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Liepos - July 23, 1953
Cleveland, Ohio

Nuo pirmųjų Sovietų Rusijos 
aukų-Suomijos užpuolimo ir 
Baltijos valstybių pavergimo — 
jau įpusėjęs antras dešimtme
tis. Atrodo, kad per tą laiką, ir 
politikams, ir visuomenininkams 
ir kariams buvo pakankamai lai
ko įsigilinti į Sovietų Sąjungos 
politikos pagrindus ir juos su
prasti. Juk per tą laiką iš lais
vųjų valstybių tarpo dingo. Len
kija, Rumunija, Vengrija, Če
koslovakija, dingo didelė dalis 
Vokietijos. Ir vis tais pačiais 
metodais, vis prisidengiant tuo 
pačiu "išlaisvinimo” šūkiu, vis 
laužant sutartis ir pasižadėji
mus.

Kada Amerika, Korėjos už
grobimui prasidėjus, pakėlė ne 
tik balsą, bet ir ginklus prieš| 
pavergėją, buvo daugelio pagal
vota: šiandien prasideda laisvės' 
žygis Tolimuose Rytuose, rytoj 
ar poryt jis gal prasidės ir Eu
ropoje! Komunistinis veržimasis 
suprastas ir jam pradėta pasi
priešinti ginklu. Tai buvo džiugi 
žinia. Pavergtiesiems tai buvo 
laisvės žinia.

Korėjos karas įklimpo, įklim
po ir taikos organizavimas, o 
per tą laiką įvyko vėl eilė labai 
senai lauktų įvykių. Jų 
laukta dešimtmečiais, kad 
kartą gi didžiajam tautų 
liui ateis galas, kad jam
susipjaus prie pavergtųjų val
džios vadžių susikibę komunistų 
vadai, ir tuo 
spaudos, kitų 
silaisvins ne 
Ukrainai, bet
komunizmo aukos, čia jau minė
tos valstybės.

štai esam liudininkai, kada 
Stalino nebėra, ir kada Stalino 
įpėdiniai susipešė. Jie vienas ki
tą ėda, kol vėl stipriausias iš jų 
nepagriebs j savo rankas visų 
vadžių ir vėl naujų vergų milio- 
nai nenueis j vergų stovyklas.

tytis, gydyti savo’ žaizdas, ir pro 
akis bėgti niekad nepasikarto
jančios progos...

Mūsų akys nukreiptos į Ame
rikos jėgą, bet kaip ten bebūtu, 
mes šiandien esam liudininkai, 
kad jei ne Amerika, šiandien ir 
anos laisvos Europos dalies jau 
nebebūtų. Gal ir galima iš dalis 
pakaltinti dėl tų progų pralei
dimo Ameriką, bet didžiausi kal
tininkai tebėra Anglijos ir Pran
cūzijos nepajėgumas ir Vokieti
jos jėgos neatstatymas.

Ar tos progos dar kartą pasi
kartos, ar ir jos taip pat bus 
praleistos, labai netolima, ateitis 
bus liudininkė.

VliWI£f

Vilties namams savo auką at
siuntė:
Ketarauskas B.,

Los Angeles ...............$2.00
Gedminienė O., CHicago 2.00
Vasaitis J., Cicero ............ 5.00
Leimonas Ant., Cleveland 5.00 
Šlajus Juozas, Chicūgo .... 1.00 
Vilinskas Stasys, Windson 5.00 
Lukošiūnas Povilas, :

Australija ...................10.00
Visiems aukotojams dėkojame 

ir tikimės, kad ir kiti Dirvos 
skaitytojai Vilties namą pa
rems.

t

patogesni ir lengvesni geležies plaučiai, sverią 150 svafti, buvo parodyti Washingtone. ĮNauji,
tuos plaučius įdėtas polio ligonis. Tie plaučiai, dirbti JAV aviacijos dirbtuvėse, tarnauja susir

gusių karių gelbėjimui..
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ir tie, ku- 
progų įš- 
lygsvaros

Karaliai ir karūnos

buvo 
vieną 
budė
jo i rus

momentu iš prie- 
padedami, gal iš
tik rusai, gildai, 
ir paskutiniosios

Ir ką gi mes matome tame, 
istorijoje labai retai įvykstan- 
čiame vyksme, kada atsiranda, 
kaip sakoma, auksinės progos. 
Gi nieko daugiau, kaip tūpčio- 
jimą vietoje, kaip tam momen
tui visišką nepasiruošimą, kaip 
praleidimą nedovanotinai bran
gių progų. Tą nedovanotiną pro
gų neišnaudojimą jau pradeda 
patys sau prikaišioti 
rių galioje yra tokių 
naudojimas, pasaulio 
ir laisvės atstatymas.

Kas kaltas, kad dešimtmečiais 
laukti įvykiai praeina lyg pa
prastos smulkios dienos žinios, 
kas kaltas, kad laisvės prošvais
tės nepastebimos, kad leidžiama 
pavergtiesiams ir toliau maudy
tis kraujuj ir kančioj?

Tie klausimai šiandien jau 
keliami daugelyje kraštų spau
doje. Jie gal ryškiausiai iškilo 
Vakarų Vokietijoje, kuri gyvena 
15,000,000 savo tautiečių nelais
vės pašonėje. Bet jie nepraėjo 
tylomis ir Prancūzijos ir Angli
jos žmonėse. Nepraėjo ir viso 
pasaulio laisvuose kraštuose.

Ir kaip ten bebūtų, kas kokias 
simpatijas kam berodytų, visi 
pripažįsta, kad gudria sovietų 
politika, šiandien Europa dar te
bėra suskaldyta. Nepasitikėji
mas tarp Vokietijos, Prancūzi
jos, Anglijos tebėra neatstaty
tas, neišsigydyta ne iš pokarių 
ekonominių bėdų, nesusicemęn- 
tuota viduje, ir net neišeita iš 
baimės ne tik savo kaimyno, bet 
ir Sovietų kareivio. Priešingai, 
komunistai jiems priorganizavo 
nemažai naujų bėdų, žodžiu, tie, 
kuriems priklauso laisvės žygis, 
tie patys baimėj ir rūpesčiuos 
paskendę tebegyvena, kad dar 
blogiau neatsitiktų. Bet svar
biausia, dauguma teigia, kad kol 
Vokietija tebėra suskaldyta, kol 
jos ginklo jėga tebėra neatsta
tyta, Sovietų Rusija gali švais-

MŪSŲ 
VEIKLA

LATVIO POLITIKO
NUOMONĖ

(Mūsų Anglijos bendradarbio)
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VLIKas, sutaręs su LDš, estų 
ir latvių atstovais, paruošė ir 
trijų Baltijos valstybių egzilinių 
Veiksnių vardu įteikė memoran
dumą apie Baltijos valstybių pa
tirtį jų santykiuose su SSSR vi
siems JTO nariams bei V. Vo
kietijos vyriausybei. Iš lietuvių 
pusės tą memorandumą pasira
šė. VLlKo pirmininkas M. Kru
pavičius, iš latvių — min. R. 
Liepinš ir estų — min. K. Selter.

•

VLIKo iniciatyva liepos mėn. 
20 d. Hamburge įvyko baltų 
spaudos konferencija, kurion bu
vo pakviesta per 100 asmenų. 
Jos pravedimu rūpinosi IT Val
dytojas M. Gelžinis.

•

Pastaruoju metu yra konsta
tuota, kad liet, radijo translia
cijų mazgai Kaunas, Šiauliai ir 
Klaipėda yra panaikinti ir liet, 
kalba transliacijos tebeduodama 
tiktai iš Vilniaus. Taip pat yra 
bemaž visai sulaikyta sovietinės 
spaudos siuntinėjimas į šiapus 
gel. uždangos.

•
Paskutiniame VLIKo posėdy

je be kita ko buvo nutarta pa
likti ikšiolinę Tautos Fondo Val
dybą, sudėties: TF Valdytojas 
— T. Šidiškis ir TF valdybos 
nariai Dr. P. Karvelis ir J. J. — 
Tyris.

Naujon Kontrolės Komisijon 
VLIKas išrinko: J. Norkaitį, E. 
Simonaitį ir J. Kairį.

¥

J. Brazaitis, Lietuvių Fronto 
vardu, parašė laišką VLIKo pir
mininkui, kuriame protestuoja
ma prieš MLT atstovo įsileidimą 
VLIKan.

¥

Darbo našumo bei tikslingumo 
sumetimais VLIKas nutarė iš
imti naująjį propogandos sky
rių iš Vykd. Tarybos pirmininko 
žinios ir jį perdavė Inf. Tarny
bos Valdytojo M. Gelžinio žinon.

Propogandos skyriaus vedė
jas Pr. Zunde grįžo į darbą 
VLB Kr. Valdyboje, o to prop. 
skyriaus vedėju yra numatomas 
Dr. V. Juodeika.

Baltų Taryba buvo Ludwings- 
burge susirinkusi eilinio posė
džio. Pirmininkavo latvių min. 
R. Liepinš; be jo, iš latvių pu
sės dalyvavo latvių bendruome
nės Vokietijoje pirm. A. šildė ir 
gen. Skaistlauks, iš estų __ se
nas Baltų Tarybos narys pulk. 
Jakobsenas, iš lietuvių — URT 
valdytojas Dr. P. Karvelis ir IT 
valdytojas M. Gelžinis.

Posėdyje platų1 politinį pra
nešimą padarė min. Liepinš, įro
dinėdamas, kad bolševikai šiuo 
metu sąmoningai .stengiasi su
daryti įspūdį, jog esą silpnesni, 
negu iš tikro yra. Tokiu būdu 
jie patys stengiasi išprovokuo
ti neramumus, streikus, sukili
mus, kad galėtų susekti ir leng
viau likviduoti prieš juos reiš
kiančių nepasitenkinimą vadus. 
Tokių reiškinių šiandien yra vi
suose jų okupuotuose kraštuose. 
Demonstruodami savo tariamą
jį silpnumą laisvajam pasauliui, 
jie tuo būdu nori sutrukdyti, 
kad tik Europa nesusijungtų. O 
to jie kaip tik daugiausia ir bi-

Karalienės karūnavimo dieną 
kariams liepus apgadino unifor
mą. Buvo paskelbta, kad tai bus 
atlyginta iš valstybės iždo. Tai 
jau, žinoma', nemalonu. Bet be
ne blogiausia atsitiko su šefildo 
mokiniais: tie dovanų gavo ne 
po puoduką ir ne po plunksna
kotį, bet po peiliuką, šefildas, 
geležies pramonės miestas, pa
norėjo būti orginalus. Bet ne
laimingieji peiliukai, pasirodo, 
pridirbo bėdos. Motinos dažnai 
atima iš vaikų peilius, tik mūsų 
piemenys būdavo įpratę į tradi
ciją ant virvutės nešiotis medin- 
kriaunį. O šefildo vaikai, šiaip

jo. šios rūšies bolševikų "ofen
zyva” vis dėlto yra radusi Va
karuose tam tikro atgarsio. Bal
tams svarbu, kad dėl to nenu
kentėtų Pabaltijo valstybių pa
dėtis. Todėl antrojoje pasitari
mo dalyje buvo aptartos tos 
priemonės, kokių reikia imtis, 
kad nepablogėtų tarptautinė Pa
baltijo padėtis. Apie jas refera
vo Dr. P. Karvelis.

VISAM PASAULY
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Prezidentas Eisenhower priėmė Aklųjų pagalbos draugijos na
rius. Jam. buvo parodytas išmokytas aklųjų vedžiotojas — šuo 

Hi-Mo, vadinamas aklųjų akis.

MOŠŲ BENDRADARBIS 
DR. A. GERUTIS 

nuolat gyvenąs Berne, Šveica
rijoje, išvyksta ilgesnėn kelio
nėn po Europą, Aplankys Pran
cūziją, Saaro kraštą, Belgiją, 
Liuksemburgą, Olandiją ir Vo
kietiją. Kelionės įspūdžiais mie
lai sutiko pasidąlinti su Dirvos 
skaitytojais.

L '

• Vokiečių spauda atkreipė didelį dėmesį į Pabaltijo radio
fonų išjungimą, žinios duodamos antraštėmis: "Penki radiofonai 
nutilo”, "Įtartina tyla”, "Pabaltijo radiofonai išjungti”, o "Ham- 
burger Echo” liepos 6 ii. didele antrašte duoda spėjimą: "Suki
limas Pabaltijy”.

• Maskvoje, liepos mėn. 28 d., šaukiamas Augščiausiosios 
Tarybos susirinkimas. Kaip paprastai, Taryba vienbalsiai nu
tars, ką jai pasiūlys komunistų partija, šia proga bus pakalbėta 
ir prieš Beriją. O kitą kartą — gal prieš kitą kurį stabą, kada jis 
jau bus likviduotas.

• Trijų užsienio reikalų ministerių konferencija nutarė 
kviesti Rusijos užsienio reikalų ministerį į bendrą konferenciją 
spręsti Vokietijos ir Austrijos klausimus. Vokietijos min. pirmi
ninkas Adenaueris patenkintas, kad įrašytas Vokietijos klausi
mas. Jis mano, kad iš to nieko neišeis ,bet bus lengviau rugsėjo 
6 d. rinkimuose.

• Daugelyje Rusijos valdomų vietų kariniai vadai buvo 
sušaukti į specialius mitingus pritarti Berijus suėmimui. Iš to 
sprendžiama, kad Berijos byloje galėjo turėti nemažai įtakos ka
riuomenės vadai. Minimas gen. Žukovo vardas.

• Gruzijoj iš pareigų pašalintas vidaus ir saugumo mi- 
'nisteris Vladimir Dekanazov, apkaltintas Berijos bendru. V.
Dekanazov yra įvykdęs smurtinį Lietuvos prijungimą prie Rusijos.

• Rytų Vokietijoje darbininkų streikai iš naujo pradėjo 
plėstiš. Darbiniųkus malšina MVD daliniai.

• JAV aviacijos lakūnas pulk. William Barns pasiekė nau
ją sprausminių lėktuvų greitį — 715,7 mylias per valandą. Anks
tyvesnis greitis buvo G98,5. mylios per valandą.

• Vokietijoje, netoli Kasselio, sudegė Amerikos kariuome
nės sandėlis, padarydamas 1 milioną dolerių nuostolių. Kiek 
anksčiau sudegė, kariuomenės sandėlis Ramsteine ir padarė nuo
stolių už 2 milionus''dolerių. ■'•••.

• Maistas Rytų Vokietijai iš Amerikos jau siunčiamas 
laivais. Berlyne sudarytos sąlygos rytų Vokietijos gyventojams 
nusipirkti amerikietiško maisto pigesnėmis' kainomis. • Maskva 
kolioja amerikiečius, kad jie savo kišamu maistu daro tik pro
pagandą. Patys jau giriasi, kad Rytų Vokietijai paskyrė maisto 
už 231,000,000 rublių.

• Korėjoje taikos sutartis numatyta pasirašyti dar šią sa
vaitę.

ar taip, miesčioniukai. Gavę per 
mokyklas peiliukus, jie panorėjo 
tą dovaną savaip išnaudoti. Pa
aiškėjo, kad daugelis vaikų susi
žeidė jais, o vienas berniukas 
ir viena mergaitė subadyti tais 
peiliais atsidūrė ligoninėje!

Karūnavimosi iškilmės taip 
pat turėjo tam tikrų atorūgų ir 
Malajoje, tik čia prie peilių ne
priėjo (ten, po teisybei, vyksta 
kovos su komunistiniais bandi
tais, tad dažniau šautuvai ir kul
kosvaidžiai naudojami, o ne pei
liai). Iš ten j karūnavimo iškil
mes Londonan buvo atsiųsti trys 
vietiniai žurnalistai. Vienas jų. 
Che AbduI Azin Bin Ishak, savo 
reportaže iš iškilmių be kita 
ko parašė: "Seras Vinstonas 
Churchillis dviem atvejais, ma
čiau, sėdėjo, kai iš tikro tada 
pamaldų metu reikėjo stovėti. 
Aš . būčiau pats šitaip padaręs, 
jei būčiau užtekęs drąsos. Neti
rti, mačiau, nuobodžiavo; Maho- 
med Alis, Pakistano ministeris 
pirmininkas, taip pat aiškiai ne
rimavo.” Kitame ivportaže jis 
pažymėjo, kad iškilmėms atva
žiavę muzujmonų vadai nesilaikė 
pasninko. Britų aiigštasis įgalio
tinis Malajoje gen. Templeris 
įpykęs pasakė apie jį: "žiurkė 
ir supuvęs žurnalistas, kurio 
vardas dvokia visoje pietryčių
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Anglijos kap. Peter Taivnsend, 
pagarsėjęs savo romanu su prin
cese Margar'et, iš Anglijos iš
siųstas į Belgiją. Belgijoje jis 

dirbs Anglijos' atstovybėje.
Kap. P. Tawnsend Anglijoje bu
vo karališkosios šeimos tarny
boje ir tas pareigas eidamas su

sidraugavo su Margareta.
. ■■. r

Azijoje.” Spaudoje kilo didžiulis 
triukšmas.

Bet nei tie peiliukai, nei tas 
pasikoliojimas Malajoje, aišku, 
neįveikė užtemdyti iškilmių. Ne- 
užtemdė jų nė Tongos karalienė 
Salotė, kai iškilmių metu ir jai 
Londone šaukė minios ir ji šyp
sodamasi mojavo. Ką gali ji už
temdyti, jei ji savo karalijoje 
(sala Tonga, kur auga palmės, 
į šiaurę nuo N. Zelandijos) te
turi tik 50.000 valdinių, jei maž
daug prieš 20 metų ji vos ne
prarado savo karūnos! Davė 
mažam sūnui pažaisti karūna, o 
tas taip jau smarkiai įsižaidė, 
kad paskui žiūri — kliba visi 
brangakmenys. Nusiuntė auk
sakaliui j N. Zelandiją, j Auk- 
Įandą, pataisyti. Po kelių savai
čių teko jai atidaryti parlamen
tą — prisireikė karūnos. Para
šė auksakaliui: — greičiau grą
žink! Atrašė auksakalis: f— So
niai grąžinau! Visur išvertė, iš- 
griozdė, išjieškojo — nėra. Po 
kelių savaičių muitininkai pra
nešė, kad krantinėje riogso ži
balo, skardinė. kurios niekas ne- 
atsiima. Kas ten joje? Verčia — 
ogi Salotės karūna!

Elzbieta II vien saloje turi 
50.000.000 gyventojų, be impe
rijos — be. nepriklausomybę ga
vusių buvusių kolonijų ir be ko
lonijų! Ir.čia seifuose yra ne 
viena karūna. Tik pažiūrėkite į 
jos naująją suknią, kurią užsi
vilko po karūnavimo! Grožybių 
grožybė ir šviečiąs blizgąs im
perijos simbolis! Be galo meniš
kai suderinta, auksu, sidabru iš
siuvinėta, perlais ir deimantais 
išpuošta grožybė — britų impe
rijos simbolis. Rankovėse prie 
pečių — po Tudorų rožę, o to
liau visoje suknioje aplinkui taip 
ruožais: Airijos dobilai, žemiau 
aplinkui Škotijos dagiai, Valijos 
svogūnėliai. Kanados klevo la
pai, Australijos — mimozos ša
kos, N. Zelandijos — paparčiai, 
P. Afrikos — protejos krūmai, 
Pakistano — kviečiai, medvilnė 
ir indiškosios kanapės, Indijos 
— lotoso žiedai ■ ir Ceilono — 
eeiloniškojo lotoso žiedai.

Ji važiavo karietoje, kurią bu
vo sau užsisakęs Jurgis II už 
8.OC1O svarų. Italų dailininkas 
Giovanis ■ Ciprianiš’ išgražino ją 
auksiniais tritonus vaizduojan
čiais bareljefais, ir ta karieta 
lengvai supasi, lyg jūroje — jū- ' . 
rli karalijos simbolis. Dar Jurgio 
VI karūnavimosi metu ratai bu- ■ 
vo geležinėmis padangomis; o 
dabar jau guminėmis (tempi*.
8 arkliai). • «! '

Karūnavimo išvakarėse buvo 
suruoštas pobūvis, kuriame da
lyvavo 1000 svečių iš visos ino

(Perkelta į 5-tą puml.)
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tautiečių, bet ir 
organizacijų ir 
neturėdama pa- 
j jos kreipimųsi

TELEFUNKEN RADIJO APARATAI
Europos stotims klausyti, televizijos aparatai, rašomosios 
mašinėlės lietuvišku raidynu.

NAMŲ PANAUDOJIMO 
GALIMYBĖS

Vyš- 
atos-

atlikti savo lėšomis, jei jai bus 
pervesta 250,— DM Amerikos 
lietuvių auka. Administracija 
tokiu būdu pati pridėtų kryžiaus 
atnaujinimui apie 500,— DM.

pirkimo kaina DM 185.000,00 
maklerių, notaro ir
kiti mokesčiai DM 12:500,00 
perstatymo 
išlaidos

NAMŲ PIRKIMO IR 
ĮRENGIMO KAINA BEI LĖŠŲ 

TELKIMAS

Pabartiniais . apytikriais ir 
taupiais apskaičiavimais, įreng
ti gimnazijos namai atseitų:
a)
b)

Dr. Antanas Rudokas, O. D.
Tikrinu akis ir pritaiko akinius 

keičia stiklus ir rėmus.
4701 S. Damen Avė., Chicago III. 

šaukite — YA. 7-7381
Priima: vakarais 6 iki 9, šeštad. 
10 ryto iki 4, trečiad. ir sekmad. ■ ‘ Iii; susitarus '■
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Telephone: IIEnderson 1-6344. 
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Editor: Balys Gaidžiūnas.
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Suhscription per year in advance: 
in the United State3 — $5.00 in Ca
nada — $5.50, elsewhere — $6.50.

Single copie — 10 centą.

Viena moderniausių, lietuvių vadovaujama, baldų ir 
namų įrengimų prekybos įmonė, užimanti per 15,000 kv. 
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Baldai ir kiti namų įrengimai pristatomi iki 150 mylių 
už Chicagos be jokių primokėjimų.

Lietuviškas savaitraštis, leidžiamas 
VILTIES, Amerikos Lietuvių Spaudos 
ir Radijo D-jos (Inkorp. ne pelnui), 
1272 East 71 St., Cleveland 3, Ohio. 

Telefonas: ’HEnderson 1-6344.
Išeina Clevelande kas ketvirtadieni. 
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įregistruota kaip antros klasės 
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Kanadoje — $5.50, kitur — $6.50.

Atsk. Nr. kaina 10 centų.

į kuriuos galima kreiptis visais DIRVOS prenumeratos 
ir skelbimų reikalais:

Tel. ofiso VIrginia 7-6583 
Rezidencijos REpublic 7-7868

Dr. S. Biežis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West Cermak Road 
VAL.: 1-3 popiet ir 7-8 v. vak.

Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas. 
Seštad. tik nuo 1-3 vai. popiet.
Rczid. 3241 W. 66th I’LAČE
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Visos knygos siunčiamos paštu. Užsakant pinigus siųskit*
DIRVA, 1272 East 71 St. -.

Tel. offic’o ARmitagc' 6-0161 
Tel. buto GRacclakd 2-9203

Dr. Juozas Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Norvest Medical Center 
2336 West Chicago. Avė., 

Chicago 22, 111.
VAL.: 1-3:30, 7-9 p. p. pirmad., 

antrad., ketvirta?]., penktad., 
10 ryto — 1 p. p. trečiadieniais 

12—4 p.' p.' Šeštadieniai?.

įmonė atidaryta: pirmadieniais ir ketvirtadieniais 
nuo 9 iki 9:30 vai. vak.’" 

kitomis dienomis nuo 9 iki 6 vak vak., 
sekmadieniais nuo 10 iki 5 vai. vak.

