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VISUOMENEJ
io snaudimas? ...
Sandaroje nuolatinis pirmos
skilties pastabų autoriui V. G.
(M. Vaidyla?) rašo:
"Dabar atėjo eile Amerikos
Lietuvių Tarybai. Po priedanga
visokių gudrių pasiūlymų ją re
organizuoti, praplėsti, nesąmo
ningai ar sąmoningai siekiama
apversti tarybą aukštyn kojom
ir padaryti iš jos tokią "bend
ruomenę" arba kooperatyvą, ku
ris būtų visai svetimas mūsų
veikimo sąlygoms.
Tiems žmonėms, kurie visad
ieško kokios ten magiškos laz
delės ir mano, jog toji lazdelė
stebuklingu būdu viską .atliks,
mes galime pasakyti štai ką:
niekas dar iki šiam laikui nėra
išradęs magikos formulės, kuri
atstotų sunkų darbą ir pasiaukavimą."
Nežinia, apie kokius "gudrius
pasiūlymus" V. G. kalba. Atro
do, kad apie Vliko jau prieš be
veik trejus metus iškeltą pa
siūlymą organizuoti Pasaulio
Lietuvių Bendruomenę, nes tik
tas pasiūlymas, jeigu čia būtų
įvykdytas, verstų Amerikos Lie
tuvių Tarybą "aukštyn kojo
mis". Tačiau ir tas pasiūlymas
nieko bendra neturi su "koope
ratyvais".
Bet jeigu V. G. čia turi min
ty Amerikos Lietuvių Tautinės
Sąjungos siūlymą, tai toks .jo
pasisakymas būtų gana stipriai
snusterėjusio ir staigiai pabu
dusio žmogaus mieguistas ir to
dėl truputį irzlus pasisakymas.
Nes šiame pasiūlyme kaip tik
nematyti jokio Tarybos "aukš
tyn kojomis vertimo" ir kuo
mažiausiai tėra nutolimo nuo
esamų veikimo sąlygų .bei tra
dicijų. Kai kam gali atrodyti
priešingai — kad jau perdaug
saugomos tos tradicijos, tolį
gražu nepasižymėjusios ypatin
gu veikimu.
Snusterėjęs visuomenės vei
kėjas neturėtų minėti jokių net
ir magiškų lazdelių, kadangi vi
suomenė, matydama, jog pa
prastu būdu negali snaudulio iš
vaikyti, gali griebtis ne kokios
magiškos lazdelės, o paprasčiau
sios lazdos...

Rengia neolithuanų
sukakties minėjimus
New Yorke lapkričio 12 dieną
rengiamas buv. Lietuvos stu
dentų korporacijų — Neo Lithu
ania, Filiae Lithuaniae, Jauno
ji Lietuva, Herkus Montė ir
tremties studentų korporacijos
Vilties narių suvažiavimas ir
Neo Lithuania korporacijos įsisteigimo metinių paminėjimas.
Minėjimas įvyks Logan Inn sve
tainėje, 3296 Atlantic Ave. ir
Logan St. kampas, East New
York, N. Y., lapkričio 12 d.,
4:00 vai. p. p. Minėjimo progra
moje dalyvaus muziko Mrozinsko vadovaujamas "Aitvarų"
kvartetas. Minėjime dalyvauti
kviežiami New Yorko ir apylin
kėse gyveną tautinių organiza
cijų bei studentų korporacijų
nariai.
Panašu* minėjimas įrengia
mas ir Chicagoje. čia bus pami
nėta Neo Lithuania korporaci
jos įsteigimo 28 metų sukaktis
ir vienerių metų sukaktis nuo
tautinių korporacijų narių susiorganizavimo Chicagoje.
Minėjimas įvyks lapkričio 12
d. 3 vai. p. p. EVergreen svetai
nėje, So. Western Ave. ir 92 St.
kampas. Apie dalyvavimą minė
jime reikia pranešti Jonui Paplėnui, 4416 So Hermitage Ave.
Telef. Yard 70191.

Nenumatytos pasekmes

V
£-y

čiurlioniečių koncertai New
Yorke ir Philadelphijoj turėjo
ir visai nenumatytų pasėkų: iš
Vienybės redakcijos turėjo pa
sitraukti redaktorė S. Narkeliū-
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New Yorke kovojama dėl tri
jų svarbių vietų: gubernato
riaus, senatoriaus ir New Yorko
fhiesto galvos. Atrodo, kad De
wey neabejotinai vėl bus išrink
tas
įsakymas
itimjos
kariuome
tas gubernatorium, nors kilęs
Lie buvo "šališkas", nes vykdė
nei
žygiuoti
į
Tibetą.
Tas
bema
skandalas
dėl paperkamojo po
"neteisėtus" Saugumo Taybos
tant
pakeitė
Indijos
nusistatymą.
būdžio
pažadų
jam šiek tiek ga
nutarimus. Amerikiečiai sako,
lės
ir
kenkti.
Dewey
buvo atsisa
kad Trygve Lie negali būti bau
Tibetas yra gal vienintelis
kęs
kandidatuoti,
bet
paskui su
džiamas už tai, kad lojaliai ir kraštas pasaulyje, apie kurį ži
tiko,
tačiau
turėjo
pasirūpinti,
rūpestingai bendradarbiavo su noma daugiau pasakų, negu tie
kad ankstyvesnis kandidatas
absoliučia JTO narių dauguma. sos. Ligi šiol^tjar niekas tikrai
Hanley
jam užleistų vietą. HanDėl Maskvos veto formaliai nežino, nei koks yra to krašto
ley
vietą
užleido ir sutiko būti
negalima vėl išrinkti Trygve Lie plotas (spėjama apie 475,00) kv.
kandidatu
i Senatą, bet viename
naujam penkerių metų terminui. mylių, t. y. apie septintadalis
laiške
pasipasakojo,
kad už tai
Todėl numatoma tik pratęsti da Jungtinių Amer. Valts. ploto).
esančios
pažadėtos
sutvarkyti
jo
bartinį jo terminą trejiems me Gyventojų skaičiuojama apie 3
skolos,
ir
jam
esanti
pažadėta
tams. Bet maskviečiai iš anksto milionus, t. y., maždaug, kaip
gera vieta, jeigu jis liktų neiš
pasakė, kad su Trygve Lie jie Lietuvoje. Kraštas sunkiai pri
rinktas į Senetą. Tiesa, laiške
nebendradarbiaus ir jo nepripa einamas, jame yra aukščiausi
tai
nebuvo pasakyta aiškiai, bet
pasaulyje kalnai. Pranešama,
žins.
priešininkai
taip aiškina ir Han
Taip, grynai iš organizacinio kad kiniečiai vite dėlto per juos
ley
bei
Dewey
turėjo teisintis.
klausimo, gimsta nauja Jungti prasiveržė ir per porą savaičių
Tas
skandaliukas
susilpnino ne
nių Tautų Organizacijos krizė. gali pasiekti Tibeto sostinę.
tiek
Dewey,
kiek
paties
Hanley
Ir Indija pradėjo kalbėti vi
padėtį,
kuris
jau
yra
senas
žmo
Tibetas ir Indija
sai kitaip. Tibetas yra tarp Ki
gus
ir
ne
perdaug
pasižymėjęs
Nuo pat Korėjos karo pra nijos ir Indijos. Raudonosios Ki
politikoje. Demokratų kandida
džios Indija stengėsi laikytis nijos kaiminystes nenori nei In
tas
Lehman yra daug žinomes
taikintojo vaidmens. Ji taip pat dija ir todėl dabar ji nebesiūlo
nis
ir todėl neabejojama, kad
palaikė raudonosios Kinijos pre skubintis su Kinijos komunistų
senatoriaus vieta teks jam. Tai
įsileidimu į JTO. Taip pat Indi
tenzijas į JTO.
Los Ageles, Calif. — Bau dėsto sąskaitybos kursą. Los gi New Yerko valstybė, numa
Bet staiga ir čia įvyko pana jos delegacija, pirma svyravusi giausiai prieš trejetą metų į
Angeles universitete ir yra iš toma, gubernatoriaus vietą pa
šus pasikeitimas, kaip su Tryg dėl Trygve Lie, aiškiai prisidėjo Los Angeles BALF skyriaus pir
rinktas
Los Angeles Public Ac liks respublikonui Dewey, o se
ve Lie. Pereitą savaitę Peipingo prie pasiūlyme^patęst i jo ter mininką Joną Uždavinį (į Sibi
countants
Assosiation pirmi natoriaus — demokratui Lehį
radijas paskelbė, kad esąs duo miną.
ran ištremto žurnalisto ir Vil ninku.
manui. Labiausiai neaiškus New
niui Vaduoti Sąjungos žymaus
Tokia labai trumpa isterija Yorko miesto galvos klausimas,
veikėjo brolį) telefonu kreipėsi lietuvių imigrantų vaiko, kuriam kur yra trys kandidatai. De
jam lig tol visai nežinomas lie Amerikoje, kaip sakoma, pasise mokratai siūlo teisėją Pecorą,
tuvis, pareikšdamas, jog norė kė "prasimušti". Daugiau ar ma respublikonai — pramonininką
tų suteikti pagalbos savo tau žiau taip
pasisekę tūkstan Corsi. Bet Impellitteri, dabar
tiečiams
tremtiniams
Europoje.
čiams,
bet
lietuvių
visuomenė einąs miesto galvos pareigas
Pereitos savaitės pabaigoj su kariuomenės ga&na per j j per
Teiravosi
adresų
ir
apie
būdus,
jų
nebemato
ir
nesugaudo.
Jie (nuo to laiko, kai pernai per
sidurta su padidėjusiu šiauriečių mesti. Kiniečiai ir rusai susirū
kaip
jis
tą
paramą
galėtų
su
dingo
Amerikos
katile.
Bet
rinktas O'Dweyr pasitraukė ir
pasipriešinimu.
pino didele elektros stotimi ant
Pasitvirtina gandai, kad šiau pat Korėjos - Mandžūrijos sie teikti. Taip sumezgęs saitus, jis Krančius nedingo, jis aktyviai išvyko į Meksiką ambasado
riečiai gavo paramos iš Man- nos. Iš jos gauna elektrą Man nuo to laiko išsiuntė per 400 j ieškojo santykių ir būdų, kaip rium), irgi pareiškė norą likti
maisto ir drabužių pakietų, vie galėtų būti dar naudingas lie tose pareigose. Kai demokratai
džūrijos — iki 40,000 Kinijos džūrijos sostinė*) Mukdenas ir
rusų kontroliuojami uostai — tos BALF skyriui parūpinda tuviams. Jo tėvai tebegyvena nesutiko siūlyti jo kandidatūrą,
komunistų kariuomenės.
mas dar daugiau drabužių ir Wisconsine, kur turi farmą. Yra jis sutraukė aplink save "Pa
Kinija, kaip ir Rusija, Korėjos Dairenas ir Port Arturas.
įvairaus
konservuoto maisto dė kilę iš Raseinių apskr., Nemakš tyrimo partiją" ir kandidatuo
Sunku numatyti kiniečių pa
kovose "nedalyvauja", bet Manžučių.
Tai
nebuvo vienkartinis čių v., Medekšinės kaimo. Jų ja, kaip specialistas, žadėdamas
džūrijos - Korėjos pasienis yra sirodymo pasekmes. Korėjos epi
to
nežinomo
aukotojo entuziaz sūnus Krančius, jokios lietuviš apvalyti New Yorką nuo sukty
nesukontroliuojamas (kalnai ir zodą jis gali užtęsti arba ir iš
mas. Jis ir vėliau ir dar pačiu kos mokyklos neėjęs, šiandien bių. Kaip tik dabar, jam einant
miškai) ir nežinia kada ir kiek plėsti ...
paskutiniuoju laiku per J. Užda tebekalba visai gražia literatū pareigas, vyksta milžininškas
vinį parūpino tremtiniams do rine lietuvių kalba.
valymas. Tai sudaro jam tikrai
vanų.
Pats Krančius pasakoja vie energingo valdytojo vardą, nors
Kadangi aukotojas gyveno ną įvykį, kaip mums atrodo, le faktiškas valdytoja? yra nau
Long Beach ir glaudesnių san miamą įvykį, kuris jame išlaikė jas policijos viršininkas Mur
tykių su Los Angeles lietuviais aktyvų lietuviškumą. Apie Lie phy. Didžiausia kova vyksta
Atlanto Sąjungos karinių šta priešinasi vokiečių atsigavimui.
neturėjo, tai jis savo šalpos dar tuvą jis turėjo tokį supratimą, tarp Pecora ir Impellitteri ir
bų atstovai sudarė planą bend Tad, jei kurie ir sutinka, jog be
bą atlikinėjo atskirai, pats su kaip jam pasakodavo jo tėvai, neaišku, katras iš jų laimes.
rai sąjungos kariuomenei. Ka vokiečių sunku bus apsiginti nuo
žmona vakarais pakuodamas buvę apleisto kaimelio žemės Bet beveik neabejojama, kad
riuomenės organizavimas būsiąs bolševikų, tai mažai yra drąsuo
siuntinius, pasilikdamas nežino ūkio darbininkai. Didelių senti respublikonų kandidatas Corsi
pradėtas paskyrus bendro štabo lių, kurie drįsta tą atvirai pripa
mas nei platesnei vietos, nei juo mentų tėvų šaliai tie pasako liksiąs trečioj vietoj.
viršininką. O juo būsiąs tikriau žinti, nes bijosi būti apšaukti
labiau tremtinių visuomenei. Tik jimai jam nežadindavo. Bet štai
hitlerizmo talkininkais ...
siai generolas Eisenhower.
Ohio valstybėje sunkiai ko
neseniai buvo su juo arčiau susi 1938 metais, begastroliuodamas
Bet štabų viršininkai dar neiš
Vis dėlto paskutiniu metu iš pažinta ir» paaiškėjo to nežinomo su savo dabartine žmona Euro voja senatorius Taftas, kurio
sprendė Vokietijos įtraukimo į kyla nauji balsai ir pas prancū
lietuvio rėmėjo labai įdomi as poje, Krančius panoro pamatyti vietą Senate nori paveržti de
Europos gynimą. Amerika siūlo zus. Mat, prancūzams darosi vis
menybė.
ir savo tėvų šalį. Ątvyko į Kau mokratai, € pasiūlę Fergusoną.
apginkluoti bent 15 vokiečių di labiau ir labiau karšta Indokini
"Pranašai" mano, kad Taftas
Tai Jonas Krančius — kelio
vizijų, žinoma, bendroje savo joj. Prancūzams reikia Amerikos lika metų buvęs profesionalinis ną, į Palangą, turėjo ten keletą vis dėlto išsilaikysiąs, bet ne
spektaklių, susipažino kiek su
vadovybėje. Tuo pačiu metu siū pagalbos. Ginklais ta pagalba
didele dauguma. Dėl gubernato
klasikinio baleto šokėjas. Prieš lietuviais, buvo įvertintas.
lo apginkluoti ir prancūzų bent pažadėta, bet prancūzai nori pra
karą jis turėjo baleto trupę, ku
"Tai buvo mano gyvenimo riaus vietos čia, palyginti, ma
20 divizijų. Bet prancūzai vokie šyti, kad Amerika atsiųstų ir sa rią sudarė viena šokėja ameri
maloniausios dienos", — pasa žai kovojama: Lausche pasitiki
čių bijo. Vyriausybė bijo ne tik
savo populiarumu, nes jis pa
kietė, vėliau tapusi ponia Kranvokiečių, bet ir savo žmonių: ko vo kariuomenę, kai tik aprims čiuvienė, kitas lietuvis šokėjas koja dabar Krančius. Jis tapo prastai gauna ne tik demokratų,
munistai Prancūzijoj vokiečių karo veiksmai Korėjoj: Tokiu Tautkus, lig šiol tebedirbąs Hol- ne tik nustebintas, bet ir amži bet ir respublikonų balsų. Jo
baubą taip išnaudoja, kad visi atveju prancūzai jau sutiktų, lywoodo filmose, ir pats Jonas nai sužavėtas savo tėvų šalimi priešininkas Don Ebright nėra
prancūzai savo patriotiškumo kad ir vokiečiai būtų bent kiek Krančius. ši trupė su gastrolė ir jos žmonėmis. Jis pamatė mo toks populiarus. Bet "pranašai"
dernią Lietuvą, tautą ir vals
įrodymus matuoja tuo, kiek jie apginkluoti.
mis buvo aplankiusi visus didės tybę, susitiko su augštai kultū irgi tvirtina, kad Lausche ne
nius šiaurinės Amerikos ir Ka ringais ir maloniais žmonėmis daug .daugi*ti tegausiąs už
nados miestus, Pietų. Ameriką lietuviais. Jis tada pajuto, kad right.
ir taip pat daugelį mėnesių šo jam yra garbė būti lietuviu, kad
Iš viso, rinkiminių nuotaikų
kusi
Europos sostinėse.
jis gali didžiuotis savo kilme ir tyrinėtojai tvirtina, kad balsuo
• Amerikiečių padovanotas vo • Bulgarija prievarta nori išva
Nuo 1940 metų J. Krančius šalimi, kurios kraujas teka jo
kiečių tautai Laisvės Varpas jau ryti į Turkiją 250,000 turkų kiltojų palankumas krypstąs nuo
atvyko į Hollywoodą ir čia gavo gyslomis.
Berlyne. Pirmą kartą jis su nės piliečių. Turkija neatsisako
saikiųjų liberalų link. Tai yra,
šokti keliose filmose bei HollyKaune jis prisipirko daugybę
skambėjo spalio 24 d. — UN jų priimti, bet reikalauja su
populiaresni esą tie respublikonwoodo teatruose. Jis buvo Gin lietuvių liaudies meno dirbinių,
penkių metų sukakties proga. tvarkyti jų turto reikalus. Bul
nų ir demokratų kandidatai, ku
ger Rogers partneriu žinomoje papuošalų, audinių. Gražiausi
Skambino gen. Clay, drąsiu už garai nieko nenori duoti išsi
rie esą mažiau ar daugiau sa
ir dabar teberotiomoje filmoje jo gyvenamų kambarių papuoša
sispyrimu išgelbėjęs Berlyną iš vežti.
"Lady in the Dark". Karui bai lai yra lietuviški, juos jis rodo varankiški, o ne griežtai klus
sovietų blokados. 400,000 berly • Iš Ispanijos pranešama, kad
giantis abu Krančiai iš filmų ir didžiuojasi draugams ir sve nūs tos ar kitos partijos linijos
niečių stovėjo gatvėse be kepu sovietų povandeniniai laivai į
pasitraukė ir apsigyveno Long čiams amerikiečiams. Ir todėl po vykdytojai. Kaip pavyzdžiai, nu
rių, kada pirmą kartą suskam kraštą veža komunistus sabo
Beach, kur įsigijo didelį ir la šio karo, sužinojęs apie lietuvių rodomi: respublikonų — Dewey
bėjo galingas 10 tonų varpas. tažininkus.
bai gražų daugelio apartamentų tautos nelaimes, jis kreipėsi į New Yorke, Warren Kaliforni
• šiaurės Korėjos prezidentas • Nobelio medicine* premija namą prie pat Ramiojo Vande Uždavinį su tokiais pirmaisiais joj, Duff Pennsylvanijoj, Mor
Kim II Sung buvo tik Maskvos paskirta trims gydytojams: Phi nyno pakrantės. Jo žmona, kuri žodžiais: "Aš esu lietuvis — kuo se Oregone, Aiken Vermonte;
įsakymų vykdytojas. Faktinai lip S. Hench, Edward C. Kendall augina tris vaikus, dabar ten galėčiau savo broliams padėti, demokratų — Lausche Ohio, Mc
Mahon Connecticut.
šiaurės Korėją valdė gen. šty- ir >Tadeusz Reichstein. Pirmieji veda savo baleto studiją. Pats kai jie pateko nelaimėn?"
kov, prisidengęs Sovietų. Sąjun du amerikiečiai, o tretyisis švei Krančius grįžo prie savo jaunys
Ir buvęs Hollywood šokėjas
Kitą savaitę paaiškės, kurios
caras.
gos ambasadoriaus titulu.
tėj studijuotos profesijos — jis padėjo gausiai!
'
b. r. pranašystės ko vertos.

