visai nutylėti, o : 
"Draugas” ,visai nenagrinėda- . 
mas Jurgio Jankaus kūrinio me
niniu požiūriu, išrašė rezoliucinį 
sprendimą: talentingasis ir ga
busis Jankus sukūrė seksualinį 
ir kriminalinį romaną, kuris ne
tinka lietuvio bibliotekai. Kaip 
pavojinga tokias rezoliucijas ra
šyti apie dailųjį žodį, rodo tai, 
kad nūdien "Paklydę Paukščiai” 
yra gal daugiausia skaitoma lie
tuviškoji knyga, surandanti vis 
didesnį kiekį nuoširdžių vertin
tojų ir gerbėjų. Esu tikraB, jei 
gerbiamasis J. P. būtų giliau į 
Jurgio Jankaus "Paklydusius 
Paukščius" pažvelgęs, jeigu jisai 
būtų pabandęs savo rezoliuciją 
pagrįsti, jisai būtų suradęs ob
jektyvesnį kūrinio aptarimą, ji
sai net pačiame veikale būtų su
radęs motyvų, kad, pvz., kunigo 
buvimas "paklydusių paukščių” 
tarpe nėra autoriaus pakanka
mai pagrįstas, kad i š tikro 
sunki ir ta kunigo našta, 
kurią jis pasiėmė, begelbėdamas 
šeimą nuo suirimo. Tačiau J. P. 
nuėjo įprastu keliu: jis parašė 
vertinimą, kokių jau nebereikė
tų rašyti. .

Nemažesnę nuostabą man su
kėlė kolegos Antano Rūko "Pa
laidos mintys apie rašytoją”, 
paskelbtos "Draugo” kultūrinia
me priede. Kai iš patamsių pa
sigirsdavo tokių intencijų ku
pini balsai, prisidengę slapyvar
džiais, buvo galima tylėti. Bet 
štai prabilo senas ir žinomas 
Lietuvių Rašytojų Draugijos 
narys. Ir prabilo taip, lyg jis 
būtų tik vakar į šią žemę at
keliavęs. Norint vaizdžiau išsi
tarti, ir Ant. Rūkas įpylė kubi
lėlį žibalo į savo degančius na
mus. Vien dėlto, nors ir neno
rom, tenka pasisakyti ir kitam, 
kad visuomenė žinotų, jog Ant. 
Rūko išniekintoj lietuvių rašy- 

. tojų šimtinėj yra ir kitokių nuo
monių.

Ant. Rūko straipsnį galima 
skelbti į dvi dalis. Pirmojoj jisai 
kalba, nors ir daug sykių gir
dėtom frazėm, apie rašytojo pą- 
šaukimą, apie tai, kad rašyto
jas, tai "dievų žinys, pranašas, 
milžinas”. Tolia dailiojo žodžio 
kūrėjo populiarizacija nesmerk- 
tina, ji galėtų būti net sveikin
tina, bet gerb. Ant. Rūkas tuoj 
kimba į rašytojavimą ir tai, kad 
"mažiukėje lietuvių tremtinių 
bendruomenėje šiandieną pri- 
skaitoma ligi šimto oficialiuose 
raštuose užregistruotų rašyto
jų”. Todėl Ant. Rūkui "dažnai 
ateina į galvą liūdnos mintys 
dėl nereikalingai eikvojamo po
pieriaus, laiko (savo ir skaity
tojo), dėl rašytojo žodžio pro
fanacijos”.

Man rodosi, jeigu kolega Ant 
Rūkas būtų atidžiau pažviegęs į 
neseniai jam atsiųstus Rašytojų 
Draugijos įstatus, tai ten jisai 
būtų radęs, kad Rašytojų Drau
gijos nariais yra rašytojai, gro
žinės literatūros kritikai, teore
tikai, istorikai ir vertėjai. Jei, 

: be. to, jis būtų pažvelgęs į Drau
gijos narių sąrašą, drauge su 
įstatais atsiųstą, tai ir to rašy
tojų skaičiaus gal jisai nebūtų 
nusigandęs ir į liūdnas mintis 
nepaniręs'. Atvirai pasakysiu, 
mari tokie Ant. Rūko "argumen
tai’’ yra visai nesuprantami. Tai 
yra sekluma, kurioj labai pigu 
paibraidžioti. Jeigu mes nesame

rimtai į savo uždavinį kibsime, 
; ei nuodugniau ‘patį veikalą pa- 
Btudijuosim, jei neapgalvotu 
sakiniu, lyg akmeniu, nesisvai- 
dysim. Jurgis Jankus "Pakly
dusiuose Paukščiuose” pasinėrė 

atitinkamą sočia-, 
1 i n ę aplinką, į tos , 
aplinkos žmogų. Argi , 
tie Lampėdžių vasarotojai, kiek- ■ 
vienas apkrautas vidinių išgy- j 
venimų našta, kiekvienas įsi- • 
klausęs į sąžinės balsą ir jieškąs 
savo paklydimų pateisinimo, tai ' 
;au yra tokie žmonės, kurie ne
gali turėti savo žodžio ir pasi
sakymo stiliaus? Tikrai jie pa
sidarytų negyvi ir nepakenčia
mi, jeigu jie pradėtų kalbėti 
Platono, Kanto ar Bergsono są
vokom. >

Berods, didžiausios žmogaus 
problemos yra tos, kurios jį pri
pildo, kuriomis jis yra priverstas 
gyventi. Taip, mano išmanymu, 
turėtų į tas problemas žiūrėti 
rašytojas, kuris neriasi į vieną 
ar kitą gadynę, į vieną ar kitą 
socialinę žmonių aplinką. Jurgis 
Jankus, kurdamas "Paklydusius 
Paukščius”, išsilaikė tos sam
pratos aukštumoj, iš Jono ne
darė ‘Fabijono, savo širdimi ir 
meistrišku romano formos ap
valdymu davė mums tegu ir 
nebauginantį, bet gyvą, mielą, 
išjaustą ir meninės tiesos kupi
ną veikalą. Be to, kunigo pasa
kojimas apie į girias nukelto 
mokytojo šeimos dramą, ar tik 
nebus vienas gražiausių pasako
jimų mūsų grožinėj literatūroj. 
Jeigu jau pasisakiusieji būtų 
nors šiuo požiūriu į Jurgio Jan
kaus "Paklydusius Paukščius” 
pažvelgę, tai gal ir jie nebūtų 
rašę tų grubių rezoliucių spren- 

. dimų. t
Kūrybos kluasimai nėra kas

dieniški. Ir kūrybos prolbema 
nėra tokia plokščia, kad lengva 
būtų kiekvienam ją iš visų pusių 
apžvelgti. Gal ne be reikalo Dos
tojevskis viename iš savo vei
kalų yra pareiškęs šitokią min
tį: "jei rašytojas kiekvienu at
veju galėtų parašyti tai, ką jis 
užmanė, tai jis visada rašytų 
tik šedevrus”. Tačiau ar tada 
rašytojas jau nebūtų tik ama
tininkas?

Kūryba savy kaupia daug pa
slaptingumo, jos turtai slypi ne 
tik žmogaus sąmonėj, .bet ir pa
sąmonėj. Jeigu esi kūrėjas, tai 
niekad nedrįsi tarti, kad rytoj 
savo darbais prašoksi kiekvieną, 
kurie taip pat kuria. Tad ir kri
tikos žodis gali būti tariamas 
tik tuomet, kai įsijausta į kūri
nį, kai įsitikinta nagrinėjimų 
teisingumu, kai atsipalaiduota 
nuo vienokio ar kitokio tenden
cingumo. Arogancija, rūgščiu 
veidu ir "palaidom mintim” dai
liojo žodžio meninio lygmens

„Baraboz/ vertimo kalba
naivūs ir nebijom tikorvei pa
žvelgti į veidą, tai argi "oficia
liuose raštuose” slypi nūdieniai 
mūsų dailiojo žodžio vargai? 
Štai skaičiai; per pastaruosius 
trejus metus, kai mes gy
venam Amerikoj, mūsų grožinės 
literatūros veikalų pasirodė tik 
apie 50 (jei, anot Rūko, mes 
turime 100 rašytojų, tai kasmet 
turėtų pasirodyti nors 50 veika
lų). Aišku, tai skurdus skaičius 
— 15 ar truputį daugiau knygų 
per metus. Betgi būkime tikri, 
jei mūsų rašytojai dar trejus 
metus 
mums 
senąja 
me ir 
dėlto aš esu įsitikinęs, kad Ra
šytojų Draugijos niekinimu mes 
savo grožinės literatūros pro
blemų neišspręsim. Jeigu Drau
gijoj atsiranda negalavimų, tai 
tam yra visuotiniai narių susi
rinkimai, kurie turi laisvę per
sitvarkymus^ ir reformas daryti. 
Iš tikro, yra tik popierio ir ra
šalo nereikalingas eikvojimas, 
kai su tokiais liūdesiais einama 
į viešumą. Tikrosios, gyvosios 
mūsų literatūrinio gyvenimo 
problemos, gal dėlto net nesi
ginčysim, yra šios: kaip išlais
vinti lietuvius rašytojus iš fab
rikų ir sudaryti, jiems nors kuk
lias kūrybinio darbo sąlygas, 
kaip įjungti visuomenę į lietuvių 
kultūros ugdymą, kaip išsiau
ginti rašytojų prieauglį, nesgi 
su metais vyresnieji jau žengia 
į saulėlydį. Neišsprendus teigia
mai šių klausimų, kuriems galė
tų pasišvęsti ir kolega Ant. Rū
kas, mumš beliks tik Viena baisi 
galimybė: nutilti.

Antrojoj savo straipsnio daly 
Ant. Rūkas bando daryti "Pa
klydusių Paukščių” aptarimą, 
žvelgiant j tą veikalą meniniu 
požiūriu. įsijungęs Jurgį Jankų 
į dešimtį geriausių lietuvių ra
šytojų, kritikas "Paklydusių 
Paukščių” nenagrinėja, meninės 
tiesos ir meninės atmosferos 
juose nejieško, net paviršium 
neapžvelgia rašytojo stiliaus ir 
meistriško formos apvaldymo, o 
ima ir tiesiai rašo antrą 
rezoliuciją. Galime visokių pa
sisakymų susilaukti, visokių 
"originalumų” išgirsti, bet ra
šytojui apie rašytoją rezoliuci
nius sprendimus rašyti, man
ding, elementari etika neleidžia. 
Deja, Ant. Rūkas to nepaiso. 
Pripažinęs, kad Jurgis Jankus 
"turbūt, vienintelis mūsų litera
tūroje suraizgytos ir sumazgy
tos intrigos gebėtojas”, čia pat, 
nieku nepagrįsdamas, kaip kir
viu kerta: "Kiti šios knygos ele-1 niekas dar pasauly nepakėlė ir 
mentai — lėkštas filosofavimas, 
banalūs personažai, saldūs gam
tos vaizdeliai, kriminalistika”. Ir 
kiek toliau dar priduria: "išbars
tyti naivūs filosofiniai svarsty
mai nesako autorių įkibus į žmo
gaus būties gelmių problemas”.

Kiek aš prisimenu ir žinau, 
tai kolega Ant. Rūkas dar nėra 
tokis kritikas, kuris jau būtų 
išdėstęs savo estetines pažiūras, 
subrandinęs ir išryškinęs savo 
mintį apie grožinės literatūros 
kūrybą ir jos kūrėją — rašytoją. 
Vienas, kitas srtaipsniukas kny
ginėm temom, tai dar ne sava 
estetika ir ne sava filosofija. 
Nelengva tad ir susigaudyti jo 
išdidžioj rezoliucijoj ir jo lo
gikoj apie vieną iš dešimtukės. 
Viena, kas aišku, tai tas, kad 
Ant. Rūkas įbrido į seklumą, 
nukrypo nuo pagrindinių kriti
kos . uždavinių ir, kaip atrodo, 
pats yra savimi patenkintas.

Jei būsim nors kiek objekty
vesni, tai turėsim tarti,, kaiti 
Jurgio Jankaus "Paklydę Pauk
ščiai” nėra menkė, ir jau tokia 
prasta medžiaga kritikos straip
sniams rašyti, žinomai; jei mes

nepakels. Man rodosi, kad ir 
mūsų padangė prasiblaivytų, 
jeigu kiekvienas kritikos rašy
tojas, imdamas plunksną į ran
kas kitam rašytojui sudoroti 
(tai aš taikau sau pačiam ir 
visiems kitiem, o ne vienam ko
legai Ant. Rūkui), pirmiausia 
pasirašytų tokį klausimą: O ko- 
gi, iš tikro, yra verti mano 
darbai ir žygiai? Esu tikras, 
jei tasai klausimas būtų mumy
se gyvas,' tai ir tokie rašiniai, 
kaip "Palaidos mintys apie ra
šytoją”, mus daug rečiau lan
kytų. Viešai prisipažinsiu: visa 
širdimi trokštu, kad veikiausiai 
grįžtų į mūsų tarpą Vaižganto 
dvasia ir jo optimizmas. Berods, 
jisai teisingas būdavo, kai mums 
aiškindavo, kad daug lengviau 
yra artimo darbą suniekinti, ne
gu grožio ir gėrio daigus į saulę 
pakelti.

(Pabaiga)

» ■. » .

Patark ir kaimynui, 

kad prenumeruotų ■ 

DIRVĄ

PR. SKARDŽIUSNeseniai Terros išleistas šve
dų rašytojo P. Lagerkvisto ”Ba- 
rabo” vertimas yra mums kele
riopai įdomus: viena, tai yra 
žymaus rašytojo, Nobelio lau
reato, veikalas; antra, tame vei
kale vaizduojami vidiniai žmo
gaus pergyvenimai traukte trau
kia kiekvieną dar vsiai neatbu
kusį ir*mąstantį skaitytoją; ir 
trečia, šis literatūros kūrinys 
yra Stasio Vainoro tiesiai vers
tas iš originalo, iš pačios.švedų 
kalbos, ne iš antrinių šaltinių, 
kaip kad dažnai lig šiol yra bu- Ipris i bijodami, 
vę. Taigi' kalbamasis vertimas jautė jam keistą pagarbą; 2. 
yra ne eilinis dalykas, toks, apie i 
kurį reikėtų daug plačiau pa
kalbėti, negu kad latvis E. Sku- 
jeniekas tai yra padaręs "Rašto” 
klube skaitytame referate ir 
kiek trumpiau apie tai rašęs 
savo straipsnyje "Nobelio pre
mijos laureatas Pear Lager- 
kvist” (Dirva Nr. 31).

Čia aš, neliesdamas kitų da
lykų, noriu tik trumpai pakal
bėti apie "Barabo” vertimo kal
bą. Visų pirma turiu pastebėti, 
kad S. Vainoras, apskritai imant, 
rašo gana lengvai, įmanomai, 
taisyklingai, pvz.:

"Jis sunkiai kvėpavo, nes bu
vo karšta ir tvanku. Jautėsi, 

■ lyg drebulio krečiamas. O gal 
’ ir iš tikrųjų jį krėtė drebulys, 

gal susirgo, gal jį pagavo tenai 
1 apačioj mirtis? Mirtis! Jis vi- 
’ sados ją nešiojo savy, jis ją 

nešiojo nuo savo gimimo valan- 
I dos. Mirtis jį persekiojo jo pa- 
‘ ties kurmkeliuose, keldama ja

me siaubą. Nors dabar buvo toks 
senas,, nors jis visiškai nebeno
rėjo gyventi, jį vistiek kėlė ja
me pasibaisėjimą. Nors jis taip 
troško... tikrai troško...” (196 
psl.).

Bet vienas kitas kalbamojo 
vertimo dalykas, atrodo, galėjo 
būti kiek paprasčiau, sklandžiau 
nusakytas. Pvz. vertėjas gana 
dažnai mėgsta vartoti nežiūrint 
to ten, kur šis posakis ‘ir nevi
sai tinka, kaip antai:

1. Nežiūrint to, kad 
jie truputį pribijojo, jie jautė 
jam keistą pagarbą (118 psl.).

2. Staiga jis suprato visiškai 
nieko nežinąs apie jį..., ne
žiūrint to, kad jis taip 
buvo prie jo prisirišęs (141).

3. Jie džiaugėsi saule, ne
žiūrint, kad sulysę kūnai 
pylėsi prakaitu (153).

4. Sahakui ir Barabui atrodė, 
kad... dabar jiems geriau, ne
žiūrint to, kad darbas 
buvo sunkus (159).

5. Tada, kai jie užpuolė ro
mėnų sargybinius ..., jis ne
parodė jokios aistros, n e ž i ū - j

r i n t to, kad tie, kurie no- 
rėjb jį nukryžiuoti, buvo romė
nai (117).

Visuose šiuose sakiniuose po
sakis nežiūrint to yra ne tik sin
taksiškai gana sunkus, bet ir 
šiaipjau mūsų gyvajai žmonių 
kalbai neįprastas, negyvas, sve
timas. Visai aiškiai, paprastai 
galėtume tai pvz. šiaip nusakyti; 
1. kad ir truputį 

jie

staiga jis suprato visiškai nieko 
nežinąs apie jį..., nors ir 
buvo prie jo taip 
prisirišęs; 3. jie džiaugėsi saule, 
nors jų sulysę kū
nai pylėsi prakaitų; 
4. Sahakui ir Barabui atrodė, 
kad... dabar jiems geriau, 
nors darbas buvo 
sunkus; 5.... jis neparodė 
jokios aistros, nors tie, 
kurie norėjo jį nukryžiuoti, b u- 
vo romėnai.