"P DIRVA ~

• Dirvos bendradarbis Dr. 
niauskas.-su-šeima išvyko 
togų į Kanadą. Dr. K. Vyšniaus
kas dirba kaip džiovos specialis
tas Molly Stark Sanatorium,

• Canton, Ohio.
• Lietuvos ūkininkų Sąjunga 
vykdo centro valdybos rinkimus. 
Kandidatais išstatyti: K. Bara
nauskas, inžinierius, Bostone, J. 
Diementis, ūkininkas, Chicago
je, P. Karvelis, ekonomistas, 
Tuebingene, A. Keturakis, teisi
ninkas, Bostone, J. Paukštelis, 
ekonomistas, Waterbury, B. 
Špokas, agronomas, Rockforde, 
A. Trimakas, ekonomistas, 
Brooklyne, B. Vitkus, agrono
mas, Brocktone. Balsuojama bus 
korespondenciniu būdu. Rinkimų 
komisijos pirm, yra Dr. P. Ka
ladė.

savo srityje: arba mokomąjį 
darbą augštosiose mokyklose, 
arba tyrimų laboratorijose. Visi 
kįti verčiasi fiziniu darbu fab
rikuose. Yra ir tokių, kurie, dėl 
savo senyvo amžiaus arba ne
sveikatos negalėdami sunkaus 
darbo dirbti, yra patekę į var
gingą padėtį.
• Estų prekybos laive "Dahai- 

■be” dirba 4 lietuviai jūrininkai. 
Laivas plaukioja po Panamos 
vėliava. Jie yra jau pora kartų 
apiplaukę aplink žemę ir nese
niai viešėjo Londone Lietuvių 
Namuose.

• Tarptautinis Olimpinių žaidi
mų Komitetas buvo savo laiku 
prašytas leisti tremtiniams 
sportininkams dalyvauti ateity
je olimpiniuose žaidimuose savo 
pavergtųjų tautų vardu. Jų pra
šymą parėmė Europos Taryba ir 
darė žygių, kad egzilai sporti
ninkai galėtų tuose žaidimui),se 

 

dalyvauti. Po ilgo susirašinėji

 

mo su Komitetu dabajjgautas jo 

 

neigiamas atsakymas, kuris mo
tyvuojamas 
olimpiniuose žaidiįhiuose atsto

 

vaujamos ne tautybės, bet ne

 

priklausomos valstybės. O egzi- 

 

į privefsti savo kraštą 
iau atstovau
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Vokietijos Krašto Valdybos 
nutarimu, gimnazijai su jos ben
drabučiu ir parengiamojom kla
sėm nupirkti namai — Renn- 1 
hof’o pilis, Huettenfeld’e, netoli 
Heidelbergo - Mannheimo, prie . 
garsiosios Bergstrasse (Kalnų 
Kelio), geografiniai ir klimati
niai idealioje vietovėje.

Namai ir be perstatymo tal
pūs, 40 kambarių. Prie jų esan
tieji ūkio trobesiai gerai panau
dotini gimnazijos reikalams, o 
šešių hektarų sklypas tinka 
sporto .‘aikštėms įrengti, dar
žams, pastatų praplėtimui ir po
ilsiui.

Namų vidaus perstatymo, 
įrengimo ir pritaikymo gimnazi
jos reikalams projektu įrengia
ma 11 klasių salė, mokytojų, 
direktoriaus ir raštinės kamba
riai, keliasdešimt bendrabučio 
kambarių su įterptais kamba
riais auklėtojams, 11 nedidelių 
butų bei pavienių kambarių mo
kytojams apgyvendinti ir kt. 
patalpos.

• Argentinoje pagaminta jau 
4-ji lietuv. plokštelių laida. Pir
miausia Odeono atstovybė paga
mino K. Petrausko ir O. Kaskos 
įdainuotų plokštelių, paskum sa
vo plokšteles šv. Cecilijos cho
ras, toliau — smuik. E. Kupre- 
vičiūtė su savo broliu pianistu 
vienoj pusėj Budriūno "Raudą”, 
o kitoj Čiurlionio — "Preliu
dus”. Dabar "Daina” išleido pir
mojoj plokštelėj ”I<ur giria ža
liuoja” ir "Pasisėjau žalią rūtą”, 
"Vai^žydėk”, antrojoj — "Vai 
liūdnas liūdnas žalias berželis” 
ir ."Vėjo dukrą", trečioj — "Pa
skutinis vakarėlis”, "Vai gudri” 
ir "Stikliukėlis.”

TAUTINIŲ KORP! 
SAMBŪRIO 

NEW YORKE IŠKYLA

Iš viso
Dėl šių apskaičiavimų tenka 

pasakyti, kad spėjamoji persta
tymo suma galės tikrumoje ki- 
tėti. Perstatymo išlaidos galuti
nai paaiškės, pavedus rango
vams darbus. Lėšas telkdama, 
Krašto Valdyba jau kreipėsi į 
vokiečių valdžios įstaigas ir 
tarptautines organizacijas, pra
šydama paramos. Valdyba darys 
visa kas galim, kad gauti lėšų 
visa kas galima, kad gauti lėšų 
ne tik iš savo 
iš kitataučių 
įstaigų. Bet, 
tikinimų, kiek 
bus atsižvelgta, Krašto Valdy
ba turi skelbti lietuvių visuome
nei visą reikalingą sumą ir pra
šyti jos dosnios paramos, juo la
biau, kad pačios įkalkuliuotos 
sumos yra labai žemos ir prak
tiškas perstatymo ir įrengimo 
vykdymas gali pareikalauti di
desnių lėšų.

'jai.hūd;
palikti, jiems'd: 
ti nebegalį.
• Lietuos Profesorių Draugija 
Amerikoje savo sąrašuose turi 
70 narių. Jų bent 23 gyvena 
Chicagoje, o visi kiti — išsiblaš
kę po visą plačiąją šalį. Maža da
lis — apie 15 žmonių — dirba

• Augsburge atnaujinamas Lie
tuvių Paminklinis Kryžius, dėl 
kurio Dr. Marcilionis tarėsi su 
miesto statybos įstaiga ir kuni
gaikščio Fuggerio architektu, 
inž. K. Fend. Eksperto-meninin- 
ko Nothoferio padaryta kryžiaus 
atnaujimui sąmata yra 790,— 
DM sumos. Iš Amerikos lietuvių 
gauta aukų 250,— DM. Dr. Mar- 
cilionio susitarimu, kunigaikš
čio Fuggerio turtų administra
cija imasi kryžiaus atnaujinimą

Lietuviu Prekybos Namai 
Chicagoje

Sambūrio nariai su šeimomis 
ir svečiais liepos mėn. 12 d. rin
kosi Pranės Lapienės vasarvie
tėje, norėdami iš miesto ištru
kę, pasigrožėti jaukia gamtos 
aplinkuma, nors trumpam už
miršti kasdienybę ir prisiminti 
studentų dienas.

Sutraukė gražus Tautinių 
Korporacijų Sambūrio narių ir 
svečių būrys. Tarp svečių ma
tėsi H. Strumskis, dail. Adomas 
Varnas ir kt. Ypač skaitlingai 
buvo atstovaujama Moterų Vie
nybė, su Strumskiene priešaky
je.

Prie stalų besišnekučiuojant 
jaukiai praleista keletas valan
dų. Prisimenant studentų die
nas, sudainuota lietuviškų dai
nų, vadovaujant Sambūrio vyr. 
dainininkei Vincei Jonuškaitei.

Po Sambūrio pirmininko Dr. 
Eug. Noako įžanginio žodžio 
dail. Petras Kiaulėnas skaitė 
paskaitą apie modernųjį meną. 
Iškylos dalyviai čia taip pat tu
rėję progos apžiūrėti lietuvių 
dailininkų kūrinių parodą.

Visi patenkinti grįžo į mies
tą, į savo kasdienybę, bet dva
sia sustiprėję, laimingą studento 
jaunystę prisiminę.

. Br. Pak.
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ja, pergyvenusi pačius kritiš
kiausius jos steigimo ir ugdymo 
laikus, ją remiant visuomenei, 
be abejonės ir tolimesnėje atei
tyje, kol neatgausime laisvosios 
tėvynės, ne ]tįk gyvuos, bet telks 
vis didesnį lietuvių vaikų skai
čių.

Jeigu nepalankiose Diepholz’o 
sąlygose mokinių skaičius, be 
ypatingų raginimų išaugo iki 
200, tai naujuose namuose visai 
lengvai mokinių galėtų būti ir 
400 bei 500. Dėl ypatingų emi
gracijos sąlygų, nepalankių dau
giavaikėmis šeimoms Vokietijo
je lietuvių vaikų skaičiai yra 
proporcingai, didesni kaip bet 
kur kitur. Mokyklinio amžiaus 
vaikų dabar yra apie pusantro 
tūkstančio.

ju subūrimui kliūtys 
daugiau materialinio pobūdžio, 
tėvų neturtas, nepalanki geogra
finė Diepholz’o padėtis ir,, pa
galiau, vietos ir lėšų stoka iš
maitinti ir sutalpinti didesnį mo
kinių skaičių. „Tėvai ne visada 
pajėgia apmokėti vaikų kelionės 
išlaidas, ypač tose šeimose, kur 
į gimnaziją leidžiami du ar net 
trys vaikai. Gamnazija, nors ir 
kaip norėdama padėti, tuo tar
pu irgi negali prisidėti šias iš
laidas padengti.

Šuoliais kylant mokinių skai
čiui, gimnazijai susidaro visa ei
lė problemų. Reikia ne tik lėšų 
jiems išmaitinti, bet reikia vie
tos juos patalpinti ir jiems ap
gyvendinti įrengimų. Padidėjus 
mokinių skaičiui, pavyzdžiui, 
penkiasdešimčia, talpinant mo
kinius kad ir po penkis yienariie 
kambaryje, jau reikalinga 16 
kambarių, taigi jau normalaus 
naujo namo. Jiems reikalinga 
50 lovų, patalinių, spintų, stalų, 
kėdžių, indų, o klasėse irgi pa
pildomų mokyklinių suolų ir pan. 
Jeigu, mokinių skaičiui augant, 
atsiras geraširdžių lietuvių vis 
didėjantieji Rėmėjų Būreliai 
jiems išlaikyti, tai be išlaikymo 
išlaidų dar reikalinga tiems mo
kiniams atitinkamų patalpų ir 
įrengimų, reikalaujančių tūks
tantinių sumų.

Vokietijos Krašto Valdyba ir 
gimnazijos vadovybė, iki šiol pa
jėgusios tas problemas išspręsti 
ir, suteikusios vis didėjančiam 
vaikų skaičiui pastogę ir moks
lą, nesibijo ir naujų problemų, 
jeigū lietuvių visuomenė pa
rems jos dabartinį sumanymą 
įvykdyti, o Rėmėjų Būreliai ne
paliks savo globotinių be para
mos. Ji tikisi, kad, dokumentuo
dama gyvais pavyzdžiai praktiš
ką savo sumanymų vykdymą ir 
nepaprastą šios įstaigos svarbą 
lietuvių išeivijos gyvenime, ji 
sulauks vis didėjančių Rėmėjų 
Būrelių, kurių pasiaukojimo at
pildas bus šimtai priaugančios 
susipratusios naujosios lietuvių 
kartos vaikučių.
' Jei dėl kurių nors priežasčių 

ateityje gimnazija nustotų veik
ti, namai bus panaudoti kitam 
lietuviškam kultūriniam ar kari- 
tatyviniam reikalui: amatų mo
kyklai, senelių, invalidų ar vaikų 
prieglaudai, sanatorijai ar poil
sio namams ir pan.

ĮSIGYKITE NAUJAI IŠLEISTĄ KNYGĄ

RAUDONASIS SIAUBAS
Pabėgusio rusų karininko pergyvenimai ir pasakojimai apie 

baisų gyvenimą Rusijoje ir okupuotoje Vokietijoje

Išleido leidykla Dobilas. Kaina $ 1.25.
Užsakymus‘prašome siųsti: Edvardui Vilučiui,

3736 Pulaski St., E. Chicago, Indiana.

TUOJ IS1GYKIT 
ŠIAS KNYGAS!

Aušrelė (elementorius)
Stop. Zobarskas ________

Aukštųjų Šimonių Likimas 
Ieva Simonaitytė____ ——.

Anglų kalbos gramatika
J. Kukanauza ______ _

Anderseno pasakos
..................... . ......................... 2.00

Anglų kalbos gramatika 
V. Kamantauskas ....

Aukso kirvis
Juozas Švaistas ____

Barabas
Paer Lagerkvist____

Baltasis Vilkas
K- Binkis____ ______

Balutis
J. J. Bačiūno leidinys ..

Baltaragio malūnas
K. Boruta__________

Broliai Domeikos
L. Dovydėnas ______

Buriavimas ir jūrininkystė
B. Stundžia____________ 2.00

Didžiosios atgailos
R. Spalis J------ ....

Džiaukis gyvenimu
O. Swett Marden___

Doleris iš Pittsburgho 
Stepas Zobarskas ..

Daili saulytė

Gyvačių lizdas
Francois Mauriac

Gatvės Berniuko Nuotykiai 
R. Spalis __________ ,__ 5.00

Gimdytoja
Francois Mauriac _______ 1.75

Giesmė apie Gediminą
B. Sruoga ir V. Petravičius 2.00 

Gintariniai vartai
N. Mazalaitė____________ !

Gimtojo žodžio baruose
P. Jonikas______________ 1

Gyvulių ūkis
George Orwell _________ 1

Haufo pasakos I ir II dalis
................................................2.75

CHICAGOS 
GYDYTOJAI

. Įmonės vedėjas JUSTAS LIĖPONIS 

3222-24-26 So’ Halstėd St., C1 
Tel. Victory • 2-4226

Baltimore, Md.
Antanas česoni'S 
1323 -Hollins St.

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

Bačiulis A.,
9 Broad St.

Chicago, III.
Jonas Paplėnas,

4416 So. Hermitage Avė., 
YArd 7-0191

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

Detroit, Mich.
Vi. Pauža; 

9124 Quincy Avė.

.Newark, New Jersey 
A. S. Trečiokas, 

314 Walnut St.

New York-Brooklyne 
Antanas Sbdaitis, 
57-56, 63rd St., 

‘•Maspeth, N. Y.' *
Omaha, Nebr. 

J. Povilaitis, 
5617 So. 31 St

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

Hamiltęn, Canada 
Antanas Mingėla, 

190 Cątherine St. S.

Montreal, Canada
Stepas Kęsgailą, 

. 6882 Beaulieu St.

Toronto, Canada
Jonas Paršeliūnas,

62 Pauline Avė.

Welland, Canada
Žukauskas Kazys 
87 Thorold Rd.

Anglijoje
Dainora Daunoras
49 Thornton Avė. 
Tliurnham Green, 

London W. 4 -

Australijoje
Povilas Lukošiūnas, 

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

Australia
P. Ambraza

29 Elsemere Št. 
Kensington

■ Sydney
Brazilija 

Meldutis Laupinaitis, 
Caixa Postai 118

Sao Paulo
Colombia

K. Klastauskas, 
‘. Apartado nae 2336 

- . Medellin ;■
»

. Venesueloje
Antanas Diržys, ■ 

, Ąyenidą .AJąyon No. 6 
Oeste ’ /

'■ Maracay, Edo, Aragua
' ■ . . 1 .

Kazimieras Sapieha
B. Sruoga _______

Karoliai
Guy de Muupassant__ 1.. 2.50

Kaip jie mus sušaudė
J. Petruitis _________-__ 1.80

Kuprelis
Ignas šeinius ____

Kalorijoj ir doleriai
Vilius" Bražviįius ...... ___ 2.00

Kryžkelės
A. Vienuolis__________

Konrodas Valenrodas
Adomas Mickevičius__

Keliai ir kryžkelės
Putinas _____________

Kaimiečiai I d.
Reymond_ ,_______ "...

Kelias į pasisekimą 
Grabau - Grabauskas

Lietuvių Kalbos Istorija
» Dr. P. Jonikas____ ....

Lyrika
K. Binkis “.__ ..__ ....__

Loreta
Stasius Būdavas______

Lietuva
A. Bendorius ___ -----

Lietuvių Literatūrą
Pranas Naujokaitis ___ — 2.00

Lietuvių Tautos Kelias
M. Biržiška ____________ 8.00

Lietuvių kalbos vadovas
Red. prof. Skardžius ------ 4.50 

Lietuviškos pasakos
J. Balys___________

Lietuvių poezijos antologiją
J. Aistis ir A. Vaičiulaitis 6.00

Lekučio atsiminimai (jaunimui)
A. Giedrius ___ _________ 1.50

Lietuvių archyvas
Bolševizmo metai :______ 8.00

Lietuvos Valstybes 
Konstitucijos

------- .,..;..L------o.7o 
Lietuva tironų Pančiuose

.B. T, Dirmeikis ir V. Rastenis 
(Jęnas Andrūnas ir Petras 
Svyrius)'________________ 1.50

Mažasis Lietuviškai 
Angliškas žodypas.

Vilius Pėteraitis ...
Metūgės

B. Pūkelevičiūto ...
Mėnuo vad. medaus

N. Mazalaitė ___ _______ 2.60
Meškiukas Rudnosiukas

Vytė Neptūnais, ....—..-u 2.00

Namai ant smėlio
J. Gliaudą..........

Nemunas
St. Kolupaila ...

Neramu buvo Laisvės Alėjoj 
B. Daubaras __________

Our Country Lithuania
V. Augustinas_________

Po Tėvynės dangum ' 
žodžiai vytės Nemunėlio. 
Paveikslai V. Augustino .. 2.00

Petras ir Liucija
Romain Rolland ____ .'....

Pasaulio Lietuvių žinynas 
Anicetas Simutis 

Princas ir elgeta 
Mark Tvvain -__

Pirmas rūpestis 
.Jurgis Jankus ..

Prfigaro pošvaistės
V. Alantas________________ 8.60

Partizanai už gelež. uždangos 
Daumantas ________

Per Klausučių ūlytėlę
Liudas Dovydėnas __

Pietų vėjelis 
Vytė Nemunėlis ____

Paklydę paukščiai I 
Jurgis Jankus____

Paklydę paukščiai II
Jurgis Jankus ____

Petras širvokas
Juozas švaistas ...

Pabučiavimas
J. Grušas ______

Raudonasis siaubas
Salik Vogulov ....

Raudonasis Tvanas
Ignas Šeinius__

Raudoni batukai 
Jurgis Savickis ______

Ramybė man
J. Kėkštas___________

Raguvos malūnininkas
V. Tamulaitis ________

Sudie, pone čipse
James Hilton ________

Šilkai ir vilkai
Runcė Dandiorin is____

Saulės laikrodžiai
Henrikas Nagyi._________1.00

San Michael knyga I
Axel Munthe  ___________ 2.50

San Michael knyga II
Ąxel Munthe____________ 2.50

šventieji akmenys 
Faustas Kirša .

šventoji Lietuva
Jurgis Savickis

šventoji Inga
A. Škėma _____________

Tarp žalsvų palapinių
P. Kesiūnaš ___________

Tėvų pasakos
A. Giedrius ___________

Tolimieji kvadratai
J. Grišmanauskas ____ ..

Tautosakos Lobynas
J, Balys ......—...—— 3.00 

Totjjąą Nįperąadis
August Gąilįt ......

Trylika nelaimįų
Ę. Spalis ________-

Tarp pelių įr vyrų
John Steinback ____

Tėvelių pasakos 
Ą. Giedrius _______

Ugnies pardavėjas 
Balys Rukša .....__

Velykų pasakos
N. Butkienė ____________ J.00

Vidurnakčio vargonai
Česlovas Grincevičius ___ 1.50

Vincąs Krėvė Mickevičius
_ 2.00

- 2.00

... 0.75

... 3.00

,. 2.50

Vaikų knygelė
M. Valančius —

Vieiterį pietai ir vieną savaitė
B. Gaidžiūnas ____________ 1.50

Varpai skamba 
Stasius Būdavus_ _

Vyturėliai Laukuose
Vikt Šimaitis ------------ — 0.76

Taupioji Virėja

Užuovėja
• M. Katiliškis

Žemaičių žemė
A. Vilkinis ------------

žemaičių krikštas
P. Abelkis -..............1--------- SAO

žvaigždėtos naktys
' Aūgustaltytė-Vąičiūnienė 

žmonės ant vieškelio
Liūdas Dovydėnas------------ 1.00

1.50



PALOSI JŲ ATSPINDŽIAI IR 
MOŠŲ NEPItAARTI 

DIRVONAI

Phone foryour...

DEJA, NE LIETUVOS 
VĖJAS...

žmogų.

. Apsaugoja tėvus, vaikus iki 18 
metų. Užmoka išlaidas iki $9.000. 
Dviems metams šeimos apdrauda 
$10.00, atskirai pavieniam $5.00.

Skambinkit: LO 1-7795
PAULINA MOZURAITIS 

13706 Benwood Avenue '■

jo "pęsimizamas” . ir]

D I It V X

žmogus
BRONYS RAILA

A. KRAUSAS

Vasaros atostogų metu nesi
leisk į kelionę be PASAULIO 
LIETUVIŲ ŽINYNO, kurio pa
galba bet kuriame pasaulio mie
ste atsidūręs greitai susirasi lie
tuvių koloniją, įstaigas, organi
zacijas ir atskinis veikėjus. Be 
to, ŽINYNE rasite smulkiai iš
aiškintą naująjį Jungt. Amer. 
Valstybių Walter-McCarren Imi
gracijos ir Pilietybės Įstatymą, 
vizų gavimo ir įvažiavimo pro
cedūrą, rasite plačiai ir supran
tamai išaiškintą J.A. Valstybių 
mokyklų sistemą, kaip įsigyti 
specialybę ar patekti. į pelnin
gesnę profesiją. Turėdami ŽI
NYNĄ jusite, kad po ranka 
Jums yra viso pasaulio lietuvių 
įstaigos, organizacijos, visuo
menininkai, profesoriai, dailinin
kai, muzikji; žurnalistai, rašy
tojai, .įvairių religijų dvasinin
kai ir t.t. Panašaus leidinio lie
tuvių1 kalboje dar nėra buvę. 
ŽINYNAS būtinai reikalingas 
kiekvienam . kultūringarų lietu
viui. Reikalauti pas platintojus 
arba tiesiai iš redaktoriaus pa- 
siunčiant. penkis dolerįus: Mr. 
A. Simutis, 41 W. 82 St., New 
York 24, N. Y. - (32)

POLIO
APDRAUDA

Mano mokytojas 
VYDŪNAS

Labai gerai, kad Literatūros 
Lankai įdeda tokių užsieniečių 
literatų nuomones.' Jos teikia 
medžiagos palyginimams, jos 
ąiškiau nušviečia ir mūsų lite
ratūrinius galvojimus. Kaip nai
viai užsienietis iš laisvojo pa
saulio tesuprastų "persekiojamo 
žmogaus” sąvoką, jis yra mums 
įdomus ir mes galime kitaip dėl 
jo nuomonių pasisakyti. Mes 
galime drąsiai tvirtinti; kad tik
rai persekiojamo žmogaus "mi
tas” ir esencija šiuo* metu yra 
ne Vakaruose, ne Vakarų Euro
poje, bet Rytų Europoję, .sovie
tų pavergtuose kraštuose,„ Azi
joje. VĄkarų rašytojo pavaiz
duotos "persekiojamo žmogaus”! slų. Nerasi nei žodžio ąpie per
kančios, ‘ ....................... ■

apie kovą dėl jo laisvių sugrąži
nimo ar apie Lietuvos nepri
klausomybę. čia tik pabrėžiama, 
kad svarbus jii tikslas yra "grą
žinti literatūros, kaip estetinės 
kūrybos, nepriklausomybę”, iš
laikyti nuolatinį kontaktą su Va
karais (kaip pasirodė, ligi’ ko
munistų Aragono ir Eluardo 
imtinai), atstatyti normalią ver
tybių gradaciją, atsigręžti į me
tafizinės žmogaus prasmės' laike 
klausimą, kaip nusakė J. Gir
nius, ir pan. Jie nekuria jokios 
naujos literatūrinės „srovės, jie 
neutralūs betkokioms pasaulė- 
žiūroms, kiekvienas asmeniškai 
atsako už savo nuomones ir ke- 
H1>- j .

, čia yra svarbūs klausimai, ir 
pasisakyti dėl jų buvo šii) straip
snių serijos pagrindinis tikslas.

....... ’

girnas Veldėtojo”, kuris buvo iš- ir daina taip suaugęs ir 40 metų 
vadovavo Giedotojų Draugijos 
chorui, kol vokiečiai jį su kito
mis draugijomis 1935 m. užda
rė.

Nevien su daina apkeliavo 
Prūsų Lietuvą. Jis yra su "pa
skaitomis ir kalbomis keliavęs 
po visą Lietuvos kraštą. Kartais 
nukildavo ir užsienin kalbėti 
apie garbingą lietuvių tautą. Jis 
tris kartus lankėsi Šveicarijoje 
ir laikė paskaitų Berne, Ženevo
je, Asconoje. Nuo 1900 m. lan
kydavosi miestuose ir mieste
liuose Didžiojoj Lietuvoj, kur 
ypač jaunimui yra skaitęs šim
tais paskaitų.

(B. d.)

