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REIKIA ĮTAKINGŲ SLUOGSNIŲ TALKOS. — INFORMUO- 
KIM KITUS, NE VIEN SAVE. — KERSTENO KOMISUOS 
POSĖDŽIAI CHICAGOJ KONGRESO METU. — BENT KIEK 

REORGANIZACIJOS TARYBOJE.
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Štai kokias mintis buvo nutarta 
patiekti visuomenei ir ypač bū
simiems kongreso dalyviams iš 
anksto apgalvoti ir dėl jų kon
grese pasisakyti.

Lapkričio mėnesio pabaigoj 
numatomas Visuotinis Amerikos 
Lietuvių Kongresas Chicagoje.

Jau laikas rūpintis, kad kon
gresas būtų ko gausingesnis da
lyviais, kad iš kiekvienos koloni
jos bei kiekvieno organizuoto lie
tuviško būrelio būtų jame 
atstovų. Laikas iš anksto rezer
vuoti nuo visų kitų įsipareigoji
mų atpalaidotą laiką kongreso 
dienoms, susitvarkyti su įgalio
jimais, kiek jie kurias atžvil
giais galės būti reikalingi, pasi
rūpinti kelionės priemonėmis, 
apsistojimo vieta Chicagoje ir 
visu kitu; kas bus reikalinga, 
sekant Amerikos Lietuvių Ta
rybos nurodymus, kurie, reikia 
tikėtis, netrukus jau bus pa
skelbti.

.Bet tai dar ne viskas. Lietu
vių Kongresas, tikimės, šaukia
mas ne vien tam, kad įvyktų 
tiktai, kaip sakoma, gausingas 
"klumpių sunešimas”. Mes ma
nome, kad Jame turi atsispindė
ti ir lietuvių visuomenės nuo
monė apie ALT vadovaujamą 
veiklą, apie tos veiklos būdus 
bei vartotinas priemones. Kon
greso uždavinys, reikia tikėtis, 
bus ne vien išklausyti praneši
mus ir delnais paploti, bet ir 
pareikšti nusistatymą, kas .ir 
kaip turėtų būti toliau veikia
ma. O apie tai kaip tik reikia 
pagalvoti iš anksto, dar prieš 
nuvykstant į kongresą.

šiomis dienomis įvykusiame 
Amerikos Lietuvių Tautinės Są
jungos vadovybės pasitarime šis 
klausimas — su kokiais šūkiais 
bei su kokiais nusistatymais 
vyksime į Kongresą — kaip tik 
buvo vienas iš pagrindinių ir 
pirmųjų dienotvarkės dalykų.

1. Plačiau išnaudoti Kersteno 
komisijos tyrinėjimo rezultatus

Atstovų rūmų Komisijos, va
dovaujamos kongresmano Kers- 
teno, pradedami tyrinėjimai ga
li turėti nepaprastai didelės pro
pagandinės reikšmės Lietuvos 
reikalui. To tyrinėjimo duome
nys suteiks labai vertingos me
džiagos ir progos Lietuvos rei
kalui judinti. Tačiau visą tai 
gali likti ir visiškai be reikš
mės, jeigu ta medžiaga būtų pa
naudota tik propagandai vien 
pačių lietuvių tarpe. Ne mus 
pačius reikia informuoti bei įti
kinėti, kad bolševikai klastin
gai, neteisingąjį įr,4niauriai, pa
sielgė su Lietuva," bėt‘tai'reikia 
akivaizdžiai parodyti Amerikos / ■ ■ ...visuomenei ir net daugeliui kitų 
kraštų, kad jie matytų ryškų 
pavyzdį, kas jų laukia, jeigu jie 
pasiduotų bolševikiniam spau
dimui bei vidujinei komunistų 
įtakai. Todėl reikia, kad tyrinė
jimų duomenys, o taip pat ir 
žinios apie tų tyrinėjimų patį 
faktą, kiek galima dažniau ir 
plačiau patektų į kitą, ne mūsų 
pačių teskaitomą spaudą. Kon
gresas turėtų. įsakmiai įparei
goti Amerikos Lietuvių Tarybą 
daugiau pakreipti savo pastan
gas kaip tik šia linkme. Tam 
tikslui mums reikalinga įtakingų 
amerikiečių moralinė ir net ma
terialinė talka.

minėjimas
Spalio mėn. 2-3-4 dienomis, 

vaišingoje J. J. Bačiūno Tabor 
Farmoje posėdžiavo Tautinės 
Sąjungos veikėjų būrelis: adv. 
A. Olis, J. Bačiūnas, A. Lapins
kas, Dr. S. Biežis, Dr. J. Bart
kus, T. Blinstrubas, P. Linkus, 
V. Rastenis, B. Gaidžiūnas, J. J. 
Salasevičiai, Motusevičius. Iš 
Chicagos buvo dar atvykusios: 
p. Biežienė, p. Lapinskienė, p. 
Linkuvienė ir kt.

Posėdžių metu buvo apsvars
tyti bėgamieji reikalai ir supla
nuotas Tautinės Sąjungos atei
ties darbas. Nusistatyta, kad 
ateinančiais metais lietuviai turi 
plačiai paminėti 50 metų sukak
tį nuo spaudos laisvės atgavimo 
Lietuvoje (1904 gegužės 7 d.).

Kad minėjimas būtų ne vien 
lietuvių reikalas, reikia j tos su
kakties minėjimą plačiausiai 
įtraukti ir Amerikos spaudos bei 
politikos žmones. Aptarti ir bū
dai kaip tą galima geriausiai pa
daryti.

■ I
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Valstybės sekretorius J. F. Dulles ir Korėjos užsienio reikalų ministeris Y. T. Pyun pasirašo gy

nybos paktą. JAV panašias sutartis turi su Australija, Naujaja Zealandija ir Filipinais.
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VILTIE/ 
' NAMAI

Atsiliepdami į mūsų prašymą 
neužmiršti Vilties namų būtinų 
reikalų, savo atikas atsiuntė šie 
skaitytojai:
Strazdas Jonas, Brooklyn $2.00 
Pažėra Stasys, Detroit .... 
Budreika P., Tofonto .......
Gylys Ignas, Anglija .......
Jurevičius Juozas, Chicago 
Preibys Justinasį Detroit 
Liormanas Raimundas,

Philadelphiai |...............
Saladžius Vytautas,

Rochester /.Į...............
SalaseviČius J., Cįleveland 10.00 
Matulevičius Vytautas,

Toronto, Canada....... 10.00
Aukotojams tariame nuoširdų 

ačiū.
Ta pačia proga dar kartą no

rime priminti, kad ir kiti mūsų 
skaitytojai, kurie nėra gražinę 
išsiuntinėtų lapelių, juos galimai 
greičiau gražintų ir mums patal
kintų būtinai atliktinuose dar
buose. Visiems aukotojams skir
tos dovanos jau gęeit bus .pa
skirstytos, todėl mes raginame ir 
tų dovanų paskirstyme dalyvau-

Vakarai ir Švedija
ŠVEDIJA TŪPČIOJA PRIEŠ KOMUNISTUS, BET JAI PADEDA IR AMERIKA. — PO ŠVE
DIJĄ VĖL ZUJA KOMUNISTŲ AGENTAI. — KOMUNISTAS RADIJO VADOVYBĖN. — 
PRANCŪZIJOS IR ITALIJOS NETVARKA KENKIA UŽSIENIO POLITIKAI. — SUOMIJOS 
KEBLI PADĖTIS. — UNDEN PATAIKAUJA MASKVAI. — ŠVEDIJA LAIMĖTŲ PRISIDĖ

JUSI PRIE ATLANTO SĄJUNGOS.

Sis jaunuolis — Richard L. Berg, iš Chicagos, dviračiu, per 14 
dienų 16 valandų ir 45 minutes pravažiavo Ameriką nuo Nąw 
Yorko iki Santa Monica, Caiif. Jį sveikina New Yorko majoras 

Impellitteri.

2. Dar prieš Kongresą 
pasirūpinti, kad jo metu 

Kersteno Komisija turėtų savo 
posėdžius Chicagoje.

■Tas pastangas patekti į spau
dą su žiniomis apie Kersteno 
Komisijos darbą faktiškai reikia 
jau dabar pradėti. Mes, lietu
viai, jau gerai iš savo spaudos 
žinome, kad tas darbas pradė
tas. čia jau renkama medžiaga, 
pradėtas proliminarinis liudinin
kų apklausinėjimas, pats kongr. 
Kerstenas lankėsi Europoje, 
matėsi tenai su daugeliu mūsų 
atsakingų veikėjų, lankėsi Vlike 
ir kitur, bet visa tai .žinome 
daugiausia tik mes. Faktas, kad 
Amerikos kongresmanas, lydi
mas lietuvių Tarybos atstovų, 
lankosi net Europoje Lietuvos 
reikalais, yra žymus. Jo išgar
sinimas Amerikos visuomenėje 
turėtų parengiamosios reikšmės 
tolimesnei viso, to reikalo garsi
nimo akcijai. Tačiau tuo tarpu 
kaip tik to pasigendame. Ame
rikos spauda to fakto nepastebė
jo. Gal nebuvo nei jos dėmesys 
į tai atkreiptas, gal rūpinamės 
vis vien tik ... savęs painfor- 
mavimų. To yra tikrai permaža.

Kas praėjo, tai jau praėjo. 
Bet reikia pasirūpinti, kad bent 
būsimo Lietuvių Visuotinio Kon
greso proga nebūtų praleista. 
Pačiu Lietuvių Kongresu Ame
rikos spauda negalėtų būti ypa
tingai sudominta. Tačiau, jei tuo 
pačiu metu atvyktų Kerstęno 
Komisija į Chicagą, ten paskir
tų savo posėdžius, atlikinėtų liuą 
dininkų apklausinėjimą, ir prie 
to būtų prijungtas faktas, kad 
čia kartu vyksta tūkstantinis 
-lietuvių kongresas — tada ga
lima tikėtis, kad ne tik 'Chica
gos, bet ir kitų miestų didieji 
laikraščiai į tą žinią atkreiptų 
dėmesio ir gal neapsiriboju vien 
tik trumpute, vargiai tepastebi
ma ir dar vargiau atmintyje pa- 
siliekančia žinute.

.( Perkelta į 4-tą pusi. >

Naujas atominės energijos ko
misijos generalinis tvarkytojas 
maj. gen. K. D. Nichols, cleve- 
landietis, 46 metų amžiaus. Pa- 
skutinuoju laiku jis buvo vai
ruojamų raketų direktorius ir 
armijos išradimų bei tobulinimų 

pirmininkas.

Ne visados žmogus supranti, 
rodos, šiaip aiškią Jungtinių 
Amerikos Valstybių ir jos san- 
tarvininkių užsienio politiką. Jei 
Roosevejto laikais, amerikiečių 
balsais ir jų paraginimų bendra
minčiams drauge balsuoti, buvo 
j Jungtinių Tautų organų vado
vus Europoje išrinkti žymūs 
Švedijos prokomunistai, profe
sorius Gunnar Myrdal ir jo žmo
na Aiva, buvo dar galima su
prasti. Bet štai tas pat karto
jasi ir šiandien, prezidęntui Ei- 
,senhoweriui ir respublikonams 
Vakarams vadovaujant. Lyg ki- 
-tų tinkamų žmonių atsakingoms 
pareigoms JT organuose Švedi
joj visai nebūtų.

Kur daugiau palinkęs JT nau
jas generalinis sekretorius Dag 
Hammarskjoeld, taip pat ameri
kiečių balsais ir jų rekomenda
cijomis, neskaitant jau kremliš- 
kųjų, pavasarį išrinktas, turėtų 
Washingtone ir kitur greitai at
siverti akys. Juk jis tuojau pat 
po išrinkimo pasikvietė savo de
šiniąją ranka ir pavaduotoju as
menišką draugą, bolševiką čer- 
nyševą, neseniai buvusį Sovietų 
pasiuntiniu Stockholme. Prieš 
dvejetą mėnesių paskelbtoj JT 
veiklos apžvalgoj nesusilaikė 
Hammarskjoeld nuo kaikurių 
aiškių priekaištų Vakarams, bet 
apie Sovietų Sąjungą, gyvena
mų pasaulinių blogybių kaltinin
kę, nei vieno žodžio.

TADAS BRASTA tas, Sovietų pasiuntinybės Stock
holme tiesioginiai diriguojamas, 
černyševo savu metu organizuo
tas, ir plačiai išplėstas Švedijos 
karinės apsaugos špionažas, su 
šešiais nuteistais švedų komu
nistų partijos nariais, dviem jų 
iki gyvos galvos ir vienu iš par
tijos vadilų, taip pat jau ap
mirštas. švedai vėl kaip seniau 
priiminėja bolševikus profesi
nius sportininkus į savo nepro- 
fesinęs rungtines ir kantriai, 
kaip vaišingiems šeimininkams 
tinka, neša jų smūgius. Įsilei
džia bolševikus paskaitininkus 
ir artistui ir leidžia jiems lais
vai zuiti po kraštą, varyti pro
pagandą ir rinkti Maskvai rei
kalingas žinias. Apie krašto eko
nominį pajėgumą, pramonės ir 
vandens jėgos mazgus, gyven
tojų nuotaikas ir "Amerikos 
įtaka”. Per radiją vėl, net sek
madieniais, varomos rusų kal
bos pamokos, kurių niekas ne
klauso ir kurios dėl to fakto 
buvo prieš ketverius metus iš
mestos iš programos. Dažniau 
nei kurių Vakarų kraštų duoda
ma per radiją rusiškos ir spe- 
sifiniai bolševikinės muzikos.

Ir kur ne! Radijo valdybon 
šį pavasarį, valdžios paskyrimu, 
pasodintas viso krašto nekenčia- 

(Pcrkelta j 5-tą pusi.)
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VISAM PASAULY
• Viceprezidentas R. Nixon išvyko į 37,000 mylių kelionę j 

ir aplankys 16 valstybių.
• Anglijoj Darbo partijos vadovybėje, iš 29 centro komite

to narių, 6 yra Bevano šalininkai, kurie, paprastai, laikomi ko
munistų įrankiais, iii > '

• Berlyno burmistrui Dr. Ernest Reuter mirus, jo parei
gas eina Walter Schreiber. Dr. Ernest Reuter, pats anksčiau buvęs 
komunistas, Berlyne sumaniai kovojo prieš komunistines užmačias.

• Addlai Stevenson aplankė prezidentą Eisenhower ir jam 
padarė pranešimą apie savo kelionės patirtį. Jis siūlęs su sovietais 
pasirašyti nepuolimo paktą.

• Iš Anglijos eina spaudimas, kad artimiausiu laiku susi
tiktų Eisenhovver, Churchill ir Laniel. Tokiam susitikime anglai 
sieksią susitikti visiems ir su Malenkovu.-

• Komunistinė spauda skelbia, kad iš primato pareigų
nušalintas Lenkijos kardinolas Wiszinskis prašant pačiam Len
kijos vyškupatui. Jo vieton ateinąs Lodzės vyskupas Klopacz, 
bendradarbiaująs su komunistais, teisingiau -pasakius, esąs jų 
įrankis. ,

• Irano vyriausybė pranešė tautai, kad Mossadegh užsi
spyrimas dėl naftos pramonės nacionalizacijos ir tai nacionali
zacijai nepasiruošimas pridaręs milioninius nuostolius. Reikią 
virš 40 milionų dolerių, kad tik paleidus į darbą Abadeno valyklas;

• • Tyrinėtojas prof. A. Piccardi Viduržemio jūroje nusilei
do 10,006 pėdų po vandeniu ir 2-valandas toj gilumoj darė tyri
nėjimus. Tai naujas gilumo rekordas.

• Korėjoje dėl belaisvių- tvarkymo, atsirado daug nesklan
dumų, kurie kylą iš Indijos apsaugos dalinių šališkumo komunistų 
naudai.

• Rusija vėl paleido apie 3000 vokiečių karo belaisvių. Jų 
tarpe yra ir 11 buvusių.generolų.

Ir štai visai neseniai, Ameri
kos JT draugijos Hammąrskjoel- 
dui suruoštų1 vaišių proga, JAV 
prezidentas siunčia jam sveiki
nimų .pasidžiaugia jo veiklos 
ligšioliniais rezultatais ir reiškia 
įsitikinimo, kad jie ateičiai ne
mažai žada. Gal tai ne kas ki
ta, kaip mandagumas ir kompli
mentai, kuriuose slepias pagei
davimas ir viltis, kad ir naujas 
JT generalinis sekretorius susi
pras. Kaip anksčiau susiprato 
Trygve Lie. Bet šiais kietaią lai
kais tokių plonumų nevartoja 
ne tik valstybės vyrai, o ir šiaip 
minkštesnės sudėties diploma
tai.

Ne, niekam matyt neatsivėrė 
akys. Vakarai sutiko, kad Ko
rėjos karo paliaubų priežūros 
neutralion komisijon be Lenki
jos ir Čekoslovakijos būtų įsi
leista ir Švedija. Rezultatas: ko
misija savo pirmininku, grei
čiausiai Maskvos įkvėpimu, išsi
rinko švedą, Oesten Undeno ry
tietiškos orientacijos. žmogų, 
Gillis Grafstroem. Bolševikai ga
vo čia progos parodyti dėkingu
mo Grafstroemui. Būdamas Šve
dijos užsienio departamento poli 
tinio skyriaus vadovu, jis suvai- 
no kaikokj veidmanį 167 baltiečių 
atidavime Sovietams. Kad Šve
dijos socialdemokratų ir ūkinin
kų sąjungos valdžia naudojasi 
šiuo metu ypatingu Maskvos pa
lankumu, turėtų regis suprasti 
ir rooseveltinis galvoti neatsisa
kęs amerikietis. — Jei jis tai 
dar anksčiau nesuprato iš daž
nų švedų balsavimų per JT susi
rinkimus drauge su Kremliaus 
bloku. — Bet turėjo suprasti po 
to, kai neseniai Vyšinskis pa
reikalavo, kad į derybas dėl Ko
rėjos taikos būtų įtraukta ir 
Švedija. Švedijos valdžiai tai pa
sirodė jau perdaug aiškiu, ją 
galutinai Vakarų akyse kompro
mituojančiu gestu, — ji buvo 
priversta atsisakyti. Bet kad tuo 
atsisakymu nepadarius Maskvai 
skausmo," ji pasiskubino visu 
rimtumu per savo delegatą JT 
siūlyti, kad prie taikos kūrimo 
darbo Korėjoj būtų prisileista 
ne tik Sovietų Sąjunga, bolševi
kinė Kinija, bet ir Nehru aiš
kiais šunkeliais šūkaliojanti In
dija.

Kaip visa tai galėjo atsitikti, 
tik po metų bolševikinio smurto 
prieš Švediją, dviejų neginkluo
tų lėktuvų su žmonių aukomis 
nušovimo tarptautiniuose Balti
jos vandenyse? Metinė tų įvy
kių sukaktis, pernai visą kraštą 
sukrėtusi, buvo spaudoj paminė
ta tik- santūriai. Valdžios žmo
nės jų ir visai- neprisiminė.

Prieš pusantrų metų atskleis- daugiau Busidomėtų.

VYTAUTO LAIŠKAI 
ORDINUIf

Goettingene yra prieinamas 
viešai naudotis Karaliaučiaus ar
chyvas. Jame šią vasarą prof. 
Z. Ivinskis rinko medžiagą iš 
Lietuvos protentantizmo bei kul
tūros istorijos 16-17 a. Iki 1800 
m. yra čia išvežta visa Karaliau
čiaus archyvo medžiaga. Nėra 
tik Bretkūno, Rėzos ir Donelai
čio rankraščių. Jie yra atsidūrę 
Vilniuje.

Karaliaučiaus archyve (Goet
tingene) yra ne tik visi Vytauto 
rašytieji ordinui laiškai (gausus 
ordino archyvas), bet taip pat 
šimtų šimtai laiškų lietuvių 
magnatų bei bajorų. Radvilai, 
Valavičiai, Sapiegos, Chodkevi
čiai ir kt. yrą prirašę cĮaug laiš
kų į Prūsus, kurie čia saugojami 
sveikutėliai.

Panaudodami : Karaliaučiaus 
archyvo turtingą medžiagą, šiuo 
mętu keli Goettingeno u-to stu
dentai rašo disertacijas, kurios 
liečia ir Lietuvą. Z. Ivinskis ši
tame archyve, be kitos į mikro
filmas nufotografuotos medžia
gos, ■ rado porą .dešimtų vysk. 
Giedraičio laiškų ir du kartu 
daugiau iš heržogo kanceliarijos 
vysk.. Giedraičiui rašytų laiškų 
nuorašų. Būtinai reikėtų, kad 
šiuo metu tuo archyvu lietuviai
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Dr. Antanas Rudokas, O. D.
Tikrina akis ir pritaiko akinius 

keičią 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. 

tik susitarus

Įmonė atidaryta; pirmadieniais ir ketvirtadieniais 
nuo 9 iki 9:30 vai. vak.

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

CHICAGOS 
GYDYTOJAI

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

Dr. S. Biežis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas, 
šeštad. tik nuo 1-3 vai. popiet. 
Rezid. 3211 W. 66th PLACE

Viena moderniausiu, lietuviu vadovaujama, baldą ir 
namų įrengimų prekybos įmonė, užimanti per 15,000 kv. 
pėdų ploto.

Baldai ir kiti namų įrengimai pristatomi iki 150 mylių 
už Chicagos be jokių primokėjimų.

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

Visos knygos siunčiamos paštu. Užsakant pinigus siųskite 
DIRVA, 1272 East 71 St.

-

Dr. I. Kuras'Ramunis
Spec.: KŪDIKIŲ ir VAIKŲ LIGOS 

VAL.: pirmad., tiečd.
5-8 v. v. 

šeštad. 10 v. r. 1

■' IR

Vytč NemunUis 2.00
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1953 m. spalio

r DIRVA
Lithuanian Week1y, published by 

American Lithuanian Presą & Radio 
Ass’n VILTIS, Ine. (Non-profit), 
1272 East. 71 St.,- Cleveland 3, Ohio.

Telephone: HEnderson 1-6344. 
Issued in Cleveland every Thursday. 

Editor: Balys Gaidžiūnas.
Entered as Second-CIass matter 

December Gth, 1915, at Cleveland 
tnder the act of March 3, 1879.

Subscription pbr year in advance: 
In the Unitcd Statės — 85.00 in Ca- 
nada — $5.50, elsewhere — $6.50.

Single cople — 10 centą.

THIFIEU)

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. 

Redaktorius: Balys Gaidžiūnas.
įregistruota kaip antros klasės 

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

tymų.
Prenumerata metams iš anksto: 

Jungt. Amerikos Valstybėse $5.00, 
Kanadoje — $5.50, kitur — $6.50.

Atsk. Nr. kaina 10 centu.