Kova dėl sekretoriaus
Nuo pat Jungtinių Tautų de
legatų susirinkimo pradžios,
tarp kitų labai svarbių klausi
mų, prieš jų akis "kybo ore"
vienas, palyginti, nesvarbus —
JTO Generalinio Sekretoriaus
klausimas.
Trygve Lie anais metais buvo
Maskvos favoritas. Kiti balsavo
už jį daugiausiai todėl, kad no
rėjo įtikti Maskvai. Beveik pen
kerius metus Maskva buvo juo
patenkinta, o kiti — "taip sau".
Dar šios vasaros pradžioje Try
gve Lie keliavo į Maskvą, tikė
damasis parsivežti iš tenai nau
ją "alyvos šaką". Parvežė, tie
sa, tokią mažą šakelę, kad ne
siskubino ją net ir parodyti.
Atrodė, lyg jis ją laiko slaptai
pamerkęs į vandenį, kad nors
kiek išaugtų ...
Ir štai, kaip tik tuo metu įvy
ko Korėjos užpuolimas. Trygve
Lie stojo ne Maskvos pusėje,
bet vykdė kitų 53-jų valstybių
priimtus nutarimus. Nuo tos va
landos jis amžinai nustojo Mas
kvos malonės...
Dabar, kada kilo klausimas,
ką rinkti sekretorium, Maskvos
atstovai griežtai užprotestavo
prieš Trygve Lie. Nepagailėjo
net, bene, 43-čią veto pavartoti!
Klausimas pastatytas t a i p :
"Rinkite, ką tik norite, bet1 ne
Trygve Lie".
Bet Amerikos delegacija į tą
kategorišką reikalavimą irgi at
sakė ne mažiau kategoriškai:
"Nerinksime nieko kiUf kaip
tik Trygve Lie!"
' '
Maskviečiai sako, kad Trygve
naitė, o į ją grįžo anksčiau ten
jau dirbęs J. Petrėnas. Priežas
tis — Chicagos laikraščiuose ki
lusios aštrokos diskusijos tarp
S. Narkeliūnaitės ir koncertų
rengėjos V. Tysliayienės dėl
koncertų programos, konkrečiai,
dėl solisto dalyvavimo bei jo
vertinimo, šiomis diskusijomis
atgaivinta sena tema — kas turfr
teisę spaudoje reikšti nuomo
nes apie menininkų pasirody
mus.

Už lietuvių
visuomenes ribų

Iš Newarko, N. J., praneša,
kad pereitos savaitės pabaigoj
teismas nuteisė nuo 12 iki 15
metų kalėti dr. J. Kaškevičių
(Kaškiaučių) už aborto operaci
ją, dėl kurios 24 metų moteris
po kelių dienų mirė. Auka esanti
iš Newarke plačiai žinomos šei
mos. Už operaciją Kaškiaučius
paėmęs 200 dolerių. Teisėjas,
skelbdamas • sprendimą, pareiš
kęs, jog jis dar nesąs matęs to
kio rekordo, kaip šito gydytojo:
jis jau anksčiau už tą patį nusi
kaltimą esąs buvęs baustas tris
kartus — 1921 metais nuo 2
iki 7 metų, 1923 nuo 6 iki 14
metų ir 1943 iki 18 mėnesių.
Kaškiaučius yra didelis "Lais
vės" šulas, jos garbinamas "ra
šytojas", "mokslininkas" ir, ži
noma, "pažangus veikėjas".
Kaip matyti iš nuteisimų są
rašo, "pažangioji veikla" ypač
reiškėsi toj srity, apie kurią ir
"Laisvė" mažai rašo. Beje, ši
veikla net ir pas bolševikus bau
džiama ...
Apgailestautina tikT kad laik
raščiai, aprašydami šią bylą, ne
tiesioginiai suteikia "kreditą"
ir lietuviams, nes pažymi, kad
"operatorius" atvykęs iš Lietu
1
vos (1906 metais).

i

RINKIMAI, kurie įvyks jau atei
nantį antradienį, dabar yra di
džiausias šalies rūpestis, ši sa
vaitė skiriama paskutinėms pas
tangoms įtikinti rinkikus, kad
jie balsuotų už vienus ir nebal
suotų už kitus. Aršiausia kova
dėl balsų vyksta New Yorko ir
Ohio valstybėse.