Įvairios gadynės išryškina vis 
kitokius žmonių tipus. Tuos 
žmones vaizdžiau už istorikus 
parodo rašytojai ir dailininkai. 
Todėl literatūroje ir dailėje pa- 

, prastai randame ryškiausius ko
kios nors gadynės žmones. Ne 
visuomet jie atitinka laikotar
pio realybę. Sakysime, kartais 
laimingoje gadynėje kaip tik 
sutinkame nusiminusį žmogų, ar 
atvirkščiai, čia veikia mados.

Jei pažiūrėtume į pastarųjų 
^P>oros šimtmečių literatūros is- 

. ’> toriją, aptiktume ten atvaizduo-
, tą labai įvairų žmogaus tipą.

Pamatytume, kad tam tikrais 
laikotarpiais buvo įsivyravęs 
verkšlenantis žmogus. Kitą kar- 

. tą — labai nusiminęs, kenčian
tis ir net palinkęs nusižudyti 
žmogus. Po to, — maištaujan
tis, kovojantis, didvyriškas, opo
zicionierius iš principo. Arba 
vėl — svajotojas, bėgantis nuo 
gyvenimo j pasakų ir legendų 

- pasaulį. Arba sutingęs, visiškai 
pasyvus, veltėdis. Maištaujantis 
prieš Dievą, pagaliau grynas be- 

. dievis, arba palinkęs j mistiką, 
pagilinto tikėjimo skelbėjas. Die
vo jieškotojas. Tai vėl — realis
tas, cinikas," kuriam nieko nėra 
"augšto ir švento”...

Tuos žmogaus' tipus paprastai 
pagimdo tam tikros gyvenimo 

■ sąlygos, istorinės ir ekonominės, 
kaip lygiai politinės ir dvasinės 
aplinkybės. Rašytojai ir daili
ninkai sugauna tuos bruožus, 

. paryškina, pagaliau sukuria "iš 
nieko", prideda, iškraipo, tyčia 
nedasako ar "persako”.

Dabar susiduriame vėl su 
naujo žmogaus tipu mūsų gyve
nime, taigi ir literatūroje. Mūsų 
čia nagrinėjami Literatūros 
Lankai yra įsidėję Renė Marill- 

■ Albėrės straipsnio vertimą apie 
. persekiojamo žmogaus mitą šių 
dienų Europos literatūroje. Lai
kyčiau, jog "persekiojamo žmo
gaus” problema šių dienų lietu
viams turėtų būti arti prie šir
dies.

no kūryboje vyrauja. Juo la
biau, kad jau yra susidaręs jo 
"mitas”, legendos ir pasakos 
apie jį. Galėtume pasakyti prie
šingai: kada trečdalis viso pa
saulio žmonių jau yra nuolat 
policijos persekiojami it jų sme
genys "mazgojami”, likusieji du 
trečdaliai greičiau snaudžia ir 
miega, kartais, sunkiai susap
nuodami nuo perriebios vaka
rienės ir šiaip visokių amžių 
bėdų”.

drauge jo "didvyriškumas” ir 
"kovotojiškuma'š”, — yra kone 
menkniekiai, palši, ir lėkšti at- 

’spindeliai, palyginus su perse
kiojamo žmogaus-kančiomis, pe
simizmu, didvyriškumu ir kovo- 
tojiškumu už anapus geležinės 
uždangos.
• Ir čia mes neišvengiamai tuoj 
sustojama ties klausimu: o kaip 
lietuvis rašytojas, laisvas lietu
vis rašytojas Vakaruose žiūri į 
persekiojamo ir kovojančio žmo
gaus problemą? Kaip jis ją rodo 
mūsų literatūroje?

Pastatę tokį klausimą, pama
tome ne -visai linksmą vaizdą. 
Lietuvis rašytojas, visa jaunų 
rašytojų grupė, apie tas proble
mas savo straipsnio ligšiol ne
parašė, o turėjo imti verstis sve
timo ganą miglotą ir mums ma
žai realų straipsnį. O juk mes 
turėtume didesnį patyrimą ir 
reikalą pasakyti, jog — yra šių 
dienų Europoje persekiojamas 
žmogus! Jis yra žinomo "Liki
mo" ir žymiai daugiau persekio
jamas, negu Graham Green ar 
Albert Camus romanų persona
žai ...

Mūsų rašytojai tbkį persekio
jamą žmogų jau mėgina atvaiz
duoti. Gal dar Jabai silpnai, ne
tiksliai, negiliai, bet kągi mes 
kalti, — pagal Jurgį ir kepurė. 
Lyrikoje tai bando Kėkštas, 
Brazdžionis, daugelis kitų; pro
zoje — Jankus, švaistas, Gliau
dą, Ramonas, Kesiūnas, Tūlys... 
Davė tokių žmonių ypač Vytau
tas Alantas Pragaro Pošvais
tėse. Ir kaip tik Literatūros 
Lankų kritiko jis buvo labiau
siai išjuoktas ir atmestas. Jo 
teorijos buvo pavadintos "didele 
dalimi pusiausvyros netekusio ir 
viską praradusio žmogaus pa
triotinis šauksmas” (Lit. Lan
kai, 1 nr., 31 psl.). O juk tai 
buvo kaip tik to persekiojamo 
žmogaus šauksmas. Persekioja
mas žmogus paprastai netenka 
pusiausvyros, jis blaškosi, veikia 
kaip "apsėstas”, jame prapuola 
"normali logika”, jis pradeda ti
kėti j kokį nors mitą, jieško iš
ganymo ir apsaugos, nes, anot 
Merill-Albėrės, "juo niekas ne
sirūpina, niekas jo negina”. 
Kai užsienietis apie tai sako, ge
rai, —•’ liet kai savas toje dva
sioje kuria, jau labai blogai.

O būtų jau laikas daugiau 
pramatyti užsieniečių naivumą 
ir savųjų nuoširdumą.

EUROPOS SNOBŲ IR SIBIRO 
TRAGEDIJOS

It kam kalbėti, kad "Likimas” 
puola mūsų civilizaciją arba kad 
Likimas persekioja žmogų? Ar
ba kad persekiojamas žmogus 
jau sudaro "mitą”? Mūsų civi
lizaciją puola ne kažkoks pa
slaptingas Likimas, o bolševiz
mas. Puola komunistinė Rusija 
drauge su ja dabar ir komunis
tinė Kinija ir įvairūs Kremliaus 
klapčiukai visame pasaulyje. Ne 
Likimas puola, bet bolševizmas 
ir visi kiti totalizmai, tų pačių 
žmonių grupės, užsimojusios 
smurtu užvaldyti kitus žmones. 
Persekiojamas žmogus nėra joks 
mitas, o pati skaudžiausia ir ap
čiuopiamiausia dabarties gyve
nimo tikrovė. Gal kam iš šono . 
žiūrint tai ir atrodo mitas, bet 
ne aštuoniems šimtams milionų 
Kremliaus pavergtų tautų. Ne
buvo tai joks mitas ir milionui 
praėjusio karo politinių pabėgė
lių, pavadintų DP. (Dabar pa
aiškėjo, kad Vakarų demokrati
joms DP labai patinka ir jų 
skaičių norima padauginti, lei
džiant bolševikų enkavedistams 
terorizuoti tuos kinus ir korė- 
jiėjius karo belaisvius, kurie 
nenori grįžti namo, kaip lygiai 
UNRROS laikais buvo raginami 
ir net prievarta varomi j Rusiją 
visi karo pabėgėliai, atsidūrę 
Vokietijoje, Italijoje, Švedijo
je ...).

Taip, vakariečių literatūra iš 
persekiojamo žmogaus nori da
bar susikurti "didvyrį”, nors ir 
gana mizerną. Jei toks persekio
jamas žmogus, nežiūrint visko, 
visdėlto dar ryžtasi kaip nors 
gyventi, nesinuodija ir nesiskan- 
dina, — sakoma, kad jis jau 
"didvyriškai” apsisprendžia, kad 
jis "kovoja”, kad jis nėra "pe
simistas”... Be abejo mūsų re
zistencijos pastangomis 1947 
metais atgabentas į Vakarus 
vienos lietuvės tremtinės laiš
kas iš Sibiro Vorkutos anglių 
kasyklų turėtų būti laikomas 
labai pesimistiniu ir nekovingu. 
Nes ta moteris savo artimie
siems Lietuvoje rašė; "Viešpa
tie, tegu kyla karas ir ameri
kiečiai tegu numeta čia atominę 
bombą, tada . pasibaigtų visos 
mūsų kančios”....

Baisiai nelygūs skausmo mas
tai, didvyriškumai ir pesimiz
mai.

ŠIŲ DIENŲ "DIDVYRIAI”

. . Straipsnio autorius sako, jog 
paskutinio dešimtmečio geres
nieji Europos rašytojai kvėpuo
ja tragizmo oru. Jie vis daugiau 
ima rodyti persekiojamą žmogų, 
tokį didvyrį, "kurio laisvė yra 
be perstojo trukdoma ir ku
riam visus veiksmus diktuoja 
baimė prarasti savo vietą uni- 
verse”. Baimė dabarties, bai- 

” mė rytojaus, persekiojimo pavo
jai, policija, teroras. "Juo nie
kas nesirūpina, niekas jo negina. 
Niekam nesvarbu, kuria kryp
tim palinks jo gyvenimas.”' Tą 
žmogų ’ persekioja ir žaidžia 
Lik imas, kuris slypi jo 
vidiniame bejėgiškume. Todėl 
toksai žmogus yra labai ken
čiantis, juodas pasimistas, jis 
jaučiasi, kaip "apsėstas”. Bet 
jis kovoja su Likimu, kovoja 
didvyriškai. Gyvenimas žiaurus, 
ir kai žmogus gali tvirtinti, kad 
visdėlto reikia gyventi, jis jau 
didvyris ... "Akių užmerkimas 

- čia nieko negelbės. Likimas puo- 
J\|įja mūsų civilizaciją. Reikia tai

IJpavaizduoti literatūroje. Negali
ma nuo šio baisaus reiškinio nu
sigręžti. Gal persekiojamo žmo
gaus mitas, užvaldęs mūsų lite
ratūrą, neturi davinių mums pa
tikti. Bet jie atitinka realiąją 
padėtį”.... 1 .

Taip samprotauja Renė Marill
*■ -Albėrės ir, be' abejo, su; daug 

teisybės, mūsų pačių jau isgy- 
, ventos ir dar išgyvensimos. Bet 

jo samprotavimai tuo pačiu yra 
ne mažiau miglęti ir gerokai ne- 
tikslūs.

Į(k Jei keliolika gerų Europos ra- 
'•^Kytojų (kaip A. .Camus, A. Mal-

^n-aux, G. Onvell, G. Green, A., 
Koestler, neskaitant eilės emi
grantų)- persekiojamą žmogų 
yra pastatę prožektorių švieson, 

. tai tas dar toli gražu nereiškia, 
> ; . kad toks žmpgus dabartinėje me- 
I ■ " ' • ■ ' ' -

Kai Lietuva išgyveno su n- i 
klausias ir tamsiausias savo is
torijos dienas, kai lietuviam bu- ’ 
vo uždrausta sava spauda ir i 
veiklesnieji buvo tremiami, kaip i 
ir šiandien į Sibirą, Prūsų Lie- ' 
tuvoje gimė viena šviesiausių ir 1 
stipriausių asmenybių. 1868, m. i 
kovo 22 d., šventadienį, apie 9 i 
vai. ryto, Verdainės šventnamio i 
varpams gaudžiant Jonaičiuose, i 
Šilutės apskrity, išvydo pasaulio 
šviesą Vilius Storasta-Vydūnas. ]

Tuomet Storastų šeima gyve- ’ 
no pas savo giminaitį, pasiturin- i 
tį stambų ūkininką Plikaitį, at- ’ 
skiruose nameliuose ant pat še- < 
šos upės kranto. Juose ir gimė ; 
velionis dr. Vydūnas.

Jo tėvas, Ąnskis Storasta, : 
vienas iš jaunesniųjų ūkininko , 
sūnų, linkęs į mokslą, baigė Ber
lyne Misionierių Seminariją. Jau ; 
turėjo išvykti į Afriką. Tam , 
tikslui buvo išmokęs olandų ir | 
anglų kalbas. Bet turėdamas 
silpnus plaučius ir silpną skilvį, 
turėjo nuo tolimos kelionės ir ■ 
tų pareigų atsisakyti.' Tad ku
nigavo Naumiesty, Didžiojoj t 
Lietuvoj. Vėliau vedęs atvykda
vo į Jonaičius, nes motina neno
rėjo vykti j rusų valdomą Lie- ; 
tuvą. Paskiau tėvas nukilo j 
Naukiemj, Pilkalnio apskriti n, 
kur įsteigė parapiją, čia laikė 
pamaldas, o šiokiomis dienomis- 
mokytojavo. Tėvas buvo kilimo 
iš Pagirių kaimo, Šilutės apskri
ties. Jis mirė 1909 m. rugsėjo 
29 d. išgyvenęs 66 metus.

Vydūno motina, Marė Ašrrio- 
naitė, buvo ūkininkaitė iš Lan
kupių, Priekulės apylinkės. Klai
pėdos apskr. Ji iš stambaus 
ūkio, esančio prie pat Minijos 
upės. Kabai mėgusi giedoti ir 
dainuoti, o ypač viena būdama. 
Ji besilaukdama ir Viliaus la
bai giedojusi. Motinos brolis bu
vo sakytojas, giesmių autorius. 
Vydūno motina išgyvenusi 71 
metus.

Vydūno tėvai buvo labai reli
gingi. Tėvas, būdamas evange
likų kunigu ir mokytoju, jau 
nuo pat kūdikystės mokė Viliu
ką giedoti šventas giesmes ir 
melstis, o motinėlės malonios 
giesmės supo jį nuo lopšio die
nų. Ta nuostabiai religinga 
Storastų nuotaika nepaliko be 
pėdsakų ir busimajam rašytojui. 
Tėvas vykdamas į kitas parapi
jas pamaldoms, paimdavo ir Vi
lių drauge. Giesmių garsai ir 
pamokslai įsmigo jaunuolio at
mintin.

Savo atsiminimuose dr. Vy
dūnas rašo: "Užgimęs ir aug
damas girdėjau savo tėvelius 
giedant ir. meldžiantis prie ma
no lovelės ir prie lopšelio jaunes
niųjų savo brolių ir seserų. To
liau ir mes vaikai su tėvais sė
dėjom aplink stalą rytmečių ir 
vakarų pamaldoms. Ir vienas ki
tas mūsų turėjo melstis, pats 
sau žodžius susigalvodamas. 
Taip augome su giesmėmis ir 

maldomis j šį gyvenimą”.
Aštuonerių metų sulaukusį 

Vilių tėvas ėmė mokyti lotynų 
ir graikų kalbų. Teko mokytis 
ir atmintinai iš šventraščio: 
"Jame yra gyvybė ir ta gyvy
bė yra žmonių šviesa”. Tie žo
džiai jam visą gyvenimą buvo 
reikšmingi. Motina, Viliukui, 9- 
tuosius metus baigusiam, primi
nė, kad mistikas Wolteradorfas 
tokio amžiaus būdamas net du
kart buvo šventraštį perskaitęs. 
Tada ir Viliukas su dideliu atsi
dėjimu ėmė skaityti Bibliją ir 
kitus raštus iš savo tėvo kny
gyno. Tėvelis rodė Viliukui per 
žiūroną žvaigždes ir supažindi
no su astronomijos pagrindi
niais klausimais. Dar vaikas bū
damas skaitė jis nevieh švent
raštį, liet ir kitus raštus. Ypač 
žymų įspūdį padarė j jį prof. 
Johann Heinrich Kurtz veika
las apie krikščioniškumo istori
ją. Ypač veikė mintys apie Die
vo esimą visame ir jo esimą 
anapus visa ko. Mielai skaitė ir 
nekrikščioniškų tautų šventraš
čius bei padavimus, liečiančius 
religinius klausimus: germanų, 
romėnų, persų ir kt. Taip jo 
akiratis plito ir šviesėjo.

Besiruošdamas j mokytojus 
Vydūnas lankė Pilkanio ir Ra
gainės mokytojų semingrijas. 
Jis išlaikęs atitinkamus egza
minus prie Akademiškos Komi
sijos Karaliaučiuje, įsigijo teisę 
rektoriauti.

Besimokant teko drėgname 
bute gyventi ir susirgti. Pradė
jo plaučiai kraujuoti. Gydyto
jai maža vilties beteikė jam pa
sveikti. Tada 17 metus eidamas 
sukaupė visas jėgas, ėmė žiūrėti 
savo sveikatos, metė mėsą val
gęs, nerūkė ir negėrė svaigiųjų 
gėrimų ir apskritai visą savo 
gyvenimą tvarkingai gyveno. 
Dėl silpnos sveikatos jis paski
riamas j Kintus, miškingoje vie
toje. čia laisvalaikiu drauge su 
kiškeliais ir stirnaitėmis girai
tėje gaivinosi, o darbo metu mo
kė vaikus. Kintuose mokytoja
vo pradžios mokykloje keturis 
metus (1888-1892). čia susipa
žino ir su savo gyvenimo drau
ge.

Vėliau nusikelia į Tilžę ir 
mokytojauja berniukų gimnazi
joje dėstydamas anglų ir pran
cūzų kalbas 20 metų (1892- 
1912). Nuo 1896 m. ligi 1902 m. 
vasaromis jis studijavo Greifs- 
waldo, Bailės, ir Leipzigo uni- 

i versi te tuose, dėl pačių mokslų 
pamėgino, o ne dėl diplomo filo
sofijos, religijų ir kultūros isto
riją, sociologiją, prancūzų, ang
lų ir sanskrito kalbas. Lotynų ir 
graikų kalbas buvo anksčiau tė
vas išmokinęs, lietuvių ir vo
kiečių mokėjo iš jaunystės. Nuo 
1913 m. Berlyne studijavo 8 se
mestrus. Nuo 1917 iki 1919 me
tų dėstė Berlyno Universitete 
lietuvių kalbą ir parašė šiuos 
veikalus: "Einfuehrung in die 
Litauische Sprache”, "Vadovas 
lietuvių kalbai pramokti” ir 
"Deutsch - Litauischer Wort- 
schatz”.

Dr. Vydūno nesuviliojo kar- 
jiera. 1919 m. jis grįžo iš Ber
lyno j savo numylėtą Tilžę ir 
pašvenčia visas jėgas kūrybai ir 
tautiečių žadinimui. Norėdamas 
daugiau suaugti su tauta, jis at
vyksta j Telšius ir čia gimnazi
joje mokytojauja dėstydamas 
lietuvių kalbą ir literatūrą, va
dovaudamas chorui, ruošdamas 
paskaitas ir vaidinimus, čia"dir
bo nuo 1920 iki 1923 m. Vėliau 
1926-1927 m. dėstė kultūros is
toriją Valstybinėje Klaipėdos 
Muzikos Mokykloje.

Dr. Vydūnas nesiauresnį dar
bo barą išvarė ir rašytojo dar
be. 1898 m. jis parašė pirmąjį 
savo dramatinį veikalą "Pasiil-

Labai gerai ir labai neatsar 
giai padarė Lit. Lankų redakci
ja, įdėdama vertimą straipsnio 
apie persekiojamą žmogų šių 
dienų Europos literatūroje.

Tas straipsnis parodė, kokios 
problemos rūpi ir kas jau yra 
Europos literatūroje, bet ko vi
sai nėra mūsų Literatūros Lan
kuose, gana gausios mūsų jau
nesniųjų rašytojų grupės lei
džiamuose.

Antanas Škėma Nepriklauso
moje' Lietuvoje (23 nr.) labai 
šiltai ir entuziastiškai pasveiki
no Lit. Lankų antro numerio pa
sirodymą ir pabaigoje sušuko: 
"Tepučia Graikijos vėjas. Te- 
pučia Lietuvos vėjas”... Pra
šyčiau lejsti būti kiek skirtin
gos nuomonės. Graikijos vėjas 
nam visgi nepučia iš to paties 
vardo Algirdo Landsbergio 'no
velės. Jis šiek tiek padvelkia ne
bent --tik iš Henriko Radausko 
eilėraščių. Bet niekur aš netik 
jokio pūtimo, .bet ir kiek ryškes
nio vėjo dvelktelėjimo nejutau 
iš Lietuvos ...,

Literatūros Lankai yra lietu
viški savo lietuvių kalba ir šiek 
tiek savo stilistinėmis priemo
nėmis. Savo deklaracijoje . (1 
nr.) jie pasisako, jog nėsistato 
sau.jokių lietuviškai politinių, 
visuomeninių ar patriotinių tik-

spausdintas tik po 40 metų ir 
pavadintas Pasiilgimas. Nuo to , 
jaiko ligi -1938 m. Vydūnas be
veik kasmet parašo po vieną 
scenos veikalą. Jis yra parašęs 
tragedijų, misterijų, dramų, ko
medijų ir pasakos vaidinių. Sa
vo dramatinėje kūryboje jis 
vaizduoja ne regimojo daiktiš
kojo gyvenimo kintamuosius pa
vidalus, bet stengiasi išreikšti 
amžinąją tautos sielą. Iš viso 
Vydūnas yra parašęs apie 70 
veikalų. Iš jų nemaža yra ir fi
losofinio, pedagoginio, istorinio 
ir filologinio turinio. Didysis 
tautos mokytojas savo raštais 
stengėsi Lietuvai atskleisti pla
tesnius akiračius, sužadinti tau
rųjį žmoniškumą ir galingąsias 
kūrybos galias, kad jos suskam
bėtų nauju, galingu lietuviškos 
kūrybos žodžiu.

Lietuvos Universitetas įver
tindamas jo didelius nuopelnus 
lietuvių Tautai ir mokslui, su
teikė jam G0 metų amžiaus pro
ga filosofijos garbės daktaro 
laipsnį.

Be pedagoginio ir rašytojo 
darbo Vydūnas gana anksti įsi
traukė j kultūrinę bei visuome
ninę veiklą. Jau mokytojauda
mas Kintuose sakydavo kalbų 
mokytojų .suvažiavimuose bei 
laidotuvėse. Tilžėn atvykęs bu
vo kviečiamas kalbėti liaudies 
susirinkimuose vokiečių kalba.

Vydūnas tautinei sąmonei ža
dinti ir ugdyti plačiai panaudo
jo lietuvišką dainą ir giesmę. 
Jis 1895 m. įsteigia Giedotojų 
Draugiją. Iš pradžių ši draugija 
ruošė koncertus, vakarus bei 
šventes su vaidinimais tik Til
žėje. Bet vėliau choro dainos 
skambėjo nuo Gumbinės iki 
Klaipėdos. Nepriklausomai Lie
tuvai susikūrus iGedotojų Drau
gijos choras atvykdavo ir į Kau
ną, Šiaulius. Metų bėgyje su
ruošdavo po 10 ir daugiau kon
certų. Tai buvo labai svarbus 
darbas, duodąs Liūtinę sąmonę. 
Ankstybesniais laikais, kol vo
kiečiai nebuvo sukiršinti prieš 
lietuvius,,tas choras buvo kvie
čiamas ir į vokiečių parengi
mus, kuriuose dalyvaudavo ir 
nemaža vokiečių administracijos 
žymių valdininkų. Dr. Vydūnas 
su V. Kudirka buvo pirmieji lie
tuviškos muzikos ir dainų pio
nieriai. Vydūnas yra išleidęs tris 
dainų-giesmių rinkinius, ir ne
maža įtakos padaręs jaunesnia
jai muzikų kartai dėstydamas 
muzikos mokykloj Klaipėdoj. Jis 
mokėjo smuiku griežti, skam
binti kanklėmis ir arfa bei tri
mituoti senovišku trimitu, ku
riuo stebindavo Ramb.vno apy
linkės gyventojus ten vasaro
mis apsigyvenęs. Jis su muzika

NESILEISKITE I 
KELIONES...

STUDENTŲ 
SUVAŽIAVIMAS 
IR KAS TOLIAU

Rugpjūčio 22-23 dienomis Chi- 
cagoje, Lietuvių Auditorijoje, 
šaukiamas-JAV vidurinės ir va
karinės zonos lietuvių studentų 
suvažiavimas, šiame zoniniame 
suvažiavime dalyvauti kviečia
mi taipgi ir rytiniuose pakraš
čiuose studijuoją bei šį rudenį 
pradedą studijuoti studentai-ės. 
Suvažiavime pagrindinį dėmesį 
numatoma nukreipti į svarbes
nių studentiškųjų reikalų svars
tymą, kuriam tikslui bus pa
kviesti tinkami prelegentai iš 
pačių studentų tarpo. Platesnės 
informacijos bus išspausdintos 
spaudoje ir biuletenyje (nariai, 
kurių adresai pasikeitė, bei ru
deni pradedą studijuoti, prašomi 
savo adresus pranešti sekreto
riatui). Suvažiavimo proga bus 
surengtas viešas koncertas — 
meno vakaras. Kitos organizaci
jos prašomos šį savaitgalį dides
nių parengimų nerengti.