Visai kitokios rūšies yra šis 
sakinys: Nuo pirmos akimirkos, 
kai Barabas jį pamatė 
rūmų kieme, j i s pajuto, kad 
jis kažkuo ypatingas (11 psl.). 
Čia vientisiniais sakiniais Bara
bas jį pamatė ir jis pajuto no
rima pasakyti, kad Barabas ir 
jis yra tas pat asmuo, bet iš 
viso, sudėtinio, sakinio darybos 
norėdami galėtume tą patį da; 
lyką ir kiek kitaip suprasti, bū
tent: kai Barabas jį (t. 
y. Kristų) pamatė rūmų kieme, 
j i s (t. y. koks nors kitas as
muo, nebūtniai Barabas) pa
juto, kad ...; plg.; kai Petras 
parvažiavę iš miesto, Jonas iš
ėjo į mišką grybauti. Visai aiš
kiai, ne dviprasmiškai, buvo ga
lima tą pačią mintį šiaip nusa
kyti : Nuo pirmos akimirkos, kai 
jį pamatė rūmų kieme, Barabas 
pajuto, kad jis kažkuo ypatin
gas, arba: Barabas, pamatęs jį 
rūmų kieme, nuo pirmos aki
mirkos pajuto, kad jis kažkuo 
ypatingas.

Bet jau visai prastai skamba 
toks sakinys: Senesnysis vyras 
turėjo nuostabų suge
bėjimą pravesti savo 
valią (149 psl.). Tai yra toks 
sakinys, kuris dažnai pasitaiko 
šių dienų menkoje spaudos kal
boje, bet kurjs nieku būdu ne
turėtų rasti vietos padoresnėje 
literatūrinėje kalboje: čia, ro
dos, reikėtų jau vengti perdaug 
toli dardėjus svetimu "intelek
tinio” keliu. Visai aiškiai, ne
dirbtinei tą patį dalyką galima 
pvz. ir šiaip nusakyti: Senesny-

sis vyras nuo 
sugebėjo 
savo valią; plg.: 
geba savo norus vyk
dyti (kūnyti), moka sa
vo planus paaiškinti, 
įstengia aiškiai galvo
ti, ne: turi s u g e b ė j imą 
savo norus pravesti, tu
rį mokėjimą savo planus 
paaiškinti, turi į s t e n- 
g i m ą aiškiai galvoti 
ir t.t.

Iš kitų neteiktinų dalykų čia 
dar paminėtina: daugumo- 
j e (t. y. daugiausia) buvo mo
terys, lydinčios mirti pasmerk
tąjį (10 psl.) ; norėta tik surasti 
priekabę juos (t. y. jiems) 
suimti ir nuteisti (200); visi 
norėjo matyti juos kaltais 
(t. y. kaltus, 201) ir kt.

Besiginčijant dėl Die*o, buvo1 
tarp ko kito nurodyta, kad 
prieškrikščionybinis baltų *dei- 
vas "dangus”, kiek galima spręs
ti iš kalbinių liekanų (plg. die
vaitis, dięvynas ir dievonis 
"dievo sūnus” ir kt.), galėjo 
vėliau reikšti ir "dangaus dievą 
arba tėvą”, tai, kas yra latvių 
debess tevs (t. y. debesies "dan
gaus” tėvas), estų taevataat-isa 
(be reikšmės vertimo). Vėliau 
buvo pastebėta, kad estiškai 
"dangaus tėvas” tevadinamas 
taeva-isa, o anksčiau minėtasis 
žodis atliepia maždaug tai, kas 

, yra latvių debess tetin’š tevs. Iš 
tikrųjų, kaip J. Balys dabar 
man laišku praneša, estų taeva- 
taat-isa minėtame O. Looritso 
veikale esąs jungiamas riestiniu 
brūkšniu, rodančiu, jog tai yra 
du atskiri priesaginiai žodžiai ir 
latvių kalboje atitinka debess 
tetin’š arba debess tevs. šiuo 
metu aš minėtojo veikalo netu
riu savo rankose ir todėl negaliu 
patikrinti; naudotuose užrašuo
se lengvai galėjo būti riestinis 
jungiamasis ženklas praleistas. 
Bet visa tai pačios esmės ne
keičia: estų taeva-isa, lybių 
touvo-iza "dangaus'tėvas” atlie
pia latvių debess tevs, liet, dan
gaus tėvas.

davo apysaką

VARPAI SKAMBA
Galima gauti leidykloje "LIE

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

BALYS RUKŠA

TU bijai surikt, kad jis nutiltų 
Ir tylėt tu ragini kitus, 
Kai, stovėdamas ant seno tilto, 
Gieda liūdnas, vienišas žmogus.

Ir gaida giesmės, kažkur girdėta, 
Spindi upės mėlynoj srovėj,’ 
O iš jos vingiuoto silueto 
Ima kilti praeities laivai, —

Kad tave pavargusį nuvežtų, 
Ir aplink susėdusius draugus, 
Į tą tolimą svajonių kraštą, 
Be kurio ir tu, kaip tas žmogus,

Žemės vieškeliuos be jokio'tikslo 
Stoviniuoji, o ir vėl eini.

Ar prie upių giedi ir žaltvykslėm 
Spindi tavo giesmės vandeny. .

(Iš knygos "Ugnies pardavėjas”)

VILTIS 
LAUKIA 

JOSŲ TALKOS! 
ĮSTOK Į 

VILTIES 
DRAUGIJĄ
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Kanados Bendruomenė pradeda darbe
Vos pasiekus Kanadą žiniai 

apie didžiąją Lietuvos nelaimę
— pirmąją bolševikų okupaciją,
čia gyveną lietuviai, be politinių I 
įsitikinimų skirtumų (išskiriant 
taip vadinamus "raudonuosius”) 
nutarė įsteigti visus apjungian
čią organizaciją, kurios svar
biausias tikslas būtų — Lietu
vos išlaisvinimas. Taip dar 1940 
metais gimė Kaandos Lietuvių 
Centro Taryba. Sunki buvo pra
džia, organizacinį darbą suge
bančių dirbti jėgų nedaug. Ta
čiau viską nulėmė, pasišventi- I 
mas ir meilė savo kraštui. Pra
dėtas leisti laikraštis "Nepri
klausoma Lietuva”, pradžioje 
kaip;_ neperiodinis, rotatorium
spausdinamas, vėliau išsivystęs
į savaitinį ir iki šiai dienai skai
tytojus lankantį 10 puslapių sa
voje spaustuvėje spausdinamą 
laikraštį.

Nepraleidžiama nei viena pro
ga, kur galima buvo pakelti bal
są prieš Lietuvos okupantus, žy
miai sustiprinamas tautinis su
sipratimas senųjų lietuvių išei
vių tarpe.

Pradėjus į Kanadą atvykti 
paskutiniojo karo pabėgėliams
— tremtiniams, jų tarpe atvyko 
nemažas skaičius žmonių, kurie 
save laikė "pateptais” vadovauti 
visai lietuviškai veiklai. Prasi
dėjo politinės intrygos — nesu- 
gyvenimas. Kulminacinis taš
kas buvo pasiektas 1949 metais 
pavasarį, per įvykusį Montrealy 
Kanados lietuvių organizacijų 
atstovų seimą, kada krikščionių 
demokratų srovės žmonės iš sei
mo demonstratyviai išžygiavo, 
įkūrė savo organizaciją — Ka
nados Lietuvių Sąjungą ir pra
dėjo leisti atskirą Toronte laik
raštį "Tėviškės žiburius”.

Lietuvių susiskaldymus dar 
labiau padidėjo. Tačiau iš abejų 
pusių sveikiau galvojantieji su
prato, kad toks susiskaldymas 
niekam naudos neduoda, o bend
ras lietuviškas darbas nusmel
kiamas partinių rietenų. Po eilės 
privačių pasikalbėjimų, vėl "su
sėsta prie bendro stalo”. Nutar
ta eiti prie Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės įkūrimo Kanado
je. Tam tikslui sudaryta Laiki
nis Organizacinis Komitetas, 
kuris jau 1919. VII. 1 d. susi
rinko pirmam posėdžiui.

Bendrą kalbą surasti neleng
vai sekės. Praėjo net treji me
tai, kol po 45 posėdžių buvo iš
rinkta Krašto Taryba ir kol ji 
rugpjūčio mėn. 30 ir 31 d. ga
lėjo susirinkti Montrealy pir
mam savo posėdžiui.

Krašto Tarybą sudaro 40 at
stovų išrinktų apygardomis, pa
gal užsiregistravusiu lietuvių 
skaičių. Daugumas lietuvių ne 
dėl nutautėjimo, bet dėl eilės 
visų kitų priežasčių nesiregis-

travo. Senieji emigrantai jautės 'i 
nuo darbo "atstumti", naujieji 1 
— bijojo, kad kartoteka negalė- < 
tų pasinauduoti įvairūs bolševikų 1 
agentai, kaip tai atsitiko su I 
UNRRA kartotekomis Vokieti- i 
joje. Kiti, iš viso, matydami 
politines intrygas norėjo pasilik
ti nuošaliai. Dėlto buvo suregis- ; 
truota tik 5546 Kanadoje gyve- 
.mintieji lietuviai, įskaitant- ir , 
vienos dienos gimusį vaiką. Ka- j 
dangi Kanadoje priskaįtoma per 
20,000 lietuvių, tai išeina, kad 1 
buvo suregistruota tik apie 25%. j 
Ypač regisrtacijos darbas šlu- j 
bavo Montrealy ir bendrai visoje ( 
Quebeco apygardoje. Pvz., Mon
trealy iš bendro čia gyvenančių j 
7-8 tūkstančių lietuvių užsire- ( 
gistravo vos apie 700. To pa- , 
sekoje Quebeoc apygarda, kuri 1 
gyvenančių lietuvių skaičiumi . 
nėra daug mažesnė už Ontario . 
provincija, rinko tik 7 Krašto 
Tarybos narius, o Ontario — 28. '

Pačiuose rinkimuose dalyvavo 
tik apie 40%. užsiregistravusių 
arba kitaip sakant apie 11% 
Kanadoje gyvenančių lietuvių. 
Rinkimų metu ypatinga agitaci
ją pravedė "dešiniojo sparno” 
žmonės. Jei suprantama, kad 
"Nepriklausoma Lietuva” ir 
"Tėviškės žiburiai” gyrė sau 
artimesnius kandidatus, bet jo
kiu būdų nesuprantama, kaip 
Montrealy Aušros Vartų para
pijos kun. A. Vilkaitis, vykstant 
iro tuo pat stogu Bendruomenės 
Krašto Tarybos rinkimams, prie 
altoriaus grąsino .mirtinomis 
nuodėmėmis tiems, kurie balsuos 
ne už katalikų srovės pastaty
tus kandidatus. Dėlto nestebėti
na, kad krikščionių demokratų 
srovės žmonių į Krašto Tarybą 
buvo išrinkta dauguma.

Suvažiavimą atidarė Laik. Or- 
ganizaienio Komit. Pirmininkė, 
žinoma Kanados lietuvių visuo
menės veikėja (Lietuvos nema
čiusi) P. Juškevičienė, linkėda
ma gražaus vieningo darbo. Su
važiavime, iš išrinktų 40 Tary
bos narių, dalyvavo — 34.

Pirmosios suvažiavimo dienos 
posėdy be prezidiumo, įvairių 
komisijų sudarymo ir sveikini
mų .ilgiau sustota prie kultūros 
ir švietimo reikalų. Pažymėtinas 
Tautos Fondo atstovybės Ka
nadoje M. Arlauskaitės prane-

• Šimas. Kanados lietuviai Tautos
■ Fondui jau yra suaukoję 15,300
• dolerių. žymus nuopelnas to 
i gražaus darbo priklauso M. Ar-
■ lauskaitei. Nuoširdžiausi Tautos
■ Fondo rėmėjai — Hamiltono lie

tuvių kolonija.
Daugiausia suvažiavime laiko 

pareikalavo Kanados Lietuvių 
Bendruomenės Statuto priėmi
mas. Jį kitą dieną priėmus buvo 
paskelbta pertrauka. Ji užsitęsė 
iki pusantros valandos, nes no-

reta prieiti privačiais pasikal
bėjimais prie tokio Krašto Val
dybos sudarymo, kurioje rastų 
vietos visų srovių lietuviai. La
bai ir labai gaila, bet to nepa
siekta.

Galutinoje pasitarimų išdavo
je pasiūlytasis principas, kad 
vietoj numatytų rinkti Krašto 
Valdybon devynių atstovų, būtų 
renkama 10 ir kad 5 jų būtų 
krikšč. demokratų srovės nariai, 
gi kiti penki 'kitų srovių. Krikš
čionių demokratų tas*siūlymas 
buvo atmestas. To pasėkoje "ren
kant Krašto Valdybą iš paduo
tų 34 kortelių (tiek suvažiavime 
dalyvavo Tarybos narių) 10 jų 
buvo visai tuščios. Tokiu būdu, 
atsimenant, kad iš viso Krašto 
Tarybos rinkimuose dalyvavo 
tik 11% Kanadoje gyvenančių 
lietuvių ir kad renkant Krašto 
Valdybą paduota trečdalis tuš
čių kortelių, nereikia būti dide
liam matematikui, kad supras
tum, kokiu pasitikėjimo procen
tu naujoji Krašto Valdyba pra
deda darbą.

Į Krašto Valdybą išrinkta: 
Matulionis, kun. Gutauskas, inž. 
Sližys, Jakubynas, Grigaitis, Al- 
šėnas, inž. Šalkauskas, prof. 
Zubrys, ir Simonavičius. Į Kon- 
trol. Komisiją išrinkti: P. Lu
koševičius, K. Toliušis ir K. An- 
druškevičius. Į Nesusipratimams 
ir skundams spręsti Komisiją 
išrinkta: Užupis, Kaunas, Dauk
ša, Ramūnas ir Jakubynas. } 
Kultūros ir švietimo K-ją iš
rinkti: Rinkūnas, Prapolenytė ir 
Gaižutis. Po to buvo priimta 
Krašto Valdybos provizorinė są
mata ir apsvarstyta visa eilė 
kitų smulkesnių klausimų. Kraš
to Valdybos būstinę nutarta 
perkelti į Torontą. Suvažiavimas 
nutaręs pasiųsti sveikinimus 
Pasaulio lietuviams, Kanados 
lietuviams, Kanados Ministeriui 
Pirmininkui, VLJKui, Diploma
tams, Amerikos Lietuvių Tary
bai ir BALF.ui, buvo baigtas 10 
vai..

Paskutiniu laiku JAV Senato 
vidaus saugumo komisija savo 
pranešime Senatui iškėlė vėl vi
są eilę komunistus inkriminuo
jančių faktų, šį kartą reikalas 
sukosi apie amerikiečių jauni
mą, kurį komunistai stengėsi 
apnuodyti savo nuodais. Pasi
rodo, apie 1930 m. komunistai 
bandė infiltruotis JAV skautų 
organizacijom Jų pastangos ne
pavyko. šio krašto skautų ant
rasis įstatas taip skamba: ”A 
Scout is Loyal”. Ir tai buvo 
skautų atsakymas komunistams. 
Amerikos skautai liko lojalūs — 
ištikimi savo vadams, tėvams ir 
savo kraštui. Jiems nebuvo pa
keliui su tais, kurie ruošė dirvą 
komunistiniams pionie r i a m s 
("Young Pioneers”). Minima 
Senato komisija per agentą Ma- 
tusową gavo pionieriams skirtas 
propagandines brošiūras su to
kiais pilnais pagiežos šūkiais: 
"Skautai yra kapitalistų karų 
organizacija!” arba — "Triuš
kink skautus! — stok į pionie
rius!” Jie nesigėdijo bauginti 
darbininkus šūkiais — "Skautai 
dalyvauja streikuojančių darbi
ninkų žudyme” ir pn.

Jau ne pirmą kartą komunis
tai ir komjaunuoliai deda pa
stangas kenkti skautams. Ne 
taip seniai jie darė panašų ban
dymą vakarinės Vokietijos skau
tų tarpe. Bet ir tenai jų kėslai 
buvo greit atpažinti ir pašalinti.

Red. pastaba. Ruošiantis rin
kimams mes buvome gavę eilę 
pranešimų, kad krikšč. demokra
tų srovės veikėjai vysto didelį 
aktyvumą. Mums neaišku, kodėl 
kitos srovės negalėjo tuo pa
sekti ir rinkimus daugiau išly
ginti. Dabar, kada tik 11% lie
tuvių tedalyvavo rinkimuose, 
kaltės reikia pajieškoti ir savo 
tarpe. Mes nemanome, kad vie
nas ar du kunigai piktesniais 
pamokslais rinkimus nulėmė. 
Juos nulėmė aktyvesnieji ir iš 
to reikia gerai pasimokyti atei
čiai.

AR JAU SKAITĖTE

BARABĄ
Šitas puikus švedo Paer Lagerkvist veikalas laimėjo 

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

Knyga turi 212 psl., kaina 2.25 dol.
Rašykite: TERRA, 946 W. 31 Place, Chicago 8, III.