• Vokietijoje viešėjęs A. S. Tre
čiokas 4ttrėjo ilgesnį pasitarimą 
su Tautinio Sąjūdžio atstovu 
VLIKe _ T. šidiškiu.
• Agr. Krapovickas, profesoria
vęs Cordobos u-te, Argentinoje, 
tapo tarptautinio garso botani- 
kos-genetikos mokslininku. JAV 
ambasados biuletenis paskelbė, 
kad jam pirmoje vietoje tarp 
kitų šešių argentiniečių moksli
ninkų buvo paskirta JAV Gug- 
genheimo fondo New Yorke sti
pendija pagilinti mokslinėms ži
nioms. I’rof. A. Krapovickas 
vyksta metams laiko dirbti į 
Kalifornijos u-tą.
• A. Liutkus, gyvenęs Prancū
zijoje, atvyko į Vokietiją dirbti 
Vykdomosios Tarybos Užsienių 
Reikalų Tarnyboje. A. Liutkus 
anksčiau yra dirbę Užsienių Rei
kalų Ministerijos tarnyboje.
• Kalbininkas Petras Būtėnas 
rugsėjo 30 d. atvyko į Bostoną 
ir pradėjo dirbti Lietuvių Enci
klopedijos redakcijoj. L. E. pir
mojo tomo kalbą taisė lituanis
tas Vladas Kulbokas, drauge 
dirbdamas ir T.T. Jėzuitų Ko
legijos bibliotekoj Bostone,-Pęt- 
ras Būtėnas bus nuolatinis En
ciklopedijos praktikinės lietuvių 
kalbos taisytojas, rūpinsis kal
bos reikalais, L. E. kalbos sky
riui redaguoti yi‘a pakviesti 
mūsų kalbininkai Dr. P. Jonikas, 
Dr. A. Salys ir Dr. Pr. Skar
džius. •
• "šviesos” meno sekcija ruošia 
New Yorke iškilmingą aktą-li- 
teratūros ir muzikos vakarą 
prof. Adomo Galdiko 60 metų 
sukakčiai atžymėti, šis vakaras 
pavadintas "Adomas Galdikas ir 
Lietuvos peizažas lyrikoj ir niu

Tautinės Sąjungos 
skyriuose

Chicaga pradėjo veiklos sezoną
vasarinio sezono pertrau

kos Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos Chicagos skyrius savo 
pirmą rudeninį susirinkimą tu
rėjo šeštadienį, rugsėjo 26 d. 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj. 
Dalyvavo gausus narių būrys. 
Skyriaus pirmininkui Petrui Lin
kui vadovaujant, susirinkimas 
ėjo sklandžiai. Sąjungos pirmi
ninkas adv. Antanas Lapinskas 
plačiai papasakojo apie ALT 
S-gos suruoštą Amerikos lietu
vių sąskrydį Washingtone. Sky
riaus valdyba priminė, kad sąs
krydžiui paremti iš skyriaus ka
sos buvo aukota $200.00.

Dr. St. Biežis, Chicagos Lietu
vių Tarybos pirmininkas, papa
sakojo apie darbus, nuveiktus 
jo pirmininkavimo metais. Nu- 

I rodė, kad Vasario šešioliktosios 
minėjimas šiemet buvo gauses- 

| nis aukomis ir dalyviais, negu

zikoj” įvyks lapkričio 1 d. Pro
gramą išpildys eilė žymių lietu
vių poetų, menininkų ir muzikų.
• PLB Vokietijos Krašto Val
dyba, susitarusi su latvių ir es
tų centro komitetais, daro žy-Į 
gilų, kad ^vokiečių mokyklose,! 
kurias lanko pabaltiečių vaikai, 
būtų leista jiems dėstyti atski- 
™LSaL° fLmt.?:^kalbOa’.1geOgraTbet kuriais metais praeityje" 

Birželio baisumų minėjimas, 
Chicagos Lietuvių Tarybos su
ruoštas Maria High School Au-

fijos ir istorijos parflokas ir, 
kad už šias pamokas būtų vo
kiečių valdžios atlyginama.
• Gautosiomis žiniomis Sibire! ditorijoj, taipgi buvo taip sėk- 
mirė jėzuitas tėvas Benediktas mingas, kaip niekada praeityje. 
Andriuška, buv. Kauno kunigų Pritinka priminti, kad tame su- 
seminarijos profesorius, tėvų jė- sirinkime adv. Antanas Olis, 
zuitų Lietuvos provincijos pro- Chicago Sftnitary Districto pre- 
vincijolas. Tuo būdu Kaune ne- zidentas, plačiai kalbėjo apie 
bėra jau nė vieno jėzuito. Kersteno rezoliuciją ir karštai
• Vokiečiu kultūrininkai ren- raS*no padėti ją pravesti kon-
giasi išleisti visų Europos tautų ^ese- siunčiant kongresmanams 
grožinę literatūrą. Tuo reikalu telegramas ir laiškus, prašant 
Krašto Valdybai buvo prisiųsti balsuoti už rezoliuciją. Be to 
ir jų jau pasirinkti eilėraščiai, ^r' Miežio pranešimu už ta pro
su prašymu juos išversti vokie- ' surinktas aukas aukotojų 
čių kalbon. Iš jų pasirinktu au- vardais tą pat dieną Chicagos 
toriu buvo Maironis, Brazdžio- Lietuvių Taryba pasiuntė virš 
nis ir Aistis. Vertimai buvo pa- 800 telegramų kongresmanams, 
daryti ir pasiųsti nurodytu ad- Prašant balsuoti už Kersteno re- 
' u zoliuciją. Tolimesnėj savą, kąl-

. boj Dr. Biežis susirinkusiems
• Chicagos lietuviai, veršdamie- ai§k;no apje Chicagos lietuvių 
si į įvairius verslus, susidėję nu- metinę konferenciją> įvykstan- 
pirko vieną nebeveikusį mėsos ..ą sekmadienį> spalio n d. Vi- 
fabriką ir ruošiasi pradėti ga- sus ragjno toje konferencijoje 
minti lietuviškus mėsos gami- da]yvautj

Dr. Biežio raportą sekė adv. 
Olio kalba. Aiškino, kaip Kers
teno rezoliucija geriausia gali 

Dėkoju gydytojai Irenai Je-I padėti Lietuvos reikalams. Aiš- 
cevičienei, Columbus, Ohio, už ____
padarytą man gerklės ir nosies 
operaciją’ bei rūpestingą slau- - 
gymą ligos metu.

Mykolas Smelstorius,
Cleveland

Lietuviu Prekybos Namai

Įmonės vedėjas JUSTAS L1EPONIŠ
- c 1

3222-24-26 So. Halsted St.j Chicago 8, III.
Tel. Victory 2-4226

kino, kad rezoliucija savo tikslo 1 
geriausia atsieks tada, jei Ame- 1 
Tikos visuomenė ir vyriausybė 
bus įtikinta, kad Kersteno rezo- 1 
liucija yra nę vien mažos tautos 
reikalas, o kartu ir Amerikos 
reikalai su ja rišasi. Todėl, sakė 
adv. Olis, į Kersteno komitetą 1 
reikia ko daugiausia įtraukti žy
miausių amerikonų. Su tokiu ko
mitetu skaitysis ir spauda, ir 
radijo stotys, ir televizijų sto
tys, ir vyriausybininkai, ir mok
slininkai, ir dvasininkai. Advf 
Olis dar priminė, kad Amerikos 
lietuvių sąskrydis Washingtone 
prieš pat rezoliucijos svarstymą 
kongrese, prisidėjo prie palan
kios nuomonės sudarymo apie 
lietuvius, apie jų reikalus ir apie 
Kersteno režbįiuciją. Sąskrydžio 
metu sostinėBį gyventojų, ypač 
šviesuomenėj susidomėj imas 
lietuviais buvo toks, kokio sos
tinėje nėra buvę.

Po adv. Olio kalbos lietuvių 
skautų vardu'buvo jam įteikta 
dovanėlė —, mddžio drožinys, 
vaizduojąs lietuvišką kaimą. 
Adv. Olis pareiškė labai verti
nąs tą dovanėlę ir sakė ją padė
siąs ant savo rašomojo stalo 
ofise, kur. atsilankantieji ame
rikiečiai ją rpatys, o jis turėsiąs 
progos apie ją paaiškinti ir pri
minti apie Lietuvą.

SusirinkimaB išrinko atstovus 
į Chicūgos Lietuvių Tarybą 
1953-54 metams. Išrinkti: Edvi
nas Balceris, Teodoras Blinstru- 
bas, Vincas Duoba, Petras Jurk- 
štas, Jonė Linkuvienė, Aleksand
ras Siliūnas ir Mečys Šimkus. 
Be to, išrinkti, atstovai į metinę 
konferenciją, įvykstančią spalio 
11 d. Į atstovus.pateko šie: Sta
sys Radzevičius, Petras Linkus 
ir Alfonsas Rimas.

Po susirinkimo Bronius Bud- 
ginas rodė paveikslus, vaizduo
jančius senovės indėnų (majų) 
kultūros liekanas. Mat', B. Bud- 
ginas praėjusią vasarą keliavo 
po Meksiką ir 'didesnes įdomy
bes nufotografavo.

Pagaliau sekė vaišės ir bičiu
liški pasikalbėjimai.

Reporteris

LIETUVAIČIŲ SESERŲ 
INSTITUTAS 

SKELBIA PIRMĄJĮ 
SCENOS VEIKALŲ 

KONKURSĄ1
Tikslas: -Lietuviškų (ypatin- . 

gai vaikams) scenoB veikalų trū
kumui užpildyti, sukurti veikalų, . 
kurie būtų tinkami pradžios mo
kyklų vaikams, maždaug nuo 
6 iki 14 metų amžiaus.

Premijos: Pirma $125.00; an
tra __ $75.00; trečia — $50.00.

Temos: Temos parenkamos 
pačių autorių, religiniais bei lie
tuviškais - tautiniais motyvais, 
pvz. tautinių švenčių tema; iš 
šventųjų gyvenimo — pvz. šv. 
Kazimiero iš lietuvių tautos did
vyrių bei žymiųjų asmenų gy
venimo; iš tautosakos; iš lietu
vių gyvenimo Amerikoje, Lietu
voje, tremtyje, ir pan.

Taisyklės: Veikalas turi būti 
originalus. Negali būti vertimas. 
Veikalui suvaidinti turėtų trūk
ti maždaug viena valanda laiko.

Veikalas turi būti lengvai pri
taikomas, be didelių išlaidų, vai
dinimui mokyklų salėse ir pan.

Veikalas turi būti parašytas 
mašinėle, (double space), varto
jant tik vieną popieros lapo pu
sę. . '

Konkurse dalyvaujanti auto
riai gali prisiųsti daugiau negu 
vieną kūrinį, tačiau tik vienas 
jo veikalas tegali būti premi- 
juotinas.

Teisėjų komisijos nariai netu
ri teisės konkurse dalyvauti.
- Premijuoti veikalai pasiliks 
L.S.I. nuosavybe.

Bešališkumui patikrinti auto
riai turi pasirašyti slapyvardžiu, 

. o atskirame voke pažymėti savo 
, tikrąją pavardę, adrės'ą ir vei- 
, kalo antraštę sykiu su slapyvar

džiu.
Laikas: Konkursas prasideda 

, spalio 15 d., 1953 m. Konkursas 
, baigiasi sausio 15 d., 1954 m. 
. Konkurso laimėtojai bus pa- 
į skelbti vasario 16 d., 1954 m.

Teisėjų Komisija: Dr. Jonas 
Adomavičius (Chicago, III.); 
Magdalena Avietenaitė (New 
York); Kun. Dr. V. Bagdanavi- 
čius MIC (Chicago, UI.); Ed
vardas Kubaitis (Willow 
Springs, III.); Sesuo M. Felicija 
(Putnam, Mass.); Stepas Zo- 
barBkas (New York).

Kūrinius siųsti: LSI Play 
Contest, c/o J. J. Bachunas, Ta- 
bor Farm, Sodus, Michigan.

TUOJ ISIGYKIT 
ŠIAS KNYGAS!

Aušrelė (elementorius)
Stop. Zobarskas ___ ...... 2.28

Aukštųjų Šimonių Likimas
Ieva Bimonaitytė .......—. 3.50

Anglų kalbos gramatika
J. Kukanauza ____ ii..,.

Anglų kalbos gramatika 
V. Kamantauskas ___ _

Anderseno pasakos
I .ir II dalis po___________ _ 2.00

Arklvysk. J. Matulevičiaus 
užrašai

Aukso kirvis
Juozas Švaistąs -......... 2.50

Barabas
Paer Lagerkvist______

Baltasis Vilkas
K. Binkis .........................

Balutis
J. J. Bačiūno leidinys______1.50

Baltaragio malūnas
K. Boruta .....

Broliai Domeikos
L. Dovydėnas ___________ 2.50

Buriavimas ir jūrininkystė
B. Stundžia _______________ 2.00

Didžiosios atgailos
R.' Spalis ---------------

Džiaukis gyvenimu
O. Swett Marden ____

Doleris iš Pittsburgho
Stepas Zobarskas ..

Daili saulytė

Gyvačių lizdas
Francois Mauriac ________ 2.60

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. Mazalaitč_________ _____ 2.00

, Gimtojo žodžio baruose
, P. Jonikas________________ 1.50

Gyvulių ūkis
George Orwell ...

Haufo pasakos 1 d.

Kazimieras Sapieha
B. Sruoga______ -_______ 2.50

Karoliai
Guy de Maupassant______2.50

Kaip jie mus sušaudė
J. Petraitis _____________

Kuprelis
Ignas šeinius __________

Kalorijoj ir doleriai
Vilius Bražvilius______ .-

Kryžkelės
A. Vienuolis____________

Konradas Valenrodas
Adomas Mickevičius -___

Keliai ir kryžkelės
Putinas -__ ____________

Kaimiečiai
V. S. Reymont I-II-III-IV
I ir II dalis .....................po 3.00
III ir IV dalis ________ po 3.50

Kudirkos raštai

Tel. offic’o ARmitage 6-0161 
Tel. buto GRaceland 2-9203

Dr. Juozas Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Norvest Medical Center 
2336 West Chicago Avė., 

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

antrad., ketvirtad., penktad., 
10 ryto — 1. p. p. trečiadieniais 

12—4 p. p. šeštadieniais.'

%

Dr. Jaras Ramunis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VAL.: antrad. ir ketvird. 7-8.30 v. v. 
šeštad. 3-5 v. p. p. 

7156 S. Western Avė.
MEDICAL CENTER

TEL.: Kabineto REpublic 7-1168 
Buto: WAIbrook 5-3765

DIRVOS ATSTOVAI
į kuriuos galima kreiptis visais DIRVOS prenumeratos 

reikalais:* .
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 Thomton Avė. 
Thurnham Green, 

London W. 4

Australijoje
Povilas Lukošiūnas, 

Box 1665 M, G.P.O., 
Adelaide, Š. A.

Australia
P. Ambraza 

29 Elsemere St. 
Kensington 

Sydney
Brazilija 

Maldutis Laupinaitis, 
Caixa Postai 118 

Sao‘ Paulo
Colombia

-K. Klastauskas, 
Apartado nae 2336 

Medellln • .
; Venesueloje

c/o CristaleriaB Nationalea,
Apartado 4532 

Maracay 
Veneztrela.'S; A.

ir skelbimų

Baltimore, Md.
AnĮanas Cesonis 

1323 Hollins. St
So. Boston, Mass. 

Brunonas Kalvaitis, 
545 East Broadway. 
Brockton, Mass. 

Bačiulis A^
9 Broad St.

Chicago; IU.
Jonas Pąplėnas, 

4416 So. Hetmitage Avė., 
YArd 7-0191

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

Detroit, Mich. . 
VI. Pauža, 

9124 Qųincy Ąve.

Newark, New Jersey 
A. S. Trečiokas, 
314 Waihut St.

New York-Brooklyne 
Antanas Sodaitis, 
57-56, ,63rd St., 
Maapeth, N. Y.

Omaha, Nebr.
J. Povilaitis,

5617 So. 31 St

Waterbury, Conn.
Vladas Vartteckas, 

' 2157 N. Mato St
Hamilton, Canada 

ĄųtahaŠ MingSla, 
lOOCathėiine SI. S.

Namai ant smėlio
, J. Gliaudą
Nemunas

St. Kolupaila
Neramu buvo Laisvės Alėjoj

B. Daubaras ..._____ _
Our Country Lithuania 

V. Augustinas .
Orą pro nobis 
' J. Glfaudb____

Pirmoji naktis 
L. Pirandello ...

Po Tėvynės dangum 
žodžiai vytis Nemunčlio. 
Paveikslai V., Augustino — 2.04 

Petras ir Liucija
Romain Rolland _________

Pasaulio Lietuvių žinynas
Anicetas Simutis_________

Princas ir elgeta
Mark Twain —____________

Pirmas rūpestis
Jurgis Jankus ______ ____

Pragaro pošvaistės 
V. Alantas_______________ M0

Partizanai nž gelež. uždangos 
Daumantas ________

Per Klausučių ūlytėlę
Liudas Dovydčnas

Pietų vėjelis
Vyto Nemunėlis -

Paklydę paukščiai I 
Jw$i» Jankus _____

Paklydę paukščiai II 
Jurgis Jankus ■_____

Petras širvokas 
Juozas Švaistas ...

Pabučiavimas
U-
J. Grušas _______

Raudonasis siaubas
Salik Vogulov ....

Raudonasis Tvanas
Ignas Šeinius__

Raudoni batukai
Jurgis Savickis ..

Ramybė man
J. Kėkštas_______

Raguvos malūnininkas
V. Tamulaitis .. j_________ 04*

Sudie, pone čipse
James Hilton .... 

šilkai ir vilkai
Runcč Dandlerin is

Senųjų lietuviškų 
knygų Istorija

V. Biržiška, kiet virš, 
papr. virš._____

Saulės laikrodžiai
Henrikas- Nagyn ...

3an Michael knyga I
Axel Munthe_______

San Michael knyga II
Axel Munthe ....

šventieji akmenys
Faustas Kirša ..

šventoji Lietuva
Jurgis Savickis 

šventoji Inga
A. Škėma ’_____

Sapnų pėdomis
V. Kazokas ....

Tarp žalsvų palapinių
P. Kesiūnas _______

Tėvų pasakos
A. Giedrius _______

Tolimieji kvadratai
J. Grišmanauskas ..

Tautosakos Lobynas
J. Balys____________

Tomas Nipemadis
August Gailit

Trylika nelaimių
R. Spalis ____

Tarp pelių ir vy
John Šteinback

Tėvelių pasakos
A. Giedrius ..

Ugnies pardavėjas
Balys Rukša ....

Vilnius tarp audrų
J, Cicėnas______

Velykų pasakos
N. Butkienė_____

Vidurnakčio vargonai
Česlovas Grincevičius 1.50

Vincas Krėvė Mickevičius

.. zoo

2.00

2.00

8.50

1.50

2.50

5.00

1.50

2.00

2.00

2.75

2.00

1.80

Kregždutė
A. Rinkūnas_______

Krėvė Mickevičius

Kelias į pasisekimą
Grabau - Grabauskas ______2.00

Lietuvių Kalbos Istorija
Dr. P. Jonikas _________ 3.00

Lyrika
K. Binkis __________

Loreta
Stasius Būdavas__

Lietuva
A. Bendorius ____

Laiškai žmonėms
G. Papini ________

Lietuvių Literatūra
Pranas Naujokaitis --------- 2.00

Lietuvių Tautos Kelias
M. Biržiška ___________

Lietuvių kalbos vadovas 
Red. prof. Skardžius______ 4.50

Lietuviškos pasakos 
J. Balys.___ -

Lietuvių poezijos antologija
J. Aistis ir A. Vaičiulaitis 6.00

Lekučio atsiminimai (jaunimui)
A. Giedrius ______________ 1.50

Lietuvių archyvas 
Bolševizmo metai ..

Lietuvos Valstybes 
Konstitucijos

___ _..................... 0.70 
Lietuva tironų Pančiuose

B. T. Dirmeikis ir V. Rastenis ' 
. (JonaB Andrūnas ir Petras

Svyrius)__ ______ __________1.50
Mažasis Lietuviškai —- 
Angliškas žodynas

Vilius Pčteraitis_____-
Metūgės

B. PūkeleVičiūtS t.__ -
Mėnuo vad. medaus

N. Maząlaitė ___ —
Meškiukas Kudnosiukas

Vaikų knygelė
M. Valančius

Vienerl metai ir viena savaitė
B. Gaidžiūnas_____ _____ 140

Varpai skamba
Stasius Būdavas 
Vikt. Simaitis

Taupioji Virėja

Užuovėja
M.. Katiliškis

žmonijos likimas
V. Bagdonavičius 

žemaičių žemė
A. Vilainis :..... 

žemaičių krikštas ”
P. Abelkis .....

žvaigždėtos naktys '•
Augustaitytž-Vaičiūnlenė 

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



Svetimoj spaudoj apie mus
ANT. BARČIUS

(Mūsų bendradarbio Šveicarijoje) 
ganlzacijose turi balso teisę, o 1 
kartais jOs daugiau supranta ki- ’ 
tų mažųjų vargus nekaip didžio
sios šio pasaulio galybės.

Olandijos lietuviai glaudesnius 
saitus palaiko su kaimyninės 
Belgijos tautiečiais, kurie yra 
ir skaičiumi gausesni, ir tvir
čiau susiorganizavę. P. Galkus, 
kuris mums daugiausia suteikė 
žinių apie Olandijos lietuvius ir 
kurio dėka to krašto lietuviai 
turi tarpusavio saitus, rengiasi, 
deja, išvykti į Amerikos Jungti
nes Valstybes. Tai bus didelis 
nuostolis Olandijos lietuviams.

Olandijoje gyvena keli olan
dai, trumpesnį ar ilgesnį laiką 
išbuvę Lietuvoje. Tarp jų pami
nėtinas K. Stoffelis (su dukte
rim ir sūnum), kurio - gėlynas 
buvo žinomas kiekvienam kau
niečiui.

Per mūsų viešnagę Olandijoje 
išgyvenome nemaža atmintyje 
įsmigusių valandų. Bet vieną 
itin įsidėmėtiną popietį pralei
dome kartu su p. Galkum Ams
terdame pas C. W. Bielingą, 
olandą, kuris niekuomet nėra 
buvęs Lietuvoje ir vis dėlto 
puikiai kalba lietuviškai. P. 
Bielingas tarnauja Amsterdamo 
turizmo įstaigoje, kur jam. ten
ka turėti reikalų su įvairių tau
tybių žmonėmis. Jau iš seno do
mėdamasis kalbomis, jis jų yra 
išmokęs gerą tuziną, jų tarpe 
kelias slavų kalbas. Lietuvių 
kalbos grožis jau anksčiau buvo 
atkreipęs jo dėmesį, kol paga
liau prieš 3 metus jis pasiryžo 
mūsų kalbos išmokti. P. Bielin
gas turi neabejojamą talentą 
kalboms. Tas jam pagelbėjo nu
galėti sunkumus ir štai šiandien 
jis jau visai gražiai kalba lie
tuviškai. Jis yra giliai pamilęs 
mįjsų gimtąją kalbą, ją didžiai 
.brangina ir didžiuojasi savo ži
niomis. Per trumpą laiką šis 
nuoširdus mūsų tautos bičiulis 
yra įsigijęs lietuvišką knygynė
lį, kelis senesnius leidinius yra 
suradęs, besiknisdamas pas 
Amsterdamo antikvarus. P. Bie
lingas pats save vadina "dirb
tiniu lietuviu”, mes gi jį vadin
tume "lietuvių ambasadorium” 
ta prasme, kaip šią sąvoką savo 
laiku apibrėžė mūsų diplomati
jos veteranas B. K. Balutis. .

