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S. LOZORAIČIO 
IR VLIKo 

SUSITARIMAS

Vokietijoje, VLIKo būstinėje, 
nuo lapkričio mėnesio 25 dienos 
iki lapkričio 28 d. vyko min. St. 
Lozoraičio, Diplomatijos šefo ir 
VLIKo atstovų pasitarimas. Pa
sitarimuose buvo svarstoma šie 
klausimai;

1. Politinės ir diplomatinės 
veiklos derinimas ir

2. Veiksnių konferencija.
Pasitarimų eigoje buvo išryš

kinti ir kiti klausimai ir kons
tatuota, kad iki šiol buvusi ne
normali veikla, ypač kai kurių 
VLIKo žmonių, ėjusių atsakin
gas pareigas, buvo taip elgia
masi, kad tik jiė laimėtų, bet 
ne bendras Lietuvos reikalas. 
Dėl tų priežasčių nebuvo galima 
gerai išspręsti ir Vokietijoje 
Lietuvos atstovavimo klausimą.

Pasitarimams pasibaigus bu
vo paskelbtas šis oficialus pra
nešimas:

KOMUNIKATAS
Pagal Paryžiaus 1952. VII. 

21-24 d. Lietuvos Diplomatinės 
Tarnybos užsienyje ir VLIKo 
delegacijos susitarimą tarp 
VLIKo ir Diplomatinės Tarny
bos praktiškas bendradarbiavi
mas vykdomas Lietuvos Diplo
matijos šefui ir VLIKo Pirmi
ninkui tariantis, šiuo susitarimu 
remiantis, š. m. lapkričio mėn. 
25-28 d. Reutlingene įvyko pa- 

. sitarimas, kuriame dalyvavo 
Lietuvos Diplomatijos . šefas 
Min. S. ‘ Lozoraitis ir VLIKo 
Pirmininkas M. Krupavičius. Be 
to, VLIKo Pirmininko pakviesti 
pasitarimuose dalyvavo ‘Vykdo
mosios Tarybos Pirmininkas K. 
Žalkauskas ir Valdytojai Dr. P. 
Karvelis ir T. Šidiškis bei VLIKo 
narys J. Norkaitis, kuris kelis 
kartus buvo pasitarimų su Lie
tuvos Diplomatijos šefu VLIKo 
delegacijos pirmininkas.

Pasitarimai vyko savitarpio 
susipratimo dvasioje ir visų no
ru rasti tinkamus sprendimus 
tiek praktiškojo bendradarbiavi
mo būdams, tiek aktualiesiems 

. klausimams. VLIKo ir Vykdo
mosios Tarybos nariai visais 
svarstomais klausimais laikėsi 
vieningai vienos pažiūros.

Nusistatytoji darbų tvarka 
buvo išsvarstyta iki galo ir pri
eita prie vieningo klaus.imų iš
sprendimo. Kai kuriems daly
kams išspręsti Min. Lozoraitis 
atsiklaus Lietuvos Pasiuntinių 
nuomonės.

VLIKo Pirmininko ir Lietuvos 
Diplomatijos šefo pasitarimai 
vyks ir toliau.
Reutlingenas, 1952. XI. 29.

THE FIELD DAILĖS PARODA 
CLEVELANDE

Lietuvių dailės parodos, ypač 
kolektyvinės, nėra dažnas reiš-. 
kiny.s. Yra labai daug priešas-

300,000 MINIA LAUKĖ IŠGELBĖTOJO- — ATVYKAU PAMATYTI IR SUŽINOTI, BET NE 
KALBĖTI. — PIRMOSE FRONTO LINIJOSE. — SMULKI VEIKIMO PROGRAMA, SUDE

RINTA SU VISO PASAULIO STRATEGIJA. — GRĮŽTA TIK GRUODŽIO 13 D.
1 ’ ■ ' .

Tuo būtų galima baigti šį pra
nešimą, kuriame pasakyta, kad 
susitarimas pasiektas. Bet štai 
Darbininkas, kaip paprastai to
kiais atvejais elgiasi, 88 nume
ryje paskelbė pamfletą, šį kartą 
ne tiek jau nukreiptą prieš min. 
S. Lozoraitį (ir šį kartą gąsdi
nama, kad S, Lozoraitis pajung
tas LRS), bet kiek prieš V. Lo
zoraitienę. . “ Ęsą ji puolusi 
kun. V. Mincevičių (J. Brazaičio 
numylėtinį), kuris daugiau Lie
tuvai nudirbęs, negu pats St. 

.Lozoraitis...
Manau, ko siekia tokiais ra

šiniais Darbininkės, kuriame 
Lietuvių Fronto asmenys, pran
ciškonų Iaiminąmi,' susisuko 
gūžtelę, kiekvienas "skaitytojas 
lengvai supranta. Ir kas gi be
lieka: kai iš VLIKo pasitraukė 
šio’susitarimo trugdytojai, susi
tarimas pasiektas. Nors tokiom 
"žinelėm” reikia į skaitytojų 
akis dūmus paleisti, jei jau nėra

Commodore viešbutyje, tie
siog virs Gramt’iCėhtral stoties 
New Yorke, dabar yra antroji 
Jungtinių Valstybių prezidentū
ra. Nors ten nėra nei vieno ofi
cialaus valstybės pareigūno (tik 
būsimieji), tačiau čia dabar da
romi didesni sprendimai, negu 
IVashingtono Baltuosiuose Rū
muose, ir į čia daugiau pasaulio 
dėmesys kreipiamas.

Paskutinioji lapkričio savaitė 
čia buvo ypatingai gyva. Dar 
šeštadienį, lapkričio 29, ir net 
sekmadienį, lapkričio 30 sklido 
iš čia pranešimai apie naujus 
paskyrimus bei planus. Bet pir
madienį viskas aptilo. Antra
dienį nežymiose vietose laikraš
čiuose pasirodė žinia, kad Com
modore viešbutyje buvo apsilan
kęs ką tik paskirtasis Darbo 
sekretorius (demokratas, Ste- 
vensono šalininkas,. vienas iš 
unijų vadų!), ir kad jį priėmė 
gubernatorius Adams.-Tai galu
tinai parodė, Eisenhovverio New 
Yorke nėra ir kad jis jau Ko
rėjoje. O ketvirtadienį jau buvo 
viešai paskelbta, kad busimasis 
prezidentas išvyko j tą didžiąją 
kelionę jau šeštadienio rytą, 
praleido Korėjoje tris dienas ir 
dabar jau yra pakeliui atgal.

girnas nedaug tegali duoti rei
kalingų informacijų. Svarbiau
sias informacijų šaltinis buvo 
pasikalbėjimai su fronto vadais.

AR TAI PRIEŠO 
PASIKĖSINIMAS?

gramą su pasaulinio masto stra
tegija.

u

"VIRŠKINIMAS"

Atgal grįžti Eisenhoweris ne
beskuba. Iš lėktuvo jis persėdo 
.į laivą ir čia bando iš lėto "su
virškinti” tas, visas informaci
jas, kurias jis skubomis per tris 
dienas Korėjdje surinko. New 
Yorką težada pasiekti tik atei
nantį šeštadienį, gruodžio 13 d- 

Tačiau tas "virškinimas” 
vyksta plačiu mastu. Lėktuvais 
išskrido į tą- laivą dar trys bu
simieji vyriausybės nariai (du 
iš jų ir gen. Bradley buvo drau
ge su Eisenhovveriu Korėjoje), 
ir ten nuo pirmadienio praside
da posėdžiai — svarstymai, grei
čiausiai ne tik Korėjos, bet ir. Y1.1 
apskritai busimosios politikos 
planų.

Vargu ar tie planai galės būti 
tuojau atidengti.’ Juk Eisenho- 
weris dar ne prezidentas ir jo 
numatytoji vyriausybė dar ne 
vyriausybė. Bet sausio 20-toji 
jau nebetoli. Nauja vyriausybė, 
atrodo;” pržd^dkrbą rimtai pa
siruošusi.

Apie valandą prieš Eisenho
vverio išskridimą iš Korėjos ra
daras "pagavo" vienuoliką 
priešo naikintuvų, skrendančių 
iš šiaurės Seulo link. Pakili 
amerikiečių lėktuvai ir juosjjm- 
vijo atgal. Jiems nepavyko-pri
siartinti prie Seuolo arčiau kaip 
50 mylių. Spėjama, kad tai buvo 
tik šiaip jau manevras — "ner
vams gadinti", nes priešo lėktu
vų junginys neatrodė toks, ku
ris tūrėtų pakankamai pajėgu
mo rimtai pulti apsaugotą Ei
senhovverio lėktuvą.

KOKIOS IŠVADOS?

NUVYKO, PAMATĖ IR... 
GALVOJA

I

Eisenhovveris nei nežadėjo 
nuvykti, pamatyti ir nugalėti. 
Ir tenai jis pabrėžė ——neatsi- 
gežiau jokių stebuklingų vais
tų”. Korėjiečiai buvo pasirengę 
jį sutikti labai iškilmingai. Apie 
300 tūkstančių minia buvo susi
rinkusi Seule pamatyti savo "iš
gelbėtoją”. Jiems teko kiek nu
sivilti. Eisenhoweris pareiškė: 
"Atvykau .pamatyti ir sužinoti, 
bet ne kalbėti”.

Tris kartus jis kalbėjosi su 
Korėjos, prezidentu, kalbėjosi su 
fronto vadais, lankė įvairias 
fronto vietas, net tokias, iš kur 
buvo' matyti- pirmutinės mūšių 
linijos, aplankė karių ligonihes, 
valgė su kariais pietus... Tie
sa, tie apsilankymai vietoje bu
vo reikąlingi "gerąin įspūdžiui’’ 

. sudaryti, nes -skubomis (dau
giausiai lėktuvu) fronto perbė-

Eisenhoweris jų nepasakė. 
Korėjoje jis buvo rimtas ir ne
kalbus. Viskas, ką jis pasakė, 
tai tik kad jis nesąs pesimistas, 
kad daug ką galima padaryti ir 
daug kas bus padaryta. Iš kitų 
jo prasitarimų daroma išvada, 
kad Eisenhoweris nėra linkęs 
rizikuoti išplėsti karą. Vadinasi, 
jis nėra šalininkas plano bom
barduoti Mandžiūriją ar kitais 
būdais tiesiogiai Kiniją pulti. 
Bet neabejotina, kad jis yra 
visiškai nusistatęs: 1) iš Ko
rėjos nesitraukti, 2) sustiprinti 
pačių korėjiečių kariuomenės 
naudojimą, 3) galbūt panaudoti 
ir .Formozos kinų pajėgas, 4) 
greičiausiai pereiti Korėjoj į 
sustiprintą puolimą. Kol Korėjoj 
tebėra kinų jėgos,"tol negali bū
ti kalbos apie amerikiečių pa
jėgų Korėjoj sumažinimą, net 
ir korėjiečius daug daugiau 
įtraukiant į kovą.

Bet tai išvados, kurias galima 
padaryti ir be apsilankymo Ko
rėjoje. Iš Eisęnfiowerio laukia
ma visdėlto ,ko nors daugiau... 
Ir atrodo, kad jis yra pasiryžęs, 
jei ne. daugiau, tąi smulkiau su
planuoti veikimo programą, o 
svarbiausia — suderinti tą pro-

RYTŲ TIRONIJOS 
TEMOMIS

šveicarų laikraštis "Neue 
Zuericher Zeitung” lapkr. mėn. 
pradėjo spausdinti naują roma
ną "šnipas”, kurio autorius Paul 
Gallico. Romanas, kaip apibūdi
nama įvade, priklausąs tai pa
čiai politinių romanų kategori
jai, kaip Koestlerio romanas 
"Saulėlydis” ir Onveillio "1984.”.

Romano herojus yra ameri
kietis žurnalistas Jonuy Rače, 
kuris įsikala sau į galvą vykti j 
satelitų kraštus už geležinės 
uždangos ir asmeniškai ištirti, 
kaip komunistiniai režimai iš- 
gauną "kaltės prisipažinimus” 
iš tokių žmonių, kurie iš tikro 
jokio nusikaltimo nėra padarę. 
"Aš ištirsiu, kaip jie tai daro”, 
ir ištiria savo kailiu.

Lietuvos Konsulo globoje

čių, kurios sunkiai nugalintos; 
tremties sąlygose atsidūrę dai
lininkai mažai uždirbdami daž
nai nepajėgia net savo kūrinių 
tinkamai įrėminti, nepajėgia 
didelius atstumus kūrinius per-
vesti, dar sunkiau patiems į pa

Apie 100,000 dolerių Ameri
koje mirusių lietuvių turto da
bar yra Lietuvos Generalinio 
konsulo \T. Budrio globoje. Tai 
palikimai, kurie turėtų atitekti 
Lietuvoje likusiems mirusiųjų 
giminėms, bet kurie dėl esamų 
aplinkybių tiems įpėdiniams ne
gali būti įteikti. (į šią sumą ne
įskaityti toki patys palikimai, 
globojami Lietuvos konsulo Chi- 
cagoje).

Daug kartų tokiose palikimų 
bylose prisistato Sovietų kon
sulatų pasamdyti advokatai ir 
bando atstovauti Lietuvoje tik
rai ar tik tariamai esamiems 
įpėdiniams. Mūsų konsulatai rū
pestingai seka tokius atvejus ir 
visada' įsikiša, kaip teisėti Lie
tuvos piliečių atstovai. Patiek
dami Valstybės Departamento 
atitinkamus pareiškimus ir jau 
esamus teismų sprendimus, jie 
visada atstovovimo teisę laimi. 
Jie yra painformavę visą 48-ių 
valstybių teismus ir. adminis
tracijos įstaigas apie teisinę 
Lietuvos padėtį ir Lietuvos 
padėtį ir Lietuvos klausimas tuo 
būdu yra tapęs žinomas visų šios 
šalies kampų įstaigose.

tų 
pa- 
pa- 
ne-

LIETUVAI PERMAŽAI TUO 
NAUDOJASI

Atrodo nenormalu, bet taip yra: 
Amerikos įstaigos dažnai krei
piasi į Lietuvos konsulatą Lie
tuvą ar lietuvius liečiančiais 
klausimais, bėt patys lietuviai, 
net ir tie, kurie tebėra Lietuvos 
piliečiai, dažnai užmiršta, kad 
dar yra Lietuvos konsulatai, 
arba daugelis ateina tik... 
Amerikos įstaigų atsiųsti.

Štai, kad ir tų pačių palikimų 
klausimu. Minėtieji palikimai, 
kurių negalima įteikti nežinia 
kur Lietuvoje esantiems ar jau 
nesantiems įpėdiniams, tam tik
rą laiką yra konsulo globoje, 
bet tam laikui praėjus jie ga
lėtų atitekti anų įpėdinių įpėdi
niams, jeigu jie yra čia, šioje 
Geležinės uždangos pusėje. Bet 
kaip konsulatas gali sužinoti, 
ar jie yra čia ir kur jie yra?

Generalinis Konsulatas New 
Yorke yra sudaręs užsieniuose

(ne tik Amerikoj) esančių lie
tuvių adresų kartoteką. Karto
tekoje yra kelios dešimtys tūks
tančių pavardžių. Tačiau dau
gelio jų nėra adresų arba tie 
adresai nebetikri. Į konsulato 
kvietimus pranešti jam adresus, 
palyginti, maža dalis teatsilie
pia. Konsulatas seka bent 
lietuvių gyvenamųjų vietų 
sikeitimus, kurių pavardės 
minimos laikraščiuose. Koks
dėkingas darbas! O kai atsiran
da reikalas, konsulatas pats 
jieško to asmens, kuris iš tik
rųjų turėtų konsulato jieškoti, 
nes tai jo,'o ne konsulato inte
resas. Jau yra buvę atsitikimų, 
kad čia mirusių lietuvių įpėdi
niai buvo šiame krašte: konsu
latas turėjo na tik palikimą 
jiems iškovoti, bet ir juos su
rasti, kad galėtų perduoti... 
Viena tokia palikimo gavėja bu
vo surasta Vokietijoje, čia, 
Amerikoje, buvo jos du broliai, 
kurie pretendavo pasidalinti tė
vo palikimą. Konsulatas įrodė, 
kad yra ir jų sesuo, apie kurią 
jie nežinojo (ar bent sakėsi ne
žiną) ir jai po to irgi teko ati
tinkama palikimo dalis. To dėka 
ji galėjo atvykti į Ameriką, ki
taip būtų turėjusi likti Vokie
tijoje, kaip sirgusi džiova.

Daugelis mano, kad dabarti
nėse aplinkybėse Lietuvos kon
sulatas nebegali būti reikalin
gas. Ypač taip atrodo kaiku- 
riems nelietuviams Lietuvos pi
liečiams. Tokie būna nustebinti, 
kai Amerikos įstaigos, į kurias 
jie kreipiasi, pvz., profesijos 
teisių pripažinimo reikalais, pa
žvelgę į jų dokumentus, pa
reiškia: "Visų pirma nuvykite 
į Lietuvos konsulatą, ten ir ten, 
gaukite iš ten dokumentų pa
liudijimą, gaukite tokius ir to
kius pažymėjimus, tada galėsi
me pradėti kalbą”...

Tačiau yra ir. tokių, kurie rū
pestingai laiku pratęsia savo 
lietuviškus pasus, atžymi savo 
adreso pasikeitimus. Jei
taip elgtųsi, dažnai turėtų daug 
naudos ir žymiai palengvintų 
konsulatų darbą, padėtų jų pa
tarnavimus padaryti tobules- 
nius. Yra vienas pilietis, kuris 
jau apie 30 metų gyvena Ame
rikoje, o reguliariai pratęsia 
savo lietuvišką pasą.

rodos rengimo vietą nukeliauti. 
O pagaliau, ne kokios ir kūrimo 
sąlygos. O vis dėlto tai vienoje 
tai kitoje vietoje tokios parodos 
įvyksta, jose parodomas mūsų 
dailininkų kūrybinis pajėgumas, 
reprezentuojamas lietuvių dva
sinis turtas. Tokias parodas su
rengti reikia surasti ir entuzias. 
tą rengėją.

Clevelande 10 dailininkų: Ado
mo Galdiko, Vytauto Ignatavi
čiaus, Vytauto Jonyno, Antano 
Kairio, J. Pautieniaus, Miko Ši- 
leikio, Igno šlapelio, Adomo 
Varno ir Kazimiero Žilinsko 
paroda vyko nuo lapkričio mėn. 
29 iki gruodžio mėn. 7 d. Iš viso 
buvo išstatyta 115 darbų. Pa
roda kūrimo technika, dailės 
mokyklomis, labai įvairi, meni
niu pajėgumu matomai nelygi, 
rengta labai paskubomis, todėl 
ir su pasitaikiusiais organizaci
niais trūkumais.

Parodą aplankė virš tūkstan> 
tis žiūrovų, nupirko 19 paveiks
lų. Lietuvių salė, kuri tokioms 
parodoms visiškai netinka, su
manių rankų buvo taip sutvar
kyta, kad tie trūkumai buvo 
privesti prie minimaliausių. Pa
rodos rengėjas buvo Kultūros 
Fondo, skyrius, gi organizacinę 
parodos rengimo komisiją suda
rė: pirm. Ignas Malinauskas, 
nariai — K. Žilinskas, V. Rauli- 
naitis, V. Ignatavičiau ir arch 
inž. E. Kersnauskas.

visi

VISAM PASAULY

Tai

pa

• JT posėdžiuose prispaudus Rusiją dėl jos nuolatinių 
agresijų, svarstant agresijos apibudinimą, Višinskis pareiškė, kad 
Lietuva ir kitos Pabaltijo valstybės pačios įsijungė į SSSR, 
dar vienas baisus melas, iš tūkstanties komunistiškų melų.

• JAV komisaras Vokietijoje W. J. Donnelly iš savo 
reigų pasitraukė. Pareigas eina jo padėjėjas Samuel Reber.

• Iš JT įstaigos jau pašalinta 18 JAV piliečių, įtartų esant 
komunistais.

• Atsistadidinęs JT gen. sekretorius' Trigvie Lie, jei
nebus susitarta dėl naujo sekretoriaus, greičiausia pasiliksi 
iki savo tarnybos termino — 1954 m. ‘

• NATO Europoje'stato 126 naujus aerodromus.
• Pietų Korėja dabar turi savos kariuomenės 10 divizijų 

su 362,000 karių. Kasdien į kariuomenę paimama apie 600 nau
jokų.

• Venezuplos krašto apsaugos ministeris" pulk. Marcos 
Pezer Jiminez paskelbtas prezidentu. Kaip ten įvyko su rinkimų 
daviniais, iki šiol dar nėra tikrų žinių. Venezuela dabar turi apie 
4,500,000 gyventojų. Jos plotas 352,143 kv. mylių.

• Korėjoje’paskutinę savaitę - vykdyti dideli bombarda-
vimai. 100 tonų bombų numesta į Chalson kelių mazgą.

'■ • Patvirtinus angliakasių išsiderėtą atlyginimą suiro
Stabilizavimo komisija.

•. Rytų Vokietijoje suorganizuotos policijos priedangoje 
karinės divizijos gauna vis daugiau rusų vadovų.

/ • CIO prezidentu, vietoj mirusio Phiįip Murray, išrinktas
Wnlter Reiit.hftr. 46 metu auto imlios nrwidpntnqJValter Reuther, 46 metų auto unijos prezidentas..

KREIPIASI IR PREKYBINĖS 
ĮMONĖS

Konsulatų sąrašuose radusios 
Lietuvos konsulatų vardus, pre
kybos įmonės kreipiasi su klau
simais dėl eksporto galimybių į 
Lietuvą ... Tokiais atvejais 
konsulatas negali šiuo metu nie
ko gera atsakyti, bet jis nepra
leidžia progos neišdėstęs, kas 
yra su Lietuva atsitikę ir kokios 
galimybės būtų,, jei Lietuva, bū
tų ištraukta iš anapus geležinės 
uždangos.
' šiais keliais, per įstaigas, per 
teismus, per prekybos įmones 

.diena iš dienos, lašas po lašo, 
konsulatai, skleidžia informaci
ją apie Lietuvos padėtį.

Į parodęs atidarymą, be Cle
velande esančių dailininkų, iš 
Chicagos buvo atvykę: Adomas 
Varnas, Ignas šlapelis ir J. Pau- 
tienius. Adomas Varnas kalbėjo 
parodos atidarymo proga, gi Ig
nas šlapelis dailininkų pager
bime. Kiti dailininkai į parodą 
negalėjo atvykti.

Dailės parodos surengimas, 
Clevelando lietuvių kultūriniam 
pasireiškime, nauja kregždė, šis 
miestas tokios apimties lietuvių 
dailės parodos dar nebuvo ma
tęs. Bet lankytojų galėjo būti 
ir daugiau. Ir paveikslų, paly
ginti, neperdaugiausia parduo
ta. Ypač apgailėtina, kad mūsų 
dailininkų kūriniais labai mažai 
domėjosi čia esančios biznio 
įmonės ir įvairūs, gerai įsikūrę 
profesionalai.

konsulato atstovas kas metai 
dalyvauja specialiose Colgate 
universiteto organizuojamose 
diskusijų konferencijose tarp
tautinės politikos klausimais. 
Jie taip pat rūpestingai seka ir 
renka dokumentaciją Jungtinių 
Tautų Organizacijos posėdžių 
metu, ■ tuo talkininkaudami pa
siuntinybės ir kitų Lietuvos iš
laisvinimo 
bams.

Vizų ir 
konsulatų
siškai susiaurėję, 'bet yra atsi
radę kiti darbai, sąvo apimtimi 
dar didesni’ nęi anie, buvusieji 
normaliais laikais.

veikios organų dar-
t

prekybiniai reikalą: 
darbe dabar yra vi-

POLITINĖJE APLINKOJE
k ■

Konsulatai bei jų padėjėjui 
dalyvauja visuose visuomeni
niuose bei politiniuose susirinki- 
,muose> kur yra progos Lietuvos 
reikalais tarti žodį. New Yorko

(Iš Liet. Gen, Konsulato - ,
J. Budrio pranešimo spau
dos atst< 
Yorke).
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Ameriean Lithuanian Presą & Radio 
Asa’n VILTIS, Ine, (Non-profit), 
6820 Superior Avė., Cleveland 3, Ohio. 

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

Editor: Balys Gaidžiūnas.
Entered bb Seeond-Class matter 

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

Subscription per year in advance: 
in the United StateB — $5.00 in Ca- 
nada — $5.50, elsewhere — $6.50.

Single copie — 10 cents.

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 klasės 

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

tymą.
Prenumerata metams U anksto: 

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

Atsk. Nr. kaina 10 centų.

KAS ir KUR
• Gruodžio 2 d. Paryžiuje Wag- 
ram salėje įvyko tarptautinis 
mitingas už pavergtuosius kraš- 
tusidE^-prancūzų pusės kalbėjo 
parlamento nariai: R. de Saivre, 
P. Andre, Robert Bichet, J. De- 
nais, E. Faure ir Emest Pezet.

• Mažosios Lietuvos Tarybos 
atstovas VLIKo Vykdomojoje 
Taryboje M. Brakas, ėjęs joje 
Informacijos Tarnybos ir Bend
rinių Reikalų Tarnybos valdy
tojo pareigas, lapkričio 26 d. iš 
Reutlingeno išvyko į Kopenha
gą, iš kur su šeima emigruoja 
į JAV-es. Į Vykd. Tarybų vieton 
M. Brako įėjo M. Gelžinis.

• Vykdamas į Vokietiją Švei
carijoje kelias 
stojęs min. S. 
rėsi su Dr. A.

Naujų uždavinių akivaizdoje
SLA organizacijai reikia naujų jėgų

• ... 1 *

jos padaliniai — jos kuopos pa
sirodytų nepajėgios veikti.. Tad 
šiandien yra didžiausias rūpestis 
kuopų vadovybės išlaikyti veik
lias ir darbingas.

Savo veiklojė SLA remiasi 
savo kuopų darbingumu. Ir jei
gu ši organizacija lig pat pa
skutinių laikų .vis augo ir fi
nansiniu žvilgsniu tvirtėjo, tai 
galima pasakyti, jog kuopų va
dovybėms negalima šiuo tarpu 
padaryti jokių priekaištų, o at
virkščiai — jų darbu tik pasi
džiaugti,. Betgi tenka pagalvoti 
ir -apie ateitį, kada daugelis 
veikliųjų narių dėl vyresnio 
amžiaus norės pailsėti. Vadinas 
reikia jau šiandien galvoti apie 
tuos laikus, kada ateis reikalas 
jieškoti dabartiniams darbuoto
jams pavaduotojų.