Kam Nepriklausoma Lietuva yra tikslas, visi skaito 

NEPRIKLAUSOMA LIETUVĄ 
NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ leidžia Kanados Lie

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA sprendžia neišspręs
tus Lietuvos ateities klausimus bei aktualias problemas, 
daugiausia rašo apie gyvenimo ir įsikūrimo sąlygas Kana- 

' . doje ir kituose kraštuose.
N. L-VOS kaiųa: Kanadoje $5,00, visoje Amerikoje 

$5,00 ir kitur $6,00.“.
Adresas: NEPRIKLAUSOMA LIETUVA, 7722 Ge

orge St., Ville Lasalle, Montręal, P, Q., Canada-.
Naujai atvykę ”N. L.” gauna bargan ligi uždirba.

4. .■ k .

AUSTRALIJOJ 
BEDARBĖ

Mūsų bendradarbis iš Austra
lijos praneša, kad dabar ten 
esanti bedarbė. Daugelis lietu
vių jau kelintas mėnuo sėdi be 
darbo. Bedarbiai gauna pašalpą, 
bet ji esanti tokia maža, kad 
neužtenka apmokėti nė už kam
barį. Pagal viešą valdžios pa
reiškimą bedarbių esą 60,000, 
bet tikrenybėje žymiai daugiau.

Australų įstaigos su naujai 
atvykusiais elgiasi labai blogai, 
ir juos pirmiausia iš dąrbo at
leidžia. Kaip pavyzdys, daugiau
sia gydytojų, dirbo vaistinėse. 
Vi'-i jie iš darbo buvo dabar 
atleisti.

Bedarbei užėjus, Šydnėjuj ir 
Mėlbourne, išplaukiantieji laivai 
į ■ Europi) negali atsiginti nuo 
prašančiųjų, kad juos paimtų 
Europą.

f • * • '

Ar jau

■ įstojai į

VILTIES 
draugiją?

T

BOYS’ LIFE FOTO 
KONKURSAS

Amerikiečių skautų žurnalas 
”Boys’ Life” šią vasarą paskelbė 
jaunimo foto konkursą. Jame 
gali dalyvauti visi jaunuoliai, 
kuriems 1952 m. rugsėjo 15 d. 
dar nesukanka 19 metų ir kurie 
gyvena J.A.V-fcėse arba jų te
ritorijose.

Konkursui priimamos tik bal- 
tai-juodos (nespalvotos) nuo
traukos, kurios nutrauktos šie
met tarp gegužės 1 — rugsėjo 
15 d. Nuotraukų skaičius neap
rėžtas. Nuotraukos neprivalo 
būti jaunųjų konkurso dalyvių 
ryškintos ar spausdintos, tačiau 
jos turi būti būtinai jų pačių be 
pašalinės pagelbos nutrauktos. 
Konkursinės nuotraukos siun
čiamos adresu: BOYS’ LIFE 
Photo Contest, 2 Park Avenue, 
New York 16, N. Y.

Kiekvienoje nuotraukoje reik 
pažymėti: ,

a) Konkurso grupę (Division), 
kuriai siunčiama nuotrauka;

b) Foto aparato rūšis ir firma, 
kuriuo padaryta nuotrauka;

c) Apšvietimo daviniai — di
afragma ir išlaikymas (jei fo
tografuota dėžine (box) kame
ra, tai bus apie 1/30 sek. prie 
f/16);

d) Filmos pavadinimas ir rū
šis;

e) Filtras (jei naudotas);
f) Dirbtino apšvietimo (flash- 

bulb) rūšis (jei naudotas);
. g) Kada ir kur padaryta nuo

trauka. 4
Nuotraukos nebus grąžinamos 

autoriams. Nereik siųsti nega
tyvus (filmas), bet reik juos 
saugoti. Boys’ Life gali iš kon
kurso laimėtojų prašyti negaty
vus padidinimams.

Jei kurioje nuotraukoje esama 
žymių asmenų (prominent peo
ple), prašoma žymėti jų vardus 
ir “adresus.

Konkursui siunčiami vokai (su 
nuotraukom) turi būti štampuo
ti pašte prieš 1952 m. rugsėjo 
15 d. vidurnaktį, šio konkurso 
teisėjai bus Boys’ Life redakto
riai, kurių sprendimai yra galu
tini. Laimėtojams bus pranešta 

. apie š. m. spalio 15 d. 1 
Laimėtojams skiriama 30 — 

$1200 vertės dovanų. Už geriau
sią šio konkurso nuotrauką ski
riama — Didžioji Dovana 
(Grand Prize). 21/4x3 1/4 Cen-. 
tūry Grafic foto aparatas, su 

. f/4.5 objektyvu,, nuo 1/10 iki 
1/200 sek. išlaikymais 
dais. Vertė — $178.

■

I

Už geriausią nuotrauką pir
moje ir antroje grupėje (Divi- 
sion), kuri gali būti premijuota 
ir didžiąją dovana, skiriama — 
Ypatingoji -Dovana (Special 
Award) — Kodak Flurolite En- 
larger — didintojas su f/6.3 ob
jektyvu nuo 35 mm iki 2 l/4x 
3 1/4 f Urnoms. Vertė — $99.

Kitos dovanos; septynios pir
mosios dovanos po $75, septynios 
antrosios dovanos — po $35, 
septynios trečiosios dovanos — 
po $20 ir septynios ketvirtosios 
dovanos — po $10.

Konkurso nuotraukų grupės 
yra šios:

1) Vasaros stovyklos (Sum- 
mer Camp) — darbai ir užsi
ėmimai stovykloje, vandens 
sportas, laužai ir pn.

2) Iškylos (Campind and Hik-
ing) — bet kurios nuotraukos iš 
iškylų ar trumpalaikių stovyk
lų. 1

3) Jaunimo veikla (Action) 
— sportas ir pn.

4) žmonės (people) — jau
nimo ir senimo nuotraukos. Tin
ka portretai ir grupinės nuo
traukos (mokykloje, gegužinė
je ir pn.).

5) Gyvuliai (Animals) — 
kambariai (pets), ūkio ir lauki
niai gyvuliai bei paukščiai.

6) Gamtovaizdžiai ir archi
tektūra (Lanscapes and- Buil- 
dings) — kiekvienas turiningas 
vaizdas. Architektūra — vidaus 
ir išorės.

7) Kitos nuotraukos (Trick or 
Gag Shotsj — kurios netinka 
kitoms konkurso grupėms.

Mūsų jaunieji foto mėgėjai 
neturėtų praleisti progos pasi
varžyti su amerikonukais šiame 
foto konkurse.

lediniais siuntinėliais Vokietijo
je varstantiems lietuviams li
goniams. Tam tikslui bus ren
kamos aukos. Skautiškasis jau
nimas ir šiemet tikisi gausios 
geraširdžių lietuvių paramos ar
timui tarnybos talkoje.

dai remti bei tobulinti.. Džiugu, 
kad skautai bei jų vadovai ne 
tik Brolijos centre, bet ir peri
ferijoje imasi savosios spaudos 
stiprinimo ir skatinimo darbo.

VYČIŲ SĄSKRYDŽIO 
LEIDINYS

pavasarį Chicagoje buvo 
rajono skautų vyčių sąs-

IR JIEMS SKAUDA GALVAS!

Chicagos "Lituanicos” skautų 
tunto vadija imasi žygių paska- 
tininti visus skautų tėvus pre
numeruoti jų vaikams 'Skautų 
Aidą”. Taip pat svarstomos ir 
kitos priemonės skautiškai spau-

ši 
JAV 
krydis. Pasktn. Alb. Augusti
naitis surinko sąskrydžio darbų 
medžiagą, kuri atskiru leidiniu 
dabar siuntinėjama visiems 
skautams vyčiams (ir nedalyva
vusiems šiame sąskrydyje). Dėl 
šio leidinio skautai vyčiai krei
piasi: Alb. Augustinaitis, 3727 
So. Lowe St., Chicago 9, III.

AR ŽINAI?
ATSITIKTINUMAS AR 

LIKIMAS?
Associated Press agentūros 

korespondentas H. Boyle pasa
koja tokį jam žinomą šiurpų 
nuotykį:

Viename Afrikos kaime gy
veno žvejys, vardu Mudungwe. 
Visą savo amžių jis žvejojo gre
timoje upėje, kuri knibždėte 
knibždėjo krokodilų. Kartą jam 
bežvejojant, krokodilas nustvė
rė jo dešiniąją ranką. Mudung- 
we kairiąja ranka išsitraukė 
peilį, išdūrė krokodilui abi akis 
ir tokiu būdu išsigelbėjo iš kro
kodilo nasrų. Tačiau gydytojai 
ligoninėje turėjo jam dešiniąją 
ranką amputuoti.

Kuriam laikui praslinkus, Mu-, 
dungwe vėl ėmė žvejoti toje 
pačioje upėje. Po poros metų vėl 
atsitiko, kad krokodilas vėl pa
gavo jo kairiąją ranką. Šį kartą 
Mudūngvve išgelbėjo kitas pa-

galbon atskubėjęs žvejys. Iš
gelbėtojas smogė krokodilui jie- 
timi, ir krokodilas paleido ran
ką. Bet gydytojai turėjo nupjau
ti Mudungwe ir kairiąją ranką.

Iš ligoninės grįžęs, berankis 
Mudungwe vengdavo su kuo kal
bėti, atsisakydavo jam siūlomo 
maisto, tik sėdėdavo kur 
Salioj vietoj ir vis kažką 
panosėj murmėdavo. •

Ir štai atėjo diena, kad 
dungwe pašoko ant kojų ir
balsiai murmėti: "Krokodilas 
mane šaukia! Krokodilas mane 
šaukia!” Apsisukęs nubėgo upės 
link ir įšoko vandenin. Tučtuo
jau jį pagavo krokodilas ir nu
sitempė dugnan. įvykį matęs 
policininkas sušaukė kaimo vy
rus ir šie nudobė baisųjį roplį.

Ištraukę krokodilą į krantą, 
žmonės neteko žado: jo nuga
roje buvo aiškus jieties žaizdos 
rumbas, o galvoje nebuvo akių...

nuo-
sau

Mu- 
ėmė

VASAROS STOVYKLŲ 
FOTOGRAFAMS TUOJ ĮSIGYKIT 

ŠIAS KNYGAS!"Skautų Aidas” kviečia višus
skautų-čių bičiulius ir skautus-1 AngI kajbos gramatika 
tęs, kūne šią vasarą padarė pui- j Rukanauza ______ .... 2.00
kių nuotraukų skautiškose sto- Algimantas I 
vykiose, jas būtinai siųsti re- y. Pietaris ........................-
daktoriui: Stp. Kairys, 716 Algimantas II
Lansdovvne Avė., Toronto, Ont., V. Pietaris______ _____ ...
Canada. Aukso kirvis

Nepaslėpkite gražių vasaros Juozas švaistas. -------------
ir stovyklinio gyvenimo vaizdų Barabas 
savo privačiuose albumuose —Į Pa.er Laserkv,st........ —-
leiskite visiems jais per "Skautų . u ‘9 „ , .
. ., „ . ^..., J. J. Bačiuno leidinys_____
Aidą’ pasigėrėti! Baltaragio malūnas

K. Boruta ..._________ ..
PILNA SKAUTŲ S-GOS Beržų pasakos

TARYBA I B. Audronė (eilėraščiai)
Dulkės raudonam saulėleidy

V. Ramonas_________-__ 3.00
“ I Darius ir Girėnas

Jurgėla _________ .,____
Debesys plaukia pažemiu 

A. Baronas __________

1.50

2.00

2.50

2.25

1.50

2.50

1.50

Birželio mėn. pradėti Liet.
Skautų S-gos rinkimai šiomis 
dienomis pasibaigė. Buvo ren
kami 4 nariai S-gos Tarybon,
S-gos Garbės Teismas ir S-gos Į Didžiosios atgailos
Kontrolės Komisija. Daugiausia r. Spalis .................
balsų gavo ir Tarybon išrinkti: Doleris iš Pittsburgho 
sktn. I. Končius (perrinktas) — Stepas Zobarskas ..
120 balsų, sktn. dr. M. Kuršai- Gintaro pasakos 
tė-Budrienė — 87 bis., vyresn. Teta Rūta-------------
sktn. J. Augustaitytė-Vaičiūnie-Į Gintariniai vartai 
nė — 72 bis., ir sktn. Edm. Kor- 
zonas — 62 balsais.

Garbes Teisman išrinkti:■,... o ■ .
sktn. A. Platens — 131 bis., n sm„E„
sktn. Alg. Aglinskas (perrink- Į Įįupreijs ..........
tas) ~ -1.?0 bls- ir 8ktn-. dr- H’ hmas šeinius ............
Lukaševičius — 87 balsais. I Kolektyvinė prausykla 

Kontrolės Komisijon išrinkti: Vytautas Kastytis ...
vyresn. sktn. V. Kizlaitis (per-1 Kateri jo- ir doleriai

• Vilius Bražvilius —....___2.00
Lietuvių kalbos vadovas

Red. prof. Skardžius -__ 1- 4.50
Lietuviškos pasakos

J. Balys

N. Mazalaitė________
Gimtojo žodžio baruose

P. JonikaB_________

1.50

2.50

3.50

. į.

4

4

K
I'

■fe

V

Medinis arklys
Eric WiHiams _______

Motulė paviliojo
Lazdynų Pelėda ______

Meškiukas Rudnosiukas
Vytė Nemunėlis ______

Namai ant smėlio
J. Gliaudą___________

Nemunas
St. Kolupaila ___ ,____

Nuo Imsrės iki Orinoko
A. Sabaliauskas _____

Our Country Llthuania
V. Augustinas _______

Princas ir elgeta
Mark Twain_________

Pirmas rūpestis
Jurgis Jankus _______

Pragaro pošvaistės 
V. Alantas__________

Partizanai už gelež. uždangos 
Daumantas ____________ 2.50

Pietų vėjelis
Vytė Nemunėlis __

Paklydę paukščiai I
Jurgis Jankus____

Paklydę paukščiai II
Jurgis Jankus ____

Ramybė man
J. Kėkštas______________ 0.80

Raguvos .malūnininkas
V. Tamulaitis ___________0.25

San Michael knyga I
Axel Munthe______

San Michael knyga II
Axel Munthe____ ,________2.50

šventieji akmenys 
Faustas Kirša -j_

šventoji Lietuva
Jurgis Savickis ..

Tėvų pasakos
A. Giedrius ____________ 1.90

Tolimieji kvadratai .
J. Grišmanauskas .______ i 2.00

Tautosakos Lobynas '
J. Balys ________

Vaikų knygelė
' M. Valančius -________L. 1.80

Vieneri metai ir viena savaitė
B. GaidžiOnas ______ ;__ 1.50

Valentina
A. Vaičiulaitis -__

Varpai skamba
Stasius BOdavas 

žemė
Re(i. K. Bradūnas

2.00

0.60

2.00

2.00

2.50

2.50

5.00

1.20

2.00

3.80

0.80

. 0.35

2.00

1.00

2.20

2.00

4

1.50

2.50

2.00

2.50

1.00

rinktas) — 139 bis.,, sktn. K. 
Žilinskas — 114 bis. ir jūrų 
sktn. VI. Petukauskas — .110 
balsų.- Daugumas Tarybon iri ' j Balys 250
Garbės Teisman išrinktųjų gy- Lietuvių poezijos antotogija ’ 
vena Chicagoje, o visa Kontro- J. Aistis ir A. Vaičiulaitis 6.00 
lės Komisija — Clevelande. Lekučio atsiminimai (jaunimui)

Po šių rinkimų P. L. Skautų a. Giedrius ..................... 1.50
S-gos Taryba yra papildyta iki Lietuvių archyvas 
pilno sąstato. Dabar ją sudaro Bolševizmo metai 
24 rinkti ir 3 ex officio' nariai Lietuvai Tėvynei 
(Vyr. S-gos Dvasios Vadovas ir 
abu Vyriaus. Skautininkai). 
Skaučių Seserijos ir Skautų 
Brolijos organai buvo pertvar-| Svyrius)___ _____________1.50
kyti rinkimais pavasarį. Mėnuo vadinamas medaus

j N. Mazalaitė —....................2.50

TALKON KALĖDŲ SENIUI!

2.00

3.00

3.00

/

‘Ji
'h'

i- L 
r

3.00

V.,Nemunėlis ir VI. Vijeikis 0.50
Lietuva tironų Pančiuose

B. T. Dirmeikis ir V. Rastenis
(Jonas Andrūnas ir Petras
Svyrius)__

2.00

2.50

.4.00

»

Chicagos ir Ciceros skautai ir 
skautės jau pradėjo rūpintis ka-|

t i
J«

Visos knygos siunčiamos paštu. Užsakant pi-
• ’ - DIRVA,

6820 Superior Avė., 
Cleveland 3, Ohio

— _

nigus siųskite: « fe

, .

• •
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laukia jūsų

Mes duodam ir iškeičiam Eagle Stamps

Geros rūšies, Fabriko atrinkti

ARCH BATELIAI
Dydžiai 4 iki 10

AA iki EEE Pločiai

Ne visuose stiliuosą ir visuose 
ar plotyj, tai pirkit anksti!

• Stasys Jakštas, 
Jonas Liudvinaitis, 
Kazys Trečiokas

Mes paėmėm visus tuos garsius visur iš
garsintus batelius iš fabriko tik šiam ne
paprastam pardavimui! Bateliai, kurie yra 
madingi ir patogūs. Trūkumai yra taip 
maži, kad sunku pamatyti... ir netrugdys 
nešiojimo, 
dydžiuose

Fabriko siuntiniai geresnės rūšies,. visur išgarsinti

6.95 iki 8.95 garsaus padirbimo

Stilingi užkulniai *Madų darbas

2.