P. Bielingas dažnai susitiki
nėja su Galkum, kuris buvo jo 
mokytojas, jis mielai dalyvauja 
lietuviškuose pobūviuose, jo. dė
ka Olandijos lietuviai galėjo 
šiaip taip susiorganizuoti. Mat, 
tiktai nuo to laiko, kai Bielingas 
maloniai leido pasinaudoti jo tu-

• ūmomis techninėmis priemonė- 
: mis (rašomąja mašinėle, spau-
• dos dauginimo aparatų ir t.t.) ir 
i kai per jį buvo pasiekta olandų 
i spauda, galima buvo išsiuntinė-
• ti po visą Olandiją išsisklaidžiu- 
■ siems lietuviams pakvietimus, 
i programas ir visa kita. Tad olan

das yra žymiai prisidėjęs prie 
lietuvių susiorganizavimo Olan
dijoje!

Buvo malonu pabuvoti kelias 
valandas su šiuo "dirbtiniu lie
tuviu”, pasižyminčiu augšta dva
sine kultūra. P. Bielingas ypač 
domisi kalbomis ir tapyba, jis 
yra surinkęs nemaža paveikslų. 
Kai buvome pas jį svečiuose, jis 
rengėsi vykti atostogų Londo
nan, ir apsigyventi tenykščiuose 
lietuvių namuose, kad turėtų 
progą ’ kalbėti lietuviškai. Ir iš 
tikrųjų ,po kelių savaičių ga
vome iš jo atvirutę iš Londono, 
kurioje rašė, jog sustojęs lietu
vių namuose, kur girdįs lietu
viškai — ligi apalpimo...

Ar tai nesukelia' kiekviename 
lietuvyje pasididžiayimo jausmą, 
kad- mūsų gimtoji kalbą turi 
kažkokią nuostabią galią suža
vėti svetimų žmonių protus ir 
širdis? P; Bielingas yra vienas 
tų simpatingųjų svetimtaučių, 
kurie surado‘kelią į mūsų kalbą 
bei tautą ię pasidarė mūsų nuo
širdus bičiulis.

Prieš vykdami j Olandiją, -su
medžiojome kelių tenykščių lie
tuvių pavardes ir Adresus. Sa
vaime apie Olandijos lietuvius 
platesnė lietuvių bendruomenė 
beveik visiškai nieko nežino. 
Olandija yra nuošaliau nuo di
desniųjų lietuvių sambūrių, jos 
niekas nelanko. Esame užtikę 
vieną kitą žinutę apie Olandijos 
lietuvius Belgijoje ėjusiame lie- 

_tuviškame leidinėlyje "Gimtoji 
y^alis", šį tą apie juos aptikome 

"Britanijos Lietuvyje”, tai ir 
viskas.

Pirmą tautietį sutikome Ams
terdame. Tai buvo Antanas Gal- 
kus,, dar jaunas vyras, kilęs iš 
Šiaulių, kur yra mokęsis amatų 
mokykloje (elektromontieris). 
Jeigu Olandijos lietuviai turi 
šiokią tokią organizacijos užuo
mazgą, jeigu vienoje vietoje yra 

. bent sutelkti tenykščių lietuvių 
adresai, tai pirmoje vietoje už 
tai tenka dėkoti šiam tautiečiui. 
Neturėdamas nei organizacinio 
patyrimo (iš Lietuvos buvo vo
kiečių prievarta išvežtas, kai ne
buvo sukakęs nė 18 metų am
žiaus), nei medžiaginių išteklių, 
kurių neišvengiamai pareikalau
ja kiekviena visuomeninė veik
la, Galkus vis dėlto pasiekė to, 
kad Olandijoje gyvenantieji lie
tuviai yra suregistruoti ir suda
rė Lietuvių Bendruomenės bran
duolį.

Lietuvių Olandijoje nėra daug, 
jų skaičius nesiekia nė 50. Iš jų 
vyrų tėra bene 10, likusios yra 
moterys, kone visos ištekėjusios 
už olandų, kurie karo metu buvo 
apsigyvenę Lietuvėje, ar tai 
laisva valia, ar tai vokiečių oku
pantų atsiųsti darbams. Išsimė
tę po visą Olandiją mažais būre
liais, o kartais gyvendami pavie
niai, lietuviai negali, sudaryti 
pastovaus organizacinio vieneto, 
kas nepaprastai apsunkina vi
suomeninę veiklą.

Gausiausias lietuvių (ir tatai 
vyrų) būrys yra susispietęs Lim- 
burgo provincijoje, ties Belgijos 
siena, anglies kasyklų srityje, 
čia lengviau surasti darbo, pats 
darbas geriau apmokamas. 
Hoensbroek gyvena J. Klaivinis, 
vietinių lietuvių seniūnas, kurio 
dėl atstumo neteko aplankyti, 
bet bent parašėme jam iš Olan
dijos laišką, šiaip gi mūsų tau
tietės, nors ir sukūrusios miš
rias šeimas, atspėjamu nuo na
mų ruošos laiku atvyksta, kiek 
išgalėdamos, į lietuviškus susi
rinkimus bei pobūvius. Pasida
linama gaunama spauda. Aste- 
no prieglaudoje priglobti 5 lie
tuviai seneliai. Vienas jų nese
niai mirė, susilaukęs net 103 
metų amžiaus. Olandijoje gyve
na neseniai mirusiojo rašytojo 
Jurgio Savickio našlė (gimusi 
olandė). Olandų moterų organi
zacijos pereitą vasarą buvo pa- 
kvietusios poilsio į Olandiją iš 
(Vokietijos 20 pabėgėlių moterų, 
jų tarpe buvo dvi mūsų tautie
tės. Viena jų, deja, susirgo ir 
dabar gydoma Utrechto ligoni
nėje. P. Galkus mums perleido 
pabėgėlių menininkų parodos 

^katalogą. Paroda buvo surengta 
!®Amsterdame, 1949 m. vasario 
^mėnesį, ir joje buvo išstatę savo 

darbus šie mūsų dailininkai: 
Paulius Augius, Adomas Galdi
kas, Vytautas Jonynas, Vikto
ras Petravičius, Vaclovas Ratas 

, ir Adolfas Valeška. Paroda su
teikė progą olandų visuomenę 
supažindinti su lietuvių menu.

Šiaip gi dėl labiau pajėgesnių 
žmonių stokos dar nedaug kas 
padaryta lietuvių vardui ir Lie
tuvos bylai išpopularinti Olandi
joje. Dirva būtų neabejotinai pa
lanki, nes olandai atjaučia mūsų 

jjįtautos nelaimes. Tą patį galė- 
- Jįjome konstatuoti ir kitose ma

žose valstybėse (Liuksemburge, 
Saaro krašte ir t.t.), kur apie 
mus kaip ir nieko nežinoma. 
Betgi netektų užmiršti, kad ma
žos ' valstybės tarptautinėse

Pokarinės mūsų emigracijos 
įvairiuose pasaulio kraštuose su
kurtuose židiniuose, gal net dau
giau,, negu kurių kitų tautybių,, 
tautinis gyvenimas dažnai yra 
suparaližūotas jį ardančio ele
mento, dažniausia paskirų as
menų pragaištingos veiklos. Ir 
liūdniausia yra tai, kad tų skau
dulių sukėlėjai yra ne 'kokie 
tamsuoliai. Tų skaudulių pilnas 
yra JAV lietuvių gyvenimas, 
kur neva lietuvių "veikėjų” yra 
uždaromos lietuviškos mokyklos 
ar nęt savo prakaitu uždirbtais 
pinigais pastatytose bažnyčiose 
jų statytojai iškoneveikiami. Jų 
pilna ir P. Amerikoj, ypač Bra
zilijoj, Venecueloj ir kt. Tačiau 
bene didžiausia ir nuodingiau
sia lietuviško organizmo votis 
yra Kolumbijoj.

Dar priešemigraciniais laikais 
keliems Kolumbijoj nuo senes
nių laikų gyvenantiems lietuviš
kos kilmės kunigams kilo, gal ir 
gerų norų pagrindu mintis, su
organizuoti lietuviams tremti
niams padėti komitetą. Tas ko
mitetas buvo pavadintas ”Co- 
mite Catolico Pro Refugiados 
Lituanos” ir jo vardu, panaudo
jant didžiausią propagandą, pra
dėta telkti lėšos, šioj propagan
dos akcijoj buvo išlinksniuoja- 
mi visi mūsų vargai ir kančios 
ir nepagailėta pagraudenimų, 
kurie nevisada atitiko tikreny
bę.

11.195 pesų (1 pesas
USA dolerio) pajamų, o per visą 
laiką jo pajamos siekusios 43.- 
015. — Pinigai, girdi, sunaudoti 
naujai atvykusių šelpimui, o 
virš 8.000. — išskolinta lietu
viams.

Sis pranešimas labai nuste
bino lietuvius, nes, jei nors da
lelė lėšų būtų buvusi paskirta 
lietuvių paramai, -jie tatai būtų 
jutę. Tuojau susirinkusieji pra
dėjo skaičiuoti kiek kas yra ga
vęs paskolos ar pašalpos ir ne- 
•priskaičiuota net keli tos sumos 
procentai. Toks kun. M. Tamo
šiūno prasilenkimas su-teisybe 
ir jo nenoras nurodyti kokiems 
tikslams jis sunaudojo visuome
nės pinigus, labai suerzino ben
druomenę.

Kun. M. Tamošiūnas jausda
masis tik kelių šeimų, kurias 
aprūpino stambiomis sumomis, 
palaikomas ir bijodamas viešo 
skandalo, kad per viešas insti
tucijas iš jo nepareikaliautų ko
kia jam nepalanki bendruomenės 
Valdyba piniginės atskaitomy
bės, pradėjo veikti pogrindžio 
metodais, tikslu suskaldyti ben
druomenę, iš sau palankių as
menų išrinkti Valdybą ir tą rei
kalą numarinti. Ilgus metus pats 
gyvenęs Rusijoj, yra gerai susi
pažinęs su tais metodais ir dėl 

Per keletą metų tas komite-,to kur reikėjo, pagrasino išme
tąs, padėti vargstantiems lietu
viams ir paremti Kolumbijoj at- 
■vykstantiems. įsikūrimo tikslu, 
iš geraširdžių kolumbiečių su
rinko kelias dešimtis tūkstančių 
dolerių. Pagal šeimyninį to ko
miteto sutarimą, šios sutelktos 
sumos buvo pavestos Medelline 
gyvenančio kun. M. Tamošiūno 
dispozicijai ir jų panaudojimas 
jo asmeninei nuožiūrai.

Po metų kitų šio. komiteto, 
o ypač kun. M. Tamošiūno tik
rovei neatitinkančiais pažadais 
susimasinę tautiečiai pradėjo 
atplaukti į Kolumbiją. Tačiau 
čia atvykę toli gražu nerado to, 
ko tikėjosi ir ėmė jausti patei
sinamą kartėlį, kad jais niekas 
nesirūpina ir nepadeda. Buvo 
įsteigtas tautinė bendruomenė, 
kurios valdyba ištyrusi būklę ir 
jausdama bendruomeninį atsa
kingumą, jau 1950 m. sausio 6 
d. pasiupčia kun. M. Tamošiū
nui oficialų užprotokoluotą raš
tą, kuriame sako: "Atsižvelgiant 
į Tamstos 1949. XI. 15 d. pra
nešimą, Valdyba randa, jog esa
mai būklei esant betkoks tauti
nis veikimas yra negalimas, ji 
atsistatydina”.

Tolimesnių PLB Valdybių liki
mas irgi yra panašus, nes jos 
dar buvo nepraradusios’tautinio 
atsakingumo jausmo ir 'dėl to 
turėjo pasitraukti.

Pagrindinis tų valdybų pasi
traukimo motyvas buvo tas, kad 
jos pradėjo iš kun. M. Tamošiū
no reikalauti bent kiek paisyti 
lietuviškų reikalų, padėti lietu
viams ir duoti bent apytikrių at
skaitomybę iš tų lėšų, kurios 
buvo sutelktos čia vargstantiems 
lietuviams padėti.

Gal ir jausdamas šiokį tokį 
sąžinės išmetinėjimą, 1951 m. 
sausio 28 d. visuotiniame bend
ruomenės susirinkime kun. M. 
Tamošiūnas pranešė, kad' jis, 
kaip Įkurdinimo Komisijos at
stovas, pereitais metais, turėjo

siąs tautietį iš darbo, kitam 
pagrasino ištremti iš Kolumbi
jos ar net deportuoti į tėvynę 
(to pasėkoj kai kas kreipėsi net 
į JAV konsulatą užtarimo), ki
tam pakišo kelis desėtkus ar 
šimtus pesų ir tl.

To teroro pasėkoj absoliute 
tautiečių dauguma numojo į vis
ką ranka, užsidarė savo kiaute, 
net asmeniniai nustojo tarpusa
vy bendradarbiavę, neš baimė 
netekti duonos sau ir savo šei
mai vertė kiekvieną būti apdai
resniu tokiam krašte, , kur 
katalikų kunigas visada tu
ri teisybę, kur daužomos 
kitatikių bažnyčios ir kur už 
menkiausią nusikaltimą vienu 
telefono paskambinimu .tautie
tis įkišamas neribotam laikui į 
džiunglišką kalėjimą.

Tada kun. M. Tamošiūnas, p&- 
gal reikalą, sušaukia susirinki
mą vienam ar antram tautiečiui 
suniekinti. Jis net drįso tokį 
susirinkimą sušaukti visos lie
tuvių bendruomenės gerbiamam 
ir mylimam buv. klebonui kun. 
Barčaičiui išplūsti ir suniekinti 
ir tą vargšą taurų kunigą prieš 
tai .ir po to versdamas viešai, 
net gatvėj, sau, tokiam pat ku
nigui, tik žymiai jaunesniam, 
bučiuoti j ranką.

Į nepaliaujamus bendruome
nės reikalavimus iš kun. M. Ta
mošiūno piniginės atskaitomy
bės, jis įprastai atšauja: "At
skaitomybę duosiu tiems, kas 
man davė pinigus!”

Kadangi tuos vargstančiam 
lietuviui skirtus pinigus suau
kojo kolumbiečiai (lietuvių’ben
druomenė gal tik turėtų teisės 
pareikalauti kur kun. M. Tamo
šiūnas padėjo Tautos Fondui su
aukotus pinigus ir kitas lietuvių 
suruoštų pobūvių, koncertų, pa
rodų pajamas), tat per viešas

to krašto institucijas, vargu ar 
būtų šiame krašte įmanoma pa
reikalauti atskaitomybės iš žmo
gaus, piktam, panaudojančio ku
nigišką rūbą ir tariamą lietu
viškumo kaukę. Tačiau šiandien 
visi padorūs Kolumbijos lietu
viai, kurių yra absoliute dau
guma, deda dideles viltis į nau
jai paskirtą Lietuvos Konsulą 
prie Bogotos vyriausybės dr. S. 
Sirutį ir tikisi, kad jis ras būdą 
teisingais ir teisėtais keliais pa
šalinti tą bendruomenės skaudu
lį ir atstatyti Medelline tradici
nę širdingą lietuvišką bendra
darbiavimo dvasią.

Kita vertus, Kolumbijos lietu
viai, kurie yra absulučioj dau
gumoj geri katalikai (tik gal 
paskutiniu laiku jų tikybinius 
jausmus atšaldė pragaištinga 
vieno antro Dievo tarno veikla) 
taip pat deda viltis į katalikiš
kąją dvasinę herarchiją ir lau
kia iš jos teisingos, ne demago
ginės, jos būklės analizės ir ati
tinkamų išvadų.

Prieš metus su viršum kaimy
ninėj Venecueloj besilankant J. 
E. vyskupui Brizgiui Kolumbi
jos lietuvių akys buvo nukrypu- 
sios į tą pusę, tačiau jo apsilan
kymo nesulaukė, nors ir labai 
norėjo jam pasipasakoti ir pasi
guosti. Prieš trejetą metų buvo 
atskridęs Draugo redaktorius 
kun. Prunskis, tačiau jis kažko
dėl vengė kontaktų su tautiečiais 
ir pasitenkino tiktai išimtinais 
pokalbiais su kun. M. Tamošiū
nu. Lietuviška dvasinė herarchi- 
ja, kuri mūsų yra laikoma virš 
demagoginių partinių intrigų, 
ras būdų surinkti teisingas ir 

, tikslias 
pluoštą 
čia kurį 
kunigai,

! su turistinėmis vizomis, išskri- 
dę į Kanadą ir niekada daugiau 

, čia nesugrįžę.

informacijas, kurių 
juk galėtų suteikti ir 
laiką, gyvenę lietuviai 
paskui galvotrukščiais,

įtakingas Šveicarijos sostinės 
laikraštis "Der Bund” paskelbė 
vedamąjį straipsnį apie Sovietų 
vyriausybės tautinę politiką. Di
džioji straipsnio dalis paskirta 
Pabaltijo valstybėms. Autorius 
pažymi, kad komunistai Pabal
tijy niekad nebuvo gausūs, tad 
jie galėjo paimti valdžią tik su 
raud. armijos durtuvų pagalba. 
Kilus karui, vokiečiai lengvai 
užėmė Pabaltijo kraštus, tačiau 
jie neatnešė lauktosios laisvės. 
Grįžę bolševikai žiauriomis prie
monėmis bandę užgniaužti pa- 
baltiečių nepriklausomybės troš
kimą, deportuodami tūkstančius 
žmonių į Sibirą. Autorius priei
na išvadą, kad tiek Pabaltijyje, 
tiek kitose Sov. Sąjungos fede- 
ralinėse respublikose vykstąs 
tam tikras nepasitenkfnimo pro
cesas prieš Maskvą, kuris pri
lygstąs antisovietinei raidai sa
telitinėse valstybėse, šveicarų 
populiarus iliustruotas žurn. 
"Šie und Er” du puslapius pa
skyrė Vasario 16 d. gimnazijos 
auklėtiniams, atostogavusiems 
Šveicarijoje, žurnalas taip pat 
gražiai atsiliepia apie visus lie
tuvius tremtinius.

»
Didžiosios užsienio telegr. 

agentūros ir radijhi paskelbė 
JAV atstovų rūmų nario Kers- 
teno pareiškimą, padarytą jų 
korespondentams Bonnoje. Ra
dijų pranešimu, Kerstenas pa
žymėjo, kad kraštuose už gele
žinės uždangos vykstanti rezis
tencija sudaro žymiai didesnį 
ginklą prieš okupantus Už visą 
eilę kitų. Nupasakojęs, kaip So
vietai pagrobė Lietuvą, Latviją 
ir Estiją, Kerstenas toliau pa
žymėjo, kad tai yra vienas iš 
didžiųjų nusikaltimų visos žmo
nijos istorijoje. Būdingi okupan
tų bruožai — žmonių deportaci
jos ir visokiais būdais naikini
mai. Tai tėra tiktai dalis bendro 
vergijos plano. Išbandytais Pa
baltijy metodais Sovietai pas-

kum pasistengė savo prievartą 
primesti ir kitiems Europos 
kraštams. Savo pranešimą Kers- 
tenas, amerikiečių radijų teigi
mu,.baigė kreipimuosi į visą lais
vąjį pasaulį daryti viską, jog 
rezistencijos dvasia anapus ge
ležinės uždangos išliktų gyva.

*

Berlyne leidžiamas dienraštis 
”Der Tagesspiegel” Nr. 2429 įsi
dėjo Marijos Riesenkamp straip
snį, pavadintą "Keliaujančios 
bado katastrofos”. Jame daug 
kur minima ir pavergtoji mūsų 
tėvynė. Straipsny nurodoma, 
kad Sovietai, kalbėdami apie 
bet kuriam kraštui pažadėtą ūki
nę pagalbą, faktiškai ją vykdo 
nuskriausdami kitų savo kraštų 
gyventojus. Jei šiuo metu Sov. 
Sąjunga skelbia remianti ”DDR” . 
(Vokietijos Rytų zoną) maistu, 

.tai faktiškai jo didžioji dalis yra 
atgabenta iš Pabaltijo valstybių. 
Kai karui pasibaigus vienas už
sienio žurnalistas, atvykęs į Pa
baltijo valstybes, nusistebėjo, 
kad ten prekylangiuose matyti 
dar tiek daug maisto produktų, 
tai, kaip pažymi ”Der Tagespie- 
gel”, jam vienas rusų karinin
kas trumpai ir drūtai paaiškino: 
"Palaukit kokius metus laiko — 
dings jie ir iš čia”. Ir taip iš 
tikro buvo. Po kiek laiko Vaka
rus pasiekė aplinkiniais ketais 
vienos estės laiškas, rašytas iš 
tėvynės; "Mes turime misti tik 
juoda duona ir bulvėmis, nors 
dirbti tenka antvalandžius ir. net 
kartais iki nakties. Tik Kalė
doms savo 3 ir 5 metų berniu
kam galėjome nusipirkti pusę 
svaro sviesto!”

AR RŪPINATĖS SAVO VAIKAIS?
Jei taip, tai nedelsiant užsakykit savo vaikams jų 

laikraštį

TĖVIŠKĖLĘ
Metams tik 3 doleriai.
Rašykit šiuo adresu:

Tėviškėlė, 
2313 West 91 St., 

Chicago 20, III.

<

Beje, Olandijoje gyvena ir ki
tas mūsų senas ir. .išbandytas 
bičiulis, būtent, prof. Reinder 
van der Meulen, btiv. garsaus 
Utrechto universiteto profeso
rius. Jis dar prieš pirmąjį pa
saulinį karą parašė pas prof. 
Leskieną Leipcige apie lietuvių 
dainas disertaciją, už kurią jam 
buvo suteiktas daktaro laipsnis. 
Prof. van der Meulen dėl senyvo 
amžiaus yra pasitraukęs iš uni
versitetinio darbo, bet jis vis 
dar gyvai domisi mūpų kalba bei 
tauta.

Gaukit ■ žemos kainos 
' Farm Bureau automobilio 

apdraudą — sutaupykit iki 
20%. Vienoda ,ir pastovi' 
bendrovės politika ... grei- • 
tas, draugiškas patarnavi-. 
nias. Tai antras didžiausias 
auto apdraudėjas.

FARM BUREAU MUTUAL
AUTO MOBILE INSURANCE CO.

COLUMBUS, OHIO

ČIURLIONIO ANSAMBLIO 
PLOKŠTELIU ALBUMAS— A-

Seniai lauktos Čiurlionio ansamblio plokštelės šiuo metu jau 
yra gaminamos ir greitu laiku pasirodys. Ansamblis į plokš- 

. teles (recordus) įdainavo 16 būdingiausių savo repertuaro
dainų, išpildomų mišraus choro, mišraus choro su kanklių 
orkestru ir solistais, moterų choro su kanklių orkestru ir 
soliąte J. Krištolaityte, vyrų choro ir mišraus duoeto. Plokš
teles gamina ”RCA Victor" firma.