Susivienijimo vadovybė vyk
do nepaliaujamą naujų narių 
telkimo vajų. Ir čia yra ypatin
gai svarbu, kad visuomenė su
sirūpinusi šios organizacijos ga
jumu plačiai būtų informuota 
apie svarbiuosius dabartinio 
meto uždavinius. Nuo to pri
klauso visų iš centro išeinančių 
sumanymų sėkmingas vykdy
mas.

Susivienijimo sėkmingas vei
kimas bus užtikrintas tik tuo
met, kada patys šių dienų dar
buotojai, kuopų ir apskričių va
dovai pasirūpins pritraukti nau
jas jėgas, naujus energingus 
žmones, kurie nenutraukiamai 
rūpinsis SLA gerbūviu.

Šis reikalas yra toks svarbus, 
kad juo turėtų susidomėti visi, 
kam rūpi SLA ateitis.

A. Survila

RUNCĖ DANDIERINAS

ŠILKAI IR VILKAI
Dainos vietinės ir sovietinės 

P. Osmolskio piešiniai 
Turiny: Lapė raudonsnapė; Jei 
ne galva, būtum šuva; Kauno 
miestas ir jo sviestas; Geriau, 
be vietos, negu sovietuos; 
skrisk, ponuli, į mėnulį. Ir t.t. 
Ir t.t.

Knyga gaunama rašant šiuo 
adresu: L- žitikevičius, 1348 
Willoughby Avė., Brooklyn 37, 
N. Y. Tel. HY 7-7109. Kaina — 
1 doleris.

1949 metais kas penkiolikta 
moteris JAV dažėfji plaukus, 
šiandie kas.penktoji amerikietė 
vaikšto dažytais plaukais.

¥
šiuo metų Amerikoje priskai

čiuojama 1 milonas alkoholikų.
¥

Sveikiausias oras yra Antark- 
čio srityje: nei dulkių, nei jokių 
bakterijų nėra.

¥

Aliaskoje būna pakankamai 
šilta augalams augti 111 dienų 
per metus. Norėdami vasarą 
kiek prailginti, Aliaskos ūkinin
kai pavasarį savo apsnigtup 
laukus apibarsto akmens anglies 
dulkėmis. Kaip žinome, tamsi 
spalva sugeria daugiau šilimoą. 
Tokiu būdu sniegas laukuose iš
tirpsta pora savaičių anksčiau.

¥

Neseniai New Yorke pabrango 
taksi. Tai įvyko pirmą sykį pa
skutiniųjų 18 metų laikotarpy.

•
Amerikos biblijos draugiją 

yra įsisteigusi 1816 metais. Nup 
įsisteigimo iki šių dienų drau
gija 50 kalbų išplatino 415 mi- 
lionų egz. šventojo Rašto. Vien 
1951 metais išplatinta per 16 
mil. egz.

pirko Siamo veislės katę. Katė, 
vos 2 dienas tepagyvenusi pas 
savo naujuosius šeimininkus 
Berne, dingo. Vėliau paaiškėjo, 
kad katė grįžo į savo senuosius 
namus. Kelionėje, bekopdama 
per Alpių kalnus, ji sugaišo 36 
dienas. Senieji katės savininkai 
grąžino pinigus ir katės nebe- 
pardavė.

Nepastebimai keičiasi mūsų 
visuomeninio gyvenimo sąlygos. 
Nauji, laikai pareikalauja ir 
naujų pastangų, šie krašte atei
viai yrą sukūrę nemaža organi
zacijų ir įstaigų, kurios per iš
tisus dešimtmečius gyvuodamos 
augo ir tvirtėjo. Bet visa ne
laimė, kadi tie mūsų patriotai 
senesnieji ateiviai kai kurį lai
ką neturėjo jėgų prieauglio, 
kuris sustiprintų jų. pradėtus 
darbus. Naujų ateivių į šį kraš
tą ilgą laiką neatvažiuodavo, o 
čia gimęs jaunimas iš dalies nu
sigrįžo nuo savo tėvų grynai 
lietuviškos veiklos.

Todėl šiandien ir matome, kad 
daugelyje organizacijų visą vei
kimą paląiko jau pagyvenę žmo
nės. Jeigu šiandien dar tebeeina 
darbas kaip ligšiolėj, tai jau 
visiems yra numatoma tolimes
nė ateitis, kada tie seni mūsų 
patriotai bus reikalingi įpėdinių, 
jų darbų tolimesnių vykdytojų.

ši aplinkybė būdinga visiems 
šio krašto organizacijoms ir 
ypatingai Susivienijimui, Lietu
vių Amerikoje. Dideli kapitalai 
sudėti šioje organizacijoje — 
yra ilgų dešimtmečių sutartino 
lietuvių darbo vaisius. Toji or
ganizacija, kuria mes šiandien 
pagristai didžiuojamės, gali ne
trukus pradėti silpnėti, jei tik 
mes. visi nesirūpinsime jos nuo
latiniu gaivinimu, naujų jėgų 
telkimu.

Susivienijimo seimai (pasku
tinysis įvyko šiemet Clevelan- 
de) išrenka į vyriausią vadovy
bę, eilę veiklių narių. .Bet kokia 
bebūtų sugebanti centrinė va
dovybė, ji bus bejėgė ką nbrs 
nuveikti, jeigu šios organizaci-

♦
Bazelyje (Šveicarija) rasta 

savo bute negyva 68 m. a. našlė. 
Susekta, kad jos mirties prie
žastis buvo tokia: ji užkaitė 
pieną, o pati ėmė žiūrėti laik
raštį. Užviręs pienas išbėgo iš 
puodo ir užgesino degamųjų du
jų liepsną. Kambariu besiver
žiančios dujos pradžioje apsvai
gino, o vėliau nunuodijo užsi
miršusią senelę.

¥

Washingtone jau rengiamasi 
inauguracijos iškilmėms. Norin
tieji jau dabar gali nusipirkti 
bilietą sėdimai vietai, iš kurios 
galės stebėti iškilmių paradą. 
Viso bus įrengta 60,000 sėdimų 
vietų. Bilietų dainos nuo 3 iki 
15 dolerių. Prezidento Trumano 
inauguracijos iškilmių metu tie 
patys bilietai kainavo nuo 2 iki 
10 dolerių.

¥

Garsusis smuikininkas Paga
nini turėjo taip pat garsų smui
ką. Smuiko skambėjimas buvęs 
toks nepaprastas, kad klausyto
jų tarpe atsirasdavo abejojan
čių, ar gali žmogaus ranka iš 
žmogaus pagaminto instrumen
to tokius garsus išgauti. Buvo 
spėjama, kad pats velnias da
lyvaująs virtuozo koncertuose ir 
nematomai vedžiojęs smuikinin
ko ranką.

Tas smuikas buvo pagamintas 
italo Guarneri de Gesu ir esąs 
vienintelis pasauly. Mirdamas 
Paganini širiuik'ą dovanojo Ge
nuos miestui ir čia smuikas lai
komas miesto muziejuje, užant
spauduotoje stiklinėje dėžėje. 
Nuo 1841 metų, vykdant maes
tro valią, muziejuje kasmet 
vyksta nepaprastos iškilmės. 
Notarui, muziejaus direktoriui 
ir trims muzikams dalyvaujant, 
nuo stiklo dėžės nuimamos ant- 
spaudos, vienas kviestų muzikų 
groja smuiku lygiai 5 minutes, 
pasirašo aktą, kad smuikas 
skamba be priekaišto, smuikas 
vėl įdedamas dėžėn ir užant
spauduojamas, ir tuo iškilmės 
baigiamos. Niekas kitas ištisus 
metus smuiko negali liesti, nie
kas be išvardintųjų negali smui- 
ko garsą girdėti. Kasmet smui
ku groti turi kitas smuikinin
kas. Jei šios sąlygos nebūtų .iš
pildytos, Genuos miestas netek
tų smuiko nuosavybės teisių, 
Tokia buvp Paganini paskutinė 
valia. Vr.

PROGA _ 
MAŠINĖLĖ

raganos kirviu”, Guyde Maupa- 
ssant "Moters širdis”, Vlado 
Andriukaičio "Audra žemai
čiuose”, Stasio Būdavo "Didžio
ji siena" ir V. Mykolaičio-Puti
no "Kunigaikštis žvainys”.
• Gabija (335 Union Avė., 
Brooklyn 11, N. Y.) prieš Ka
lėdas išleido dvi naujas knygas: 
Romain Rolland: Petras ir 
cija ir Liudo Dovydėno 
Klausučių ūlytėlę. Pirmoji 
tuoja 1,20, o antroji 2.20.
• Lietuvos Laisvės Komitetas 
dar prieš Naujuosius Metus iš
leidžia "Lietuvos” politikos žur
nalo 2 Nr.

Iš skaitytojų gautų pirmojo 
numerio įvertinimų matyti, kad 
"Lietuvos” žurnalas daugeliui 
patinka ir jis yra laukiamas.

Politikos žurnalas "Lietuva” 
leidžiamas kas trys mėnesiai, 
metinė jo prenumerata $2.00.

Pinigus, piniginius orderius 
ir čekius prašoma siųsti šiuo ad
resu: "Lietuva”, 4 West 57th 
Etreet, New York 19, N. Y.

Liu- 
Per 

kaš-

¥

31% Amerikos 
ką su 
duoda

savaitiniu 
žmonai.

Amerikos

vyrų savo vo- 
uždarbiu atį-

mašinėlės visų 
lietuviškais,

GERIAUSIA DOVANA 
BETKURIA 
RAŠOMOJI

Rašomosios
geriausių firmų, 
amerikoniškais ir kitokiais rai
dynais, gaunamos išsimokėtinai, 
o tam tikrais atvejais ir su gera 
'nuolaida, čia pat gaunami išsi
mokėtinai ir garsieji ELEC- 
TROLUX dulkių valytuvai.

V. BARTKUS 
712 E. 92 St., 

Cleveland 8, Ohio 
Tel.: LI 1-6716

I

STOP GENOCIDE

I

KAS

1.

pas spaudos

4.

• tVorcestery kariuomenės šven
tės minėjimo invalidams, esan
tiems Europoje, suaukota $58.

1.50
1.00

kelionė kainavo 1008 
(1200 svarų po 84 cen-

Viena 
kydama

turi 
gyvy-

dienas buvo 
Lozoraitis ir
Geručiu.

¥

šveicarų pora, besilan- 
Turine (Italija), nusi-

in-
Jis
pa-

su- 
ta-

, Jau išėjo iš spaudos. Gaunama leidykloje ir 
platintojus

remti fondas

2.
3.

GERIAUSIA KALĖDŲ DOVANA

UŽSISAKĖ 
DIRVĄ — ,

TAS NESIGAILĖJO!

automobilistų

• Literatūrai
Muenchene, Vokietijoje, šių me
tų literatūros premiją DM 1500 
sumoje paskyrė iš Baltijos kraš
tų kilusiam literatui Freiherr 
Otto von Taube.

• Literatūros ir dainos vaka
ras, rengtas Brooklyne lituanis
tinei mokyklai paremti, pasise
kė gerai. Gauta nemažai aukų.
• Prof. J. Baltrušaitis, apie du 
mėnesius išbuvęs JAV, vėl grįžo 
į Paryžių.
• Rašytojas Emilis Skujeniekas, 
didelis lietuvių bičiulis, vieton 
sveikinimų atviručių Kalėdų ir 
Naujųjų Metų proga karo 
validams paaukojo $5.00. 
kviečia ir kitus pasekti šiuo 
vyzdžiu.
• Gabijos leidykla artimiausiu 
laiku numato išleisti šias kny
gas : Kazio Borutos "Mediniai 
stebuklai”, Juozo Grušo "Pabu
čiavimas”, Jurgio Jankaus ”Po

Ačiū Rėmėjams!
Prenumeratos pratęsimo pro

ga DIRVOS spausdinimo prie
monėms pagerinti aukojo šie 
skaitytojai:
Glinski J., Chicago ....... $2.00
Matusevičius A., Kenosha 1.00 
Drabišius Petras, Cleveland 1.00 
Daučanskas St., Chicago 
Gečiauskas M., Manchester 
Adamkavičius Ed-,

Bridgevvater .............
Bruškevičius Ant., Canada 
Antanavičius N., Nashua 
Dober P., Youngstovvn 
Plechavičius P., Chicago 
Bajorinas St., Waterbury

n e ase him wiih f his

Newest Gi f t

90UBLE-HEADER
Eleetrie Shaver

Is he fussy about his appcarancc? Docs he 
likę to get his whiskers off ųuick and elose? 
Does he appreciate precision made instru- 
ments? Then he’Il like this. ncwcst eleetrie 
shaver. Has 12 sclf-sharpening eutters. No 
pulk No burn. Rcvolutionary rotary action. 
Quiet running, real brush-type motor needs 
no lubricatiop.' Light tveight; Fits the paini 
naturally.

$

In r«cl leathar 
fravel ca»»

AC/DC

1.00
2.50 

.1.00
2.00
1.00
1.00

33% 
yra moteriškos giminės.

¥

Amerikos gyventojai 
67 % pasaulyje išduotų 
bės draudimo polisų.

¥

39%' Amerikos vyriškių 25-29 
metų amžiaus tarpe yra nevedę. 
Airijoj tos pačios grupės vyrų 
nevedusių yra 80%.

¥

1787 — Amerikos konstituci
jos paskelbimo metais — JAV 
turėjo 13-oj valstybių keturis 
milionus gyventojų, šiandie tas 
skaičius gerokai paūgėjęs — 150 
milonų ir 48 valstybės.

¥

Amerikos įstatymai draudžia 
krašto vėliavą vartoti kaip pre
kybos ženklą.

¥

New Orleano, mūšis, paskuti
nis 1812 metų kare, laikomas 
vienu nuostabiausiųjų Amerikos 
karų istorijoje. Tame mūšy su
sitiko 10.000 anglų su 5.000 A. 
Jacksono vadovaujamų ameri
kiečių. Amerikiečiai kovėsi taip 
sumaniai ir taip atkakliai, kad 
anglai, netekę 2000 vyrų ir sa
vo vado, turėjo trauktis. Ame
rikiečių nuostoliai tame mūšy 
buvo: 8 nukauti ir 13 sužeistų.

¥

Neseniai Amerikon per At
lantą buvo atskraidintas dram
blys. Jo 
dolerius 
tus)/

. *10
Talentingai parašytas patrijotinis romanas iš Vytauto laikų. 
1936 m. laimėjęs švietimo Ministerijos literatūros premiją. Sko
ningai ir meniškai V. K. Jonyno iliustruotas. 404 psl. jau galima 
užsisakyti pas spaudos platintojus ir leidykloje

‘ PATRIA Post Office Box 1291 
Stamford, Conn.

SUOPIS FURNITURE
6921 Wade Park Avė EX 1-0911

GERA KNYGA
GERIAUSIA DOVANA KALĖDOMS, 

GERIAUSIAS DRAUGAS NAMUOSE!
Marius Katiliškis: UŽUOVĖJA, šiaurės Aukštaitijos kaimo

buities vaizdai, 361 psl, kaina------- s-i---------- '----------
August Gailit: TOMAS NIPERNADIS, plačiai išgarsėjęs esto 

August Gailit novelių romanas. Viri 300 psl, kaina -------
Kazys Binkis: LYRIKA, mūsų poeto K. Binkio eilėraščių 

rinkinys. ______________________—-zi——r-.į-.-r——
Liudas Dovydėnas: BROLIAI DOMEIKOS, .romanas, Lietuvoj 

laimėjęs valstybinę literatūros premiją. ————-—-—-
Guy de Maupassant: KAROLIAI, didžiojo prancūzų novelisto

Guy do Maupassant geriausių novelių rinkinys. 280 p, kaina . 2.50
Balys Sruoga: KAZIMIERAS SAPIEGA, veikalas iš gyvenimo 

17-18 šimtm. Lietuvoje. 270 psl, kaina —--------- - -----------
Bal. Sruoga: GIESMĖ APIE GEDIMINĄ, knyga mūsų jaunimui 
Pear Lagerkvist: BĄRABAS, 1951 m. Nobelio literatūros 

premija premijuota knyga. 212 psl, kaina .....j-j--------
Kazys Boruta: BALTARAGIO-.MALŪNAS, vieną geriausių 

knygų mūsų pokario literatūroje. 256 psl, kaina _ __ ,-
Axel-Munthe: SAN MICHELE KNYGĄ, plačiąi pasaulyj 

išgarsėjęs veikalas. Dvi dalys, kiekviena po__ _______
P. Jčiiikas:' GIMTOJO ŽODŽIO BARUOSE, kalbos dalykai .... 
Jieva Simonaitytė: AUKŠTŲJŲ ŠIMONIŲ LIKIMAS,’. Mažosios 

Lietuvos buities romanas, 1935 m. Lietuvoj laimėjęs : 
valstybinę literatūros premiją. 437 .psl. kaina ___

RINKITĖS BET KURIĄ SITŲ KNYGŲ, IR NEAPSIVILSITE 
NEI VIENA. . ' .'4

UŽSAKYMUS IR PINIGAMS SIŲSTI ADRESAS 
T E R R A, 
748 We»t 33rd Stręet, 

Chicago 16, III. .

2.50

PATRIA
Post Office Bos

Stamford, Conn.

Atlik savo pareigą., Įsigyk 
ir ant visų laiškų bei siuntų 
klijuok "Stop Genocide" 
ženklelius. Tuo populiarinsi 

■ Lietuvos vardą ir jos kan
čias.

Surinktos lėšos bus pa
naudojamos kovai prieš 
Lietuvoje vykdomą genoci
dą.

ženklelių ir visos "Stop 
Genocide" akcijos reikalais 
rašyti :

Lithuanian National 
Martirology Section 

• P. O. Box 1202
Cleveland, Ohio

ŠVENTĖMS REIK VISOKIŲ 
DOVANŲ

Todėl Tamstoms ir pasiūlau 
Rašomąsias mašinėles *. 
lietuvišku ir kitų kalbų rai
dynais, 
šveicariškus laikrodžius. 
Brilijantinius ir kitokius 
žiedus.
Gintarinius karolius, apy
rankes ir kitus įvairius dir
binius.

5. Visokius lietuviškus meno 
kūrinius — rankdarbius, 
meniškus odos ir medžio 
dirbinius, tautinius kostiu-

. mus ir kt. •
6. Foto aparatus, akbrdijonus 

ir daug daug kitokių pre- . 
kių, kurios tinka doyanoms.

Prašau užsisakyti iš anksto, 
nes gali kaikurių pritrūkti prieš 
šventes. Didžioji dalis .minėtų 
prekių yra gautos iš Europos. 
Tiesa, dar pamiršau Televizijos 
radio aparatus ir plunksnakočius 
"Pelikan" taipgi pas manę gau
site geroms sąlygoms.

, J. Karvelis, 
3249 So. Halsted St, 

Chicago Š, III.
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Galvos, idėjos, vėjai RYTINIUOSE PAKRAŠČIUOSE
■s

Klaiki iš tiesų mūsų tremties jaunimo būklė.
Bene priderėtų jam susirūpinti, sužinojus sergančiu be

sant baisia paviršutiniškumo liga, grasomam baisių svetimų kraš
tų ir mokyklų idėjų, sugebančiam tik šitą paviršutiniškumą ma
tyti ir dvasiniai silpninančiose Vakarų gyvenimo aplinkybėse vis 
labiau veikiamam esant plokščių, sumaterialėjusių, idealizmo ne
turinčių g/venimo pradų (iš jaunimui skirtos spaudos).

Tie, kurių "širdyje tebėra gyva senoji Tėvynė Lietuva”, 
jaučiasi ir prisipažįsta nebepajėgūs esą išlaikyti tremties jauni
mo mūsų tradicijose ir papročiuose, visų pirma, regis, dėl to, kad 
šisai "tik menksytę mato ir ja žavisi”.

La Rouchefoucauld žodžiais į šitokias pat karunkėles ame
rikiečių jaunimo intencija yra jau atsakęs Adlai Stevenson: "Se
nieji ima skųstis jaunųjų laikysena tada, kai jie patys nebegali 
duoti blogo pavyzdžio”. Reikšmingi žodžiai — rinitą priežastis, 
dėl ko daugelis prakalbų nepasiekia adresato: skundai ir retorika 
į jį nebeprabyla: žodžiais reiškiami pavyzdžiai nel>esekami: jau
nos galvos jieško naujų idėjų — ar vėjų.

Jose formuojasi ateities Lietuva, ne senoji! Tikėkimės 
todėl, kad nesiduos jos užmigdomos ir "išlaikomos” mitologi
niuose vystyklėliuose. Augti reikia ir plėsti horizontus; prome
tėjiškai atnaujinti tradicijas, o ne nešiotis jas, prisikabinus prie 
sermėgos sagos. Kas, pagaliau, suprantama, kalbant apie tradi
cijas? Liaudies-medicina? Vaisingumo ritualas? Mįslių minimas? 
Svirnelio lankymas gūdžiais rudens vakarais? Ne visi papročiai 
šiandien lygiai priimtini.

Atgąsdinti jaunimą nuo dabarties, sulaikyti jo vystymąsi 
sustingusiose'formose siekia tiktai baisia paviršutiniškumo liga 
sergantys izoliacionistai, • visai nežiną sudėtinio, iš įvairių šalti
nių skolintinio tradicinės lietuvių (ar bet kurios kitos) kultūros 
pobūdžio. Jeigu keturiolika šimtmečių skolintasi iš slavų, nereik
tų stebėtis, jog lietuvių kultūrai šiandien trūksta, kad jinai būtų 
kūrybinga, anglosaksiško elemento. Už Vakarų bijančius tegali
me sukalbėti karunkėlę.

Metas, pagaliau, deramai pasipriešinti drąsai skleisti ne
sveikus ir prislegiančius šnekalus apie jaunimo pagedimą. Da
bartinis jaunimas gilesnis, daugiau išgyvenęs, negu ankstyves
nės jo kartos: kad jis mažiau deklamuoja patetiškai juokingų 
nesąmonių,. nėra dvasinė menkystė, o priešingai, pirmasis žings
nis ilgame kelyje j intelektualinį subrendimą.

Ir kad mažai jis dalyvaują mūsų visuomeniniame gyveni
me: ar ne dėl to greičiau, kad jame jis neturi vietos, kad visuo
menė nėra į jį atkreipusi dėmesio, neparemia jo sunkioje kovoje 
dėl mokslo?

Vasarai baigiantis, lietuviško
ji Chitaga išgyveno tikras stu
dentiškas dienas. Buvo iškylau
ta, suvažiuota ir stovyklauta — 
ir vis nebuvo gana! Kiekvienas 
įvykis savaip pergyventa, o visi 
drauge jie ženklina, kad mūsų 
studentija aktyviai įsijungusi į 
visos mūsų bendruomenės kovą 
dėl jaunimo. Ryškieji kovos 
tikslai — išvystyti jaunuomenės 
lietuviškumą, suartinti tarpusa
vy, sucementuoti lietuviško 
mokslus einančio jaunimo soli- 
larumu.

NE KALĖDŲ SENIAI
Galbūt tūlas pasiges šiuose 

parengimuose dvasinio bei ide
ologinio turinio. Bet rengėjams 
buvo svarbu ne kurios pakraipos 
linkme pakreipti besiformuojan
čias asmenybes, o atkurti lietu
višką atmosferą, sykiu draugiš
ką ir jaunatvišką. Dvi dorybės, 
kurių, aplamai, mūsų visuome
niniame gyvenime tenka jięško- 
ti su žiburiu ..." ten, kur žymūs 
veikėjai, tarsi įsilinksminę Ka
lėdų seniai, ima draskyti vienas 
kitam daug mačiusias žilas 
barzdas ir jas velėti po gatvės 
purvus — kviesti dalyvauti ir 
aunimą yra nepilnamečių (ar 

ir pilnamečių) suvedžiojimas.
Vienu atžvilgiu pergyvename

CAROLUS

laikus, primenančius tautinio 
atgimimo gadynę.' Kaip tuomet 
svarbiausiu idealu'buvo ne la
vintis partinio' bilieto ideologi
jos dvasioje, o bendradarbiauti 
su kitais lietuviais, kurti lietu
viškas šeimas ir jaunimą. lietu
viškai auklėti, taip ir šiandien... 
ne kultūrinių vertybių pirmiau
siai siektina savo bendruomeni
niu veikimu, ne priauglio kuriai 
nors "senai ir garbingai parti
jai”, bet paprastai lietuviškumo. 
Todėl jaunimo iškyla į gamtą, 
patraukliai pravestas suvažia
vimas, net paprasti šokiai yra 
patriotiškesnė ir reikšmingesnė 
veikla, negu organizavimas to
kių Vasario 16 minėjimų, ku
riuose pjudomi lietuviai dides
nei oratoriaus garbei ir jo par
tijos naudai.

Jieškoti naujose tankmėse naujų 
takų. Tarsi ne kiekvienai kartai 
ateina nauji Išganytojai, būna 
nukryžiuojami ir prisikelia savo 
pasekėjų dvasioje ir darbuose. 
Tarsi Aušros, Varpo ir Ateities 
laikotarpio idėjos yra paskuti
nis išminties žodis. Tarsi Voro
nežo, Steigiamojo Seimo šūkiai 
būtų, kaip kalėdinė žvaigždė, 
pakabinta ant Empire Statė 
Building diriguoti sprausminių 
lėktuvų ir skaldomo atomo am
žiaus siekiantį ir nenurimstantį 
žmogų!

IDĖJOS IR UŽKANDŽIAI

NEBLAIVIOS PAŽIŪROS

Kartų dvikova
K OSTRAUSKAS

Duotoji antraštė yra senas, 
žilas faktas, kurį turi pripažinti 
kas nori ir kas nenori; Tačiau 
mūsuose, ypač pastaruoju laiku, 
ši neišvengiamybė yra sutinka
ma • vyresniosios kartos kaip 
kažkokia naujiena, ir dažnai in
terpretuojama, kaip baisi tra
gedija, nors tikrumoje tai yra 
niekas kitas, kaip "garsusis”,

buvo, yra ir bus natūralus gy
venimo reiškinys visur ir visa
da, Tad apie jį kalbėti, aiškintis, 
esant normalioms sąlygoms ir 
normaliems jo pasireiškimams, 
nebūtų jokio reikalo. Tačiau mū- 
.sų dienų dvikova vyksta ne
normaliose sąlygose ir todėl 
pasireiškia nenormaliomis, daž- 

. nai tiesiog liguistomis kovos
visiems žinomas, vištos ir kiau-1 priemonėmis. Tad laikas, atro- 
šinio "konfliktas”, ne vien tik 
šiandien, bet amžių 
nuolatos savai 
pasikartojantis reiškinys, 
Venimo perpetuum mobile.