Stiliai

Ties J 
Osfords 

Straps 

Pumps

Company’s Basemont Shoe

Departmont
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Amerikos ūkis — jo augimas ir reikšmė

Ūkinio gerbūvio požiūriu JAV- : 
bės pralenkusios kitus pasaulio ; 
kraštus ir jų gyventojų gyveni
mo lygis laikomas didesniu už 
betkurio kito krašto žmonių ūki
ni gyvenimo lygį. Tačiau ar ; 
būtų įmanoma didesnio pastato 
statyba neturint reikiamų me- : 
džiagų? Panašiai ir su Ameri- i 
kos ūkiu — įvairių išteklių, ža- : 
liavų šis kraštas turi daugiau 
kaip kuris kitas kraštas, be to 
ir klimato įvairumas čia turi i 
daug reikšmės. Visa tai priside- ’ 
da prie šio krašto ūkio pajėgu- , 
mo ir pramonės galingumo.

Įvairioms ūkio ir pramonės 1 
šakoms nušviesti čia paskirsime i 
visą eile straipsnių, manydami, 
kad ypač naujieji ateiviai turėtų ’ 
kiek galima giliau susipažinti su l 
ūkiu ir pramone, kurie daugeliu ' 
požiūrių skirsis nuo labiau įpras
to Lietuvos ir iš viso europinio 
lygmens.

Saulės, lietaus, mineralų die- 1 
Vaičiui mums suteikė tas visas I 
gamtos dovanas! — sušunka 1 
amerikiečiai (J. Russell Smith), . 
iškeldami kad ir vad. "Kuku
rūzų juostos" (Com Beit) reik
šmę krašto ūkiui. Kolumbui iš
kėlus koją šiame kontinente jis ■ 
šiuose 3 mil. kv. mylių plotuo
se rado vos 3 mil. indėnų, kurie 
neturėjo didesnio supratimo, 
kaip susidoroti su tais gausiais 
gamtos turtais.

Prieš 300 metų atkeliavę pio
nieriai buvo žmonės su inicia
tyva, fiziniai pajėgūs ir siekę 
religinės, politinės ir ūkinėj lais
vės. Europos pionieriM •susidū
rė, palyginti, sų vaišingu kraš
tu, ir jie, jieškodami sau erdvės 
nesunkiai susidorojo su vietos 
gyventojais.

Pradžioje šie ateiviai siekė ir 
prisitaikyti prie indėnų gyveni
mo būdo, o šie gi vertėsi augin
dami kukurūzus, bulves, tabaką, 
medžiodami ir žvejodami. Ku
kurūzai virto vienu pačių pa
grindiniu maisto šaltiniu ne tik 
žmonėms, bet ir galvijams ir tuo 
būdu lengvai paverčiamas į mė
są ir pieno produktus, šalia ku
kurūzų, bulvės greitai virto vie
na svarbiausių auginamųjų kul
tūrų ir vienu svarbiausių mais
to šaltinių ne tik šiaurės Ame
rikoje, bet ir vakarų pasauly. 
Pagaliau ir tabakas, dar vienas 
amerikiečių . atradimas,, greitu 
laiku žymiai pakėlė Naujojo 
Pasaulio prekybą ir jo eksportas 
kolonistams teikė pakankamai 
pinigų įsigyti Europos kraštų 

•prekėms. Krašte esą miškai, su 
savo medžiaga ir žvėrimis, pri
sidėjo prie Amerikos turtų. Pa
galiau Atlanto pakraščių van
denys teikė puikiausias žvejybos 
galimybes. Visos šios sąlygos 
labai lengvino pirmųjų krašto 
gyventojų kūrimosi aplinkybes.

Ir patys kolonistai atvyko su 
savo indėliu ir praturtino kraš
to išteklius. Jie atsivežė su sa
vim arklius, galvijus, avis, ož
kas, kiaules ir naminius paukš
čius. Tie kolonistai Amerikos 

• kontinente pradėjo auginti kvie
čius, rugius, miežius, ryžius, 
obuolius ir kitas europines kul
tūras, kurios indėnams ligšiol 
buvo visai nepažįstamos. Abiejų, 
europietiškųjų ir amerikietiškų
jų auginamųjų kultūrų suderi
nimas, neabejotinai, buvo labai 
naudingas, ir jis buvo viena iš 
priežasčių, kad čia susiduriame 
su taip gausiais žemės ūkio pro
duktais, su įvairumu, kurio ne
išgali pralenkti kiti, net ir di
desni kraštai.

Pati krašto vyriausybė savo 
metu dėjo daug pastangų kelti 
krašto ūkio pajėgumą bei jo 

-našumą..Jos panaudotos priemo- 
.nes net laikomos didžiaisiais 
įvykiais krašto istorijoje, štai 
tie įvykiai: nuo J800 ligi'1820

m., norėdama, kad jos piliečiai 
prisirištų prie nuosavybes, kraš
to vyriausybė pardavinėjo 120 
akerių plotus po 2 dol. už akerį. 
Po 1820 m. šioji tvarka pakeista 
ir pradėta pardavinėti 80 ak. po 
1.25 dol. už akerį. Ateiviai, ne
žiūrėdami šių žemų kainų, vis 
dėlto vengė pirkti žemę ir trau
kė j neapgyventus plotus, ten 
statėsi namus, veisė galvijus. 
Tie vad. "sųateriai” nieko ne
mokėję už savo žemę vis dėlto : 
visomis pajėgomis gynėsi prieš i 
įsiveržėlius, norinčius jų prakai
tu įsigytą nuosavybę atimti. Tų, I 
keliasdešimts tūkstančių šeimų 
savanoriškas kūrimasis pačią 
vyriausybę privertė išleisti įsta
tymą, kuriuo kiekvienas pilietis . 
galėjo gauti nemokamai 80 ak. 1 
ūkį ta sąlyga, jei jis jame gy
vens ir sieks jį gerinti.' .

Kiekvienas amerikietis dabar 
jau galėjo 80 ak. ūkyje išlaikyti i 
savo šeimą. Vėliau, ūkininkams 
pradėjus keltis į mažiau žemės 
ūkio gamybai tinkamus plotus, 
jiems jau nepakako 80 ak. išlai
kyti šeimoms. Ir tai privertė vy
riausybę žemės normą pakelti 
ligi 160 ak., gi pagaliau ir ligi 
320 akerių. šie palankūs, norin- ; 
tiems verstis žemės ūkiu, kraš- 1 
to valdžios įstatymai žymia da- i 
limi prisidėjo, kad JAV-se da- , 
bar rasime daugiau kaip 6 mi- ' 
bonus vidutiniško dydžio ūkių. 
Vidutinis vieno ūkio dydis yra 
apie 147 akeriai (vienas akeris 
lygus 0,405 hektaro). ,

Tuo būdu augo žemės ūkio 
bendruomenė, būdama nepri
klausoma ir turėdama intereso 
turtinti savo kraštą, žemės ūky
je įsikūrę ėmėsi ir namų staty
bos ir jie pastatė ne tik sau pa
togius gyvenamuosius namus ir 
pastatus galvijams, bet ir pa
sirūpino mokyklomis savo vai
kams, statė bažnyčias, gerus ke
lius ir kitais būdais turtino že- 
rqė3 ūkio bendruomenės nario 
tipą, kurio darbas ir įnašas j 
krašto gyvenimą gali būti lai
komas vienu iš labiausiai esmi
nių.

žemės ūkis yra pati svarbiau
sioji žmogaus pramonė ir jei 
Amerika pasiekė didelio gerbū
vio, tai didele dalimi dėl didelių, 
našios žemės plotų. Jų daugiau 
amerikiečiai ir nenori. Ne taip 
seniai vyriausybė net ėmėsi su
pirkinėti milionus akerių žemės 
ūkiui tinkamų plotų, siekdama 
juos paversti miškais ir ganyklų 
plotais. Apskaičiuojama, kad 
intensyviai kultivuojant našius 
žemės ūkio plotus JAV-se, turint 
galvoje, palyginti, gerą krašto 
irigaciją, šis kraštas, reikalui 
esant, galėtų išmaitinti dvigu
bai tiek gyventojų, kiek šiuo 
metu turi.

Kitas dalykas, kad pastaruoju 
metu jaučiamas žemės ūkio gy
ventojų didelis traukimas į 
miestus, štai, dar 1920 m. žemės 
ūkyje gyveno 31,614,000 viso 
krašto gyventojų ir tai sudarė 
29,9%, 1940 m. tas nuošimtis 
krito ligi 23%, 1948 m. žemės 
ūkyje gyveno 27,440,000 gyV., 
pagaliau 1950 m. pagal turimus 
duomenis (naujesnių dar netu
rima), žemės ūkyje gyveno jau 

. tik 18,7% krašto gyventojų.
,Įdomu palyginti šio krašto 

ūkį su kitais kraštais, šis vaiz
das dar ryškiau galės pavaiz
duoti Amerikos ūkinį ir kitokį 
įsigalėjimą šių dienų pasauly, 
tačiau apie tai jau kitą kartą.

New Jersey lietuviams VIEŠA BALFo RINKLIAVA DETROITE

jau mūsų laikraščiai paminė
jo, kad Netv Jersey Lietuvių 
Taryba savo metiniame atstovų 
suvažiavime, apsvarėiusi lietu
viškosios vasarvietės įsigijimo 
reikalu pasiūlymą, nutarė 
New Jersey ir kaimyninių vals
tybių artimesnių vietų lietu
viams įsigyti lietuvišką- 
j ą koloniją — ūkį — vasarvie
tę.

Netv Jersey valstybėje pri- 
skaitoma apie 50,000 lietuvių, 
ši, pasakytume, lietuvių masė 
turi desėtką savų parapijų, yra 
įkūrusi daugybę savų religinių, 
pašalpinių ir bendrojo pobūdžio 
organizacijų, kurios savo ruožtu, 
sutelkusios šimtus '■ tūkstančių 
dolerių, atliko ir atlieka didelius 
uždavinius savo žmonėms pa
laikyti krūvoj.

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI

■ Kurie amerikiečiai ilgiau gy
vena — augšto ar žemo ūgio?

žemo ūgio, bent pastaruoju 
metu.

Kurioje krašto daly įvyko ma 
šiaušia plėšimų 1951 m.?

Pagal FBI duomenis — Nau
joje Anglijoje. Joje plėšimų vi
durkis buvo 15,3% 100,000 gyv. 
Tuo tarpu krašte tas vidurkis 
yra 49,3.

Kiek vyrų, sulaukę 65 m. 
amž. vis tebedirba?

JAV-se dirba pusė to amžiaus 
vyrų, bet tik pusė iš jų dirba piL 
ną laiką.

Kuri JAV dalis vadinama 
Naująja Anglija?

Ją sudaro šešios šiaurės r>tų 
valstybės: Maine, Netv Hamp- 
shire, Vermont, Massachusetts, 
Rhode Island ir Connecticut. šias 
sritis N. Anglija pavadino kap. 
J. Smith dėl jų panašumo Ang
lijos pakraščiams. Nuo likusios 
krašto dalies N. Angliją iš dalies 
skiria Apalačų kalnai. Tai sritis, 
kuri buvo centru įvykių, prive- 
dusių prie Amerikos Revoliuci
jos, Smičiai daug nuostolių pa
darė 1938 m. rudenį užėjusi tro- 
pikalinė audra (uraganas), tu
rėjusi 600 aukų žmonėmis. Di
džiausias N. Anglijos miestas — 
Bostonas, ilgiausioji upė — 
Connecticut.

Kada JAV atsirado negrai?
1619 m. Virginia valst. Esant 

darbo jėgos pareikalavimui, bri
tai daugiausia juodųjų atsiga
beno iš Vak. Indijos, vėliau iš 
Vak. Afrikos.

Kiek kartų per dieną prez. 
Trumanas turi pasirašyti?

600 kartų.
Kokių prezidentų galvų at

vaizdai yra iškalti kalnuose?
Tai yra Baltuose Kalnuose 

Pietų Dakotoje, vad. Rushmore 
kalne. Uolose iškaltos didžiulės 
galvos šių JAV prezidentų: Wa. 
shingtono, Jeffersono, Lincolno 
ir Th. Roosevelto. Tie preziden
tai labiausiai yra prisidėję prie 
krašto steigimo, plėtimo, išlai
kymo ir suvienijimo.

Ar daug inžinierių trūksta 
kraštui?

Labai daug. Yr» pareikalavi
mas JAV 50,000 inžinierių, tuo 
tarpu kitais metais baigs moks
lą tik 20,000.

Jei gyvensi 70 ar daugiau me
tų, tai kiek laiko bus praleista 
kalbant telefonu?

Vieneri metai, kaip apskaičia
vo \Visconsin univ. studentai.

1 Vyrai ar moterys labiau mėgs
ta valgyti?

Vyrai. Jie ne tik "nuoširdžiau” 
1 valgo už moteris, bet ir daugiau 
i jaučia malonumo. Pągal ameri- 
> kiečių institutų duomenis, vyrai 
• iš savo žmonų daugumoje rei- 
i kalauja dviejų dorybių, kurios 

nustelbia visus kitus privalumus. 
Jos yra: būti gera šeimininke ir 
turėti daugiau kaip vidutinius 
gabumus virtuvėje.

Koks valgis labiausiai nemė
giamas? » .

Pagal Clevelando psichologų 
atliktus • stebėjimus įvairiose 
krašto vietose, labiausiai ame
rikiečių nemėgiamas valgis — 
pasukos (buttermilk). Iš dviejų 
žmonių vienas šio valgio negali 
pakęsti. Toliau seka smegenys, 
kaviaras, austrės (oysters) ir

Dabar keliame dar vieną la- įveiksime. Tačiau norime, kad 
bai svarbų reikalą — būtinumą’ šiame darbe dalyvautų kuo di; 
įsigyti visų vietovių lietuviams 1 
savo žemės gabalą savąjai I i e - 1 
tuviškajai kolonijai! 
įsteigti. Dideliam žmonių skai- : 
čiui reikia ir namažo žemės plo- ■ 
to su vandeniu pasimaudyti, i 
mišku pasivaikščioti, aikštėmis . 
pažaisti* namais susirinkti pasi- : 
tarti ir pailsėti. Tam galėtų tikti 
stambesnis ūkis ar vasarvietė. 
Ko trūktų — ateityje payts įsi
taisytume. Didesniame plote pa
kraščiais galėtų pasistatyti vi
lutes pavieniai lietuviai, šeimos 
ar net organizacijos, žodžiu, no
rėtume, kad ta kolonija primintų 
mums Lietuvą su jos gražiais 
•papročiais, sava kalba ir sava 
aplinka. Manome, kad šalia pra
bangos įrengimų gražiai derin
tųsi ir lietuviška koplytėlė ar 
mūsų tautos vargų liudininkas 
Smūtkelis ir kryžius. Tokia ko
lonija mus gaivintų ir suartintų 
dideliems darbams Lietuvos la
bui.

Numatoma, kad toje koloni
joje:

1. galėtų vykti didsėnės lie
tuvių šventės ar suvožia
mai, 
vasaros metu galėtų pra
leisti poilsio dienas moti
nos su vaikais, kuriems 
būtų sudarytos sąlygos pa-1 
bendrauti lietuviškoje dva-] 
šioje, 
ten būtų organizuojamos 
vaikų stovyklos su lietuviš
kąja (yaikų — žaidimų, 
vaidinimų; dainų ir kt.) 
programa, 
chorai ar sporto sambūriai 
galėtų organizuoti savo 
šventes, 
įvairios orfcjinizacijos galė
tų rengti šavo pramogas: 
stovyklas, gegužines, iški
las, suvažiavimus ir t.t., 
pavieniai lietuviai ar šei
mos praleistų vasaros atos. 
togas ar poilsio dienas.

Ryžtamės imtis didelio užda
vinio. Tikimės, kad su pasiryži
mu ir vienybėje užsimotą darbą

Po didelių pastangų ir ilgo 
laukimo, pagaliau sužinota, kad 
Detroito Miesto SaVivalybė da
vė BALF leidimą spalio 4 d. 
viešai rinkliavai — Tag Day 
įvykdyti.

Atsižvelgiant į praeitų lietu
viškų rinkliavų gražų pravedi- 
mą, šiais metais lietuviams bu
vo padaryta išimtis, kadangi 
Detroito m. vadovybė yra nu

džiausiąs lietuvių skaičius, ki
taip sakant — visi. Nelaukime, 
kad biznieriai tai mums pada
rytų ! Tarkimės, glauskimės prie 
vieni kitų ir sumetę po keletą 
desėtkų dolerių atliksime didelį 
darbą. Nevengsime ir mecenatųjtarusi ateity duoti leidimus tik 
fundacijų, kurių gal vienas pa
skirs lėšų pastatyti lietuviškai 
koplytėlei ar kryžiui, kitas gal 
duos lėšų įrengti vaidinimų 
scenai, trečias — sporto aikštei, 
ketvirtas — salei, penktas — 
paminkliniam kambariui ir t.t. 
Parodykime kitiems, kad mes, 
New Jersey lietuviai, dar daug 
ko norime ir viską galime! Ne
leiskime užgesti lietuviškai šir
džiai, kol gyva lietuvių tauta!

New Jersey Lietuvių Taryba 
šiam darbui studijuoti ir aiš
kinti išrinko šio sąstato komi
siją: Stasys Jakštas, Jonas 
Liudvinaitis ir Kazys Trečiokas. 
Darbui padidėjus ši komisija 
bus papildyta kitų vietovių at
stovais.