Albumo kaina yra 810.00, bet visiems užsisakiusiems 
iš anksto iki spalio mėn. 15 d. daroma nuolaida — su per
siuntimo išlaidomis albumas, kuri puošia dail. V. Raulinai- 
čio viršelis, ansamblio'ir dirigento A. Mikulskio nuotraukos, 
siunčiamas tik už $9.00.

Norintieji pasinaudoti šia nuolaida prašomi užpildyti 
pridedamą atkarpą ir pasiųsti šiuo adresu:

Čiurlionio Ansamblis 
c/o Mr. J. Nasvytis 
771 E. 91 St. 
Cleveland S, Ohio, U.S.A.

Prašome čekius ar pašto perlaidas vardinti: ČIURLIONIS 
ENSEMBLE.' šiomis sąlygomis albumas siunčiamas tik 
JAV ir Kanadoje. .

Visas įmones ir organizacijas ar pavienius asmenis, 
kurie būtų suinteresuoti ansamblio plokštelių platinimu 
visuose kraštuose, dėl informacijų prašome kreiptis tuo 
pačiu adresu. ‘

l

.1

Prašau man atsiųsti_____ Čiurlionio ansamblio plokštelių albumų(us)
Vardas ir pavardė 
Tikslus adresas: _

Lietuvos "fabrikams kolcho
zams” reikia nepaprastai didelio 
kiekio statybinės medžiagos. Ta
čiau toji Lietuva, kuriai pačiai 
neužtenka statybinės medžiagos, 
turėjo 1951 m. siūs t i standarti
nius namus kanalų statybai prie 
Volgos ir į Turkestaną. Tai buvo 
"lietuvių tautos dovana iš lietu
viško medžio”. Tuo tarpu krašte 
dėl šaltos žiemos sušalo net 60% 
galvijų, nes nebuvo statybinių 
medžiagų pastatyti reikiamam 
tvartų kiekiui. Kai prieš karą 
karvių skaičius Lietuvoj siekė 
800.000, o kiaulių li/> miliono, 
tai pagal "bolševikinį planą”, — 
rašo laikraštis, — 1953 m. turi 
būti pasiektas 500.000 kiaulių ir 
390.000 karvių skaičius. Lygiai 
taip yra ir kituose Maskvos val
domuose kraštuose, pvz. Gruzija 
turi trūks plyš Leningradą ir 
Maskvą "apdovanoti” vaisiais ir 
tabaku etc. Paprastai bado ka
tastrofos smarkiausiai ištinka 
tuos kraštus, kur jaučiamas 
stipriausias Maskvai pasiprieši
nimas. Maskvos plėšikiškas iš
naudojimas pasireiškia trimis 
fazėmis: pavergtąsias tautas ka 
riškai apiplėšus, jos paskum 
stengiamasi "padaryti bolševi
kiškai sąmoningos” ir galiausiai 
turi "užmegzti draugiškus pre
kybinius savitarpio santykius”. 
Net tuo metu, kai pvz. Ukrainoje 
siautė baisiausias badas, Mask
va dar eksportavo Ukrainos grū
dus svetur, nors prieš 20 metų 
nuo bado ten krito 7 m ii. ukrai- 
nų. Tai buvo masinė egzekucija, 
išskerdusi beveik ■ d-ją ukrainų 
tautos dalį.

Straipsnis baigiamas įspėjimu 
gerai įsidėti į galvą, ką ruošia, 
Maskva ir pavergtajai Rytų Vo
kietijos zonai. Tuo tarpu, kai 
Vakarai dar tik ginčijasi dėl 
Europos apjungimo, bolševikai 
jau turi sudarę savo "Suvienytą 
Europą”, į kurią įeina ir Rytinė 
Vokietijos zona. Kol šitoji "bol
ševikinė Europos Unija" gyvuos, 
tol Maskva visur, kur tik ir ka- •“ 
da jai patiks, siųs paviešpatauti 
savo bado katastrofą, — paste
bi "Der Tagesspiegel”.

EltaA. G.

fin Tlkltp •

PAULINA MOZŪRAITE 
13706 Benwood Avė. 
Telephone: LO 1-7795.

Pridedu $

or-

[pašto perlaida (money order), čekiu] 

Parašas

b '•
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sveikatingumas (Atkelta iš 1-mo pusi.)

Kiekvienas kraštas daugelyje 
sričių yra savotiškas, skirtingas 
net ir nuo savo artimiausiųjų 
kaimynų. O ką ir bekalbėti apie 
skirtumus tarp tų kraštų, ku
riuos skyria ne tik didžiuliai at
stumai, bet taip pat ir visai 
skirtingos geografinės, ekono
minės sąlygos bei visai skirtin
gas istorinis vystymasis. Lietu
vių išeivija daugumą tų skirtu
mų ne tik pamatė, bet ir skau
džiai ant savo paęių kailio paty
rė, ne kartą nukentėdama dėl 
nesusiorientavimo skirtin g o s e 
aplinkybėse. Paprastai, geriau- 
sįa__pažinti tą srytį, kurioje ar

■ pSts dirbi, ar su kuo tenka daž-
■ niausiai susidurti.

Medicina ir žmogaus sveika
tos stovis yra tie nežinomieji 
plotai, kurie daugumai eilinių 
tautiečių yra žinomi gal dar ma
žiau, nei tolimoji Aliaska... Gi 
ir šios srities žinios beveik vi
sada įsigyjamos per kartų pa
tyrimą — susirgus. Tačiau ir 
čia skirtumai nuo tėvynėje 
įprastų sąlygų yra nemažesni, 
jei dar ne didesni, kaip kitose 
srityse. Todėl ir skaudžiai apsi
rikti nėra sunku.

Eile trumpų rašinių noriu šiek 
tiek šią sritį nušviesti ir supa
žindinti eilinius ■ skaitytojus su 
mažiau žinomais faktais 
bendro pobūdžio žiniomis.

DR. JARAS RAMUNIS, Chicago

bei

DAŽNIAUSIOS LIGOS
Tiek Lietuvoje, tiek ir iš jos 

išėjus į tremtį, mūsų — lietuvių 
tarpe pagrindinė susirgimo for- 1 
ma buvo ir tebėra pripažįstama 
tokia liga, kuri jąja susirgusiam i 
jau nebeleidžia atsikelti iš lovos 1 
ar bent labai žymiai trūgdo li
gonio užsiėmimą. Mažesni nega- < 
lavimai dažnai visai pro pirštus i 
praleidžiami, o periodinis svei- i 
katos patikrinimas jaučiantis i 
dar sveiku __beveik ir nežino
mas.________________________ i

šie žymūs ir sunkūs susirgi
mai dažniausiai būna dviejų rū
šių :

1. Užkrečiami — infektinrai.
2. Nelaimingi atsitikimai bei 

sužeidimai.
Sužeidimų bei visokiausių rū

šių nelaimingų atsitikimų Ame
rikoje, dėl krašto mechanizaci
jos augšto laipsnio,, būna žymiai 
daugiau, nei kitur. Tačiau jų 
daugumas greitai gauna kompe
tentingą gydymą ir galutinėje 
išvadoje luošų bei paliegėlių 
skaičius, dėl anksčiau buvusių 
sužeidimų nebegalinčių uždar
biauti, yra nedidesnis, o gal dar 
ir mažesnis, negu Lietuvoje. 
Priežastis tam labai paprasta: 
Lietuvoje kompetentingo specia
listo greitas pagalbos suteiki
mas buvo įmanomas tik nedau
gely didesnių miestų, gi čia dau
gumoje vietovių jie lengvai pa
siekiami.

Infekciniai susirgimai, nors 
dar ir sudarą didžiausį susirgi
mų skaičių, tik retais, palyginti, 
atvejais yra mirtingi, būtent: 
1) Kai ligonis jau prieš tai bu
vo silpnas; 2) Kai gydytojas 
buvo per vėlai iškviestas; 3) 
Kai tas susirgimas yra tik kom
plikacija kito, esmėje chroniško 
sutrikimo; 4) Labai reti atvejai, 
kur laiką pradėtas gydymas ne-

pasiseka ar dėl gydytojo klai- i 
dos, ar dėl ligos sukėlėjo atspa- j 
rūmo moderniesiems vaistams, ( 
ne kartą vadintų "stebuklin- ; 
gaiš”. Mirtingumas nuo infekci- , 
nių ligų Amerikoje, palyginti, • 
labai žemas, o ypatingai žemas - 
yra vidutinio amžiaus žmonių ] 
tarpe.

Didžiausią laikinį nedarbingu
mą sukeliantieji sutrikimai — 
pagal pasireiškimo dažnumą — 
yra iš eilės:

1. Raumenų bei sąnarių nega
lavimai (įvairūs sąnarių uždegi
mai,, nugaros ar sąnarių skaus
mai ir panašūs);

2. Kvėpavimo takų sutrikimai 
(infekciniai ir taip vadinami 
alerginiai, kaip tai šienligė, asth- 
ma ir kt.);

3. Kraujo indų sutrikimai;
4. Infekcinės ligos (išskyrus 

kvėpavirųo takų, sąnarių ir inks
tų susirgimus);

5. širdies ligos.
Nelaimingi atsitikimai yra tik 

9-toje vietoje. Penkios augščiau 
minėtos susirgimų grupės yra 
priežastimi daugiau nei pusės 
nedarbingumo dienų Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse.

Gi dažniausios mirties priežas
tys, pagal mirimų skaičių, yra:

1. Širdies ligos;
2. Visi navikai ar augliai ("vė

žys”) ;
3. Kraujo indų sutrikimai;
4. Plaučių uždegimas ir kiti 

kvėpavimo takų sutrikimai;
5. Naujagimių bei kūdikių 

mirtingumas bei mirimai dėl 
komplikacijų gimdymo metu.

Kaip iš šių davinių matyti, 
dažniausios mirties priežastys 
nėra staigūs, akutiniai susirgi
mai, bet chroniški, ilgai besitę- 
sią negalavimai. Net ir plaučių 
uždegimas, kuris tebėra gana 
dažna tiesioginė mirties priežas
tis, daugumą žmonių nuvaro į 
kapus tik todėl, kad jis prisime
ta prie silpnų, kitų sutrikimų 
jau nuvargintų žmonių ir tėra 
tartum tik paskutinis lašas į 
perpildytą stiklinę. Panašiai ir 
su naujagimių mirtingumu bei 
su gimdymų komplikacijomis: 
daugelio jų būtų galima buvę 
išvengti, jei į gydytoją nebūtų 
kreipiamąsi paskutinę minutę.

BENDRAS KRAŠTO 
GYVENTOJŲ SVEIKATOS 

STOVIS
Amerikiečių bendras sveika

tos stovis, vertinant pagal bend
rą mirimų skaičių ir pagal skai
čių asmenų, sulaukiančių 65 me
tus amžiaus ar daugiau,'yra vie
nas iš geriausių pasaulyje. Mat, 
čia yra geresnės gyvenimo są
lygos, lengviau prieinama medi
cininė pagelba ir kt.

čia norėčiau didesnį dėmesį 
atkreipti tik į du momentus, 
nes visų priežasčių nagrinėji
mas užimtų perdaug vietos.

Pirmiausia — gana didelis 
skaičius amerikiečių dažnai pe
riodiniai tikrina sveikatą net ir 
nesijausdami ligoniais. Dalis jų 
tai atlieka visai sąmoningai, no
rėdami įsitikinti, jog jie tikrai 
yra ‘”O.K.", bet tokių yra. ma-

DIRVA
. atlieka įvairius spaudos, darbus?Jūs 

galit pigia Kaina atsispausdinti pro- 
, lesinės korteles; įvairias blankas, va

karams biletus, vestuvių pakvieti
mus, plakatus ir kt. . ,

Užsakymai priimami ir paštu.
DIRVA — 1272 East 71 St. 

Cleveland 3; Ohio 
Telef.: HE 1-6344

Rašomosios mašinėlės visų ge
riausiu firmų, o jų tarpo gar
siosios SMITH-CORONA, bot- 

,kurios kalbos raidynais, — iš
simokėtinai. Naujausi modeliai. 
Lietuviškas raidynas greta pil
no ir nepakeisto amerikoniško. 
Kainos nuo $67.60 ir augščiau. 
V. BARTKUS. Adr.: 712 E. 92 
St., Cleveland 8, Ohio. Tel.: LI 
1-6716.

Lygiai taip pat turėtų būti 
ątkreiptas ALT dėmesys į rei
kalą turėti glaudesnį ryšį su vi
suomene, ypač su organizuotąja 
visuomene; Yra faktas, kad 
Vykdomasis Komitetas permažai 
apie savo darbą, nusistatymus 
ir nutarimus informuoja netgi 
pačius Tarybos narius, kurie 
Taryboje yra organizuotos vi
suomenės atstovai. Ši izoliacija 
turėtų būti galų gale pralaužta, 
Tarybos nariai turėtų būti dau
giau įleisti į Vykdomojo Komi
teto ne tik stebėjimą, bet ir 
aktyvesnį dalyvavimą jo darbe 
bent sugestijomis ar nuomonių 
pareiškimais. Iš kitos pusės, tu
rėdami glaudesnį ryšį su Vyk
domuoju Komitetu, Tarybos na
riai turėtų būti įsakmiau įparei
goti informuoti ir savo atsto
vaujamas organizuotas grupes, 
o tuo pačiu ir visą, net ir neor
ganizuotąją visuomenę.

Su tokiais nusistatymais 
ALTS vadovybė siūlo vykti į Vi
suotinį Amerikos Lietuvių Kon
gresą, tuos nusistatymus akty
viai pareikšti ir pasirūpinti, kad 
Kongresas padarytų tokius nu
tarimus. . ' ,

Aišku, negana tokioms min
tims tik namie pritarti. Reikia 
ryžtis Kongrese dalyvauti, pa
daryti jį didele lietuvių demon
stracija, tuo prisidėti prie di
džiosios spaudos dėmesio atkrei
pimo ir drauge pareikšti jame 
savo nusistatymą, siekiantį atei
tyje pagal galimybę patobulinti 
visiems lietuviams svarbaus 
darbo būdus.

3. Reikia šiek tiek-' 
reorganizacijos Taryboje.

ALT Vykdomojo Komiteto 
nariai ne kartą yra viešai nusi- 
skundę, kad per 13 metų esą 
gerokai pavargę, be to, esą ap
krauti savo tiesioginiais ‘dar- ; 
bais,' tad sunku jiems viską su
skubti pakankamai gerai atlik- 1 
ti. Be to, pasitaiko, kad Vykdo- , 
mojo Komiteto posėdžiuose ne 
kiekvieną kartą gali dalyvauti 1 
visi jo nariai ir kartais svarbūs 
nutarimai turi būti priimami tik ' 
trijų ar net dviejų jo narių, jei 
ne vieno. Kadangi Tarybą suda- ' 
rančios grupės teturi Vykdoma
jame Komitete po vieną savo at
stovą, tai vieno ar kito nario 
negalėjimas dalyvauti (vistiek 
dėl kokių priežasčių) savaime 
virsta visos- grupės nedalyvavi
mu to sprendimo daryme.

Iš kitos pusės reikia turėti 
galvoje faktą, kad visoje ALT 
vadovaujamoje akcijoje dabar
tiniu metu žymų vaidmenį turi 
naujoji ateivija. Iki 50% (kai- 
kur ir daug daugiau) visų darbų 
atliekama ir aukų sudedama da
bar jau naujosios ateivijos. To
dėl būtų teisinga ir reikalinga, 
kad ir naujoji ateivija turėtų 
progos reikštis ir pačioje’ ALT 
viršūnėje. ,

šiais sumetimais ALTS vado
vybė nusistatė siūlyti kongreso 
dalyviams, kad kongresas įsak? 
miai rekomenduotų' Amerikos 
Lietuvių Tarybai nuo šiol turėti 
Vykdomąjį Komitetą iš aštuonių 
asmenų, t. y., nuo visų keturių 
joje dalyvaujančių politiškai 
ideologinių grupių ne po vieną, 
o po du atstovus. Kadangi Vyk
domojo Komiteto darbas yra vi
suomeninės pareigos darbas, tad 
yra natūralu, jei ne kiekvienu 
atveju visi gali dalyvauti posė
džiuose taip, kaip taryboj, bet 
esant astuoniems nariams, vis
tiek mažiau bebūtų atsitikimų, 
sudarančių sąlygas daryti spren- 

i dimus persiaurame reprezentan-
• tų skaičiuje. Iš kitos pusės, pa- 
i škiros griipės, deleguodamos po
• du atstovus j VK,. turės galimy- 
- bė* tinkamai atsižvelgti ir į nau- 
■ josios ateivijos reprezentacijos

bei jos. jėgų panaudojimo rei
kalą.

Kita vieta, kur siūloma reko
menduoti reformą, yra pareigų 
Vykdomajame Komitete keiti
mas rotaciniu* būdu. Visoje ei
lėje žymesniųjų ALT skyrių tas 
būdas praktikuojamas ir jis pa
sirodo esąs geras. Chicagoje, 
Bostone, New Yorke ir kitur 
vietos ALT skyrių pirmininkų 
bei kitas pareigas paima vis ki
tos Taryboje dalyvaujančios 
grupės atstovai iš eilės. Tai dau
gumoje atvejų sudaro akstiną 
kiekvienai,grupei ypatingai pa
sistengti pateisinti savo atitin
kamais metais gautą atsakomy
bę. Tai išeina į naudą bendram 
reikalui. Tokia pati praktika tu
rėtų būti taikoma ir pačiam ALT 
centre. ALTS vadovybė iškelia 
tą mintį busimiesiems kongreso 
dalyviams ir kviečia tą suma
nymą remti ta prasme, kad Vi
suotinis Kongresas įsakmiai re
komenduotų Amerikos Lietuvių 
Tarybai nuo šiol įsivesti savo 
pareigų pasiskirstyme -vadina
mąją "rotacinę sistemą".

žuma. Kiti — ir tai gal didžiau
sia dalis — turi pereiti' sveika
tos patikrinimą norėdami ar tai 
apsidrausti nuo ligos bei nelai
mingų atsitikimų, ar tai jieško- 
dami darbo. Tiesa, nei draudimo, 
nei įmonių gydytojai nėra labai 
suinteresuoti paciento sveikata 
tiesioginiai, bet jie kreipia ypa
tingą dėmesį į mažiausius nu
krypimus nuo normos kaip tik 
tokiuose organuose, kur fatali- 
niai, mirtini sutrikimai dažniau
sia pasireiškia. Jie tai daro no
rėdami apsaugoti savo darbda
vius nuo galimos rizikos — su
sirgimo, nedarbingumo ar mir
ties to asmens, kuris jieško dar
bo ar apdraudimo, čia jie ne 
kartą prisikabina prie tokių 
smulkmenų, kurias privatus gy
dytojas net gal' nepastebėtų ar 
neatkreiptų į’tai dideshio dėme
sio. Gi statistika rodo, jog tos 
"smulkmenos" ne taip jau re
tai būna mirties priežastimi 
daugeliui metų praslinkus. Be 
to, jei privatus gydytojas tuos 
nukrypimus ir pastebėtų, tai 
dažnai būtų sunku priversti 
žmogų gydytis dar tuo metu, 
kai jis pats dar gerai jaučiasi, 
kaip tai pavyzdžiui yra su pa
keltu kraujo spaudimu ir pana
šiai. Bet jei žmogus dėl to ne
gali gauti geresnio darbo arba 
negali būti apdraustas — jis 
gana mielai sutiks pildyti gydy
tojo nurodymus, kod tik atsi
kratytų tos priekabės. Kiek žmo
nių tuo būdu išgelbėja savo gy
vybę — pasakyti sunku, bet jų 
tikrai yra tūkstančiai.

Antra — amerikietis pasitiki 
savo "family physician" (šeimos 
daktaru) ir gana tiksliai laikosi 
jo nurodymų. Apie gydytojus 
dabar neminėsiu nieko — tą 
jautrią sritį pasistengsiu kiek 
paliesti vėliau, — tačiau tokios 
laikysenos nauda neabejotina, 
prisiminus, jog dažniausia mir
ties priežastimi yra chroniški 
sutrikimai. Viena —'■ juos atpa
žinti ir nustatyti geriausią 
gydymą reikalauja daug lai- 

■ ko, kartais net 
; Kita — juos sėkmingai gy- 
• dyti iš viso įmanoma tik labai 
. 'ankstyvoje stadijoje, kai ligo

nis jaučiasi dar visai gerai. Jų 
sukelti žmogaus kūno pakitimai 
dažniausiai neatitaisomi ir visa 
ką galima padaryti — tai sulai
kyti jų tolimesnį vystimąsi ar 
bent sulėtinti jų eigą. Savaime 
aišku, kad dėl šių abejų prie
žasčių negalima net ir tikėtis 
staigaus pagijimo. O ir ligai pa
žengus tiek toli, kad žmogus 
pasijunta tikru ligoniu ir būtų 
linkęs vykdyti daktaro nurody
mus, kelio atgal nebėra.

Bendrai paėmus, netiesiogi
nės, bet gal pačios svarbiausios 
amerikiečių negalavimų esminės 
priežastys yra:

1. Nutukimas;
2. Perdidelis nervų įtempimas. 
Nors jų tiesioginis ryšys su

įvairiomis ligomis ir nėra moks
liškai įrodytas, bet neabejotina, 
jog nutukimas iššaukia ar bent 
pablogina sekančius susirgimus:

a) širdies ir kraujo indų;
b) augštą kraujo spaudimą;
c) cukraus ligą ir medžiagų 

apykaitos sutrikimą;
d) įvairius sąnarių negalavi

mus (sąnarių apkrovimas per- 
dideliu svoriu kūno, kurį jie tu
ri nešioti). .
‘ Didelis nervų įtempimas turi 
įtakos (nors ją kai kas ir gin
čija) 'į:

a) širdies ir kraujo indų (pa
kitimus;

b) virškinimo sutrikimus ir 
skrandžio opas (skrandžio žaiz
das — "pepticulas");

c) netiesioginiai — į nenor
malią mitybą ir iš to išplaukian
čius sutrikimus; į

d) netiesioginiai gal ir į plau- mirtingumas didėja geometrine 
čių- vėžį: manoma, jog rūkymas progresija.

Vokiškos radio aparatų firmos KOERTING atstovas 
ST. GRABLIAUSKAS, gyv. 

5 Thomas Park, So.. Bos- 
ton 27, Maus., siūlo viso
mis bangomis ir F. M. 
penkių modelių radio 
aparatus. Kainos nuo 100. 
dolerių. Galima gauti ir su 
patefonu.

Taip pat skubiai reikalingi 
didesniuose miestuose at
stovai

Atstovas Clevelande A. Johanson, 7616 Decker, Cleveland 
3, Ohio. UT 1-3465

ŽODIS VIENYBĖ yra palikęs tik tuščiu šūkiu. Reikia vi- 
vlsūomenę atpalaiduoti nuo nervingumo.