2. Liet. Studentų S-gos JAV 
Centro Valdyba šitaip pasiskirs
tė pareigomis: Vyt. Kavolis — 
pirm., Vyt. Gylys — vicepirm., 
R? Mieželis ir R. Rauchaitė — 
sekretoriai, G. '^auniūtė — iždi
ninkas (įg. rytiniams pakraš
čiams), K. Kudžma — narys 
ryšių reikalams (jg. Baltų Stud. 
Federacijai), L. Grinius — na
rys soc. reikalams (įg. šalpai). 
Vasaros metu CV pasiekiama 
šiais adresais: pirmininkas — 
5317 So. Maryland Avė., Chi
cago 15, III.; sekretorius — 2419 
W. 45th PI., Chicago 32, III.; 
iždininkas — 4420 So. Talman 
Avė., Chicago, 111. Nario mokes
čių (1 dol.) nesumokėję nariai 
prašomi tai kuo skubiausia pa
daryti.

3. Lapkričio 2G-29 dienomis 
(Padėkos dienos atostogomis) 
Clevelande planuojama surengti 
studijų dienas. Būtų gera, jei 
studentai, galį jose dalyvauti, 
jau dabar savaitgalį šiam tiks
lui paskirtų, ir jei studentams 
artimos . organizacijos šį suma
nymą pagerbtų, kitų parengimų 
tomis dienomis nerengdamos.

Liet. Studentų Sąjungos 
JAV Centro Valdyba
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T C džiūnais, kaip Dimitrovu, Togliati, Manuils-

komunistinio dienraš-

H

Daugiausia žmonių gimsta pa
saulyje iš eilės šiais mėnesiais: 
rugpjūčio, rugsėjo, balandžio ir 
gegužės.

prasimuša į pirmąsias komunistų eiles, jis 
skiriamas jugoslavų komunistų partijos ge
neraliniu sekretorium.

atsiklausęs paskolinau 
jo antraštę, bet kad la
bai man tiko!... Pra
šau atleisti. Daugiau 
taip nedarysiu ...

Prasigers, pražus žmo-

DIRVA

ADOMAS VYČIUS

Mainos rūbai margo svieto ...
Maironis

Ak, berods taip nesenai mes 
palikome savo Lietuvą, o jau 
kiek pakeitimų ... Keičiasi žmo
nės. Keičiasi daiktai, štai, Ru
dokas, Lietuvoje kas sekmadienį 
į miestelį pats dviračiu nudum- 
davo, o dabar čia kas sekmadie- : 
nį iš miestelio su šeimyna Olds- 
mohiliu išslenka — grynu oru 
pakvėpuoti. O Lietuvoje to gry
no oro ir nepastebėdavo . .. Ar
ba Kukauza, Lietuvoje minkš
tam fotely sėdėdavo, interesan
tus priiminėdavo, o dabar... 
šluoja jisai pamažu sau aplink 
Tokį fotelį, o sėdi jame jau ki
tas .. . Ak, visko čia nesuminė
si... Liko Lietliva, toli liko, lyg 
rytų rūkuos raudonuos panė
rus ... O mus likimas, kaip ge
gutė kiaušinį, padėjo į svetimą 
lizdą..., o mes nieko: jau 
plunksnelėm apaugom, sparne
lius išugdom ... Radome čia ki
tus žmones. Kitus daiktus. Ki
tas mintis. Kitas kalbas. Ir tie 
patys pasakymai jau kitą pras
mę turi. Būčiau poetas — ot tai, 
parašyčiau apie tai poemą lyri
nę!.. ., bet dabar štai rašau — 
feljetoną, ne feljetoną ... su
rinkau čia tokius vienur, kitur 
nugirstus posakius — vieną jie 
reiškė Lietuvoje, seniau, o jau 
ką kitą reiškia čia, dabar. . . tie 
patys posakiai...
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1. "Ponas Vyšnėnas naktimis 

nebūna namie ...”
Seniau Lietuvoje:

— Vargšė žmona. Tai tenka jai 
verkti dėl jo ...

D a‘ b ar Amerikoje:
— Tai žmona tur būt džiaugia
si. Už naktinį darbą daugiau 
moka ...

2. "Joną matau dabar kasdie
ną einantį į restoraną ...”
Lietuvoje: — Apsau

gok, Viešpati! Juk tai tikra ne
laimė !
gus ...

A m
Dievui.
rasti darbo restorane ir neblo
gai įsitaisyti.

3. "Vakar vakare Jurgį mątė 
su šokėjomis . . .”

Lietuvoje: — Tai lat
ras! žmonos jam neužtenka! 
Lazdų jam reikia, ne šokėjų!...

Amerikoje: — Tai pa
sišventėlis! Ne gana to, kad 
dirba antvalandžius ir yra visų 
organizacijų valdybose, bet dar 
randa laiko ir tautinius šokius 
organizuoti!,...

4. "Baltrėnui rūpi tik alus...” 
Lietuvoje: — Pražūvęs

žmogus ... Greit nusigyvens vi
siškai ...

Amerikoje: — Ir jam 
pavyko įsitaisyti prie tos "Bal
tosios Meškos”. Gal dabar ge
riau uždirbs ...

5. "Mano vyras yra bosas ..
Lietuvoje: — Tenka už

jausti poniai: štai mano vyras 
kas vakarėlis eina kortuoti, jū
sų — chore gaišta bosu dainuo
damas ... Abu nenaudėliai, nie
ko gero iš jų nebus ...

Amerikoje: — Tenka 
pavydėti poniai: mano vyras 
kaip paprastas darbininkas dir
ba, o jūsų — bosas; matyti, kal
bą pramokęs, apsukrus vyras 
esąs. Jis toli nueis!... |,

6. "Ponia Kumpinskienė bai- j
šiai pastorėjo...” ]

L, i e t u v oje; — Taip ji 
sveikai atrodanti! Į kūną jai-vi
sas valgis eina. Jau jokia liga 
jos, tokios drūtos 'negriebs! De
ja, ne visi mes galime taip pasi
taisyti ...

Amerikoje: — Viešpa- 
! tie, kaip ji nesveikai atrodanti! 

Visas valgis jai tik į lašinius ei
na. Tikriausia turi augštą krau- 

i ją, ar širdis jai šlubuoja ... To
kia drūta, taip ir lauk kad ją 

: koks smūgis ar priepuolis griebs. 
Niekam nelinkėčiau taip laši
niais apsikrauti...

7. "Ar žinai, Varliukaitis na
mus nusipirko, ir automobilį...”

Lietuvoje: — Tikrai ? 
Iš kur girdėjai? Tai naujiena 
įdomi, kaimynėle ... Tad, iki... 
bėgu greit kitiems papasakoti, 
gal dar nėra girdėję ... •

Amerikoje: — Tai jau 
ir naujieną papasakojo ... Pa
sakytum geriau, kas čia neperka 
tų namų ir automobilių ... Tai 
taip nieko įdomesnio, kaimynė
le, ir neturi? Gaila, maniau ką 
išgirsiu, kitiems bus ką papa
sakoti ...

8. "Mataitis yra žurnalistas- 
rašytojas, o jo- žmona — operos 
dailininkė...”
Lietuvoje: — O, per

abų tur būt neblogai uždirba ...
Amerikoje: — Tai iš 

ko gi jiedu gyvena? ...
9. "Karoblių ir Jonukas ir

Magdutė išvažiavo studijuoti..
Lietuvoje: — Ir gerai! 

Ir mano abu vaikai jau nuo 
pernai metų studentauja. Ir Ba
ronų. Ir Likerauskų. Ir Tamo- 
nių. Protingai daro ir Karobliai. 
Užtikrins vaikams ateitį.

Amerikoje: — Stačiai 
stebiuos iš tų Karoblių. Abu dir
ba. Vargsta fabrike. O pinigus 
vis ant to nereikalingo vaikų 
mokslo išleidžia. Tur būt jie ir 
banke nieko .neturi... Nė tele
vizijos. Nė karo padoresnio: su 
kažkokiu 40-tųjų metų džionku 
važinėja. Nusiųstų jie vaikus į 
fabriką, kaip kad aš, ar tams
telė — ir jie prie pinigėlio būtų, 
ateitį užtikrintų ... Neprotingi 
jie žmonės, tie Karoblai...

10. "Vaitiekūnų vaikai kalba
si tarpusavy tik angliškai...”
Lietuvoje: — Tai tė

vai ir tėvynė turi džiaugtis. Jie 
galės pasidaryti puikią karjerą, 
o Lietuvai labai reikalingi žmo
nės, laisvai vartoja svetimas 
kalbas.

Amerikoje: — Tai tė
vai ir tėvynė turi liūdėti. Kal
bėdami šeimoje tik angliškai, jie 
liks svetimi tėvams, o Lietuvai 
jie pražus ...

Dovanokit, pabaigai dar vie
nas posakis, į kurį reaguojant 
išgirdau vienodai ir seniau Lie
tuvoje ir dabar Amerikoje:

11. "Tas ponas Rimas yra 
šviesus, protingas ir energin
gas žmogus. Reikėtų jį daugiau 
į veikimą įtraukti”.

L i e t u v, o j e : — Ką ? Tą 
Rimą? Nieko iš jo nebus, jis 
yra visai netinkamas žmogus, 
tamsta. Nepatariu jo kviestis į 
jokį veikimą.

— Tai tamsta jį taip gerai 
pažįsti ?

— Ne. Nieko aš jį gerai ne
pažįstu ... Bet tiek žinau, kad 
jis mūsų' partijai nepriguli, o 
■priguli priešingai'partijai...

A m e r i k o j e : — Tą Rimą 
įtraukti į veikimą? Na, jau. 
Toks netikęs žmogus. Dar pir- 

• mininku užsimanys būti, tams- 
i ta. Tik toliau nuo jo, to Rimo.

— Ar tamsta jį taip gerai 
pažįsti ?

— Aš jo visai nepažįstu, bet 
man užtenka, kad žinau, kad jis. 
mūsų organizacijoms nepriguli, 
o priguli kaip tik priešingoms...
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P. S. Kolegą K. S. Karpių la
bai atsiprašau, kad ne-

ZINAI?
Iki milono visame pasaulyje 

skaičiuojama vienodai, tačiau 
toliau jau skaičiuojama nebevie
nodai. Anglai su vokiečiais mi- 
lioną daugina iš miliono ir gau
na bilioną, gi bilioną padauginę 
iš miliono gauna trilioną ir t.t. 
Prancūzai ir amerikiečiai bilioną 
gauna padauginę milioną iš tūk
stančio, gi tūkstantis bįlionų yra 
trilionas. Taigi kas Prancūzijoje 
ir Amerikoje yra trilionas, tas 
Anglijoje ir Vokietijoje tėra bi- 
lionas.

Mūsų Kalbos Vadovas sako, 
kad "bįlionas yra milionas mi- 
lionų”, taigi skaičiuojama ang- 
liškai-vokišku būdu.

•

Generolas Douglas MacArthu- 
ras 1903 metais baigė garsiąją 
Westpoint karo mokyklą augš- 
čiausiais pažymiais, kokiais ka
riūnai yra baigę tą mokyklą per 
šimtmetį. Jo vidurkis buvo 98%.

' • . . .

Trygve Lie, 7 metus išbuvęs 
Jungtinių Tautų generaliniu se
kretoriumi, gavo pensiją iki gy
vos galvos 10.000 dolerių me
tams.

užsienio svečių, jų tarpe 30.000 
amerikiečių. Į Jurgio VI-jo ka
rūnavimą 1937 metais tebuvo 
suvažiavę 43.000 užsieniečių.

•
Skyrybų rekordą Holyvude 

yra pasiekęs ųe koks artistas, o 
filmų fotografas George Baimes, 
kuris neseniai pasiėmė septintą 
žmoną.

¥

Kaip žinia, Vokietijoje šešta
dieniais krautuvės uždaromos 
nuo pietų. Vienos didelės Muen- 
cheno krautuvės bandymas pre
kiauti iki šeštadienio vakaro su
kėlė dideles demonstracijas ir 
tos krautuvės langų daužymą. 
Demonstrantų tarpe būta ir 
žmonių su humoru. Vienas jų 
nešėsi plakatą, kuriame buvo nu
pieštas garnys ir toks užrašas: 
"Negalėsiu veikti, jei šeštadienį 
po pietų bus dirbama”.

¥

Vokiečių laikraščiai pasakoja 
ir tokį nuotykį. Vienu traukiniu 
važiavusios trys vokietaitės su
manė pamosuoti pro langą pake
lėje dirbantiems vyrams. Tuo 
tarpu priešinga kryptimi dūmė 
greitasis traukinys. To traukinio 
mašinistas, pamatęs iškištas 
rankas, bandė švilpimu mergai
tes įspėti, tačiau šios nekreipė 
dėmesio ar nenugirdo. Rezulta
te vienai mergaitei nupjautas 
delnas, kitai nunešta ranka iki 
alkūnės ir trečiai tik šiaip su
žeista ranka.

«
Dviejose valstybėse JAV kon

stitucija buvo priimta tik 2 bal
sų persvera: New Yorko valst. 
30 prieš 28 ir Rhode Island — 
34 prieš 32.

*
Kopenhagos miestas kitais 

metais rengiasi minėti 700 metų 
jubiliejų.

¥

Irgi pavardė — Zeke Zzzpt. 
Taip bent esą atspausta Detroi
to telefonų knygoje.

¥

Brangiausioji pasaulyje žemė 
esanti Hudsono pakrantėje, 
West gatvėje. Viena jos pėda 
ten kainuojanti 1500 dolerių.

*

New Yorke, Madison Avenue,
šuniškų reikmenų krautuvėje 
galima pirktis žebenkščio kailiu 
pamuštų šunims vedžioti diržiu
kų po 150 dolerių. ‘

¥

Iš 100 mirtimi pasibaigusių 
susisiekimo nelaimių 23 atvejais 
kaltė tenka alkoholiui, išgertam 
vairuotojui arba suvažinėtajam.

&

Karalienės Elzbietos vainika
vimo iškilmės sutraukė 200.000

Neseniai knygynų languose Europoje 
pasirodė įdomus leidinys. Jis vadinasi "Ti
to”. Tai pirmoji autorizuota Pietųslavijos 
diktatoriaus biografija, parašyta Vladimiro 
Dedijer'io, Belgrado
čio "Burba” leidėjo. Iš knygos teksto suži
nome, kad autoriaus esama artimo diktato
riui asmens, kuris su juo per eilę metų glau
džiai bendradarbiavo ir tokiu būdu jį giliau 
pažino. Be to, daug puslapių užima paties 
Tito atsiminimai bei pasakojimai, kuriuos 
autorius pažodžiui užsirašė. Tad iš knygos 
susidarome tikrą vaizdą apie jugoslavų dik
tatoriaus gyvenimą. Be abejojimo, iš Titui 
ištikimo komunisto negalima laukti, kad 
jis į savo šefą žiūrėtų kritiškomis akimis. 
Autoriaus jį aiškiai idealizuoja. Bet jugo
slavų diktatorius nepavęrčiamas stabu, prieš 
kurį šliaužiojama, kaip tai buvo daroma "tė
vo mokytojo" Stalino laikais. Ir iš viso iš 
knygos turinio bei dvasios ryškėja, kad pati 
biografija rašyta, norint priešpastatyti dvi 
komunistinio pasaulio figūras: Titą ir Stali
ną. Kai knyga buvo rašoma, šis pastarasis 
dar gyveno. ' _

Mes norime mesti žvilgsnį j biografiją ir 
tatai Qėl įvairių motyvų. Galime visaip ver- U ■’ t
tinti Titą kaip mums nepriimtinos partinės 
doktrinos atstovą. Tačiau jis pokarinėje 
Europos istorijoje užimą savaimingą vietą, 
nes buvo-pirmas komunistas; kuris ne tik 
sukėlė maištą prieš Maskvos viešpatavimo

užmačias, bet ir sugebėjo kovą prieš rusiš
kąjį imperializmą laimėti. Jugoslavija šian
dien yni komunistinė valstybė, bet ji nėra 
Maskvos satelitas. Antra vertus, iš knygos 
patiriame nemaža dėmesio vertų duomenų 
apie Maskvos politikos kėslus bei metodus. 
Visa tai mums duoda pagrindo sustoti ties 
sakytu leidiniu, apimančiu su viršum 400 
puslapių.

Kaip žinoma, Tito tikras vardas ir pa
vardė yra Josipas (Juozas) Broz’as. Jis gi
męs 1892 m. gegužės mėn., taigi eina 62 am
žiaus metus. Jo gimtinė yra Kroatijoje, Kum- 
roveco kaime, kur jo tėvas ūkininkavo. Tėvai 
turėjo 15 vaikų, kurių tiktai 7 išliko gyvi. 
Kiti dėl nepaprastai blogų higienos sąlygų 
išmirė. Vaikas būdamas, busimasis Tito pats 
patyrė
(dargi pasinešusio į girtavimą) sūnaus var
gus, nepriteklius ir džiaugsmus. Nuo 7 metų 
amžiaus Josipas piemenavo, šalia to lankė 
kaimo pradžios mokyklą, paskum dirbo kaipo 
kelneris. Vieną laiką tėvai galvojo pasiųsti 
sūnų Amerikon, kur tarp J.899 ir 1913 metų 
iškeliavo net 250.000 kroatų, bet neįstengė 
sukrapštyti, pinigų kelionei. Vėliliu Josipas 
Sisako miestelyje baigė mechaniko mokslą. 
Tuo metu iš draugų pirmą kartą išgirdo apie 
profesines sąjungas, klasių kovą, socializmą. 
Jis buvo pasiekęs 18 metų amžiaus, kai įsi
rašė į kroatų šocialdemokratų partiją. Po to 
dirbo įvairiuose metalo fabrikuose Austro-

KNYGOS
DŽIAUKIS GYVENIMU

■ O. Swėtt Marden buvo mums 
pažįstamas ir Lietuvoje, nes tu
rėjome išsivertę keletu jo kny
gų. Begalinis optimistas, rašąs 
įvairiais gyvenimo klausimais, 
patarėjas, pedagogas. Amerikie
tis.

Dabar lietuviškai pasirodė jo 
Džiaukis gyvenimu, versta ir 
lietuviškomis mintimis papildy
ta K. Lastėno (išleista Spaudos 
Platinimo Biuro Medellin, Co- 
lombia).

Knygutė nedidelė, paskirstyta 
į 7 skyrius. Swett Mardenas čia 
stengiasi įrodyti, kaip' žmogus 
vertina linksmumą-, gerą nuo
taiką, tokios nuotaikos reikšmę 
sveikatai ir pasisekimui. Savo 
įrodymams paremti prisirinkęs 
gausybę pavyzdžių (daugiausia, 
žinoma, iš amerikoniško gyveni
mo). Tiek knygutės vertėjas, 
tiek ‘ leidėjai savo įžanginiuose 
žodžiuose sakosi pateikiu ją lie
tuviškajai visuomenei, kad ji 
čia rastų šaltinį, gaivinantį jų 
pavargusias jėgas.

Tik tą knygutę labai sunku 
skaityti: Pirma, nemaža korek
tūros klaidų. Antra, vertimas 
labai nelietuviškas (pvz.: Vieto
je visą savaitę praleidus keiks
muose ir pyktyje, ar negeriau 
būtų sekmadienį pasidžiaugti ir 
atpirkti tai, ką praradome? Vi
sais skustis nereikia, nei talen-

•
Iš 55 JAV augščiausių viršu

kalnių 42 yra Colorado vąsltybė- 
je.

*
Kas penktas amerikietis dirba 

maisto auginimo, gamybos ar 
prekybos darbe.

to, nei proto, nei ypatingo būdo 
atžvilgiu. Linksmumo pajutimas 
pas žmonės yra. įvairus. Lygiai 
kaip iiekurie žmonės! negirdi pa
prastus garsus ir nemato žino
mas spalvas, taip pat nekurie 
yra džiaugsmui nebiliai ir kur
čiai). B. Kaz-tis

¥

Krašte gyvena 45 milionai šei
mų. Jos kasdien nuperka 54 mi- 
lionus laikraščių.

*

Athos kalne, Graikijoje, Egė- 
jaus jūros pakraštyje stovi vie
nuolynas. Pagal tradicijas, nuo 
1045 metų to vienuolyno vartų 
nėra peržengusi moteris nei net 
moteriškos lyties gyvulys. Vr.

Visame krašte yra apie pusė 
miliono automatiškų patefono 
mašinų.

• •
Bulvės tris ketvirtis sudaro 

vanduo.

DAR NEVĖLU,
bet veikiai gali būti PERVĖLU, 
norint įsigyti rinktinę rašomąją 
mašinėlę lietuvišku arba ameri
konišku raidynu.

Rašomosios visų geriausių fir
mų, . o jų tarpe garsiosios 
”Smith-Corona”, gaunamos iš
simokėtinai.

V. BARTKUS
712 E. 92 St., Cleveland 8, Ohio. 

TEL.: LI 1-6716

GRAND OPENING

DAYS
START TODAY AT

BADGER’S
Sent Covers

Convertiblė Tops
(across from

Federal Department Store)

SIGN' UP N0W
FOR BIG 5-SEAT COVER

DRAtVINGS

ALSO 25 ACCESSORY

DRAtVINGS

D - DAY
(DRAtVING DAY)

Sunday, July 26th
10 A.M. to 3 P. M.
Bring your frįeda—■ 

pass the word

AUTO TOPS 
$29.50 

redučed from $39.50

SEAT COVERS 
$12.95 

rcduced from $19.95 

CUSTOM
INSTALLED FREE

DOUBI.E EAGLE STAMl’S

UNTIL SUNDAY, 

JULY 2flth

For your convenience 
we are dpen daily 

from 9- to 9.

Satunjay, 9 to 6‘ 

Sunday, 10 to 3

BADGER’S
(across from

Federal Dept. Store) 

4112 Lee Rd. SK 1-4332

Vengrijoje ir Vokietijoje, pramoko vokiškai
ir čekiškai.

1913 m. buvo pašauktas naujoku į veng
rų kariuomenę, kur susidomėjo kariniais da
lykais ir baigė puskarininkių mokyklą. Ki
lus 1914 m. karui, jaunas Brozas ėmė lai
kyti antimilitarines prakalbas ir buvo pir
mą kartą suimtas. Paskum buvo pasiųstas 
į Karpatų frontą prieš rusus, kur 1915 m. 
buvo sunkiai sužeistas ir pateko rusų ne
laisvėn.

Kilus rusų revoliucijai, busimasis Tito 
per vieną lenkų inžinierių pirmą kartą susi
tiko su bolševikais. Jis pats knygoje pastebi, 
kad rusų revoliucijoje aktyviai nedalyvavęs, 
nors kelis mėnesius tarnavęs raudonojoje 
armijoje. Ne be ironijos Tito nurodo, kad 
per visą buvimo Rusijoje laiką jis nė kartą 
negirdėjęs Stalino pavardės, o apie Leniną 
ir Trockį buvę daug šnekama. Būdamas Rii-

visus mažažemio Balkanų. ūkininko sijoje, Brozas išmoko rusiškai, o dirbdamas
pas ūkininkus dargi męrdviniškai bei kir- 
giziškai.

t
1919 m. Josipas Brozas Omske vedė rusę

ir per Estiją (Narvą) laivu išplaukė į Stetti-. sidariusi jo išmitįnai vartojama pavardė, 
ną, o iš ten grįžo į Kroatiją. Bet čia jį ištiko 
nesėkmė. Draugų įskųstas, jis, po šešių karo 
■ir nelaisvės metų grįžęs į gimtąjį kraštą, 
buvo suimtas kaipo bolševikas, tačiau vėl po 
kelių dienų paleistas. Bet iš bolševikinės Ru
sijos atsivežtoji pasaulėžiūra Brozo jau nėr 
bepaliko.