Komisija maloniai prašo orga
nizacijas ir visus pavienius lie
tuvius kelti ir gaivinti šią mintį 
savo tarpe. Gerb. parapijų Kle
bonus prašome šitai paskelbti 
bažnyčioje parapijiečiams. Visus 
maloniai prašome teikti korriisi- 

• jai savo pasiūlymus, nuomones 
i ir visokias tuo reikalu informa
cijas ADRESU. 315 Walnut 
Street, Newark 5, New Jersey.

Netv Jersey Lietuvių Tarybos 
vardu

gerai žinomoms amerikiečių or
ganizacijoms, kaip: Red Cross, 
Community Chest, Veteranams.

Detroito BALF skyriaus val
dyba tikisi, kad ši proga bus 
pilnai išnaudota, bus surinkta 
pinigų pasilikusiems Europoje, 
parodytas lietuvių vieningumas 
ir organizuotumas amerikiečių 
visuomenės akyse.

Miesto Taryba duodama rink
liavai leidimų parodė, kad ame
rikiečiai mus supranta ir mums 
padeda,

Įrodykime, kad mokame būti 
už tai dėkingi ir mokėsime šią 
retą progą su kaupu panaudoti 
našlaičių, ligonių ir senelių lie
tuvių šelpimui Europoje.

Atsiminkime, kad iš Europos 
galėjo išvažiuoti tie, kurie buvo 
tinkamos sveikatos, dauguma 
jaunesnio amžiaus ir kurie tu
rėjo artimų žmonių ar giminių 
Amerikoje.

Tenai pasiliko visi tie, kurie 
aukščiau minėto neturėjo ir ku
rių gyvenimas šiandie yra dau
giau negu liūdnas. Jie pasiliko 
svetimame krašte, kur gyvento
jų perteklius yra labai didelis.

Jie gyvena ne pirmaeilio ar ant
raeilio piliečio teisėmis, bet iš 
viso be teisių.

Malonu pažymėti, kad šio va
jaus garbės komiteto nariais su
tiko būti gerbiami šv. Antano' 
parap. kleb. kun. I. Boreišis, Die
vo Apvaizdos parap. kleb. kun. J. 
čižauskas, Šv. Petro parap. kleb. 
kun. A. Misevičius, Teisėjas J. 
Uvickas ir Advokatas L. Kon- 
drotas. i

Kadangi pasiruošimo laikas 
yra gana trumpas, tai BALF 76 
sk. valdyba kviečia visus neati
dėliojant tuojau registruotis au
kų rinkėjais. Registruoja šie 
asmenys:

1) E. Pauražienė, tel. UN
2- 3298; 2) M. Kasevičienė — 
UN 3-3975; 3) J. Dunčia — VE 
8-6982, 4) J. šeputa — WO
3- 7199; 5) K. Gricius — TA .
5- 1644; 6) J. Gruzdaitis__ TA
6- 9685; 7) L. Heiningas — UN 
3-7220.

Taip pat galima užsiregistruo
ti knygyne "Neringa”, p. Kuku- 
čionio laikrodžių krautuvėje ir 
p. Končiaus krautuvėje.

LINDENO 
LIETUVIAMS

Parengė V. AL

. KONCERTAS 
NEW BRITAIN

Netv Britain, Conn. Spalio 
mėn. 4 d. Lietuvių klubas "Var
pas” ruošia koncertą. Programą 
pildyti pakviesti Brooklyno "Ai
tvarai” — tremtinių vyrų kvar
tetas.

Atskridę Aitvarai žada duoti

labai jvairią programą. Vietos 
klubo veikėjai uoliai dirba ir 
kviečia ne tik "Varpas” narius, 
bet ir kaimyninių kolonijų gy
ventojus. Iš tikrųjų mes čia tu
rėsime didelį malonumą pirmą 
kartą išgirsti "Aitvarų” kvar
tetą.

Koncertas įvyks klubo svetai
nėje 7 vai. 30 min. vakare.

*
Vietos radio valandėlė, veda

ma Vytauto žalnieraičio, 7 d. 
rugsėjo vėl pradeda savo veiklą. 
Vietos lietuviai tuo džiaugiasi.

Pranešame, kad Lindeno 
BALF 132 skyrius šių metų 
spalio 4-tą dieną 7:30 vai. ruo
šia Lindeno lietuvių svetainėje 
340 Mitchell Avė. Linden vaka
rų.

Kviečiame visus lietuvius kuo 
skaitlingiausiai atsilankyti, jau
kiai praleisite laiką ir tuo pačiu 
paremsite BALF labdaros dar
bą. Įėjimas tik 50 centų.

Taip pat pranešame, kad dra
bužių ir aprangos vajus vyksta 
visą laiką. Drabužiai ir avalynė 
renkama pas Juozą Prapuolenį, 
1103 Monmouth Avė., Linden, 
N. J. Telefonas: Linden 3-1186.

talkos!

THE MA Y CO’S BASEMENT

Dovanokit, pašto ar telefono 
užsakymai nepriimami

88
Juodi

Mėlyni

Raudoni
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Rusai apie klaipėdąSENIAU IR DABAR
S. KARPIUSK.

NAUJOJOJ ANGLIJOJ”

•;

pas. karo Klaipėda

”Ant kalno karkliai..

¥?•

dėjo daug pastangų 
suvokietinti Mažąją

Būtume turėję mokytis 
prancūziškai...

■' ■ ' ■
- ' ■

- • ' ' '

ritoriją pirko 1803 metais, bijo
dama tų pačių britų. Taip Ame- i 
rikoje ir baigėsi prancūziška ■ 
įtaka. Kiek jos liko — ji matyti ’ 
Quebec provincijoje.

Iš Quebec į Bostoną, kur mes , 
važiavom, yra apie 400 mylių 
kelio. Per vieną dieną nesiryžom 
nuvažiuoti tą kelią, ypač, kad 
norėjau pasukti į Lowell, Mass., 
kur 1909 metais atvažiavau į 
Ameriką.

Lowell yra veikli lietuvių ko
lonija, nors nedidelė. Miestas 
seniau daugiausia pasižymėjo 
tekstilės pramone, dabar daug 
senų tekstilės dirbtuvių užsida
rę, todėl pasuko į kitokią pra
monę.

Naujoji Anglija ir dabar taip 
vadinama: jai priklauso dalis tų 
13-kos Amerikos kolonijų, ku
rios sudarė šio kontinento naują 
organizuotą valstybę. Visos jos 
nuo Maine iki Georgia kolonijos 
pietuose guli Atlanto pakraščiu, 
vienos didesnės, kai kurios visai 
mažytės. Bet čia kūrėsi visa da
bartinės galingos Amerikos is
torija: Massachusetts kolonijo
je, pvz., prasidėjo pirmutiniai 
atkakliausi pasipriešinimai ang
lams, kurie kolonistus spaudė 
ir persekiojo. Ir čia, Lexington 
miestelyje, visai netoli Bostono, 
1775 metais buvo iššauti pirmu
tiniai revoliucijos šūviai, prive
dę kolonistus pasiduoti. Tada 
buvo įkurta sava valstybė su 
prezidentu Jurgiu AVashingtonu.

Naujojoj Anglijoj gyveno ir 
dirbo daugelis žymių istorijos 
žmonių, rašytojų, poetų, čia 
anksti buvo įteigtos augštosios 
mokyklos, universitetai.

Visoje Naujoje Anglijoje, be
veik kiekviename miestelyje, 
rasi lietuvių. Daug lietuvių čia 

' ūkininkauja. Didesniuose mies-
■ tuose lietuviai gerai įsigyvenę, 
•’ turi stiprias organizacijas, biz- 
i nius, geras parapijas. Šie lietu-
■ viai žymiausiai prisidėjo prie 
• anksčiau Pennsylvanijoje prasi

dėjusio lietuviško judėjimo.

Amerika buvo mišinys įvairių i 
tautų ir taip pasiliko. Baigę su- j 
sipažinimus istoriniame pran- < 
cūziškame mieste Quebec, persi
kėlėm laivu į pietinę St. Lawren- ' 
ce upės pusę, kur augštame, sta- 1 
čiame krante guli miestukas i 
Levis. Iš čia keliai veda į Ame- i 
rikos sritis, tik dar reikia apie ' 
80 mylių pervažiuoti pietine . 
Quebec provincijos dalimi, kuri 
ir šiapus St. Lavrence upės nu
sitęsia į lytus iki Atlanto. Ji 
taip pat prancūziška, ir vis dar 
negali susikalbėt amerikoniškai.

Ši provincijos dalis jau neturi 
jokio didesnio miesto, kraštas 
grynai žemdirbystės, ir tik ka
talikiškas. čia važiuojant jautie
si lyg Lietuvoje keliautum: kiek 
pavažiavai ir tuoj matyti bažny
čios bokštas. Iš to žinai, kad jau 
privažiuoji miestelį. Amerikoje 
važinėjant, pirmiausia pasirodo 
dirbtuvių kaminai. Tai ženklas, 
kad jau artiniesi į kokį nors 
miestelį.

Ypatinga, kad kaip šiaurinėje, 
taip dabar ir pietinėje upės pu
sėje, retai rasi miestelį ar kaimą 
ar bažnytkaimį, kuris būtų ki
taip pavadintas negu kokio šven
tojo vardu. Iš maldaknygės iš
imta visi šventųjų vardai, vyrų 
ir moterų, ir jais pavadinta 
Quebec’o provincijos vietovės, 
net ežerai, upės ir kt.

Važiavę porą valandų į piet
ryčius, link Maine ir Atlanto 
pakraščio, pradėjom įvažiuoti į 
kalnų sritį. Tai šiauriniai pa
kraščiai pietvakarin einančių 
augštokų kalnynų, kurių didžiau
si New Hampshire valstybėje. 
Tie kalnynai yra suvalstybinti 
ir paversti nacionaliu parku ir 
nacionalėmis giriomis. Ta 'sri
tis vadinama Baltųjų Kalnų na- 
cionaiės girios ir kalnai. Kalnai 
augštoki, iki 5,000 pėdų; Wa- 
shington kalnas net apie 6,300 
pėdų augščio.

&
į/.

Bostone, prie Bostono, Provi- 
dence, R. I., ir prie New Yorko j 
laukėm tik savo gimines, nes ; 
jau baigėsi ir atostogos, reikėjo 
skubėti į Clevelandą. j

Iš New Yorko patraukę j ge- - 
rą kelią, Pennsylvania Turnpike, 
karštą dieną mano "šoferis” 
pradėjo kalbėti, kad būtų malo- • 
nu nors vieną naktį pernakvot, 
kur nors kalnuose. Man tuoj ir 
prisiminė Bedford Springs va
sarvietė. Bet tai buvo už 300 
mylių nuo New Yorko, Pennsyl
vanijoje. Sakau, jeigu šiandien 
davažiuosim į Bedford, galėsim 
ten nakvoti. Na ir važiavo. Ir 
saulei leidžiantis tą vasarvietę 
pasiekėm.

Įvažiavę j augštų kalnų tarpą 
nustebom prie gero kelio, pa
matę milžinišką viešbutį.

Jaunas viešbučio vedėjas su
tiko duoti mums, kambarį, bet 
tik vieani nakčiai. Kitoms nak
tims visi kambariai jau rezer
vuoti, nes čia savaitgaliui suva
žiuoja daug svečių, iš anksto 
užsisakę vietas. Svečiai ima 
kambarius su valgiu (kainos 
panašios kaip mūsų Bachuno 
vasarvietėse Michigane). Užsi
rašius pavardę, vedėjas peržiū
rėjęs klausia, kokios tautybės 
ta pavardė.

Pasakius "Lithuanian”, jis 
linksmai nusišypsojęs - klausia 
"Kaip tau einasi?” ir tuoj ėmė 

■ pasakoti žinąs lietuvius, mokąs 
net lietuviškų dainų, ir pradėjo 
kartoti labai gražiai, net ne taip, 

į kaip, amerikiečiai jaunieji lie- 
. tuviai taria, bet aiškiai suVal- 
. kietiškai, jam žinomų lietuviškų 
i dainų žodžius . — "Ant kalno 
, karkliai siūbavo”, "Kas subatos 
. vakarėlį, oi, oi, oi!” ir kitas. 
. Kalbėt lietuviškai nebandė, nes 
; tiek nemokėjo^
. Mus su žmona tas maloniąi nu

stebino. Jis turėjo laiko- ir pra-

Pasiekę U.S. sieną atsikvė- < 
pėm lengviau, nes čia su mui- ] 
tin inkais jau galėjom kalbėti j 
anki ikoniškai. Muitinės yra dvi: ; 
Kanados, kur taip pat kalbina 
amei ino/.iškai, ir su pasitenki- i 
nimu klausia kiekvieno ameri- J 
kiečio, kiek savo svečiavimosi j 
metu Kanadoje palikai pinigų i 
(statistikai reikalinga). Ameri- ] 
kiečiai savo muitinėje pažiūri 
tik ką vežiesi iš Kanados.

Kalbant apie amerikonišką 
mišinį, prisimena, kada Europos 
tyrinėtojai vyko į naująjį pa
saulį steigti savo kolonijas, 
prancūzai, įsteigę savo "Naująją 
Prancūziją” St. Laivrence pau
piu, o anglai, Atlanto pakraščiu 
— "Naująją Angliją”. Prancū
zai savo teritorijas buvo praplė- 
tę Didžiųjų Ežerų srityje į va
karus, net už Detroito ir Ohio, 
ir į pietus iki pat Meksikos įlan
kos. Prancūzai vedė didelius — 
atkaklius karus su indėnais va
karuose, kur jau buvo pasibaigę 
anglų kolonijos. Kai anglai už
kariavo Kanadą, vėliau, Napo
leonas nusiautęs Europą apie 
1800 m. dar kartą įsiskverbė 
Amerikon priversdamas Ispani
ją užleisti Prancūzijai Louisia- 
nos plotus pačiame dabartiniame 
U.S.A. viduryje, šiapus Didžių
jų kalnynų ir anapus Mississippi 
upės.

i Jei prancūzams būtų ėjęsi,’ 
kaip jie užsimojo, šiandien Ame. 
rikoje būtų buvę viskas prancū
ziška vietoje angliška. Pradėjęs 
Europos karus, Napoleonas bi
jodamas, kad Anglija nepagrob
tų tos didelės teritorijos, sutiko 
ją Amerikoje susikurusiai U.S. 
valstybei parduoti už $15,000,- 
000. Tuo būdu ši Amerikos res
publika įgijo dar tiek, žemės,' 
kiek jau turėjo savo globbje. 
Amerika skubiai ir noriai tą te-

galima Ir Šiandien, nėra reikalo 

laukti nei metų, nei mėnerio

pabaigos!

Kai Klaipėdos krašto vokieti
ninkai ruošėsi minėti vokiškojo 
Klaipėdos miesto 700 m. sukak
tį, neužmiršo tos sukakties ir 
Lietuvos bolševikai, š. m. liepos 
81 d. "Tiesa” Nr. 169/52 įsidėjo 
L. Michnovskio nuotrauką, vaiz
duojančią "tolimosios žūklės lai
vus uoste”, ir Klaipėdos miesto 
vyr. archit. K. Černiausko straip
snį apie pačią Klaipėdą. Jame 
taip rašoma: "Baltijos pajūry, 
toj vietoj, kur susidarė savotiš
ki vartai, jungiantieji jūrą su 
Kuršių mariomis, yra vienas se
niausių Lietuvos miestų — Klai
pėda. Jau 7-8 a. šioje vietoje, 
labai patogioje savo susisieki
mu, buvo įsikūrę žemaičių žve
jai. šis nedidelis žvejų kaimelis 
buvo vadinamas Klaipėda. Li
vonijos ordino šunes — riteriai, 
siekdami nukariauti visą lietuvių 
žemę, įsibrovė į Klaipėdą, su
naikino žvejų kaimelį ir pasi
statė čia pilį. Tai įvyko lygiai 
prieš 700 m .Žemaičiai, supras
dami, kokį pavojų jiems neša 
kalavijuočių tvirtovė, ėmė ją 
pulti dar tebestatomą. Puolimai 
buvo dažni, tačiau nesėkmingi. 
Melno sutartimi 1422 m. Vytau
tas pripažino kržyiuočiams visą 
Klaipėdos kraštą, vadinamą 
"Mažąja Lietuva”. Siena, skyru
si šią žemę nuo Lietuvos, išsi
laikė daugiau kaip 5 šimtmečius 
— ligi 1945 m. Per visą tą laiką 
Klaipėdos kraštas, paverstas vo. 
kiška provincija, skurdo. Ordi
nas, o paskui rytprūsiškieji ko-

■ lonizatoriai 
1 siekdami i
■ Lietuvą.
i Po 1-jo 
į tapo amerikinių-angliškųjų, o 
j taip vokiškųjų ir prancūziškųjų 

imperialistų machinacijų objek- 
. tu. Vakarų grobikai norėjo savo 

rankose turėti placdarmą prieš 
, Tarybų Sąjungą. Lietuviškoji 

buržuazija klusniai vykdė im
perialistų nurodymus. Nors 
Klaipėda formaliai ir buvo pri
skirta Lietuvai, faktinai ji liko 
vokiškųjų fasištų valdžioje...

Komentarų, tikime, dėl tokio 
komunistų rašinio, nereikia.

dejom kalbėti iš kur jis kilęs, 
iš kur išmokęs dainas. Paaiškė
jo, kad jis gimęs Wilkes-Barre, 
Pa., didelėje lietuvių kolonijoje, 
su lietuviais draugavo, lankė ir 
lietuvių bažnyčią, maišėsi su 
parapijos choristais. Jo tėvas 
vengras, motina čekė.