Paskaityk savaitraštį LAISVOJI LIETUVA
Iškirpk ir pasiųsk šį kuponą
Pavardė ir vardas ................
Adresas Nr. ir gt. 

miestas, zona ir valst. 
Siunčiama: $4,5 — metams, $2,5 — pusei metų, $1 — 
dviems mėnesiams, susipažinimui — nemokamai vienas Nr. 
(Reikiamą pabraukti).
LAISVOJI LIETUVA rašo tautinėmis, visuomeninėmis, 

kultūrinėmis ir politinėmis temomis.
Vyr. Redaktorius Vytautas Staneika. 
Leidžia Lietuvos Atgimimo Sąjūdis.

Adresas: LAISVOJI LIETUVA, 3157 So. Emerald Avenue, 
Chicago 16, IU.

Mes duodam ir iškeičiam Eagle Stamps

THE MA Y CO’S BASEMENT
■ ■ ■ . • ■ f ■■

mėnesių.

jį skatina, o nervuotumas pa
skatina rūkymą.

Įdomi šį duodama lentelė, ku
ri rodo mirtingumą iš 100,000 
gyventojų nuo visų priežasčių 
(įskaitant ir, ligas, ir 
mus): 2

a) sveriančių 5-14% 
normos — api^ 850;

b) normalaus svorio — netoli 
900;' . . .

c) sveriančių 5-14% virš nor
mos — virš 1000.

Svoriui dar daugiau kylant,

sužeidi- 

žemiau

per sukaktuves!
Specialiai

Maži netikslumai

Oxfordai ir 

įvairios mados

. v V •Amerikos įmantriausi vaikščiojimo batai
Reguliariai 9.95 iki 10.95

Rūšis, mada ir puikus ilgas nešiojimas iš geriausios ožkos ir teliuko odos. 
Mėlyni, juodi, rudi’ ir raudoni. Ne kiekvienos, mados visuose dydžiuose ir 
spalvose. Dydžiai .3 iki 11, pločiai pasirinkimui AAAA iki D.

.Reguliariai Enna Jetlicks prekė kainuoja 9.95 ir 10.95
. Pašto ir telefono užsakymai nepriimami

The May Co.’s Basenient Women’s Shoe Department

39c ”Startex”
Lėkščių rankšluostis

Nesivėlianti 
rūšis •

4.98 žąsies plunksnų 
lovos pagalves

28c.
3.24 tuz.

2Rr/o drobės, 75 %■ medvilnės. 
Kvadratinis raudonas, aukso, 

žaligs ir mėlynas raštas.

rūšies jardas
Btoras *4C

Standriai suaustas . storas rūšies 

iškirptas iš viso volo.

Pilno 
dydžio kiekviena 3.88

Ištaigių galinių raštų, apvestų' 

kraštų lovos pagalvės.

I



Tvarka turi būti
Jonas Patamsis, štai, buvo 

tvarkingas vyras. Ir jo žmona 
buvo tvarkinga moteris. Kaimy
nai sakė, kad juodu geru keliu 
eina ir dar toli nueis. Betgi ir 
kaimynai buvo visi tvarkingi 
žmonės.

Patamsiai buvo dypukai. Tik 
jau ne iš tų, kuriems enkavedis
tai ir naciai panages badė, ant 
kurių granatų ir bombų lietus 
lijo, kuriuos unros ir irai skry
ningais ir supuvusiom bulvėm 
žudė ir kuriuos šito krašto dole
rinė laisvė fabrikų kacetinln- 
kais padarė.

Patamsis sakė: tvarka pir
moje vietoje, o Patamsienė irgi 
tą patį, tik truputį kitaip: tvar
ka turi būti.

Tvarkingi juodu buvo Nepri
klausomojoje, tvarkingai keis
dami politiką, kai keitėsi val
džia. Tvarkos nepametė ir bol- 
ševikmety, tvarkingai raudona 
spalva nusidažydami ir veidus, 
ir žodį. Nacių okupacijos die
nom, gabiai ir dorai prisiderin
dami prie priviligijuotų speku
liantų tvarkos, tvarkingai rinko 
auksą, deimantus ir kiekvieną 
gerą daiktą. Tvarkingai ir laiku 
juodu pasiekė ir patį ramiausią 
Vokietijos kampą prie pat Švei
carijos sienos. Negąsdino tvar
kingų žmonių nei unrų ir. irų 
skryningai, nei stovyklų supu
vusios bulvės.

Tvarka tūri būti, pasakydavo 
Patamsiai kam reikia, kada rei
kia, ir kaip reikia, ir su šituo 
geležiniu įstatu be jokių kliūčių 
perkeldino ir save ir vyrą į ža
dėtąją Kolumbo žęmę.

Amerikoje Patamsiai atsidū
rė tarp jau labai tvarkingų ame
rikonų ir dypukų, bet dar vistiek 
įstengė būti už visus kitus tvar
kingesni. Miegodavo aštuonias 
valandas, o likusias šešioliką 
dirbo visokiose vietose ir viso
kiomis pamainomis. Viskas ėjo 
pagal neišvengiamą tvarką. Pir
miausiai ėjo doleriai, paskui 
atėjo namai, medinė ir elektrinė 
apyvoka, kilimai nuo sienos iki 
sienos, televizija, automobilis ir 
sutaupų knygutė. Pagal tvarką 
atėjo ir suvokimas, kad Lietuva 
brangus kraštas, kad lietuviš
kumas graži dorybė, tik ne Pa
tamsiams, o mažiau tvarkin
giems dypukams.

Tvarka ir ramybė gaubė Pa
tamsių namus ir visą kaimynys
tę. Galėjo ir iki pat šios valan
dos taip būti. Bet, Dievuli tu 
mano, jeigu taip būtų ir pasili
kę, tai apie ką čia ir bereiktų 
pasakoti. Tik taip deja, nepasi
liko. Velnias dažniausiai ateina 
kaip tik ten, kur jo niekas ne
nori ir kur jo visai nei nereikia, 
Įslinko nelabasis ir j Patamsių 
namus.

Parėjo aną vakarą Patamsis 
su kažkokiu daikteliu po pažas- 
čia.

— Ką tu čia parsinešei, — 
paklausė Patamsienė.

— Knygą, — atsakė paprastai 
ir kvailai jos vyras.

Patamsienei iškrito lėkštė ant 
grindų ir sudužo lygiai į ketu
rias dalis, o ji pati stovėjo su- 
paraližuota su semti ištiestu 
samčiu. Tik po gero pusvalan
džio, kvapą atgavus, sudužusios 

, puodynės žvagesiu suskambėjo:
— Knygą! Knygą, sakai?
— Nagi knygą, o ką daugiau. 

Susitikau tą knygų platintoją, 
o jis platino, platino ir jplatinp 
nelabasis.

— Įplatino, sakai, r— o da
bar jos balsas jau griaušte 
griaudė, — o kiek tu už ją už
mokėjęs būsi?

— Ne’taip jau baisiai: tris 
dolerius.

Patamsienę vėl nukrėtė para
lyžius, o kai atsipeikėjo, ėmė 
sproginėti, kaip vandenilio bom
ba.

— Tris dolerius! Tris dolerius, 
tu asile! Tris pilnus dolerius! 
Už tris dolerius aš dviem sa
vaitėm mėsos nuperku. Už tris 

dolerius aš turiu dirbti tris va
landas! Trys doleriai tai pini
gas! Supranti, koks pinigas? 
Durniau, bome tu i O kur tu 
dėsi tą savo "knygą” ? Gal ant 
stalo, ar ant bufeto, o gal ant 
televizijos, pagaliau? O gal kny
gyną nusipirksi ? Kad jau dur- 
navot, tai durnavot, tegul visi 
kaimynai liežuviais paskui už
plaks! Neprisiskaitė jis dar mat 
Lietuvoje ir tose stovyklose!

Taip ji šaudė ir šaudė nesu
stodama, o jis stovėjo kaip įėjęs 
ir galvojo galvą nunarinęs: na, 
ir koks velnias mane sugundė ją 
nusipirkt.

šaudžius, šaudžius, Patamsie- 
nė išsišaudė, susimąstė, o pa
mąsčius priėjo priė vyro ir iš
traukė knygą iš po pažasties. 
Pasišlykštėdama galais pirštų 
pakėlė prie šviesos, paskaitė, kad 
to ir to, toks ir toks romanas ir 
iššlamėjo pro duris.

Pasibeldė. į kaimynų duris ir 
tuojau ėmė pasakoti. Vyras su
sitikęs knygų platintoją, pavar
gęs žmogelis, o dar dvi likusios 
neišplatintos, tai vyras ir sakąs, 
duok paimsiu, viena bus man, o 
kitą kaimynui perleisiu. Juk ži
not, vis ta tėvynė, tauta kenčia, 
reikia aukotis. Tai paimkit jau 
ar ką, kas čia tie trys doleriai.

Ne, neimsim, niekas pas mus 
ir nieko neskaito, atsakė kaimy
nas atvirai, tvirtai ir nepakei
čiamai. Pas kitą'kaimyną buvo 
ta pati, tik dar trumpesnė ir 
dar aiškesnė istorija. O kitų kai
mynų jau nerado namie, nes ši
tie du spėjo telefonais apskam- 
binti, kokia grėsmė pas juos at
slenka.

Patamsis tuo tarpu irgi išslin
ko atgal į gatvę, galvą pametęs 
ir sąžinės ėdamas. Tiesiai nuėjo 

lietuvių klubą, kur ir Šiaip už
eidavo, kai norėdavo bičiulį Puč- 
kų susirast. Tas amžinai ten prie 
baro mirkdavo, bet Patamsis iš
gerdavo tik burnelę ir kitą, jeigu 
kas užmokėdavo. Šį vakarą klu
bo vedėjas jau iš tolo Patamsiui 
šaukė: Pučkaus nėra, bus gera 
valanda, kai išėjo. Bet Patamsis 
ėjo prie baro ir gana, priėjęs 
liepė duot alaus ir stiklą skaid
riosios. Visi ten buvę pamatė, 
kad pasaulio galas čia pat, ir 
apstoję ėmė klausinėt Patamsį, 
koks velnias su juo pasidarė. O 
jis dar ir dar pakartojo, pragėrė 
du ir pusę dolerio ir apsvaigęs,

ašarom apsiliejęs išpasakojo vi
są istoriją nuo pradžios iki galo. 
Tvarka! sugriuvo mano gyveni
me, dejavo Patamsis ir visiems 
dėl to pasidarė baisu. Patamsis 
Vėl gėrė iš apmaudo ir davė ki
tiems gerti ir paliko klube dvy
liką dolerių.

Kitą dieną darbe- Patamsis 
dirbo kaip sapnuodamas ir suga
dino mašiną. Bosas įsiūto, liepė 
eit namo ir daugiau nepasirodyt. 
Bet Patamsio draugai, jau visi 
sužinoję, kas per bėda jį ištiko, 
nupasakojo bosui, kad Patamsis 
vakar, sąmonei aptemus, nusi
pirkęs knygą, išmetęs tris do
lerius, tai šiandien ir dirba lyg 
nesavas.

— Aha, suprantu, kiekvienam 
gali tokia velniava pasitaikyt, 
Amerikoje visko būna, — pasa
kė bosas ir paliko Patamsį’ to
liau dirbti.

Parėjęs iš darbo, Patamsis at
sisėdo prie stalo ir laukia pietų. 
O Patamsienė nieko nesako, su
rūgus šnypščia, trypia, paskui 
staiga pagriebė lėkštę ir pastū
mė vyrui po nosim. Lėkštėje gu
lėjo knyga.

— Še, ėsk! Trys doleriai!
Patamsis žiūrėjo, žiūrėjo j 

knygą ir dvi didelės, murzinos 
ašaros nukrito į lėkštę.

Sutirpo ir Pata'msienės nepik
ta širdis. Padėjo vyrui kitą lėkš
tę su dešrom ir kopūstais, o 
knygą paėmė ir nunešus įmėtė 
į šiukšlių dėžę.

— Paslydai, vyreli. Bet dau
giau bėk nuo to platintojo, kaip 
nuo kokio bolševiko. Tvarka tu
ri būti!

— Ir bus! — atsakė Patamsis 
lyg amen.

NAUJA KNYGA
Clevelande kalbama, kad vie

tos Bendruomenės valdyba ruo
šiasi išleisti savo pirmininko 
kalbų rinkinį pavadinimu:

"Pažadėta — neištesėta".

*
Vokietijoje labai plačiai nau

dojamasi vedybų biuro tarpinin
kavimu. Neseniai vienas 18 m. 
a. vokietukas, pramanyta pa
varde tokiame biure jieškodamas 
žmonos, gavo pasiūlymą susipa
žinti su 16 metų a. mergaite, 
jieškančia vyro. Nurodytoj vie
toj ir nurodytu laiku susitiko... 
savo seserį. Pasirodė, ir ši pa
siskelbė pramanyta pavarde.

LIETUVIŲ DIENOS
Iliustruotas mėnesinis žurnalas, leidžiamas lietuvių 

ir anglų kalbomis, užsisakytinas visiems.
"Lietuvių Dienos” duoda kiekviename numeryje per 40 
puošnių, įdomių fr 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
merata 4.00 dol. Administracijos adresas: "Lietuvių Die
nos”, 9204 S. Broadway, Los Angeles 3, Calif.

TUOJ ĮSIGYKITE

duojami 1940 ir -1941 vergijos metai Lietu
voje.

Knyga 182 pst Kaina 1.50 dol. Knyga 
gaunama :DIRV A, 1272 East 71 Street, Cleve
land 3, Ohio. . ’

BALYS SKUDUTIS
•

MISTERIJA 
APIE SKRAIDANTĮ 

BERIJĄ
"Ar tik ne Berija. 

.Vaikšto po Superiją?! — 
(Naujausia spaudos "antis”)

\

Dingo Berija kaip dūmas 
Net iš požemių saugių — 
Detektyvai ir saugumas 
Nesumerkia nūn akių.

"žmogžudys pabėgo, kiaulė!”— 
Rėkia "PRAVDA” ir "TIESA”, 
Kruopščiai jieško po pasaulį 
SSSR ir U.S.A.

Garbanotą galvą krato
Persų šachas neramus: —
— Mes krašte padarėm kratą — 
Berijos nėra pas. mus!

•ūm-
— Nepaspruks pas mus ir uodas, 
Mes jį randame vistiek —
Juk beverkiantį ant puodo 
Čiupom gudrų Mospadegh

Taip kanas rašė vakar,
O šiandien daina kita: 
Sako, turkui šakar-makar
Lenkias Berijos svita: 

— Įsileiskit, meldžiamieji 
Pakeleivį iš Maskvos — 
Kremliuj siaučia baisūs vėjai, 
Trankos kūjai virš galvos- 

”Jie raudojo visą parą!” ■ 
Pranešė PARIS SOIR — 
"Turkai veža į Ankarą, 
žada Beriją pakart!”

— žurnalistai leidžia "antį” — 
Skelbė angliškai mums TIME —
— Gali Berija gyventi
Ten hareme jam-good-time: 

— Per dienas jis geria mokką — 
šitas liaudies kalinys — 
"Ir kazoko šokt nemoka — 
Liūdnai rašė jau VILNIS

"Turkai pagrobė nelaisvėn 
Bjaurų šnipą Kakarų" —
Nekrologą dėjo LAISVĖ
Ir grasino jiems karu.
Tik staiga Madridas trenkia 
Vandenilinės garsais: — 
"Sėdi Berija pas Franko 
Susipykęs su visais —

Paniką sukėlė čili
Ir paskelbė dementi — 
"čia, ausis suglaudęs, tyli
Berija, ir dar penki — 

— Kiek tų beriju pabėgo? — 
Klausia Meksika slaptai: — 
Mes pagavom vieną "diegą” — 
Kalba rusiškai tiktai 

— Būta tipo tai raudono — 
Čemodanai jo pilni
Rusų vodkos, samagono — 
Raštai Stalino seni —

Vašingtonas muša žinią: 
"Ar jis turi paslapčių? — 
Apie bomba "H” jei žino — 
Būkit meilūs su svečiu!”

mas bolševikų partijos propa
gandininkas Knut Olsson. Net 
dauguma socialdemokratinės 
molams, auklėjamiems šnipams 
prieš tokį niekam nesupranta
mą valdžios nuolaidumą išdavi
kų partijai, kaip komunistai čia 
nuo pernai metų visur vadinami. 
Valdžia parodė beveik tuo pat 
metu tiems pat išdavikams net 
ekonominį duosnumą. Leido jų 
, aunimo organizacijai, komso- 
provincijos spaudos protestavo 
ir sabotažo rengėjams, suruošti 
visam krašte viešą piniginę lo
teriją. Tuo metu, kai tokios lo
terijos lojalioms kultūrinėms or
ganizacijoms tik labai sunkiai 
leidžiamos. Ir tai po to, kai po 
pernykščių rinkimų į antruosius 
riksdago rūmus iš devynių bol
ševikų atstovų liko tik penki. — 
Antrieji rūmai turi 230 atstovų.

Kad švėdų socialdemokratai, 
nežiūrint visoko, vėl atnaujina 
seną flirtą su krašto išdavikais 
pareina nuo to, kad juk jų gali 
prireikti. Jei koalicija su sunkiai 
pasotinama ir darbininkijos ne
kenčiama ūkininkų sąjunga, — 
stambių ūkininkų ir dvarinin
kų, — imtų ir iširtų. Tiesa, pen
kių bolševikų balsų atsiekti dau
gumai būtų permaža. Bet jei ko
munistinę veiklą šelpsi loterijo
mis ir leisi varyti propagandą 
per radiją, gali tų balsų padau
gėti. Priešingai 1946 m. miru
siam socialdemokratų patriarkui 
Per Albin Hanssop, lanksčiam 
taktikui, ministeris pirmininkas 
Tage Erlauder ir ypatingai daug 
galįs užsienio reikalų ministeris 
Oesten Unden negirdėt nenori 
kratai patys savo nelemta bičiu- 
apie bet kokį bendradarbiavimą 
su liberalais, anksčiau skaito
mais natūraliais sąjungininkais. 
Tai todėl, ka'd liberalai, dėka 
savo galingos ir gerai vedamos 
spaudos, išaugo į krašto antrą
ją partiją, socialdemokratų ir 
savo sociale politika pavojingiau
sius konkurentus. Socialdemo
kratai patys saco nelemta bičiu
lyste su ūkininkų sąjunga, daug 
reakcingesne ne vienu atveju 
nei dešiniųjų, konservatorių par
tija, davė liberalams vandens 
ant malūno. Kuris dabar mala 
kasdien, be sustojimo, visus Er- 
landerio ir Udeno, ir ūkininkų 
sąjungos vado Hedlundo suklu
pimus iki paskutinio lašo išnau
doja.

Dabartinei švedų užsienio po
litikai yra ir išorinių priežasčių. 
Šių dienų vakarų Europos pa
dėtis nesudaro savo neutralumą 
saugantiems švedams bendrai 
didesnio pasitikėjimo. Prancūzi
ją vis daugiau ir aršiau domi
nuoja netvarka. Ne labai geres-

Samojėdai ir zulūzai
Matė Beriją seniai —
Ant galvos jam, sako, guzas, 
Sudaužyti akiniai —

SALVATORE A. PRECAR1O

Ir tikėk žmogus, .jei nori — 
Kur gandai; o kur tiesa: 
Gal su Migu skraido ore, 
Gal vaidenas jo dvasia?

Juokias iš spaudos japonai — 
— Mes jo laukiame poryt!
Ir mokėsim, mieli ponai, 
Charakiri padaryt!

Vakar skambinom McCarthy — 
Ką jis,mano apie tai? — 
"Aš jį siūlyčiau pakarti 
Atsiliepęs tas šaltai 

"Bet good-bye-šiandien aš "bizi” 
Su saviškiais raudonais: 
Dar keli prie -šono zyzia — 
Deportuosiu būtinaiI”

Tūlo tremtinio mes klausiam: — 
— Jūsų nuomonė kokia? 
Pasikąšė tas paausį,' 
Palingavo jis plike:’ 

— Juk istorija kartojas 
Ir po šimtmečių 'kelių — 
Gal ir Berija atjoja 
Šu mediniu žirgeliu???

(Atkelta iš. 1-mo pusi.)
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ne kryptimi eina reikalai ir Ita
lijoj. Taip, po Konrado Adenau
erio didelio laimėjimo vakarų 
Vokietijos, padėtis pasitaisė, bet 
juk lig šiol Ollenhauer su savo 
socialdemokratais tik didino 
bendrą vakarų Europos košę ir 
grėsė Atlanto sąjungos efek
tingus apsaugos planus paskan
dinti vandenyse. Net Danija ir 
Norvegija, ypatingai Danija, 
Atlanto pakto narės, pradėjo at
šalti, matant kas toliau į pietus 
dedas, žinoma, Kremliaus išnau
dojimas miglotos padėties, jau 
ne pirma "taikos ofenzyva”, tik 
padidino neaiškumus ir abejo- 
. imus ir pas tiesioginiai suinte
resuotus ir šalimais atsistoju
sius.

Yra dar kitų priežasčių. Čia 
Vakaruose, taigi ir Švedijoj, 
laukta, kad su Eisenhoewriu 
prasidės JAV-bių kietesnė ir ak- 
tingesnė politika. Taip ir iš jo 
ir iš Dulles žodžių ilgesnį laiką 
atrodė. Aktingumo ir kietumo 
parodyta, niekas kitaip negalėtų 
pasakyti, tik juos patraukė Ko
rėjos reikalai. Europa lyg pa
statyta antron vieton. Gal toks 
tik įspūdis, nes ir Sovietai po 
savo vidaus permainų ir ekono
minių sunkumų negalėjo Euro
poj išvystyti didesnės ir, svar
biausia, agresingesnės iniciaty
vos.

Švedų užsienio politiką veikia 
ir varžo, taip aiškina vyriausy
binės linijos ir neutralizmo ša
lininkai, Suomijos kebli padėtis. 
Suomijos su raudonos meškos 
letena ant peties, tik Mūkian
čios tinkamos progos, kad savo 
auką galutinai pasmaugus. Ta 
proga, girdi’ susidarytų, jei Šve
dija pasvirtų Atlanto valstybių 
pusėn. Tai senas argumentas, ir 
kaikuriais atvejais jis turi ga
lios ir šiandien. Juk neblogai 
ginkluota Sovietų Sąjunga čia 
pat, tik anapus siauros Baltijos 
jūros. Bet reikia smarkiai pa
abejoti, kad tas argumentas šve
dų socialdemokratų atžvilgiu bū
tų nuoširdus.