1920 m. jis Zagrebe įstojo į kroatų ko
munistų partiją, tačiau ilgą laiką joje jokio

slaptai organizuodamas streikus. Kai turėjo kanų sekretariate. čia jis susipažino su to- 
35 m. amžiaus, jis buvo paskirtas kroatų kiais tarptautiniais komunistinio pasaulio di- 
metalo darbininkų profesinės sąjungos se
kretorium. Pats Tito apibūdina šį paskyrimą kiu ir kitais. Pats Tito tuo metu jau irgi 
kaipo "lemiamą” jo gyvenime posūkį. Jis 
ėmė atvirai politikuoti, buvo kelis kartus 
suimtas, paskum išrenkamas komunistų par
tijos Zagrebo skyriaus sekretorium. 1929 m. 
nuteistas už slaptą komunistinę veiklą 5 
metams sunkiųjų darbų kalėjimo. Kaip sa
vo laiku Lietuvoje, taip ir Jugoslavijoje ka
lėjimai buvo savo rūšies bolševikiniai "uni
versitetai”, kur kaliniai išeidavo visą moks-, 
lą. Jo mokytojas buvo Moša Pijade (serbų 
žydas), dailininkas, aršus komunistas, šian
dien artimas Tito bendradarbis ir jugoslavų 
komunistų ideologas.

1934 m. paleistas iš kalėjimo, Josipas 
Brozas jau buvo užgrūdintas ir išprūsintas 
komunistas. Jis pasidaro profesionaliniu re
voliucionierium ir slaptai dirba komunistinį 
darbą. Tuo metu, dangstydamasis nuo poli
cijos persekiojimų, jis pirmą kartą pasivadi
no "Tito”, ši slapyvardė'nuo 1937 metų pa-

Nūn prasidėjo lemtingi 1939 m., kurie 
atnešė posūkį visame Europos gyvenime. Ju
goslavijoje karo metu regento pareigas ėjo 
kunigaikštis Povilas, nes sosto įpėdinis Pet
ras, 1934 m. Marseille nužudytojo karaliaus 
Aleksandro sūnus, dar buvo nepilnametis. 
1941 m. pavasarį Jugoslavijos ministeris pir
mininkas pasirašė su Vokietija ir Italija trijų^ 
paktą, pagal kurį pietų slavai pasidarė ašies” 
sąjungininkai. Po kelių dienų, 1941 m. kovo 
27 d., jauni .lakūnų karininkai surengė suki
limą, suėmė kunigaikštį Povilą, nuvertė vy
riausybę ir naujos valdžios priešakin pasta
tė gen. Simovičių.

Hitleris dėl pučo įsiūto ir įsakė Goerin- 
gui bombarduoti Belgradą. Jugoslaviją buvo 
dvyliktoji Europos valstybė, užpulta nacio
nalsocialistinės Vokietijos. Kaip atmename,Tito kurį laiką“ gyveno Vienoje, bet daž

nai slaptai atvykdavo į Jugoslaviją, kuę or- buvo sukurta Kroatijos valstybė, kurios prie- 
ganizavo slaptus komunistų partijos suva
žiavimus. Vienas toks slaptas kongresas įvy
kęs ne kur kitur, kaip Slovėnijos vyskupo 
vasaros rezidencijoje.

• Tito dažnai keliauja, bet visada padirb
tais pasais' ir svetimomis pavardėmis. 1936 
m. jis pasiunčiamas į Maskvą, kur dirbo ko- 

žymėsnio vaidmens nevaidino, • daugiausia munistinio internacionalo (Kpminterno) Bal-

šakin atsistojo "ustaši” vadas Ante Pave
nčius. Tito savo atsiminimuose spėlioja, kad 
Hitlerio įniršimą tenką aiškinti tuo, jog jis 
turėjęs atidėti 6 savaitėms savo planą pra
dėti karą prieš Sovietų Rusiją. zTuo būdu 
įvykiai Jugoslavijoje nulėmę Hitlerio žiemos 
žygio- prieš Maskvą likimą

(B. d.)



KODĖL TAIP YRA?

Karai iai ir karūnos

P. Viksva

JCSŲ TALKOS I

vėl prisiminė karalių, 
Monkas nusprendė iš 
žygiuoti j Londoną ir 
sostan karalių. 33 die-

Esą pažymėtina, kad toji Ka
raliaučiaus sritis nesanti pri-

DIRVĄ
LAUKIA

namus; ten daug laiko praleidu
si ir dabartinė Elzbieta II.

KODĖL. N E PRIJUNGĖ PRIE 
LIETUVOS?

(Atkelta iš 1-mo pusi.) 
perijos. Prie tų rūmų, kur buvo 
pobūvis, yra sodas, o to sodo 
kampuose ligi šiol auga keturi 
šilkmedžiai, sodinti James I

šiandien sakoma, kad tai yrai Ak, nuotykių ir įvykių, viso 
angliškojo gyvenimo tęstinumo kių įdomybių būtų visa galybė, 
simbolis. Ten gyveno Marija 
Tudorė, iš ten valdė Elzbieta I, 
ten buvodavo Ona, o Viktorija

Grcctings and Best Wishes to Our Fricds & Patrons

BIG BOUQUET FLOWER & GIFT SHOPPE
FLpWERS FOR EVERY OCCASION

•181) East 200th SI. , ' ■ '

.. - .

Redaktoriaus

RAY E. LANDERS

L SUpcrior 1-9322N. B. C. BUILD1NG

jant buvo tokia didelė audra, 
kad ją jautė ir katedros viduje 
buvusieji. Dėl to Kenterburio 
arkivyskupas šventintą vandenį 
paliejo ant grindų, užmiršo pa
laiminti karalių, o lauke pasiti
ko juos tuščios gatvės.

1189 m. karūnuojant' Ričardą 
Liūtaširdį, lauke kilo baisios 
skerdynės, kuriose nukentėjo žy
dai. Bažnyčia anglams buvo už
draudusi verstis pinigų skolini
mu, tai žydai piktam išnaudojo 
tą draudimą: skolino pinigus ir 
lupo didžiausias palūkanas. Juos 
tai ir mušė anglai, keršydami 
lupikams.

James I (1603) karūnuojant 
iškilmėse tedalyvavo tik 12 žmo
nių, nes Anglijoje siautė maras. 
Tie patys po iškilmių tuoj išva
žiavo į Vinčesterį.

Bet įdomiausios gal bus bu
vusios Eduardo I (1274'm.) ka- 
rūnavimosi iškilmės. Norėdamas 
londoniečius pradžiuginti, susi
taręs su kai kuriais kunigaikš
čiais, jis paleido Londone 500 
gerų arklių. Kas pagaus, to ir 
bus! O arkliai tuomet buvo žy
miai brangesni, negu dabar, tad 
jauni vyrai bėgiojo Londono 
gatvėmis ir gaudė trypiančius 
arklius.

je visos tos kredito įstaigos, mū
sų pačių kišenėmis išauginti 
bankeliai, kurių dažni vadovai, 
kiek praturtėję, jau su lietuviais 
nieko bendro nenori turėti. To
kiems samprotavimams dažnoj 
kolonijoj yla labai daug davinių 
teigti. O jie, dažnų teigimu, ga
lėtų būti pionieriai, sudarant pa
tį pirmąjį pagrindą tokiom nau
jom lietuvių kolonijom kurtis.

Taip ar kitaip esant, daugiau 
ar mažiau kaltų surandant, tuo 
padėties nė kiek nepagersinsi ir 
lietuviškųjų kolonijų neišlaiky
si. Jų išlaikymu reikia iš pa
grindų susirūpinti. Jų išlaikymo 
klausimas turi būti pats arti
miausias- besikuriančių bendruo
menių uždavinys.-Uždavinys iš
studijuoti savos kolonijos nyki
mo priežąstis, stiprinti jų rei
kalingumo pagrindus • ir rūpes
tingai jieškoti naujų' priemonių 
'joms išlaikyti.

jungta prie Sovietinės Lietuvos, 
kaip Klaipėdos kraštas, bet pa
daryta dalimi didžiosios Rusi
jos tarybinės respublikos. Ru
sai, matyt, norėję išvengti, kad 
lietuviai atsikeltų į tą kraštą. 
Rytų Prūsijos sritis apgyven
dinta daugiausia rusais ir balt- 
gudžiais, bet ir aziatiškų tautų 
naujakurių esą daug atkeltų. 
Pavyzdžiui ir mongolų. Atkelta 
ir Krimo totorių.

Kiek dabar gyventojų toje 
srityje? Tai esą galima išsiaiš
kinti tik netiesioginiai. Kalinin
grado sritis sovietų padalinta į 
penkias rinkimų apygardas. 
Kiekvienai apygardai, pagal rin
kimų tvarką, tenka apie 150.000 
balsuotojų, taigi iš to galima 
spėti, kad toje srityje gyvena 
dabai- apie 750.000 gyventojų. 
Tačiau reikia neužmiršti, kad 
balsavimo teisę turi ir raudon
armiečiai, o jų skaičius, be abe
jo, čia nėra mažas. Galima ap
skaičiuoti, kad jų yra apie 300.- 
00. Tad civilių gyventojų būtų 
apie 450.000, taigi tik apie 30Ų 
to skaičiaus, kuris buvo ligi ka
ro,

Geroka to gyventojų skaičiaus 
dalis gyvena miestuose. Vien 
tik Karaliaučiuje, kuris yra visų 
centrinių įstaigų centras, dabar 
gyventojų bus apie 150.000. Jei 
kituose Rytprūsių miestuose 
gyvena dar koks 75.000, tai iš
eitų, kad pačiame krašte, pro
vincijoje, gyvena šiandien tik 
apie 225.000 gyventojų, tai yra 
apie 23'v prieškarinio skaičiaus. 
Kitas palyginimas: Plote, kuria
me prieš karą gyveno apie 100 
žmonių, dabar gyvena jau tik 
23. Maskva matyt tokio erdvės 
ištuštinimo sąmoningą siekia. 
Sovietams nebūtų sunku savo 
deportacijų sistema ir perkeldi- 
nėjimais turėti čia daugiau gy
ventojų. Bet jie nori Rytų Prū
siją panaudoti kaipo tinkamą 
karinę bazę.

18.
19.
20.

Axel Munthe, San Michele Knyga II ..........
Paer Lagerkvist, Barabas, romanas .......... .

KITŲ LEIDYKLŲ LEIDINIAI
J. Simonaitytė, Aukštųjų Šimonių Likimas .......  3.50
A. Baronas, Debesys Plaukia Pažemiu ............... 2.50
Šatrijos Ragana, Sename Dvare ............   2.00

PIRKDAMI T E R R O S LEIDINIŲ Už- 1Q DOL. AR 
DAUGIAU, GAUNATE TERROS KNYGOS KLUBO NA
RTAMS TAIKOMĄ 30% NUOLAIDĄ. PASINAUDOKITE 
ŠIUO PAPIG1N1MU, IR NETEKS SKŲSTIS MŪSŲ1 KNY

GŲ BRANGUMU. | 
UŽSAKYMAMS ADRESAS:

T
. . 748 W.

, ' Chicago

Prūsų Lietuvoj
žmonės, kurie po karo pasta

rais keliais metais yra buvę toje 
Rytprūsių srityje, kuri sovietų 
dabar vadinama "Kaliningrado 
sritis”, apie to krašto padėtį 
papasakojo tokių dalykų, kad 
stačiai baugu. Tasai kadaise der
lingas kraštas su sodriai žaliuo
jančiais javų laukais, .vaisingais 
sodais, geros veislės gyvuliais ir 
pasiturinčiai gyventojais, dabar, 
sovietų valdžioj, yra visiškai ap
leistas, nuskurdintas, tikros dy
kumos. Platūs laukai, kaip akys 
mato, jau ilgus metus nedirbti. 
Tiesa, bolševikai įrengė vadina
mus sovehozus (valstybinius 
ūkius), kur apšepę maskoliai lyg 
nesavi krapštinėjasi. Ir kur 
jiems bus malonumas čia gyven
ti ir dirbti, jei jie gyvena nuola
tinėje ateities baimėje: juk ka
da nors reiks vėl iš čia bėgti į 
rytus. Jie gi čia yra lyg ir tokie 
pat tremtiniai, kaip ir mūsų 
žmonės, išgabenti j rytus. Ne 
savo noru jie čia atvyko. Ir tie 
sovehozai yra tik vienur kitur, 
o plačiausios laukų erdvės lieka 
tuščios.

LIETUVIŲ KOLONIJOS 1
1

Kiekvienam mieste, kur tik 
apsigyveno didesnis lietuvių j 
skaičius, jie būrėsi į savas ko- j 
lonijas. Per ilgesnį laiką ten iš- , 
augo sava bažnyčia, sava salė, ] 
mokykla, bankelis, savųjų krau- ] 
tuvės' ir užeigos, atsirado savi j 
gydytojai, advokatai, draudimo, ' 
pirkimo-pardavimo agentai. Su- , 
sikūrė lyg savas miestas sveti- i 
mam mieste. Ir tas savas mies- , 
tas padėjo išlaikyti lietuvišką 
žodį, dažniau prisiminti už jūrų ; 
marių paliktą tėvynę, dažniau f 
sugrįžti į vaikystėje vaikščiotus < 
takelius. ,

Dabartinėse, lietuvių kolonijo- ] 
se jau pastebimas visiškai prie- : 
šingas reiškinys. Lietuviai bėga i 
kur kas sau, bėga kaip ir visi i 
amerikiečiai, j tolimesnius už- < 
miesčius, pavieniai, tarsi visiš- 1 
kai nepaisydami bendruomeni
nių reikalų, tarsi norėdami už
miršti kas juos riša su paliktąja 
anapus vandenų tėvų žeme. Bėg
dami užmiršta, kad nutoldami 
nuo lietuviškų kolonijų jie labai . 
greit daugeliu mylių atsistolins 
ir nuo viso lietuviškojo gyve
nimo.

Kodėl atsirado šis reiškinys, 
kodėl jį pasukti j gerąją pusę, 
beveik nededama jokių pastan
gų, kodėl to reiškinio mes tie
siog nepastebi m?

Tuo klausimu bandžiau kalbė
ti su eile įtakingų senųjų vei
kėjų. Ir štai ką iš jų išgirdau. 
Girdi, vieni nusivylė bažnyčios 
ir mokyklos vadovų keista, nuo 
lietuvybės stumiančia politika, 
kiti nusivylė savo pačių broliais, 
tretiems viskas atsibodo, ketvir
ti pavargo. Gi daugumoj, senai 
apgyventos lietuvių kolonijos 
stačiai paseno. Mediniai namai, 
statyti prieš 50-60 metų, atsi
dūrė tokioj padėty, kad dažną 
jų reikia iš pagrindų atnaujin
ti arba perstatyti. O kaip čia tai 
darysi, kada tas senas kolonijas, 
dažnam mieste, jau pradeda sup
ti juodųjų banga. Tada asmeniš
kai patogiausia padėtis susidaro 
tą senąjį turtą likviduoti, keltis 
toliau į užmiesčius, keltis kur 
mažiau suodžių, daugiau gam
tos grožybių, kur patogesni na- 
mai.

Išklausę šių samprotavimų 
jiems galim tikėti. Priežąstys 
realios, paties gyvenimo sukur
tos. Jos, bendruomeninėm prie
monėm nesprendžiant, spren
džiamos pavieniui, kaip kas iš
mano, kaip kam geriau išeina. 
Bet esmėje, jas kiekvienam 
sprendžiant pagal savo planus, 
neišvengiamai nukentėsim visi. 
Nu kentėsim ta prasme, kąd 
nykstant mūsų kolonijoms, pa
greitintu greičiu nyks ir lietu
vybė, greičiau nyks lietuvių su
kurtos įstaigos ir organizacijos, 
tarpusavis bendravimas, pagal
ba saviems, pagalba anapus van
denų likusiai tėvynei.

Ar įmanoma sulaikyti lietu
viškų kolonijų sunikimą, ar 
įmanoma, jei negalima sulaiky
ti senųjų sunikime, kurti nau
jas, dabartiniams laikams pato
gesnėse, geresnėse vietose?..Tai 
klausimai, kurie taip pat jau 
pradedami svarstyti pavienių 
lietuvių susiėjimuose, tik iki šio 
laiko jie dar beveik nepastebė- 
mi spaudoje.

Svarstant šiuos klasuimus, 
, dažnas teigia, kad įmanoma,” ir 

dar kaip įmanoma, jei- į tą Rei
kalą visi pažiūrėtų dideliu rū
pestingumu ir atidumu. Bet čia 
tuoj išgirstama, kad tie, kurie 
čia galėtų suvaidinti patį pa
grindinį . vaidmenį, atseit kurie 
galėtų sudaryti bazę naujų ko
lonijų įsisteigimui, labai mažai 
tuo sielojasi, čia turima galvo-

Vis labiau, aiškėja, dėl ko so
vietai taip apleido tą sritį ir iš 
jos padarė dykumas. Ne be to, 
kad čia nebūtų rusiško apsileidi
mo, bet svarbiausia priežąstis 
bene ta, kad Rytų Prūsiją numa
toma panaudoti kaipo karinę ba
zę, kas Užsimenama ir sekan
čiame pranešime, kuriame, ta
riant, mokslišku kruopštumu 
atskleidžiama Rytprūsių trage
dija. Klasta, apgaule ir ginklo 
smurtu pasiglemžę tą kraštą, 
sovietai jame dabar šeiminin
kauja taip, kaip savame Sibire.

PROP. SERAPHIMO 
SAMPROTAVIMAI , 

i
Prof. II. Seraphimas, žinomas 

dar iš prieškarinių laikų savo do
mėjimosi Rytų klausimais, ryt- 
prūsų laikraštyje "Das Ost- 
preussenblatt” (11 numeryje) 
įdomiai aprašo dabartinę vadi
namos "Karaliaučiaus srities" 
Kaliningraskaja oblastj) padė
tį. Pridėti ir du. žemėlapiai su 
vokiškaisiais ir dabartiniais ru
siškais vietovių pavadinimais.

Anot straipsnio autoriaus, 
prieš karą toje Rytprūsių daly
je gyvenę apie 1,14 milionai gy
ventojų. Rusams įsiveržus, gy
ventojų gal buvo likę netoli 
300.000. Didesnioji dalis tų žmo
nių esą karo įvykių eigojb žuvę 
arba 1947 metais išgyvendinti, 
šiandien vargu ar daugiau kaip 
poras šimtų vokiečių dar gyvena 
toje srityje ir dirba kaip specia
listai arba atskiruose ūkiuose.

APSĖTA TIK 1/3 laukų

Savaime aišku, kad greta gy
ventojų skaičiaus sumažėjimo 
žymiai sumažėjo ir pesėlių plo
tai.

Autorius tam pavaizduoti 
duoda atskirą lentelę. 1939 me
tais dirbamos žemės buvo 63' 
viso ploto, o 1950 jaj.1 tik 34',,. 
Neapdirbtos žemės, tariant dy
kumų 1939 metais buvo Rytų 
Prūsijoje tik 6'i, 1950 metais 
jau 35'i. Taigi daugiau negu 
trečdalis viso ploto pasidarė dy
kumomis, stepėmis.

T E R R A ATPIGINO KNYGAS
VASARA, ATOSTOGOS GAMTOJE — TAI GERIAUSIA 
PROGA PRISIMINTI LIETUVIŠKĄ KNYGĄ. KIEKVIE
NA ŠIŲ KNYGŲ ĮDOMI, VERTINGA IR BŪTINA JŪSŲ 

KNYGŲ LENTYNOJE
1. Marius Katiliškis, Užuovėja, apysakos ...........
2. Antanas Škėma, šventoji Inga, novelės .......
3. Dr. P. Jonikas, Lietuvių Kalbos Istorija ...........
4. Putinas, Keliai ir Kryžkeliai, poezija ...............
5. Kazys Binkis, Lyrika, poezijos rinktinė ...........
6. Prosper Merimee, Kolombą, romanas ..............
7. August Gailit, Tomas Nipernadis, romanas ....
8».Francois Mauriac, Gimdytoja, romanas ...........
9. Luigi Pirandello, Pirmoji Naktis, novelės .......

10. L. Dovydėnas, Broliai Domeikos, romanas .......
11. Kazys Boruta, Baltaragio Malūnas, romanas ...
12. Balys Sruoga, Kazimieras Sapiega .................
13. Balys Sruoga, Giesmė apie Gediminą .....
14. Guy de Maupassant, Karoliai, novelės ..............
15. Axel Munthe, San Michele Knyga I.................
16.
17.

Berijai kritus prisiminta, kad jis į saugumo policijos vietą buvo įkopęs nužudant Ježovą. Ježo- 
vas laimėjo nužudant Jagodą. O iš šių trijų: Beri jos, Ježovo ii Jagodos rankos, Stalinui įsakius, 
krito: Kamenev, Zinonev, Rykov, Radek, Trotsky ir daug kilų. Neabejojama, kad ta eilė greit vėl 

* padidės.
Iš eilės, viršuj: Trotsky, Radek, Rykov, Zinonev; apačioj: Kamenev, Jagoda, Ježov ir Beria.

(karaliavo 1603-1625). Vienas jųi,ten buvo įsiruošusi sau gyventi 
nudžiūvo pastarojo karo metu.
Ten tebeauga ąžuolas, po kuriuo 
1558 metais sėdėjo Elzbieta Tu- 
dorė, kai sužinojo, kad jai ati
tenka sostas. C) anglų karaliai 
turi tokį garsų simbolį, kaip 
Vindzorų pilis, statyta prieš 900 
metų Viliamo Nukariautojo, pas
kui vis taisyta ,ir gražinta, ir

Kai dėl žvejybos, tai Klaipė
dos krašto pajūriuose dar esą 
daugiausia lietuviai žvejai, gi 
rusiškoje Rytų Prūsijos dalyje 
dirba iš Azovo ir Kaspijos jūrų 
deportuotieji.

Gerokai susmukusi ir gyvuli
ninkystė. 100 hektarų tenka da
bar tik apie 10 galvijų. Sovie
tams Rytų Prūsija iš viso ne
santi svarbi kaip gyvenamasis 
plotas ar ūkinė sritis. Jiems 
svarbu Rytprūsius panaudoti 
tik kaip kariu ębazę būsimam 
kare, daro išvadą autorius.

Keleivis

....$3.50

.... 2.50
.... 3.00
.... 2.50
.... 2.00
.....  2.25
.... 2.50
.... 1.75
.... 1.50
.... 2.50
.... 2.50
.... 2.50

2100
....  2.50
.... 2.50
....  2.50
.... 2.Ž5

ir visų jų čia nesu rašysime. 
Grįžkime truputį atgal į senųjų 
karalių laikus, ir tada užteks. 
Tik truputį atgal. Pirmasis ang
lų karalius, kiek žino istorija, 
buvo Alfredas Didysis (871- 
991). Tai anglo-saksoniškoji ka
ralių linija, o toliau, kaip vienas 
padavimas sako, siekia vokiečių 
dievaitę IVoden, o iš tos — mi
tologinę būtybę Skifą, kuris bu
vęs Nojaus sūnus ir gimęs No
jaus arkoje! Jeigu dar žvilgte
rėtume atgal, tai nesunkiai pa
siekiamas ir Jievos vyras- Ado
mas ir pats Viešpats Dievas. Ki
tas padavimas yra žymiai tik
resnis. .Jis tvirtina, kad apie 500 
metus į Ahgliją išsikėlė Cerdi- 
cas, ir iš jo kilęs Alfredas Di
dysis. 'lai gal jau bus tikrai bu
vęs gyvas žmogus tas Cerdieas.

Anglijos karalių karūnavinto- 
si dienos ne visada būdavo to
kios linksmos ir džiaugsmingai 
triukšmingos, kaip dabar Elz
bietos II laikais, štai Viliamas 
Užkariautojas nuvertė Haroldą 
ir 1066 m. Kalėdų rytą karūna
vosi, Jorko arkivyskupas (Ken
terburio arkivyskupas atsisakė 
karūnuoti valdžią pagrobusį) 
paklausė katedroje stovėjusius 

( normalių didžiūnus, kaip jau 
? įprasta klausti: "Ar jūs norite 

Į šį princą turėti savo karalium?” 
"Taip”, sušuko didžiūnai ir išsi
traukė kardus bėgu prie sosto, 
o lauke stovėję sargybiniai pa
galvojo, kad tie didžiūnai suki
lo, tad jie taip pat išsitraukė 
kardus ir ėmė kapoti minią.