Susipažinkime trumpai 
šioje dvikovoje kovojančiais.

Susismulkinus, reikėtų 
skirti keturias kartas: jauniau
siąją, jaunąją, vyresniąją -ir 
senąją, (šis skirstymas, aišku, 
nėra pagrįstas vien tik metų 
aritmetika. Gi terminai tiesa, 
dirbtiniai, todėl jeigu jie kam 
nepatinka, tas gali savus nusi
kalti, nes ne afišoje esmė). Ta
čiau kalbamoje dvikovoje ne vi
sos šios keturios kartos vieno- 
'dai aktyviai dalyvauja. Senoji, 
su pavienėm išimtim, jaučiasi 
savo vaidmenį suvaidinusi ir da
linai pavargusi. Jauniausioji dar 
tebėra po tautiniai visuomeni
nio, kiaušinio lukštu. Tad "prie
šai" lieka: vyresnoji — subren
dusi dar ankstyvoje Nepriklau
somoje Lietuvoje ir jaunoji — 
pradėjusi visuomeniniai ir kul
tūriniai vystytis Nepriklauso
mybės saulėlydžio ir okupacijų 
metų ir galutinai susiformavusi

.karuose.
Kartų dvikovą, kaip matėme,

bėgyje 
m e 
gy-

su

is-

4

do, būtų abiems "priešams” at
sidengti kortas, nes jau kuris 
laikas "lošiant patamsėse”, vie
no mūsų juokdarių (gera, labai 
gera prasme!) žodžiais tariant: 

”... absoliučiai tobulai 
viskas vyksta atbulai”.
Grįžkime prie vištos ir kiau

šinio. — Mes, jaunoji karta, be 
jokių nesveikų pretenzijų tei
giame, kad nesame kiau
šinis, bet mažių mažiausiai jau 
gerokai paūgėjęs viščiukas. Tai 
turėtų pripažinti ir vyresnioji 
karta, nes ji jaunąją moko. Ne
gi ji kiaušinį šviečia gyvenimo 
mokyklos suolan įsiritus? Ne
same, aišku, tokie nayvūs, kad 
šiauštumėmės prieš gyvenimo 
mokslą i. š esmės. Ta
čiau, — būkime atviri, — mums 
jau ■ nusibodo klausytis elemen
tariausių formulių dideliais žo
džiais, skambiu < patosu. Tiesa, 
kol pati formulė teisinga, tai ir 
jos plakatus, kad ir rėkiantis, 
pusė bėdos. Bet mes daugeliu 
atvejų nesutinkame su kaiku- 
riais pamokymais ir peršamais 
receptais, iš kurių, neva, semia
ma tautinė ir kultūrinė stiprybė, 
gi kurie ,ritusų supratimu, jau
najai kartai — ir tuo pačiu tau- 
i"

tos ateičiai — yrą meškos pa- 1 
tarnavimas, šiuo atveju mūsų ■ 
mokytojas, vyresnioji karta, ■ 
mums primena Oblomovą, kuris 
su didžiausiu įnirtimu verčia 1 
savo sūnų Andriušą (=jaunoji 
karta) pažinti ir suvirškinti 1 
heraldikos "mokslą”, 
visų mokslų mokslą, iš kurio 
šaltinių semiama gili gyvenimo 
patirtis ir stiprybė. Mūsų mo
kytojas didžiu balsu be paliovos 
šaukia apie tautos garbingos 
praeities nepaprastą reikšmę 
ateičiai; apie tremties mesija- 
nistinę paskirtį; apie mūsų kul
tūros žiedo kvapumą ir kultūri
ninkų (ar tik ne bolševikinis 
terminas?) pranašumą ir t.t. ir 
t.t- Galų gale randama tik viena 
bėda: nėra jaunimo, 
taigi, nėra tos visuomenės da
lies, kuriai šis pamokslas tai
komas! O jeigu jį kas ir randa, 
tai dar vystykluose, aklą, vos 
gimusį kūdikį. Tiesa, šis "kūdi
kis” dažnai išdrįsta prabilti. 
Tada mokytojas, argumentuo. 
damas senais, "išmėgintais” sa
vo autoriteto ir metų aritmeti
kos kriterijais: "nesubrendęs”, 
"jaunas karštakošis”, "mokyk
los suole permažai tupėjęs, kad 
galėtų kalbėti tokiais klausi
mais” ir t.t., piktai, dažnai ner
vingai (sic!) surinka: "Sėsk!", 
ir "pamokos” vyksta toliau 
(=jaunimo vėl nėra).

O vistik "kūdikis iš karsto 
keliasi" — jaunoji karta jau
čiasi ne tik užtektinai subren
dusi (kitaip vyresnioji nekovotų 
su ja!) išeiti gyvenimo arenon, 
bet ir patį gyvenimą — tautinį, 
visuomeninį ir kultūrinį — ma
tuoja savais, dažnai perrefor
muotais mastais. Todėl ir į 
augščiau minėtas, vyresniosios 
kartos reklamuojamas prekes, 
jų toli gražu visai nepaneigda
ma, bet nenorėdama susilaukti 
liūdno Andriušos likirųo, žiūri 
kritiškai: kaiką visai kitaip su
pranta, o kaiką atmeta.

Kas tai? Kriminalas? Išdavi-
, mas? — Anaiptol! .

, Kodėl, kaip ir kas — sekantį 
• kartą.

Ankstyvos jaunystės konvul
siško idealizmo laikotarpy bu
vau šventai įsitikinęs, jog svar
biausias organizacinio veikimo 
su jaunimu uždavinys supažin
dinti juos su idėjomis. Įsitiki
nau, jog tai..! pavojinga jiems 
patiems, nes paviršutiniškai su
pažindinti su idėjomis, (o pa
grindinai susipažinti tegalima 
sava galva), žmonės pradeda 
nebepažinti net sayb pačių ig- 
norancijos. Vėliau maniau, kad 
kiekvienas organizacinis veiki
mas laikytinas teigiamu, kuris 
skatina lietuviškas šeimas ir su
laiko jaunimą nuo girtuokliavi
mo. Artimesnis susipažinimas su 
realybe pamokė, kad pastarasis 
idealas palieka idealų srity. Gy
venime joksai realistas (mažiau 
blaiviais momentais visi esame 
linkę save tokiais laikyti) to ti
kėtis nebegali. Tat lieka — lie
tuviškos šeimos. Ir lietuviškojo 
gyvenimo verpetas. Ką tasai 
patrauks, tas jau sausas nebe
kels. Nebūtinai blogąja prasme. 
Yra mŪ6ų tarpe ir kultūringų, 
patrauklių veikimo formų, ir 
tai tokios, kurios nepasistato 
sau per augštų tikslų... ir tuo 
būdu gali juos pasiekti. Užuot 
skatinus bendradarbių cinizmą, 
juos pirmųjų meilės ir idealizmo 
kančių laikotarpyje išmokant 
siekti tokių idealų, kurių iš viso 
pasiekti negalima.

Kovoje dėl jaunimo rinktinasi 
tik tokios formos, kurios jau
nimą įtraukia į lietuviškojo gy
venimo verpetą. Pats jaunimas 
geriausiai žino tokias formas, 
ir, kada tam turi pakankamai 
iniciatyvos (bendrai dorybė, lie- 
tuviudse nūo -Vytauto laikų re
toka), turi pats jas kurti. Vy
resnės visuomenininkų kartos, 
apsunkintos praeities patyrimų 
ir nuopelnų našta, nesugeba

Kas siekia idėjų, tas jų su
ras. Ir bus jos naujos, nevaka- 
rykštės; šių siekti nereikia, jos 
pačios peršasi. Bet, kaip sakyta, 
ne tatai turi būti pirminis mūsų 
organizacijų uždavinys, o pasiū
lymas to, kam yra paklausa. Ir 
jinai yra ne idėjoms, kad ir 
kaip linksminančioms geroje 
draugijoje, o pramogoms. Taip 
ideologinės organizacijos pama
žu, bet tikrai tampa paprastais 
socialiniais sambūriais, paskai
tų ir kultūrinių vakarų etiketė
mis šauniai papuošiančiais kit
kuo užimtas galvas. Tačiau jei
gu jaunimas taip nusiteikęs, 
paskaita turi pavirsti užkandžiu 
prieš šokius (kaip tai daroma ne 
viename amerikiečių akademi
niame klube). Jei paskaita gera, 
jinai savo gerumo dėl to nepra
ras. Jei jinai tačiau bus tokia 
kaip visuomet — klausytojai 
nieko nepraras. Klausytojai vi
suomet nieko nepraranda tose 
paskaitose, kurios jų net nepri
verčia užmiršti mandagaus pa
siryžimo neparodyti nuobodulio.

Bendrai jaunuomenė tikrai 
būtų labiau sudominta, jeigu 
kas nors iš jos tarpo stotųsi ir 
skaitytų paskaitas, darytų pra
nešimus, tartų, duok Dieve, sa
varankiškų klaidų ir drąsių he- 
rezijų kupinus žodžius, svaidy- 
tųsi perkūnais ... prieš bet ką... 
net prieš studentų sąjungos va
dovybę. Bet studentija nedrįsta. 
Net pačiuose didžiuosiuose lie
tuvybės centruose nedrįstama 
savo intelektualinėmis jėgomis 

' pasišvaistyti. Kviečiamos tos 
’ pačios, senai pažįstamos, garbin- 
' gos jėgos, kurios jau nebepasa- 
■ kys ar neparodys nieko, ko jos 
’ nebūtų galėjusios prieš dešimt 

ir dvidešimt metų (šiandien to
kius pat dalykus sakyti, mano 
akimis, nuodėmė nemaža).

Blogiausia, kad prelegentai, 
būdami be galo nutolę nuo šian
dieninės studentijos, nesugeba 
pataikyti į jos interesų centrą. 
Vieni paskaito paskaitas, puikiai 
tinkančias pasaulio lietuvių su
važiavimo politinės komisijos 
posėdžiuose. Studentų inteligen
cija ir visuomeninis subrendi
mas pervertintas. Kiti studen-

New Yorkas. Studijuojančių 
lietuvių visoje New York'o vals- 1 
tybėje priskaitoma iki šešias
dešimt, vien New York’o mies
tas turi bent dvidešimt tris įsi
registravusius studentus. Pasi
rinktos studijų šakos labai įvai
ruoja. Studentės krypsta į hu
manitarinius mokslus, - studen
tai daugiau linkę į techniką.

New York’o studentai yra su
sibūrę į gražų būrelį, sudary
dami Lietuvių Studentų Sąjun
gos New York’o skyrių. Studen
tija aktyviai darbuojasi. Jaučia 
jie ne tik savo uždavinį lavintis 
ir bendradarbiauti su amerikie
čiais, bet taip pat pareigą bend
radarbiauti ir savo tarpe. Arti
mame tarpusavio bendradar
biavime studentai įžiūri prie
monę išsaugoti mūsų gimtąją 
kalbą, mūsų gražius, senus pa
pročius ir, visų svarbiausia, lie
tuviškąją dvasią. Lietuvybės 
išlaikymas pats pagrindinis mū
sų studentijos tikslas. <

Kitas svarbus punktas mūsų 
susirinkimuose yra lietuviškojo 
jaunimo auklėjimas. Studentija 
uoliai šaukiasi prityrusio vado
vo kultūriniame darbe. Galime 
duoti gražų pavyzdį: Prof. V. 
K. Jonyno paskaita viename iš 
mūsų susirinkimų. Pagrindinė 
paskaitos mintis buvo supažin
dinti studentą su didelėmis mū
sų tautos vertybėmis. Prof. Jo
nynas pabrėžė, kad Lietuva yra

turtinga savo kultūriniais lo
biais; ypatingai griežtą parale
lę pravedė su amerikonišku me
nu, kuris kaip toks neegzistuo
ja. Amerika jieško susikurti ąa- 
vo tautinį meną, kurio niekad 
nebuvo ir negali būti. Vieninte
le Amerikos meno pataika gali
me laikyti coca eolą .buteliuką. 
Šiame palyginime galime įma- 
tyti, kiek aukščiau mes stovi
me savo meno vertybėmis. Kad 
šie dvasiniai lobiai nežūtų, jie 
turi būti ugdomi mūsų jauno
sios kartos; tik--savo-darbu ir 
pastangomis parsinešjme šį 
brangųjį dvasinį turtą į Lietuvą. 
Be to, musų tauta žlugtų, ši 
Prof. Jonyno paskaita buvo la
bai naudinga mūsų akademiniam 
jaunimui, tiek auklėjimo sri
tyje, tiek ir savo idealistinių ki
birkštėlių uždegimu mūsų jau
nimo širdyse.

Paskutinį vaidmenį vaidina 
mūsų veikloje pasilinksminitnai: 
iškylos, studentų alutis, Initium 
Semestri ar šiaip pasilinksmini
mai su programomis ir šokiais. 
Jie svarbūs kiek suartina mūsų 
kolegas, iškelia studentų vardą 
visuomenėje ir kiek jais galime’ 
pagelbėti studentų šalpos fon
dui.

tus- įžeidinėja, juos laikydami 
negudrių pasakaičių išsiilgusiais 
vaikais. Taip viena paskaita apie 
Nepr. Lietuvos studentų orga
nizacijas, trukusi ilgiausią karš, 
to popiečio valandą, redukuoja- 
si j teigimą: buvo daug orga
nizacijų, visos gėrė alų, o tar
pusavyje skyrėsi. spalvomis ir 
kepuraitėmis. Man tai labiau
siai patiko atsargos karininkai. 
Pirmoji meilė gerbtina ir pra
žilus, bet taip pat ir studenti
jos I. Q.

Studentų Sąjungos darbo suvažiavimo prezidiumas: pirminin
kas Vyt. Jiiodka, sekretoriai: M ilda Gulbinskaitė ir E. Jankus.

JIEŠKOMA SUFRAGISČIŲ
Stūdentijos Achilo kulnis nė

ra pasyvumas, išklydimas į pa
viršutiniškų pramogų kelius. Ji 
veikli, nori ir moka, reikalui 
esant, atlikti konkrečius užda
vinius. Studentų suvažiavimuo
se antri metai išryški, šalia 
studentų veikėjų, salėse aidin
čiais dramatiškais balsais, stu
dentai ir studentės darbininkai, 
būriais ir su atsidėjimu iki so
ties atsitriusią užkulisiuose.

Studentijos silpnybė yra jos 
nepratimas prie visuomeninės 
veiklos formų. Studentas įvai
rių organizacijų vis dar auklė
jamas, lyg būtų niekaip nesu- 
bręstantis vaikas. Tuo tarpu, 
norint studentiją sužadinti — 
geram ar blogam, reikia duoti 
jai veikti, ir atsakingą darbą. 
Kaip bepriaugančiam visuome- 
ninkui ir inteligentui dera. Rei
kia duoti veikti-net studentei. Ir 
kalbėti. Seniai pastebėta, kad 
vyrų iš tiesų esama plepesnių, 
kaip priežodžiuose pagarsėjusių 
kūmučių. Tačiau per studentų 
suvažiavimus .kiekvieną nesuin
teresuotą stebėtoją stulbino 
fąktas, kad mergautišfeos bur
nos juose iš viso plačiau, kaip 
slaptam atodūsiui, neprasiveria. 
Studentams laipsniškai, stipri
nant ginkluotųjų pajėgų eiles, 
vis labiau pasigendame studen
čių, kurios veiktų. Laukiame, 
kitais žodžiais, sufragisčių am
žiaus — su vėliavomis, eiseno
mis, ir vyrains neišvirtais pie
tumis. Laukiame nekantriai.

Vilmantą Karečkaitė
Bostonas. Padėkos dieną Bos

tono studentai turėjo savo su
sirinkimą. Buvo tai vakaras ”a 

,’la Pinneberg”, t. y. kultūrinio 
pobūdžio valandėlė, daug kuo 
primenanti Pabaltijo Universi
tete lietuviškųjų korporacijų 
rengtus kultūrinius vakarus.

Pirm. Vytautas Černius, ati
darymas susirinkimą, pasveiki
no naujus collegas-es, painfor
mavo apie Centrinės Valdybos 
vedamą studentų registraciją ir 
pranešė apie rengiamą rytinių 
pakraščių liet, studentų suva
žiavimą New Yorke. Po atida
rymo žodžio sekė coli. Vytauto 
Kavolio referatas tema "Moks
las apie šeimą”. Coli. Dalia Bar- 
mutė paskambino Beethoveno 
"Adachio” iš Moonlight serena
dos ir Albaniz’o Ispanų šokį, o 
coli. Antanas Sužiedėlis paskai
tė humoristinių eilėraščių (pri
taikytų referato temai — taip 
pat apie šeimą). Pagaliau būta 
"inteligencijos” konkurso (su 
dovanom!), kurį vykusiai pra
vedė coli. Vytautas Černius. 
Konkursą laimėjo Jane Andriu- 
šaitytė, gaudama vertingą do
vaną.

Pirmoji vakaro dalis baigta 
"Gaudeamus Igitur”. Gyva, an
troji dalis — šokiai ir žaidimai, 
padėjo pagrindus užsimezgan
čiai lietuviškai studentiškai (ne 
alučio prasme) nuotaikai.

Vakaras buvo naujosios Val
dybos bandymas suteikti Bos
tono studentiškajam rateliui gi
lesnį turinį, duoti progos kul
tūriniam pasireiškimui bei stu
dentiškos dvasios išugdymui.

— T. V. —
Philadelphia. Vietos lietuvių 

studentų skyrius išsirinko nau
ją valdybą, kurią sudaro: A. 
Klimas, pirm. (3005 Chestnut 
St., Phila. 4, Pa.), V.. Vidugiris, 
inžd. ir S. Jurskytė, sekr. (526 
Mifflin St., Phila. 48, Pa). Re
vizijos komisija: R. Aleknaitė 
ir L. Jurskis. Skyriuje 18 narių. 
. įvykusiame V. Krėvės 70 m; 
sukakties minėjime aktyviai da
lyvavo ir vietos studentija. Be 
Centro valdybos pirm. V. Ka
volio raštiško sveikinimo Phi- 
ladelphijos 'skyriaus vardu žodį
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Padekim mūšy skautams Australijoje
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šių metų pabaigoje Australi- i 

jos skautai prie Sydney rengia i 
10 dienų Pan-Pacific Jamboree. 
Stovyklaus keliolika tūkstančių 
skautų iš Ramiojo Vandenyno ii- ; 
Europos kraštų. Dalyvaus ir lie
tuviai skautai, nes Lietuvos 
Skautų Brolijos Vadija (Kana
doje) per Australijos rajono 
skautų vadeivą pavedė Sydney 
vietininkijai reprdzentuoti lie
tuvius skautus šioje tarptauti
nėje skautiškojo jaunimo sto
vykloje. O šis reprezentavimas 
yra svarbus ne tik skautams, 
bet ir visiems lietuviams išeivi
joje. Jau ne kartą teko skaityti 
spaudoje apie neigiamą austra
lų nusistatymų prieš naujuosius 

'ateivius. Gražus skautų pasiro- 
rtlymas be abejo prablaivins ne
geras nuotaikas.

Sydney lietuvių skautų vie
tininkija visu kruopštumu ren
giasi šiam žygiui. Organizuoja
mas preprezentacinįs vienetas 
iš 10 skautų, repetuojama pro
grama laužams, ruošiama su i 
skaučių talka lietuvių tautodai
lės parodėlė. Dirbamas lietuviš
kas kryžius, kuris liet, skautų 
stovyklavietėje bylos apie mūsų 
tautos kančia, ruošiami projek
tai tradiciniams papuošimams ir 
pn- Kaimynai nuo Baltijos — 
estai ir latviai skautai taip pat 
dalyvaus šioje stovykloje su sa- k 
vo vienetais.

sumokėti po 10 australiškų sva
rų ($25) stovyklinio mokesčio, 
neskaitant asmeninių bei viso 
vieneto reprezentacijai reikalin
gų lėšų. Reprezentacinis viene
tas kreipėsi-į visus Australijos 
lietuvius, kad paremtų jo sunkų 
uždavinį, čia norėtųsi atkreipti 
ir kitur esančių skautų bičiulių 
dėmesį į šį reikalų. Būtų la
bai gražu, kad ir iš kitų konti
nentų lietuviai paremtų Lietu
vą atstovaujančius skautus.

Jamborees atidarymo diena 
ne už kalnų. Gerieji lietuviai 
prašomi oro paštu siųsti aukas 
Sydney liet, skautų vietininki- 
jos iždininkui adresu: Alg. Bu
činskas, 82 Flinders St., Dar- 
linghurst / NSW., Australia.

Australijos Lietuvių Bend
ruomenės Krašto Valdyba kiek 
galėdama moraliai ir materia
liai remia skautų pastangas, kad 
lietuviai būtų kuo geriausiai re
prezentuojami. Tačiau dėl lėšų 
stokos ALB negali pakankamai 
efektyviai padėti. Kad ir 10-čiai 
skautų, bet išlaidų bus nemaža. 
Kiekvienas stovyklautojas turi

BOSTONO SKAUTĖS PER 
RADIJĄ

Sekmadienį, lapkr. 30 d., Bos
tono "Baltijos” vietininkijos 
jaunesniosios skautės Minkų 
radijo programoje suvaidino 
trumpų vaizdelį iš DLK Gedi
mino dukters Aldonos gyveni
mo. Tenka tik gėrėtis gražiais 
skaučių pasirodymais per radi
jų. Lauktina pasireiškiant ir 
skautus, kurie jau ilgoką laikų 
tyli.

tams ir jaunesn. skautams, gau
si kronika ir daug gražių ilius
tracijų iš skautiškojo gyvenimo. 
Miela pranešti, kad ir skautės 
bei jų Vadovės kaskart vis skait- 
lingiau pasireiškia su savo 
plunksna ”Sk. Aido” skiltyse. Jų 
mintys įneša daug gyvumo ir 
šilimos.

"Skautų Aido” platinimo va
jus jau palengva ima įsisiūbuo
ti: pagarsinti pirmieji prenume
ratoriai, pirmieji vienetai įsi
jungę vajun ir t.t. Tačiau — 
viena kregždė dar ne pavasaris. 
”Sk. Aido” administracija laukia 
gausesnio talkininkų būrio.

Mieliesiems tėvams ir skautų 
bičiuliams primenama, kad 
"Skauto Aido” prenumerata yra 
nepalyginamai geresnė Kalėdinė 
dovana jaunimui, kaip bet kokie 
žaislai ar saldumynai. Neskriau
skite savo vaikų, bet nedelsdami 
užprenumeruokite jiems "Skau
tų Aidą”. Administracijos adre
sas: J. Pažėra, Box 1003, Sta- 
tion C, Toronto, Ont., Canada. 
Kaina metams tik $3.

(Atkelta iš 3 psl.) 

Meninėje minėjimo dalyje K. 
Ostrauskas paskaitė iš V. Krė
vės "Skerdžiaus" ir "Šarūno”,

V. Rastas, baigęs veterinari
jos mokslus Vokietijoje, Hanno. 
veryje, įstojo į Pennsylvainjos 
veterinarijos augštųją mokyklą, 
kur vienerių metų bėgyje žada 
įsigyti teisę praktikuotis savo

srityje.
J. Pabedinskas Board of Edu- 

cation . rengiamoje televizijos 
programoje skirtoje Lietuvai 
davė bendrų žinių apie mūsų 
kraštų ir gyvenimų, kartu nu
šviesdamas nepriklausomos Lie
tuvos laimėjimus ir pirmosios 
bei dabartinės bolševikinės oku
pacijos pragaištingas pasėkas 
mūsų tautinei gyvybei.

TUOJ ISIGYKIT 
ŠIAS KNYGAS!

». 1

Seniausias ir gražiausiai ilius
truotas lietuviškos minties žur 

nalas.

PUIKUS "SKAUTŲ AIDAS”

Jaunuosius skaitytojus pasie
kė dar vienas puošnus ir turi
ningas "Skautų Aido” 11-sis 
Nr. Turinyje yra si. P. Dauknio 
"Lietuvos Kariuomenės šventė”, 
sktn. kun. J. Vaišnio, S. J., — 
"Lapams Krintant”, Nelės Ma- 
zalaitės — "Tuščios Varpos”, E. 
Pyle — "Tolimas Kelias Namo”, 
apstu naudingų rašinėlių skau-

MARGUTIS
Įsteigė kompozitorius

A. VANAGAITIS
Kaina metams $3.00

Susipažinti siunčiamas 
dovanai.

6755 So. Westem Avė.
Chicago 36. III.

-- »~~
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UNDER ĄUTHORITY OF THE 

COCA-COLA

šventės reiškia daugiau 
svečių .. • daugiau patar
navimo. Leiks Coca-Cola 
padaryti švenčių vaišingu
mų lengvų. Turėk namie 
užtektinai... ir paduok ' 

ledo šautumo.
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AKADEMINIAME PASAULYJE
New Yorko skyriaus naują': 

valdybų sudaro: R. Kezys ■ 
(pirm.), V. Grajauskaitė ir St. 
Matyckasi Pirmininko adresas: 
100 Cock St., Brooklyn 6, N. Y. 
Rengiamasi per Amerikos Balsą 
perduoti programą studentams 
Lietuvoje.

Vyt. žvirzdys išrinktas Stu
dentų Ateitininkų Sąjungos pir
mininku. Į valdybų dar įeinu: 
A. Merkelis, A. Prapuolenytė, 
D. Valančiūtė, V. Kleiza, A. Sa
baliauskas. Teko girdėti, jog iš
rinktas tik žvirzdys, o kiti na
riai jo pakviesti valdybos sųs- 
tatui papildyti. (V. žvirzdys bu
vo suvažiavimo įgaliotas pasi
rinkti kitus narius, ir jo pa
rinktus suvažiavimas patvirti
no, Sž Red.). Anksčiau pirmi
ninku buvo J. Gylys.