Prieš trejetą metų jų užsienio 
politikos neginčijamas autorite
tas, užsienio reikalų ministeris 
Oesten Unden, viešai ir aiškiai 
pareiškė, kad Švedijos užsienio 
politikai nebus pagrindo keistis, 
jei Sovietų Sąjunga ir okupuotų 
Suomiją. Kad tai nebuvo tik taip 
sau žodžiai, rodo visa jo ir so
cialdemokratinės spaudos . dau
gumos ligšiolinė laikysena. Pa
lietęs neseniai Sovietų užpuoli
mo eventualumą Morgon-Tid- 
ningen, socialdemokratų vyriau
sias organas, kėlė tą mintį, kad 
Švedijai gali būti protingiau ne
sipriešinti, nei leisti save sunai
kinti. Ir kur ne, kai tas laikraš
tis diena iš dienos piešia Sovie
tų Sąjungoj beveik rojų, o Ame
rikoj mato nesibaigiančias blo
gybes.

Nors 
Sovietų 
bet jis 
Pasirašius, pavyzdin, Korėjos 
karo paliaubas, jis komentavo 
įvykį spaudai nurodydamas, kad 
paliaubų pasirašymas užtruko 
tik dėl Syngman Rhee sabotažo. 
Gi patį karą jis apibudino kaip 
labai keistą korėjiečių naminę 
kovą, iš vienos pusės įsimaišius 
Jungtinių Tautų organizacijai, o 
iš kitos "Kinijos savanoriams”. 
Kad karas buvo Maskvos pakur
tas,"jos finansuojamas ir politi-

Salvatore A. Precario, kandi
datas į Municipal Court teisėjo 
vietą, gimė Clevelande lapkr. 30, 
1903, ir lankė Eagle pradžios, 
Brownell Jr. ir East Tech. augš- 
tasias mokyklas. John Carroll 
Universitetą ir Ohio Northern 
įstatymų mokyklą, kur išlaikė 
Bar egzaminus 1937 m. Iki 1942 
m. buvo advokatu, o iki 1952 — 
prokuroru. Dabar yra Įstatymų 
Direktoriaus, padėjėjas. Preca
rio yra vedęs, turi 3 vaikus ir 
gyvena 2420 Mapleside Rd. Rin
kimai įvyks lapkričio 3 d.

Unden savo palankumu 
Sąjungai nesiafišuoja, 

niekados jo ir neslėpė.

VOTE FOR

Salvatore A. Precario
FOR

Judge of Municipal Court
' ASSISTANT LAW DIREŲTOR and FORMER ASSISTANT 
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niai vadovaujamas, apie tai nei 
žodžio.

■

Dauguma Švedijos karo eks
pertų ir drauge pamažu didėjan
ti liberalų ir dešiniųjų tarpe opi
nija priešingai mano, kad Šve
dijos prisidėjimas Atlanto pak- 
tan tik sustiprintų Suomijos pa
dėtį., Nekalbant jau apie pačios 
Švedijos padėtį. Ekspertų įrody- 
nėjimais, Švedija pati viena ne
galėtų atsispirti Sovietų puoli
mui. Jai būtinai reikėtų Vakarų 
pagalbos. Norėdama gintis, ji 
turėtų tos pagalbos' šauktis. Bet 
kad Vakarų pagalba būtų sėk
minga ir apsaugotų kraštą nuo 
sunaikinimo, ji turi būti gerai 
iš anksto paruošta ir planuota. 
Bet tai aklo neutralizmo šali
ninkų neįtikina.

Jie vis sapnuoja ir svajoja, 
kad Švedijos tarptautinė ir mįli- 
tarinė padėtis sustiprės, kitoms 
valstybėms pasekus Švedijos pa
vyzdį. Juo seka Indija, Indone
zija, Burma, Egiptas, Šveicarija, 
Tikimasi, kad pagaliau susipro
tės ir juo paseks taip pat Danija 
ir Norvegija, atsimetusios nuo 
Atlanto bloko.

Dar tik prieš dvejetą savaičių 
tvirtai švedų socialdemokratų ti
kėta, kad Švedijos pavyzdžiu nu
eis Ollenhauerio Vokietija. O 
dar kiek anksčiau Unden visiš
kai buvo įsitikinęs, kad iš Šve
dijos neutralizmo pasimokys net 
tiek tolimos Kinija ir Japonija. 
Kinija jau nedviprasmiai ir ro
dos pakankamai įrodė, kad ji 
"pasimokė”. Ne, Unden ir dau
guma jo socialdemokratų nejau
čia didesnio ir gilesnio ryšio su 
Vakarų kultūra ir pilna prasme 
demokratija. Visų pirmiausia 
nejaučia atsakomybės, kuri iš 
tokio ryšio pajautimo išplaukia 
ir įpareigoja. Bet vis dar yra 
nemažai amerikiečių . ir anglų, 
kurie gyvena iliuzijomis ir ma
no, kad Švedija pamažu įaugs 
į Atlantu valstybių šeimą, kad 
Ją palenksi kantrybe ir nuolai
dumu. Bendram reikalui ir Skan
dinavijos apsaugai būtų reika
linga, kad ji įaugtų. Ne, kad ir 
kažin kokie norai būtų gražūs, 
kad ir kažin kiek būtų nusilei
džiama, renkant į JT Undeno 
kandidatus, taip neatsitiks, kol 
Švedijos vairo, ūkininkų sąjun
gos pagelba, laikysis įsikibę so
cialdemokratai. Tik po trijų me
tų bus nauji riksdago rinkimai, 
0 per tuos trejus metus tiek 
daug gali atsitikti, kad vienoks 
ar kitoks Švedijos užsienio poli
tikos keitimas gali būti ir visai 
neaktualus. O ta viltimi ir min
ta neutralizmo šalininkai.

NESILEISKITE Į 
KELIONES...

Vasaros atostogų metu nesi
leisk j kelionę be PASAULIO 
LIETUVIŲ ŽINYNO, kurio pa
galba bet kuriame pasaulio mie
ste atsidūręs greitai susirasi lie
tuvių koloniją, įstaigas, organi
zacijas ir atskirus 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 sisteipą, 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, muzikai, žurnalistai, rašy
tojai, įvairių religijų dvasinin
kai ir 1.1. Panašaus leidinio lie
tuvių kalboje dar nėra buvę. 
ŽINYNAS būtinai reikąlirtgas 
kiekvienam kultūringam lietu
viui. Reikalauti pas platintojus 
arba tiesiai iš redaktoriaus pa
siusiant .penkis dolerius: Mr. 
A. Simutis, 41 W. 82 St, New 
Yęrk 24, N. Y.
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KOMUNISTŲ ANTI- 
ADENAUR AKCIJA

Louis Budenz, buvęs Ameri
kos komunistų dienraščio redak
torius, prieš penkerius metus pa
metęs komunistus, priėmęs ka
talikybę, dabar profesoriaujųs 
Fordham universitete, giliai ži
nąs ir atydžiai sekus komunistų 
politikų, rašo, kad ”1953 metų 
rinkimai vakarų Vokietijoje ne
išsprendžia Vokietijos proble
mos”.

Adenauer’io krikščionių demo- 
krotų partijos laimėjimas davė 
Maskvos ir New Yorko komunis
tams naujų temų, rašo Budenz, 
pradedant- atkaklių melų vajų, 
būk Adenauer’io laimėjimas yra 
"hitlerizmo laimėjimas”. Komu
nistų dienraštis New Yorke jau 
paleido tų melų Amerikos visuo
menei, ir Budenz’o tikrinimu, 
gera dalis Amerikos spaudos tų 
pradės kartoti, kaip darė kitais 
atvejais, kada tik Maskva men
ko protavimo amerikiečiams tai 
pasukdavo.

Komunistų skelbimu "Vakarų 
Vokietijos rinkimų išdava yra 
naujas Muencheno aktas; Aden
auer’io rėmimas organizuojant 
priešsovietinę Europos armijų 
yra priedanga kūrimo naujos 
Vokietijos karo mašinos. Ta ar
mija yra ne kas daugiau, kaip 
Hitlerio Wehrmacht, apvilkta 
naujais rūbais”.

Kurie amerikiečiai bauginasi 
hitlerizmo atgijimu arba nori jį 
panaudoti ardymui antisovieti- 
nės atsparos, pradės šiuo šūkiu 
kiršinti Amerikos visuomenę, 
kad neremtų Europos armijos 
organizavimo.

Atmename kokį triukšmų pa
kėlė komunistai ir socialistai, o 
su jais ir dalis amerikiečių "de
mokratinės” spaudos, dėl U. Š! 
Valstybės sekretoriaus ‘Dulles 
pareiškimo prieš rinkimus, kad 
Adenauer’io laimėjimas reikalin
gas vakarų Europos apsaugos 
sustiprinimui. Daugelis laikraš
čių ir radio komentatorių ėmė 
rėkti, esu tuo pareiškimu Dulles 
kenkiųs Adenaur’io laimėjimui. 
Kada Vokietijos žmonės jau bu
vo apsisprendę už kų balsuos, 
tokiu Dulles įtarimu norėta tik 
sukiršinti vokiečius pasipriešinti 
Dulles neva kišimuisi į Vokieti
jos vidaus reikalus ir tikrai nu
kreipti balsuotojus nuo Aden
auer’io.

- Komunistų ir jų rėmėjų įtū
žimas prieš Dulles, sako Budenz, 
tik parodo, kų Amerikos vadai 
toliau privalo daryti. Norint ko
voti prieš komunizmų Amerika 
privalo visada ir visur rodyti 
pasiryžimų ir kitų padrųsinimų.

Vokietijų, leistų išspręsti Aus
trijos taikos klausimų, suteiktų 
laisvę rytų ir centralinės Euro
pos pavergtoms tautoms, Ame
rika mielai su Sovietais taikoje 
gyventų ...

Amerikos augštieji vadai ^vie
nų kartų privalėtų įsitikinti, kad 
Sovietai NIEKAD nesutiks tai
kiu būdu kų nors išspręsti, nie
kad nekeis savo pasaulio užka
riavimo programos, todėl tokiu 
savęs apgaudinėjančių laukimu 
tik leidžia Sovietams netrugdo- 
mai įtakų plėsti likusiam lais
vam pasauliui, o laukiančioms 
išlaisvinimo tautoms didina nuo
stolius ir beviltį.

Kai 1940 metų spalio 16 d. 
Amerikos Lietuvių Tarybos de
legacija lankėsi pas prezidentų 
Rooseveltų, jis lietuvių surami
nimui žadėjo dėti pastangas 
agresijos keliu pagrobtas tautas 
išlaisvinti. Bet laikas pagimdė 
naujas sųlygas ir davė progos 
komunistams apsukti jo galvų.

Dulles pareiškimas, kad "mū
sų tikėjimas neleidžia mums ek
sportuoti revoliucijos ir kursty
ti žmones prie sukilimų” sateli
tinėse šalyse vėl pabrėžia, kad 
pavergtieji nedėtų jokių vilčių 
į Amerikos pagalbų laisvę at
kovoti. Seniau Amerika taip ne
darė. Kai Kuba buvo Ispanijos 
spaudžiama, Meksikos liaudis 
diktatorių engiama, Amerikos 
prezidentai ir Statė Departamen
to vedėjai darė intervencijas, 
siuntė U. S. kariuomenę pagel
bėti.

Padrųsinimo vis tik nėra
Šie Vokietijos rinkimai nieko 

neužtikrina, sako Budenz, kaip 
neužtikrino prieš kelius metus 
buvę Italijai rinkimai. Ten ko
munistai po anų rinkimų pla
ningai dirbo ir pastarais rinki
mais De Gasperi krikščionių de
mokratų partija susilpninta, kad 
net pats De Gasperi buvo pri
verstas iš valdžios vadovybės pa
sitraukti.

Iki šiol Amerikos vykdyta ne
aiški užsienio politikų leidžia ko
munistams visur veržtis pirmyn, 
nesibaidant nei atominių nei 
hydrogeninių bombų, kurių 
Amerika giriasi turinti gausy
bes. Nuo 1940 metų, kaip ir Dul- 
lės pasakė savo kalboje UN po
sėdyje, pavergę apie 15 valsty
bių su 600 milionų žmonių, So
vietai savo užgrobimo darbų drą
siai'varo toliau.

Po savo atostogų, prezidentas 
. Eisenhower, kalbėdamas Bosto

ne reiškė baimę Kremliaus ap
siginklavimu ,ir ragino žmones 
aukotis krašto apsaugai, pana
šiai kaip ir Dulles kad prašo so- 
yietų: "Jeigu jie savo taikaus 
sugyvenimo kalbas paremtų dar
bais ir sutiktų suvienyti Korėjų,

AUTOMOBILIO ISTORIJA

Automobilis, kaip praktiška 
susisiekimo priemonė, pradėtas 
naudoti prieš 50 metų. Įvairūs 
•mechanikai ir inžinieriai, maty
dami vienur kitur motorus 
įkinkytus darbuose, ilgus metus 
praleido darydami bandymus 
pritaikyti juos ratų sukimui ve
žimuose.

Henry Ford, 1896 metais, pa
darė savo pirmutinį "automobi
lį” panaudodamas keturis dvi
račių ratus. Ir tas jo padargas 
tikrai apvažiavo kelias gatves 
kol sustojo.

Tuo pat laiku kitas mechani
kas, Duryea, pagamino kitokio 
pavidalo motorų. Selden paga
mino dar kiek kitokesnį ratams 
ęukti motorų. Šių dviejų moto
rai, ištobulinti, priimti bendrai. 
Ford’o motoras, kiek kitoks, pa
siliko daugiau jo paties gami
niuose. Per 30 metų Ford laikėsi 
savo modelio motoro, paskiau 
perdirbo jį panašesniu į kitų 
automobilių motorus. Sunkveži
miams pradėta naudoti Diesel 
motoras, atvežtas iš Europos.

Fordų firma skelbia, kad per 
tuos 50 metų pagamino ir palei
do į apyvartų 36,000,000 savo 
automobilių. Milionai kitų firmų 
automobilių taip pat pagaminta. 
Amerika tapo motorizuota. Da
bar, visus Amerikos gyventojus 
galima susodinti į automobilius, 
kad neliktų nė vieno pėsčio.

Įdomu žinoti, kad per tuos 50 
metų buvo gaminama 2,726 skir
tingais pavadinimais automobi
liai. Iš jų, kurie išsilaikė ne
pertraukiamai, yra tik Ford. Ki
tos firmos vis persiorganizavo ir 
automobilių vardai keitėsi. Po 
Fordo išliko tiktai Buick su savo 
vardu. Dabar Amerikoje gami
nama 21 skirtingų pavadinimų 
automobiliai, kuriuos po kelis 
.gamina didelės, susikombinavu
sios firmos, iš išsilaikiusių po 
I pasaulinio karo gamintojų.
. Po II karo į rinkų norėjo pra
siveržti. naujas Tucker vardu, 
automobilis, tačiau senosios fir
mos naujajam užkirto visus ke
lius. Ir jų, parodžiusių tik savo 
pirmutinius modelius, sunaiki
no.- Tucker automobilis ' turėjo 
būti žymiai geresnis, motoras 
buvo įtaisytas užpakalyje. '

Prieš I pasaulinį karų buvo

Lietuvių Dienos proga Hamil
tone "buvo išleista speciali bro
šiūra. Joje sakoma:

"Kada pats pirmasis lietuvis 
atvyko Kanadon, tikrai nėra ži
noma. Greičiausia tai buvo per
eito amžiaus pačioje pabaigoje. 
Pirmieji atvyko ne tiesiai iš Lie
tuvos, bet iš Škotijos, j kur buvo 
anksčiau išvykę, kur ir dabar 
yra nemažos lietuvių kolonijos. 
Iki I Pasaulinio karo betgi lie
tuvių Kanadoje dar nebuvo 
daug. Daug daugiau jų atvyko 
po karo, ypač 1927-1929 m. lai- 

I kotarpy, pataikydami į ūkinės 
depresijos laikus ir sunkiai var
go. Nauja banga atvyko po šio 
karo. Tai politiniai tremtiniai, 
buvę DP. Imigracijos departa
mento daviniais, jų yra atvykę 
apie 11.000. Iš viso lietuvių kil
mės Kanados gyventojų turėtų 
būti apie 25.000.

' Iš miestų daugiausia lietuvių 
gyvena Toronte, Montrealy 
(maždaug po 5,-6000) ir Hamil
tone (apie 1500-2000). Po kele
tu šimtų gyvena VVinnipege, 
Windsore, Vancouvery, Sudbu- 
ry, Londone, Edmontone, Otavoj 
ir kt. Apskritai Kanadoje apie 
60% lietuvių gyvena didesniuo
se miestuose, o apie 40% ma- 
žesniuosiuose ir žemės ūky. Ma- 
nitobos ir Albertos provincijose 
nemažai lietuvių turi savo kvie
čių ir kt. kultūrų auginimo fer
mas, o Ontario prov. Simcoe — 
Delhi apylinkėse nemažai jų ver
čiasi tabako auginimu.

Nuo pat savo atvykimo lietu
viai turi savų savišalpos ir kul
tūrinių organizacijų, o pastaruo
ju metu yra sukūrę visus ap
jungiančių kultūriniai tautinę 
organizacijų — Kanados Lietu
vių Bendruomenę, — kurios cen
tras dabar yra Toronte. Lietu
vių daugumas yrą katalikai ir 
jie turi jau net kelias savo pa
rapijas: 2 Montrealy, 2 Toron
te, po 1 Hamiltone ir IVinnipege, 
o kapelionijas: Sudbury, Ed
montone, Sault S. Marie, Van
couvery, Londone ir Windsore. 
Lietuviai evangelikai liuteronys 
turi parapiją Toronte ir- pamal
das dar Montrealy bei Hamil
tone, Montrealy, IVinnipege ir 
statosi Edmontone.

Nors nesena, lietuviškoji emi
gracija Kanadoje ūkiškai yra 
jau sustiprėjusi. Lietuvių biz
nierių skaičius nuolat auga ir 
veiklos, sritys plečiasi. Išaugo 
taip pat ir laisvų profesijų žmo-

nių skaičius, ypač gydytojų ir 
inžinierių, žodžiu, palyginus su 
ne per dideliu skaičiumi, lietu
vių galima užtikti jau visose 
veiklos srityse- — nuo pradžios 
mokyklos mokytojų iki univer
sitetų profesorių, nuo fabrikų 
darbininkų iki didžiulių statybų 
vykdytojų. Ir jie džiaugiasi galį 
dirbti kraštui, kuris juos pri
glaudė”.

METINĖ CHICAGOS 
ALT KONFERENCIJA

paplitę elektros Patarėja varomi 
automobiliai lėtam važinėjimui, 
kada gąsdinu varomi automobi
liai buvo dar tik tobulinami. Jie 
dabar visai išnykę. Viena firma 
gamino ir garu varomus, angli
mi kūrenamus automobilius, bet 
jie pasisekimo neturėjo ir tuoj 
išnyko.

Dabar visoje šalyje važinėji
mui naudojama apie 60,000,000 
automobilių — tiek žmonių turi 
nusipirkę automobilius.

Kasmet automobilių nelaimėse 
žūsta tarp 30 ir 37 tūkstančių 
žmonių ir būna milionai įvairių 
sužeidimų.

SUTARTIS SU ISPANIJA

' Amerika pasirašė su Ispanija 
sutartį, gaudama'Ispanijoje pa
sirinktas oro ir karo, laivynams 
bazes. Ispanijai tas atneš šim
tus milionų dolerių naudos, pa
dės ją ekonominiai sustiprinti.

Tai didelis šuolis pirmyn nuo 
to, kai santykiaujant su Sovie
tais, II karo pabaigoje Ameriką 
buvo Spaudžiama pašalinti gene
rolo Franco vyriausybę. Tada'tik 
keli amerikiečiai laiku dasipro-
tėjoį kad tą reikia palikti pa
tiems ispanams;
• Anglija i'r Prencūzija visą 'lai
ką dėjo pastangas neleisti Ame
rikai įkurti savo militarines ba
zes Ispanijoje,’ norint kad tuos 
pinigus Amerika atiduotų arba 
Anglijai arba Prancūzijai.

Spalio mėn. 11 d. 1 vai. p. p. 
A.L.T. Chicagos Skyrius, lietu
vių Auditorijoje, kviečia metinę 
visų organizacijų, remiančių Lie
tuvos laisvinimo darbų, konfe
renciją.

Jau dešimti metai, kaip įvai
rių politinių įsitikinimų lietuviai 
yra susibūrę j ALT kovoti viso
mis jėgomis dėl pavergtos Lie
tuvos išvadavimo.

Chicaga yra didžiausia lietu
vių apgyvendinta vietovė JAV 
ir neveltui yra vadinama Ameri
kos lietuvių sostine.

Čia spiečiasi daugiausia mūsų 
įvairių organizacijų, čia turime 
ALT centrą, čia surenkama 
stambiausios Lietuvos laisvini
mui sumos.

Viskas tas nuveikiama mūsų 
patriotinių organizacijų narių 
bei vadovų aktingu darbu ir Lie
tuvos reikalų supratimo parei
gai šaukiant.

Chicagos ALT sudaryta iš 
įvairių politinių grupių 28 as
menų, per ištisus metus dirbda
ma savo darbą, kiekvienais me
tais kviečia konfenranciją, pa
daryti visuomenės atstovams sa
vo darbų apyskaitą ir išgirsti iš 
visuomenės atstovų patarimų bei 
pageidavimų ateities darbams 
vykdyti. ;

ši konferencija yra dešimta iš 
eilės ir joje darbų apyskaita bus 
išduota nenuilstamo mūsų lie
tuvio veikėjo, Chicagos ALT pir 
mininko Dr. Stėpono Biežio, bei 
kitų tarybos pareigūnų.

Chicagos ALT kreipiasi į vi
są lietuvių visuomenę ir prašo 
bei kviečia kuo skaitlingiausiai 
atsiųsti organizacijų atstovus ir 
taip pat skaitlingai lankytis kon
ferencijoj visiems lietuviams, 
kuriems rūpi Lietuvos reikalai 
ir kova dėl Lietuvos išlaisvini
mo.

Lietuvos reikalai vis kart iš
eina viešumon tarptautinėje po
litikoje ir todėl mūsų pačių yra 
svarbiausia pareiga savo reika
lais . rūpintis pirmoje vie
toje ir visur organizuotai kelti 
pavergtos Lietuvos išlaisvinimo 
paskubinimą ir grobiko veiks
mus vispusiškai demaskuoti.

Kaip jau iš spaudos ■ lietuvių 
visuomenei yra žinoma liepos 27 
JAV kongresas, vienbalsiai pri
ėmė kongresmano Ch. Ke'rsten 
pasiūlytą rezoliuciją, ištirti 
SSSR įvykdytą tarptautinį nu
sikaltimą — Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos pagrobimą.

šioje konferencijoje šis svar
bus reikalas bus plačiau paaiš
kintas ir aptartas.

Be to,“ konferencijoje .kalbės 
tik dabar grįžęs iš Europos, Chi
cagos lietuvių Vaizbos buto pir
mininkas, inž. Antanas Rudis. 
Jis lydėjo lietuviškų reikalų už
tarėją kongresmaną Kersten jo 
kelionėje po Europos kraštus, 
aplankė daugelį lietuvių koloni
jų ir turės daug įdomių žinių iš 
lietuvių gyvenimo.

Atlikime visi savo pareigą. 
Dalyvaukime konferencijoje.