Steponą (1135-1154) karūnuo-

Kai karūnavimosi išvakarėse 
prie Bnkingamo rūmų du poli
cijos inspektoriai, nebeapsigin- 
danii minios, dūsaudami šnekė
josi, kad viena vienintelė geriau
sia išeitis būtų melstis, jog pra
dėtu lyti, kai tą pat vakarą apie 
40.000 žmonių minia prie tų rū
mų šaukė: "Mes norime pama
tyti karalienę!", karališkoji ope
ra baigė repetuoti Beit. Britteno 
šiai šventei parašytą operą "Glo- 
rianą", o pik. limito vadovau
jama ekspedicija skubėjo baigti 
įlipti į pačią Everesto viršūnę. 
Vis tai karalienės garbei. O ka
ralienė tos didžiosios savo iškil
mės proga daugybę apdovanojo 
baronų titulais, ordinais, meda
liais. Apdovanoti buvo ne tik 
valstybininkai ar kariai, bet ir 
eilė kultūros darbininkų, šia pro
ga iš eilinių žmonių pakilo į ba
jorus ir lietuviškosios kilmės 
scenos artistas garsusis John 
Gielgitdas, angliškasis Vagneris 
Benjaminas Brittenas, senukas 
rašytojas Valteris de la Marėj 
filmų artistas Alastairas Simas 
ir 1.1., o tuoj po karūnacijos ir 
pik. Iįimtas už Eeveresto nuga
lėjimą.

Kai Londonas šaukė karalie
nės garbei, netoli Bradfordo, 
Idles miestelyje, žmonės valgė 
keptą jauti ir taip pat šaukė! 
čia visada kepamas jautis, kai 
karūnuojami karaliai. Tad ir da
bar jau iš anksto iš vietinių 
verslininkų buvo sudarytas jau
čiui kepti komitetas, kuris mai
tinimo ministerijai parašė pra
šymą, idant leistų pirkti ir kepti 
jautį, ne,s juk mėsa čia dar te- 
benornniojama. Ministerija su
tiko: pirkite, bet jei jau tokia 
šventė, tai iškepę turite žmo
nėms nemokamai dalyti. Visas 
pasiruošimas ir jautis kaštavo 
•100 svarų (35 stonų jautis, 700 
mėsos normų).-Visą dieną kepė 
tą jautį, tam tyčia statė pečių 
ir kepė nuo 10 vai. ryto iki 10 
vai vakaro. Pakvipo visa apylin
kė, ir žmonės subėgo pažiūrėti 
(vaikai žiūrėjo nemokumui, o 
suaugusieji mokėjo po 6 penus). 
Kitą dieną kėpė atvirame ore, 
o trečiąją, karūnavimo, dieną 
padarė 2000 sumuštinių su gars-- 
tyčiomis. Apie 3.vai. dalijo tuos 
stimuštinius, o, jaučio kaulus su
rinkę paskui išvirė šunims.

Tai buvo tie tikrieji monar
chijos laikai, bet 17 amžiuje iš
kilo Kromvelis ir paėmė į savo 
rankas valdžią. Pasibaigus pi
lietiniam karui, Kromvelis pa
siuntė buvusį karalininką gen. 
Monką tvarkyti Škotijos. 10 me
tų sėdėjo ten šitas generolas su 
savo pulku. 1658 m. mirė Krom
velis, valdžią perėmė jo sūnus, 
žmonės 
ir gen. 
Škotijos 
grąžinti 
nas jis žygiavo per šalčius, pa
keliui klausėsi prakalbų ir varpų 
skambėjimo, o kai pasiekė Lon
doną, miestas atsisakė mokėti 
jam mokesčius. Tada jis liepė 
išlaužti miesto vartus ir suimti 
10 žinomiausių piliečių. Kariai 
nevykdė įsakymo: ar, girdi, jie 
čia per šalčius ėję žmonių gau
dyti ir žudyti? Monkas surado 
kitą išeitį: jis pasiuntė į miestą 
savo agentus, kurie ėjo per 
smukles, gėrė ir gerdami šaukė: 
"Tegyvuoja karalius!” šitaip pa
sisekė palenkti dalį žmonių, ir 
netrukus grįžo karalius Karolis 
I, o Monko kariai saugojo jo rū
mus, o tų karių įpėdiniai yra 
dabartinė karaliaus gvardija, 
rūmų sargyba. Kai tos sargybos 
keičiasi prie rūmų, susirenka pa
žiūrėti ir londoniečiai ir kiek
vienas, kad apsilanko britų im
perijos sostinėje. Taip, jie yra 
įpėdiniai anų kanų, kurie grą
žino karalių. Jie šaukė: "Tegy
vuoja karalius!” šiandien bri
tas šaukia: "Tegyvuoja karalie
nė!” žinoma, tarp Kromvelio ir 
Churchillio laikų esama skirtu
mo.

GREETINGS and BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

ROBERTS - GORDON GAS FIRED 
HEATING EQUIPMENT
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SENIAU IR
K. S. KARPIUS

SAUSRA — IR DERLIUS

Dideliame U. S. plote, kuris i 
tik šiek tiek mažesnis negu vi
sas Europos plotas, vyksta įvai
rių gamtos prajovų, panašiai 
kaip ir Europoje. Kai viename 
kampe perdaug lietaus, kitą 
kampą sausra naikina; kai vie
nur derlius pergeras, kitur vis
kas sausros sunaikinta.

Sausros dažnai padaro Ame
rikai didžiausių nuostolių. Prieš 

• 20 metų vidurinėse valstybėse, 
Kansas sausra tiek sunaikino 
žemę, kad ten liko tik vėjo ne
šiojami dulkynai. žemdirbiai, 
valdžios gelbstimi, buvo iškel- 
dinti_ji_Aliaską tūkstančiais, ir 
ten iš naujo kūrėsi parinktose 
derlingose srityse. Jie ten pasi
liko ir nebenori grįžti.

ši vasara nelaiminga pietva
karių valstybėms, ypač milžiniš
kai Texas, kur sausra siaučia jau 
pusantrų metų. Tą plati sritis 
taip pat pavirto saulės išdegin
tais dulkių laukais. Sausros pa
liestą sritį aplankė prezidentas 
Eisenhoįver, ir paskelbė ją esant 
nepaprastoje padėtyje. Valdžia 
gelbsti sunaikintiems ūkiams, 
bet pagalba tegali būti pinigais, 
lietaus niekas neišspaus iš tyro, 
karšto dangaus. Didelė Rio 

\ Grande upė, skirianti U. S. nuo 
Meksikos, visai išdžiuvusi ir 
meksikiečiai, kurie vogčiomis 
veržiasi į U. S., dabar tą upę 
pereina sausomis kojomis. Saus
ra iš dalies palietė dešimtį piet
vakarinių valstybių ir siekia 
šiaurėn iki Colorado ir Missouri 
j rytus.

Milžiniški Texas plotai nau
dojama galvijų mėsai auginti, 
daržovėms ir vatai. Dar pernai, 
galvijai parduota po 50 c. sva
rui, dabar i .............
kaulus ir odą, temoka nuo 6 iki 
14 c. už svarą. Tik pusė vatos 
tebus nurinkta, kitkas 
Gausus pamidorių ūkis 
žuvęs.

Iš kitos pusės, šios 
kviečių ir grūdų derlius numa
tyta gausus, ir valdžia pradėjo 
rūpintis "kviečių krize'’. Iš nu
matyto šių metų derliaus kvie
čių perviršius sudarys 17 bilionų 
bušelių (bušelis ■— 35 litrai). 
'Tų kivečių užtektų pripildyti 
grudų vagonus, sustatytus eilėje 
nuo Amerikos iki Pakistano. 
Kviečių perviršis yra 28 nuoš. 
virš krizės laipsnio. Kviečių kai
nos užsienyje nukrito, ir bend
rai Amerikos ūkio produktų eks
portas šiemeti stovi 30% žemiau 
pereitų metų.

1954 metams, agrikultūros de
partamento rekomendavimu, nu
statyta 62,000,000 aktų kvota 
kviečių auginimui, kad jų kai
nos būtų apsaugotos nuo sužlu
gimo. Čia ir taip yra'7,00,000 
akrų daugiau, negu iki šiol buvo 
nustatyta. Prezidentas Eisenho- 
wer šį naują įstatymą patvirti
no.

NUOMONES
Visoje šalyje yra apie 240,000 

protestantų dvasiškių, taigi 7.- 
000 yra mažas nuošimtis, ir toks 
— ir dar net didesnis — skaičius 
jų tikrai seka komunistinę lini
ją, padeda vykdyti komunistų 
"taikos" vajus, visokius protes
tus rašyti prieš tokių Rosenber- 
gų nuteisimą ir 1.1, ir t.t. Baž
nyčios vardu jiems lengva pa
slėpti savo priešvalstybinę, išda
vikišką veiklą.

Kartu su protestantais, pre
zidentui bendrą protestą siuntė 
katalikų dvasiškis pralotas ir žy
dų rabinas. Ir prezidentas Ei- 
senhower buvo palenktas nusi
lenkti.

Komunistams, jų rėmėjams ir 
jų agentams, tebesantiems val
džioje, svarbu išlikti tose vie
tose, ir laikyti prezidentą ap- 
spitus, kad jis klausytų ne tų, 
kurie įrodinėja ką kraštui kenk
smingas elementas daro, bet tų, 
kurie protestuoja prieš tyrinė
tojus.

Senatorius McCarthy atkrei
pė dėmesį į augščiausios slaptos 
tarnybos 
Bundy, 
laikų, 
žentas, 
sovietams vogusio Hiss artimas 
bičiulis, aukojęs Iliss’o gynimui 
$400^ T’os slaptos tarnybos ve
dėjas yra Valstybės Sekreto
riaus Dulles brolis, naujai pa
skirtas.

Kilo protestai ir čia. Esą Mc 
Carthy paliečia Centralinės 

į Slaptos Tarnybos vidaus saugu
mą. McCarthy surinkęs doku
mentus apie Bundy įteikė vedė
jui Dulles, tikrindamas, kad tas 
daroma šalies saugumui, nelie
čiant tos įstaigos vidaus saugu
mo. "Vidaus saugumas” ginama

AR REIKALINGA TAUTINĖS 
VEIKLOS PRIEŽIŪRA?

1953 m. liepos 23

WATERBURIŠKIAI ATSISVEIKINO SU 
DŪDŲ ŠEIMA

Paskutiniųjų laikų baisus ka
ro viesulas išmaišė mūsų kraštą, 
o jos žmonės — vienus pražudė, 
kitus nubloškė j tolimiausius 
pasaulio kraštus tremtinio ke
liu eiti. Svetimas dangus, sveti
mi žmonės su savo skirtinga 
kalba ir papročiais pradžioje 
daug ką smarkiai pritrenkė, nu
liūdino. Tik kuriam laikui pra
ėjus imta atsipeikėti, stota ant 
tvirtesnio gyvenimo pagrindo ir 
griebtasi kūrybinio darbo nauja- 
kūrystėje. O tai daugeliui buvo 
nelengvas darbas/ Bet lietuvis 
nuo amžių kietų kovų ir sunkių 
vargų užgrūdintas nepalūžo tiek 
fiziškai, tiek ir dvasiniai, — įsi
kibo tvirtai j svetimą žemę, kad 
užtikrintų savo egzistenciją ir 
siektų kas kitų iš jo buvo išplėš
ta.

valdininką William 
užsilikusį iš Trumano 

Bundy yra. Acheson’o 
valstybės dokumentus

už likusius gyvus/tvirtinant, kad tą įstaigą tardant

sudegę, 
visiškai

vasaros

galį iškilti viešumon priešams 
naudingos informacijos. Taigi, 
tegul priešingi elementai sau ra
miai ten veikia ...

Vedėjas Dulles, apsuptas pa
našiais kaip Bundy ir kitais, ku
rie toje įstaigoje tarnauja gal 
kitų naudai, ne Amerikos, pasi
rūpino apsaugoti juos, įsakyda
mas žemesniesiems valdinin
kams atsisakyti teikti senato 
tyrinėjimų komisijai bent 
kius davinius. Senatorius 
Carthy tai pavadino pačiu 
plėšiškiausiu pasikėsinimu 
niekinti Senato autoritetą.

ŽYDAI LAUKIA 
NAUJOS MANNOS

PROTESTANTŲ PROTESTAS
Kai J. B. Mattheivs, pats bu

vęs protestantas dvasiškis ir mi
sionierius, paskelbė, kad apie 
7,000 U. S. dvasiškių pastarųjų 
17 metų bėgyje komunistams 
talkininkavo, rėmė, padėjo vyk
dyti propagandą, gelbėjo šnipi
nėti, ir buv'o komunistų partijos 
naciais, protestantų vadams už
teko surikti, kad Mattheivs įta
ria 7,000 protestantų dvasiškių 
esant komunistais, ir sukelta 
prezidentui Eisephoįver’iui to-

• kia audra protestų, kad Mat- 
thews,' turėjo iš savo naujai pa
skirtos vietos, pasitrauktį.

Tai pasekmė pašalingoš komu
nistų ir jų bendrų jėgos, su ku
ria Amerika turi sunkiai kovo
ti. Komunistai ir jų draugai iš
stato tokias jėgas, kad reikia 

. -abejoti ar kada Amerikai pa
vyks iš raudonojo pavojaus iš
sisukti.

V 
v
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Mc 
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Izraelio valstybė, penkeri 
tai gyvenanti nepriklausomai, 
baisiai skursta, nežiūrint, kad 
jai Amerikos žydai ir pati Ame
rika suteikė šimtmilionines su
mas pinigų paramos.

Sunku kitiems net įsivaizduo
ti, bet. patys žydai ten, ir jų 
tautiečiai visame pasaulyje, ypač 
Amerikoje, kurie apie tai gerai 
nusimano, laukia-meldžiasi, kad 
pavyktų surasti jų krašte alie- 
jaus-naftos šaltinius. Pirmi ban
dymai bus pradėti kelių savaičių 
bėgyje. Dvi Amerikos firmos, 
rizikuodamos šimtus tūkstančių 
dolerių, siunčia savo žmones ir 
įrengimus, Izraely pradėti gręžti 
aliejaus šaltiniti remiantis tuo,, 
kad aliejaus gaunama kaimyni
nėse valstybėse: Irane, Irake, 
Arabijoje'. Esą, kad jo gali būti 
ir Palestinoje.

Kaip anais, biblijos laikais 
mannos iš dangaus, dabar Izra
elio vaikai laūkia aliejaus iš že
mės, kas padarytų juos ekonomi
niai stipresnius, ištrauktų kraštą 
iš skurdo, padėtų apsimokėti 
skolas, pakeistų krašto ekonomi
nę ir politinę padėtį.

Dar nesuradę aliejaus, žydai 
jau skelbia, kad parduos jį ir 
Amerikai ir Anglijai, priešingai 
Iranui,- Irakui, ir Egiptui, užda
riusiam Suezo kanalą, ir tuo pa
keis ^Artimųjų Rytų vaizdą.'

Dabar, Izraelis perka aliejų iš

nie-

Pasikliauta teisingumu, kuris 
yra, tarsi, vienintelis pinigas, 
galiojus visame pasaulyje. Ir ti
kime juo ir laukiame kantriai 
mūsų skriaudos atitaisyme — 
Lietuvos išsilaisvinimo. Yra ži
noma; kad paskiro žmogaus dar
bas bei pastangos kovai už būvį 
ar kovai už tautinės vienybės 
išlaikymą yra permenkos reikš
mės dalykas, kai tuo tarpu su
burtomis jėgomis greičiau pri
artinama siekiamo tikslo, šito 
tikslo vedini mes susibėgome į 
bendruomeninį sąlytį. Savo skai
čiumi ir vietos padėtimi vienur 
daugiau, kitur mažiau susior
ganizavome. Pradžioj atrodė, 
kad mes po didelių ir skaudžių 
karo išgyvenimų ir žiauriausios 
mūsų tautai skriaudos ir pada
rytos jai neteisybės, stosime vi
si kaip vienas'į bendrąjį darbą 
už tautos reikalus, už skriau
džiamą, paniekintą brolį, už gra
žių tradicijų ir 
nės bei gyvybės 
visai taip įvyko, 
si ir laukta.

Kai kur mūsų bendras darbas 
sutinka tiesiog, tarsi, nenugali
mas kliūtis ir be pašalinės jė
gos, atrodo, jo nebeįmanoma 
tęsti toliau, šitoji kliūtis yra 
perdaug mums aštri ir labai pa
vojinga. Ji yra rietena. Radosi 
iš mūsų tarpo žmonių, kurie pa
noro. toj ar kitoj bendruomenėj 
pirmauti visai nesiskaitydami su 
kitų nuomonėmis ir jų valia. Iš
eidami iš protingos kritikos ri
bų, atsiduria, anot tos pasakos 
žodžių ... į pakluones. Užtenka 
ir perdaug gana mums tų tuš
čių ambicijų besivaikyti, kurios 
dažniausiai išplaukia iš ne
pažinimo savęs, di
džios puikybės, neužtarnautos 
garbės ar siekiamų nepridera
mų nuopelnų. Visoks pasiputi
mas ar savo "žinojimo" demons
travimas, kaip paprastai į kiek
vieną atstumineiai veikia.

Liūtinės sąmo- 
išlaik.vmą. Ne
ko buvo tikėta-

tolimos Venezuelos; kas atsieina 
■brangiai, taigi negalima juo lais
vai naudotis, saugojant savo va
liutą.

Jei aliejus bus rastas, Izraelis 
atsigaus, o jeigu ne — skurs to
liau.

Šio straipsnio tikslas daugiau < 
yra svarstymas ar sprendimas ' 
tų problemų bei jieškojimas bū- i 
du ir priemonių, kaip padaryti, ; 
kad mūsų susikūrusiose ar besi
formuojančiose bendruomenėse, 
taip lygiai ir organizacijose, 
įvairūs tarpusavio nesklandumai 
mažėtų, o kova dėl lietuviškos 
dvasios — jos gyvybės išlaiky
mo d i d ė t ų .

Kaip to siekti? Yra nuoseklu 
manyti, kad tuo pirmiausiai tu
rėtų susirūpinti vyriausieji mū
sų tautos priešaky stovį politi
niai ir visuomeniniai vaiksniai, 
nes jie neša mūsų tautos lais
vinimo sargybą. Kol Pasaulio 
Lietuvių sušaukimo Kongresas 
tebėra tik galimybėje, atrodo, 
nebūtų bloga, kad kas imtųsi 
tautinės veiklos priežiūros. Jos 
tikslas pirmiausiai būtų žvelgti 
j tolimuosius .krašto užkampius, 
kuriuose lietuvybės ugnelei gęs
ti yra daugiau pavojų, negu ten 
kur netolį randasi lietuvybės 
centro židiniai.

Tuos tolimuosius krašto už
kampius, skaityčiau, visą Pietų 
Ameriką ir Australiją. Mūsų 
plačioji , visuomenė neperdau- 
giausiai turi žinių apie lietuvių 
gyvenimą tuose kraštuose. O iš 
spaudos nevisuomet galima su
sidaryti tikrą vaizdą, juo la
biau, kad kartais neobjektyviai 
žvelgia į dalyką korespondentai 
pasitarnauja, nežinia dėlko, 
daugiau dirbtinai propagandai, 
negu aiškiai tiesiai.

Prie VLIKo veikianti Lietu
vybės Išlaikymo Tarnyba nega
li siekti tolimiausias, sakyčiau, 
lietuvių saleles nors ir tai būtų 
jos pareiga. Reikėtų į tuos kraš
tus pasiųsti atstovą iš J.A. Vals
tybių,' nes jau būtų patogiau ir

■ finansiniai, o taip pat ir nuoto
lio sumetimais. Toks griežtai ne
utralus atstovas galėtų vietoje 
ištirti tos ar kitos bendruome
nės pašlijusius lietuvybės rei
kalus, net bandyti juos taisyti, 
— nesiduodant, parvežti centran 
visus duomenis ir iš ten vėl ban
dyti lyginti pasireiškusius ne
sklandumus. Psichologiniu pa
žiūriu imant, trečiojo autorite
tingo asmens įsikišimas j reika
lą dažniausiai duoda gerų vai
sių. Neikim toli, ar J. E. Vysku. 
po V. Brizgio lankymasis po įvai
rias lietuvių kolonijas ten neįne- 
ša dvasioje saulėtumo? Jis, bū
damas taurus ir plačių pažiūrų 
moka prie kiekvieno gražiai pri
eiti ir nesivaržo mesti pamokan
tį, nors kartais ir "ne prie dū
šios” žodį. Tuo atžvilgiu jo mi-

. sijos turi didelę vertę.
Lietuviškam reikalui didesnio 

ar mažesnio masto stabdžių ne- 
. išvengsime ir nereikia - manyti 
. ar norėti, kad viskas būtų to- 
. bula. Gi, nėra namų be dūmų. 
. Viena mums visiems be jokių iš

imčių turėtų rūpėti, kaip nepa- 
lūžus dvasioje ir fiziškai nepra- 
puolus tautų maišatyje.

Tautinės vienybės mums šian-
■ diena reikia' daugiau kaip nie-
■ kad, tą ir mes patys dažnai kar

tojame. Ne gražiais žodžiais, bet
1 rimtu darbu ir patraukliais pa-
■ vyzdžiais vienybė kuriama. Tu

rime bendrą idėją — Lietuvos

Agota ir Bronius Dūdai abu 
žemės ūkio Akademijos absol
ventai, išgyvenę AVaterbury su 
savo keturiais sūnumis apie ket
verius metus, paliko čia daug 
draugų ir simpatijų išsikėldami 
gyventi j Los Angeles, Kalifor
niją. Tai įrodė liepos 11 dieną 
įvykęs atsisveikinimo pobūvis. 
Neteko girdėti nei matyti kokių 
viešų kvietimų ar skelbimų, ta
čiau į pobūvį sugužėjo atsisvei
kinti apie 80 žmonių.

Bronius Dūda ypatingai ak
tyviai dirbo vietos Tautinės Są
jungos skyriuje. Be to, jis buvo 
matomas ir girdimas ALTo sky
riuje, Tremtinių Draugijoje, ku
rį laiką ir besikuriančioje Bend
ruomenėje. Apie trejus metus 
padėjo dr. M. J. Colney vesti 
vietos lietuviškąją radio progra
mą ir, be abejonės, prisidėjo 
prie pastarosios tobulėjimo. 
Agota Dūdienė ilgesnį laiką dir
bo kaip mokytoja vietos litua
nistikos kursuose, aktyvi ateiti
ninkė ir jų dramos būrelio narė, 
choristė. Nenuostabu, kad iš vi
sų tų srovių ir organizacijų pri
sirinko tiek daug žmonių atsi
sveikinti su savo išvykstančiais 
bendradarbiais.

Nepajėgsime čia suminėti vi
sų kalbų ir linkėjimų. Jų buvo 
labai daug. Tepakartosime du iš 
jų: laimingai nuvykti (tai ak
tualu, turint galvoje, kad jie 
keliauja nebenauju automobi
liam) ir būti tokiais pat akty
viais ir Kalifornijos lietuvių tar
pe.

Negalima nutylėti dar vieno 
dalyko. Nejauku buvo lietuvių, 
ypač tremtinių tarpe, nuo ne-

laimingos Bendruomenės steigi
mo dienos, Waterbury. šios iš
leistuvės pirmą, sykį vėl subūrė 
į krūvą įvairių pažiūrų žmones. 
Ir vėl buvo jauku ir malonu, nes 
buvo bendra kalba, o nebuvo 
ginčų ir užgauliojimų. Norėtųsi, 
kad šis gražus išvykstančiųjų 
šeimos prisiminimas būtų ilgai 
gyvas vietos kolonijoje. Vr.

PAIEŠKOJIMAI ,
Yra svarbių pranešimų1 kai 

kuriems buvusiems tremtiniams. 
Jie patys ar kas apie juos ži
note, malonėkite atsišaukti į 
BALF centrą, United Lithua- 
nian Relief Fund of America, 
Ine., 105 Grand St., Brooklyn 
11, N. Y.

Butinavičius, Povilas ir šeima, 
atvykę laivu Gen. Muir, 1951 m. 
sausio 20 d.

Ufartas, Juozas, atvykęs - lai
vu SS Blatchford, 1950 m. lap
kričio 1 d.

Andrekus, Juozas ir šeima, at
vykę laivu Gen. Blatchford, 1951 
m. sausio 31 d.

Gūžys, Vytautas ių šeima, at
vykę laivu Gėn. Blatchford, 1951 
m. rugsėjo 26 d.

Jurgelevičius, Zenonas ir šei
ma.

Kalavinskas, Nikodemas ir 
šeima, atvykę laivu Gen. Greely, 
1950 m. liepos 12 d.

Kniura, Vincas ir žmona, at
vykę 1950 m. birželio 15 d. lai
vu Gen. Hersey. .

Kimbirauskas Juozas ir šeima, 
atvykę laivu Gen. Blatchford, 
1951 m. sausio 31 d.