Tas Bedford Springs kurortas 
priminė Birštoną. Ne išvaizda ir 
ne kalnais, bet savo minerali
niais vandenimis.

Vieno šaltinio mineralinis van
duo buvo visiškai panašus į 
Birštono vandenį.

Norintieji gali imti minerali
nio vandens vonias. Vasaroto
jams yra visokios atviro oro 
pramogos.

Nakvynė buvo tikrai tą naktį 
vėsi. Apie 11 vai. dar užėjo per
kūnija, ir orą maloniai atšaldė.

Kitą dieną, kurortą apžiūrėję, 
gerai atsigaivinę, išvažiavom j 
Clevelandą, dar apie 250 mylių 
kelio, prisimindami visą smagią 
kelionę, kuri taip įdomiai bai
gėsi sutikus tą kitatautį vaiki
ną viešbučio vedėją, kuris nesi
drovėjo mus lietuviškai prakal
binti.

>
Seniausias ir gražiausiai ilius
truotas lietuviškos minties žur- 

nalas.

MARGUTIS
Įsteigė kompozitorius

A. VANAGAITIS
Kaina metams $3.00

Susipažinti siunčiamas ' 
’ dovanai.

67551 So. Western Ava. 
Chicago 36. BĮ."

Apie naujuosius vaistus
Dar Europoje mums tebesant 

girdėjome apie Amerikoje išras
tus stebuklingus vaistus — PE- 
NECILINĄ. Vienam kitam teko 
jais pasinaudoti ir kaikuriais 
atvejais išsigelbėti nuo mirties 
ar žalingų pasekmių.. Be šio taip 
pagarsėjusio vaisto buvo ir dau
giau išrasta efektingų vaistų, 
kurių veikimas pasireiškęs ten, 
kur panecilinas jau neveikia. Iš 
tokių vaistų žinomi yra šie: te- 
ramycinas, aureomycinas, strep- 
tomycinas ir chloromycetinas. 
Pradėjus juos plačiau naudoti, 
pasigirdo . nusiskundimų, jog 
gausesnis ar dažnesnis šių vais
tų naudojimas iššaukiąs negeis
tinų reiškinių ir .kai kuriai? at
vejais net ir mirtinų.

Dėl -tokio vad. stebuklingųjų 
vaistų pasireiškimo ”U. S. News 
& World Report” kreipėsi į vy
riausybės augščiausį ir autori
tetingą organą ■—. Sveikatos, 
maisto ir vaistų Tautinio insti

tuto administraciją — ir patiekė 
visą eilę klausimų, susijusių su 
minėtų vaistų naudojimu ir jų 
veikimo pasekmėmis. Dirvos 
skaitytojams patieksime minėto 
organo pareiškimą — atsaky
mus, — kad apsaugotume nuo 
nelaimingų „atvejų, arba bent 
žinotume, kas kartais gali atsi
tikti dėl nesaikingo jų vartoji
mo.

1. Daugelis pavienių pacijen- 
tų vartodami patentuotus vais
tus įvairioms ligoms gydyti su
silaukia ’ negeistinų pasekmių, 
pareinančių nuo tų vaistų nau
dojimo. Nors ligą būna pagydo^ 
ma, bfet pasireiškia liaukų pati
nimu, skilvio negalavimais ir kt. 
Taip pat esą duomenų, jog šie 
antibijotiniaį vaistai kai kada 
iššaukiu mirtį. ■

2. Tik vienas antibijotinis 
vaistas — chloromycetinas — 
turįs rimtų pasekmių pacien
tams. Kiti gi populiarūs vaistai

— penecilinas, teramycelinas, ir 
aureomycinas — labai mažai pa
veikia neigiamai. Kas liečia chlo- 
romycetiną, tai federalinės vy
riausybės mokslininkai kartu su 
privačiais asmenims nustatę, 
jog jis iššaukęs fatališką kraujo 
suirutę 30 atveju, galbūt net 
iki 180.

Chloromycetinas esąs pavar
totas apie 8 milijonams pacijen- 
tų. Jis esąs iki šiol vienintelis 
vaistas, kuris efektyviai veikiąs 
prieš tyfusą (typhoid). Dėl šio 
veikimo toks oficialus spren
dimas padarytas: chloromyce- 
tino naudingumas nustelbiąs jo 
rizikingas pasekmes. Jis parduo
damas tik pagal receptą. Kartu 
įspėjama, jog pakartotinas ar 
užtęstas jo vartojimas gali iš
šaukti blogų pasekmių.

3. Kiti populiarieji antibijoti
niai vaistai daug dažniau iššau
ki? pašalinių reiškinių, tačiau 
tas jų poveikis dažniausiai nėra 
taip žalingas, kaip chloromyce- 
tino. Keletas pietų patyrimas 
rodo, jog šių stebuklingųjų vais
tų dažnas vartoj iinas pripratina, 
jei taip galima pasakyti orga

nizmą ar ligos sukėlėjus, jog 
vėliau jie pasidaro lyg ir ne
veiklūs. Vieną ar kelis kartus 
pavartojus vaistus nereikia 
laukti kurių nors negeistinų 
pasekmių. Tik jeigu jie varto
jami per dažnai, tuo atveju vė
liau ar anksčiau gali pasireikšti 
bloga pašalinė reakcija.

Oficialiai patariama šių stip
rių antibijotinių vaistų — pe- 
necilino, aueromycino,. strepto- 
mycino ir teramycino —- varto
jimą apriboti tik sunkiai sergan- . 
tiems ligoniams, bet nepriraši- 
ijėti dėl kiekvieno menko nega
lavimo. Įspėjimos tos šeimos, 
kurios yra pratusios pasilikti 
receptą vaistų spintoje, kad ga
lėtų gauti vaistų ir esant men
kesniam negalavimui. A. M.

DIRVĄ UŽSISAKYTI



PARDUODAMA SIUV,
MAŠINA

LKF POBŪVIS

JIEŠKOMAS DARBININKAS

J IEŠKOMI DARBININKAI

PARDUODAMI NAMAI

ĮSTAIGOS AUGIMAS!

PARDUODAMAS NAMAS

IŠNOMUOJAMAS KAMBARYS

PARDUODAMAS MATRACAS

KAMBARYS

EAST 79th STUDIOKūno Kultūros Mokykla
Lietuvis savininkas SUPERIOR AVĖ HEnderson 1-9292visai seimai

Vėsinamas oras Jūsų. jtogumui

Stempū- 
Reginos

ČIURLIONIO ANSAMBLIS 
BAIGIA ATOSTOGAS

AMŽINI 
PUODAI

DAIL. PAUTIENIUS 
CLEVELANDE

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

įsigyti šiuos 
Kreipkitės į- 

arba telefonu

Patogi proga 
amžinus puodus. 
6815 Lawnview 
HE 1-8727.

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

ir Flor. Saukevičius.
Mūsų apylinkė bus tokia, kiek 

mes patys parodysime jai dė
mesio. Tad kviečiame visus tau
tiečius į darbų.

JAV LB Clevelando 
apylinkės LOK

nauja 
firmos 
nes 75

Jieškomi presų operatoriai, 
nuolatiniai fabriko pagalbininkai 
5 valandų savaitė. Darbas pa
stovus. Pirma ir antra pamaina. 
Kalėdų ir kiti priedai.

Kreiptis: Interior Stecl 
Eųuipment Co. 
2352 E. 69 St.

Seno Dirvos skaitytojo, ap- 
draudps firmų atstovo ir namų 
pirkimo-pardavimo tarpininko P: 
J. Keršio adresas pasikeitė. Jo 
biuras, esantis Society for Sav- 
ings Bld., perkeltas į kitų augš- 
tų. Dabar biuras yra:. 716 kam
bary.Telefonas tas pats:' MA 
1-1773. ■ ■ -

"Trėmi-

JOS ESATE KVIEČIAMI 
DALYVAUTI!

NAUJAS P. J. KERŠIO 
'ADRESAS'

Bendras įvairus namų darbas 
suaugusiems. Rekomendacija 
reikalinga. RA 1-3936.

ATIDARYTA LIETUVIŠKA 
SVETAINĖ

Nr. 37 * 1952 rugsėjo 11 d.

Plttsburghe, Pa., spalio 18-19 
dienomis. Pirmas koncertas 
įvyks Stephan Foster Memorial 
salėje, antras — T ‘ ' 
čių svetainėje (1723 Jane St.). 
Koncertus organizuoja Pitts- 
burgho 'Universiteto Lietuvių 
Kambario Komitetas, remiamas 
kitų lietuviškų organizacijų.

Cleveland East Side Tumers 
1616 E. 55 St.

CLEVELANDE LANKĖSI 
BERTULIENĖ

PARDUODAMAS PUIKUS 
NAMAS

I. J. SAMAS, JEWELER

ŽICRIAI I PHILADELPHIJĄ
P. J. žiūrys ir Hypatija žiū- 

rienė praėjusių savaitę buvo iš
vykę į Pennsylvanijos įvairias 
vietas, aplankyti gimines ir ar
timuosius. Ponia žiūrienė pora 
savaičių gyvens Philadelphijoj, 
kur įsikūręs jos sūnus su šeima.

FOTOGRAFIJOS MEISTERIS
Europinių žurnalų ir filmų 
žvaigždžių fotografas, dab ir 

' CLEVELANDE.

Dail. Pautienius, iš Chicagos,

ir pradeda darbų rugsėjo 16 d. 
(antradienį), 8 vai. čiurlionietės 
ir čiurlioniečiai tų vakarų' susi
renka bendros dainų pamokos 
savo patalpoje, 1308 E. 68th 
St.

Norintieji Ansamblin įstoti 
susirenka pusvalandį anksčiau 
balsų patikrinimui.

Iš Los Angeles į Clevelandą 
buvo atvykusi kompozitoriaus 
Berulio žmona su sūnum ir duk
terim. Buvo sustoję pas Pete
rius. Vėliau į Clevelandų žada 
atsilankyti ir pats kompozito
rius.

Vienos šeimos, 7 kambarių, ne
toli St. Thomas bažnyčios. Gaso 
šildymas, geras garažas. Kreip
tis:
RA 1-1239 — arba 1151 E. 91 St.

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIME!

Antanas Leimonas, dalininkas 
79 gatvėj veikusios brolių Lei- 
monų kavinės, prieš savaitę ati
darė naujų, lietuviškų svetainę 
Naujosios Parapijos rajone. 
Svetainė yra 731 East 185 St. 
Telef, KE 1-9737.

Naujoji Leimono svetainė tu
ri jaukias patalpas, šeštadieniais 
groja gera muzika. Svetainėj 
įvairiausi gėrimai ir valgiai.

Leimonai yra clevelandiečiams 
gerai pažįstami lietuviai, kurie 
aktyviai prisideda prie lietuviš
kų reikalų rėmimo. Antanas 
Leimonas, kaip ir kiti jo broliai, 
iš tremties yra atkvietę daug 
lietuvių, juos rėmę siuntiniais 
ir pinigais. Tat reikia manyti, 
kad ir jo dabartinė svetainė bus 
maloni lietuvių susitikimo vieta.

parduodama 
mašina, 

Sąlygos geros,

Išnomuojamas geras kamba
rys su atskiru įėjimu ir visais 
patogumais vyrui, pageidaujant 
su pilnu ar dalinu išlaįkymu, 
latvių šeimoje. Kalbama latviš
kai, .angliškai, vokiškai ir ru
siškai. Skambinti kiekvienu me
tu WO 1-2587.

LKF rugsėjo 21 d. Dr. S. Ta
mošaičių rezidencijoje, 26001 
Lake Shore Blv., rengia tradi
cinį narių bei bičiulių pobūvį.

NAUJA VALGYKLA

Atidaryta nauja valgykla (lat
vių įmonė) 1273 W. 76 gatvėje. 
Tel. WO 1-2587. Pasiekiama Clif- 
t'on, Detroit Exprešs ir Franklin 
autobusais, išlipti prie W. 75 
gatvės stoties.

Europietiško skonio patieka
lai, jaukios patalpos, pigios kai
nos,- malonus aptarnavimas.

Ideali vieta šeimyniniams po
kyliams, jubiliejams ir mažes
niems organizacijų parengi
mams.

PARDUODAMI GERINAMAI
Dviejų šeimų namas. Vienas 

butas 8 kambarių, kitas 3. La
bai geras stovis. Gasoįšildymas. 
Du garažai. Namas 1220 East 
87 gatvėj, į šiaurę nuotSuperior. 
Teirautis: telef. RA 1-2132.

Vienam ar dviems vyrams. 
Gali naudotis vistuve ir kitais 
patogumais. Kreiptis: 9109 Mor- 
ris Avė., Telef. SW 1-0327.

Tarp Superior ir St. . Clair, 
East 79 St. parduodamas apar
tamentas dviejų šeimų. Naujai 
išdekoruotas vidus ir naujos ka
bineto prausyklos. Gaso šildo
mas. Pajamos iki 2.000 per me
tus. Pelnas gali būti padidintas. 
Savininko 3 kambariai. Pilna 
kaina $15.000, iš karto užmo
kėti $8.000 ir 11 metų išsimo- 
kėjimas po 80 dolerių j mėnesį 
įskaitant viską, šaukite KE 
1-9447 prieš 3 vai. p. p. susi
tarimui apžiūrėti. (37)

‘ J. J. SALASEVIČIAI 
Į MICHIGAN

J. J. Salasevičiai išvyko į Mi- 
chigan aplankyti savo gimines.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju daktaru' 

D. Degėsiui už rūpestingai man 
padarytą operacijų ir gerų prie
žiūrą sunkioje mano ligoje.

•’ U. Stoškienė ,

Ei! Nepasiduokit taip lengvai! Jūs dar nematot nie
ko, kol nepamatėt miesto ir priemiesčių nuosavybes,kurias 
Star Realty Co. yra sužymėjusi. Geriau pradėkit tuoj pat.

Netoli Superior 2 augštir atskiras 7 kambarių namas 
su vonia, vienas garažas. Jūs turite jį pamatyti. Tik

REIKALINGA MOTERIS
Reikalinga moteris švaros pa

laikymui. Kreiptis: Mr. Albert 
Romanini, EN 1-7414.

Savers always welcome

East 81, netoli Superior, labai 
geras, didelis dviejų šeimų na
mas. 3 garažai.

Pulaski gatvėj, tarp St. Clair 
ir Superior, 4 šeimų, pigiai par
duodamas namas. Kaina $13.500.

Ray Nausner
UL 1-3919 LI 1-9216

11809 St. Clair

JIEŠKOMI DARBININKAI
Jįeškom siuvamų mašinų ope

ratoriai. Darbas valandinis ir 
akordinis. Darbas pastovus.

Kreiptis: Cleveland Overall 
Co., 1769 E. 25 St.

"LIFETIME” 
PLIENINIAI

SUSIORGANIZAVO NAUJI 
RĖMĖJAI

Clevelande susiorganizavo vėl 
Lietuvių Pilie- naujas rėmėjų būrelis išlaikyti 

~ ) • vienų Vasario šešioliktosios gim
nazijos mokinį. Būrelį sudaro: 
Vincas Juodvalkis, Alfonsas Ku
bilius, Stasys Asevičius, Anta
nas Kazlauskas, Edmundas Ma
ziliauskas, Juozas Stoškus, Bro
nius Grinčius, Ignas Verbyla, 
Jonas Citavičius, Juozas Gilys, 
Petras Puodžiūnas, Jonas Janu
šauskas, Juozas Krygeris, Juo
zas Jurkšaitis, Stasys Jurgaitis, 
Aleksas Spirikaitis, Algirdas 
Brazaitis, Ignas Belzinskas, Vac
lovas Riekus ir Juozas Kondro- 
tas.

Skubiai 
siuvama 
”White”. 
dol., pigiau negu krautuvėje.

Skambinti telef. ‘EX 1-4009 
nuo 5:30 iki 7:00 vai. vakare. 
Arba asmeniškai apžiūrėti 1409 
E. 63 St., prie Wade Parko.

Valkelis Fanerai Kome g
Valdžios pripažinta laidotuvių direktorė 

Aldona ^Vilkelis - IVirby
Pilnas laidotuvių patarnavimas ||

—HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS—-

TALIS STUDIO
dabar jūsų kaimynistėj 

7106 Superior Avė.
Tel. HE 2-0144

Bet kuriuo laiku, bet kokios 
rūšies foto patarvimas Jums.

{STEIKIME LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS APYLINKĘ

Mus kaip lietuvius jungia tau
tybės ryšys. Kad jis nenutrūktų 
— reikia bendrauti savo tarpe. 
Kaip ir kitos tautos, ir mes tu
rime savo kultūrų — savo kalbų, 
literatūrų, menų, mokslų, savo 
tradicijas bei papročius ir t.t. 
Visa tai reikia ne tik išlaikyti, 
bet ir ugdyti. Taigi lietuvybės 
išlaikymas yra antrasis mūsų 
uždavinys. Bet kultūra gali kil
ti, kai padedama jai materialinė 
atrama. Pinigo taip pat reikia 
ir mūsų tautos kovai dėl laisvės. 
Taigi piniginių ištkelių sutelki
mas yra trečiasis mūsų uždavi
nys.

Visa tai rūpi dabar steigiamai 
Lietuvių Bendruomenei, Kitur 
Lietuvių Bendruomenės apylin
kės jau susiorganizavo ir sėk
mingai įsijungė į darbų. Cleve
lande pradedami dar tik pirmieji 
žingsniai.