Hollywood!) šokėjas -- tremtiniu rėmėjas

Prancūzija ir Vokietija

TRUMPAI KALBANT
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Vokietijos gyventoju perteklius
Ir kokia gyvenimo ironija —•
abu paskutinieji karai Vokieti
jos plotų ne tik nepadidino, bet
stipriai sumažino, ir tą žmonių
pertekliaus problemą dar paaš
trino.
Paskutinysis karas Vokietijai

K1 NAUJŲ METŲ DIDŽIOJI

ŠLIUPTARNIŲ
knyga tik už 3 dolerius!
Geriausia žiemos švenčių (Kalėdų) dovana
jums patiems, jūsų giminėmes ir draugams.

Skaitydami ŠLIUPTARNIŲ knygą, matysite
Amerikos lietuvių nuveiktus darbus dėl lietu* '
vybės, kultūros ir geresnio, šviesesnio gyvenimo;
taipgi labai karštas kovas "šliuptarnių" 8U
"kryžiokais"

Tai iš tikrųjų yra pirmutinė lietuvių literatūroje

knyga, kurioje atsimuša Amerikos lietuvių
gyvenimas, tarsi veidrodyje arba teatro filmoje.
i>~>2 dideli puslapiai; kieti drobės viršeliai;
Dr. šliupo, "dėdės" šerno ir kun. Dembskio
atvaizdai; o kaina dabar tik $ 3.00!
Bet po Naujų Metų ir vėl bus $ 5.00
Reikalaukit (tuoj, kad nepritrūktų!) šiuo adresu:

Dr. AI. Margeris
3325 So. Halsted St., Chicago 8, 111.

jis beveik vietoje tebestovi. Tik
paskutiniuoju metu kai kurioms
Vokietijos pramonės šakoms
pradėjus dirbti, nors ir netie
siogiai, bet vis dėlto karo pra
fronte žuvusiais ir iš belaisvės monei, bedarbių skaičius suma
negrįžusiais buvo itin nuostolin žėjo 200,000. Ir tas skaičius dar
gas, bet Hitlerio propaguotoji sumažės, kai bus pradėta orga
šeimų didinimo teorija taip pat nizuoti vokiečių karinė pajėga.
davė vaisių. Vokiečių tautos gy Bet ir tas problemos neišspręs.
ventojų judėjimą seką ir jį ge
Patys vokiečiai apskaičiuoja,
rai pažįstą tvirtina, kad karo kad jei Vokietija pasiliks dabar
metu žuvusiuosius ir iš belais tinėse ribose, ji labai greit pri
vės negrįžusius atlygino Hitlerio truks erdvės savo žemėje. Ir
ragintas gimimų skaičius.
kad dėl tos priežasties nesusi
Kiekviena proga vokiečiai ne darytų vėl kokių neramumų,
užmiršta priminti, kad ketvir jau dabar reikią bent 2 miliotis miliono vokiečių, jau karui nams vokiečių leisti emigruoti.
pasibaigus, apleido Vokietiją. Tų emigracinių galimybių ieško
Apleido savo noru arba sveti patys vokiečiai, nors nevengia
miems įsakius. Per 100,000 ka jų paieškoti ir tie, kurie faktiro belaisvių nenori grįžti iš nai dabar Vokietiją valdo.
Prancūzijos ir Anglijos, kur jie
Patys vokiečiai labiausiai in
dirba pagal samdos sutartis.
teresuojasi JAV. Bet kol į JAV
Be abejo, didžiausį Vakarų nesuvažiuos šio karo tremtiniai,
Vokietijos gyventojų prieauglį vargu vokiečiams bus čia pla
sudaro evokuotieji ir pabėgėliai, čiau pravertos durys.
kurių skaičius prašoka 11 miVokiečiai, kad ir neoficialiai,
lionų. Tai tikrai didelė vokiečių nevengia kelti ir po pirmojo pa
tautos našta. Bet ir jų dalį vo saulinio karo savo prarastųjų
kiečių didelis organizuotumas kolonijų klausimo. Jie teigia,
pajėgia įjungti į pokarinį ūkį ir kad, gavę teisę į tas kolonijas
sudaryti minimalines gyvenimo nors emigruoti be jokių suvar
sąlygas.
žymų, jie iš dalies išspręstų da
Dabar Vakarų Vokietijoje fcri- bartinį Vokietijos gyventojų per
skaitoma apie 2 milionai bedar teklių.
bių. Bonnos vyriausybės buvo
Pačiais vokiečiais nemažai do
dedamos didelės pastangos be misi Pietų Amerikos kraštai,
darbių skaičių . sumažinti, bet ypač jų gerais specialistais ir
pajėgiais darbininkais.
Visi imigraciniai kraštai vo
kiečių nesibaido, bet šiandien'
dar niekas durų plačiau nepra
veria. O visi jaučia, kad esa
moji padėtis ilgai pasilikti ne
galės. Vakarų Vokietijos žmo
nių perteklius yra ne eilinė pro
blema ir ji laukia greito spren
dimo.
B. V.

JOS GALITE GAUTI GERESNĮ VANDENĮ, KANALI
ZACIJĄ IR SVEIKATOS PATARNAVIMĄ pasta
tydami apskrities masto tarnybas ant apskrities
masto pamtatų.
JŪS GALITE SUMAŽINTI APSKRITIES VALDŽIOS IŠ
LAIDAS ir sutaupyti mokesčių mokėtojų pinigų.
JŪSŲ DIDYSIS APSKRITIS JAU SUAUGO, BET JŪSŲ
APSKRITIES VALDŽIA VIS DAR TEBĖRA KŪDI
KIS. Nes apskrities forma nebuvo keičiama iš
tisus 140 metų!
Prisijunkit prie Didžiojo Clevelando gerųjų balsuotojų ir balsuokit

UŽ

Apskrities Chartą

Svarbiųjų pasiūlymų balsavimo lape žiūrėkit į šį skyrių:
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Du paskutinieji karai, kuriuos
sukėlė vokiečiai ir kurių eigoje
jie siekė užkariauti Europą ir
net visą pasaulį, daugumos nuo
mone,kilo tik todėl, kad Vokie
tija turi didelį žmonių pertek
lių.

\

THE COUNTY CHARTER

COUNTY CHARTER CAMPAIGN COMMITTEE
Robert H. Rawson, Chairman

tik sukasi, bėgioja apie jį. Na gi ir mes
susirinkom čion ne ko kito, o tik pa
gerbti jį...
Staiga pritrūko žodžių..' Jis vėl
atsipūtė.
— Taigi... Dešimt metų jauno,
gražaus, bet nevaisingo vedybinio gy
venimo. Aš nesakau, kad juodu dabar
jau būtų pasenę. Priešingai... Bet
Štai gi: vedybos be prieauglio, tai kaip
vasara be lietaus, arba sukamos girnos
be grūdų. Na! Užtat dabar yra kuo
džiaugtis, yra dėl ko gyventi. Tegul
tik sveikas auga ir tegul laimė lydi jį
visada. Aš baigiau. Ačiū.
Muraška atsipūtė ir dar raudo
nesnis atsisėdo. Tuojau nubraukė gau
sų prakaitą nuo kaktos, kaip po garų
maudyklės. Godžiai nusitvėrė ir vie
nu ypu išlenkė pripiltą alaus stiklinę.
Netrukus atsistojo TVjrbutas ir
pristatė:
— Advokatas Paul Barnett - Barniūnas nori pasakyti mums žodį. Paklausysim. Meldžiu, mister Barnett.
Pakilo elegantiškas, dailių judesių
vyras. Rami, maloni šypsena visą lai
ką glostė putnų jo veidą ir darė dar
4
patrauklesnį.
— Malonūs šių vaišių šeimininkai,
gerbiamieji kūmai ir visi dalyviai. Aš
galėčiau ir norėčiau gal daug ką šia

proga pasakyti...
— Meldžiam! Meldžiam! Labai
bus malonu, — tuojau atsiliepė už vi
sus Bitinienė.
— Bet aš būsiu trumpaė ir netruk
dysiu šio jaukaus pokylio, — užbaigė
Barniūnas nutrauktą sakinį.
— Tiek mistress and mister Tvirbutt, tiek mistress and mister Bitinas
mano geri pažįstami ir seni klijentai.
Well, visi kiti irgi savi, artimi žmonės.
Žmogų prie žmogaus traukia ir veda
visokios aplinkybės. Tik bendrumoj
ar visuomenėj žmogus daugiau pažįsta
save ir geriausiai pasireiškia. Jau se
niai yra nustatyta, kad žmogus visuo
meninis padaras. Jis dirba sau, bet
tuo pat daug dirba ir kitiems, bendram
labui. Tatai labai įdomu.
Jis padarė mažą pauzą ir žaibiškai
apmetė visus žvaliomis, magiškai spin
dinčiomis akimis. Susidomėjo, kaip
priimami jo žodžiai. Išvada rodėsi pa
lanki. Visi atsidėję klausėsi. Visiems
rūpėjo, ką pasakys šis šviesus, mo
kytas ir daug galįą visuose reikaluose
žmogus.
— Daugelis filosofų suko sau gal
vas, norėdami išaiškinti, arba išsiaiš
kinti, kas skatina ir verčia žmogų gy
venti, daryti pažangą, nuolat ieškoti
naujų kelių ir būdų tobulėjimui. Vie

"Tų mergelių dainavimas", ari
ją iš Karnavičiaus operos "Gra
žina" ir Valentino maldą iš Gou
nod operos "Faustas".
Balandžio mėn. solistas A.
Brazis duos savo dainų koncer
tą Carnegie Hall, New York.

voTEEnna

IMPROVING MUNICIPAL AIRPORT
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LANEKIT DAILIA NAUJĄ
'CP' automatinę GASO virtuvę

IŠLEIDŽIA ATVIRUKUS
"Gabija" (134 Union Ave.,
Brooklyn 11, N. Y.) Kalėdoms
išleidžia dail. P. Osmolskio dar
bo tautiniais motyvais sveiki
nimų atvirukus.
•
"Gabija" Kalėdoms taip pat
į skaitytojų rankas atiduos nau
jausią savo leidinį— Juozo Krumino apysaką "Naktis viršum
širdies".
A. BRAZIO KONCERTAI
Chicagos operos solistas Al
girdas Brazis, po pavykusio kon
certo Scrantone, Pa., spalio 28
d. davė savo dainų koncertą per
Juozo Ginkaus vadovaujamą lie
tuviškąją radijo valandą Brooklyne, N. Y. Solistas, turįs stip
rų baritoną, gražiai išpildė J.
Gruodžio "Visur tyla", Sarpaliaus "Dul dul dūdelė", Kačanausko "Patekėk, aušrine" ir

ar automatišku go so skirstytuvu
1950 METŲ KEPIMO VARŽYBOSE
LAPKRIČIO 9 - 17' Public Hali
62-osios Metines Maisto Parodos Proga

8 - JVAIRIOS KEPIMO VARŽYBOS
— kasdien po tteną per aštuonias dienas!

O - DIDELES PIRMOS DOVANOS

— aštuonios modernios automatinės gaso virtuves!

8

DIDELES ANTROS DOVANOS

—aštuoni pagarsėję Calcinator gaso skirs ttytu vai!
• . . viskas T H E EAST OHIO G A S CO. dovana
ATMINKIT ŠIAS VARŽYBŲ DATAS

Ketvirtadienis Lapkr. 9

Angelų pyragai

Penktadienis

Lapkr. 10

Obuolinis kepinys

Šeštadienis

Lapkr. 11

Balta duona

Pirmadienis

Lapkr* 13

Sviestinis pyragas

Antradienis

Lapkr. 14

Europiškos mielines bulkutės

m

Lapkr. 15

Velnio pyragas

v« , «•

•

I reciadiems

(Almond kvapas, be įdarymo)
(Double crust)

(Standartinio dydžio kepalas)
(Du sluoksniai, kokoso įdarymas)
(Turi būti iš tešlos su mielėmis)

(Du sluogsniai, laisv. padengimas)

Ketvirtadienis Lapkr. 16

Vaisių salotų kepinys

Penktadienis

Kemoininis pyragas

Lapkr. 17

(Bet koki vaisiai, išsk. obuolius)
(Citrinos kvapas, be patlengimo,
netinka "oil cchiffon" pvrag.)