Mockus, Vincentas, atvykęs 
laivu Gen. Langfitt, 1950 m. 
rugpjūčio 9 d.

Matyžius, Antanas ir šeima 
atvykę laivu Gen. Muir, 1950 m. 
rugpjūčio 9 d.

Matažirskas, Pranas ir šeima, 
atvykę laivu Gen. Muir, 1951 m. 
kovo 13 d.

Skepenaitis Jurgis ir šeima, at
vykę laivu SS Hersey, 1950 m. 
birželio 15 d. . '

Sakalauskas, Bronius, ir šei
ma, atvykę laivu Gen. Blatch
ford, 1950 ih. birželio 26 d.

Serapinas, Jonas ir šeima, at
vykę laivu Gen. Langfitt, .1950 
m. rugpjūčio 9 d.

Strakšys, Antanas ir šeima.
Telyčėnas, Boleslovas ir šei

ma, atvykę laivu Gen. Muir, 
1951 m. kovo 13 d.

BALF Centras

AMERIKOS LIETUVIŲ 
PILIEČIŲ KLUBO PIKNIKAS

Amerikos Lietuvių Piliečių 
Klubo piknikas įvyksta rugpjū
čio mėn. 9 d. clevelandiečiams 
jau ž.inomoj, gražioj piknikams 
vietoj —

— 25000 Euęlid Avė.
Piknikas rengiamas tik klubo 

nariams. Todėl visi, kurie dar 
nėra j klubą įstoję, turi užeiti 
į klubą ir išsiimti nario kortelę. 
Nario kortelių įsigyti pikniko 
vietoj nebus galima.

Pikniko dalyviai gauna nemo
kamai alų, tik reikia atsinešti 
savo stiklus.

Vicepirmininkas, A. Buknis

RADIJO GEGUŽINĖ BOSTONE

Lietuvių Radijo Korp. rengia 
paskutinį šios vasaros didelį pik
niką puikiam- Bfockton ‘Fair 
Grounds, sekmadienį, rugpjūčio 
2 dieną.

I. J. Fox, Ine., vadovaujant 
Bernardui Koričiui, rodys 1954 
m. kailių, suknelių, siūtų, paltų, 
jaunimui sporto aprėdalų ir ves
tuvinių rūbų parodą. Paroda 
Įvyks 3-čią vai. Bus metinis rin
kimas ”Miss Lithuanią of 
Mass.” 6-tą vai. vak. Laimėtoja 
bus apdovanota gausiom dova- 
nom ir Congressman John W. 
McCormack iš Washington, D. 
C., taure. Visus linksmins pa
garsėjęs Falcons Radio Orkes
tras. 8:30 vai. vak. bus laimėji
mo ir įžangos puikių dovanų 
dalinimas.

Steponas ir Valentina Minkai, 
pirmutiniai radijo programų ve
dėjai Naujoj Anglijoj, kviečia 
atvažiuoti į paskutinį, šios va
saros didelį radijo pikniką.
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Padaryk valgi skanesniu... 
paduok ledo šaltumo Coca-Cola

LIETUVIU DIENOSL

Iliustruotas mėnesinis žurnalas, leidžiamas lietuvių 
ir anglų kalbomis, užsisakytinas visiems.
"Lietuvių Dienos” duoda kiekviename numeryje per 40 
puošnių, įdomių ir aktualių nuotraukų iš viso pasaulio 
lietuvių gyvenimo ir veiklos.
"Lietuvių Dienų” kiekviename numeryje skaitytojas ras' 
įdomių ,ir aktualių straipsnių, beletristikos ir-informacinės 
medžiagos iš pasaulio lietuvių gyvenimo.
"Lietuvių Dienos” turi anglišką skyrių, .parašai po-nuo
traukomis duodami abiems kalbomis, todėl šis žurnalas 
prieinamas ir čia gimusiems. bei kitataučiams.
"Lietuvių Dienų”, vienas numeris siunčiamas susipažini
mui nemokamai, prisiuntus savo adresą. Metinė prenu-. 
meratą-4.00 dol. Administracijos adresas: "Lietuvių Die
nos”, 9204 S: Broadivay, Los Angeles-3, Calif.

.

Laisvinimo siekimą ir patiems 
tvirtai išsilaikyti svetimųjų tar
pe, jų įtakose, o taip pat apsau
goti nuo jų mūsų tautos būsi
mus ramsčius — jaunąjį atžaly
ną. Tai yra conditio s i n e 
q u a n o n, — kitaip nepasiek
sime tikslo.

Taigi, nepakeliui mums tie 
žmonės, kurie dėl kažkokių as
meniškų išskaičiavimų aF dėl 
materialinės sau naudos a r 
garbės temato tik sava 
ir atmeta kitų nuomonės ar 
bendrą mūsų visų idėją.. Užtat 
ir yra. būtina pasvarstyti tas 
mūsų bendruomenines negero
ves, dar kitaip galėtume pava
dinti, lagerines ligas 
ir jieškoti atitinkamų priemo
nių, jas gydyti. Mano manymu, 
tam tikslui. 'daugiau ar mažiau 
galėtų pasitarnauti ' J.A. Vals
tybėse, prie vienos ar kitos 
įstaigos suformuota Tautinės 
Veiklos Inspekcija. Jos veikimo 
sritys turėtų būti nukreiptos, 
kaip minėjau, į tolimuosiuose 
užkampiuose gyvenančius lietu
vius. Mūsų vidujinis Stiprumas 
gali būti atstatytas, jei bus pa
žintos kliūtys ir . jos be didelio 
triukšmo įr vargo nugalėtos.

- j. Bubelifi, Kolumbija
•
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Coke yra natūralūs 
gerų valgomųjų 
daiktų priedas. Pri
dėkit jo skonio sma
gumų prie gero mal- 
sto malonumo.

- ►.

BOTTLED UNDER

užtektinai
Paimk namo 6 butelių dėžutę

AUTHORY OF THE COCA-ČOLA COMPANY BY

CLEVJELAND COCA-COLA BOTĮTING COMPANY 
rCok."- 1. « regialerod Įndo-nunk. £.1953, THE COCA-COLA COMPANY,

I
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. VYKSTA VOKIETIJON

GOOD NEWSI

DARIAUS-GIRĖNO 
MINĖJIMAS

NAMŲ REMONTAS, DAŽYMO 
BEI DEKORAVIMO DARBAI

ČIURLIONIO ANSAMBLIO 
PRANEŠIMAS

narių-rėmėjų ir narių-mecenatų 
reikalu

atliekami sąžiningai, greitai ir 
pigiai. Kreiptis: V. Riekus, tel. 
HE 2-0683 (vakarais nuo 6 iki 
11 vai.) arba — i505 Addison 
Rd.

Dariaus-Girėno drąsus žygis 
perskristi Atlantą, tuo išgarsin
ti Lietuvos ir lietuvių vardą, ir 
jų tragiškas žuvimas, Clevelan
de buvo paminėtas surengta 
sporto švente ir iškilmingu susi
rinkimu lietuvių salėje.

Paskaitą apie Darių-Girėną, 
jų pasiruošimą skristi, skridimo 
svarbą ir žuvimo aplinkybes, nu
švietė Lietuvos kariuomenės 
aviacijos majoras Jablonskis. 
Jis, prisiminimų forma, iškėlė

Cleyelandietė Erika Steponavi
čienė, čiurlioniečio Alfonso Ste
ponavičiaus žmona, gyvenanti 
1051 E. 70th Street, Cleveland 
3, Ohio (telef. EX 1-6213)', rug
pjūčio 3 d.’ išskrendu lėktuvu į 
Vakarų Vokietiją. Vokietijoje 
išbus tris mėnesius.

Remdamasis Lietuiįų Tauti
nio Meno Ansamblio "ČIURLIO
NIS” Tarybos suteiktu man įga
liojimu organizuoti Ansamblio 
statutu numatytus narius-rėmė- 
jus ir narius-macenatus, prane
šu visuomenei, kad:

1. Čiurlionio Ansamblio 
riais-rėmėjais gali mūti visi 

_______________  ____ tuviai, neatsižvelgiant kur 
daug kam įdomių žinių. Apie'begyventų, sukokėję. dešimt 
Darių sportininką kalbėjo inž.1 (10) dolerių metinio mokesčio, 
A.' Nasvytjs. Rašytojas B. Au
ginąs perskaitė Dariaus-Girėno 
testamentą, o J. Stempužis la
kūnams pagerbti du eilėraščius.

Susirinkimą vedė Ramovės 
pirmininkas gen. Talat Kelpša. 
Jis įteikė ir sportininkams lai
mėtas rungtinėse dovanas. Do
vanas gavo; Malcanaitė, šikšniū- 
tė, Liutkevičius ir Kijauskas.

L. KULTŪROS FONDO 
POBŪVIS

na- 
lie- 
jie

L. Kultūros Fondo Clevelando 
skyrius savo nariams ir bičiu
liams tradicinį vasaros pobūvį 
šiemet rengia Dr. S. Tamošaičio 
rezidencijoje š. m. rugpjūčio 16 
d. Pobūvyje bus meninė progra
ma.

A. LAIKŪNAS

PARDUODAMI NAMAI
Vienos šeimos, 6. kambariai. 

Withney gatvėje. Kaina $7,500.
♦

Vienos šeimos, 6 kambariai. 
East 78 gatvėje. Kaina $10.500.

«
Dviejų šeimų, po 5 kambarius. 

4 garažai. Luther gatvėj. Kai
na $12,600. Įmokėti $4.000 gi 
likusieji iš 5%.

»

Vienos šeimos. 7 kambariai, 
Gaso šildymas. Ida gatvėj. Kai
na $11,000.

*
Dviejų šeimų. Po 5 kambarius. 

Dvigubas balkonas. 2 garažai. 
12728 Barrington Avė. Kaina 
$16,800. kreiptis:

P, P. MULIOLIS, 
6606 Superior Avė.

UT 1-2345

MOTERŲ 36 KUOPOS 
PIKNIKAS

. Įvyksta rugpjūčio 2 d. Naujo
sios parapijos sode. Bus skanus 
bufetas. Kviečiami visi atsilan
kyti. Pradžia 3 vai. Pelnas para
pijos bažnyčiai.

Liepos 26 d. kuopa daro
žiavimą į Blaškevičiaus ūkį.

NAUJA REAL 
. ESTATE IŠTAIGA

PARDUODAMAS NAMAS
1240 East 82 St. 4 miegamieji. 

Gaso šildymas. Dvigubas didelis 
garažas. Kaina $12.500.

Telef.: SW 1-7868.

Clevelando ir apylinkių lietu
viams pranešama, kad atidaryki 
nauja, lietuvio vedama Real 
Estate įstaiga — 7032 Wacle 
Park Avenue.

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS 
MOTERIAI

Kreiptis: 1351 Giddings Rd. 
Telef.: EX 1-4449

OUR SAVINGS INTEREST 
RATE DOUBLED

2% year
Effective from 
July 1, 1953

KARPIAI MINI 30 METŲ 
VEDYBŲ SUKAKTĮ

Kazys ir Ona Karpiai rengia 
savo 30 metų vedybinio gyveni
mo sukakties paminėjimą, kuris 
įvyks šeštadienį ir sekmadienį, 
liepos 25 ir 26, ir kviečia savo 
senus ir naujus draugus atsi- 
‘ankyti jų namuose bet kurią iš 
tų dienų — 
Street, Euclid 
bivd.).

Namai bus 
”uo 3 vai. p.
sekmadienį. Svečiai prašomi at
vykti sau pasirinktu patogiausiu 
laiku tų abiejų dienų bėgyje. »

315 East 222nd 
(prie Lake Shore

atdari šeštadienį 
p., ir visą dieną

o nariais-mecenatais — sumokė
ję ne mažiau kaip šimtą (100) 
dolerių (neribotam laikui).

2. Nariai-rėmėjai ir nariai- 
mecenatai gauna atitinkamus 
pažymėjimus ir Ansamblio ženk
lelius.

3. Norintieji būti Čiurlionio 
Ansamblio nariais-rėmėjais ar 
nariais-mecenatais, prašomi sių
sti laiškus su įnašais šiuo adre
su: Mr. Edvardas Karnėnas,

RFD 3 Richmond Rd. 
BEDFORD, OHIO, USA.

Maloniai kviečiu visus tautie
čius paremti Čiurlionio Ansamb
lį ir įgalinti jį dar plačiau pasi
reikšti lietuvių tautos kultūros 
garsinimo ir Lietuvos laisvini
mo darbe.

Viso pasaulio lietuvių laikraš
čius prašau paskelbti šį prane
šimą savo skiltyse.

Edvardas Kalnėnas, 
Čiurlionio Ansamblio 

pirmininkas

su ponia, gavę atostogų, auto- 
mobilium išvyko ilgesnėn kelio
nėn po Ameriką.

GALI DRAUGE VAŽIUOTI
Liepos 26 išvažiuoju į Vaka

rus. Manau aplankyti ir Yelotv- 
stone Parką, Wy.

Drauge galiu paimti dar 
bendrakeleivius. Teirautis:

HE 1-8686
7018 VVhitney Avė.

du

TALIS STUDIO
dabar jūsų kaimynistėj 

7106 Superior Avė.
Tel. HE 2-0144 

kuriuo laiku, bet kokiosBet
rūšies foto patarvimas Jums. 

Modernūs portretai, vestuvių, 
^kilmių, vaikų ir kitos nūs* 
laukos.

PARDUODAMI NAMAI

Pardųoda savininkas. Dviejų 
šeimų Sklypas 40x120. Vene- 
tion užuolaidos, kilimai. Gasas. 
Taip pat parduodamas 5 šeimų 
namas. Pajamos $225.00 per 
mėnesį.

1361 E. 93 Št.

PARDUODAMI BALDAI
Lovos — $15.00, telefono sta

liukas — $7.00, pintinė $9.00 ir 
įvairiūs kiti namų reikmenys.

1361 E. 93 St.

PARDUODAMAS NAMAS

JIEŠKO BUTO

Šeimai iš 2 asmenų reikalingas 
butas 2-3 kambarių. Skambinti 
nuo 6-7 vai. vakaro telef. CE 
1-6658.

PARDUODAMAS NAMAS
Parduoda savininkas. Dviejų 

šeimų, 6 ir 6 kambariai. Kiek
vienam trys miegamieji. Nau
jas gaso šildymas. Namas nau
josios parapijos rajone, šaukti: 

telef. KE 1-5474.

Kiekvienas gaus greitą ir tei
singą patarnavimą. Todėl turin
tieji ką parduoti ar mainyti, no
rintieji namus ar ūkius pirkti, 
kreipkitės:

WADE PARK REALTY 
7032 Wade Park Avė. 

Tel. HE 2-2922
Namų telefonas: E V 1-1952 š
Savininkas A. Kazakevičius

(36)

*Vorm«rly 1%
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VIENOS ŠEIMOS NAMAS

PRANEŠIMAS SKAUTAMS
Clevelando jaunesniųjų skau

tų ir skautų stovykla ruošiama 
HINKLEY RESERVAT1ON prie 
ežero nuo rugpjūčio mėn. 1 d. 
iki 10 d.

Norintieji stovyklauti regis
truojasi pas savo draugininkus 
arba pas skautininką Bajorai
tį — 1389 E. 93 St., telef. SW 
1-8733, .o sekmadienį, liepos 26 
d. po 10 vai. pamaldų renkasi 
šv. Jurgio bažnyčios pavėsyje.

Sekmadienį
vyklauti bus duoti 
ką pasiimtj j stovyklą, kada ir 
kur vykti, ir kiti paaiškinimai. 
Stovyklavimo mokestis numaty
tas — $1.50 į dieną.

Skautų tėvai, kurie stovyklos 
mokesčio negali sumokėti, pra
šomi laišku kreiptis į Stovyklos 
Viršininką dėl atleidimo nuo vi
so ar dalies stovyklavimo mo
kesčio.

Skautų vadeiva 
v. sktn. V. šenbergas

norintiems sto- 
n u rodymai

PARDUODAMAS NAMAS

Dviejų šeimų namas, geram 
stovyje. Kreiptis:

SW 1-6730

Tik Studebakerį!

NAUDOKITĖS PROGA!

Sutaupysit pinigą pirk
dami per savus, vienus iš 
geriausių ir ekonomiškiau
sių mašinų.

ERDELAC STUDEBAKER 
. Šaukti Jonų žemaitį. 
8003 Broadivay Avė. 

Cleveland 5, Ohio. 
Telef. BR 1-4100.

\ Namų telef.: LI 1-0476

DAUG SVEČIŲ
savaitę lankėsi laikrašti-

FOTOGRAFIJOS MEISTERIS 
Europinių žurnalų ir filmų 
žvaigždžių fotografai, dabar 
CLEVELANDE.

Parduoda savininkas. Gražus 
dviejų šeimų, 8 ir 8 kambariai. 
Geras pirkinys dviems savinin
kams. Keturi garažai. Labai ge
ram stovyje. Kreiptis: 

1353 East 82 St., 
Telef. GA 1-3184.

Parduoda Savininkas. Trys 
miegamieji, colonial stiliaus. 
Prie naujosios parapijos, gero 
susisiekimo, krautuvių. Kaina 
$14.000. Labai geras pirkinys. 
Kreiptis:

telef. IV 1-2183.

VISI BANKINIAI REIKALAI
Atsilankę Lietuvių Banke galit atlikti iš karto daug 

reikalų ir sutaupyti laiko.
Čia galit gauti paskolas pirkimui, pagerinimui ar 

namų taisymui, pirkti čekius, užsimokėti už gasą, elektrą 
ir kitokias sąskaitas, sigyti kelionių čekius, čia galima 
pirkti JAV taupymo bonus.

Taupytojai už indėlius nuo liepos niėn. 1 d. gaus 
2</2 s;.

Bankas baigtas remontuoti, padidintos patalpos ir 
labai patogus klijentams.

Šią 
ninkas Balys Dundulis iš Chica
gos, skautų veikėjas Vaclovas 
Tallat Kelpša iš Chicagos, inž. 
J. Jurkūnas su šeima iš Chica
gos, prof. Vengris iš Mass,, pulk. 
Šova su sūnumis iš Conn.

Kasdien per Clevelandą pra
važiuoja arba kelias dienas ir 
pavieši didelis įkaičius mūsų 
tautiečių iš įvairių Amerikos 
vietų. Daugelis ta proga, ypač 
iš rytinių valstybių, jieško ir 
patogesnių įsikūrimo sąlygų.

PARDUODAMAS NAMAS
East 86, netoli Superior, dvie

jų šeimų, 5 ir 5 kambariai. Du 
garažai. Labai gerame stovyje.

Ray Nausneris
UL 1-3919 LI 1-9216

11809 St. Clair

PIX BEVERAGE 
rūšių alaus — visoki gaivi

nantieji gėrimai, 
vynas ir šampanas 

(prancūziškas) 
Turime Baltos Meškos alų.

Parengiama vestuvėms, baliams, 
pobūviams. Nemokamas prista
tymas dieną ir naktį. Atdara ir 

trečiadieniais iki 1 vai.
6903 Superior Avė. EX 1-3311

' U “
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NAUJIENA 
clevelandiečiams!

Kam kentėti vasaros karščius, 
kada Jūs galite vėsiame kamba
ryje ramiai praleisti laiką, ge
rai išsimiegoti, ir gerai pasilsėti.

Skambinkite tel. HĘ 1-8602 
arba užeikite į lietuvišką krau
tuvę 6113 St. Clair Avė. ir mes 
jums pademonstruosime ir ap
skaičiuosime kokio galingumo 
oro šaldymo aparatas būtų Jū
sų namams reikalingas.

Tų aparatų kainos nėra, di
delės ir įmokėjus mažą sumą 
pinigų Jūs turėsite patogiai vė
sius kambarius savo bute.

Taip pat jeigu dar neturite 
televizijos savo namuose, tai pa
sinaudokite mūsų birželio mė
nesio televizijų išpardavimu. 
Jūs galite įsigyti puikų televi
zijos aparatą už labai pigią kai
ną. Taigi skambinkite tel. HE 
1-8602 arba užeikite į C. & F. 
International Stores, 6113 St. 
Clair Avė.

Mes pasistengsime kuo ge
riausiai jums patarnauti.

Sekmadieniais klausykitės lie
tuviškos radijo programos.

LIETUVIAI DAŽYTOJAI — 
DEKORATORIAI

menininko priežiūroje darbus at
lieka greitai ir sąžiningai.

Namų dažymą ir vidaus deko
ravimą dųocĮa metams išsimokė- 
jimui.

Kreiptis telefonu: EX 1-4245

LANKYKITĖS SAVO KLUBE’.

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

LIETUVIŲ KLUBO SVETAINĖ 
IR SALĖ

6835 SUPERIOR AVĖ.
Klubo ir salės vadovybė kviečia visus Clevelando 

lietuvius įstoti į Lietuvių Klubą ir nuolat lankytis svetai
nėje. Penktadieniais specialūs parengimai.

Kviečia visus lietuvius savojoj salėj daryti susirin
kimus, atšvęsti vestuves, rengti vakarus ir koncertus.

SUOPIS FURNITURE
Visokių rūšių baldai ir elektriniai bei kitoki reikmenys 

virtuvei ir kiekvienam Jūsų buto kambariui
ŽEMOS KAINOS — MALONUS PATARNAVIMAS

6921 Wade Park ' EX 1-0911
Patogi vieta apsipirkti lietuviams naujakuriams 

lietuviškoje krautuvėje

Pirkit Das savus
Amžinai nerūdijančio plieno

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

THE SUPERIOR SAVINGS 
AND LOAN ASS’N.

6712 Superior Avė. HE 1-2198 §

Cleveland, Ohio

Clevelandiečiai DABAR gali pamėgti
• Vasaros VĖDINIMĄ • žiemos ŠILDYMĄ 

»u moncriefv,svs™
t h ei n ą', -o.

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

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

kitės j mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai
riuose aiidraudos-insurar.ee reikaluose.

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

Pilnai padengta apdrauda UTah 1-4515

WM DFBBS PAINTING CO.
WM. DEBESIS

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

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI

Kada jūsų namai arba ra- 
'kandai tampa sunaikinti arba 
sugadinti ugnies, kreipkitės 
P. J. KERŠIS, dėl apkaihavi- 
mo, ko visada reikalauja ap 
Jraudos kompanijos pirm, ne
gu išmoka už nuostolius. -

P. JĮ. KERŠIS
609 Society for Saving- Bld. 

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

virimo puodus dabar gali
ma užsisakyti ir išsimokė
tinai. Mažas komplektas 4 
dol. didelis 8 dol. mėnesiui.
Be. nuošimčių.

VYTAUTAS PAŠAKARNIS 
Cleveland Lustre Craft Co.

Nemokamas demonstravi
mas. ■ 

Priimami užsakymai.

I. J. S AMAS, JEV/ELER i
S šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai c

Laikrodžių taisymas. Brangenybės. Įvairus dovanų g 
n pasirinkimas. S
| 7007 Superior Avė. Greta Ezella Theatre f
| Telef.: EX 1-3969. Bute: WA 1-2354 S

WilkeOis Fanerai Heme
Valdžios pripažinta laidotuvių direktorė 

Aldona IVilkelis - Wirby
Pilnas laidotuvių patarnavimas

—HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS—

6202 SUPERIOR AVĖ. HEnderšon 1-9292

LEIMON ’S CAFE

VISŲ LIETUVIŲ SUSITIKIMO VIETA
Alos. Vynas. Degtinė. Konjakai. Kiti gėrimai

Įvairūs valgiai, šeštadienių vakarais šokiai griežiant 
geram orkestrui ’ . .

JAKUBS & SON
FUNERAL HOME

Vėsinamas oras Jūsų patogumui

. ‘ Ilella E. Jakubs & William J. Jakubs
Licensijuoti laidotuvių direktoriai' ir balsamuotojai

25 metai simpatingo ir rimto patarnavimo
6621 Edn.a Avenue ENdicott 1-1763

insurar.ee


C
.4

or-

VYTAUTAS BRAZIULIS

■Į.

•r

j-...-

4;

, *

THE FIELD7

• '

Ii-.- *<• ■

■ ■'

A

I KVA Nr. 30 * 1953 m/liepos 23 d.

Redakcijos ir administracijos adresas — DIRVA, 1272 East 71 St., Cleveland 3, Ohio. — Telefonus: IIEnderson 
1-6244. Redaktorius Balys GAIDŽIO NAS (buto telefonas: GArfield l-’NOG).