Laisvosios Europos Komiteto 
lietuviškosios stipendijos šiems 
metams paskirtos Vyt. žvirz- 
džiui, V. Gyliui ir J. Ulėnui. Lie
tuvių Patariamojoje Grupėje, 
kuri kandidatus LĖK rekomen
duoja, studentų reikalais efek
tyviai rūpinasi dr. A. Trimakas.

"Kazys Narsčius, S- Simas ir 
S. šimoliūnas išrinkti lapkričio 
9 d. naujai įsisteigusio Detroito 
skyriaus valdybom' 30 asmenų 
dalyvavo steigiamajame susi
rinkime. S. šimoliūnas skaitė 
referatą apie studentų bendros 
veiklos reikalingumų, o S. Simas 
pravedė diskusijas apie skyriaus 
ateities veiklą. Lapkričio 15 d. 
jau surengtas susipažinimo va
karas.

Studentai Varpininkai ruošia
si netrukus Chicag’oje išleisti 
Akademikų Varpą, periodinį 
leidinį. .

Studentų suvažiavimas New 
Yorke. Sausio mėn. rengiamasi 
New Yorke sušaukti rytiniuose 
pakraščiuose studijuojančių lfe- 
•tuvių studentų suvažiavimą, da
lyvaujant Bostono, Philadelphi- 
jos, Worcesterio ir New Yorko 
skyriams.

Kalėdų atostogų metu Chica- 
goje ir New Yorke įvyks stu
dentų ateitininkų studijų die
nos. New Yorke organizuoja 
stud. V. Vygantas, Chicagoje — 
Centro Valdyba. Manoma pa
tiekti po 5-6 paskaitas, liečian
čias ateitininkus, kaip studen
tišką bendruomenę, ir surengti 
meno-literatūros vakarus.

R. Mieželis, Vyt. Germanas 
ir R. Neimanaitė išrinkti naujon 
Urbanos skyriaus valdybon.

C. Liūtas-Luth, Studentų Šal
pos Fondo tarybos narys, iš
rinktas Lithuapian. University 
Club, Chicago pirmininku 1053- 
54 m. Jis Amerikoje gimęs, 
prieš karą studijavo Vytauto 
Didžiojo Universitete.

Bostono studentų 'naująją 
valdybą sudaro Vyt. Černius 
(vice-pirm.) ir Z. Zarankaitė 
(sekr.). Pirmininko adresas: 21 
Market St, Cambridge.39, Mass. 

. Bostone apie 30 lieti studentų.
R. Ošiapas, Nevy Yorke, įga- 

• Uotas rūpintis Baltijos Studentų 
Federacijos reikalais.

Studentų europiečių federaci
jos meniniame vakare spalio 11 
d. Chicagoje lietuvius. įspūdinga 
prakalba atstovavo L. Grinius.

Lietuvių. Akademinio Sambū
rio stipendijų ir pašalpų fondas 
netrukus numato pradėti skirs
tyti Montrealio universitetuose 
studijuojantiems lietuviams sti
pendijas.

Chicagos lietuvių konferenci
ja priėmė'rezoliucijų, kuria jau-

—M 
nieji visuomenininkai kviečiami 
į Lietuvos laisvinimo darbą. Prie 
progos priimtina rezoliucija, at
kreipiant dėmesį j faktą, kad 
beveik visi jaunieji visuomeni
ninkai laisvą laikų praleidžia — 
užsidirbdami mokslapinigius ir 
duoną.

Worcesteryje naujiems me
tams buvo perinkta valdyba, į 
kurių įeina Arvydas Maculevi
čius, Jurgita Zimavičiūtė, ir 
Petras Muliolis. Skyrius tikisi, 
kad naujoji valdyba jei kalnų 
ir nenuvers, tai keletą kupstelių 
tikrai aplygins...

Worcester’iškis
Studentų Sąjungos narių 

skaičius, prieš mėnesį 275, da
bar jau viršija 300.

*

Iki gruodžio 27 d. prašome 
prisiųsti medžiagą trečiam 
meriui.
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0.80

2.50

2.50

Aušrelė (elementorius) 
Step. Zobarskas _______ - 2.25,

Aukštųjų Šimonių Likimas
Ieva Simonaitytė ........

Anglų kalbos gramatika 
J. Kukanauza ______ _ — 2.00

Anglų kalbos gramatika
V. Kamantauskas _______1.00

Algimantas I
V. Pietaris ....

Algimantas II
V. Pietaris____

Aukso kirvis
Juozas - švaistas

Barabas
Paer Lagerkvist

Balutis
J. J. Bačiūno leidinys____ _ 1.50

Baltaragio malūnas
K. Boruta____

Broliai Domeikos
O. B. Audronė (eilėraščiai) 1.50 

Dangaus ir žemės sūnŪB
Vincas Krėvė__________ 2.50

Dulkės raudonam saulėleidy
V. Ramonas____________ 3.00

Didžiosios atgailos
R: Spalis ______-_______ 3.50

Doleris iš Pittsburgho
Stepas Zobarskas ____ __

Gatvės Berniuko Nuotykiai
R. Spalfs _________ :__

Giesmė apie Gediminą
B. Sruoga ir V. Petravičius

Gintaro pasakos
Teta Rūta_ ____________

Gintariniai vartai
N. Mazalaitė____________ 2.00

Gimtojo žodžio baruose .
P. Jonikas_____ 2.__

Kazimieras Sapieha
B. Sruoga_________

Karoliai
Guy de Maupassant____ - 2.50

Kuprelis
Ignas šeinius

Kalorijos ir doleriai
Viliu? Bražvilius________ 2.00

400 m. pirmąja! Nemuno
i poemai

5.00

1.20

1.20

2.00

0.80

5.00

2.20

- 1.00

2.20

2.00

0.35

nu-

2.75

1.50

1.50

2.50

2.00

- Vilniaus universitete šiuo me
tu pagal planų turėtų studijuo
ti 3000 studentų. Esu septyni 
fakultetai (fizikos, matemati
kos, chemijos, gamtos, medici
nos, girininkystės, ekonomikos) 
ir 66 katedros, kuriose Stalinui 
padedant galima išmokti 23 spe
cialybių. Nuo karo pabaigos 
2000 specialistų jau atgaminta; 
vien šį pavasarį 500. Rudenį esu 
priimta 600 naujų studentų. Iš 
viso šiais metais suplanuota į 
pavergtos Lietuvos augštojo 
mokslinimosi įstaigas priimti 
3500 studentų. Stojantieji į uni
versitetus turi gauti iš kom
jaunuolių organizacijos ištiki
mybės paliudymus ir patys jai 
priklausyti.

Sovietinė propaganda dar 
skelbia, kad Vilniaus universite
to bibliotekoje šiuo metu esa
ma 1,200,000 knygų, o jos skai
tykloje kartais sutelpa net 150 
žmonių. Popieriuje egzistuoja 
127 auditorijos ir 57 laborato
rijos; tvirtinama, jog jų esama 
ir tikrovėje, nes kitaip nebūtų 
įmanomas privalomas marksiz
mo-leninizmo ir karinis auklė
jimas, kuriam studentai, sako
ma, turį paskirti beveik pusę 
savo studijų laiko, šiam, turbūt, 
tikslui esu pasiirta 300,000 rb. 
mokslo priemonėms įsigyti.

Paskaitos vis dar nukenčia dėl 
. buržuazjško objektyvumo ir su

puvusio liberalizmo...

.. 4.50

Lietuvių Literatūra
Pranas Naujokaitis _____ 2.00

Lietuvių Tautos Kelias
M. Biržiška ____________ 3.00

Lietuvių kalbos vadovas 
Red. prof. Skardžius

Lietuviškos pasakos
J. Balys____ r--_________ 2.50

Lietuvių poezijos antologija
j. Aistis ir A. Vaičiulaitis 6.00

Lekučio atsiminimai (jaunimui)
A. Giedrius _________ ___

Lietuvių archyvas 
Bolševizmo metai _______

Lietuvos Valstybes 
Konstitucijos

Lietuvai. Tėvynei
V. Nemunėlis ir VI/ Vijeikis

Lietuva tironų Pančiuose
B. T. Dirmeikis ir V. Rastenis-
(Jonas Andrūnas ir Petras 
Svyrius)_ -_____________

Mažasis Lietuviška! — 
Angliškas žodynas

Vilius Pėteraitis _________ I
Medinis arklys

Ėric Williams____ -_____

1.50

3.00

0.70

0.50

NO BETTER
TERMS

ANYWHERE
LOANS TO

REPAIR, MAINTAIN,
MODERNIZE YOURHOMB 
OR BUSINESS PROPERTY

1.50

2.00

Motulė paviliojo 
. Lazdynų Pelėda _____
Meškiukas Rudnosiukas

Vytė Nemunėlis ___ _____ 2.00
Namai ant smėlio

J. Gliaudą _____ _________ 2.00
Neramu buvo Laisvės Alėjoj

B. Daubaras____________ 1.50
Nemunas

St. Kolupaila 
Nusidėjėlė

K. Pažėraitė____________ 2.00
Our Country Lithuania

V. Augustinas ________
Po Tėvynės dangum 

žodžiai vytės Nemunėlio. 
Paveikslai V. Augustino — 2.00 

Petras ir Liucija 
Romain Rolland 

Princas ir elgeta 
Mark Twain_____

Pirmas rūpestis 
Jurgis Jankus 

Pragaro pošvaistės
V. Alantas___________ ... 3.60

Partizanai.už gelež. uždangos 
Daumantas ______ ___ __ 2.50

Per Klausučių ūlytėlę 
Liudas Dovydėnas .. 

Pietų vėjelis 
• Vytė Nemunėlis __
Paklydę paukščiai I 

Jurgis Jankus____
Paklydę paukščiai II

Jurgis Jankus __________ 2.60
Petras širvokas .

Juozas švaistas .
Raudoni batukai 

Jurgis Savickis .
Ramybė man

J.' Kėkštas........„j_______ 0.80
Raguvos malūnininkas

V. Tamulaitis __________ 0.25
Raganius 

Vincas Krėve ....... 
Saulės laikrodžiai

Henrikas Nugys ___
San Michael knyga 1 

Axel Munthe_______
San Michael knyga II 

Axel Munthe_______ ,
šventieji akmenys 

Faustas Kirša______
Šventoji Lietuva 

Jurgis Savickis ___
Tėvų pasakos 

A:, Giedriu? .........
Tolimieji kvadratai 

J. Grišmanauskas ...
Tautosakos Lobynas 

J. Balys___________
Ugnies pardavėjas 

Balys Rukša_______
Vaikų knygelė 

M. Valančius _____
Vieneri metai ir viena savaitė 

B. Gaidžiūnas__ ___ ...__ 1.50
Valentina

A. Vaičiulaitis .. 
Varpai skamba

Stasius Būdavus _________2.50
Vyturėliai Laukuose 

Vikt. Simaitis __
Vilkas Meškeriotojas 

Pr. Imsrys ______
žemė

Red.. K. Bradūnas 
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LIETUVIU DIENOS
IliusĮtruotas mėnesinis žurnalas., leidžiamas lietuvių 

ir anglų kalbomis, uŽBisakytinas visiems.
"Lietuvių Dienos” duoda kiekviename numeryje per 40 
puošnių, įdomių ir aktualių nuotraukų iš viso pasaulio

■ lietuvių gyvenimo ir veiklos. x
"Lietuvių Dienų” kiekviename numeryje skaitytojas ras 
įdomių ir aktualių straipsnių, beletristikos ir informacinės 
medžiagos iš pasaulio lietuvių gyvenimo.
"Lietuvių Dienos” turi angliškų skyrių, parašai po nuo
traukomis duodami abiems kalbomis, todėl šis žurnalas

• prieinamas ir čia. gimusioms bei kitataučiams.
"Lietuvių Dienų” vienas numeris siunčiamas susipažini
mui nemokamai, prisiuhtus savo- adresą. Metinė prenu
merata 4.00 dol. Administracijos adresas: "Lietuvių Die
nos”, 9204 S. Broadway, Los Angeles 3, Calif.
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Amerika ir anglies gamyboje vadovauja pasauliui

1953 CROSLEYS

Kai žemės turtas kelia krašto pajėgumą DETROITO BALF
76 SKYR.

šių metj gruodžio*!4 d. 12 vai. 
15 min. šv. Antano par. mo
kyklos patalpose šaukiamas vi-

Nr. 50 * 1952 gruodžio 11 d
>■ ■ 1 1 I■ " ■■ y ■— 1 ........... .......

«

Kad Amerika yra pasiekusi 
didelių augštumų pramonės sri
ty, pirmoje eilėje tai aiškintina 
dideliu žmonių ir mechaninės 
energijos, susikaupimų. Be jau 
šioje vietoje apžvelgtų šio kraš
to pasiekimų įvairiose ūkio ir 
pramonės šakose, JAV vadovau
ja ir anglies pramonėje ir turė
dama išteklių apie pusę viso 
pasaulio gamybos, savo krašto 
gyventojus dar galės aprūpinti 
anglimis bent 4000 metų.

Anglis, būdama pati svarbiau
sia iš visų mineralų, ne visų pa
kankamai įvertinama, kai tik 
vienos valstybės — Pennsyjva- 
nia anglies vertė yra Šešis kar
tus didesnė už gautą šiame 
krašte per visą laiką aukso ir 
sidabro vertę. Ir jei vakarų pa
saulis ir pačios JAV pastaruoju 
metu vis labiau stiprėja kariniu 
požiūriu, tai čia vieną pirmųjų 
vaidmenų užima tas iš pažiūros 
paprastas, juodas ar rudas, gau
siai žemėje randamas ir iškasa
mas mineralais. Tai tikra palai
ma, sakoma, kad šis kraštas tiek 

y turi anglies išteklių, jog jie net 
100 kartų praneša visų Pietų 
Amerikos kraštų anglies turtus, 
o turtinga anglimi Europa šio 
mineralo atsargų teturi tik apie 
ketvirtadalį JAV turimų rezer
vų. Paminėtina, kad apie 70% 
viso pasaulio anglies atsargų 
yra šiaurės Amerikoje (be JAV 
ir Kanadoje), < _ " 
anglies sluogsniai nėra vienodai 
pasiskirstę. J vakarus nuo Uo
lotųjų Kalnų (Rocky Moun
tains) rasime, palyginti, nedaug 
anglies ir jos didžiausi kiekiai 
iškasami krašto vidury ir ypač 
rytuose, kur daugiausiai susi
kaupusi ir pramonę su savo 
įvairiomis šakomis.

Prekyboje paprastai anglis 
skirstoma į tris skirtingas rūšis 
— tai lignitas, bituminė anglis 
ir antracitas, šios pasiskirsto 
dar į keletą smulkesnių grupių. 
Lignitu vadinama rudoji anglis 
laikoma pačia menkiausia ang- 

■ lies rūšimi. Ji nedaug tiekia ši
lumos, savy turi nemaža drėg
mės. Su kitomis anglies rūšimis 
palyginus, krašte to lignito ma
žiausia ir iškasama ir jis labiau 
vertinamas tik tais atvejais, kai 
pritrūksta kitos anglies ir pasi
gendama pigesnės prekės.

Bituminė anglis — labiausiai 
paplitusi ir plačiausiai gaunama 
rūšis. Tai juodosios anglys, žy
miai pranašesnės už lignitą, ta
čiau kai kuriais požiūriais men
kesnis produktas už antracito 
anglis. Bituminė anglis — va
dinama ir minkštąja anglimi, 
nešvari, degant kelianti dūmus. 
Kaip turinti mažiau vandens už 
lignitą, šioji anglis labiau tinka 
transportui. Geresnės šios ang
lies rūšys paverčiamos į koksą, 
virsta švaresne medžiaga ir pla
čiai vartojamos plieno ir gele
žies gamyboje. Pagaliau, antra
citas tai kietoji anglis, turinti, 
palyginti, nedaug drėgmės, de
gant teikianti melsvą šviesą ir 
deganti be dūmų, o jos šilumin- 
gumas žymiai didesnis. Vis dėl
to, tai brangesnis produktas, o 
tai aiškintina sunkesnėmis iš
kasimo sąlygomis. Kai bitumi
nės anglys dažniausiai žemėje 
rendamos pailgimais negiliais 
sluogsniais, tai antracito, klodai 
įvairiomis kryptimis dažnai gi- 

.liau yra po žeme.
Kaip- sunaudojama anglis? 

JAV iškasama anglis pirmoje 
eilėje panaudojama kaip dega
moji medžiaga geležinkeliams; 
energijos sukėlėjas įvairiose 
pramonės šakose, degamoji me

džiaga laivuose, pagaliau, kaip 
šilumą, kelianti energija namų 
ūkyje. JAV geležinkeliai yra di
džiausias anglies vartotojas ir 
tai suprantama, žinant, kad tie 
krašto geležinkeliai turi daugiau 
kaip 250,000 mylių bendro ilgio- 
Kiekvienais metais bėgiais rieda 
ne mažiau kaip 50 mil. prekinių 
vagonų ir tvarkingas judėjimas 
gali būti įmanomas tik anglies 
dėka. Geležinkelių garvežiai 
anglies sunaudoja apie vieną 
ketvirtadalį visos gamyboB. Li
gi 1920 m. anglis krašte buvo 
naudojama kaip didžiausias ši
limos ir energijos tiekėjas kraš
to pramonei bei namų ūkiui, 
tačiau vėliau, maždaug nuo 1931 
m. žymiai daugiau pakilo su
naudojimas ir pati gamyba kitų 
degamųjų medžiagų ir energijos 
šaltinių, kaip žibalo (naftos), 
gazo ir vandens jėgos.

Jau minėta, kad anglis pra
monėje atlieka ir žaliavos vaid
menį. Pvz. 1935 m. kokso gamy
bai sunaudota daugiau kaip 50 
mil. tonų anglies. Nemaža viri
mo tikslams naudojamo gazo 
gaunama iš anglių. Be kokso ir 
gazo, anglis dar panaudojama 
kitų svarbių medžiag’ų gamybai, 
kaip cheminiams dažams, sprog. 
stamosioms medžiagoms ir kt.

Kraštas turtingas anglies at
sargomis turės ir turtingą pra
monę ir iš viso savo įtaka įsi-

o pačiose - JAV j vyraus pasauly. Kraštas be ang-

skiria Illinois, Indianos, vak. 
Kentucky ir Michigan Valst. su 
plačiais anglių laukais — daug 
kur anglys giliai po žeme ir jų 
kasimas brangus. Toliau lignito ' 
laukus rasime abiejose Dakoto- 
se, o bituminę anglį — šiaurės ' 
rytų Wyominge ir šiaurės rytų 
Montanoje. R. Mountains srity 
(kalnuotos Montana, Wyoming 
vietos), gaunama daug geros 
anglies, tačiau dėl reto gyven
tojų tinklo, menkos pramonės 
ir tolimo transporto, gamyba 
nėra didelė. Anglis dar gauna
ma Utah, Colorado, N. Meksi
kos valst. Pagaliau, Ram. Van
denyno, Racifiko, sritys savo 
anglies ištekliais labiau nepa
sižymi — maža ir menkos ver
tės anglis, tuo tarpu, kai žiba
las ir vandens energijos panau
dojimas Pacifiko pakraščių val
stybėse ir kitur vakaruos yra 
labai paplitę ir nuolat auga, ga
lėdami pakeisti ir anglį.-

JAV nevisuomet vadovavo 
pasaulinei anglies gamybai. 1899 
m. jos tą pirmenybę paveržė iš 
D. Britanijos su jos didžiuliais 
anglių laukais pietų Škotijoje. 
Dabar tik viena vak. Virginia 
JAV anglies daugiau gamina 
kaip visa D. Britanija. Nors 
Amerikos streikai, pvz. 1949 m., 
suduoda skaudžius smūgius ang- 
lies gamybai (ji sumažėja net 
ligi 31%), tačiau pastaruoju 
metu anglies gavimas auga ir 
1951 m. buvo pasiekęs 576,5 
mil. tonų, jų tarpe bit anglies 
ir h'gnito — apie 535 mil. ir 
41,5 mil. t. antracito. Anglies 
gamyba didėja ir pasauly, pvz. 
1950 m. ji 141 mil. t. didesnė 
kaip 1949 m. ir siekė . 1,794 mil. 
tonų (jų tarpe lignito — 286 
mil.). Sovietai, spėjama, 1950 
m. anglies gavo 264 mil. t. D. 
Britanija — per 219 mil. t. ir V. 
Vokietija 1951 m. — 119,5 mil. 
(su Saaro kr. būtų 135 mil. t.). 
Eksporto srity, JAV 1951 m. 
anglies išvežė 121% daugiau 
kaip 1950 m. — 64 mil. tonų. 
Kanada gavo bit. anglies 23,2 
mil. t., V. Europa — 29,4 mij. 
t., kiti kraštai mažiau. Vis la
biau didėjant anglies gamybai 
Europoje (V. Vokietija, Pran
cūzija) krašto eksportas pasta
ruoju metu mažėja, tačiau ly
giagrečiai auga to vertingo že
mės produkto pareikalavimas 
JAV sunkiajai pramonei, taigi 
ten, kur kalamas ginklas atei
ties įvykiams.

IŠ LOS ANGELES LIET. GYVENIMO
Neseniai įsisteigęs Kultūrinis 

Sambūris gruodžio 7 d. vėl tu
rėjo susirinkimą, kuriame buvo 
diskutuojama naujai besireiš
kianti "žemės” ir "Literatūros 
Lankų” literatūrinį srovė. Pa
skutiniame susirinkime, kuris 
įvyko lapkričio mėn..9 d., buvo 
pasikeista mintimis apie mo
dernųjį meną. Diskusijoms įva
dą padarė daiL P. Puzinas.

Jau išėjo iš spaudos "Lietu
vių Dienų” gruodžio mėn. nume
ris. šio numerio viršelį puošia 
Danos Nasvytytės išraiškos šo
kio šokėjos Australijoje; iš viso 
telpa per 40 puošnių aktualių ir 
įdomių nuotraukų iš lietuvių 
gyvenimo pasaulyje. Rašo: Juo
zas Audėnas, Dr. V. Bieliauskas, 
Bem. Brazdžionis, Al. Baronas, 
kan. M. Vaitkus, muz. ■ J. Ber
tulis ir kiti. Prisiuntus savo ad
resą, vienas numeriB siunčiamas 
susipažinimui nemokamai. Ra
šyti: "Lietuvių Dienos”, 9204 
S. Broadway, oLs Angeles 3, 
Calif.

* *

"Lietuvių Dienų” leidykla jau 
leidžia antrąją dalį prof. M. Bir
žiškos "Lietuvių Tautos Kelio”. 
Knyga pasirodys spaudos rin
koje apie vasario mėn. vidurį.

♦ «
Los Angeles, Calif., miesto 

universitetuose siekia augštojo 
mokslo nemažas skaičius lietu
vių. Organizuojamas Studentų 
Sąjungos skyriui. Visais reika
lais kreiptis: D. Karaliūtė, 816

lies ir didelės pramonės negalės 
vaidinti žymesnio vaidmens. 
Šiuos teigimus patvirtina tai, 
kad pvz. ’ vakarų valstybės — 
JAV, Vokietija ir D. Britanija 
gauna daugiau dviejų trečdalių 
viso pasaulio anglies išteklių, o 
rytuose stambia anglies savi
ninke laikytina Sov. Rusija ir 
Kinija, tačiau gamyba ten ken
čia dėl politinio nepastovumo,, 
dėl menko transporto ar dėl so
cialinių sąlygų.

Kur iškasamos Amerikos ang
lys? Visoje eilėje valstybių, ta
čiau jų gamyba labiau išsiski
ria šešiose krašto srityse. Apa- 
lačų kalnynas su Pennsylvanios 
valstybe laikomas žymiausia 
anglies gamybos sritimi visame 
pasauly, čia gaunama apie 80% 
viso krašto anglies. Daug sąly
gų lemia šių sričių didelį pro- 
duktingumą — geros rūšies an
glies fūšys, vietomis lengvas 
iškasimas (apsieinama be ka
syklų šachtų), išvystyta mecha
nizacija ir kt. Pittsburgho ra
jonas tiekia gerą anglį gazo ga
mybai, o Pennsylvanios valst. 
pasižymi savo antracito ištek
liais. Minėtinos šios srities "ang
linės” valstybės V. Virginia, 
(antroji vieta gamybos dydžiu 
po Pennsylvanios), Virginia. 
Mašinų papaudojimo dėka šio 
krašto dieninis anglies gamybi
nis pajėgumas žymiai didesnis 
negu kituose kraštuose. Pvz., 
kaąyklos dąrbininkas minimoje 
srity per dieną anglies gauna 
ligi 5-6 tonų, tuo tarpu japonų 
darbininkas jos pagamins tik 
vieną toną, o apie sovietinį žmo- 

, gų duomenų neturima. Geros 
,. transporto sąlygos, didelių pra- 
. monės centrų artumas, tai taip 
. pat veiksniai, skatiną šios sri

ties gamybinį (pajėgumą.
Kiti anglių rajonai jau ma

žesnės vertės. Meksikos Įlankos 
srity, nors čia anglių laukai di
desni už Apalačų (ten 70.000, 
jo čia — 78,000 ky? m.), tačiau 
keliose valst., kaip Alabamoje, 
Mississippi," Louisianojė, Arkąn- 
sas, Texas randamas tik ligni
tas: Vad. Vidurio, centrinėje _ . . _________ r_
srity su Mississippi slėniu, išsi- kordus. Rugsėjo mėn. 30 d. at-

suotinis — metinis BALF 76. 
skyr. susirinkimas. Susirinkimo 
dienotvarkėje:

1) Naujų 1953 metams val
domų organų rinkimas.

2) Išrinkimas atstovų į BALF 
seimą.

3) Detroito viešosios rinklia
vos atgarsiai iš Europos.

4) Klausymai ir sumanymai.
Visi lietuviai prašomi šiame 

susirinkime dalyvauti, nes jis 
turės didelės svarbos ateinan
čiųjų 1953 m. BALF veiklai.

BALF 76 Skyr.

baigiamas nioštl spaudai. Lei
džia "Lietuvių Dienų” Leidykla. 
Asmenys, kurie yra gavę anke
tas ir jų dar neužpildę, turėtų 
paskubėti tai atlikti. To leidinio 
reikalu rašyti: "žinomieji Lie
tuviai”, -9204 S. Broadway, Los 
Angeles 3, Calif.