Atneškite savo gaminius į Public Hali sceną
2:00 vai. p. p. atitinkamą varžybų dieną!
Smulkmenų apie šias varžybas žiūrėkite Clevelando žiniose arba Cle
veland News dienraštyje arba bet kurioj East Ohio Gas Co. įstaigoj

| ^EAST OHFO GAS

niems atrodė, kad garbė, kitiems —
turtai arba pelnas. Bet atsirado ir
tokių išimčių, kurie nustatė, kad
džiaugsmas. Aš kaip tik palaikau šitą
paskutinę pažiūrą. Gyvas pavyzdys,
gal ir ne visiškai tokia pat prasme,
štai šičia, mūsų akyse. Kas gi dabar
mus visus suvedė čion prie bendro sta
lo? Gal sakytumėm biznis, pelnas ar
garbė? Ne. Tik džiaugsmas. Dėl
džiaugsmo nesigailim nieko. Dažnai
dėl to pat džiaugsmo ir daug sunkumų
pakeliama. Per džiaugsmą ir naujas
žmogus ateina į šį pasaulį. Pamanykim tik, kaip gražu! Pavasariai, jau
nystė, palaiminta meilė... Ir štai kū
dikis — puikiausias tos meilės žiedas
ir vaisius. Gražu, kai iš meilės ir
džiaugsmo ateina naujas žmogus. Mes
visi jaučiame, kad Tvirbutų naujagi
mis tik toks ir yra. Gerai pasakė mis
ter Muraška ir teisingai, kad vedybos
be prieauglio, tai kaip vasara be lie
taus
Tuo žodžiu pašoko Muraška ir nuSvitęs linkčiojo:
— Ačiū! Labai ačiū, mister B$r*
nett, už gerą žodį...
Jis pasijuto visa galva didesnis.
Jo veidas staiga nušvito ir giedresnis
pasidarė.
— That's all right, mister Muraš

KNYGUTĖ APIE MAISTĄ DOVANAI! Parodykit šį skelbimą East Ohio Gas Co. skyriuj
Maisto Parodoj, Public HalĮ ir gausit įdomią knygutę "Food is Fun" — gražiai iliustruotą
ir pilną receptų bei patarimų šeimininkams

ka, — atsakė jam Barniūnas ir kalbėjo
toliau:
— Kai saulė nukepina ir drėgmė
dirvoje išsenka, viskas gailiai vysta ir,
rodos, skaudžiausią ilgesį išgyvena.
Jaučiamas didelis prislėgimas, skriau
da, kad negali pilnumoj pasireikšti gf*
vybinės ir gamybinės gamtos dovanos
bei jėgos. Panašiai esti moterystėj.
Aš bent taip galvoju. Ypač tai reikSminga moters gyvenime. Juk tik mo
tinystėj moteris visiškai išsiskleidžia
ir pasireiškia. Šis gyvenimo momen
tas labai svarbus. Neveltui tad moti
nos visur ir visuomet ypatingai ger
biamos, iškeliamos, visokeriopa pirme
nybė joms teikiama. Tokią sausrą, to
kį, galima sakyt, beviltiškumą ilgai
kentėjo gerbiamieji Tvirbutai. Dabar
jų sielos atsigavo. Jie turi gražų, svei
ką baby. Tai didelis palaimos džiaugs
mas. Visi mes nuoširdžiai linkime,
kad tas džiaugsmas ir palaima ko il
giausiai tvertų. Todėl imame dabar
savo stikliukus ir visi garsiai sakome:
ilgiausių metų!

v•

Tvirbutas pristatė dar vieną sve-

cią:
— Dabar kalbės mister Zdenek
Peska, Smyth Company direktorius.
Visi bematant subedė akis į atsi
stojusį kalbėti ir smalsiai jį apžiūrinė
jo, lyg dabar tik būtų jį pastebėję. Kai
kurios moterys neiškentė ir pašnibž
dom dalinosi savo įspūdžiais:
"Fain vyras! Toksai kiekvieną mo
terį galėtų suvilioti".
"Ale tu tik pasižiūrėk: lygiai to
kie pat šviesūs plaukai ir mėlynos akys,
kaip Tvirbutų berniuko. Abu tėvai juk
tamsūs. Ar gi ne keista?"
"Aš manau, kad čia visiškai aišku.
Kodėl gi taip greit ji buvo pakelta į
supervisor!"
"Na matai. Todėl ir visos kalbos
prasidėjo..
( Bus daugiau )

Jauna vedis didžiuojasi draugui
savo gražia žmona:
— Tu tik pažiūrėk, kokios mažos
, Barniūnas mandagiai priėjo su sa
vo stikliuku prie Tvirbutienės ir dailiai jos kojos!
ją pasveikino. Paskum susidaužė su
— H m . . . T o t a i a š nežinau, b«$
tvirbutu, sveikindamas jį visai vyriš sutinku, kad'batukai tai ištikro labai
kai : pakratė už pečių ir paplojo.
maži...

LIETUVIU ARCHYVAS
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Lietuvių Kalbos Draugijai pradėjus darbą

Kaip daugelis mūsų kultūri
nių organizacijų, taip ir Lietu
Lietuvos Istorijos MetraiĖš
vių Kalbos Draugija, daugiau
kaip dešimtį metų sėkmingai gy
BOLŠEVIZMO, NACIONALSOCIALIZMO, TRF.MTTES METAI vavusi nepriklausomoj Lietuvoj
ir išvariusi gana žymų mūsų
Redaguoja: Joitas LEONAS
t>endrinės kalbos kultūros barą,
turėjo nutraukti savo darbą, kai
18)
mūsų tauta, raudonojo siaubo
prislėgta, neteko laisvės ir žaKAIP LIETUVOJ BUVO KURIAMA Č E K A do. Bet šitas slogutis neįstengė
visiškai sužlugdyti mūsų laisvos
Augustas
Gailius
tautinės kultūros siekimų: tuo
buv. Lietuvos kriminalinės policijos valdininkas jau po karo, kai tik atsirado bent
kiek palankesnių aplinkybių,
(Tęsinys iš pereito numerio)
1DUVO pasistengta atgaivinti Lie
Norėdami geriau prieiti prie pačių kaimiečių, slaptieji tuvių Kalbos Draugiją tremty
agentai, matyt, pačių ūkininkų painstruktuoti, rengdavo ūki je,Vokietijoje, o vėliau, kai žy
ninkams Įvairiausias paskaitas, paskelbdavo atsakysią į visus
i uos dominčius klausimus ir duosią reikiamų informacijų. Tokių
pažadų suvilioti, ūkininkai susirinkdavo nurodytom vieton ir
gudriam agentui jau nesunku būdavo juos išprovakuoti.
Pranešimus apie kaimo "kontrrevoliucinį nusistatymą"
ypač mėgdavo fabrikuoti įvairūs žydeliai, atsakingi anų laikų
pareigūnai. Jie taip pat pasinaudodavo įvairiausiais susirinki
mais. Pavyzdžiui, žydas Abromas Zusmanas, uolus NKVD
DON H.
agentas, žinomas jiems "Lauko" slapyvarde, kartą sukombinavo
šitokį pranešimą:

mesnė narių dalis apleido Europą, ilgai nedelsiant buvo pradė
ta rūpintis LKD veiklą toliau
tęsti jau kitame žemyne, visų
pirma JA Valstybėse. Tam rei
kalui LKD valdyba paskelbė at
sišaukimą žymesniuose dauge
lio pasaulio kraštų lietuvių laik
raščiuose ir ėmėsi ruošti įstatų
projektą, kiek galint daugiau
pritaikytą naujiems gyvenimo
reikalavimams. Vėliau šis pa
ruoštasis projektas buvo pa
skelbtas spaudoje ir išsiuntinė
tas atskiriems žymesniems lie
tuvių kalbos veikėjams, kurių
tik buvo žinomi adresai. Drauge
su tuo vienas kitas buvo para-

įote

"1941.III.3 M. miestelyj® įvyko rinkimai j kooperatyvo valdybą.
Aukščiausios Tarybos deputatui Edvardui Jesučiui pasiūlius rinkti
gerą valdybą, buvo pasiūlyti iš anksto parinkti ir komunistų partijos,
o taip pat valsčiaus vykdomojo komiteto patvirtinti asmenys. Kai
susirinkimo dalyviai jau pradėjo padavinėti balsus, tai prezidiume sė
dėjęs kooperatyvo vedėjas K., praeityje kulokas, turėjęs 50 ha žemės
ir buvęs tautininkas, ant savo balsavimo kortelės užrašė savo pa
vardę. Paskui ją padavė balsavimui. Po to visi kulokai pradėjo statyti
savo kandidatus kulokus. Svarstant kandidatūras, iš vietų pradėjo
šaukti prieš komunistus. Juos vadino vagimis. Kulokas Y., jau iš
anksto parengtas, sušuko: "Už komunistus visai nereikia balsuoti!"
Kulokai smarkiai plojo. Kai buvo svarstoma K. kandidatūra, tada
plojo visi kulokai ir jis buvo išrinktas i valdybą. Dei to K. pradėtas
sekti".

' Nuo šio pranešimo konkrečiai galėjo nukentėti tik du as
menys : K. ir Y. Tačiau agentas negalėjo nurodyti, kas gi tie kiti
"kulckai", kur jie gyvena ir tt. Taigi, šios rūšies pranešimuose
trūksta pilnumo. Aišku, kad tarp agentų ir žmonių, apie ku
riuos buvo rašomi slapti pranešimai, yra didelis skirtumas, kad
tai ne tos pačios aplinkos gyventojai. Kiti agentai, teikią in
formacijų apie provincijos gyvenimą, tenkinasi tik bendrų frazių
pranešimais, vos pajėgdami įpinti vieną kitą pavardę. Šiuos
Įrašinius pranešimus gali atstovauti Šitoks slaptojo agento
raportas:
"Raseinių apskrities buožija tarp valstiečių ir vidutiniokų veda
aktyvią tautinę ir antisovietinę kontrrevoliucinę propagandą, kurios
tikslas yra deformuoti valstiečius ir vidutiniokus ir juos nustatyti
prieš Sovietų Sąjungą, kolchozus ir prieš rusus. Dabar, kuomet eina
kooperatyvų organų perrinkimas, buožiškas elementas ypatingai veda
kontrrevoliucinę agitaciją su buvusių tautininkų ir šaulių pagalba.
Tą rodo silpnas ir pasyvus narių j kooperatyvus stojimas. Valstiečiai
savo nenorą stoti į kooperatyvus motyvuoja tuo, kad visi tie, kurie stos,
vėliau bus į kolchozus suvaryti prievarta.
Ūkininkas X. kooperatyvo susirinkime su daugeliu valstiečių
kalbėjo, kad visus kooperatyvų narius ir tuos, kurie ant gautos žemės
stato namus, suvarys j kolchozus. Tada reikės badu dvėsti kartu su
komunistų žadamomis gerovėmis.
Darbininkai ir kumečiai Skirmantiškių dvare vasario 16 d.
iškabino tautinę vėliavą ir kalbėjo su kitais kumečiais, kad daug geriau
būtų, jei ateitų vokiečiai, o ne rusai valdytų."

Agentas tenkinasi ne tįk bendromis frazėmis, bet ir pripina
Įvairiausių nesąmonių. Pradžioje jis nurodo, kad turtingieji varo
agitaciją ir stengiasi atgrasinti valstiečius nuo kolchozų, tarsi
šie patys į kolchozus veržtųsi, o toliau jau plepa apie tai, kad
valstiečiai nenori stoti į kooperatyvus, nes bijo, kad vėliau jiems
netektų prievarta virsti kolchozininkais.
B a i g i a m a s i s

GOVERNOR
Ebright for Govamor C«wniHe«

Robert H. Hoffman, Director
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VOTE

For Governor

DON H. EBRIGHT
REPUBLICAN

BALSUOKIT UŽ LIETUVIŲ ORAtTGĄ

Edwin F.
S A VI C K1
Teisėju
Common Pleas Teisme
Terminas prasideda
1951 m. sausio 4 d.