Spalio 5 d. 11:30 vai. lietuvių 
salėje šaukiamas informacinis 
susirinkimas, į kurį kviečiami 
atvykti tiek organizacijų atsto
vai, tiek atskiri asmenys, ku
riems • —
nes idėja ir pastangos jų ko ge
riausiai suorganizuoti.

Spalio 19 d. 11:30 vai. taip 
pat lietuvių salėje šaukiamas 
pirmasis pirmosios Lietuvių 
Bendruomenės Clevelando apy
linkės susirinkimas, kuriame 
jau bus renkama apylinkės val
dyba ir kontrolės komisija.

i Clevelando laikinasis organi- 
I zacinis komitetas yra sudaręs 
šiems rinkimams tvarkyti ko
misijų, į kurių įeina S. Laniaus- 

ir patogesnės 3taa> A- Gargasas, K. S. Karpius

Vienos šeimos namas, 8 kam
barių, gaso šildymas. Labai mo
demiškai dekoruotas. 3 garažai. 
Namas 1220 East 87 gatvėj į 
šiaurę nuo Superior. Kreiptis: 
telef. RA 1-2132.

*
-Vienos šeimos, vėliausios ma

dos įrengimo, 6 kambarių na
mas. Garažas. įvairūs vertingi 
priedai, šaukti po 5 vai. GA 
1-0448. Namas 1216 East 82 St.

Kada jūsų namai arba ra- 
randai tampa sunaikinti arba 
tugadinti ugnies, kreipkitės į 
P. J. KERŠIS, dėl apkainavi- 
no, ko visada reikalauja ap- 
iraudos kompanijos pirm, ne
gu išmoka už nuostolius.

P. .1. KERŠIS
716 Society for Saving Bld. 

Telef.; MAin 1-1773.
Rezidencija: PEN1NSULA 2521 '

DR. S. TAMOŠAITIS
I PHILADELPHIJĄ

Dr. S. Tamošaitis su ponia ir 
dukrele Aldona išvyko į Phila- 
delphijų. Aldona Philadelphijoj 
studijuoja mediciną. Philapel- 
phijoj Dr. S. Tamošaitis išbus 
iki šios savaitės pabaigos.

Tamošaičių antroji dukrelė — 
Rūta študijubja Westem Re- 
serve universitete, Clevelande.

Pilnai padengta apdrauda UTah 1-4515

WM. DFBSS PAINTING CO.
W.M. DEBESIS

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

LIETUVIŲ SALĖJE
rugsėjo mėn. 27 d., 8 vai. vak.
Rusų Draugija ruošia vaidinimų

Gogolio komedijos 
"VESTUVĖS” 

Po vaidinimo šokiai ir bufetas. 
Maloniai kviečiame visus atsi

lankyti. (38)

JAKUBS A SON
FUNERAL POME

šveicariški ir geriausi' Amerikos laikrodžiai 
Laikrodžių taisymas. Brangenybės. Įvairus dovanų 

pasirinkimas.
7007 Superior Avė. Greta Ezella Theatre

. TeleL:. EX 1-3969. Bute: WA 1-2354

BUVO IŠVYKUSI Į 
COLUMBIJĄ

D. Antulytė dvi savaites vie
šėjo pas gimines Columbijoj. Į 
abi puses skrido lėktuvu.

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

ČIURLIONIO ANSAMBLIS Į 
PITTSBURGHĄ

Pirmas šį rudenį Čiurlionio 
Ansamblio pasirodymas bus

THE SUPERIOR SAVINOS 
AND LOAN ASS’N.

6712 Superior Avė. . HE 1-2198

Cleveland, Ohio

Akrobatika, žaidiipai, atletika, 
šokiai.

žiemos sezonas atidaromas
■ rugsėjo 14 dienų.

Užsirašymo savaitė ir 
itneręsuojaritiems.

Pirmadienį rugsėjo 8 iki 
penktadienio 12 nuo 4 iki 6 

•' ir 7-9 po p.
Kaina lengvai prieinama!

STAR REALTY, INC.
Phone KE 1-6750

15442 Lake Shore Blvd. Cleveland, Ohio

NAUJAM BUTE
Antanas Vilkaitis persikėlė į 

naujų butų. Jo adresas yra: 
1439 E.- 63. Telefonas tas pats 
EX 1-7569. .

JŪS ESATE KVIEČIAMI 
DALYVAUTI!

KĄ IŠGIRSITE SPAUDOS 
BALIUJE

Spaudos Balius jau šį sekma
dienį. Rašytojai Bernardas 
Brazdžionis, Stasys Santvaras ir 
Antanas Gustaitis iš Bostono ir 
dramos aktorius Henrikas Ka
činskas iš New Yorko į Cleve
landų atvyksta šeštadienį. Su 
jais atvažiuoja ir baleto artis
tas Vasiliauskas, šeštadienį jie 
dalyvaus Rašto Klubo susirin
kime K. S. ir O. Karpių namuo
se.

Spaudos Baliuje Henrikas 
Kačinskas sakys Pulgio Andriu- 
šio "Sudiev, kvietkeli”, A. Gus
taičio feljetonų "Visai slaptai” 
ir kt. Bernardas Brazdžionis 
skaitys politines balades ir po
ezijų iš rinkinio "Vidudienio so
dai”. Stasys Santvaras skaitys 
fragmentų iš dramos 
mas" ir savo lyrikų.

Dainininkė Aldona 
žienė, pianu palydima 
Brazaitienės, dainuos: Atsikėlus 
ankstųjį rytelį (A. Mikulskio), 
Piemenų raliavimas (V. Jaku- 
bėno), žemė kryžių ir smūtkelių 
(V .Jakubėno) ir ištraukas iš 
operų La Gioconda, Mignon ir 
Carmen.

•Rašytojas humoristas Anta
nas Gustaitis svečiams pasakys 
apie tai, kas mūsų neliečia, pa
skaitys eilėraščius ir satyras at
bulomis temomis.

Tat sakykit, ar neverta tokių 
programų išgirsti ?

Spaudos Baliaus salė erdvi. 
Visiems atsilankiusiems vietų 
užteks ir nereikės, kaip pasitai
kydavo, vietų negavus, grįžti iš 
Lietuvių salės. Bet norintieji 
turėti geresnes i 
vietas, bilietais pasirūpinkit da
bar. Jie gaunami kasdien Dir
voje. Sekmadienį Dirva bus ati
daryta nuo 10:30 iki 12 vai. 
Prieš Spaudos Baliaus pradžių 
bilietai parduodami prie įėjimo 
nuo 4:30 vai. Programų norima 
pradėti punktualiai, todėl nevė
luokite.

Spaudos Baliaus metu norin
tieji galės įsigyti ir naujausias 
lietuvių rašytojų knygas. Ba
liuje dalyvaujantieji rašytojai 
sutiko duoti ir autogramas.

Spaudos Baliaus bufetas bus 
gausus. Norintieji gali užsisa
kyti ir staliukus. Apie tai pra
neškite Dirvai.

Baliaus metu bus ir kitų įvai
rumų, bet apie juos patirsite sa
lėje. Tat iki pasimatymo sek
madienį 5,30 vai. Slovenian Au
ditorium, 6417 St. Clair Avė.

716 Society for Savings Bldg.—Cleveland, Ohio
OF1SO TELEF.: MAin 1-1773. REZIDENCIJA: PENINSULA 2621

Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesėiuoee, kreip
kitės į mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimų įvai
riuose apdraudos-insuiar.ee reikaluose.

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

CHICAGOS TEATRALAI 
CLEVELANDE

LKF šių metų spalio mėn. 5 
d. rengia Clevelandan atvyks
tančių, chicagiškių teatralų O’ 
Neillio- dramos spektaklį Anna 
Christie. Spektaklis įvyks WHK 
radio stoties salėje, prie 55 gat
vės. Pradžia 6 vai.

VESTUVĖS
Rugsėjo 6 d. Naujosios Pa

rapijos bažnyčioje susituokė 
Antanas Kazlas ir A. Vaičekaus
kaitė. Naujūvedžiams linkime 
laimingo gyvenimo.

rūpi Lietuvių Bendruome- ’ atvyko j svečius pas savo brolį
- -. - ■" Dr. Pautienių. Aiškinasi galimy-

Clevelande suruošti parodą.

Della E. Jakubs & M ih.nm J. Jakubs
Licerisijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 

• 1 ’ .' -
25 metai simpatingo ir rimto' patarnavimo

6621 Edna Avenue ENdicott 1-1763

; Į Medina, Ohio

■jot. an’. who wqnts r 

v/i‘t.h;-a reelinig’^or

secunty-and^ersondl-

i n d e p ė n d e n c e L^'S; £• ■

insuiar.ee
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DIRVA t

Redakcijos ir administracijos adresas — DIRVA, 6820 Superior Avenue, Cleveland 3, Ohio.—Telefonas: ENdicott 
1-1486. Redaktorius Balys GAID2IŪNAS (buto telefonas: GArfield 1-7406).

Kaip kūrėsi Lietuvoj 
ir emigracijoj tvarkėsi• • Vilkas?

(Tęsinys iš pereito numerio)

NAUJAS VLIKO ATKŪRIMAS 
IR JO SUDĖTIES KEITIMAI

Bet daugumos

III

B. G.

ma ir Vlikas prezidiumo nepa
jėgė sudaryti iki šio laiko. Tiesa 
pasakius, Vykdomajai Tarybai 
atsiradus, Vliko prezidiumo 
klausimas pasidarė ir visiškai 
nebeaktualus.

Iš prezidiumo klausimo vėliau 
išsivystė ir Lietuvoj priimtos 
deklaracijos keitimo reikalas. To 
keitimo tada labai pageidavo 
liaudininkai, socialdemokratai, 
Ūkininkų Partija, net ir Laisvės 
Kovotojai, kurie vėliau savo at
stovą pakeitė kitu.

Toje, naujai papildytoje Vliko 
deklaracijoj buvo dar labiau iš
ryškinta, kad iš visų okupacijų 
išlaisvinta Lietuva bus demo
kratinė respublika ir įrašytas 
visiškai naujas reikalavimas. 
Tas reikalavimas taip skambėjo: 
Kol bus sušauktas, demokratiniu 
būdu rinktas, Lietuvos Seimas, 
išlaisvintoji Lietuva bus valdo
ma pagal laikinuosius valstybės 
konstitucijos nuostatus. Laiki
nuosius valstybės 
nuostatus priima 
1922 m. Lietuvos 
principus ir t.t.

Šių kompromisų tada buvo 
galima ir nedaryti, bet tada bū
tų buvęs ir Vlikas palaidotas. 
Minėtos grupės, kurios tų pa
keitimų būtinai reikalavo, jau 
buvo Vliko posėdžius apleidusios. 
Kadangi dar buvo Vlike likusi

Iš įvairių Vokietijos vietų 
1945 m. pavasarį.; Wuerzburgą 
susirinkę Vyriausio Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto nariai pra
dėjo svarstyti tolimsėnę Lietu
vos laisvinimo organizacijos 
veiklą. Daugumos buvo pasisa
kyta, kad reikia VLIKą atkurti. 
Buvo nuomonių, jų trape ir tau
tininkų atstovo, kad Vlikas nė
ra jokia eksportinė prekė, kad 
jis buvo sukurtas kovai prieš 
okupantus vadovaujant iš paties 
krašto. Gi dabar, padėčiai pasi
keitus, neturint pastovių žinių 
iš krašto, reikia darbui jieškoti 
kitokių formų,
valia buvo kitokia ir su jais so
lidarizuojant buvo einama prie 
Vliko atkūrimo.

Pačiose pirmose Vliko atkūri
mo dienose iškylo buvusios 
VLIKo sudėties keitimo klausi
mai. Mat, dar Vliko delegatūros 
veikimo laikais, į ją buvo pri
traukta tokių asmenų, kurie sa
ve nebuvo sutapdinę su ankš
čiau Vliką sudaranciom politi
nėm partijom ar kovos sąjū
džiais. Iš tokių asmenų buvo 
Vaclovas Sidzikauskas. Jis tada 
įteikė pareiškimą, kad esąs bu
vusios Ūkininkų Partijos narys, 
kad ir ta partija dabar reiškian
ti norą Vliko darbuose dalyvauti.
Tuo pačiu laiku, neva lygsvarą, daguuma, Vlikas darbą tęsė. Ta- 
išlaikyti, buvo įteiktas pareiški
mas ir kitos buv. politinės parti
jos — ūkininkų Sąjungos, kad 
ir ji norinti Vliko darbe daly
vauti. Taigi, atsirado du nauji 
kandidatai į Vliką. Dėl jų pri
ėmimo jau buvo asmeniškais pa
sikalbėjimais paaiškėjusioš nuo- 
mohės, kad rėmėjais esą visos

• kairiosios grupės. Laisvės Ko
votojai ir katalikiškasis blokas. 
Tik tautininkai ir nacionalistai 
buvo kitos nuomonės.

Šių eilučių autoriui buvo ži
nomas Ūkininkų Partijos atsti- 
vo pareiškimas dar vokiečių 
okupacijos metu, kada buvo or
ganizuojamas VLIK, kad ši par
tija savo veiklą skaito pasibai
gusią ir niekad nemano jos at
kurti, todėl ir į VLIKą,'kaip or
ganizuota. grupė, negali preten
duoti. Dabar gi susidarė nauja 
padėtis, neatitinkanti tikrenybę, 
ir be to, pakeičianti buv. Vliko 
lygsvarą. Todėl tautininkai dėl 
to įteikė atitinkamą pareiškimą 
ir priėmimui nepritarė. Bet ka
dangi vieni negalėjo vienaip ar 
kitaip nulemti, padėties hedra- 
matizavo.

Šioje vietoje reikia pažymėti, 
kad į Vliką, keičiant jo sudėtį, 
atėjo ir nauji žmonės. Visą Vliko 
dęlegatūros laiką, kai kurios 
grupės labai mažai veikla inte
resavosi. Naujas žmogus atsi
rado, savo pareiškimu, atsto
vauti Vienybės Sąjūdį, naujas 
žmogus atėjo iš krikščionių de
mokratų, liaudininkų, Lietuvių 
Fronto.

Tik sušaukus naujos sudėties 
Vliką, tuoj iškilo prezidiumo 
klausimas. Vieni palaikė mintį, 
kad prezidiumas turi būti toks 
pat, kaip buvo įr Lietuvoje,, gi 
kiti manė, kad jį reikią perrink- 
ti.iš naujo. Tas prezidiumo klau
simas buvo tiek opus, kad dėl 
jo vėliau išsivystė visa proble-

konstitucijos 
Vilkas pagal 
Konstitucijos

da buvo pirmininku išrinktas 
kun. M. Krupavičius. Jis pirmi
ninku ir vėliau pasiliko, su per
rinkimais, iki šio laiko. Tiesa, 
prieš jo išrinkimą vieno iš krikš
čionių demokratų atstovų tada 
buvo pareikšta, kad jis j Vliką 
visiškai neįsijungs, jei nebus, 
renkamas pirmininku. Niekas to 
pareiškimo tada rimtai never
tino, net nežinojo ar toks spau
dimas eina iš paties M. Krupa
vičiaus ar tik iš jo kandidatūros 
piršėjų, bet tuo laiku buvo gal
vojama, kad M. Krupavičiaus 
išrinkimas pirmininku yra pri
imtinas.

Po Vliko deklaracijos papil
dymo, kuris buvo surašytas į 
atskirą protokolą, į Vliko po
sėdžius vėl grįžo išėjusios gru
pės. Bet prezidiumo sudaryti 
nesisekė. Nesisekė todėl, kad 
liaudininkai ir socialdemokratai 
nenorėjo įsileisti tautininkų, gi 
šie nesutiko tada su jų kandi
datūromis. Buvo jieškoma kom
promiso visą laiką, ir vis jo ne
randama. Tie ginčai buvo tę
siami net tada, kai jau buvo 
prieita prie Vykit Tarybos su
darymo.

1946 metų pavasarį iškilo dar 
vienas, Vliko sudėtį pažeidžian
tis įvykis. Tada iš Vliko buvo 
pašalinta nacionalistų grupė, 
neva už tai, kad 1938 metais 
"voldfemarininkai” ėmė iš Vo
kietijos vyriausybės pinigus, 
vokiečiams priešišką A. Smeto
nos vyriausybę nuversti. Tas 
kaltinimas buvo priskaitytas na
cionalistams, nors yra pagristų 
versijų, kad tuos pinigus ėmė 
kiti asmenys, kurie apie tai da
bar nenori nieko žinoti. Kaip ten 
iš tikrųjų buvo, sunku pasakyti. 
Bet tokia proga tada labai' pati
ko krikščionių demokratų blo
kui. Ji patkio ir visiems 
siams.

kairie-

Tautininkų ir Laisvės Kovo
tojų atstovai su tuo nesutiko. 
Jie nuo tokio balsavimo, kaip 
negalimo, priešingo Vliko suda
rymo tvarkai, atsisakė ir įteikė 
atitinkamus pareiškimus. Į tą 
posėdį, kuris svarstė naciona
listų pašalinimo klausimą, tada 
nesiteikė atsilankyti ir pats na
cionalistų atstovas ir savo bylos 
visiškai negynė.