ON1 OF 19 NEW MODILS * BIO-SCBEIN TABLl TV 
FuU-room viiion . . . iharpett, dearest plcture in all telo- 
vlilonl Croiley full-year wortanty cdven bofh the chauls 
p arti and the big plcture tubel Cabinet thown ii ridi 
mahogany-flniihed wood . . . AvaUable alio In blond- 
flnlihed Wood at NO additioHa) codl

N. Lafayette Park Place, Los 
Angeles 26, Calif.* *

J. Peters (Petraitis), vietos 
ALT-bos skyriaus pirmininkas 
ir kitų organizacijų bei draugi
jų narys, gavo teisėjo vietų. Jis 
į Los Angeles atsikėlęs prieš 
keletą metų iš Chicagos.

* *
Lietuviškoje veikloje atsižy

mėjusių lietuvių biografinis var
dynas "žinomieji Lietuviai” jau

spausdinus pataisytą vad. Ka
raliaus Jokūbo Šv. Raštą (The 
King James Bible) per 8 savai
tes jo išparduota 1,600,000 egz. 
ir tik per dvi pirmąsias dienas 
jo išplatinta milionas egz. Tai 
rekordas knygų''? leidimo srity 
šiame krašte. Arčiausiai tokio 
pasisekimo anksčiau buvo su
laukusi M. Mitchell knyga "Gone 
with the Wind”, kuriai pasiro
džius 1936 m. per 6 mėn. par
duota milionas egz.

Parengė V. Al.

Includlng Federal Tax
and Full-Year Warranty! SUOPIS FURNITURE

6921 Wade Park Avė. EX 1-0911

Mes duodam ir iškeičiam Eagle Stamps

THE MAY CO’S BASEMENT
KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI

3.49 1.99
5 iki 9.

Puspadžio išklotos kurpaitėsTikros odos kurpaites

Rūšis 
A

Pritraukiamai raižytos 
kurpaitės mėlynos, juo
dos ir raudonos spal
vos. Dydžiai

!• i

4.99
Rūšis

D
Tikros odos pusbačiai 

1U puspadžio išklojinlo 
patogumu. Juodos ir 
rudos spalvos. Dydžiai 
5 iki 10, B, D,_E,EEE, 
**“V-.

■

Ar daug moterų buvo JAV 
valdžioje?

Tik viena, F. Perkins, darbo 
sejkretorius F. D. Roosevelto 
laikais.

Kiek parduodama paveiksluo
tų "magazinų”?

1,231 žurnalų — magazinų 
per metus parduodama apie 2 
bilionus egz. Kaip per dabar A. 
Rūmų vykdomus tardymus pa
reiškė viena rašytoja, iš tų 1,231 
"magazinų” tik apie 100 yra 
rimtesnio turinio, o visi kiti 
tetarnauja tik žemesniems po
linkiams sužadinti,ir perpildyti 
"provokuojančių? merginų pa 
veikslų.

Kuri JAV valstybė įgyta 
aneksijos keliu?

Texas, 1845 m. D. Britanija 
kvietė ją prisijungti. Tai vie
nintelė valstybė, turinti teisę 
savo plotą padalinti į penkias 
dalis.

Kokios tautybės gen. Eisen- 
howeris?

Jis yra gimęs JAV, Denisdn, 
Texas valst. Jo proseneliai vo
kiečiai ir šveicarai. 17 amž. Ei- 
senhowerio šeima dėl religinių 
persekiojimų pabėgo iš. Vokie
tijos ir. įsikūrė Šveicarijoje. 100 
metų praslinkus šeimos palikuo
nys išvyko į Ameriką ir įsikūrė 
P.ennsylvania valst.

Kiek žmonių skaito šventąjį 
Raštą? ' •

šiuo metu šv. Raštas JAV 
yra. sumūšęs išsiplatinimo re-

Raižyta Rayon Satino Kailiu apvestos kurpaites

Rūšis 
B 

pusbačiai 
su mihkš-

Klasikiski 
tikros odos 
tais padais. Raudonos, 
juodos ir mėlynos spal
vos. Dydžiai 5 iki 814.

Telefono užsakymai priimami šeštadieniais iki 6:00 vai. vak., 
12:00 ilgi 6:00 Vai. vak, ir visa diena pirmadienj 9 vai. ryto iki 

.šaukite CHerry 1-3000.
-

The May Company’s Basement Shoe Department

sekmadieni
9 vai. vak.

Rūšis 
C

/■ Gėlių raštas išaustos
kurpaitės su kailio ap
vedimu ir elastišku 
užkulnio diržiuku. Mė
lynos, raudonos ir juo
dos spalvos Dydžiai 5 
iki 8.

. d

V-."’•



Nauja ALTS valdyba Detroite
K. S. KARPIUS

DIDELE TALKA

REPUBLIC STEEL

SUSISIEKIME

PIRMOJI PAGALBA

ŠVIESOS

ŽAISLAI

Per šventes įrengiama daug 
naujų šviesų ir jos įrengiamos 
paskubomis. Reikia žiūrėti, kad 
visur būtų padaryta tvarkingai, 
kad būtų tinkama izoliacija, 
ypač gražiai apsviečiant eglutes.

daugiau nedarant, iki 
įvyktų permainos.;, 
demokratai gali FIB 
neišduoti žinias apie

Per šventes pasitaiko daug 
naujo triūso, todėl gali atsitikti 
ir visokių susižeidimų. Reikia 
turėti pirmai pagalbai reikalin
gų priemonių, o atsitikus rim
tesniam susižeidimui tuoj šauk
tis gydytojo ar ligoninės pa
galbos.

TINKAMIAUSIOS ILGIEMS 
ŽIEMOS VAKARAMS IR 

KALĖDŲ DOVANOMS

KOMUNISTAI RŪPINASI 
IŠSILAIKYTI 
WASHINGTONE

Reikia taip elgtis, kad šventės 
praeitų namuose, o ne ligoninė
je. šventėse, jei ir reikia kur 
pajudėti, reikia vengti svaigi
namųjų gėrimų ir ypatingai 
saugoti judėjimo taisykles.

STUDENTŲ POBŪVIS
' i

Neseniai Detroite įsisteigęs 
Lietuvių Studentų Sąjungos 
skyrius lapkričio 22 d. buvo su- 
niošęs uždarą savo narių Busi- 
pažinimo pobūvį. Prie muzikos, 
dainų, šokių ir alučiu Draskaid- 
rinto studentiško humoro vaka
ras prabėgo labai greitai. Pa
geidautina, kad valdyba suruoš
tų ir daugiau panašių pobūvių, 
ypač nepamirštant tradicinio 
Finis Semestri.

Viso Detroite studijuoja apie 
30 lietuvių studentų, iš kurių 
virš dvidešimt yra skyriaus na
riai. Naujai išrinkta skyriaus

FIRST AID —Don’t let 
the excitement of Christ
mas causeeven thesmallest 
burn or injury to go un- 
tended! Keep a complete 
kit of first-aid supplies 
handy . . . know how to 
ūse them...then ūse them 
promptly! And keep your 
doctor’s and nearest hos- 
pital’s numbers by your 
phone . . . just in case.

Death lakęs no holiday during the Holiday Season! 
He lies in wait for just one careless mistake. Don't 
make that mistake ... and you'll enjoy the very 

Merry Christmas we at Republic wish you.

Metinis ALTS Detroito sky
riaus susirinkimas įvyko sekma
dienį, lapkričio 30 d., buv. Lie
tuvių svetainės patalpose. Buvo 
aptartos skyriaus ateities vei
kimo gairės, paliesta nuveiktų 
darbų apžvalga ir išrinkta nau
ja skyriaus valdyba, kuri pa
reigomis pasiskirstė sekančiai: 
p. šimoliūnas — pirmininkas, p. 
Baublys ir p. M. Sims — vice
pirmininkai, p. Petrauskas —

TOYS —Be carėful of 
sharp-edged toys! Dart 
games, air guns, archery 
and chemistry sets should 
be used only under adult 
supervision. Pick wash- 
ablė toys with non-poison- 
ous dyes or.paint. Avoid 
eyes, buttons and beads on 
dolls that can be yanked 
or chewed off. Safety first 

. .. fun second!

Kodėl jie taip ilgai netardyti?
Priežastis jau buvo anksčiau 

minima, ir dabar dar aiškiau 
atskleidžiama. Truman ir Ache- 
son atsisakė senato ir kongreso 
komunistų tardymo komisijai 
išduoti apie tuos įtartus asme
nis davinius. New Yorke, kur 
komunistų tardymas vyksta, 
tardytojai skelbia, kad Teisin
gumo departamentas, kuris apie 
kiekvieną valdžios darbo jieŠ- 
kantį turi žinias, Statė Depar
tamento ir Trumano įsakymu, 
atsisakė tuos davinius patiekti. 
New Yorko teismo vienas pri- 
saikintų teisėjų skelbia, kad ko
munistai ir Sovietams artimi 
asmenys Statė Departamento 
buvo ypatingai grūdami į UN 
tarnybą.

U. S. generalinis prokuroras 
New Yorko distrikte, Lane, pa
reiškė, kad ir dabar, kai pra
dėta reikalauti apie įtariamus 
UN tarnautojus daviniai, vėliau
sia Trumano paskirtas Teisin
gumo Departamento sekretorius 
McGranery pareiškė jis norįs 
pats "pirmiausia tuos davinius 
pažiūrėti ir patyrinėti ar kartais 
kas neuus neteisėtai įtariamas 
ir nelegališka" New Yorko tar
dytojams prisikabinti...

Prie šito reikia pridėti, kad 
iki šiol tyrinėjamas Owen Lat- 
timore, prieš tris metus įtartas 
inžinierium visos Azijos politi
kos, kuri privedė prie Kinijos 
atidavimo sovietams, sukrovė 
tokį kąlną įrodymų prieš tą pro
fesorių, kad jo byla jau pave- 

. dama teismui.

Daugeliui detrotiečių gerai 
pažįstamas P. Vedeika tyliai ir 
atkakliai dirba didelį mūsų kul
tūros talkos darbą. Šis kuklus 
visuomenininkas ir nuoširdus 
tautininkas pats vienas suorga
nizavo keturius būrelius Vasa
rio 16 gimnazijai remti; o kiek
vieną sekmadienį P. Vedeika 
sutinkamas prie šv. Antano baž
nyčios, bejieškąs šiam darbui 
daugiau talkininkų. Gal niekam 
šis reikalas ir nėra artimesnis ir 
geriau pažįstamas kaip p. Ve-

deikai — buvusiam pačiam 
Diepholz’o gimnazijos mokyto
ju. . . . '

Viso Detroite yra berods de
vyni gimnazijai remti būreliai: 
skaučių, ateitininkų ir keletos 
kitų pasišventusių talkininkų.

Tenka sutikti su DIRVOS 47 
Nr. korespondento nuomone, kad 
Detroito lietuviškas gyvenimas 
yra gana apmiręs; galėtų ir 
gimnazijos talkininkų skaičius 
būti žymiai didesnis; visdėlto 
gal be reikalo korespondencijoj 
nutylimos šviesesnės šio darbo 
pusės, ypač kai didelę šio darbo 
dalį dirba Dirvai gana artimi 
žmonės.

šventėms perkama daug žais
lų. Su žaislais taip pat reikia 
mokamai elgtis. Juos reikia' nu
plauti. Su žaislais tvarkantis 
reikia atsiminti, kad pirma 
saugumas, d tik-paskui džiaugs
mas.

tarnautojai, jų tarpe ir tūkstan
čiai komunistų, komunistuojan
čių ir tiesiog Maskvos šnipų. 
Nauja administracija negali vi
sus senuosius tarnautojus be 
priežasties iš darbų paleisti ir 
pastatyti naujus į jų vietas.

Komunistai ir jų prieteliai 
ypatingai sdsirūpino savo vie
tose išsilaikyti, ir jau turi planą, 
kaip dalykus žinantieji iš anksto 
skelbė, kad taip bus.

Kairieji federalės valdžios 
tarnautojai Washingtone turi 
planą nuraminti naująjį prezi
dentą, sutramdyti Federalį In- 
vestigacijos Biurą, ir įsigavę į 
tarnautojų aplikacijų skyrių, 
reikalą pravesti taip, kad tie 
raudonieji, kurie dar nepačiupti 
tardymams, liktų netardyti.

Planas yra toks: per rimtus, 
gerus prezidento Eisenhower’io 
prietelius įtikinti prezidentą pa
skirti speęialę komisiją "studi
juoti" komunizmo efektą šalyje, 
ir patiekti rekomendacijas ko
kiais būdais -pravesti priešingų 
elementų tyrinėjimą. Aišku, jo
kia komisija negali prieiti ar
čiau prie dalyko ko dar neturi 
savo įstaigoje Federalis Inves- 
tigacijos Biuras.

Kai respublikonų valdomas 
kongresas to pareikalaus, FIB 
turės tai komisijai visus savo 
turimus davinius pateikti, ką

"Neringos" knygynas pamažu 
virste lyg ir savotišku Detroito 
lietuvių kultūros centru: čia ga
lima rasti visa lietuviškoji spau
da, knygos, meno dirbiniai bei 
lietuviškos muzikos plokštelės; 
be to, knygyno patalpomis ar 
pagalba pasinaudoja . skautai, 
ALKOS meno kolektyvas, stu
dentai, knygynas talkininkauja 
visų lietuviškų parengimų rek
lamoje, o kartkartėmis jo pa
talpose randa užuovėją ir BALF 
aukų rinkėjai.

Lietuviškos knygos platini
mas, deja, nėra pelningas vers
las — ne pelnu, o tik atkaklumu

sekretorius, J. Juška — iždinin
kas ir p. šarka ir Rekašius —■ 
nariais. Ligšiolinis skyriaus pir
mininkas p. A. Kripas, jam to
liau nebegalint eiti pirmininko 
pareigų, būva susirinkimo vien
balsiai išrinktas skyriaus garbės 
pirmininku.

Po susirinkimo įvyko kuk
lūs užkandžiai ir jaukioje nuo
taikoje besidalinant įspūdžiais 
prabėgo pora valandų.

Iš numatytų skyriaus ateities 
darbų bei sumanymų paminėti
ni: šį pavasarį numatomas su
ruošti didelis koncertas, numa
tytas kviesti paskaitininkas iš 
tautininkų centro, be to, pagal 
galimybes buvo siūloma suruoš
ti porą uždarų pobūvių, kultū
rinių paskaitų visuomenei, po
būvį studentams remti ir t.t.

gaunamos iki Naujų Metų 

beveik už pusę kainos 
ŠLIUPTARNIAL Pirma kny

ga, kurioje tiek daug pasakyta 
apie Amerikos lietuvių gyveni
mo sunkumus, vargus ir kovas 
dėl lietuvybės. 652 puslapiai, Jo>- 
no šliupo, "dėdės" šerno ir kun. 
Dembskio apvaizdai, kaina tik 3 
doleriai.

ŠIRDIES ROMAI. Amerikos 
lietuvių gyvenimo romanas; pir
mas apie širdį; iliustruotas; -450 
puslapių; kaina 4 doleriai.

ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI. Septy
nios novelės, baisesnės už Upton 
Sinclair’io RAISTĄ; iliustruo
tos ; 316 puslapių; kaina 3 dole
riai.

Visos 3 knygos tik už 6 dole
rius! Bet šita beprotiškai nu
mušta kaina galios tik iki Naujų 
Metų. Todėl nedelskite, bet kiš- 
kite į voką 6 dolerius ir siųskite: 
Dri Alg. Margeris, 3325 So. Hal
sted St., Chicago 8, III. Persiun
timo kaštus apmokame. (52)

TRAFFIC—The place to 
enjoy Christmas most is 
at home ... not a hospital 
. . . and certainly not a 
morgue! Don’t ever drink 
and drive. Always drive 
carefully (remember, you 
can’t stop on an icy dime!). 
And when vvalking, al- 
ways cross at the cross- 
walks, u>ith the lights in 
your favor.

švenčių proga sveikina visus 
savo klijentus ir gerbdami visų 
gražesnę ateitį pataria

Komunistai stengiasi laikyti 
pozicijas

Respublikonams laimėjus, ir 
gen. Eisenhower’ui paskelbus 
komunistų apvalymo projelrtą, 
Eisenhower’o administracija ga
li būti lengvai apstatyta, kaip 
arčiau dalykus žinantieji skel
bia. Beveik 2,000,000 federalės 
valdžios tarnautojų, su mažo
mis išimtimis skaitosi civiliniai

NEGARBINGA 
KONKURENCIJA

;;’Malonu, kad daugelis leidyklų 
atsisako minėtiems "platinto
jams” siųsti savo leidinius.

Senatorių McCarran tik pa- : 
judinus Unite’d Nations, pasiro- ■ 
dė kas ten buvo susisukę lizdus. ;

Pereitą mėnesį UNgen. se
kretorius Trygvie Lie paleido iš 
tarnybos pirmutinį amerikietį, 
kuris atsisakė pasakyti ar jis 
buvo ar yra komunistas. Lie to
liau suspendavo 12 kitų tarnau
tojų, kurie atsisakė savo ryšius 
su komunistais atskleisti.

Lapkr. 13 iššokdamas per lan
gą nusižudė buvęs augščiausias 
Lie patarėjas, Abraomas Feller, 
kurio .nusižudymą bandė patei
sinti "pėrsidirbimu”, tačiau nu
sižudymo priežastis buvo kai Mc 
Carran pradėjo reikalauti, kad 
jis pasakytų, ką jis žino apie 
kitus UN amerikiečius tarnau
tojus, ne apie save.

Kad už to daug kas slėpėsi, 
paaiškėjo gruodžio pradžioje, 
kai jau pats Lie pareikalavo 
visų įtariamų liudyti atvirai, 
nesidangstant penktu konstitu
cijos priedu, kuris leidžia įta
riamam asmeniui susilaikyti nuo 
savęs inkriminavimo. Tuo pat 
laiku paleistas iš tarnybos kitas 
UN tarnautojas, Grank Coe, 
tarptautinio piniginio fondo se
kretorius, kuris taip pat atsisa
kė pasakyti apie savo santykius 
su komunistais. Jį ir eilę kitų 
įtarė veikusiais Sovietų naudai 
komunistus pametus Elizabeth 
Bentley prieš tris metus, ir 
Whittaker Chambers (kuris 
taip pat tarnavo slaptu Mask
vos kurjeriu išvežti iš Washing- 
tono Alger Hiss’o Statė Depar
tamente vagiamų paslapčių), po 
to kai Chambers komunistus 
pametė (jo liudymu Hiss dabar 
sėdi kalėjime kaip išdavikas).

ir skaitančios lietuvių visuome
nės moraline parama laikosi ir 
"Neringos" knygynas. Gaila, 
kad šalia esančios lietuvių 
”drugstorė8" savininkai nese
niai pradėjo "Neringai" šiame 
darhe "talkininkauti" — ten, 
kamputyje, užpakalyje "comicų” 
ir-bulvarinės amerikietiškos "li
teratūros” irgi "platinamos” 
lietuviškos knygos. Aišku, kad 
prie tiek daug "talkininkų" NE
RINGOS darbas gali pasidaryti 
perdaug nuostolingas, juo la
biau, kad nedidelė dalis lietuviš
kos spaudos ir keletas knygų 
platina ir bažnyčios prieangyje.

Lietuviškos knygos bičiulių 
tarpe girdėti pageidavimų, kad 
jau. laikas būtų nuo šitokios 
negarbingos konkurencijos susi-

valdyba ateityje nori suruošti 
didesnį vakarą, kurio pelnas bū
tų skiriamas studentų šalpos 
fondui; be to, svarstoma prie
monės, kaip padidinti lietuviško 
jaunimo domėjimąsi studijomis.

iki šiol Truman uždraudė da
ryti.

Raudonieji tiki, kad 1954 me
tais respublikonai vėl pralai
mės, na o ta komisija, kuriai 
vadovauti gali būti įspraustas 
nekaltos išvaizdos asmuo, kaip 
Alger Hįss, gali, turėdama FIB 
davinius, apie žymesnius prieš
valstybinius tarnautojus žinias 
nudėti į pat dugną, ar net pa
slėpti visai, ir tyrinėjimą ir re- 
komandacijas vilkinti porą me
tų, nieko 
kongrese 
Tada vėl 
priversti 
priešinguosius gaivalus. Per tą 
porą metų visi saugiai sėdėdami 
valdžioje galėtų padaryti daug 
žalos, kaip, jų ir yra tikslas tose 
vietose sėdint daryti.

Tokios "bešališkos komisijos” 
paskyrimas naujai administraci
jai jau siūlomas ...

LIGHTS—The life of the 
Y ule Tree! Don’t let them 
be the death of someone ' 
in your family! Don’t 
attach too many light 
strings to one outlet. Nake 1 
sure the insulation is not 
wom. And never, NEVER 
ūse lighted candles on 
your tree! Sure, they’re 
pretty.. .pretty dangerous!

DIDŽIAUSIA DOVANA
, • ■

Didžiausia dovana yra* gyye- A -
nimas ir sveikata^ Pastovus pK
darbas, . apdrauda ir kitokia 
priežiūra. Jei per visus metus* 7,1
tas turima, metai laikomi ge
rais. Republic Steel daugiau 
kaip 70,000 moterų ir vyrų tą 
suteikia. ,..... . . ------------------- u.

■
■ .
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VILNIEČIŲ SUSIRINKIMAS

Gruodžio mėn. 14 d., Bekma- 
dienį, šaukiamas visuotinas Vil
niaus Kr. Lietuvių S-gos, Cle
veland sk., narių susirinkimas. 
Jis įvyks Lietuvių Klubo patal
pose, 11 vai. 30 min.

tuvių Bendruomenė- yra visų 
mūsų organizacija, tad atiduo
kime kiekvienas ir jai priklau
somą dalį!

Lietuvių Bendruomenės
. Clevelando Apylinkės Valdyba

L. K. F. NAUJŲ METŲ 
SUTIKIMAS

Gruodžio 31 d. L. K. F. rengia 
Naujų Metų sutikimą, kuris
įvyks gražioje. Tasty Shop salė
je (107 Euclid Avė.). Clevelan
diečiai maloniai prašomi iš anks
to užsisakyti vietas pas valdy
bos iždininką A'. Laikūną, telef. 
EN 1-1082.

VAKARAS — KONCERTAS.

Gruodžio mėn- 27 dieną 8 vai. 
vakare Lietuvių salėje, Rusų 
Draugija ruošia koncertą__vai
dinimą: '
"Moteris ir vagis" Averčęnko ir 

"Kazokai" Lubok.
Koncerte dalyvauja solistas V.
Bakūnas. ,

Po vaidinimo šokiai. Veiks 
turtingas bufetas.

k TAUTINĖS SĄJUNGOS 
SKYRIAUS VALDYBA

F Tautinės Sąjungos Clevelando 
skyriaus naujai išrinktoji valdy. 
ba taip pasiskirstė pareigomis: 
Balys Gaidžiūnas — pirminin
kas, Julius Smetona ir Kazys 
Karpius — vicepirmininkai, Juo
zas Leimonas — sekretorius, 
Julė Salasevičienė — iždininkė, 
Aleksas Laikūnas ir Antanas 
Zdanis — nariai.

Visais Tautinės Sąjungos rei
kalais prašomi kreiptis į Dirvos 
redakciją darbo metu.

MAIRONIO MINĖJIMAS
Lietuvių Studentų Sąjungos 

Clevelando Skyrius S. m. gruo
džio 21 d., sekmadienį, 11:30 
vai. Lietuvių salėje rengia Mai
ronio 20 metų mirties sukakties 
minėjimą.

Studentų Valdyba kviečia vi
sus lietuvius dalyvauti mūsų 
didžiojo Poeto pagerbimo šven
tėje. Įėjimas, nemokamas.

Lietuvių Studentų Valdyba

LIETUVIS ITALŲ FILMOJE
šį ketvirtadienį Lovver Mali 

kino teatras pradeda rodyti ita
lų gamybos filmą "Raudonasis 
dangus" iš našlaičių gyvenimo. 
Vyr. vaidmeny dalyvauja pran
cūzų ir italų 
jęs Jokūbas 
klauąomybės 
šerno sūnus.■

‘ A”

filmose pasižymė- 
Šernas, L. Nepri- 
akto dalyvio J.

ĮDOMI PASKAITA
Gruodžio mėn. 20-21 d. 

velande įvyksta Vilties draugi
jos posėdis. Ta proga Tautinės 
S-gos skyrius gruodžio 20 d. 8 
vai. vakaro Lietuvių salėje ren
gia įdomią paskaitą
Ką žinome apie padėtį Tėvynėje.

Paskaitą skaitys Vincas Ras
tenis. Į paskaitą kviečiami visi 
clevelandiečiai.

Cle-

AUKA BALFui
Per Balfo 55 skyr. Clevelan

de, gauta pasiųsti Balfo centrui 
$47,43 — iš Jonuškaitės kon
certo pelno. Pinigus įteikė J. 
Smetona koncerto rengimo ko
miteto vardu.

5 '

KONCERTAI
Pittsburgho Simfonijos or

kestro dirigentas William Stein- 
berg' atvyks diriguoti Clevelan
do orkestrą per reguliarius ket
virtadienio ir šeštadienio kon
certus, įvykstančius gruodžio 18 
ir 20 d. Bus išpildytos dvi Cle
velande negirdėtos simfonijos.

Kalėdinės ”Twilight” koncer
tas bus gruodžio 21, sekmadie
nio popietėj, 4:30 vai., Severance 
salėje. Bilietai gaunami toje pat 
salėje.

PARAMA GIMNAZIJAI
Diepholzo gimnazijai remti 

i komitetas Clevelande, Kalėdų 
švenčių proga pasiuntė Diephol
zo gimnazijai surinktų iš Cle
velando visuomenės aukų $100.

LIETUVIŲ KULTŪROS 
FONDO NARIŲ 
SUSIRINKIMAS

i Gruodžio 7 d. įvyko L. K. F. 
narių informacinis susirinki
mas, kuriame buvo \padaryti 
valdybos narių pranešimai apie 
šių metų veiklą, bei artimuosius 
L. K. F.- ateities darbo planus.

Dr. Stasys Tamošaitis vienas 
L. K. F. steigėjų ir pirmasis jo 

Į pirmininkas, teigiamai įvertin
damas Lietuvių Kultūros Fondo 
veiklą bei pritardamas ateities 
uždaviniams, palinkėjo plėsti ir 
už Clevelando ribų.