Tautinės kultūros dienos Mashingtone
♦

Mūsų tautinės kultūros dienos 
Washingtone, sukėlusios sosti
nės rinktinės diduomenės nema
žą susidomėjimą ir plačiu aidu 
nuaidėjusios lietuvių bendruo
menėse, jau priklauso praeičiai. 
Anų dienų paruošimas ir ap
imtis, irus jraš.vdinta į JAV 
lietuvių istoriją stambiomis rai
dėmis, kaip naujas būdas bei 
priemonė lietuvių ir Lietuvos 
vardo garsinimui amerikiečiuo
se.

*
Tautinės kultūros įspūdingą 

pasirodymą paruošė ir įvykdė 
Lietuvių Tautinės Sąjungos va
dovybė. Pasirodymo sumanyto
jais ir ruošėjais buvo, advoka
tas Antanas Olis, pirmasai LTS 
pirmininkas, adv. Antanas La
pinskas, dabartinis pirmininkas, 
Dr. S. Biežis, Sąjungos valdybos 
narys, ši "trijulė’’ sumojo, tokį 
žygį, kuris, bent pirmu įspūdžiu, 
daug kam atrodė neįgyvendina
mu. — "Taip, sumanymas tikrai 
gražus ir didingas, bet jo įgy
vendinimui reikės pinigo ir ne
mažo pinigo. O iš kur tą pinigą 
paimti?” — galvojo ne vienas 
bendramintis, ypač naujasis 
ateivis, dar nepripratęs prie to
kio masto bei apimties parengi
mų.

Abejones išblaškė. Antano 
Olio vardas, jo organizaciniai 
gabumai, jo plačios pažintys ir 
asmeniški ryšiai IVashingtono 
viršūnėse. Vertingu talkininku 
buvo A. Lapinskas, uždegąs kal
bėtojas ir sumanus veikėjas, ne
svyruojąs užsimojimuose, ne
žiūrint kokie dideli bei sunkūs 
jie bebūtų. Jų pastangas nuo
širdžiai rėmė Dr. S. Biežis, kuk
lus, bet veiksmingas darbinin
kas, kiti du vyr. Valdybos na
riai: Dr. J. Bartkus ir T. Blins- 
trubas. Už šių pečių stovėjo, iš
orei nepastebimas, bet visur gy
vai jaučiamas, Juozas Bačiūnus, 
visų didžiųjų tautinių parengi
mų bei sumanimų rėmėjas, visa
da pasirengęs paremti tuos, ku
rie dirba naudingą lietuviams ir 
Lietuvai darbą. — "Vyrai, tik 
Jūs dirbkite, o aš padėsiu!” — 
tai Juozo Račiūno magiški žo
džiai, visada remiami veiksmais.

Į sąskrydžio paruošiamąjį dar-

bą buvo įtraukta ir daugiau vei
kėjų bei visa JAV lietuvių tau- 
tininkija, kuri daugiau ar ma
žiau prisidėjo, kad šitas reikš
mingas žygis būtų sėkmingai 
įgyvendintas. Tad už sąskrydžio 
pasisekimą turime būti dėkingi 
LTS vadovybei ir daugeliui ma
žai pastebimų, bėt nuoširdžių 
eilinių veikėjų, kurie savo jėgų 
ir galimybių rybose, padarė vis
ką, kiek galėjo ir pajėgė ...

*
Lietuvių Tautinė Sąjunga, už

simojusi sukelti kultūrinį. žygį 
į Washingtoną, turėjo mobili
zuoti šiam žygiui tinkamas kul
tūrines jėgas. Ji pasikvietė 
"Čiurlionio” ansamblį iš Cleve- 
lando; pianistą Andrių Kupre
vičių. svečią iš Argentinos; di
rigentą. kompozitorių Jeronimą 
Kačinską, iš Bostono ir dailinin
ką, prof. Vytautą K. Jonyną, iš 
Nevv Yorko. Įtraukdami į kultū
rinį žygį galimai daugiau pirma
eilių meno jėgų, Sąjungos vado
vybė siekė galimai daugiau mū
sų tautinės kultūros vertybių 
parodyti amerikiečiams, šventės 
tvarkytojai, kultūrinių jėgų tel
kime, parodė gerą nuovoką, kuo 
ir kuriomis priemonėmis būtų 
galima įspūdingiau prabilti į 
sostinės didžiųjų jausmus .. .

Sąskrydžio kultūriniuose pa
rengimuose, sunkiausią darbo 
naštą teko pakelti "Čiurlionio” 
ansambliui ir jo vadovui muzi
kui Alfonsui Mikulskiui. Sambū
rio narių dauguma vyko į Wa- 
shingtoną autobusais. Sėdo į au
tobusus tik ką ištrūkę iš fabri
kų, ir po 14 valandų varginan
čios nakties kelionės, pasiekę 
VVashingtoną, iš autobuso turė
jo skubėti tiesiog į Karaliaus 
Mindaugo Karūnavimo šventės 
atidarymo iškilmes.

Po įspūdingos akademijos,, kai 
kiti skubėjo apžiūrėti IVashing- 
tono įžymybių bei ramiai papie- 

' tauti, čiurlioniečiai, vos spėję 
kelionės dulkes apsivalyti bei 
greitomis kiek užkandę, vėl sku-

■ bėjo į Statler Hotel repetuoti. 
. Be savo dainų pakartojimo,
■ jiems teko "susidainuoti” su Na-

tional Symphony Orkestru. Su 
simfonijos orkestru jie dainavo 
pirmą kartą ir neįprastose sąly
gose, kai tuo metu salėje jau 
vyko pasiruošimas banketui, in
dams skambant... Po repeticij 
jų reikėjo skubiai grįžti j vieš
butį persirengti ir atgal į iškil
mingą' koncertą. Koncerto metu, 
sugiedojus Lietuvos ir JAV 
himnus, prasidėjus kalboms, 
čiurlioniečiai turėjo virš valan
dos išstovėti, tarsi kariai garbės 
sargyboje!

Panašiu tempu čiurlioniečių 
reikalai dėstėsi ir sekančią die
ną: religinis koncertas šv. Mo
tiejaus katedroje, greitomis 
pietūs, o po pietų antrasis kon
certas Statler Hotel. Koncertui 
pasibaigus ir vos suspėjus ar 
nespėjus pavakarieniauti, į au
tobusus kelionei atgal, o po ne
migo kelionės, pasiekus Cleve- 
landą, reikėjo skubėti tiesiog j 
fabriką!

Tokią darbo naštą galį pakelti 
tik jauni žmonės, idealistai, ku
rie "vardan tos Lietuvos” auko
ja savo poilsį, netenka dalies už
darbio, visada pasiryžę tarnau
ti brangios Tėvynės garbei.

Čiurlioniečiai tikrai Užsitar
nauja Tautinės Garbės Legiono 
vardą, nes jie visada ir su pa
siaukojimu žygiuoja ten, kur 
juos šaukia lietuvio pareiga ir 
Lietuvos garbė! Čiurlioniečių 
besąlyginį atsidavimą tautinės 
kultūros labui, gražiai apibudi
no LTS pirmininkas, adv. A. La
pinskas, užbaigiant Karaliaus 
Mindaugo šventę.

•
Apie LTS kultūrinio sąskrydž. 

Washingtone meniškuosius pa
rengimus skaitėme atsiliepimų 
bei vertinimų Dirvoje ir kitų 
laikraščių puslapiuose. Mano no
ras — išryškinti tam tikrus mo
mentus ir iškelti šio reikšmingo 
įvykio kaikuriuos dalyvius, ku
rių anksčiau rašę nepastebėjo. O 
jie nusipelnė būti pastebėti, 

i nes atidavė savo gražią duoklę 
šiam reikšmingam istorinės 
reikšmės įvykiui.

Meniškųjų parengimų progra- 
, ipa buvo pradėta Lietuvių Dai- 
• lės Parodos atidarymu ir apžiū-

rėjimu, kurios metu svečiams 
pavaišinti čia pat buvo įrengtas 
”CoctaiĮ\party” baras.

Dvidienė dailės paroda buvo 
rengta tam pačiam Statler Ho
tel, šalevPrezideritial Ball'Rooni, 
kur vyko koncertai bei banketas. 
Atsižvelgiant į vietos erdvę, bu
vo išstatyta 25 dailės darbai šių 
dailininkų: Adomo Galdiko 5, 
Vytauto K. Jonyno 7, Aleksand
ros Vitkauskaitės 1, Kazimiero 
žaromskio 2, Elenos Urbaitytės 
1, Juozų Pautieniaus 3, Jono 
Aleksandravičiaus 2, Romo Vie
sulo 3, Prano Lapės 1, Vytauto 
Kašubos 1 ir archit. inž. A. Mu- 
loko 1.

Dominavo išimtinai tapytojai 
ir grafikai, žiūrovų dėmesį krei
pė vienintelė skulptūra, tai V. 
Košūbos įdomiai sukomponuo
tas Karaliaus Mindaugos bius
tas. Arch. inž. A. Mulokas buvo 
išstatęs vienos bažnyčios pro
jekto modelį.

Kūriniai, atsižvelgiant į paro
dos paskirtį, buvo rinktiniai, o 
pati paroda V. K. Jonyno nusi
manančiomis rankomis gražiai 
sutvarkyta. Paroda, kiek buvo 
galima pastebėti, rinktiniams 
sostinės svečiams bei kitų kraštų 
diplomatams, darė gerą įspūdį.

"Mūsų dailės parodos suruo
šimas Washingtone, tegu ir ap- 
raėžtam plote, mūsų dailės gy
venime yra reikšmingu įvykiu. 
Per šią parodą mes sumezgėme 
ryšius su ŠVashingtono kultūri
niais vadovais. O mūsų sąlygose 
tai reiškia daug ir suteikia gra
žių vilčių. Po šio kuklaus pasi
rodymo būtų metas pagalvoti ir 
apie visuotiną mūšų dailės paro
dą Washingtone”, — pareiškė 
parodos tvarkytojas, prof. V. K. 
Jonynas. »

suvažiavusių ir iš kitų kraštų tos garbės laimėti.

Pasaulio gražiuoliu konkurse, įvykusiam Long Beach, Calif. laimėjo 18 metų prancūzė Christine 
Martel iš Paryžiaus. Iš eilės matome JAV, Mex cos, Japonijos, Prancūzijos ir Australijos kon

kurentes. Buvo
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Kaip minėta, abu koncertai 
įvyko Statler Hotel Presidential 
Ballroom’e. Pirmam koncerte, 
banketo metu, "Čiurlionio” Sam
būrio choras sudainavo 8 liau
dies dainas,- diriguojant A. Mi
kulskiui ir O. Mikulskienei va
dovaujant kanklių orkestrui. Su 
simfonijos orkestru čiurlionie
čiai išpildė Lietuvos ir JAV him
nus ir nacionalinę giesmę "God 
Bless America”.' Dirigavo A. 
Mikulskis, čiurlioniečiai savo 
programą baigė komp. J. Žile
vičiaus įspūdinga daina, "Lais
vės mūs Tėvynei numylėtai”.

Pianistas 'virtuozas, A. Kup
revičius, paskambino 6 kūri
nius, kurių du buvo M. K. Čiur
lionio. Simfoninis orkestras, di
riguojamas kompoz. J. Kačins
ko, išpildė kompoz. V. Jakubėno 
"Legendą” ir kompoz. J. Gruo
džio "Lietuvoje”.

Religinės muzikos koncerte, 
šv. Motiejaus katedroje, čiurlio
niečiai giedojo tradicinę Straz
delio giesmę, "Pulkim ant ke
lių”, J. Gruodžio "Tėve mūsų”, 
Palestrino kūrinius, J. Dam
brausko "Maldą už Tėvynę” ir 
č. Sasnausko "Apsaugok Augš- 
čiausias”, A. Mikulskiui diriguo
jant ir J. Kačinskui palydint 

.vargonais.
Antram koncerte, kurio dau

gumą sudarė lietuviai, "Čiurlio
nio” choras (mišrus ,vyrų ir 
moterų) dainavo apie 20 dainų, 
tarp kurių buvo ir Lietuvos bei 
JAV himnai. Abiejų koncertų 
solistais buvo Vincė Jonuškaitė, 
Regina Malcanaitė, A. Liutkus, 
A. Kavaliūnas ir Vytautas Gied
raitis.x >

Pianistas A. Kuprevičius išpil
dė 10 kūrinių, būtent, Čiurlionio, 
Šuberto, jChopin, Debussy ir 
Moussorgsky. Jo skambinimas 
buvo įspūdingas. •

Abu koncertai gerai pavyko, 
čiurlioniečiai dainavo ir giedo
jo nuostabiai darniai; sų stip
rios jėgos išraiška, tuo pat pa
siekdami stebinančių "pianissi
mo” plonybių. Buvo malonu ste
bėti, kaip pasibaigus pirmam 
koncertui, Senatoriai,, kongres- 
manai ir gubęrnatoriai, vienas 
po kito, prisiartinę prie A. Mi
kulskio, spaudė jo dešinę ir nuo
širdžiai dėkojo už koncertą. .0 
katedroje, čiurlioniečių giesmių 
aidams nuaidėjus, rektorius

O. Bačkienčs pranešimas Bendruomenių 
pirmininkų suvažiavime

. i 
times departamentuose. Kituose 
departamentuose yra ' lietuviai 
išsiblaškę po vieną kitą šeimą, 
ar paskirai gyveną. Pagal pro
fesijas, dauguma lietuvių yra 
fabrikų darbininkai, angliaka
siai, . ženfės ūkio darbininkai. 
Biuruose dirbančių yra tik kele
tas lietuvių. Intelingentų, baigu
sių augštąjį mokslą, tėra tik 
apie dvidešimt! jų tarpe yra 
trys kunigai, viena gydytoja, du 
profesoriai, penki juristai, kiti 
gilina studijas, rengia doktora
tus. Studentų Prancūzijoje yra: 
Paryžiuje 12, Strasburge — 8, 
Nancy — 1, Viso 21. Menininkų 
dabar yra trys.

Lietuvos Laisvinimo darbe ' 
Prancūzijos lietuviai visi labai 
gyvai pasireiškia ir jautriai at
siliepia j kiekvieną atsišaukimą. 
Daugumoje lietuviai yra dar ga
na patriotiškai nusiteikę. Visuo
met jie gyvai prisideda prie Tau
tos Fondo rikliavų, o kiek įma
noma, sakysime studentams va
dovaujant, surengiamos ir tau
tinės reprezentacijos 
kų šokių ar chorų pasirodymai, 
dalyvaujama tarptautiniuose ju
dėjimuose, organizacijose.

Apskritai, lietuvių įsikūrimas 
Prancūzijoje dėl materialinių 
sąlygų ir svetimšalių darbą 
tvarkančių potvarkių yra labai 
sunkus. Kaip jau matyti iš lie
tuvių profesinio pasiskirstymo 
Prancūzijoje, laisvose profesijo
se dirbančių yra vos keletas. Dėl 
to beveik visi inteligentai pabė
gėliai, kurie buvo patekę į Pran
cūziją, ęįnigravo, o darbininkų 
dauguma, taip pat nori dar emi
gruoti. Socialinio draudimo sri
tyje svetimšaliai Prancūzijoje 
traktuojami lygiomis su prancū
zais, bet yra du suvaržymai: 
svetimšalių šeimos negauna vai
kų gimimo proga premijų ir ne
turi pirmenybių darbo bei buto 
gavimo srityje, šalia to, kiek
viena įmonė tegali. priimti sve
timšalių darbininkų tik tam 
tikrą nuošimtį (7'/< ). Tik anglių 
kasyklos ir žemės ūkyje dirban
tiems nėra apribojimų.

Uždarbiai Prancūzijoje yra 
nedideli. Darbininkai teuždirba 
daugiausiai ligi 35.000 fr. (apie 
100 dol.). šioji suma yra reika- 
linga būtinai, kad šeima galėtų 
galą su galu suvesti. Sutaupą 
padaryti lietuviai negali, nors 
ir rimčiausi asmens bebūtų ir 
taupiausiai gyventų, šalia algų, 
Prancūzijoje dirbantieji gauna 
dar šeimos priedus, kurie žymiai 
palengvina dirbančiųjų būklę. 
Pav. už pirmą vaiką gaunama 
pagal gyvenamą rajoną ligi 8.- 
000 fr., už du vaiku ligi 15.000, 

! o už tris ligi 22.000 fr. šeima tu
rinti šešis vaikus gauna daugiau 
šeimos priedų, negu šeimos tė
vas uždirba.

šiais metais Prancūzijoje,

PLB Prancūzijoje tebėra 
ganizavimosi stadijoje, bet ne i 
dėl lietuvių nepaklusnumo, ne- i 
sutarimo ar dėl veikiančios L. š. į 
Draugijos Prancūzijoje interesų 
nesuderinimo su PLB tikslais.

L. š. Dr-ja, kaip didžiausia 
Prancūzijoje organizacija ir ofi
cialiai veikianti nuo 1944 m., 
jau 1950 metais buvo sušaukusi 
Prancūzijos lietuvių sąskrydį ir 
sudariusi Prancūzijos LOK’ą. 
Dėl įvairių kliūčių — emigraci- ' 
nių, administracinių ir juridinių 
— atsistatydino. Lietuvybės Iš
laikymo Tarnybos valdytojui pa
siūlius, buvo sudarytas naujas 
L|OjK’as, kitaip tariant L. š. 
Dr-jos Valdyba apsiėmė ’ eiti 
LOK’o pareigas. Dabar jau ruo
šiamos rinkimų taisyklės ir yra 
apsispręsta pravesti PLB Tary
bos ir garbės teismo rinkimus 
liki šių metų rudens. Tenka pa
stebėti, jog PLB vardu jau da
lyvaujame Tarptautiniuose Są
jūdžiuose, kaip M.M..M, Enten- 
te Mondiale dės Femmes etc.

žinoma, . .PLB Prancūzijoje 
vargai nesibaigs su rinkimais. 
Po rinkimų kils jos legalizavimo 
reikalas.

PLB Prancūzijoje veikti be 
leidimo nebūtų jokios prasmės, 
nes ji negalėtų vadovauti visuo
meniniams lietuvių gyvenimui ir 
atlikti savo funkcijų.

Praktiškai L. š. Dr-ja Pran
cūzijoje apima ir vairuoja veik 
visą visuomeninį, kultūrinį 
Prancūzijos lietuvių gyvenimą 
ir net politines manifestacijas 
globoja ir organizuoja, bet nie
kuomet jinai nėra susilaukusi 
dėl to kokių nors trukdymų ar 
perspėjimų.

Prancūzijoje veikia Lietuvių 
Katalikų Misija Prancūzijoje, 
Lietuvių Sąjunga Strasburge, 
Lietuvių Federalistų Sąjunga 
prie Prancūzijos Krikščionių 
Darbininkų Konferencijos vei
kiančią Lietuvių Darbininkų 
Sekciją, bet pastaroji jau veikia 
Prancūzų išvardintos Konferen
cijos rėmuose ir kontrolėje. Visi 
kiti lietuvių sambūriai, apie ku
riuos kartais minima spaudoje, 
veikia be leidimo ir oficialiai ne
gali pasireikšti, išskyrus Lietu
vių Studentų Paryžiuje Sekciją, 
kuri veikia L. Š. Dr-jos globoje.

Prancūzijoje, pagal esamą pas 
Lietuvos Atstovą kartoteką, pri- 
skaitoma dar apie 1500 lietuvių, 
Lietuvos piliečių (skaitant su 
šeimomis). Jų tarpe lietuvių ir 
lietuvių kilmės yra apie 1200 
asmenų. Iš seniau emigravusių 
į Prancūziją (nuo 1911 m.) yra 
50, pabėgėlių emigravusių į 
Prancūziją (po 1944 m.) yra 
550 ir Paryžiuje ir jo apylinkėse

■ yra apie 325, o provincijoje yra
■ išsiblaškę visi kiti lietuviai. Kiek 

stambesnės lietuvių kolonijos
• yra Meurthe et Moselle, Mose
• lle, Nord, Pas de Calais, Calva- 

dos, Isere, Rhode, Haut Rhin
> (Mulhouse’oje ir Tharin), Bas 
' Rhin (Strasburge), Alpes Mari-

ypač Paryžiuje pradeda siausti 
nedarbas. Kiekvieną mėnesį tu
rime .maždaug po penkis šešis 
bedarbius ir jais dažniausiai yra 
asmenys, kurie nedarbo para
mas tvarkančių nuostatų yra ap
lenkiami.

Nedarbas šiemet skaudžiai 
buvo palietęs net buvusius lie
tuvius legionierius. Kadangi 
santaupų neturima, tai ypač 
stengiamasi lietuviams padėti 
ligos ir nedarbo atvejais tiek 
per L. š. Dr-ją, tiek per B ALFą.

Turint galvoje visokius sunT 
kumus Prancūzijoje įsikurti, 
Prancūzija yra lyg pereinamas 
punktas, iš kur dauguma jau 
emigravo, o kiti rengiasi emi
gruoti. Pastaruoju laiku rengia
si emigruoti ne vienas lietuvis 
vedęs prancūzę, nes gali išvykti 
pagal Prancūzijos kvotą j JAV 
gana greit, per 6 ar 8, mėnesius.

Atrodo, jog Prancūzijoje be
liks tik senieji emigrantai, o 
naujieji — dauguma buvusių 
legionierių, kurie dėl pairusios 
sveikatos gauna šiokias' tokias 
pensijas ir turi pirmenybių dar
bo gauti.

Lietuvių nutautėjimo-ųreika- 
las Prancūzijoje yra^gąna ryš
kus, ypač senosiuošė-ėmigran- 
j^OSe. Taip Villerupte, prie 
Čaen, kur yra apie 60 lietuviškų 
'šeimų, vaikai jau daugumoje 
nebemoka lietuviškai. Tik nau
jai atvykę pabėgėliai, BALF’o 
paramos, L. š. Dr-jos veikla or
ganizuojant savo skyrius, plati- 
femt spaudą, leidžiant biuletenį 
Jffa smarkiai prisidėję prie to, 
kad yra sustabdomas nutautėji
mas ir atgaivinamas lietuviškas 
solidarumas, vieningumas bei 
pažadinta tautinė savigarba.

NORINTIEMS KELTIS 
KALIFORNUON 
ĮSIDĖMĖTINA

Nuolat Į mane besikreipian
tiems dėl įvairių patarnavimų — 
ryšium su persikėlimu Kaliforni- 
jon — pranešu, kad nuo šiol, no
rintiems persikelti Kaliforni- 
jon, teikiu, už atlyginimą, tokius 
patarnavimus: iš anksto sujieš- 
kau ir išnuomoju butus, kamba
rius, rezervuoju kambarius vieš
bučiuose, atvykstančius pasitin
ku stotyje, uoste ar aerodromuo
se, parūpinu transporto priemo
nes ir t.t. Dėl atlyginimo iš 
anksto susitariame kiekvienu 
atveju atskirai.

V. Bakūnas,
928 W. 36th St., 

Los Angeles 7, Cal.

PRAŠO AFIDEVITO:
Vitkus Jonas, gimęs 1924 m. 

ir jo žmona Herta, gim. 1925 m. 
Smulkesnių žinių apie prašyto
jus suteiks BALF įstaiga Muen- 
chene, ULRA office, Pienzen- 
auerstr. 15, Muenchen 27, Ger
many

monsinjoras John K. Cartwright, 
plodamas prisiartino prie A. Mi
kulskio ir susijaudinęs pareiškė, 
kad, kaip ta katedra stovi, ji dar 
nesanti, girdėjusi tokio gražaus 
giedojimo!

Lietuvos Tautinės Sąjungos 
suruoštam sąskrydžiui Washing- 
tone pasibaigus, svečiai skirstė
si namo, veždamiesi gražiausius 
įspūdžius bei išgyvenimus. Visi 
jautė, kad šio sąskrydžio metu 
pasiekta kažkas svarbaus ir 
reikšmingo. Buvo tvirtai pajus
ta, kad plačiau atsivėrė anga 

"į vadovaujančius amerikiečius. 
Ir reikia tikėti, kad atėjus mūsų 
Tėvynės likimą sprendžiančiam 
momentui, nebereikės kalbėti 
jiems, kas mes esame, ko nori
me ir kas mums turi būti duota!

BALF Centras

• J*
McCarthy, JAV komunistų šluota, į talką, vietoj priversto pasi
traukti J. B. Matthęws, pasikvietė Frank B. Carr (kairėj). Jį 

v sveikina McCarthy. “V
J. B. Matthews j ieško progos įrodyti, kad protestantų dvasiškių

#£<
tarpe yra tikrai didelė komunistų simpatikų grupė.