Chicagos ALT

Prenumeratos pratęsimo pro
ga DIRVOS spausdinimo prie
monėms pagerinti aukojo šie 
skaitytojai:
Vėžys Br., Chicago ........... $2.00
čapkevičius Edm., Cleveland 2.00 
Mickevičius K., Terryville 1.00 
Linkevičius J., Chicago .... 2.00 
Šimonis Vladas, Los Angeles 1.00 
Daugnora V., Fla..............  2.00
Braziulis VI., Cleveland .... 2.00 
Ereminas A., Thomaston .... 1.00 
Vidmantas St., Crete .......
Rėklaitis M., Chicago .......
Valaitis K., Philadelphia ..... 
Kašuba A., Chicago...........
Sukarevičius J.M.D., 

Cleveland ...................
Naglius L., Chicago...........
Gricevičius V., Chicago .... 
Ramanauskas A.,

New Haven ...............
Račkaitis K., Rochester ....

1.00
1.00
1.90
1.00

2.00
1.00
1.00

1.00
1.00

COMMUNITY CHEST

Cleveland Community Chest 
36 metinė rinkliava, įvykstanti 
spalio 19 iki 29 dienomis nu
mato surinkti $7.385,000, tai 6% 
daugiau kaip pereitais metais. 
Tai yra didesnė suma už bet ku
rių ankstyvesnių metų, bet didė
jant Clevelandui, didėja ir įvai
rūs reikalavimai. Community 
Chest šių sumų panaudos Red 
Feather agentūrų tarnautojų iš
laikymui (jų algos yra daugiau 
kaip ketvirčiu mažesnės už kitų 
clevelandiečių, nors ' jų išlaidos 
nemažesnės), parerimui tų ligo
ninių, kurios pigiau ar visiškai 
nemokamai gydo ligonius neiš
galinčius užsimokėti (dažnai jos 
turi daugiau išlaidų negu paja
mų), naujų vaistų ir medicinos 
instrumentų pirkimui ii; kaiku- 
rių šalpos organizacijų veiklai. 
Nors nemažai yra gaunama iš 
taksų, bet yra reikalinga kiek
vieno įgalinčio clevelandiečio au
ka ir parama, kadangi tie patar
navimai yra reikalingi jums pa
tiems.

DOVANOS LIETUVIU 
ENCIKLOPEDIJAI

žinomi Nevvarkp, N. J., lietu
viai A. Ambrozevičius-Ambrose, 
P. Kurtinaitis, Albinas ir‘Kazys 
Trečiokai per P. Būtėnų atsiuntė 
L. E. redakcijai didelę ir bran
gių dovanų — 111 knygų. Jų 
tarpe yra senų ir retų lietuviš
kų leidinių, yra istorijos veika
lų lietuvių ir kt. kalbomis, kele
tas albumų, pluoštas senesnių 
ir naujesnių Lietuvos žemėlapių. 
L. E. redakcija mieliems tautie
čiams reiškia viešų nuoširdžių 
padėkų ir už visas tas knygas, 
ir už tų bendravimų su L. E. 
redakcija. Jų atsiųstos knygos 
padės surinkti ir atžymėti visų 
eilę lietuviškojo gyvenimo fak
tų. žinoma, L. E. redakcija bus 
nuoširdžiai dėkinga kiekvienam 
lietuviui, kurie paseks gerb. Am- 
brozevičiaus-Ambrose, Kurtinai
čio ir Trečiokų pavyzdžiu. Lai
kui bėgant L. E. redakcijoj su
sidarys nemaža biblioteka, kuri 
galės būti perleista vienai ar 
kitai lietuvių mokslo įstaigai. 
L. E; redakcijai pragers įvairūs 
mokslo ir meno leidiniai ne tik 
lietuvių, bet ir kt. kalbomis.

ATPIGINTA 
"KNYGŲ LENTYNA

Vyriausias Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetas atpigino jo lei
džiamo bibliografinio biuletenio 
"Knygų Lentynos" prenumera
tos kainų 1953 metams. Euro
pos, Afrikos, P. Amerikos ir 
Australijos šalyse iki vieno (1) 
dolerio su persiuntimu. JAV-se 
ir Kanadoj prenumeratos kaina 
nepakeista: 1 dol. 50 c. metams. 
Pašto perlaidas ir čekius adre
suoti :

UŽDIRBK

TAUPYDAMAS

for
r 01 ciaviiAH,

‘ M

Patark kaimynui

LIETUVIAI DAŽYTOJAI — 
DEKORATORIAI 

menininko priežiūroje darbus at
lieka greitai ir sųžiningai.

Namų dažymų ir vidaus deko
ravimų duoda metams išsimokė- 
jimui.

Kreiptis telefonu: EX 1-4245

Gerb. p.p. Puškoriams, kleb. 
Angelaičiui, Yčaitei - Peckienei, 
Juodeikai, Galminams, Reka
šiams, Brazauskams, Briedžiui 
ir kt., pagelbėjusiems emigruo
ti ir apsigyventi, — širdingai 
dėkojame.

Ežerskių šeima

CLEVELANDO LIETUVIŲ 
TEATRAS VAIDILA

Būrelis Clevelando scenos me
no mėgėjų šių metų kovo mėn. 
sukūrė . Lietuvių Scenos 'Meno 
Mėgėjų Teatro užuomazgų. Iš
rinktoji laikinoji valdyba iš Pet
ro Balčiūno — pirmininko, Zer 
nono Dučmano — sekretoriaus 
ir Aleksandro Liutkaus — iždi
ninko, paruošė naujojo scenos 
meno židinio įstatų projektų ir 
rugsėjo mėn. 26 d. sušaukė pir- 

I mųjį narių susirinkimų. Apie 
laik. valdybos nuveiktų darbų 
padarė pranešimų P. Balčiūnas, 
iš kurio paaiškėjo, kad pagal 
įstatus pirmuoju meno vadovu 
pakviestas akt. Petras Maželis. 
Meno vadovas susirinkusiems 
nušvietė naujai sukurto teatro 
siekius ir darbo gaires.

Perskaičius įstatus ir patie
kus svarstymui jie buvo priimti 
su kaikuriomis pataisomis. P. 
Maželiui pasiūlius, naująjį te
atrinį sambūrį nutarta pavadin
ti Lietuvių Teatras "Vaidila”.

Teatro .sambūrį sudaro: a) 
nariai, įj), nariai — rėmėjai ir 
c) garbės nariai, Nariai, 'susi
rinkimo nutarimu, moka $0.50 
metinį mokestį: nariais rėmėjais 

, tampa kiekvienas asmuo jmokė- 
. jęs nemažiau kaip $5.00 metams, 
' o garbės nariais gali būti teat- 
‘ rui ypatingai pasižymėję žmo- 
. nės.

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI

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

P. J. KERŠIS
609 Society for Saving Bld. 

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

Patark ir kaimynui, 
kad prenumeruotų 

DIRVĄ

Jūsų knygų rinkinys nepilnas, 
jeigu ten nėra Igno šeiniaus

RAUDONOJO TVANO
šis veikalas pirmiausia pasiro
dė švedų, suomių ir danų kal
bomis ir skandinavų kraštuose 
sukėlė didelį susidomėjimą. Lie
tuviškoji .paties autoriaus pa
ruošta laida taip pat yra' labai 
šiltai sutikta ir plačiai komen
tuojamą.

Knyga turi 328. pusi. Išspaus
dinta gerame popieriuje,, Virše
lio aplankas — dail. P. Lapės. 
Kaina $3.50

Galite įsigyti Dirvoje, pas 
knygų platiptojūs arba rašykite 
tiesiai šiuo adresu:

Stepas Zobarskas, ■,
Š5-42 91 Street,
IVoodhaven 21, New York. . . - , - . ,■ , „ .

(42) <00000 žmonių aukomis nemokamai padeda reikalingiems. Rink
liava įvyks spalio 19-29 dienomis.

i,

Šioje nuotraukoje yra parodoma kaip Community Chest padeda 
visiems, kurie yra reikalingi pagalbos. Tėvui dirbant ir motinai 
nuvykus į ligoninę, kur jai gimė duktė, kiti du vaikai Catholic 
Charities. Biuro buvo pasiųsti į vienuolių tvarkomus Parmadalę 
namus. Kadangi motina sirgo džiova, naujagiinė duktė buvo pa
imta į De Paūl Infant Heme, kur išbuvo iki motina pasitaisė. Tai 
tik vienas iš daugelio atsitikimų, kur Red Feather agentūros,



DIRVOS VAKARAS

PARDUODAMAS NAMAS
RASTO KLUBO POSĖDYJE

PARDUODAMAS NAMAS

PADĖKA

6 kambariai kiekvienam. RŪ

KĄ VINĖ-RESTORANAS
CLEVELANDO TEISININKAI

PARDUODAMAS NAMAS

LIETUVIŲ

TALIS STUDIO

SUOPIS FURNITUREIŠNUOMOJAMAS KAMBARYS

FOTOGRAFIJOS MEISTERIS

Amžinai nerūdijančio plieno

6202 SUPERIOR AV-E. HEnderson 1-9292

LEIMON ’S CAFE
VYTAUTAS PASAKARNIS VISŲ LIETUVIŲ SUSITIKIMO VIETA
Cleveland Lustre Craft Co.

' • '-•M

NAMŲ REMONTAS, DAŽYMO 
BEI DEKORAVIMO DARBAI

NAUJA REĄL 
ESTĄTE IŠTAIGA

įvairų pilnam koncertui reper
tuarą.

Viešnios iš Chicagos atskren
da į Clevelandą šeštadienį po 
pietų. Clevelandiečiai maloniai 
kviečiami sekmadienį atvykti į 
Radijo klubo vakarą pasiklausy
ti šio gražaus Chicagos Trio 
koncerto ir paremti lietuvių ra
diją.

Europinių žurnalų ir filmų 
žvaigždžių fotografas, dabar 
CLEVELANDE.

Dirva šiaiB metais savo meti
nį vakarą rengia lapkričio mėn. 
15 d. Lietuvių salėje. Visos or
ganizacijos prašomos tuo laiku 
kitų parengimų nerengti.

Clevelandiečiai iš anksto kvie
čiami tą datą atsiminti ir Dirvos 
vakare būtinai dalyvauti..

dabar jūsų kaimynistėj 
7106 Superior Avė.

Tel. HE 2-0144Vyrui ar moteriai. Galima su 
visu išlaikymu.

7705 Wade Park Avė.

L1T. MOKYKIDS TĖVŲ 
SUSIRINKIMAS

Bet kuriuo laiku, bet kokios 
rūšies foto patarvimas Jums. 

Modernūs portretai, vestuvių, 
Ukllmlų, valkų ir kitos nuo-

Pirkit Das savus

MŪRINIS, 4 BUTŲ 
NAMAS

PRADŽIA
■/'.UŽ

MIRĖ ATVAŽIAVĘS l 
SVEČIUS

NAUJA LIETUVIŠKA 
KRAUTUVE 
PRANEŠA

Stasys Nemanis, iš Charleroi, 
Pa., atvykęs į svečius pas M. 
ir B. Drosučius, ilgesnį laiką ne
galavęs mirė. Jis buvo B. Drosu- 
tienės brolis. Visą gyvenimą 
dirbo anglių kasyklose, buvo 
nevedęs. Į Ameriką buvo atvy
kęs 1905 m. Kilęs iš Ramygalos 
v., Viplių k. Priklausė lietuvių 
organizacijoms. Palaidotas Kal
varijos kapinėse.

ĮSTOK Į 
VILTIES 

DRAUGIJA

SEKMADIENI, spalio 11 d. 
koncertuoja Clevelando Radijo Klubo Vakare.

Prasidėjus naujiems mokslo 
metams padidėjo vietos studen
tiškoji šeima. Apytikriais davi
niais šiuo metu yra apie 70-75 
studentus, kurie studijuoja Cle
velando ar kituose kaimyniniuo- 

|se universitetuose.
Lapkričio mėn. 27-29 dienomis 

Clevelande įvyks Amerikos Lie
tuvių Studentų Sąjungos Centro 
Valdybos rengiamos studijų die
nos, kurių tikslas bus studenti
jai pažvelgti pačiai į save šių 
dienų, problemų akivaizdoje. 
Programa numatoma ši; lapkri
čio 27-28 posėdžiai Ansel Rd. 
kavinės salėje. 28 dienos vakare 
studentų pobūvis toje pačioje 
salėje. Lapkričio 29 d. Lietuvių 
salėje iškilmingas studijų dienų 

' užbaigimas. Laukiama gausaus 
dalyvių skaičiaus.

'1954 m. sausio 10 įvyks vie
tos studentų tradiciniB vakaras 
su atitinkama programa. Todėl 
prašoma kitas organizacijas šia 
data nedaryti parengimų, bet 
paskatinti savo narius aktyviu 
dalyvavimu paremti vietos stu
dentijos veiklą.

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

Parduoda savininkas. Dviejų 
šeimų, geram stovy. 5 ir 5 kam
bariai. Trečiam augšte vieta 
dviems kambariams. Sklypas 
40x129 pėdų. Teirautis:

SW 1-6730

KLUBO SVETAINĖ 
IR SALĖ

CHICAGOS VYRŲ CHORO IR 
ST BARANAUSKO

KONCERTO BILETA1
Biletai jau platinami ir gau

nami: Spaudos kioske, Dirvoje, 
P. P. Muliolio įstaigoje ir skam
binant tel. CE 1-21731

Sekmadienį, spalio 11 d. po 
lietuviškų pamaldų, Lietuvių sa
lėje šaukiamas metinis vysk. 
Valančiaus Lit. Mokyklos moki
nių tėvų susirinkimas. Susirin: 
kimo darbotvarkėj pereitų moks
lo metų mokyklos darbo apžval
ga, piniginės atskaitomybės tvir
tinimas, tėvų komiteto bei re
vizijos komisijos rinkimai bei 
kiti reikalai.

Maloniai kviečiame gerb. tė
vus ir mokyklos rėmėjus susi
rinkime dalyvauti.

Tėvų Komitetas

PARDUODAMAS NAMAS
Parduoda savininkas. Naujai 

įrengta 4ĮĄ kambariai. Namas 
prie krautuvių, mokyklos, susi
siekimo, bažnyčios. Pilnas rūsys. 
Aluminijaus langai. Geras įva
žiavimas. l>/2 garažo. Galima 
pirkti su baldais ar be baldų. 
Namas yra tarp East 185 St. ir 
200 St. Kreiptis:

19801 Mohican Avė.

Programa: Detroito Lietuvių Dramos Kolektyvo "ALKOS”

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: EV 1-1952 š 
Savininkas A. Kazakevičius

(3, 1954)

I. J. S AM A S , JEWELER

APIPLĖŠĖ M. RATKŲ
Grįžtant iš skautų baliaus, 

Giddings Rd. trijų negrų buvo 
apiplėštas M. Ratkus. Plėšikai 
atėmę pinigus apgailestavo, kad 
jis neturįs laikrodžio, kurį mie
lai būtų paėmę.

Programoje: SOLO, DUETAI ir TRIO. Lietuvių ir pasauliniai 
kompozitoriai.

ĮĖJIMAS ■
Jus kviečia

Lietuvių Radijo Klubas

Bankas baigtas remontuoti, padidintos patalpos ir 
labai patogus klijentams.

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

Dviejų butų, po 7 kambarius, 
duplex. Prie parko, lietuvių gy
venančiam rajone. Labai mažas 
įmokėjimas, mažiau kaip 1/6 
vertės. Kreiptis telefonu SW 
5-3260 tarp 6-7 vai. vakaro.

Akademinis Skautų Sąjūdis 
nuoširdžiai dėkoja koncerto-ba- 
liaus bufetui daug pasidarbavu
siai p. Jokubaitienei bei ištver
mingoms bufeto talkininkėms, 
ponioms: Bliumentalienei, Bra- 
ziulevičienei, Bajoraitienei, Da- 
bulevičienei, Liutkevičienei, Ma
cijauskienei ir kt. Taip pat vi
soms šeimoms nuoširdus ačiū 
už paaukotas, gėrybes minėtam 
bufetui.

CLEVELANDIEČIŲ DĖMESIUI
Dirvos redakcija visų cleve- 

landiečių patogumui praneša, 
kad norintieji savo artimiesiems 
ir pažįstamiems per laikraštį 
pranešti apie savo išvykimus 
atostogų, apie šeimos šventes, 
laimingus ir nelaimingus atsiti
kimus, tą gali padaryti nemoka
mai.

CLEVELANDO STUDENTŲ 
VEIKLA .

REIKALINGAS TENORAS
Clevelando vyrų balsų oktetui 

"Ąžuolą^” reikalingas tenoras 
(antroje tenoro partijai). As
mens pajamos $200-500 j metus.

Rašyti ar skambinti J- Kazė
nui, 1382 Giddings Rd., Cleve
land 3, Ohio. Tel. EN 1-4446.

6835
Klubo ir salės

Spalio 4 d. Lietuvių Teisinin
kų Draugijos nariai Mikšio bute 
turėjo savo susirinkimą, kuria
me J. Krygeris, pagrindinis kal
bėtojas, iškėlė Lietuvos laisvi
nimo perspektyvas iš tarptauti
nio taško ir lietuvių pusės. Po
kalbyje, užsitęsusiame kelias va
landas, jaukioje aplinkoje ir 
nuotaikoje, aktyviai pasireiškė 
visi dalyviai, teisininkai.

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

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

SUPERIOR AVĖ.
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.

Charles Mere 3 v. drama "NUGALĖTOJAI" Režisorius: Justas Pusdešris
Dekoracijos: Vyt. Ogilvio

25 metai simpatingo ir rimto patarnavimo
6621 Edna Ąvenue . ENdicott 1-1768

PIX BEVERAGE
45 rūšių alaus — visoki gaivi

nantieji gėrimai, 
vynas ir šampanas 

(prancūziškas) - 
Turime Baltos Meškos alų. 

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

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

Wilkelis Fanerai Home
Valdžios pripažinta laidotuvių direktorė 

Aldona Wilkelis - Wirby
Pilnas laidotuvių patarnavimas

—HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS—

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 mėn. 1 d. gaus 
2'/z%.

GERESNĖS statybos kontraktoriai

ĮSTATO MONCRIEF ORO VENTILIACIJĄ
• ŠALDO vasarą • ŠILDO žiemą

Alos. Vynas. Degtinė. Konjakai. Kiti gėrimai
Įvairūs valgiai; šeštadienių vakarais šokiai griežiant 

geram orkestrui
‘ - • ' ' ' • ■

1219 East 61
Tel. EN‘ T-7770

Nemokamas demonstravi
mas.

Priimami užsakymai..

CLEVELANDO LIETUVIŲ "VAIDILOS” TEATRAS 
spalio men. 17 d. (šeštadienį) 7 vai., Lietuvių sąlėje, 

RENGIA PIRMĄJĮ RUDENS SEZONO 

V AK ARĄC

Pilnai padengta apdrauda UTah 1-4515

WM DEBBS PAINTING CO.
■. WM. DEBESIS

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

Superior — East 95 St. rajo
ne dviejų šeimų namas. Garažas. 
Namas laisvas.

Ray Nausneris
UI- 1-39Ų) LI 1-9216

11809 St. Clair

IŠ CHICAGOS 
IR JOS G ARSUSIS 

T R I O
GENOVAITĖ MACZIS (sopranas) - 

GENOVAITĖ PEŠKIENĖ (dramatinis sopranas) 
JONĖ BOB1NIENĖ (altas)

PIRMĄ KARTĄ
Alice Stephens Trio iš Chica

gos pirmą kartą pasirodys Cle
velande šį sekmadienį, spalio 11 
d., Radijo klubo vakare, kuris 
įvyks Lietuvių salėje. Alice Ste- 

• phens-Steponavičienė yra pagar
sėjusi su savo Amerikos lietu
vaičiu ansambliu. Trys geriau
sios jos ansamblio dainininkės 
— Genovaitė Maczis, Genovaitė 
Peškienė ir Jonė Bobinienė šį 

x sekmadienį Radijo klubo vaka
re atliks lietuvių ir pasaulinių 
kompozitorių kūrinius, padai- 
nuodamos solo, duetus ir trio.

Alice Stephens, trio vadovė 
ir akompaniatorė, teigia, kad 
jaunosios dainininkės yra pada
riusios gražią pažangą ir turi

Spalio mėn. 3 d. p. Liudžiaus 
bute įvyko Clevelando Lietuvių 
Rašto Klubo posėdis.

Pirmininkavo pats buto sa
vininkas. Pašnekesį tema: "Apie 
poezinę kalbą" vedė prof. P. 
Skardžius. Prelegentas medžia
gą ėmė iš J. Baltrušaičio poezi
jos, iškeldamas poeto žodinį pa
prastumą, bet kartu ir gilumą, 
kalbinį kūrybingumą ir taiklu
mą.

Diskusijose dalyvavo beveik 
visi susirinkusieji.

Klubo valdyba,' seniūnai V. 
Mariūnas, A. Balašaitienė ir E. 
Skujenieks, pareiškė savo atsi
statydinimą ir prašė tuojau pat 
išsirinkti kitus seniūnus. Bet 
susirinkimas valdybos atsistaty
dinimo nepriėmė.

Po susirinkimo malonūs šei
mininkai pavaišino dalyvius ka
va.

Naujausias 1954 metų mode
lio, 21 colių televizijos aparatas 
su vieniems metams garantija 
ir visais taksų mokesčiais pas 
mus kainuoja tik

$195.70
SKAMBINKITE HE 1-8602 u

ir mes jums nemokamai pade
monstruosime televizijos apara
tą Jūsų namuose. Arba užeikite į

C. & F. InternationaI Stores 
6113 St. Clair gatve

Naujausios mados įrengimai. i 
Penki kambariai antram augšte. 
Gaso šildymas. Kampinis namas.

Kreiptis: John Buragas,
7001 Wade Park Avė

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

Užkandžiai ir gėrimai šokiai
Biletai gaunami: Spaudos kioske, "Dirvoje” ir per platintojus. Norint užsisakyti, kreiptis 

pas p. Paškonį telef. SW 1-5297.

Prie fortepijono pati vadovė ALICE STEPHENS.
Po koncerto — užkandžiai, alutis, šokiai ir kitos radijo linksmybės.

i.50 DOL.• I ■

■ ' “ '
-____ _• _ •

P J KERSISI
609 Societv for Savings Bldg.—Cleveland, Ohio

OFISO TELEF.: MAin 1,1773. REZIDENCIJA: PENINSULA 2621 
Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuoee, kreip

kitės j mar.e, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai
riuose apdraudos-insurance reikaluose.

Sutaisau paskolas pirmo morgečio.. Patarnavimas ir išpildymar 
garantuojama. Kreipkitės i mane telefonu arba asmeniškai.

g šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai
S Laikrodžių taisymas. Brangenybės. Įvairus dovanų S 
g. pasirinkimas. g
g 7007 Superior Avė. Greta Ezella Theatre |
S". a Telef.: EX 1-3969. Bute: WA 1-2354 1

JAKUBS & SON 
FUNERAL HOME

Vėsinamas oras Jūsų patogumui

• . /'..V.