Ta proga Dr. St. Tamošaitis 
su ponia paskelbtam dramos 
konkursui paaukojo $100.00. '

SVEIKINTINAS ĮVYKIS
šį sekmadienį naujosios -paT 

rapijos bažnyčioje netikėtai 
"Ąžuolų" oktetas vadovaujamas 
p. J. Kazėno pagiedojo per 10 
vai. lietuvių pamaldas keletą 
giesmių. Giesmes sugiedojo jau
dinančiai gražiai. Gaila, kad tas 
nebuvo paskelbta iš anksto.

SUMOKĖKIME 
BENPRUOMENĖS MOKESTĮ

Lietuvių Bendruomenės pa
grindines lėšas visų pirma su
daro lietuvių mokamas solida
rumo mokestis. Clevelando apy
linkės lietuviai spalio 26 d. su
sirinkime nutarė tokio mokes
čio už 1952 metus imti po 1 dol. 

i nuo kiekvieno dirbančio lietuvio 
Į ir lietuvės: Jis nedidelis, kad bū

tų kiekvienam pakeliamas. Dėl 
to prašome visus jį sumokėti.

Kiekvienas sumokėtas Jūsų 
doleris stiprins Lietuvių Bend
ruomenę, didins jos svorį ir leis 
Įvykdyti jos siekimus. Tad at
likime kiekvienas šią bendruo
meninę pareigą.

Į Bendruomenės solidarumo mo- 
L kestį pagal mūsų susitarimą 
į prašome mokėti "Dirvoj”, Lie- 
Ljtuvių Klube A. Baniui ir K. Gai- 
| žučiui, Skaudos Kioske V. Ro- 
F cevičiui ir kiekvienam valdybos 
t nariui. Gerai žinome, kad pinigų 

iš Jūsų daug kas prašo, bet Lie-
•*

>i

FILMOS NORWOOD 
KNYGYNE

Ladies tvill admire—anc

$9495
AC/DC

In real lealhef
travel caie

RENGIAMAS VAIDINIMAS
'•

VI, Braziulio Dramos Studija 
ruošiasi Petro Vaičiūno dramos 
"Sulaužyta priesaika" vaidini
mui. Jis įvyks sausio mėn, 17 
dieną, šeštadienį, L. salėje. Vai
dinimą rengia Vilniaus Kr. Lie
tuvių S-gos Clevelando skyrius.

YOU CanPassthis

Tęst
PARDUODAMI NAMAI

East 91 St. ir Superior rajone. 
Dviejų šeimų, po 5 kambarius. 
Laisvas.

« -
8 kambarių, vienos šeimos, la

bai geram stovyje. Didelis skly
pas, 4 garažai.

Ray Nausneris,
UL 1-3919 LI 1-9216

11809 St. Clair

Reguliari pektadienio vakaro 
filmų valanda NorvvoodBranch 
knygyne, 6405 Superior Avė., 
bus gruodžio 12, 8 vai. vakare. 
Įėjimas nemokamas, bet vaikai 
turi ateiti su suaugusiais.

Įvyks ir dvi savaitinės pasakų 
valandos vaikams Norwood 
Branch knygyne. Priešmokyk
linė pasakų valanda bus ketvir
tadienį 2 vai. ir Vaikų pasakų 
valanda, tiems kurie lanko mo
kyklą — penktadienį 4 vai.

KAMBARYS

Išnomuojamas kambarys An- 
sel ir Superior rajone. Atskiras 
įėjimas. Galima su garažu;

Teirautis tel. GA 1-9007 po 6 
vai. vakaro. (52)

EVERY TIME

you’ll appreciate the sątin 
smoothness of your 
NORELCO shave. No

PARDUODAMA
Zebenkštės kailio (mink) ap

siaustas (palerina) puikiam 
stovyje. Prieinama kaina. Pra
šome šaukti po 5 vai. vakaro 

EN 1-5308.

TRIJŲ MIEGAMŲJŲ,
mūrinis Namas

-. -j“. . • ■

* 1363 East 95 St. Gaso šildo
mas vanduo. Garažas. Pertvar
kyta virtuvė, baigiamas trečias 
augštas. Banko įkainavimas.

Kreiptis: CE 1-0546. (52)

ARENA

Geriausi Jungtinių Valstybių 
ir Kanados imtininkai ketvirta
dienio naktį, gruodžio 16 d. 
Arenoje išbandys savo jėgas 
dėl $27.500 ir kelių čiampiono 
vietų. Pirmą kartą Clevelande 
įvyks tokios svarbios imtynės, 
kuriose dalyvaus 20 parinktų 
vyrų ir moterų. Bilietai dabar 
parduodami Arenoje ir Richma- 
no krautuvėse. Užsakymams 
šaukite EN 1-3700 arba MA 
1-0978.

pull—no burn—no niek 
—no bite. 12 self-sharp- 
ening rotary action eut-
ters get cvery tvhisker.
Quiet, cool-running 
brush-type motor.

SUOPIS FURNITURE
EX 1-09116921 Wade Park Avė.

Patark ir kaimynu., 
kad prenumeruofaj

D I R V ąB

BALFo RINKLIAVA
Tenelieka ne vieno lietuvio-ės, 

kurie nepaaukotų vargstantiems 
lietuviams kituose kraštuose 
per Balfo rinkliavą, kur Cleve
lande vyksta visą šį gruodžio 
mėn.

Į KARIUOMENĘ
Šarūnas Peckus, aktyvus 

Čiurlionio ansamblio narys, iš
vyko atlikti karinės prievolės.

GRĮŽO Iš VOKIETIJOS
R. Bajoraitis, karinę tarnybą 

atlikęs Vokietijoje, grįžo pas 
savuosius į Clevelandą.

KĘSTUTIS GAIDŽIŪNAS 
praėjusį šeštadienį buvo iškvies
tas į televizijos stotį ir ten pa- 

‘ pasakoj o apie save ir savo ra
šinius. Jis yra 13 metų, lanko 
St. Thomas mokyklą. Į televi
zijos programą buvo pakviestas 
už parašytą rašinį "Kuo aš no
riu būti”. Gavo visą eilę dova
nų.

V"‘-

GERIAUSIA DOVANĄ
Artėja Kalėdos ir Nauji Metai. Geriausia dovana 

yra lietuviška knyga. TREMTIES leidyklos išleistos 
gos, gaunamos DIRVOJE ir kitose atstovybėse:

Igno šeiniaus "Kuprelis”, kaina 2 dol.,
i,. ,T- tVytafuto Alanto romanas "Pragaro Pošvaist 

pusi., kaina 3,5 dol.
* R. Spalio novelės "Didžiosios Atgailos", kaina 3 

Jurgio Savickio romanas "šventoji Lietuva”, kaina 
3 dol.

R. Spalio nepaprastos intrigos jaunimui ir senimui 
apysaka "Gatvės Berniuko Nuotykiai”, 508 psl., kaina 5 dol.

Visos TREMTIES leidyklos išleistos knygos įrištos 
drobėje. Tai gražus bibliotekos papuošimas ir geriausias 
pasirinkimas dovanoms. ;

/  —. ■

IŠTIKUS GAISRO
NELAIMEI

Kada jūsų namai arba ra
kandai tampa sunaikinti arba 
mgadinti ugnies, kreipkitės j 
P. J. KERŠIS, dėl apkainavi- 
tno, ko visada reikalauja ap- 
Iraudos kompanijos pirm, ne 
?u išmoka už nuostolius.

KERŠIS
716 Society for Saving Bld.

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

ŽMOGAUS LAIMĖ
Žmogus laimingas, kada laisvas nuo gyvenimo var- 

. gų, rūpesčių, ekonominių nedateklių.

žmogus, nuolat taupydamas, tą laimę gali pasiekti 
ir iš ekonominių vargų išsilaisvinti.

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

..<lki$10X)00.v---• ■ rus-'r.t-

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

£•

THE HENRY FURNACE CO., Medina, Ohio

PADĖKA
•»

D-rūi A. J. Kazlauckui už sėk
mingai padarytą vidurių opera
ciją ir rūpestingą gydymą, o 
taip pat visiems prisiminusiems 
mane sunkioje ligoje — reiškiu 
nuoširdžią padėką. -

Vet. gyd. Tadas Gečas
■

ATIDARYTA NAUJA
LEIMON’SCAFE

VISŲ LIETUVIU SUSITIKIMO VIETA
•į,-;.-

Patobulinkit SAVO NAMUS 
vartodami M O N C R I E F

ŠILDYMO ir ORO VĖSINIMO SISTEMĄ

GERIAUSIA KALĖDŲ 
DOVANA — JŪSŲ 

PORTRETAS

Neatidėliok, atsilankyk 
šiandien ir turėsi portretą.

Mes kalbame lietuviškai

EAST 79th STUDIO
1197 East 79 St.

HE 1-3535 EX 1-6716

• GASA9

* ANGLIS 

z •

g j. J. SAMAŠ, jEWELĖR
šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai 

Laikrodžių taisymas. Brangenybės. Įvairus dovanų 
8 , , pasirinkimas.
I 7007 Superior Avė. Greta Ezella Theatre

Telef.: EX 1-3969. Bute: WA 1-2354
it*'v.

NAMŲ REMONTAS, DAŽYMO 
BEI DEKORAVIMO DARBAI 

atliekami sąžiningai, greitai ir 
pigiai. Kreiptis: V. Riekus, tel. 
HE 2-0683 (vakarais nuo 6 iki 
11 vai.) arba — 1505 Addison 
Rd. (52)

KALĖDŲ DOVANOS
Gražios, naujos, lietuviškos 

Kalėdų atvirutės.
*

Gėlės vestuvėms, pokyliams, 
laidotuvėms.

¥

Nemokamas pristatymas.
FRIENDLY FLOWER SHOPPE
6901 Superior Avė., HE 1-6339

TALIS STUDIO

dabar jūsų kaimynistėj
7106 Superior Avė.

Tel. HE 2-0144 ,

Bet kuriuo laiku, bet kokios 

rūšies foto patarvimas Jums.
Modernūs portretai, vestuvių, 
likllrnių, valkų ir kitos nuo-* . 
traukos.

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

Alus. Vynas. Degtinė. Konjakai. Kiti gėrimai
Įvairūs valgiai, šeštadienių vakarais šokiai griežiant

4 • 4 “
KE 1-9737

'-i • , ■-■A-'y f
- ■ ■ ‘

geram orkestrui

SUOPIS FURNITURE•- “ k. •

692lWade Park EX 1-0911
Visokių rūsių baldai ir elektriniai bei kįtoki reikmenys 

virtuvei ir kiekvienam Jūsų buto-kambariui
ŽEMOS KAINOS _ MALONUS PĄTARNAVIMAS

Patogi vieta apsipirkti lietuviams naujakuriams 
lietuviškoje krautuvėje •

_________

PDCBEVERAGE
45 rūšių alaus- — visoki gaivi

nantieji gėrimai, 
vynas ir ’

(prancf

',V.

Kautieji gėrimai, ‘ 
vynas ir šampanas 

(prancūziškas)
Parengiama vestuvėms, baliams, 
pobūviams. Nemokamas prista
tymas dieną j? .naktį.- Atdara ir 

trečiadieniais.
6903 Superior Avė. EX1-3311

THE SUPERIOR SAVINGS 
AND LOAN ASS’N. 

6712 Superior Avė. HI

Cleveland. Ohio

P J KEBSIS
716 Society for Savings Bldg.—Cleveland, Ohio

OFISO TELEF.: MAin J-1773. REZIDENCIJA: PENINSULA 2621
Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemicsėiuoee, kreip

kitės i mar.e, gausia pigia kaina. Taipgi gauBit patarnavimą Įvai
riuose apdraudos-insurance reikaluose.

Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildymai 
garantuojama. Kreipkitės j mane telefonu arba asmeniškai.

Pilnai padengta apdrauda UTah 1-4515

WM. DEBBS PAINTING CO.
WM. DEBESIS

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

6202 SUPERIOR AVĖ. HEnderson 1-9292

Wilkelis Funeral Home
Valdžios pripažinta laidotuvių direktorė 

Aldona ^Vilkelis - Wirby
Pilnas laidotuvių patarnavimas

—-HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS—

JAKUBS & SON
FUNERAL ROME

Vėsinamas oras Jūsų ftogumul

Della E, Jakubs. & Wih.am J. Jakubs
Licensijuoti“ laidotuvių direktoriai ir balsapiuotojai ’

25 metai simpatingo-ir rimto patarriąviino 
6621 Edna Avenue ' ENdicott 1-1763

/‘U '



J. JAKŠTASDIRVA ™ D
Redakcijos ir administracijos adresas — DIRVA, 6820 Superior Avenue, Cleveland 3, Ohio.—Telefonas: ENdicott 

1-4486. Redaktorius Balys GAIDŽIŪNAS (buto telefonas: GArfieid 1-7406).

Tautine valstybe nėra hitlerizmas
P. Stravinsko ”maištas” prieš prof. Roemerį

,P. Stravinskas ir jo sekun
dantas J. Viekšnys į straipsnį 

‘~4įjĮię "kviečius ir rauges” atsi- 
“irepė jau seniai išbandytu me
todu kadangi prieš keliolika 
metų Lietuvoje tautininkai bu
vo prie valdžios ir ta valdžia 
buvo suvaržiusi kitų politinių 
grupių reiškimąsi, tai dabar 
joks tautininkų laikraščių bend
radarbis neturi teisės kalbėti 
apie tolerancija, arba jei gali 
kalbėti, tai tik iš kaltinamųjų 
suolo...

Neatrodo, kad būtų reikalinga 
daug kalbėti apie šitokios tezės 
nuoseklumų. Tuo keliu einant 
būtų galima griebti ir tolimesnę 
praeitį, pavyzdžiui, 1920-26 me
tus su anų laikų karo stoviais 
ir cenzūromis bei laikraščių re
daktorių kalinimais; galėtumėm 
nukeliauti net ir j viduramžių 
laikus ir už anų laikų įvykius 
sodinti į kaltinamųjų suolą P. 
Stravinską su J. Viekšnių ...

J. Viekšnys, sekdamas tuo 
pačiu metodu, iškelia net tokį 
klausimą: ar "Dirvos” bendra
darbis buvo tokios pačios nuo
monės apie toleranciją, kai buvo 
tautininkų partijos gen. sekre
torium, kai spauda privalėjo dė
ti VDV paruoštus straipsnius, 
kai laikraščiai negalėjo palikti 
tuščios 
vo ką 
Varnių 
vykias 
saulėžiūrų žmonės, išskyrus 
tautininkus...

Kalbant apie tautininkų gen. 
sekretorius, reikia prisiminti, 
kad 1927-1940 metų laikotarpy 
jų yra buvę septyni. Iš jų tik 
vienas yra šiapus geležinės už
dangos ir yra buvęs "Dirvos” 
redaktorium. Jis tose gen. se- 
kręJpĘtaųs pareigose yra buvęs 
1931-35-'metais, tai yra tuo me
tu, kai dar nebuvo nei VDV 
nei Dimitvravos stovyklos, nei 
daugelio kitų dalykų, kuriai J. 
V. skundžiasi. O Varnių sto
vykla bei "patobulintoji” cenzū
ros sitema, jei neklystu, buvo 
"išrastos” žymiai anksčiau ... 
Tai koks tokio klausimo ryšis su 
tema ?

Prie to būtų galima pridurti 
nebent tik štai ką. P.. Stravins
kas, nors ir ne tautininkų par
tijos žmogus, visgi buvo ne Di
mitravos stovykloj (kaip turėtu

B. K. NAUJOKAS

vietos, kur cenzūra bu- 
nors išbraukusi, kai į 
ir Dimitravo darbo sto- 
buvo siunčiami visų pa- 

žmonės,

Taryboj dar nebuvo, o 
buvo, tai jis dirbo kitų 
ir prie to reikalo savo 
neprikišo. Na, bet tada 
jo sekundantas turi su-

Benedetto Croce

KALĖDINES 
ir 

NAUJŲJŲ METŲ 
sveikinimo atvirutes,

dail. PAULIAUS AUGIO 
' darbo, 

užsisakykit Dirvoje. Viena 
“dėžutė — 12 atviručių su 

vokais — tik. $1.00. .
Siųskit $1.00 ir tuoj gausit 

atvirutes

' DIRVA,
6820 Superior Avenue, 

Cleveland 3, Ohio ’

būti buvę, jei J. Viekšnio tei
gimas būtų teisingas), bet buvo 
Valstybės Tarybos referentas, 
dalyvavo įstatymų projektų ren
gimo darbe. Valstybės Tarybo
je buvo parengti projektai ir 
tokių įstatymų, kaip Valstybės 
saugumo įstatymas, 1938 metų 
konstitucijos projektas, nesu
skubtas paskelbti civilinės met
rikacijos įstatymo projektas, ir 
netgi to įstatymo projektas, 
kuriuo remiantis buvo įkurta ta 
garsioji Dimitravos stovykla.

Aš tačiau neklausiu, ar P. 
Stravinskas turi būti laikomas 
atsakingas už tuos įstatymus, 
nors jo bei J. Viekšnio pavyz
džiu sekant, būtų galima tvir
tinti, kad P. Stravinskas, ma
žiausiai, bendrininkavo Dimi
travos stovyklos steigime... 
Aš žinau, jog P. Stravinskas 
atsikirs, kad jis arba tuo metu 
Valst. 
jei ir 
darbų 
piršto 
jis ir
prasti, kad dar mažiau prie tų 
reikalų turėjo progos pirštų 
kišti čia ar kažkur Sibire esu 
tautininkų generaliniai sekre
toriai, kurių funkcijos buvo sa
vos organizacijos organizacinių 
reikalų ribose ir kurie tikriau
siai^ mažiau teturęjo. .progos...da
lyvauti tų. įstatymų projektų 
rengimo .darbe,-nei bet kuris 
Valstybės Tarybos referentas...

Būtų per ilga ir neprasminga 
nagrinėti visų eilę kitų mini
mųjų oponentų priekaištų, ka
dangi išvados jieškantieji skai
tytojai, manau, patys sugebėjo 
įvertinti, kjek tie priekaištai pa
grįsti. Mano tikslas čia sustoti 
ties, visai nauju ir labai netikė
tai P. Stravinsko iškeltu teigi
mu, būtent, ties teigimu, kad 
nacionalinės valstybės sųvoka 
esanti nacionalsocialįzmo pada
rinys ir kad Lietuva netgi ne
buvusi nacionalinė valstybė.

P. Stravinskas iš šios sąvo- 
kos paminėjimo padarė tokį bai
sų dalykų, jog atrodo, jei mes 
čia dabar būtumėm denacifika- 
cijos teismų jurisdikcijoje, tai 
jis bėgtų į prokuratūrų ir ro
dytų ne tik į mane, bet ir į 
"Dirvų" bei visus jos bendra
darbius, ragindamas juos tuo
jau suimti ir teisti... Juk jis 
tvirtina, kad "Dirvos” žmonės 
dar Lietuvoje subrandintų fa
šizmo ir nacionalsocializmo min
tį atsivežė su savim į JAV •.. 
Tai kažin, ar jau dabar , laukti 
visiems "Dirvos” bendra
darbiams, kad jiems būtų 
bendradarbiams, kad jiems būtų 
pritaikytas' McCarrano' įstaty
mas? Tik pagalvokite: "Dirvos” 
žmonės — fašistai ir naciai, tas 
prakeiktas sėklas įšmugeliavę į 
Amerika! Ligšiol tokius tvirti
nimus skaitėme tik bolševikinė
je "Tiesoje” ir jų atgarsiuose 
čionai — "Laisvėje” bei "Vil
nyje”.... Jiems į talkų dabar 
atėjo ir P. Stravinskas ..’.

• * *
Nacionalinės arba tautinės 

valstybės sųvoka yra atsiradusi 
daug anksčiau, negu nacionalso- 
cialižmas, ir su nacionalsocializ-

mu ji visiškai neturi nieko bend
ra.

Nacionalinė arba tautinė val
stybė visiškai nereiškia, kad jo
je tautinės mažumos turi būti 
"vogelfrei” arba net "balvonai”, 
kaip teigia P. Stravinskas, šito
kį aiškinimą, nežinia kokiu pa
grindu, stengdamasis įdėti kaip 
tik į mano lūpas.

Atkurtoji 1918 metais Lietu
vos valstybė' kaip tik buvo ti
pinga nacionalinė valstybė. Na
cionalinės šiais laikais yra kone 
visos nepriklausomosios valsty
bės Europoje ir daugeliu atvejų 
net Azijoje. Ar forma yra mo
narchinė ar respublikinė, ar val
dymo tvarka demokratinė, au
tokratinė ar diktatūrinė — tai 
nenaikina valstybės naci'nalinio 
pobūdžio. Tą ne "Dirvos bend
radarbis išgalvojo”, bet P. Stra
vinskas pateko į keistą, nesusi
pratimą, tvirtindamas, kad Lie
tuva buvo ne nacionalinė vals
tybė, o demokratinė respubli
ka ... Toks pasakymas yrą vi
siškai tolygus pasakymui "aš 
esu ne lietuvis, o demokratas”... 
Arba: "Tai yra ne automobilis, 
o Cadillacas”.... Manau, kad 
nesusipratimo pobūdis čia 
pakankamai akivaizdus.

• ♦ •

Griaudamas savo paties 
galvotą tvirtinimą ir visai 
reikalingai įrodinėdamas žinomą 
bei neginčijamą dalyką, būtent, ■ 
■kad:"kitataučiai Lietuvoje, ne
buvo "balvonai”, P. Stravinskas 1 
išskaičiavo visą eilę Lietuvos 
gyvenime pasižymėjusių kita
taučių, pirmoje vietoje pažymė
damas profesorių Mykolą Roe
merį. P. Stravinskas, matyti, 
dar nepamiršo pradinių prof. 
Roemerio konstitucinės teisės 
kurso paskaitų apie tautą — 
"natio” 'ir tautą — "populus”.

• Bet savo tvirtinimu, kad nacio-
• nąlinės valstybės sąvoka yra 
I paimta iš nacių "korano”, ir 
i kad Lietuva nebuvo nacionalinė
• valstybė, P. Stravinskas kaip tik
• maištauja prieš tą patį prof.

Roemerį. Nes vėlesnėse konsti-' 
. tucinės teisės kurso paskaitose 
■ prof. Roemeris kalbėdavo ir apie 
i nacionalines valstybes, kaip nau

jųjų, ypač po napoleoninių laikų 
reiškinį, žinoma, tai nėra nei 
profesoriaus Roemerio "išradi
mas”, o tai tik kalba apie esa
mus faktus, aptariamus visos 
eilės konstitucinės teisės moks
lininkų veikaluose.

Gaila, neturiu po ranka prof- 
Roemerio konstitucinės teisės 
kurso ir negaliu čia konkrečiau 
priminti, kaip prof. Roemeris tą 
dėstydavo, bet kad nacionalinės 
valstybės sąvoka nebuvo nau
jiena dar prieš Hitlerio -įsigalė
jimą, ir kad prof. Roemejas ją 
irgi vartojo, kaip savaime aiš
kų dalyką, pakankamai gali liu
dyti, kad ir šios citatos iš-to 
paties prof. Roemerio veikalo 
"Dabartinės konstitucijos" (an
trojo rinkinio), išleisto“' 1932 
metais.

go Balkanuose

yra

sū- 
ne-

Pasklido žinia, kad š. m. lap- : 
krivio 20 d. Neapolio mieste 
(Italijoj) mirė eidamas 86 me
tus vienas didžiausių šių laikų 
galvotojų, Benedetto Croce.

Jis buvo gimęs mažame kai-. 
me netoli Neapolio. Septynio
liktus metus eidamas jis nete
ko tėvų ir vienintelės sesers, 
žuvusių per žemės drebėjimą, 
ir buvo giminaičio paimtas į Ro
mą ir mokslinamas. Nors gimi
nės lenkė jį į teologinius moks
lus, tačiau jis pasirinko pasauli
nius ir čia anksti parodė nepa
prastus sugebėjimus. Jo filoso
finiam brendimui daug reiškė 
studijos Romos universitete, kur 
profesoriavo garsusi Antonio 
Labriola, buvęs prąeito amžiaus 
pabaigoj pirmas ir dar entu
ziastingas marksizmo propaga- 
torius Italijoj. Jo ugningos, iš 
didelės erudicijos plaukusios pa
skaitos, ypač liečiančios istori
jos filosofiją, grindžiamą isto
rinių, materializmu, buvo ir B. 
Crocės atsidėjus, klausomos. 
Crocė tapo mylimiąusiu Labrio- 
los mokiniu įr jii,intelektualinis 
bendravimas nenutruko net 
jiems išsiskyrus..- Croce su pa
garba ' vadina Labriolą "mio 
vecchio maestro”, o šis pasta
rasis ilgai tikėjosi turėti jo as
meny tinkamą įpėdinį. Tačiau 
mokinys anksti nukrypo nuo sa
vo mokytojo ir, kritikuodamas 
istorinį jo materializmą, ėmė 
kurti idealistinį istorijos supra
timą. Nuo 1900 metų pradėjęs 
marksizmo kritiką, jis nesiliovė 
grįžti prie jos įvairiomis progo
mis per visą savo gyvenimą.

Iš'“Romos persikėlęs į savo 
gimtąjį miestą Neapolį, kur įsi
kūręs praleido beveik visą gy
venimą, jis tapo, gali sakyti, 
kabinetiniu mokslininku. Tačiau 
jis, kad'ip užsidaręs tarp ketu-

rių sienų, sektę sekė nė*t& i" 
lijos, bet ir visos Europos 
venimąį ir jį aiškino pagal savo 
pažiūras.

Crocėi, atmetusiam marksiz
mą, daug svėre" Hėgelio, filoso
fija, falrią jts^atsidėjęs išstu
dijavo? j Nors ir nepritardamas 
šio fiM« ‘ T*“" . . \ . 
niam .ŠpirituąJįzmiĮi, kui 
paverčiama flegyv'dm'5 
mis, tačiau 
jos paįrindandeda dvūšią^glu 
dinčiąf' 
gridiriiįj keturių tomų, ve 

tas ■ Bylios 
1910 .jnt., suteik 
į garsą. ' ‘Pati-

A

iofo peftlhug .abstrakti-
..........................