Tautininkų atstovas tada vi
siems kairiųjų grupių atstovams 
žodžiu pareiškė, kad nacionalis
tų klausimą keliant ir jį neigia
mai nutariant, kas jau iš anks
to buvo gerai žinoma, būtinai 
reikia kelti ir Vliko lygsvaros 
klausimą, nes susidarys palietis, 
kuri visiškai iškraipo Vliko bu
vusią lygsvarą. Tada į tuos tau
tininkų atstovo pareiškimus nie
kas dėmesio nenorėjo kreipti. 
Buvo, kaip vaikų žaidynėse, 
skubinamasi, kad tik vieną nu
galėjus. O vėliau, kada buvo ap
sižiūrėta kas atsitiko, kai VLIK 
susidarė 5 krikščionių demokra
tų srovės atstovai prieš penkis 
kitus atstovus, jau nieko nebu
vo galima padaryti.

Tie du atvejai, kada buv. Lie
tuvoje, Vliko sudėtis buvo visiš
kai pakeista, kada susidarė vi
siškai kitokios grupių lygsvaros 
jėgos ir kada prasidėjo Vliko 
negalavimai, Vilkui neišėjo į 
naudą.

Po šių negalavimų ir keistokų 
reformų, atėjo Mažosios Lietu
vos atstovo į Vliką įvedimo 
klausimas, atėjo santykiai' su 
Diplomatijos šefu, dabar atėjo 
Lietuvių Fronto ir Vienybės Są
jūdžio atstovų iš Vliko pasitrau
kimas. žodžiu, visą laiką Vliką, 
esanti už Lietuvos šienų, kan
kina kokia nors liga ar ligelė ir 
visad labai daug laiko buvo su
gaištama 
mui, bet 
kovai dėl 
džios ...

Apie pastaruosius negalavi
mus čia jau nėra prasmės kal
bėti. Jos daugumai skaitytojų 
labai gerai žinomos. Vlikas Lie
tuvoj, okupantams persekiojant 
ir grasant, daug vieningiau dir
bo. To gi negalima pasakyti at
sidūrus už Lietuvos sienų.

(Pabaiga)

ne Lietuvos laisvini- 
grupių grumtynėms, 

būsimos Lietuvos val-

PAJIEšKOJIMAS
Jieškau dėdės, mano tėvo tik

ro brolio, Sejono Kazio (sūn. 
Lauryno) iš Lietuvos, Ukmer
gės apskr. Žemaitkiemio vaisė., 
Vidiškių miestelio. Atvyko į 
Ameriką 1911-1913 metų laiko
tarpyje. Su juo kartu atvyko jo 
vyresnis brolis Sejonas Gasparas 
su šeima, bet gauta žinių, kad 
jau esąs prieš 15 metų miręs 
Gasparas. Iš pradžių gyv. Nęw 
Yorke-Brooklyne. Kazys bus 58, 
60 metų senumo.

Kas gali žinoti apie Sejono 
Kazio gyvenamą vietovę, malo
niai prašau atsiliepti bei suteikti 
žinių man apie mano dėdę. Jieš- 
ko jo brolio sūnus Sejonas Pet-; 
ras (sūn. Stanislovo) iš Ukmer
gės apskr., Žemaitkiemio vaisė., 
Vidiškių miestelio. Atvykęs čia 
į Ameriką. Mano antrašas: Se
jonas Petras, 6307 Linwood Av 
Cleveland 3, Ohio.

J. Tysliava pereitos savaitės 
"Vienybėje” parašė tokį posme
li: . ' ■

"Seni žmonės, būdavo seka 
pasakas apie tokias varnas. 
Girdi, dieną skrenda, o naktį 
grįžta pažiūrėti, kaip toli jos 
buvo nuskridusios ... Tas 
skrendančias ir vėl atgal grįž
tančias varnas dabar mums 
primena iš Vliko pasitraukę 
Vienybės Sąjūdžio atstovai. 
Tai nieko, kad Ivinskis su 
Prapuoleniu, lyg tos pasakiš
kos varnos, dabar nori grįžti 
atgal. Bet, ar laikraščių bend
radarbiams, įskaitant ir mū
siškius, verta dėl to popierį 
eikvoti? Ar verta pamėgdžioti 
vėžį, kurs, anot kitos pasakos, 
kartą su plaktuku ant pečiaus 
žiniius kūlė?”
Sveikintina sugestija! Tik ji 

tuo tarpu dar nei pačioje "Vie
nybėje” nepritaikyta: tame pa
čiame numeryje vilkiniai "žir
niai” tebekuliami. Neatsilieka ir 
eilė kitų laikraščių, štai, "Drau
gas” net... Diplomatijos šefo 
problemą pradėjo nuo pat pra
džios iš naujo kulti. Tai nepy
kite, gerbiamieji, jei neiškenčiu 
dar nepaaižęs vienos kitos ankš
ties iš tų seniai kuliamų virkš
čių ... O jei priekaištausite, tai 
iš anksto įspėju, kad stengsiuos 
visą kaltę dėl to suversti dr. A. 
Juškai, kuris, svečio teisėmis 
dalyvavęs frontininkų suvažia
vime Clevelande, per "Draugą” 
pasakoja įspūdžius iš to suva
žiavimo. \

¥ ¥
Pagal tą atpasakojimą, fron

tininkų suvažiavimas pateisino 
išstojimą iš Vliko. Taigi, reikia1 
suprasti, kad pateisino ir išsto
jimo motyvus, kuriais Vlikas bu. 
vo ”su žemėmis sumaišytas”.

Bet čia pat sako, kad fronti
ninkai Vliką teigiamai įvertina 
ir tąm tikromis sąlygomis į jį 
grįžtų. Kitoj vietoj "Draugas” 
skelbia, kad rezoliucijoje "aiš
kiai psaisakyta remti Vliką, kaip 
vienintelį vyriausiąjį Lietuvos 
išlaisvinimo organą”... Tad ku
riuo gi frontininkų teigimu da
bar tikėti?

¥ ¥
Nuo minties Vlikan grįžti 

frontininkai neatsisako, bet, esą, 
stato sąlygas (tarytum, turėda
mi prieš akis maldaujantį kvie
timą grįžti....). Sąlygos tokios:

1) "kiekviena grupė skirs ne 
. tokį atstovą, kuris nėra tam

augštam postui paruoštas, tuo 
pačiu jis lieka nedarbingas ir 
nepajėgus, o išrinks patį ge- 

' riaušių, stipriausią”;
2) "laicistinių grupių koalici

ja skleis savo spaudos pusla
piuose tik tokius kaltinimus LF 
atstovui, kurie yra pagrįsti ir 
įrodyti”;

3) "LF'(rontui) pripažins teisę 
VT duoti tokį atstovą, kuris 
partijos sprendimu yra pats ge
riausias, pajėgiausias”.

Tai kaip gi čia dabar? Visos 
kitos grupės neturės teisės pa
čios nuspręsti, kąs jas atstovaus 
Vlike, bet turės gauti kvalifi
kacijų pripažinimą iš frontinin
kų vadovybės? Gal kandidatui į

B. K. NAUJOKAS instrukcijomis”.
Argumentavimai, reikia pri

pažinti, savotiškai įdomūs ... 
"Nepasiruošęs" — reikia many
ti: neišlaikęs specialių egzami
nų minėtame štabe, šiaip jau, 
žmogus, regis, kapą metų pra
gyvenęs, jau tais laikais, kai 
visi frontininkai dar buvo gim
nazistai ar tik pradžios mokyk
los mokinukai, buvęs Lietuvos 
seimo nariu, ministeriu, Klaipė
dos krašto gubernatorium, vė
liau Lietuvos universiteto pro
fesorium (normaliais laikais, ne 
pagal okupacijoj meto išimtinius 
nuostatus tose pareigose atsidū
ręs!), Lietuvos Vyriausiojo Tri
bunolo prokuroro padėjėju ... 
Koki jau ten stebuklingi reika
lavimai turi būti toje "VT”, kad 
tokio stažo žmogus dar būtų 
"nepasiruošęs” ?

Kad ne visų grupių interesus 
jis pajėgė apjungti, tai tas, ro- 

| įlos, tiesa. Mat nelengva ”ap- 
"Neprita- jungti”, kada kuri nors grupė

atstovus reiks visų pirma eiti į 
frontininkų štabą ir ten laikyti 
egzaminus? Bet kiti frontininkų 
atstovo vistiek egzaminuoti ne
galės: jiems turi būti pripažin
ta teisė patiems pasirinkti at
stovą.

Taigi, taip išeina, kad fronti
ninkai Vlikan grįš tik tada, kai 
jie turės teisę Vliko narius, kad 
ir iš įvairių grupių, patys vieni 
paskirti... šitokiai sąlygai 
esant, drįstu spėti, kad fronti
ninkų šiame Vlike neturėsime... 
Nebent šis susilikviduotų ir 
frontininkai įkurtų naują, pagal 
savo taisykles ...

O vadinamosios "laicistų blo
ko” spaudos vietoj šiuo atveju 
pakalbėčiau ne kieno kito, o pa
ties J. Brazaičio žodžiais, ku
riuos jis pasakė pirmajame savo 
pareiškime Amerikos lietuvių 
spaudos atstovams: 
riam skelbimui spaudoje jokių vieno asmens prestižą pastato 
nepagrįstų ir. neįrodytų kaltini
mų, tik mes nežinom, ar buvo 
mūsų spaudoje tokių straipsnių, 
kuriuose būtų skelbiami nepa
matuoti ar neįrodyti kaltini
mai”. ..

Jeigu J. Brazaitis galėjo taip 
pasakyti dėl straipsnių, diskre
dituojančių diplomatus, tai ko
dėl gi nebūtų galima panašiai 
atsakyti dėl straipsnių, liečian
čių jį? Ypač, kad kaltinimai ar 
priekaištai J. Brazaičiui, kiek 
tenka pastebėti, remiasi tuo, kas 
jo paties ar jo draugų frontui 
artimoje spaudoje juodu ant 
balto parašyta...

Į O ta proga — kaip gi čia da
bar turėtų būti: frontininkai 
diktuos kitai spaudai, kaip ji 
turi rašyti, o patys toliau piš- 
kins tokius šedevrus, a la "Man- 
kūno”?

¥ ¥ x
Anot dr. A. Juškos, frontinin

kai pareiškė, kad "nepamatuoti 
šmeižtai prieš katalikų veikėją, 
visai neatsižvelgiant, ar jis pri
klauso krikščionims demokra
tams, ar frontininkams, lieka 
šmeižtais prieš visą katalikišką 
visuomenę, ardo sugyvenimą su 
kitomis grupėmis, patarnauja 
mūsų didžiausiam priešui — ko
munizmui”.

Tvarkoj, pritariam, jei čia 
kalbama tikrai apie "nepamatuo
tus šmeižtus”. Bet argi nepa
matuotai šmeižti blogas dalykas 
yra tik tada, jei tai nukreipta 

1 prieš "katalikų veikėją”? O vi- 
’ sus kitus nepamatuotai šmeižti 

—r tai niekis? Matyt taip, nes 
frontininkai nepasmerkė nei 
tam tikros serijos "Darbininko”, 

. nei "Tėvynės Sargo” straips- 
1 nių ...

daugumos nusistatymais, tai 
viskas tvarkoj. Argi frontinin
kų atstovas nesivadovauja jų 
štabo nutarimais ? Argi turi būti 
tik taip, kad K. žalkauBkas, ar 
kas kitas, tik tada bus geras, 
kai jis vadovausis tik fronti
ninkų štabo instrukcijomis?

Tiesa, plačiai kalbama, kad 
Vlike dar yra atstovas, kuris 
atstovauja Darbo Federacijos 
vardu vadinamai grupei, o va
dovaujasi frontininkų instruk
cijomis ... Bet kažin ar tai būtų 
galima laikyti normaliu reiški
niu. Jei taip būtu, tai frontinin
kų grįžimo į Vliką jau vien dėl 
to nebetektų svarstyti, kad jie 
ten savo atstovą, ir išėję, vistiek 
turi...

augščiau už viską ir pareiškia 
ultimatumą: "Arba, arba nie
ko!”...

Dėl rezistencinių grupių, tai 
iš dalies irgi yra tiesos: K. Zai
kauskas, regis, pernai liaudinin
kų suvažiavime Chičagoj kažką 
nelabai dailiai pasakė apie Re
zistencijos Santarvę. Bet gi, ger
biamieji, ar frontininkai apie ją 
yra kada nors dailiau pasisakę?

Na, o kad K. Zaikauskas va
dovaujasi savo partijos Centro 
Komiteto nurodymais, tai kaip 
gi kitaip galėtų būti? Kiekvie
nas, kas kokiame nors kolektyve 
yra kaip tam tikros grupės at
stovas, turi vadovautis atsto
vaujamos grupės nusistatymais. 
Pradėjęs darbą, kaip VT pirmi
ninkas, aišku, jis turi vadovautis 
Vliko nutarimais. Jei tie nutari
mai bus jo atstovaujamai gru
pei visiškai nepriimtini, tai jis 
iš pareigų pasitrauks (negalės 
gi jėga primesti daugumai vien 
savo grupės nusistatymo), o kol 
tie nusistatymai suderinami su

* ¥
Esą, dauguma frontininkų da

lyvių "pasisakė prieš prof. K. 
Žalkauską, kaip VT pirm., ar
gumentuodami, kad jis tom pa
reigom nėra pasiruošęs, kad jis 
nepajėgia visų grupių interesus 
apjungti, suderinti, kad jis yra 
neigiamai nusiteikęs prieš rezi
stencines grupes, kad jis vado
vaujasi liaudininkų partijos 
Centro Komiteto duotomis jam

MUMS PATIKTŲ
JŪSŲ TAUPYMO SĄSKAITA!

Daugiau žmonių negu anksčiau turi savo taupymo 
sąskaitas Ohio Banke. Mums patiktų ir jūsų sąskaita.

Jūsų taupymo sąskaita yra ištikimas ir tikras bend
ras, pasiruošęs duoti pinigus kai tik reikia — padaryti kiek

vieną dieną laimingesnę ir tikresnę.--------------
TAUPYMAI APDRAUSTI IKI. 10.000.

"Mpmber FederaI Deposit Insurance Corporation”
6 RAŠTINĖS — RYTŲ DALYJE, VAKARŲ DALYJE, 

MIESTO CENTRE

- THE

BANK O F OHIO
921 Huron Road ir Skyriai

* «
Ta proga — apie dr.' J. Dau- 

gailio matematiką, kuris "Drau
ge” greta dr. Juškos, taip ralio:

"Lietuvoje buvo daugiau 
kaip 80 procentų gyventojų 
katalikų. Kai gyventojų ma
žumą atstovaująs liberalų — 
laicistų blokas sudaro kelias 
grupes ir turi kelis balsus, tai
— gerai, o kai 80 katalikų 
pagal savo politinius nusista
tymus skirstosi į krikščionis 
demokratus, ūkininkų sąjun
gą, federantus, frontininkus
— tai jau negerai, šiuos 
kurie norėtų surikiuoti į 
ną balsą. Vienas mastas 
kitas kitiems.”

kai- 
vie-

Su tais procentais tai iš 
rųjų "nėr teisybės”, tačiau ne 
iš tos pusės, kurią bando rodyti 
dr. Daugailis. Lietuvoje gyven
tojų, kurie dokumentuose ir sta
tistikoje buvo rašomi katalikais 
(nes taip įmetrikuoti), tikrai 
buvo tik per 80%, o Vilko na
riai ... visu 100',< katalikai! Nei 
vieno nėra, kuris būtų iš tų li
kusių keliolikos procentų į kitų 
tikybų kategoriją priskaitomų- 
jų! (Tiesa, dabar VT pirminin
kas ir dar vienas narys — pro
testantai ... Bet tik neseniai. 
Tai kaip čia dabar padarysim su 
ta "matematika”, dr. Daugaili?

tik—

NAUJAS LIETUVIS ADVOKATAS

Clevelandiečiai gali džiaugtis, 
kad lietuvių profesionalų skai
čius nuolat auga. Daugiausia čia 
turime lietuvių gydytojų, kurių 
skaičius po kiekvienos egzaminų 
sesijos didėja, čia turime ir ke
lius advokatus, kelius mokyto
jus, dirbančius įvairiose mokyk
lose. Bet bendrai, visi linkę ma
nyti, kad Clevelandte lietuvių 
profesionalų permažai.

Paskutinėje egzaminų. sesijo
je advokato ■ egzaminus išlaikė 
Povilas Chalko, gyvenąs 7036 
Wade Park. Dirvos skaitytojai jį 
daugumoje gerai pažįsta, nes 
jis Dirvoj'anksčiau, yra dirbęs, 
žiemos metu income tax pareiS-. 
kimus pildęs, ne vienam lietuviui 
ir kitais teisiniais reikalais tal
kininkavęs.

Povlas Chalko dabar atidarė 
savo ofisą. Jis yra žinomoj Ra- 
ger, Forrester, Briggs and Win- 
cek teisinėj firmoj. Povilas 
Chalko adresas: 711 Park Build- 
ing, Public Sųuere. Telef. MA 
1-2388.

Povilas Chalko yra aktyviai 
pasireiškęs dirbdamas Amerikos 
Lietuvių Piliečių Klube, Lietu
vių salės bendrovėj, kaip lietu
vių demokratų grupės veikėjas.

Jo mokslo kelias buvo toks: 
Šv. Jurgio parapijos mokykla, 
Eašt High School, Western Re- 
serve University ir Cleveland 
Marshall Law School.

Naujam lietuviui advokatui 
linkime geriausios praktikos ir 
drauge nuoširdaus darbo šu lie
tuviais