Neužmirškit balsuoti teisejų rinkimo lakšte

ž o d i s

Peržvelgiant agentūrinį NKVD terorą Lietuvoje, kaip
vieną pagrindinę čekistų veiklos sritį, nesunku pastebėti, jog
čekistai savo naikinantį siautėjimą grindė ne objektyviai su
rinktais ir patikrintais apkaltinimais, bet tik subjektyviais, dau
geliu atvejų perdėm tendencingais savo agentų pranešimais, ku
riuos gausiai gamino savanoriškai dirbą agentai (žydai ir komu
nistinis elementas), čekistai ieškojo ne teisybės, bet tik prie
žasties visą tautą sunaikinti. Kiekvieno lietuvio mirties ar
gyvybės klausimas buvo patikėtas pačiam žemiausiam ir pačiam
tamsiausiam padarui, būtent, savanoriškai dirbančiam NKVD
agentui, šie agentai kaip tik ir buvo pirmaisiais teroristais,
kurie nekaltas aukas įduodavo į čekistų rankas ir tuo pasmerkda
vo juos žiauriausiems kankinimams.
Turėdami puikios praktikos ir aiškiai nubrėžtus uždavi
nius, čekistai Lietuvoje per trumpą laiką sudarė tekias sąlygas,
kad draugas persekiotų draugą, bendradarbis išdabinėtų bendra
darbi ir tt. Netrukus ir šioje srityje Lietuvai būtų tekę "prisi
vyti kitas broliškas respublikas", kuriose brolis Droij čekistams
išduoda. Tada pilnutinis lietuvių tautos išnaikinimas jau ne
būtų sudaręs didelių sunkumų. Būtų galėjęs puikiausiai išbu
joti ir vešliai klestėti kerštas, nes ir per vienerius metus kerštau
tojai galėjo puikiausiai atsiteisti. Yra daug faktų, kad kerštau
tojų įskųsti žmonės buvo kalinami čekistų kalėjimuose. Vieni jų
ten mirė, kiti išsilaisvino karui prasidėjus, o daugelis gyvena
nežinomas mums kančias tolimame Sibire.
Tačiau per vienerius metus, nors ir stachanoviškai dirb
dami, čekistai negalėjo savo plano įvykdyti. Agentų ir agentėlių
verbavimas nėjo taip sklandžiai, kaip kitose "komunistiškai pa
žangiose respublikose". Pagaliau, uolūs buvo tik savanoriškai
dirbę agentai ir tie pareigūnai, kurie, atsidėkodami už aukštas
ir pelningas vietas, buvo pasižadėję sistemingai persekioti "liau
dies priešus".
Nežiūrint visų šitų sunkumų, čekistai nesvyruodami skver
bėsi į priekį, o agentūrinis jų teroras kiekvieną dieną vis žiaur§jo.
Susidarė keista padėtis: žmonės žinojo, kad jų tarpe nuolatos
maišosi slapti agentai, kurie gaudo jų žodžius, bet gyvenimas
buvo toks nepakenčiamas, jog susilaikyti nuo piktesnio pareiški
mo daugelis nepajėgdavo. Ir tas nesantūrumas, tas nepajėgumas
dar kiek pakentėti pražudė daugelį lietuvių pačiomis paskutinė
mis pirmojo bolševikų siautėjimo dienomis.
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gintas tuojau pradėti kurti LKD
skyrius žymesnėse JAV vieto
vėse, kur yra daugiau susispie
tusių lietuvių. Ir tas žygis tuo
jau -davė gana gražių vaisių.
Visų pirma, š. m. rugsėjo 16 d.,
įsikūrė LKD skyrius Čikagoje.
Spalio 15 d. buvo suorganizuo
tas antasis LKD skyrius Klyv
lende ir kiek vėliau trečiasis
Filadelfijoje. Ketvirtasis LKD
skyrius yra pažadėtas įkurti Ka
lifornijoje. šalia to visa eilė
atskirų asmenų, negalėdami su
daryti skyrių, yra pasižadėję
stoti LKD nariais, kai tik pa
aiškės, kur tai bus galima ge
riat atlikti. Taigi organizacinis
LKD darbas yra jau pradėtas.
Ryšium su LKD veiklos pra
džia centro valdyba geresnei
orientacijai randa reikalinga štai
ką pranešti:
1. Kad būtų galima kiek ga
lint greičiau galutinai paruosti
LKD įstatus, juos išspausdinti
ir vėliau išsiuntinėti tiek sky
riams, tiek atskiriems suintere
suotiems asmenims, visi pra
šomi ko greičiau atsiųsti centro
valdybai pageidaujamus įstatu
papildymus ar pataisas.
2. Visi įsikūrę arba kursimieji
LKD skyriai prašomi nieko ne
laukiant atsiųsti centro valdybai
steigiamųjų susirinkimų proto
kolus ir narių sąrašus drauge su
jų adresais.
3. Atskiri asmeny®, negalėda
mi suorganizuoti atskirų sky
rių, bet norėdami stoti LKD na
riais, jau dabar gali kreiptis
šiais adresais: a) Čikagoje —
dr. P. Jonikas, 281 Olmstead Rd.,
Riverside, 111. (pirmininkas) ar
ba Br. Jameikienč, 7202 So. Claremont Ave., Chicago, 111. (sek
retorė) ; b) Filadelfijoje —
prof. Av. Salys, 120 N. 6th St..
Darby, Pa. (pirmininkas) arba
Ant. Klimas, 3605 Chestnut St.,
Philadelphia, Pa. (sekretorius) ;
c) Klyvlende — Pr. Skardžius,
6608 Bliss Ave., Cleveland 3,
Ohio (pirmininkas) arba St.
Barzdukas, 16201 Holmes Ave.,
Cleveland 10, Ohio (sekreto
rius) ; d) Filadelfijoje — dr. K.
Alminauskis, 707 - 11 St., Santa
Monica, Calif, (skyriaus organi
zuoto j as).
4. Kai bus galutinai paruošti
Įstatai ir atlikti kiti patys bū
tinieji organizaciniai reikalai,
tuojau bus pradėta rūpintis
LKD vyriausiųjų organų rinki
mais, Lietuvių Kalbos Centro or
ganizavimu ir kitais konkrečiais
mūsų bendrinės kalbos kultūros
dalykais, pirmoj vietoj Gimto
sios Kalbos leidimu ir tt.
5. Visais bendraisiais LKD
reikalais prašoma kreiptis į Pr.
Skardžių arba St. Barzduką jau
aukščiau nurodytais adresais.
LKD Centro Valdybos vardu
Pr. Skardžius

FOR COMMON PLEAS JUDGE

ELECT . . . ROBERT W.

CHAMBERLIN
TERM ENDING JANUARY 3, 1955
Admitted to practice Law in Ohio — 1926. Admitted
to practice Law in Federal District Court — 1929
Admitted to practice Law in U. S. Supreme Court —
1933. Member of Cleveland Bar Association. Member
of Cuyahoga County Bar Association.
EDUCATION
Cleveland Public Schools. Lakewood High School. Uni
versity of Michigan. John Marshall Law College.
Command and General Staff College
Enlisted as Private in Artillery — 1924
Promoted to Brigadier General — 1947
Paul T. Caruso, Secretary.

VOTE FOR

LODY HUML
for

State Representative
NOVEMBER
Reward f aithf ul service! .«
.•

TO HELL WITH THIS 'PU8UC WEIFAW'
STUFF. V/E STRIKE TOMOPPOW
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ELECT FORMER SENATOR

LEO M. ASCHERMAH
:rmT

X

LEO M. ASCHERMAN

Taupyti galima ir laiškais! Prašykit informacijų paštu!

Kaip Taft-Hartley įstatymas įus saugo
r

7, 1 9 5 0

PIRMA —

— Po velnių su taku "viešosios ge
roves reikalais! Mes ryt streikuojant!

MEN, I DECLARE THIS DISPUTE A NATIONAL
EMERGENCY. OUR COUNTRY HAS TO^HAVE
THIS PRODUCT STAY ON THE JOB AND LET
ME TRY AND GET YOUR UNION LEADERS
.AND EMPLOYERS TO SETTLE THIS DISPUTEl
' IF I CAN T GET THEM TO AGREE WITHIN
EIGHTY DAYS, THEN YOU CAN VOTE
SECRETLY TO ACCEPT THE LAST OFfER OF
SETTLEMENT OR TO STRIKE

• Atiduokit balsą už senatorių Taftą, vel
išrinkit j| į Jungtinių Valstybių Senatą!

ROBERT A. TAFT
REPUBLICAN

PASKUI —
— Vyrai, aš skelbiu šj ginčą tautos
pavojumi. MŪSŲ salis privalo turt-ti
šio produkto. Pasilikit darbe ir leis
kit man pabandyti suvesti jūsų unijos
vadus su darbdaviais sutvarkyti gin
čą. Jei man per aštuonias dešimtis
dienų nepavyks juos sutaikyti, tai jūs
galėsit slaptu balsavimu nuspręsti,
ar priimti pfakutin} paai&lymą. ar
streikuoti.

Visuotiniai rinkimai
1950 m. lapkričio 7 d

STANDARD FEDERAL SAVINGS
8 LOAN ASS'N.

PIGIOS PASKOLOS NAMAMS

TAUPYK SAUGIAI ... mes per 41 metus visiems išmokėjome
pareikalavimus
Turtas per 25 milijonus dolerių. Atsargos fondas per 21/ą milijono
U. S. Government Securities ir grynais pinigais per 12 milijonų
STIPRIAUSIA TAUPYMO IŠTAIGA CHICAGOJE
~ Federal Savings & Loan Insurance Corporation narys

JUSTIN MACKIEWICH, PRESIDENT & MGR.
4192 Archer Avenue
Chicaeo 32, Illinois
TELEFONAS: Virginia 7 - 1141

DARBO VALANDOS: Kasdien nuo 9 iki 4.
•
ienraiš nuo 9 iki 12 dieną. Ketvirtadieniais nuo 9 iki 8 vak.
Trečiadieniais
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DIDŽIAUSIA AMERIKOS

MUSŲ KALBA
Ar tinkamai vartojamas SLA pavadinimas?
Nors pati SLA organizacija
yra apysenė, eina jau 64 me
tus, bet jos pavadinimas nėra
visą laiką buvęs vienodas. Iš
pradžios buvo vartojamas Susyvienijimas Lietuwniku Ameryke. Vėliau tas vardas oficia
liai buvo pakeistas į Lithuanian
Alliance of America, o lietuviš
kai pradėta sakyti Susivieniji
mas Lietuvių Amerikoje. Bet
labai tenka apgailestauti, kad,
keičiant lietuvišką pavadinimą,
nebuvo nueita iki galo, t. y. šis
pavadinimas nebuvo suredaguo
tas taip, kaip reikalauja mūsų
šių laikų bendrinės kalbos sin
taksė. Visų pirma krinta į akį
pirmoji pavadinimo dalis — su
sivienijimas lietuvių. Remiantis
mūsų kalbos polinkiais ir ligšio
line nusistojusia tvarka, pirmoj
vietoj turi būti vartojamas ne
derinamasis pažiminys lietuvių,
o jau paskui susi vieni jmas; plg.
žmonių susikūrimas, paukščių
skridimas, vilkų staugimas, bi
čių spietimas, svečių susipažini
mas, skautų susirinkimas ir kt.
Taigi šiuo keliu einant turi būti
sakoma ir lietuvių susivieniji
mas, ne susivienijimas lietuvių;
plg. dar: linų prekyba, dvasios
penas, dantų griežimas, kalbos
mokslas ir tt.
Kitas visai netinkamas daly
kas yra vietininko vartojimas
šiame pavadinime: jis didžiai
apsunkina visą pavadinimą, ypač
tais atvejais, kai šis pavadini
mas turi būti vartojamas pa

žyminiu, pvz. Susivienijimo Lie
tuvių Amerikoje organas, Su
sivienijimo Lietuvių Ameriko
je seimas, Lietuvių Teatro Klai
pėdos direktorius, lietuvių vys
kupo Vilniuje konsekracija ir
kt. šitoks vietininko vartoji
mas pavadinimuose yra be galo
gramozdiškas ir nepatogus. Daug
lengviau ir sklandžiau skamba
visas pavadinimas, kai mes to
vietininko vietoje vartojame
kilmininką, pvz. Klaipėdos lie
tuvių teatro direktorius, Vil
niaus lietuvių vyskupo konse
kracija, taigi ir Amerikos (t. y.
Amerikoj gyvenančių) Lietuvių
Susivienijimas.
Ryšium su tuo tenka dar pa
stebėti, kad SLA žmonės savo
organizaciją yra gana gražiai
pavadinę angliškai: Lithuanian
Alliance of America, bet ne in
America. Angliškas pavadini
mas visai sutinka su Čia siūlo
muoju: Amerikos Lietuvių Su
sivienijimas — Lithuanian Al
liance of America.