’šitaip per XIX amžių išau- 
„ “ " :... eilė šių tau
tinių krikščioniškų europiečių 
rasės valstybių: Graikija, Ru
munija, Serbija, čemohora, Bul
gariją.” (127 psl.).4 ,

"Kiekvienas šių tautų likutis, 
gyvenąs Turkų tebėvaldomosę

PASAULIO LIETUVIŲ ŽINYNAS
7 V??:

rodant ir jų adresus. Panašiai 
surašyti ir šiapus geležinės , už-j 
dangos gyvenantieji lietuviai’ 
kunigai. -

Iš ŽINYNO patįriame, kad 
J. A. Valstybėse yj*a 123. lietu
vių Romos katalikų parapijos, 
kurios visos aprašytos nuro
dant įsteigimo datas, adresus, 
jų klebonus bei kunigus ir dau
gelyje atvejų net parapijonų 
skaičių. Taipgi yra apsčiai infor
macijų ir . apie kitų religijų lie
tuvius bei jų religines bendruo
menes netik J.A. Valstybėse, bet 
ir kitose pasaulio dalyse.

Iš bendrųjų skyrių yra platus* 
skyrius apie JAV^ių mokyklų, 
sistemą, įvairiais profesijas ir ' 
kokio išsimokslinimo reikalau
jama iš norinčių j jas pakliūti, 
ir net kiek toje ar kitoje profe
sijoje uždirbama. Taipgi plato
kam skyriuje apžvelgiamf.JAV- 
bių imigracijos įstatymai, su 
kuriais tenka susidurti dauge
liui Tėvynės netekusių lietuvių. 
i/KSlVgoje pastebėta visa eilė 
.naudingų lentelių: palyginimai 
angliškosios, amerikoniškosios 
ir metrinės matų, saikų ir svo
riu sistemos, Lietuvoje vartotų 

”‘?“'u .“u 8nvų, o taipgi rusų bei lenkų 
' " ' ' ■ matų Sistemos, įvairių šalių

Tai didelio formato (6x9 co
lių) 366 puslapių knyga, kurioje 

„apst^'medžiagos įvairiausiais 
‘klausimais. Pirmiausia akiu 
jjĮgUinta graži 'kriyįf&lk: išvaizda; 
geras popieris ir patogus su- 
^vimas.

Knygos pradžioje įdėtas jos 
smulkus turinys, o gide — iš
samus indeksas, kas jų padaro 
labai patogia naudotis kai sku
biai reikia susirasti kurios nors 
lietuvių įstaigos, organizacijos 
ar laikraščio aprašymų ar ad- 

1 ?rėšfį-'- Indekse taip pat surašyti 
įvairių valstybių miestai, ku- 

iįSse'tik yra kad ir mažiausia 
lietuvių kolonija ir. nurodyti puB- 

įpiai kur apie juos jieškoti ap- 
TaSymų ir reikalingų organiza
cijų bei įstaigų adresų. Kad ir 
į toliausių pasaulio. užkampį pa
blokštas lietuvis ŽINYNO pa
galba lengvai susiras jam rei- 
.kalingų lietuvių kolonijų, įstaį- 
’gįy^arapiją, laikrdštj ar orga-

I

ęšė. toliau

OgeįMįrąšuosa kartu-nU-

rbu’o-
Mai, muzikai.' daininkai, pr

Balkanų provincijose, turėjo 
greta, artimoje kaimynystėje, 
savo nacionalinį valstybinį cent
rą, į kurį jis orientavosi”. (143). 

. "Jie pripažįsta, kad kitps tur
kų totorių kilmės tautos, įgyve
nančios šioje teritorijoje; norįn- 
čios ar norėsiančios įkurti savo 
atskiras nacionalines kultūros 
ir įsteigti, greta Turkijos, savo 
nacionalines totorių, kirkizų, 
baškirų, jakutų, Altajaus turkų 
ir kitų valstybes”. (147).

"Greta anosios mirusios ir pū- 
rianpios Turkijos lavono (otto- 
maniškos Turtikoje. B. K. N.), 
Anatolijoje auga ir organizuo
jasi jaunoji gyva ir energinga 
laisva nacionalinė Turkija”.... 
(152).
į "Trys įsikūrusios Užkaukazy 
nacionalinės respublikos — Gru
zija, Armėnija ir Azerbeidžanas, 
ypač dvi pirmosios, buvo En- 
tėnte’s globojamos...” (154).

"Jaunoji nacionalinė Turkų 
valstybė dalyvavo Lozanos tai- 
koįtkonferencijoje.,^1923. VII. 
23. pasirašoma Lozanos taikos 
sutartis, kuri sutvarkė ir .sank
cionavo tarptautinę reformuotos 
nacionalinės 'Turkų valstybės 
padėtį... Tačiau nacionalinės 
Turkų 'valstybės sostinė palie
kama Ankaroje”. (156).

Pažymėtina, kad pagal kons
tituciją Turkija, kaip ir Lietu
va, buvo demokratinė respubli
ka, tačiau tai nebuvo kliūtis 
prof. Roemeriui Turkiją visur 

i vadinti nacionaline valstybe, 
i Tad P. Stravinsko "maištas' 
• prieš nacionalinės valstybės są

vokos paminėjimą yra maištas 
ne prieš mane, ne prieš "Dirvą”, 
o prieš istorinius faktus, prieš 
visą eilę tą sąvoką vartojusių 
mokslininkų ir prieš prof. Roe- 
merį,.kurį jis gražiai savo ra
šiny pagerbė, bet kurio mokymi 
Ibei raštus jis, matyt, vietomis 
jau bus pamiršęs..

:■ -

■'-A-

!»»
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monografijas. S 
skelbti jis įsisteigė žurnalą I 
Cristica .(nuą» 
. is išlaikė iki mirties 
beveik? pats vienį

Sayo nepaprastai plačia” 
lia išmintimi aprėpei
visus' Ivadih'amus humanistinius 
mokslus, kaip filosofiją, etiką, 
estetiką, literatūrą, istoriją, 
ekonojniką ir net politiką. Jo 
visi Veikalai parašyti pagal spi- 
ritualistėnės filosofijos linkmę 
ir yi*a gan subtilaus, abstrak
taus; pobūdžio. Tad jie ne visai 
lengVarskaitomi ir todėl moks
lininkas nebuvo populiarus ir 
pačioj Italijoj. Net ir jo grynai 
istoriniai veikalai,- kaip, saky
sim, Italijos istorija nuo 1871 
iki 1915 metų ar XIX a. istorija, 
kur jau liečiami konkretūs’ fak
tai, ir tai parašyti daugiau api
bendrinančiais vaizdais, iške
liant, gyvenimui vadovaujančias 
idėjas.

Visi B. Crocės veikalai, ypač 
visuomeninio pobūdžio, alsuoja 
viena pagrindine, būtent laisvės 
idėja. Jis supranta laisvę, — 
pagal savo spiritualistinę filo
sofiją,— daugiau dvasine, at
seit, laisvos asmenybės plėtotės 
prasme. Jo laisvės filosofija, 
perkelta į politinę sritį, virto li- 
beralistinės srovės koncepcija. 
Todėl autorius ir laikomas di
džiausiu šių laikų liberalizmo 
teoretiku. Bet jo liberalizmas, 
yra abstraktus, plaukiąs iš jo 
spiritualistinės filosofijos.

B, Crocė, būdamas liberaliz
mo ideologas, tegalėjo dalyvau
ti politinėj veikloj tik demokra
tinės santvarkos rėmuose. -Iš 
tikrųjų, 1920/21 m. jis yra Ita
lijos švietimo ministras. Bet 
tuojau sekęs fašizmo pervers
mas išjungė jį iš politinio gyve
nimo. Jis vėl užsidaro savo mok
slo švehtovėj. Jį gerbia ir fa
šistai ir jam nė kiek netrukdo. 
Jam paliekamas senatoriaus ti
tulas ir leidžiama turėti minė
tas žurnalas La Crifica. Tačiau 
jis; nenuolaidus liberalas, nebu
vo fasišmui autoritetas ir rėži
mas nieko nesiskolino iš jo dva
sios lobyno. Jie ideologu pasi
rinko kitą autorių, būtent Gio- 
vanni Gentile (karo metu są
mokslininkų nužudytas) tapusiu 
tikru fašizmo mokytoju.

Tik nuvertus Musolinį (1943 
m. liepos 25 d.) ir valdžios prie
šaky stojus Badoglio, B. Crocė 
vėl įtraukiamas į vyriausybę. 
Jis paskiriamas ministru be 
portfelio su tikslu būti* valdžios 
patarėju. Bet po kiek laiko, — 
rodos, nusivylęs»santarvininkų 

i Italijai uždėtais varžtais, — -jis 
pasitraukė iš valdžios. Jis vėl 
atsideda moksjui. Jo darbo ka> 

■ binetas, su didele biblioteka, pa-. 
: verčiamas filosofijos institutu, 
i kur jis su grupe mokinių .tęsė 
-‘toliau. įvairias humanistinių 

mokslų studijas, šiuose darbuo-

..................................... PJgB&.’U,;,-/ •••

SH^r"užklunųį^piftis.
Su B. Crocės mirtimi- moks

las neteko savo didžiausio kū
rėjo, o valstybinis bei politinis 
gyvenimas — savo laisvės teo
retiko. Ypač šiais laikais, kada 
pasauly tiek daug smurto ir 
prievartos, kur asmenybė yra 
tripiama, šis laisvės skelbėjas 
atrodo lyg žvaigždė tamsiame 
danguje. Iš tikrųjų, šio genijaus 
idėjos ■švies' ilgai žmonijai ir 
rodys jai kelius į šviesesnį ry
tojų.

imigracinės kvotos j JAV-bes, 
mokslo laipsnių, nuotolių.

Paskubom peržvelgus sunku 
duoti išsamų knygos įvertinimą, 
bet bendrai galima/pasakyti, 
kad joje ras sau naudingų in
formacijų ir adresų kiekvienas 
lietuvis. Ji ypatingai turėtų bū
ti naudinga lietuviui kultūrinin. 
kui ir visuomenininkui. P. L. 
ŽINYNO kaina — $5.00. Gau
namas lietuvių knygynuose ar
ba tiesiai iš • redaktoriaus: Mr. 
A. Simutis, 41 W. 82 St., New 
York, N. .Y.

Brangios motulės netekus,

DANT. GYD. ALDONĄ BAGDONAITĘ

nuoširdžiai ugjaitčia

Nora Sakalauskienė
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New ‘ double header

q electric 
shaver

' »
Totally ncw,'utterly dificrcnt, decidedly better and just rc- 
ccntly importcd from-Europe! Two revolutionary( rotary- 

action hcads, with 12 self-sharpcning blades, give you irue 

razor actiOn — not back-and-forth “whisker chopping”. 
Jlicy covcr twice the surface in half thc4ime?—thoroughly, 
yct gently as a face massage! NORELCO DOUBLE 
HEADER is light, compact, precision-built—- the fincst 
shaving instrumcnt available. Fully guaranteCd, warranty 
certificate in every package. . '
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Mielieji,
Daugelis Jūsų norėjote, kad "Tėviškėlė" šutų atskirai, laik

raštis. Štai tie Jūsų norai lėsiplldė. "Tėviškėlė" nuo naujųjų 
1953 metų išeis Jau atskirai. Ji bus storesnė, gražesnė, gausiau 
iliustruota. Bus išpildyti visi Jūsų pageidavimai, kuriuos Jus ra
šėte savo laiškuose.

Siame numeryje Jūs nerasite vIbu Jums patinkamų skyrių, nes 
tą. sutrukoė "Tėviškėlės" pertvarkymas. Jau šiame numeryje pautesė-tą_ sutrukoė "Tėviškėlės” pertvarkymas. Jau šiame numeryje 
slte daug pakeitimų.
, Kviečiu Jus visus Ir toliau būti
"Tėviškėlės" skaitytojais ir bendradar
biais. Kartu su "Tėviškėle" mes dažnai 
lankysimės mūsų mieloje tėvelių, žemėje, 
klausysimės nuostabių.pasakojimų apie Jos 
gražiųjų praeitį, Išmoksime gražių dai
nelių ir pamatysime, kaip atrodo mūsų 
numylėta tėvynė Lietuva.

Ką reikia padaryti, kad "Tėviškė
lė" Jus ir toliau lankytų? Paskaitykite 2o5 
puslapyje. Ten parašyta, kas reikia pada
ryti. Tad Iki pasimatymo su naujaJa "Tėviš
kėle"

1 ?
UB
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PIRMOJI ŽVAIGŽDĖ
Didysis dangaus ir žemės Kūrėjas, puošda

mas pasaulį gražiausiomis spalvomis, kvapiais 
žiedais ir aukso žvaigždėmis, teikia džiaugsmo 
mūsų akims ir poilsio mūsų sielai. Žiemos 
metu juodoji žemė — mūsų motina ir mai
tintoja prisidengia balta, žėrinčia antklode, 
po jq žemelė slepia savo žaibas, rudenį plū
gų padarytas.

Girgžda baltasis patalas po kojomis Kū
čių vakarq, kai ūkininkas, pasiėmęs kluone 
šieno kuokštę, skuba pirkion. Štai pirmoji 
žvaigždė iškilmingai danguje pasirodo, skelb
dama žemei didžiųjų pasaulio Atpirkėjo gi
mimo šventę. Trobose, kur visq dienq plūšė, 
bėginėjo namų šeimininkės, pamažu užbai
giami visi darbai, šventa nuotaika prisipildo 
Kiekvienas kampelis. Šeimininkė tiesia ant 
stalo baltq, drobinę staltiesę, po kuriq šlama 
žalias šienas. Netrukus visa šeima laužys pa- 

>plotėlĮ, ir kiekvienas jos narys linkės kits ki- 
'tam džiaugsmo ir laimės. Jauku ir miela prie 
Kūčių stalo toje šeimoje, kurioje santaika ir 
meilė tarp narių viešpatauja. Baltasis paplo
tėlis — vienybės ir meilės simbolis dar dau
giau visus suriša, sujungia.

Kūčių vakaras ir Kalėdų šventės visuomet 
suburia visus šeimos narius. Kartais jau su
augę ir afsiskirę nuo tėvų vaikai, Kūčių va
karų stengiasi vėl grįžti į gimtųjų pastogę, 
pareikšti meilę ir prisirišimų tėvams— augin
tojams, o ypač pasidžiaugti gerųja motinėle, 
kurios veidų išvagojo rūpestis dėl vaikų da
lios, plaukus nubalino sielvartai dėl šeimos 
vargų. Tie, kurie negali džiaugtis prie ben
drojo Kūčių stalo, švenčių proga siunčia savo 
artimiesiems pasveikinimus ir linkėjimus.



DIDVYRIŲ
P.SURVILA

(Tęsinys)
— Darbo pas mus visiems užtektų, 

nors ir visa Žemaitija sujotų. Pamatysi 
kokį miestų mes prie Vilijos statome. 
Kokie rūmai dygsta kaip grybai po lie
taus. „

— Ir rūsius išmūrijote nemažus 
turbūt. Visiems kaliniams vietos už
teks.

— Na ir kandus gi tu, seni. Be 
reikalo pyksti. Ar mes kalti, kad tavo 
sūnus toks staigus?

Vismantas nieko neatsakė, žjnojo, 
kad karys nekaltas dėl to kas įvyko, 
bet kad seniui širdį skaudėjo, tai ir
norėjo kur nors piktį išlieti.

Stovykloje prie ugnies buvo šilta 
ir jauku. Čia ir rinkosi visi kariai. Kas 
kavaliją šveitė, kas pakinktus taisė, o 
kas ir šiaip sau prieš ugnį šildydamasis 
ilsėjosi. Naktis buvo nors ir rami, bet 
vėsoka. Kažkas ėmė dainą niūniuoti.

— Juragi, pamiklink tu savo pirš
tus. Seniai jaū jie kanklių stygas be- 
lietė, — šūktelėjo kažkuris karys. Visi 
jam pritarė. 0 Juragįo daug kartų pra
šyti nereikėjo. Jis mostelėjo vienam 
jaunuoliui:

— Atnešk mano krepšį. Prie balno 
rasi. ’

Bematant Juragio rankose atsirado 
kanklės ir jis ėmė senais, bet mikliais 
pirštais po stygas vedžioti, lyg dainos 
jieškodamas. Laužo ugnies liežuviai žai
dė seno kanklininko veide ir baltoje 
barzdoje. Jis buvo panašus į pasakišką 
dainorių. Suskambėjo, artimi ir mieli 
kariams, ir jie visi atydžiai klausėsi.

Dainavo Juragis apie jauną kuni
gaikštį, kuris po girią medžiojo, tail>

KELIAIS

liai sTumbrus jietimi nudobdamas, ei-
nius ir briedžius kalaviju smogė. Dai
navo, kaip kunigaikštis pavargo beme
džiodamas ir pasidėjęs balnų po galva 
užmigo plačiašakio ąžuolo pavėsy. Jr 
mato sapne kunigaikštis kaip ant augs 
to kalno baisingu balsu staugia vilkas. 
O vilkas tai ne paprastas, bet geležiniais 
šarvais šarvuotas. Ir staugia tas vilkas 
taip baisingai, kad jo balsas net |ht 

širdį skrodžia. Ir taip viskas tikrai at
rodo, kad atsibudęs kunigaikštis nei 
nežino ar tai sapno ar tikrovės būta.

Joja kunigaikštis pas krivį. Klau
sia jo ką tas sapnas reiškia. Ir atsako
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jam krivis, kad šarvuotas vilkas reiškia 
stiprų miestą, kurį kunigaikštis pasta
tys. Kad tas baisus vilko kauksmas tai 
garsas, kuris apie tą miestą po visą 
pasaulį pasklis.

Ir įvyko taip, kaip krivis sakė. Au
ga miestas upės pakrantėje ant kalno. 
Stiebiasi j dangų pilies bokštai, o gar
sas sklinda vis garsiau ir garsiau po 
pasaulį. Pikti priešai dreba miesto var
dą išgirdę, šaunūs karžygiai stoja ku
nigaikščiui tarnauti.

I’iaukia, liejasi Juragio daina ir 

sminga, į karių širdis. Jie klausosi dai
nos, susikaupę, galvas parėmę, o jų 
mintys skrenda į tą didingąjį miestą. 
Ir kai paskutinis kanklių balsas nutilsta, 
ir pavargusi Juragio ranka nusvyra, 
atsipeikėja kariai dainos garsų sužavėti 
ir kalbasi.

— Apie Gediminą dainą Juragis 
dainavo.

— Tai Vilnius tas garsusis miestas.
— Dabar moka Juragis dainas ve

džioti, dar neužkimo mūsų Plačiagerk
lis.

Dar ilgai kalbėjosi vyrai susėdę 
aplink laužą. Pasakojo savo pergyveni
mus su priešais, bekovojant, tamsiose 
giriose bemedžiojant. Jaunesnieji klau
sėsi vyresniųjų pasakojimų ir nusiste

bėjimo .šūksniai prasiverždavo iš jų lu
itų. Bet medžioklės nuovargis pamažu 
visų akis ėmė merkti. Vienas po kito 
sugulė vyrai sąmanų guoliuose, meškų 
kailiais apsikloję, balną po galva pasi
dėję. Tik spragsėjo laužo žarijos ir 
žvangtelėdavo vaikščiojančių aplink 
stovyklą sargybinių ginklai.

Ilgiausiai už visus neužmigo senis 
Vismantas. Vartėsi nuo vieno šono ant 
kito, sunkių minčių spaudžiamas. Sūnus 
gulėjo kažkur netoliese sargybinių sau
gojamas. Ir tai daugiausiai neramino 
seni. Norėjo nueiti pas sūnų pasikalbėti. 
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Sargybiniai tikriausiai būtų leidę. Bet 
išdidus ir kietas Vismanto būdas ne
leido tai daryti. Juk ne moterys esame, 
kad vienų kitų ramintumėme, galvojo 
senis. Tačiau daugiausiai jj rūpino kas 
bus toliau? Ar atleis kunigaikštis Šai
pūnui? Ar priims j j į savo būrius? Daug 
vilčių teikė Juragis, kuris tik šypsojosi 
Vismantui dūsaujant ir dejuojant.

— Tai ką, nemiegi? — paklausė 
Juragis pakėlęs galvų.

— Akys jau merktųsi, bet kad šir
dis nerami, —

— Sakiau tau, kad nesirūpink. O 
jeigu neklausai gero žodžio, tai klau
syk pelėdų po miškų ūbaujančių — pa
sakė Juragis ir apsiklojęs taip užknar
kė, kad net žolė aplink ėmė linkti. Pa
maži užniigo ir Vismantas laikinai už
miršdamas savo rūpesčius.

Ryto metų, vos tik saulės spindu
liai, besiskverbdami pro medžių lapus, 
ėmė kutenti karių ūsus ir barzdas, visi 
pakilo žygiui. Skubiai pabalnoję žirgus 
leidosi į kelionę. Netrukus prijojo pla
toka upę, kurios pakraščiu ir laikėsi 
toliau jodami.

— Ši upė teka pro mūsų naująjį 
miestų, — kalbėjo Juragis Vismantui. 
— Pamatysi, kas tai per miestas. Pilį 
apjuosia dvi upės. Jeigu kas norėtų į 
vidų įsigauti, tai gali prieiti tik siauru 
žemės plotu 0 čia mūsų vyrai laukia, 
ir kiekvienam neprašytam svečiui į 
kaktą skelia.

— O kodėl gi peršikėlėte iš Trakų 
čia? Juk ir Trakuose pilis buvo Stipri. 
Taip pat iš visų pusių vandenimis ap
supta.

— Kaip čia tau ir pasakyti? Ilgo
kai reikėtų pasakoti. Kai pasieksime 
Vilnių, tai pats suprasi ir pamatysi. O 
kai arčiau pažinsi kunigaikštį Gediminą 
tai pats suprasi, kad toks vyras negali 
būti mažoje salelėje uždarytas. Jam 
reikia platumų. Mūsų kunigaikštis, kaip 
tas aras nori vis augštyn kilti,

— Tiesą pasakius aš ir pats noriu 
kuo greičiau miestą pasiekti. Mano ark-
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lys pradeda pb truputį šlubuoti. Matyt 
pasaga nebetvirtki laikosi.

— Jau nebetoli Vilnius.
Ir tikrai. Netrukus raiteliai pasiekė 

miestą Ir žirgai ir žmonės, jausdami 
artimą poilsį, dar labiau atkuto ir pa 
spaude.žingsČnj Tolumoje pasirodė aug
ias kalnas ir ant jo raudonavo didele 
pilis. Raitelių būrys įsuko į platų k'ba 
ir riščia pasileido pirmyn. Tik staiga 
tolumoje pasirodė dulkių debesėli-. ku
ris pamažu didėjo, kol pasirodė, kad tą 
debesėlį sukėlė dviejų raitelių žirgų ka
nopos, kurie lėkė kiek iškerta j būrį. 
Prijoję tiek, kad galėjo juos išgirsti, 
ėmė šaukti:

— Kur kunigaikštis? Kunigaikštis?
Vyrai nurodė j kunigaikščio pusę 

ir rateliai prijoję skubiai jam kaži ką 
pranešė. Gediminas, tuojau pamojo ke
liems vyrams ir kartu su atvykusiais 
kiek žirgai iškerta nulėkė pirmyn.

— Matai, — pasakė Juragis Vid
mantui, be Gedimino ten nei poros 
Pienų negali apsieiti. -Vėl matyt kokie 
skubūs reikalai.

Čia būrys įsuko į namais tirštai 
apstatytas gatves. Vismantas ėmė dai
rytis kur galėtų savo žirgo pasagas su
tvirtinti.,

— Ar nenorėtum su sūnum pasi
kalbėti? — paklausė Juragis.

— Ne. — kaip kirviu kirto seni.-.
— Su supančiotais žmonėmis nekalbu. 
Geriau sakyk, kur galėčiau kalti rasti.

— Kaip tik štai pro vieną jojant.
— ranka nurodė Juragis. ir kartu su 
Vismantu įsuko j kiemą.

čia darbas virtę virė. Pusnuogiai 
vyrai daužė geležis, stumdė didžiulius 
ratūs. Kiti bandė kalavijus; net skam
bėjo. Daugelis vyrų pagarbiai sveikino 
Juragį ir įdėmiai žvilgčiojo i nepažįsta
mąjį Vismantą. Tuojau prie jų priėjo 
stambus vyras ir klausiamai pažiūrėjo 
Visjnantas nušoko nuo žirgo ir pasakė:

— žvilgterėk j mano arklio koją. 
Atrodo, kad pasaga bus nutrukusi.

Bet stambusis vyras, kuris aiškiai



matėsi esąs kalvis tik žiūrėjo į aljudu ' 
ir nieko nedarė.

— Ar jis kurčias ar ką? — nusi
stebėjo Vismantas.

Juragis tik nusijuokė ir nušokęs 
juo žirgo priėjo prie kalvio. Jis paėmė 
jj už rankos, privedė prie Vismanto 
arklio ir pakėlęs jo koją parodė kalviui. 
Paskui jis padarė keletą mostų lyg 
kaltų kažiką. čia kalvis plačiai nusišyp
sojo ir linksmai palinksėjo galva. Ne
trukus jis jau triūsė apie Vismanto 
arklio pasagas.

— čia Vilniuje dažnai sutiksi tokių 
kurčių ir nebilių, —juokėsi Juragis. — 
Tai meisteriai, kuriuos Gediminas iš 
kitų kraštų parsikvietė. Iš visur jų at
važiuoja. Kalbėti nemoka, bet jau ką 
padaro — tai miela pažiūrėti.

— Kokia nauda iš to? Tik šnipų 

pilną kraštą priveis.
— Ką gali šnipai padaryti, kai 

mūšų galybė didėja? O be to, Gediminas 
galvoja priešus gražiuoju sutvarkyti. 
O ir tb nebedaug liko. Pikčiausi iš jų 
kryžiokai. Gediminas parsikvietė kaži- 
kokius rašto žinovus. Nelabai man jie 
patinka, bet, sako, parašė tokį laišką 
visų jų galvai į Rymą. Ir tas laiškas 
taip gudriai surašytas, kad kryžiokai 
daugiau nebepuls Lietuvos.

— Reikėjo mums tą laišką duoti. 
Tai mes būtumėm pamojavę juo kry
žiokam po nosim ir jie būtų grįžę atgal 
iš žemaičių žemės. Gal ir mano pasto
gės nebūtų sudeginę.

Gal būtų dar ilgiau Vismantas su 
Juragių postringavę, bet kalvis baigė 
savo darbą ir abudu nuskubėjo į pilį.