THE SUPERIOR SAVINGS 
AND LOAN ASS’N.

6712 Superior Avė. HE 1-2498

Cleveland, Ohio

THE HENRY FURNACE C O., MEDINA
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RVA
Redakcijos ir administracijos adresas — DIRVA, 1272 East 71 St., Cleveland 3, Ohio. — Telefonas: HEnderson 

1-6.744. Redaktorius Balys GAIDŽIŪNAS (buto telefonas: GArfield 1-7406). Californijos gubernatorius Earl AVarren, 62 m. amžiaus, paskirtas Augščiausiojo Teismo pirmi
ninku. Jis yra keturioliktas iš eilės to teismo pirmininkas. Prieš jį tose pareigose buvo, iš kairės: 

AVhite, Taft, Hughes, Stone ir Winson. Dabar AVarren (dešinėje).

............ .... . '• . ........ ■ • > ■l
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Nebeturėdama vilties Rytprū- ševikai atiminėdavo iš nepatiki
mųjų viską, kas tik bent šiokios 
tokios vertės turėjo.

Veikiančios bažnyčios: Alo
vės, Merkinės, Valkininkų, Ei-

siuose išlikti gyva nuo bado, 
1947 metų pavasarį, kartu su 
kitomis moterimis slapta pre
kiniu traukiniu išvykome į ry-

įsteigimo (1878 m.) dienos sam
dė tik vyrus, ši nuomonė’ apie 
moteris galiojo 55 metus. Galop 
1933 metais telefonistai pakeisti I 
telefonistėmis.

- ’ ’' *.

Santiago mieste, Čilė, papras
tai areštuojamas savininkas ar- . 
ba administratorius to namo, ku- - 
rį ištiko gaisras. Areštuotasis 
turi įrodyti, kad gaisras kilo ne 
dėl apsileidimo ar blogos valios, ., 
bet dėl kokių nenumatytų prie
žasčių.

•
Akmens anglies pagaminimo 

ir transporto išlaidos yra tiek 
sumažėjusios, kad JAV savo 
anglį gali parduoti Europos vals- 
tybėms ne brangiau už Ruhro 
(Vokietija) ir^Anglijos anglį.

♦
- • 4

Greta vis populiarėjančių 
”Drive.-in" kinoteatrų (kur lan
kytojai žiūri filmos sėdėdami 
savo automobily), jau atsirado 
krašte pirmas "Fly-in” teatraB 
St. Ansgar, Iowa. Kine yra vie
tos aštuoniems lėktuvams.

¥

■1951 metų spalio mėn. krašto 
fabrikuose buvo pagaminta 410.- 
000 televizijos aparatų, o 1952 
metų birželio mėn. tik 300.000. 
Gamyba sumažėjo ne dėl 
klausos sumažėjimo, o tik 
karo pramonės suvaržymų.

Butų statyba dabartiniame Kaune
riškus uniformas. Daug jų ir 
asmeniškai pažinojau ir susitikę 
pasikalbėdavome. Jie buvo labai 
drąsūs ir jodinėdavo po kaimus 
arkliais. 1949 m. pati mačiau, 
kaip Perlojoje prie kelio buvo 
paguldytas nušautas nuogas par
tizanas, ' žmonių įbauginimui. 
Kartą prie Pilvingių sutikau 
ūkininką su dalgiu einantį iš 
lauko — tuojau vienas kitą pa
žinome. Tai buvo tikras parti
zanas, kuris dieną ūkininkavo, 
o naktį eidavo partizanauti. To
kių, kaip jis, yra daug.

Apie Eišiškes daugumas 
ventojų lietuviai, bet yra 
mažai ir lenkų su totoriais,
tuviai ir totoriai šu lenkais ne
sugyvena. Totoriai pasakodavo, 
kad jie prieš 500 metų Buvo at
vežti Lietuvon ir gana gerai įsi
kūrė. Dar ir dabar jie laikosi sa
vų papročių: savaip išpuošti 
kambariai ir savaip gaminami 
valgiai. Jie buvo tiek pat malo
nūs vokiečių pabėgėliams, kiek 
ir lietuviai. .

Apie Eišiškes kolchozai buvo 
pradėti steigti tik 1951 m., nes 
čia ūkininkai buvo labai smul
kūs ir neturtingi. Kolchozus 
įsteigus žmonės pradėjo badau-

tus. Mūsų-tikslas buvo kur nors silkės, Butrimonių ir Varėnos. 
Pabalį įjos-kraštuose rasti mais- 1949 
to ir prieglaudą, 1......................... ‘ ’
gyvenančius gerus žmones daug 
buvome girdėjusios. Kelionė pa
vyko .ne kaip — vagone sušilu- 1 
sios užsnūdome ir nežinau kaip 
ilgai miegojome, kai staiga iš
girdome rusiškus keiksmus ir 
atmerkusios akis pamatėme ru
sų geležinkelietį. Kaip patrankos 
iššautos 'išlėkėme iš vagono ir 
kiek tik kojos įkabina pasileido
me bėgti. Sustojome tik tada, 
kuomet kojos atsisakė ir galva 
pradėjo svaigti. Buvome Lenin
grade.

Jausmas buvo nekoks ir neži
nojome nuo ko pradėti, tačiau 
čia likti neturėjome nė mažiau
sio noro. Kadangi bijojome grįž
ti atgal geležinkelių stotin, tai 
nutarėme grįžti atgal pėsčiomis. 
Grįždamos nei nakvynės, nei 
maisto iš rusų negavome. Kai 
pasiekėme Estiją, tai svėrėme 
ne daugiau, kaip geras ūkininko 
gaidyš. Estijoje atsisk.Vrėme, 
kad lengviau būtų galima susi
rasti maisto ir pastogę. Kadangi 
man Estijoje, o vėliau ir Lat
vijoje ne labai patiko, tdi iške
liavau Lietuvon, kur iki repa- 
trijacijos jos pietinėje dalyje ir 
išsilaikiau. Pradžioje buvau mė
ginusi per Lenkiją pasiekti va
karų Vokietiją, bet lenkų mili
cija prigrasino ir grąžino atgal 
Lietuvon. Mano apkeliautos vie
tovės: Kaunas, Mauručiai* Ši
lavotas, Butrimonys, Alytus, 
Merkinė, Varėna, Perloja, Gu- 
dakiemis, Pilvingiai, Vilkinin- 
kai, Melupis, šepedoris, Miros
lavas, Benekiemis, Rodunė, Ly
da, Gardinas ir Eišiškės.

Iš visų mano apkeliautų vie
tovių labai daug žmonių buvo 
ištremta Sibiran ir daugumoje 
jų sodybos buvo tuščios, apleis
tos ir griuvo. Kai kur kaimuose, 
ypač Vilniaus krašte, tokiose so- 
dylw.se buvo apgyvendinti rusų 
kolonistai, bet jie, nuolatos per
sekiojami partizanų, bėgdavo į 1 
miestus. Apie 1951 metų balan
džio mėnesį, pati mačiau Eišiš
kės turgavietėje suvežtų trėmi
mui labai daug moterų, vaikų ir 
vyrų. .Jie visi dejavo ir verkė. 
Buvo kalbama, kad šie žmonės 
buvo iš Varėnos ir Eišiškės kai
mų, kur norima statyti aerodro
mus ir nežinoma kas daryti su 
ten gyvenančiais. Problema bu
vo išspręsta bolševikiškai grei
tai — kulką j pakaušį ar ištrem
ti Sibiran.

Eišiškėse pas vieną gimnazi
jos’ mokytoją išbuvau kiek il
gesnį laiką. Ją vėliau iš tarny
bos atleido, nes ši buvusi per
daug pamaldi ir dažnai lanky
davusi bažnyčią. Jai bolševikai 
pasakė, kad ji jaunimo auklėji
mui netinkanti, jei tikinti į ka
pitalistų išgalvotą burtininką. 
Kartą ją aplankė gimnazijos mo
kytojas, pasižymėjęs partietis.

• Mokytoja kepdama jam kiau
šinienę i,š piktumo spjovė vis 
keptuvėn ir vis kartojo, kad jam 
ir panašiems mieliau aršeniko 
įdėtų į keptuvę. Mokytoja, at
leista iš tarnybos, niekur dau
giau darbo nebegavo ir mes ei- Viršuj JAV ambasadorius James C. Dunn pasirašo sutartį. Apa- 
gedaudavome kartli. Turėtus bal- čioje, Ispanijos prekybos ministeris sveikina ambasadorių J. C. 
dus išardė ir išslapstė, nes ,bol-

ištremtas Nedzingės
nes apie ten^ klebonas, o 1950 ir Butrimonių.

m.

Eišiškės 84 m. amž. senukas 
klebonas ir trys kunigai iš kle
bonijos buvo išvaryti ir apsigy
veno pas žmones. Klebonijon įsi
kraustė rusai, pasisavindami ir 
visą bažnyčiai priklausantį tur
tą, kaip-ir visur kitur jau seniai 
buvo padaryta. Eišiškės vienuo
lynas uždarytas, dalis vienuolių 
ištremta, o likusios elgetaują. 
Vienuoliški rūbai nešioti už
drausta.

Radijo aparatų retai kas turi. 
1950 m.' per šv. Kalėdas pas 
vieškelių techniką klausėmės ži
nių ir šventiškos muzikos iš va
karų. Radijo .buvo įjungtas ty
liai, kad niekas negirdėtų.

Vilniaus krašte yra labai daug 
partizanų — visi lietuviai. Kar
tą, po didelių kautynių su ru
sais, partizanai atvyko belais
vių stovyklon, nuginklavo rusų 
sargybą ir išsivežė vokietį gy
dytoją. Daugiausia partizanai 
laikėsi dideliame Manciagirio I ti, ir kai kuriuos pažįstamus 
miške ir iš čia darydavo visus! pati kartais sušelpdavau savo 
žygius. 1949 m. prie Perlojos, 
po vienos sodybos tvartais buvo 
partizanų bunkeris. Dėl intrigų, 
kalbama, partizanus išdavusi tos 
sodybos šeimininkė. Vieną anks
tų rytą atvyko daug rusų ka
riuomenės automašinomis ir so
dybą apsupo. Visas kautynes 
mačiau pati — tuomet d(iug par
tizanų žuvo, o du buvo paimti 
gyvi belaisvėm žuvusius ir gy
vuosius rusai išsivežė. Bendrai, 
su partizanais tekdavo dažnai 
susitikti. Jie buvo gerai gink
luoti ir nešiojo lietuviškas ka-

gy- 
ne- 

Lie-

suelgetautu maistu. Jie gėdy- 
davosi iš manęs ką nors priimti 
ir verkdavo.

Eišiškėse yra daug milicijos 
ir stribų — visi daugiausia ru
sai. Gana ilgą laiką milicijos 
viršininku buvo lietuvis, kurį 
žmonės vertino. Tai nepatiko 
bolševikams ir jo vieton tapo 
atsiųstas mongolas. Bendrai,' mi
licija ir stribai buvę ir anks
čiau akiplėšiški, atvykus mon
golui viršininkui, dar labiau su
aktyvino savo veiklą. Buvo da
romos kratos dieną ir naktį, bū

Ryšium su devintosiomis Kau-; rėti bent 36 kvadratinius met- 
no miesto "išvadavimo” metinė- ”,
mis, dabartinis Kauno miesto 
vykdomojo. komiteto pirmininko 
pavaduotojas (atseit, kaip ir vi- 
ceburmistras) B. Donskojus 
(importuotas rusas), parašė 
straipsnį, kuriame giria Kauno 
miesto visokeriopą "pažangą”.

■ Vienas iš "įspūdingiausių” pa
sigyrimų yra pabrėžimas, kiek 
"daug” gyvenamųjų butų pa
statyta Kaune per tuos devyne
rius metus po "išlaisvinimo”. 
Būtent, Donskojus rašo:

"Per devynerius metus Kau
no darbo žmonės gavo dau
giau kaip 27,500 kvadratinių 
metrų gyvenamojo ploto”.
27,500 — skaičius šiaip jau 

nemažas ... Bet paskaičiuokime, 
kiek gi iš to išeina butų.

Kuklus butukas — trijų kam
barių ir virtuvės — turėtų tu-

Ispanijoje, užsienio reikalų ministerio Alberto Martin Arta jo ka
binete,- pasirašyta JAV oro. ir laivyno bazių įsteigimo sutartis.

vo klausiama vis tas pats ir 
jieškoma priekabių, ir progos 
ką nors pavogti. Labai retas at
sitikimas, jei kratos ir proto
kolai kokią savaitę nebuvo daro
mi — tais atvejais jie būdavo 
dažniausia užimti partizanų ir 
kapitalistiškų! šmėklų vaikymu 
kur nors'Jaukuose.

Sunku žodžiais nusakyti, kas 
dabartiniu metu Lietuvoje daro
si. Ne tik badaujama, bet ir 
drebama dėl savo rytojaus. Man 
išvykstant Vokietijon, vienas 
lietuvis kunigas prašė vakaruo
se skelbti, kas dedasi dabar Lie
tuvoje ir Bendrai nuo Rytprūsių 
iki Leningrado.

Čia atvykusi kiekvienam sa
kau, kas vyksta už geležinės už
dangos, bet mažai kas manim 
tiki. Taip jau yra su bolševizmu 
— jį tik tuomet pažįsti tikreny
bėje, kai jis tave jau yra prari
jęs. Tą pat kartoju ir kiekvienam 
abejojančiam.

rus vadinamojo "gyvenamojo 
ploto”, tai yra kambarių, ploto, 
neskaitant virtuvės (ir bolševi
kai virtuvės bei prieangio ne- 
įskaito į "gyvenamąjį plotą"). 
Tai. būtų trys kombariai; du ma
žiukai, po 9 kvadr. metrus ploto 
(3x3 m.) ir vienas vidutinis — 
18 kvadr. metrų (4!4>x4 m.). Tai 
yra kaip tik bolševikų oficialiai 
nustatytas plotas gyventi 4 as
menų šeimai. (Lietuvos laikais 
buvo laikoma, kad keturių as
menų šeimai reikia bent dvigu
bai didesnio ploto).

Kiek gi tokių, labai jau kuk- 
lių, butukų išeina iš to "didelio” 
— 27,500 kvadratinių metrų 
ploto? Padalinkime iš 36 ir at
rasime, kad nei daugiau nei ma
žiau kaip 764. Vadinasi, tiek 
nedidelių butukų Kaune buvo 
pastatyta (arba atstatyta — pa
taisyta) per devyneriu s 
metus. Tuose butuose galėjo 
gauti ankštą pastogę (tik po 9 
kvadr. metrus, t. y. apie 9x10 
pėdų asmeniui) tik 764 šeimos, 
kiekviena susidedanti iš 4 as
menų. Taigi iš viso 3,056 asme
nys.

Tuo' tarpu gyventojų Kaune 
dabar esą apie 158,000. Toks 
skaičius yrą visai patikimas, nes 
1939 metais Kaune buvo 154,000 
gyventojų, o dabar, kaip žinoma, 
miestų gyventojų skaičiai yra 
padidėję — bolševikai patys ska
tina miestų didėjimą, o įr gy
ventojai veržiasi į miestus, ka
dangi ten gyvenimo sąlygos, ko
kios bebūtų, vistiek yra kiek ge
resnės, negu kolchozuose.

Palyginę bendrą gyventojų 
skaičių su skaičiumi tų, kurie 
per devynerius metus gavo nau
jus' ar bent atstatytus butus, 
matome, kad tokią laimę Kaune 
turėjo tik po vieną asmenį iš 52, 
arba kas metai Kaune tik 1 iš 
468 gyventojų gavo .apsigyventi 
naujame ar pataisytame kamba
rėlyje. Kitaip sakant, gyvena
mojo ploto augimu gali pasinau
doti mažiau kaip penktadalis 
nuošimčio gyventojų.

rįs ”du teatrus” (bet ir Lietu
vos laikais buvo (Liaudies Na
mų salė, kurioje nuolat būdavo 
įsikūręs koks nors nuolatinis 
teatras — lietuviškas arba žy
diškas, nekalbant apie nenuola
tinio pobūdžio teatrus, kaip šau
lių ar Karių teatrai ir kt. O kur 
dar "Vasaros teatras”, apie ku
rį dabar jau nieko nebeminima?

(Beje, Vilniuje irgi veikia tik 
7 kino teatrai nuolat, ir neregu
liariai vienas vaikams).

• •
Popieriuje tai Kaunas ir da

bar "didėja bei puošiasi”, štai 
tas pats B. Donskojus rašo, kad 
"artimiausiais metais” Kaune 
bus pradėti statyti nauji žemės 
Ūkio Akademijos rūmai (Dabar 
Žemės Ūkio Akademija yra bu
vusiose žemės ūkio Ministerijos 
patalpose). Būsią bendrabučiai 
studentams ir profesoriams. Ža
liakalnyje būsiąs įrengtas Cent
rinis miesto kultūros ir poilsio 
parkas ir jau esąs baigiamas 
projektuoti 15,000 vietų sporto 
stadionas...

Kaip su tais "artimiausiais 
metais” ir ” baigiamais projek
tais” būna, vaizdingiausiai rodo 
"Didžiosios Kauno elektrinės” 
projektas. Jei tikėti Tilvyčio, Pa
leckio it kitų ta tema nukaltų 
eilėraščių — "poemų” džiūgavi
mais, tai tvenkiniai jau užtvenk
ti, po "Kauno jūrą” jau laivai 
plaukioja ... O Gedvilas tuo tar
pu' Maskvoj .skundžiasi, kad tos 
elektrinės planai, kaip nuėjo į 
Maską, į Elektros Jėgainių Mi
nisteriją,. tai taip ir ’ dingo, 
kaip ... • vandeny. Nei "jūros”, 
nei elektros ...

pa
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Kiekvienas amerikietis 
metus vidutiniškai išgeria 
puodukų kavos ir kasdien suval
go 6 sumuštinius.

Virginijos valstybė yra vadi
nama prezidentų motina todėl, 
kad aštuoni krašto buvę prezi
dentai yra gimę šioje valstybėje.

*
Užsieniečiai virš 14 metų am

žiaus, užsibuvę JAV daugiau 
kaip 30 dienų, privalo užsire
gistruoti ir patiekti savo pirštų 
nuospaudas. Ypatinga privilegi
ja taikoma Anglijos ir Kanados 
svečiams — jie čia gali būti 
nesiregistravę 6 mėnesius.*

Tvirtinama,- kad nepasigeria
ma, jei kas valanda išgeriama tik 
vieną unciją 
degtinės.

(apie 30 gramų)

♦
Prekybos Rūmai 
pastaruoju laiku

Amerikos 
tvirtina, kad 
amerikiečiai gydytojams ir vais
tams išleidžia tiek pat, kiek ta
bakui ir svaiginantiems gėri
mams.

PRANEŠIMAS
šiomis dienomis gauta prekių 

iš "Europos ir kitų kraštų:
Siuvamos mašinos, kurios siu-Į' Kad taip yra, tą juodu ant 

va visokias medžiagas — storas 
ir plonas. Be to, tos pačios ma
šinos daro visokius rankdarbius, 
o kainos šių mašinų pasakiškai 
pigios — įsitikinkite, nepraleis
kite šitos retos progos.

Taip pat gauti radio-aparatai 
SABA ir TELEFUtNKEN su ku
riais girdima Europa ir visos 
Amerikos stotys.

Rasite didelį pasirinkimą ra
šomų mašinėlių su lietuvių ir ki
tų raidynais. Dulkesiurblių, ku
rie ne tik dulkes sugeria, galvą 
išplauna, bet ir muses sugaudo.

Be minėtų prekių rasite dide
lį pasirinkimą: visokių knygų 
lietuvių ir kitų kalbomis, medžio 
dirbinių, odos, rankdarbių ir ki
tokių lietuviškų tautinių daly
kų, kurie primena mūsų tėvynę 
Lietuvą. O gintarinių, brilijan- 
tinių, auksinių žiedų, apyran
kių, karolių yra nepaprastai ge
ras pasirinkimas. Akordijonų, 
gramofonų - rekorderių (įgroji- 
mui-įkalbėjimui aparatai) ir ki
tokių prekių rasite didelį pasi
rinkimą geromis Sąlygomis. Ką 
bepirktumėte, pasiteiraukite pas 
J. Karvelį, 3322 ir 3349 So. Hal- 
sted St., Chicago 8, III. Tėl. Yard 
.7-0677 ir DAnube 6-1136, ir įsi
tikinsite, kad verta. . (42)

balto patvirtina ne kas kitas, 
kaip bolševikinis Kauno miesto 
tvarkytojas B. Donskęjus.

¥ ¥

Bolševikai dažnai giriasi, kad 
dabar labai padidėjo kino teatrų 
skaičius-Lietuvoje. Tiesa, atro
do, kad dabar jie yra atvežę tam 
tikrą skaičių kilnojamų aparatų 
filmoms rodyti, su kuriais važi
nėja po kaimus ir rodo vieną kiT 
tą propagandinę filmą. Kiek iš 
tikrųjų dabar Lietuvoje yra ki
no teatrų patalpų, jie vengia 
aiškiai pasakyti: jei ir prasita
ria, tai vis tą skaičių apipinda- 
mi kitkuo, kad jo būtų nematyti;

■Tačiau B. Donsko'jus šį kartą 
atvirai "pasigyrė”, kaip yra' su 
kino teatrais Kaune. Būtent, ir
gi juodu ant balto jis parašė, 
kad jų yra s e p t yni. O 
kiek jų Kaune buvo nepriklau
somos Lietuvos laikais? Štai 
1939-40 metais veikusių Kauno 
kino teatrų vardai: Romuva, 
Triumf, Forum, Kapitol, Gloria, 
Metropolitain, Studentai, Daina, 
Banga, Pasaka, Lyra, Saturn, 
Lithuanica, Union, Aušra — iš 
viso 15!

Metropolitain patalpa tapio už
imta "Jaunojo žiūrovo Teatrui", 
tuo būdu dabar Kaunas

ŽINAI?
Nepaisant didelio dangoraižių 

skaičiaus New Yorke, miesto 
namo augščio vidurkis yra 5 
augštai.

¥

Moterys perdaug plepa — to
kios nuomonės buvo Baltųjų Rū
mų valdovai^ ir rūmų telefono 
centrinės tarnautojais nuo pat

*

Čikagos radio ir patefonų'fab- 
rikas Hedco, norėdamas "pririš
ti” savo darbininkus, šalia re
guliarių atostogų, duoda ištisus 
metus apmokamų atostogų tiems 
darbininkams, kurie fabrike iš
dirbs 10 metų.

*

Vieno Floridos dienraščių — 
St. Petersburg Independent — 
savininkai jau 40 metų laikosi 
savo pažado — nemokamai da
linti dienraštį, jei iki spausdini
mo pradžios diena buvo apsi
niaukusi. Kasmet nemokamai 
esą išdalinama tik keturios dien
raščio laidos.

Dunn.

Gerai organizuota Vakarų Berlyno policija — kietas riešutas ko
munistams. Virš 100,000 berlyniečių stebėjo policijos metinį pa-

dylw.se