dėl knygutės "Telšių kankiniai"

V

Pranas Skardžius
negalima
Aš nenagrinė
siu juridinės keitimo pusės —
apie tai gal pasisakys kas už
mane kompetentingesnis, — bet
grynas kalbinis pakeitimas ner
gali būti priešingas jokiems pa
grindiniams dėsniams: viena,
SLA pavadinimas kalbiškai jau
yra kartą pakeistas; antra, čia
siūlomas kalbinis pakeitimas vi
sai sutinka su oficialiuoju SLA
anglišku pavadinimu; ir trečia,
tas pasiūlymas yra daug aiškes
nis, sklandesnis ir taisyklinges
nis. Taigi šiais sumetimais da
bartinis Susivienijimas Lietuvių
Amerikoje turėtų būti pakeis
tas Amerikos Lietuvių Susivie
nijimu, kuris visiškai atitinka
oficialųjį anglišką pavadinimą.
keistl.,r

kaus, Balniškaitės, Kabailos, Ro
čiaus, Selenio, Lesio ir kitų, ku
rie nei kiek nėra mažesni už
kitus bolševikinius nusikaltė
lius. Tegul kiekvienas lietuvis
žino, kad ir po jo stogu auga
viską naikinantis grybas.
3. Kodėl J. Padubietis iš kan
kinių sąrašo išleido Longiną Mi
ką? Negi jis nelygiai su kitais
kentėjo ir mirė už savojr mūsų
tautą ir tėvynę? Gal čia tiktai
spaudos ir korektūros klaida, o
gal "autorius" susipainiojo tarp
73 nukankintų Rainiuose ir tri
jų nužudytų prie Džiuginėnų
dvaro ?
4. J. Padubietis prasižengia
parodymams, taisydamas kanki
nių biografijas pagal savo sko
nį. Tai yra faktas. Pavyzdžiui,
kiekvienas mokinys yra būtinai
padarytas ateitininku ar religininku, kuo gal iš viso niekad
nėra buvęs. Okupaciniais me
tais daugumas mokinių lankė
tikybines pamokas, bet tuo au
tomatiškai netapo religininkų
ar ateitininkų būrelių nariais.
Tai yra "autoriaus" iš piršto
išlaužti priedai.
Kodėl (čia jau tikrai sąmo
ningai) daugeliui kankinių nu
brauktas buvęs priklausomumas
tautininkų, jaunalietuvių ar
skautų organizacijoms? Paly
ginimui cituoju iš "žemaičių
Kankinių" ir "Telšių Kankinių"
knygučių:
"Kaveckas Vladas. — ilgame
tis notaras Šiauliuose. Dalyva
vęs ir politiniame gyvenime.
Buv. tautininkų apskr. pirmi
ninkas ir senas šaulys ..."
"žem. Kank."
"Kaveckas Vladas, — ilgame
tis notaras Šiauliuose. Dalyva
vęs ir politiniame gyvenime.
Buvo senas šaulys ..." "Telšių
Kank."

Kur gi dingo sakinys, kad jis
buvo tautininkų apskr. pirmi
ninkas? Tokių suklastojimų kny
gutėje yra gana daug.
šitos kankinių aukos yra ly
giai brangios tautininkui, jau
nalietuviui, skautui ir kiekvie
nam lietuviui, o ne vien ateiti
ninkui ar kuriam religininkui.
Kam nevogti jų narius, atidavu
sius duoklę tėvynei?
"• .
t .- . *
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Gene "Uncle Jake" Caroll
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Mėgėjiškas vaidinimas kasdien
*.n,

2:00, 2:30 pp. ir 8:30, 9:0 vv.

PUBLIC HALL
Lapkričio 9-17
Kasdien 1:00 - 11:00 vv.(Be sekm.)
Įėjimas 50c

Savers always welcome

J. EUCSNE

, ROBiilTS

i
VICE-G r I?E R X A TORIUS

A *|vokata s • V et e ra n aw • Senatortat

Aš LAIKIAU PAMALDAS Už

RESPUBLIKONAS

S T A L I N Ą

Įdomus stačiatikių dvisiškio
pasipasakojimas. 60 puslapiu
knygelė.
Kaina — 50 centu
Galima užsisakyti Dirvoje, siun
čiant 50c pašto ženkl«į% «rb»
$1.00 už dvi

J. Eugene Roberts. Hubbard. O.

MEMBER FECt&Al DFPOSIT INSURANCE CORPORATION

%

Pakeiskite nesusipratimą sveiku protui

BALSUOKIT RESPUBLIKONIŠKAI
Robert A. Taft

SLA pavadinimo reikalas bu
vo iškilęs*ir paskutiniame seime:
Susivienijimą Lietuvių Ameri
koje buvo norima pekeisti į
Amerikos ir Kanados Lietuvių
Susivienijimą arba šiaurės Ame
rikos Lietuvių Susivienijimą
(žr. SLA 46-as Seimas birželio
26, 1950, 185 psl.).
Bet Įstatų Komisija rado, kad
šis pakeitimas esąs "priešingas
pagrindiniams dėsniams, kurių

Keletas pastabu
Kiekvienas leidinys, bylojąs
apie lietuvių tautos tragediją,
yra sveikintinas ir remtinas.
Juk niekuo kitu daugiau ir ne
galim parodyti pasauliui savo
kankinamos tautos veido, kaip
tik savo gyvais liudijimais. To
dėl ir iš spaudos išėjęs leidinys
"Telšių kankiniai" daugelio bu
vo sutiktas su išplėstom rankom.
Tačiau man, kaip vienam iš
geriausia pažinusių daugelį nu
kankintų asmeniškai, o po to
visą laiką besidomėjusiam jų
tragedija, negalima praeiti pa
tylom pro knygutę, nepadarius
keletos pastabų.
1. J. Padaubietis neturėjo tei
sės knygutėje pasirašyti auto
riumi, nes "Telšių kankiniai"
yra perspausdinti, išleidžiant
"nepageidautinas" vietas ir kei
čiant kankinių biografijas, iš
knygutės "žemaičių Kankiniai",
išleistos "žemaičių žemės" 1942
m., Telšiuose.
O "žem. Kankiniuose" redak
cijos (laikraščio "žem. žemės"
,— knygutės leidėjo) pasakyta:
"žinios apie kankinius buvo
renkamos oficialiu keliu, pade
dant mūsų policijos pareigū
nams, iš kankinių artimųjų ati
tinkamomis anketomis ir iš li
kusių vienokių ar kitokių doku
mentų. Apie vienus gauta dau
giau medžiagos, apie kitus ma
žiau, dar apie kelis nieko ne
gauta. Biografinė medžiaga
stengtasi duoti tokia, kokia gali
tilpti mūsų nedidelio leidinio rė
muose ..."
Taigi, kaip J. Padubietis gali
pasirašyti, kaip knygutės auto
rius? Nejaugi tie keli pakeiti
mai, kuriuos padarė perspaus
dindamas, suteikia jam tą teisę?
2. "žem. Kankiniuose" buvo
duoti buvusių Telšių kalėjimo
tarnautojų, kalinių ir kitų liu
dininkų parodymai, su visų tų
išdavikų pavardėm, kurie vie
naip ar kitaip prisidėjo prie ka
linių žudymo Rainiuose. Paro
dymai ten buvo įdėti, kaip jie
buvo surašyti teisminiuose kvo
tų protokoluose. Kodėl gi gerb.
1
J. Padubietis, sąmoningai ar ne
sąmoningai, išleido šitas pavar
des, neiškeldamas dienos šviefeon lietuviškų budelių, kaip Vait*

Redaguoja

gimęs Cincinti, laikraštinin
kų Washingtone pavadintas
"geriausiu senatorium". Col
lier's žurnalas tą išreiškė ši
taip: "Jis iškilo j vadovybę
... tik dėl savo būdo ir dide
liu gabumų, o ne dėl ko kita.
Niekas ... negalėtų su juo
rungtyniauti išmonėj, paty
lime. visko apėmime ir ab
soliučiame patikintume". Tad
grąžinkime ši įžymų pilietį
į J. V. Senatą.

Don H. Ebright
įrodė vertumą būti išrinktas
gubernatorium, būdamas 12
metų aukšto laipsnio admini
stratorium — Ohio iždininku.
Gimęs Columbus mieste, Eb
right kuri laiką gyveno Akrone, kur aštuonerius metus
buvo Finansų Direktorium
kaip tik depresijos laikais,
ir pastatė miestą ant "mokėk
kiek išsigali" pamatų. Jis ži
no Ohio reikalus. Būdamas
gubernatorium, jis padarys,
kas reikia padaryti.

J. EUGENE ROBERTS

Tor Lieutenant Governor

Kas gera iš algų išsipūtimo, jeigu
jūs galit vis mažiau ir mažiau nu
sipirkti? Net ir ši turtinga valsty
bė bei tauta negali sau leisti nuo
latinių klaidų ir blogo tvarkymosi
viešuose ir pasauliniuose reikaluo
se. Valdžios patarnavimai neturi
būti brangesni, negu jie yra verti.
Respublikonų kandidatai žada jums
duoti gerą valdžią, kokios jūs norit
— ir už kokią mokat. Atminkit tą
balsuodami...

TAFTO UŽSIENIŲ POLITIKA
Senatorius Robert A. Taft pabrėžia,
kad Į jo perspėjimus užsienių politikos
reikaluose buvę nekreipiama dėmesio
iki pat Korėjos karo pradžios, nors
jis visada buvęs už JAV stiprumą
užsienių politikos klausimuose.
Jis nuo seno palaiko Pasaulinio Teis
mo idėją ir rėmė Jungtinių Tautų Or
ganizaciją. Jis griežtai kritikavo slap
tų susitarimų metodus ir reikalavo,
kad duomenys apie užsienių politikos
reikalus būtų piliečiams pranešami
PIRMA, negu kas nors padaroma.
"Amerikos užsienio politikos tiks
las yra — sako jis, — "išlaikyti šio
krašto žmonių laisves ir, kol tai su
tinka su šiuo tikslu, išlaikyti šią
šalį taikoje."
Jo balsavimai buvy nukreipti ta
linkme, kad amerikiečiai būtų apsau
goti nuo klaidų pasaulinėje politikoje.
1939 metais jis balsavo už Neutralumo
įstatymo atšaukimą, nes, anot jo, jis
tarnavo didžiųjų agresorių padrąsini
mui. 1911 ipetais jis balsavo prieš
Nuomos ir Skolinimo Akto taikymą
Rusijai, kol toji nesutiks su atitinka
momis sąlygomis.. Karo metu jis bal
savo už pagalbą Kinijai, uz Nuomos
ir Skolinimo Akto praplėtimą, Už
UNKRA įsteigimą, už lėšų paskyrimą
karo reikalams.
Po karo jis reikalavo, kad Anglija
už paskolą duotų teisę statyti Augli*
joje laivyno ir lėktuvų bazes, už apri
bojimą tos paskolos, iki Anglija panai
kins diskriminaciją Amerikos gami
niams. 1947 metais jis balsavo prieš
demokratų siūlymą apriboti nekarinę
pagaibą Turkijai ir Graikijai. Jis bal
savo už karinę ir ekonominę pagalbą
tiems kraštams. 1948 ir 1949 metais
jis balsavo už paskyrimą lėšų statyti
70 aviacijos grupių. Trnmanas sulai
kė tuos paskirtuosius pinigus ir leido
statyti 69 aviacijos grupes tik prasi
dėjus karui Korėjoj#.

LEO M. ASHERMAN,
Respublikonų kandidatas į Apskrfttes
Komisionierius. tvirtina, kad trijų
asmeny komisija, sudaryta tik iš vie
nos demokratų partijos atstovų, per
12 metų veikusi daugiausiai užkuli
siuose. Daugumas jų posėdžių būdavę
uždari ir niekas negalėjo žinoti, kas
juose dedasi. Aschermanas yra ad
vokatas, buvęs Ohio senatorius, au
torius garsaus Aschermano įstaty
mo, kuriuo buvo sutvarkytas psichi
nių ligonių globojimas. Jis yra ži
nomas visuomenininkas ir, nors ir
respublikonas, demokrato majoro Bur
ke buvo priskirtas į Teisingos Sam
dos Praktikos Komitetą.
Aschermanas sako, kad apskrities
administracijoje reikia naujos, pa
žangios linijos, ir tam tikslui reikia,
kad Apskrities komisionierių tarpe nenori net ir Apskrities ( bartos pa
būtų ir kitos partijos atstovų. Jis keitimo tik todėl, kad bijo kuris nors
sako, kad dabartiniai komisionieriai netekti vietos.