Bus dauįiau
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PETRELIO KALĖDOS

VANDA FRANKIENĖ

> i
Kaip gražiai išpuošti krautuvių 

langai prieš Kalėdas: žiba, žėri, įvai
riausi žaisliukai; šypsosi Kalėdų sene
liai, eglutės auksu ir sidabru mirgu
liuoja, o mažytėse prakartėlėse toks 
meilus ir mažas kūdikėlis piemenėliams 
rankeles tiesia. 0 angelų ir angelėlių 
gražumėlis! Vaikų būriai apspito lan
gus ir, viens kitę prarėkti norėdami, 
gėrisi' žaisliukais, džiaugiasi, žmonės, 
apsikrovę pirkiniais skuba, bėga. Gat
vių kampuose ir miestų aikštėse stovi 
eilėmis rimtai sustojusios mažytės ir 
didelės eglės ir laukia pirkėjų. Ir ore 
tarytum junti, kad artėja nepaprastos 
šventės — taip laukiamos ir mylimos 
visų vaikų ir keliančios ilgesį net žilų 
senelių širdyse.

Skuba, žingsniuoja miesto gatve 
ir septynerių metų Petrelis, labai susi
mąstęs, neramus, čiupinėja švarkelio 
kišenėje rūpestingai į poperj jviniotą 
pinigą.
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gausu žaisliukų 
daugiau ir gra- 

sesvtė, kai

— Ak, kažin kiek 
už tą pinigėlį? Kad tik 
žiu gražių! Ot, džiaugsis 
Kūčių vakarą įnešiu puikiai papuoštą 
eglutę, — svajoja Petrelis. Jis drąsiai 
praveria krautuvės duris ir įžengia j 
vidų. Apsidairo, išplečia akis ir negali 
atsigrožėti, — visi kalėdiniai žaisliukai 
nepaprastai gražūs: sidabriniai lėktuvai, 
rausvi paukšteliai, žalsvi laivai. įvai
riaspalviai, it iš muilo išpūsti, burbulai 
ir burbolėliai, apsnigti skambalėliai. Ir 
ką gi dabar pirkti? — nesugalvoja Pet
relis. Jis paima rausvą paukštelį ir 
skambalėlį, ir lėktuvą. Bet, va. anas 
angelėlis toks gražus ir prakartėlė puiki. 
Gal geriau šituos padėsiu ir imsiu an
gelėlį, — pagalvojęs sukeičia, bet ir 
vėl paukštelį paima. — Juk taip bus 
puiku, kai jis tupės ant eglutės šakelės.



Ir taip jis negali apsispręsti, — net 
suprakaituoja begalvodamas, ir nusi
mena. O kai pagaliau penkis žaisliukus 
išsirenka, suplazda klausdama jo šir- 
dukė: — ar užteks pinigu? Jis pačiu
pinėja kišenaitėje paslėptą turtą... Di
delis pinigas, — užteks! O juk dar ir 
žvakučių ir liktorėlių reikia. Jis dar 
paima dėžutę spalvotų žvakučių ir kelis 
iiktorėlius. Tada, linksmai jis grūdasi 
prie pardavėjo. O žmonių — didelių ir 
vaikų tiek daug! Pagaliau prieina ir jo 
eilė. Jis paduoda žaisliukus ir, greitai 
išėmęs pinigą, atiduoda pardavėjui. 
Pardavėjas rimtai pažiūri į pinigą, pas
kui į Petrelį ir pasako:

— Permažai. Ar turi daugiau? Čia 
dešimt pfenigių.

Petrelis sudreba iš susijaudinimo, 
ir, vos sulaikydamas ašaras, atsako:

— Ne, neturiu daugiau. Tai duokit 
kiek galima žaisliukų už tą pinigėlį.

Pardavėjas paima vieną liktorėlį, 
įdeda geltoną žvakutę ir paduoda Pet
reliui. Petrelis nustemba, išsigąsta. .Jis 
greitai padeda žvakutę, pasiima pinigą, 
ir springdamas nuo ašarų, prasiskver
bęs pro žmones, išbėga iš krautuvės. 
Ir vėl jis žygiuoja gatve, užsitraukęs 
kepurę ant akių, nuleidęs galvą, visiškai 
nusiminęs ir susigėdęs.

— Nebėr eglutės! Vargšė mano
seselė Danutė. Dėdė apgavo ir už darbą 
davė taip mažai, o pasakė, kad nusipirk
siu ką tik norėsiu. Visą dieną nešiau 
jam malkas, o jis apgavo.

Tuo metu pro pilkąjį barako langą 
žiūrėjo mergytė; jos pablyškęs veidelis 
ir liūdnos mėlynos akys klaidžiojo po 
kiemą, kur bėginėjo vaikai. Ji pamatė 
grįžtantį Petrelį, nusišypsojo, pabarš
kino piršteliu į langą ir sušuko:

— Petreli, ar matai mane?
Petrelis ėjo nuleidęs galvą, -nesi

dairė, nieko negirdėjo, tik, priėjęs vi
sai arti, pradžiugo:

— Danut, aš čia O. tu šiandie jau 
atsikėlei?

Petrelis įbėgė į vidų. Įbėgęs apka

bino Danutę ir paklausė:
— Ar tau šiandien geriau?
— Geriau, Petreli, gal pasveiksiu. 

Tada ir mes važiuosime į Ameriką, kaip 
ir kiti išvažiavo.

— Pasveiksi, sesyte, tikrai! Va
žiuosime tada ir mes!

— Ar gražu mieste, Petreli, ar jau 
eglutės papuoštos? — teiravosi Da
nutė.

Petrelis atsisėdo šalia sesutės ir. 
užmiršęs savo nelaime, pasakojo ką 
matęs.

—Kad mes nors mažytę, tokią vi
sai mažytę eglelę turėtume, — parodė 
savo pirštelį, — ir tai būtų smagu! 
Petrelis tylėjo, tik dvi didelės ašaros 
sužibo jo akyse.

Vargšai tremtiniai vaikai! Jie ne
jautė. kaip pro kiaurojo barako sienas 
švilpavo vėjai. Jiems buvo jauku ir 
taip įprasta varge gyventi: menkai 
valgyti, kiaurais batukais vaikščioti. 
Bet per Kalėdas ir jie norėjo būti lai
mingi. Parėjo mamytė; ji parnešė mais
tą. kurį visada'gaudavo stovykloje.

— Mamyte, gal gavai ką skanaus 
Kalėdoms? — paklausė abu vaikai.

— Yra, vaikučiai, juodos duonytės, 
margarino ir cukraus. — nebūsime al
kam. — pamatysit, kaip skaniai valgy
sim.

— Kad būtume Amerikoje, tai p.v- 
rafrą su medum valgytume, ir eglutę 
turėtume. Ak. kaip baisu, kad ligonių 
nejleidžįą į Ameriką!... Kada gi aš 
pasveiksiu?... Tu ir Petrelis dėl ma
nęs vargstat, — ir gailiai gailiai pravir
ko Danutė.

Mamytė ir Petrelis ją guodė ir ra
mino.

— Juk ne vieni mes likome, Vo
kietijoj šimtai tokių, kaip mes. Die
vulis neapleis mūsų, — tarė mamytė.

— Bus, sesyte, eglutė bus, — pats 
netikėdamas ramino Danutę Petrelis.

Danutei viena kojytė skaudėjo, ir 
dėlto jie turėjo likti Vokieti joje; Al
pulio tėvelis kosėjo ir vėl dėl jo visi 
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liko. Ir tokių daug daug Vokietijoje 
kiauruose barakuose gyvena ir vargs
ta. O kiek ligoninėse ligonių ir senelių!

Petrelis dar dvi dienas galvojo, 
kaip užsidirbti pinigų. Kūčių ryti} vėl 
stovėjo prie krautuvės lango ir grožė
josi puikiais žaisliukais. Pagaliau pra
linksmėjo: •

— Nupirksiu tą geltonąją žvaku
tę, jį apšvies eglelę. Viršūnėje paka
binsiu trispalvę vėliavėlę, ir bus puiku! 
Džiaugsis Danutė! Et, ir be žaisliukų 
bus gerai, — bi tik bus eglutė. Jis jėjo 
linksmas j krautuvę, žmonių čia tiek 
daug ir visi tik perka ir perka. Pet
relis drąsiai padavė pinigą pardavėjui, 
paprašė žvakutės ir, gavęs tokią gelto
ną, kaip saulę nuskubėjo durų link. O 
čia tikra spūstis: viena mergytė, pirki
niais apsikrovusi, su mama nepraeina 
pro žmonių kamšatį. Mato Petrelis, kad 
mergaitei tokia didelė dėžė iškrito iš 
rankų. O ji, nieko nepastebėjusi, išėjo 
pro duris. — Kokia laimė! Dėžėje, tur 
būt, pilna žaisliukų! Ir Petrelis, pakėlęs 
ją, paglostė ir prispaudęs prie krūtinės 

. džiaugėsi:
— Bus puiki eglutė.

Išėjo Petrelis j gatvę ir staiga su
simąstė: siūbtelėjo kažkoks neramumas 
n it šalta banga užpylė jo širdį:

— Bet ji ne mano, mergytės! Dar 
ją matau, — va, ten eina su savo ma
myte. Atiduosiu: svetimo nevalia imti. 
Jis gailiai pažiūrėjo j didelę dėžę, paju
dino ją, o ten, viduje skamba žaisliukai. 
Bet kas iš to; ji ne mano. — Petrelis 
pasileido bėgti ir, prisivijus mergytę, 
mandagiai jai padavė dėžę. Mergytės 
mamytė be galo nustebo, kai pamatė, 
jog toks suvargęs, menkai apsirėdęs 
berniukas, atradęs jų pamestąją dėžu
tę nepasisavino, bet grąžino. Ji paklau
sė jj, kas jis toks, kuo vardu ir kur 
gyvena?



— Aš esu lietuvis tremtinys, ma
no vonias Petras. Gyvenu ten už mies
to barakuose.

— Ar ir tu turėsi eglutę? — už
klausė mergytė.

— Taip, aš turiu vieną žvakutę.
— — Mantyte, jis toks geras, ir tik

vieną žvakutę teturi, — kreipėsi mer
gytė j motiną, užjausdama Petrelį.

— O, taip, sąžiningas ir geras, — 
tarė ponia. Ir padavė Petriukui didelį 
popierinį pinigą, paglostė jo galvelę ir 
tarė:

— Eik. nusipirk žaisliuku ir būk 
laimingas. — Esi vertas, didėlės dova
nos, nes esi teisingas.

Petrelis pašoko iš džiaugsmo Pa
dėkojo nepažįstamajai poniai ir laintin- 
I as bėgte nubėgo į krautuvę. Įėjęs pa
klausė pardavėją, kelis žaisliukus jis 
gali nusipirkti už tą pinigą ir parodė 
jam.

— O. vaike, juk tu turi penkias
■ markes! Pasiimk dvi dėžes žaisliuku, 

nusipirk eglelę ir dar ką nors šilto .siu. 
Matau, kad neturtingas esi.

Petrelis rinkosi žaisliukus, žvaku
tes, ir, gerai, apgalvojęs, dar nupirko 
Danutei ir mamai po šilu skarelę. Da
bar patenkintas išėjo iš krautuves. Sau 
jis nieko nepirko, nes buvo ir taip be
galo laimingas ir linksmas. .Jis, lyg 
paukštelis, lėkte lėkė namo. Jis jautė, 
kaip Danutė su mamyte džiaugsis jo 
dovanomis, b eglutė bus taip puiki.’ Ir 
dar du pinigai guli jo kišenėje. — tie 
bus Danutei pyragėliams; Ot bus links
mos Kalėdos! Kaip rojuje bus smagu. 
— galvojo Petrelis.

Kai jis įėjo į kiemą, pirkiniais ap
sikrovęs ir skubėjo greičiau pasiekti 
savo baraką, jį užkalbino laiškanešys. 
Jis laikė didelį didelį siuntini ir ua- 
klausė:

— Ar nežinai, kuriame barake gy- 
velia Petras Žilėnas?

— Kas? Petras Žilėnas? J.uk aš. 
esu Petras Žilėnas.

— 0! tai tu toks pipiras ir gavai

tokį didelį siuntinį iš Amerikos. Svei
kinu. geras turėsi Kalėdas. — ir pa
davė Petreliui siuntinį.

Petreliui aptemo.akys iš džiaugs
mo. ir jis sušuko;

— Ar tai man?! Ak. Dievulėliau! 
Ei. vaikai, žiūrėkit, gavau siuntinį iš 
Amerikos?

Subėgo visi stovyklos kieme buvę 
vaikai. Nustebę ir susijaudinę apspito 
"etrelj, o Juozukas perskaitė: siunčia 
Kazys Jurgaitis iš f'hicagos.

— Tai nuo Kazelio. — nustebo 
Petrelis. Aš maniau, jis pamiršo mane. 
\ isada kartu žaisdavom. Geras Kazelis!

— Labai geras, — pakartojo visi 
ir Iv dėto Petreli iki nafnu pavedėdami 
tam tos didelės laimes. Maž--s':ie:i, G- 
tempe kakleliu-, smalsiai zi'.in . , dide
lę dėžę.

— Ak. kad gautume visi po tokį 
vieną. — neiškentusi pasakė maža Ele- 
nute. — Tiek daug draugu išvažiavo, 
liet jie mus pamiršo.

— Pamiršo, visai pamiršo. — pa
kartojo nuliūdę visi! Ir visi kartu su 
Petreliu sugužėjo į kambarį . . .

— Danute, mamyte, iš Amerikos 
siuntinys. — sušuko įėjęs Petrelis ir 

' padėjo jį ant stalo, o savo pirkinius 
greit pasliepė po lova. — Tai bus staig
mena nuo manęs, pagalvojo!

Danutė ir mamyte džiaugėsi nema
žiau už Petrelį. Bet kas apsakys tą 
džiaugsmą, kai. atidarę siuntinį, iš jo 
išėmė: kumpį, kavos, pyragėliu, šoko
lado ir daug dar visokiu skanumynų. 0 
pačiam dugne gulėjo visai nauji batu
kai Danutei ir margas šiltas švarkelis 
Petreliui. Danute su Petreliu nebeiš
manė. kaip džiaugtis, o kiti vaikai sto
vėjo nusiminę, kad juos draugai pamir
šo. o visi tie mažieji tremtinukai buvo 
suvargę', nuplyšę. Petrelis pažiūrėjo į 
draugus, linksmai nusišypsojo ir su
šuko :

— Džiaugsimės visi kartu. Rytoj 
Kalėdos! Ateikit rytoj visi pas mus__
valgysim viską kartu.
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LAIŠKAS IŠ NAUJOSIOS ZELANDIJOS

Naujojoj Zelandijoj mokyklose va
saros atostogos būna Kalėdų metu. Ta
da čia yra ir pats gražiausias vasaros 
laikas. Kur aš gyvenu, nėra daugiau 
lietuvių. Praėjusioms atostogoms pasi
kviečiau keturis draugus lietuviukus, 
su kuriais smagiai praleidau porą sa
vaičių.

Netoli nuo mūsų namų yra srau
niausia N. Zelandijos upė, VVaiau, pla
tumo, kaip mūsų Neris. Mes sugalvojo
me pasidaryti plaustą. Sukalėme lent
galius bei pagalius ir plaustas buvo 
padarytas. Jį prie upės nuvežėme ve
žimėliu. Tėtė ir mama sakė, kad upėje 
yra daug sūkurių, todėl irstėmės tik 
pakrantėmis, kur upė buvo apsėmusi 
pievą. Sekančią dieną plausto nebe
radome. Vanduo buvo dar labiau paki
lęs ir jį nunešė.

Dažnai eidavome žaisti prie kitos 
išsekusios upės. Kur anksčiau -buvo upė, 
dabar tik išplautos vandens uolos be
likę. Tik duobėse yra vandens. Vienos 
tų duobių gilios, iki pažastų, kitos — 
iki kelių, kitos seklesnės. Jose vanduo 
saulės įšildytas, pilnas buožgalvių, kai 
kur pasitaiko ir mažų žuvelių. Viena 
uola didžiulė, lyg milžiniškas namas, 
tik savo išvaizda panašesnė į jūros 
šunį, negu į namą. Ant jos užlipę ga
lėjome matyti tolimas apylinkes, o po 
apačia buvo urvas. Juo iš vienos uolos 
pusės lankydavome į kitą.

Vieną sekmadienį su tėveliais nu
ėjome pažiūrėti požeminių urvų, kurie 
irgi netoli nuo mūsų namų. Tai irgi 
išsekusi upė, tik po žeme. Kai kurie iš 
mūsų giliau bijojome lįsti, nes ten buvo 
tamsu, nors į akį durk. Mes teturėjome 
mažą kišeninę lemputę. Ir ji po kiek 
laiko užgeso. To požemio dugnas iš
klotas akmenimis, kurie einant dunda 

ir aidi,' lyg dangus griūtų. Nuo to dar 
šiurpiau darosi. Tie požemiai dar gerai 
neištirti. Žmones pasakoja, kad keletą 
kartų drąsuoliai buvo tenai paklydę ir 
išbuvo kelias dienas, kol kiti juos su
rado.

N. Zelandijoj trušių pilni laukai ir 
pakelės. Sykį Audris, mano draugas. 
Įsigeidė trušienos. Pasiskolinę iš kai
myno aviganį šunį išėjome į paupį tru- 

’ėiauti. Ta diena buvo nesėkminga. Trą
šiai buvo apsukresni už mūsų šunį. Te- 
pagavome tik kelias trušių uodegas, 
bet ir tos buvo smagu namie mamai 
palodyti. Audris vieną net namo parsi
vežė. Sekančią dieną trušius gaudėme 
su kaimynu, kuris buvo paskolinęs šu
nį, tadd parnešėme namo du trušius, 
kuriuos patys ir nulupome, kad tik 
greičiau būtų.

Kartais nueidavome pas tą patį 
kaimyną. Jis turi apie 2000 avių ūkį. 
Tai mažas ūkis Zelandijoje. Jis ant 
traktoriaus veždavosi mus "apie avis”, 
tai yra patikrinti, ar avys tvarkoje. Jas 
taip tikrina du kartus į dieną. Kartais 
užtenka tik gerai sutūtinti mašina, pa
gąsdinti avis. Jei nė viena neatsilieka 
nuo pulko, tai viskas tvarkoj.

Blogiausia buvo paskutinė diena 
mano draugams kaime. Tą dieną saulė 
l.epinte kepino. Bestatant prie ujiės pi
lis iš akmenų nė nepajutome, kaip visų 
nugaros paraudo nuo saulės, ypač jau
niausios iš visų, Gražvydos. Buvome 
patys kalti, nes neklausėme mamos, ir 
nesivilkome marškinių. Paskutinė nak
tis visiems buvo labai ilga, nes lovose 
gulėjome- po du ir vienas kitą uogau
davome.

Sekančią dienų skaudančiom nu
garom ir širdim, kad atostogos kaime 
baigėsi, mano .draugai atsisveikino. 
Kaimynas juos nuvežė j miestą. Iš ten 
jie autobusu dūmė namo. Likusi atos
togų dalis'man nebebuvo įdomi, nes vėl 
likau vienas lietuviukas tarpe zelan- 
diečių draugų.

G. Butkus
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ŽIEMĄ MIŠKE

ZIG. GAVELIS

J pusnynus jsibridę 
Miško medžiai ligi kelių.
Šoka, straksi voveraitės ' 
Tarp lanksčių žalių šakelių.

O vėjelis pro eglaites
Tyliai kužda man i ausį, 
Kad pusny kiškelis tupi 
Ir veidelį sniege prausia.

Strykt-pastrykt tolyn j mišką 
Leidos bėgti, kiek tik gali 
Nudulkėjo kailinėliai 
Ir kiškelis man pro šalį.

Tai nepaėmiau Margiuko,
Jis kiškelį man pagautų. 
Parsivesčiau į namučius 
Gyvą, sveiką — nenušautą.

BŪTINAI DU OKI TE JIEMS

TO SURASK I TE PI ESTUKĄ.

DAIKTUS PADUOK ITE KARTU 
KAD TĖVELIAI

VOKĄ IR
SU LAIŠKU

I PAPRAŠYKITE. KAD TĖVELIAI PARAŠYTU 

** T Ė V I ŠK Ė L E I‘ O JEIGU, JŪS NENORITE SAVO 
PADUOKITE TĖVELIAMS

J[ PASKAj-

MIELIEJI SKAITYTOJ A I ,
SEKANČIAME PUSLAPYJE RASITE "TĖ V t ŠK ĖL Ė s" L A I ŠK Ą 

JŪSU TĖVELIAMS.
TYTI .

BET PIRM 
ŽIRKLĖS. ŠIUOS

I R GRAŽI A 

LAI ŠKA.
LAIKRAŠČIO KARPYTI,TAI 

LAPELĮ. POP I ER I O .
PRIMINKITE TĖVELIAMS. KAD VISI RAŠANTIEJI 

LAIŠKUS NORI GAUTI ATSAKYMĄ. TEPARAŠO JŪSU TĖ

VELIAI LAIŠKĄ "TĖVIŠKĖLEI“. O "T Ė V I Š K ĖL Ė " A T S AK Y S 

Kl EKVI ENĄ MĖNESĮ, .

JŪSU REDAKTORIUS



Mielieji Tėveliai,
Mūsų senoliai beržinę košę, laikė pačia geriausia 
auklėjimo priemone. Nesiglnčlslme ar Jie buvo 
teisūs ar ne. Šių, dienų auklėjimo žinovai vien
balsiai teigia, kad knygos Ir laikraščiai turi 
didžiulę reikšmę Jaunimo ateities kelių tiesime. 
Mums lietuviams prie visų auklėjimo rūpesčių 
prisideda dar vienas rūpestis, kurio neturi ame
rikiečiai tėvai. Tai lietuviškos dvasios išlai
kymas. Senosios lietuvių Išeivijos veikėjai vie
ningai tvirtina,kad šiandien lietuviškasis klau
simas Amerikoje viBal kitaip atrodytų Jeigu Jie 
būtų daugiau dėmesio kreipę Į Jaunimo auklėjlrna. 
Ir Jie ragina mus, kad mes nekartotumėme buvusių 
klaidų.

Jeigu šie mano žodžiai dar Jūsų galutinai
neįtikino, pavartykite "Tėviškėlę" Ir įsitikinsite, kad sis kuk
lus laikraštėlis yra didelis pagelblnlnkaB Jūsų valkų auklėjime 
ir ypatingai lietuviškos dvasios ugdyme. Tiesa, J1b nėra toks 
gražus ir turtingas, kaip •amerikietiški valkų laikraščiai. Tačiau 
Jame galima rasti to, ko nėra amerikietiškuose laikrasčluoBe.

Ateityje "Tėviškėlė" išeis atskirai nuo "Dirvos". Bus siek 
tiek storesnė, turės daugiau iliustracijų ir mes tikimės, kad bus 
įdomesnė. Bus spausdinama ant geresnio poplerlo, kaip iki šiol.

Nedelsdami Imkite pieštuką, parašykite žemiau talpinamų 
laiškų "Tėviškėlei". Nuo Jūbu pareina "Tėviškėlės" ateitlB ir ko
kybė. Kuo bus daugiau skaitytojų tuo "Tėviškėlė” bus storesnė Ir 
įdomesnė.

nukirpti redaktorlub

''Tėviškėles" Administracijai
2313 * 91 S t r.. Chicago 20, ILL. *

Prašau siuntinėt i “Tėviškėlę' 1953 m. Siunčiu i 3.00
Vardas ir Pavardė______________________________________________
Adresas ______________________  _______ ______________________
Miestas ir Valstija ________ ___________________________________  

“Tėviikėlę" skaitys:
Vardas ir amžius _____________________
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Marytė Lekniūtė,
Detroit, Mich.

Jos vardas skamba taip švelniai:

DETROITO LIETUVIŠKA
MOKYKLA

NERIESK AUGŠTYN
NOSYTE!

Vaikai šeštadieni laisvi bėgioja,

mažiukai.

’m *7Xv*

gk š ...

..^y.
•i

■f VIpSHS

1 „VCT iu u '

. .... . ■ -jį*

ra Detroite mokykla viena,
Kukli ji, kaip pavasario gėlytė.
Ji pasirinko darbui laisva dieną
Ir dirba kaip stropioji skruzdėlytė.

0 čia atidžiai mokos lietuviukai,
O mokytojai laisvalaikį aukoja.
visi idėjos kupini — suaugę ir

Šeštadienio lietuviška mokykla",
Kad lietuviukai augtu lietuviais,
Todėl jie lanko šia šventyklą!

Kūčių valgiai
Ausytės su grybais. Išvirti 30 gr. džio 

vintų baravykų ir labai smulkiai sukapoti 
Smulkiai supiaustyti vienų svogūnų, įdėti pusę 
šaukšto sviesto ir pakepinti su grybais. Pake
pinus, įdėti vienų šaukštų tarkuoto pyrago. 
1 kiaušinio baltymų, pasūdyti pagal skonį ii 
labai gerai viskų sumaišyti. Atskirai paga
minti tešlų iš 1 kiaušinio trinio, truputį vam 
dens ir miltų. Kietų tešlų plonai iškočioti. 
Išpjauti mažus kvadratėlius, į jų vidų įdėt 
truputį grybų, (kraštelius galima patepti kiau
šinio baltymu), sulenkti priešingais kampai* 
(kaip galvai skarelę) ir kraštus užspausti 
Gausis trikampis. Dabar du priešingus kam
pus vienų prie kito prilenkti ir užspausti. Pa 
darytas ausytes išvirti pasūdytame vandeny 
"Tokiu būdu galima pagaminti įvairių ausy
čių: iš žuvies, daržovių, bulvių, mėsos ir kt

PR. IMSRYS

Gabre, Gabre, ei Gabrele! 
Tai]> augštai neriesk noselę! 
Ką gi žmonės pasakys?
Jei augštyn nosytę riesi, — 
Bus ne nosis, bet kablys.

Balne, Gabre, ei Gabrute! 
Ar galvoji bent truputį? 
Juk tai paprasta mįslė.
Jei augštyn nosytę riesi, — 
Bus ne nosis, bet knyslė.

Kai turėsi tokią nosį 
Būsi įkyri — pabosi... 
Žmonės bėgs, toliau keliaus.
Jei augštyn nosytę riesi, 
Nieks su tavim nedraugaus.
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