K orman E. Wolfgang
Respublican Candidate For
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Balsuokit respublikoniškai

TED W. BROWN

For Secretary of Stat*

DON EBRIGHT,
Respublikonų kandidatas gubernato
riaus pareigoms, tikisi laimėti, nes
jo šalininkų veiklumas diena iš dienos
didėja. Be to, praeitis rodo, kad jis
\is buvo išrenkamas didele balsų dau
guma, taigi balsuotojams jau yra
gerai žinomas. Prieš dvejus metus
jis buvo vienintelis iš respublikonų,
kuris išlaikė savo vietą — Ohio iždi
ninko — kurioje vietoje yra jau 12
metų.
Bet tas pasitikėjimas remiasi ne
vien tiktai tuo. Apie ji yra plačiai
manoma, kad jis tinka būti gubernato
rium, nes 12 metų būdamas Ohio fi
nansų tvarkytoju, puikiai žino Ohio
reikalus. Be to, jis yra pasižymėjęs,
kaip taupus administratorius, nes sa
vo įstaigoje sugebėjo sumažinti tar
nautojų skaičių 21-kiais nuošimčiais,
atlikdamas vis didėjantį darbą.
Savo krajerą pradėjo jis kaip laik
raščių išnešiotojas, vėliau dirbo lentpiūvėj, paskui vaistinėj, ir tik baigęs
koledžą pradėjo dirbti įvairiose admi
nistracinėse pareigose. Prieš išrinkimą
į Ohio iždininko vietą, jis buvo Ąkrono miesto finansų tvarkytoju pačiais
sunkiausiais to miesto laikais. Ir iš
vedė miestą iš klampynės, sutvarky
damas taip, kad miesto išlaidos būtų
ne didesnės, negu miestas gali mokėti.
Don Ebright yra 48 metų. Jis labai
mėgsta išsikalbėti su žmonėmis, patir
ti, kokios yra nuomonės ir koki rūpes
čiai. Didelis golfo mėgėjas. Yra maso
nų ložės narys, metodistas, Kiwanis
k'ubo narys.
___
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FRANCES P. BOLTON,
Respublikonų kandidatė j Kongresą
nuo 22-os kongresinės apylinkės, per
radiją pareiškė, kad mums nereikia
sargų, kurie nurodinėtu, ką mes tu
rim ir ko neturim daryti. Nereikia
kongreso, kuris būtų tik guminis
antspaudas administracijos pasiūly
mams tvirtinti. Pareiškė, kad ji di
džiuojasi būdama respublikonė, nes
ta partija pirmoji stojo prieš vaikų
ankstyvą naudojimą darbui, pirmuti
nė stojo už algų minimumo nustaty
mą, ji nubalsavo Shermano antitrustinj įstatymą prieš kapitalistų jėgos
piktmaudojimą, ji apgynė ir darbi
ninkus nuo unijų vadų piktnaudojimo.
"Aš didžiuojuosi" — sako ji,
"būdama partijoj, kuri yra tvirtovė
prieš socializmo* Įsigalėjimą Ameri
koj. kuri, kaip ir toli numatnntieji
darbininku vadai, mano, kad socializ
mas' sugriautų darbininkų profesines
sąjungas, kuriomis jie rimtai pasitiki."
"Aš didžiuojuos būdama partijoj,
k'iri kovoja prieš federalinės val
džios užsimojimus paglemžti atski
rų valstybių teises ir teises atskirų
individų tose valstybėse, — parti
joje, kuri mano, kad kiekvienas iš
yra atsakinga* tti t?
(mūsų
j ir teisių išsaugojimą,**

APSKRITIES KOMISIONšERIUS
Ashtabula apskrityje —
— Trumpam terminui
Rinkimai
1950 m. lapkričio mm. 7 d.
DEMOKRATAS
Kvalifikuotas —
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— Nuoširdus
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Pamatykite ir išgirskite demokratų partijos
kandidatus į valdžios vietas!

J. V.

Su gubernatorium Frank J. Lau
sche Ohio turėjo modernią ir kons
truktyvią administraciją, kuri tvarkė
Ohio reikalus principu "daryk išlaidų
tik tiek, kiek išsigali sumokėti". F. J.
Lausche yra vienas iš žymiausių
kly\landiečių. Jei bus vėl išrinktas,
jis reikalaus nuolat subalansuoto biu
džeto. Nors po respublikoniško pirmatako ir paveldėjo 55 milionus nau
jų prievolių, 1919-50 metų biudžetas
buvo subalansuotas, nepakenkiant pa
grindinėms tarnyboms. Ohio gali tu;>
didžiuotis.
(iubernatoriui ir Clevelando lab
darybės direktoriams vadovaujant,
nepaprastai išplėsta labdarybės veik
la. Labdarybės programoje dar nu
matoma:
1. Clevelando dabar statomos ligo
ninės padidinimas ir ligoninių padi
dinimai Cuyahoga Falls bei Youngstown.
2. Priskirti prie Clevelando Hawthornden valstybinė ligoninė, kad psi

chinių ligonių nereiktų ilgai laikyti
Cuyahoga apskrities kalėjime.
3. Labdarybės departamentui pa
skirta 40 milionų naujoms statyboms.
Valstybė aprūpina daugiau kaip 3,000
ligonių. Hawthornder ligoninjėe su
daryta 400 papildomų vietų, o Cleve
lando valstybinėje' ligoninėje 150.
Tai yra tik maža dalis pažangių
ir konstruktyvių planų, kuriuos vyk
do ar numato Lausche administra
cija. Ši administracija taip pat su
planavo ir atliko žemės darbus tiesti
moderniausiam
automobilių
keliui
skersai Ohio, kuris labai palengvins
susisiekimo problemas.
Gubernatorius Lausche lietuviams
yra žinomas, kaip asmuo, kuris su
pranta ir atjaučia ne tik lietuvių tau
tinius bei kultūrinius siekimus čia,
bet ne mažiau atjaučia ir lietuvius
dėl jų dabar kenčiančios tėvynės. To
dėl jis lietuvių tarpe yra visų kandi
datas, nežiūrint, kurios partijos kat
ras prisilaiko kituose klausimi

Bus įėjimo dovanos (Door Prizes)
ir alus ar kiti gėrimai nemokamai.
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CHAT PATKUSON
Taip pat dalyvaus ir at-Large kongresmanas nuo Ohio Stephen M.
Young, kuris vėl kandidatuoja.
(Gubernatorius Lausche, kviestas ir
gi kalbėti šiame susirinkime, atsiun
tė laišką, labai apgailestaudamas, kad
jam tenka atsisakyti nuo šios pro
gos, kadangi jau ansčiau tam vaka
rui yra pakviestas i Toledo. Rengė
jai tikisi, kad. gal būt, pasirodys
šiame susirinkime ir demokratų kan
didatas j Senatą — Joseph T. Fer
guson, taip pat Cuyahoga apskrities
demokratų pirmininkas Ray T. Mil
ler, tačiau jg apsilankymas nėra už
tikrintas. kadangi šiomis dienomis jie
gauna tiek kvietimu šen ir ten kal
bėti, kad nors persiplėšk.
JOSEPH T. FERGUSON,
demokratų kandidatas į Senatą, pa
reiškė spaudai:
"Būdamas Jungtinių Valstybių Se
natorium, aš veiksiu v.isų žmonių
naudai. Aš nedarysiu jokių privile
gijų kokiai atskirai grupei, nors ji
būty ir labai turtinga."
Dėl u / s i e n t i p o l i t i k o s F e r g u s o n a s
pareiškė, kad i is būsiąs už tokią po

litiką, kuri sustabdytų komunizmą
jo kelyje:
"Mes turim nugalėti komunizmą ne
tik karo lauke, bet turim jį nugalėti
taip pat ir idėjų srityje. Mes turim
pasirūpinti, kad niekas pasaulyje ne
imtų alkanas, be pastogės, be darbo,
nes tik alkani žmonės lengvai tampa
tuščiu komunistų pažadų aukomis."
Vidaus politikoje Fergusonas žada
kovoti su diskriminacijos blogybėmis:
"Konstitucija aiškiai reikalauji:,
kad kiekvienas amerikietis turėtu
vienodas galimybes gauti darbą, ku
riam jis tinkamas, nežiūrint jo ra
sės, tikybos, spalvos ar tautinės kil
mės. Bet yra galingų individų bei
korporacijų, kurios nežiūri konsti
tucijos. Reikia baudžiamo įstatymo,
kuris priverstu klausyti konstituci
jos. Aš veiksiu be paliovos, kad toks
įstatymas būtu priimtas."
Apgailestaudamas didžiųjų korpo
racijų kainų kėlimo politiką, Fergu
sonas sako: "Mes turim pasirūpinti,
kad neaugtų milionieriai kiekviena
proga, kada mūsų kariai lieja kraują
kovodami už demokratiją." Fergu
sonas pridūrė, kad jis be svyravimų
rems programą, siekiančią kiekvieną
Amerikos šeimą aprūpinti padoriais
namais. Taip pat rems teisingą atly
ginimu minimumą ir teisingą darbi
ninkų - darbdavių santykių įstatymą.
Pagaliau jis plačiai pasisakė už
pilną medicinine apsaugą kiekvienai
šeimai ir už mokyklų pagerinimą:
jų trobesių gerinimą, mokytojų ge
resnį atlyginimą ir geresnį paruošimą.
Baigdamas pareiškė, kad kiekvie-'
nas šis pažadas esąs duodamas ne
tuščiai, kad jis nusistatęs tuos rei
kalavimus sausio mėnesį kelti W"ashingtone, jei jis taps senatorium.
Ragina lapkričio 7 dieną visus bal
suoti ir balsuoti taip, kad tai būty
pačių balsuotojų naudai.
METROPOLITAN PARKŲ DUOKLĖ
šiuose balsavimuose yra pats mažiau
sias reikalas, bet ir jo nereikia už
miršti balsuojant. Šis reikalas liečia
tik vieną tūkstantinę dali visų mokes
čių, kuri yra skirta palaikyti Cleve
lando parkams palaikyti. Tai sudaro

PALIKIM APSKRITIES KOMISIONIERIŲ

\ Henry W. Speoth
DEMOCRAT

Jį remia:

THE CLEVELAND PRESS
AFL - CIO DARBININKŲ LYGA
NEPRIKLAUSOMA MAŠINISTŲ UNIJA
TRAUKINIŲ APTARNAUTOJŲ BROLIJA
CUYAHOGA APSKRITIES SVETIMKALBIŲ LYGAt
R i n k i m a i
l a p k r i č i o 7 - t ą

SENATORIUM

Jit yra už . . .
• Užsienio politiką, kuri sustabdytų komunizmą.
• Darbo gavimo laisvę, nežiūrint rasts, tikybos, spalvos, ar
tautinės kilmės.
• Sulaikymą karo pasipelnijimg ir kainų kėlimo.

Rengia—

• Padorius namus kiekvienai Amerikos šeimai.
• Tinkamą atlyginimų minimumo įstatymą.

AMERIKOS LIETUVIU DEMOKRATU KLIBAS
PAUL P. CH ALKO
Pirmininkas

• Teisingą darbininkų-darbdavių įstatymą.
V

• Pilną medicininę apsaugą kiekvienai šeimai.

A. L. SVETKAUSKAS
Vice-pirmininkas

• Padorias mokyklas amerikiečių vaikams.

RINKIT JOE FERGUSON
"Iš žmonių . . . ir žmonėms"
,LAPKRIČIO 7 BALSAVIME

I J. V. S E N A T Ą

Efi

DIDELIS MITINGAS LIETUVIŲ SALĖJE
Neužmirškite, kad šiandieną, lap
kričio 2. Clevelando Lietuvių Salėje,
8:30 vai. vak. Amerikos Lietuvių De
mokratų Klubas šaukia didelį prieš
rinkiminį mitingą.
1';. grindinis kalbėtojas bus 22-os
apylinkės demokratu kandidatas į
kongresą —

tAUSCHE F9R,.f GOVERNOR COMMITTEE
jQttMyfotfjfopP, SEC. .

<

JOSEPH T. FERGUSON
D E M O C R A T

sa, o namie, Įdek susitappo vakare,
tiek sunaudojama anksti rytą ...
Todėl balsuokite už tai, kad būtų
nuolat palaikomas normalus laikas,
t. y., EASTERN STANDARD TIME.

vidutiniškai apie 50 centų per metus
nuo kiekvieno namo. Tai nėra naujas
mokestis, šis mokestis mokamas jau
nuo 1920 metų, bet kas 10 metų rei
kia, kad balsuotojai jį vėl patvirtintų.
Clevelando parkų sistema apiflia apie
14,000 akrų ploto ir juos kas metai ap
lanko apie 10,000,0000 žmonių. Taigi
tai yra visu reikalas, todėl balsuotojai
ir prašomi vėl nepamiršti patvirtinti
tą mažą duoklę, kad parkai galėtų
būti palaikomi ir gerinami.

Issued by: United Labor League of Ohio
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GROSSER
Kongresmanu
nuo 21>os Apylinkės

E1JWIN F. SAWICKI,
dabar kandidatuoja Common Pleas
teismo teisėju. Nominacijose jis surin
ko apie du trečdaliu^ balsų.
E. F. Savicki gimęs Clevelande,
1910 metais. Mokėsi St. Ignatius
High School ir Notre Dame universi
tete South Bend, be to, teisės mokslą
ėjo ir Western Reserve universitete.
Advokato teises jgijo 1938 metais.
Jis tris terminus yra buvęs Ohio
Atstovų Rūmų narys, ir du terminus
Ohio senatorius, šiose pareigose yra
gražiai pasižymėjęs, kaip puikus teisės
žinovas.
Dirvos skaitytojams jo vardas, tarp
kita, pažįstamas dar iš to, kad be
veik kiekvienų švenčių proga jis siun
čia per Dirvą savo sveikinimus visiems
lietuviams ir dabar yra vienas iš tų,
kuris viešai skelbia save lietuvių drau
gu. (žr. skelbime.)
LAIKRODŽIO KLAUSIMAS
Primename,, kad lapkričio 7 dienos
balsavimuose bus sprendžiamas ir
laikrodžio klausimas — ar palikti
laikrodį visą laiką taip, kaip yra, ar
paiasarj jį vieną valandą pavaryti, o
rudenį vėl atgal grąžinti.
Komitetas, kuris rūpinasi, kad tas
laikrodžio varinėjimas būtų panaikin
tas, sako. kid niekam, išskyrus golfo
lošėjus, iš to varinėjimo naudos nėra,
o yra tik visokių nepatogumų: nesusi' pratimai su traukiniais, kurie savo
j laikrodžių nevarinėja, pavasarį ir vai saros gale tamsu eiti j darbą, vakarais
Į bėda su vaikais, kurie miego įsigeidžia
j ne pagal pavarytą laikrodį, o pagal
| saulę, ir tt. O elektros tuo niekur ne
sutaupoma, nes dirbtuvėse vistiek Der

ibiie>aa diena* naudojama eiektro*

Telephone tarifų bylą, kuri respubli
koniško gynėjo laikais buvo neiš
spręsta ištisą tryliką metų. To re
zultate Ohio telefonų naudotojams
buvo grąžinta 7,500,000 dolerių per
mokėjimų. Ir daug kitų dalykų, ku
riuos Duffy energingai įvykdė, ro
do, kad jis valstybės teises gina uo
liai ir gabiai. Antrą kartą toms pa
ROBERT CROSSER
reigoms buvo išrinktas 1948 metais
jau 34 metus reprezentuoja 21-ąją ir dabar nominuotas ateinantiems
kongresinę apylinkę J. V. Kongrese. dvejiems metams.
Jau 1917 metais jis pasižymėjo
nauju sumanymu — išleisti įstatymą
apie "I Pasaulinio Karo Apdraudos
Sistemą", kuria buvo apsaugotos karių
šeimos. Ir vėliau jis pasižymėjo, kaip
rūpestingas karių ir karo veteranų
reikalų gynėjas.
Jis yra nesvyruojąs demokratų par
tijos programos gynėjas ir ypatingai
uoliai kovoja už pilną civilinių teisių
programą, kuri ligi šiol kitų vis dar
dar užblokuojama. Jis taip pat kovo
ja už namais aprūpinimo programą
"vidutinių pajamų" šeimoms, už lūš
nų panaikinimą ir už valstybinę pi
giai nuomojamų namų statybos pro
gramą, nors tvirta namų savininkų
grupė tą ir kliudo.
Kongresmanas Crosser buvo vienas
iš tų, kuris iškovojo margarino mokes
čių panaikinimą, tuo patarnaudamas
neturtingesniųjų šeimų šeimininkėms.
Jis taip pat prisidėjo prie išleidimo
įstatymo, kuriuo santaupų bankuose
srpdrauda pakelta nuo 5,0000 ik 10,000
dolerių. Jis taip pat, kaip prekybos
komisijos pirmininkas, nukovojo Kerr
įstatymo projektą, kuris, jeigu būtų
HENRY W. SPEETH,
buvęs priimtas, būtų leidęs žymiai pa
Apskrities Komisionierius, gimęs Cle
kelti gaso kainą.
Todėl jo rėmėjų komitetas ragina jj velande. Jo tėvai ateiviai iš Europos.
Yra baigęs Lincoln High School ir
išrinkti į Kongresą dar kartą.
John Marshall teisių mokyklą. Jis
HERBERT S. DUFFY,
jau buvo išrinktas apskrities komidabartinis Ohio valstybės vyriausias sionierium keturiems terminams iš
gynėjas (Attorney General) kandi eilės, pradedant 1942 metais. 1949
datuoja vėl į tą pačią vietą. Jis yra metais jis paskirtas baigti mirusio
pasižymėjęs daugelyje viešojo gy J. J. Pekarek terminą.
venimo sričių.
Būdamas tose pareigose, jis buvo
Gimęs 1900 m. vasario 25 d., New daugumos vadas, finansų ir įstatymų
Lexington, Ohio, lankė mokyklą tame leidimo komisijų pirmininkas, ir na
mieste ir Columbus, 1920 metais bai rys įvairiose kitose komisijose. Jis
gė A. B. laipsniu Dartmouth College, turi dvejų metų patyrimą Clevelando
o 1924 baigė Harwardo universiteto Banke ir dvejų metų patyrimą Sa
teisių mokyklą.
ving & Loan Co., kur yra sekreto
Pirmą kartą tokiose, kaip dabar riaus padėjėjas. Jis yra praktikuojąs
pareigose Duffy buvo 1937-39 metais. advokatas. Jj remia Cleveland Press
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GARBINGĄ TARNYBĄ

Balsuokit demokratiškai

Rinkimai lapkr. 7.

Perrinki* ... HERBERT S.

D U F F Y
VYRIAUSIU
GYNĖJU
26 METAI
.TEISINIO PATYRIMO
O

I PASAULINIO KARO
VETERANAS

HERBERT S. DUFFY
DEMOKRATAS

tada laimėjo garsiąją Ohio Bell Jg fisos darbininku organizacijos.
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SLA

I

R

V

A

LIETUVIŲ MOTERŲ KLUBAS

VAKARAS

lapkričio ll d., šeštadienį, 6:30 v. vak.
Carter viešbutyje, rengia metinį bankietą ir šokius.
Lus iškilmingas parengimas, ku
riame kviečiami Klubo draugai da
lyvauti.
Rezervacijas galima padaryti pas
sekančias rengimo komisijos nares:
Alena Evans, Marg. Muliolis-Leiblinger, Ida Jakubs, Ona G. Mihelich ir
Marg. Zuris.
Pirm.

HIPPODROME

PLUNKSNINES ANTKLODES

Clevelande esančios visos trys SLA
nuo lapkričio 8 d. rodoma "B'reakkuopos lapkričio (November) 18 d.
trough" — karinė filmą, apie vieno
Lietuvių salėje rengia vakarą, kurio
dalinio įvykius nuo pradinio lavini
mosi iki didelės invazijos. Yra ir
programa bus įvairi. Į vakarą iš New
"romantinė" pusė, naktinis klubas ir
Yorko atvyksta SLA sekretorius dr.
tt. Dalyvauja Suzanne Dalbert, Greg
J. Vinikas, o iš Chicagos SLA dak
McClure, Edward Norris, Richard
Airport Improvement Committee, Cleveland Advertising Club.
taras kvotėjas S. Biežis.
Monahan ir Dick Wesson.
Lapkričio 19 d. 2 vai. SLA centro
svečiams pagerbti rengiami iškilmin
gi pietūs. Į pietus bilietu tralima gau
*
Nuo lapkričio 1 d. iki lapkričio 4 d.
ti pas J. Alekną, tel. CE 1-3383, J.
'BORN TO BE BAD"
Brazauską, tel. IV 1-6265, A. Praš
ŪKIO DARBAMS
su Joan Fontaines
kevičių. tel. PO 1-0920 ir Dirvos relietttiUl šeimoje reikalingas Tyras
KEPIMO VARŽYBOS
I iakeijoj*.
mokantis dirbti traktorium ir kito
East Uftio Oas Co. iviaisto parode^
mis ūkio mašinomis.
I
JUOZĄ URBSAITI,
proga įapKi icio-tf - i i uitnouiia o
{Kilnas išlaikymas ir atlfgia^nas.
iiuuoja i^yiagų ir tesiamių
gyv. 1326 Russell Rd., ištiko auto# • J
Kreiptis pas:|
vaiiyuas, kiuios įvyKs šuolio Jtiaa
mobiHo nelaimė. Jam bevažiuojant
Martin Rudis
. '*"
per astuonias dienas.
s'i seserimi M. Astrauskiene. į ju ma
Et. 91, Twinsburg, 4 Ohio.
šiną įvažiavo kita mašina. J. UrhšaiVaržybas remia Cleveland Newb
Telef. Twinsburg 3388
š| sekmadienį, 11:30 vai. dieną (po pamaldų) Lietuvių Salėje "iui sužalota krūtinė, o M. Astraus
dienrasiis. Kiekvieną dieną šeiminin
bus įdomus Am. Liet. Tautinės Sąjungos Clevelando skyriaus kienei veidas ir dešinės rankos nirš
kės, lygiai prityrusios, lygiai jauna
vedės, pirmą kartą bandančios kepti
susirinkimas, kuriame bus pranešimas apie tai, kokioj padėty tas. knris, manoma, reiks operuoti.
PARDUODAMAS
pyragą gali ateiti su savo gaminiu
dabar yra Amerikos Lietuvių Bendruomenės organizavimosi rei J. Urbšaitis jaučiasi gerai ir neguli.
gerame stovyje ir pigiai
ir pateikti teisėjams.
kalas. Pranešimą darys Dirvos red. V. Rastenis, neseniai dalyva*
SKAUTIŠKAS AČIU
pianas
Kurią dieną su kokiu kepsniu gali
vęs ALT Sąjungos konferencijoj New Yorke, kur tas reikalas bu sktn. M. Žilinskienei už žuvusiems 1180 E 113th St.
Tąl. IV 1-3171 ma dalyvauti varžybose, yra nuro
dyta East Ohio Gas Co. skelbime,
vo plačiai svarstytas. Kviečiami atsilankyti ne tik nariai, bet ir pagerbti minėjimo programos pa
3-me puslapyje.
rengimą; A. Stempužienei, N. Aukš
visi, kas tuo klausimu domisi.
PARDUODAMA
tuomenei, K. Žilinskui, V. RaulinaiKiekvienose varžybose pirmoji do
Antroji susirinkimo dalis skiriama čiui, A. Mikulskiui, A. Nasvyčiui, P.
vana yra automatinė moderpi^ gasinž
skalbiama
masina,
pečitiš,'lovos,sta
skyriaus organizaciniams reikalams. Maželiui — už nuoširdų talkininka
virtuvė, o antroji dovana —- gasinis
lai, indai ir kiti namų apyvokos
Bus valdybos ir "Rūtos" jaunimo te vimą.
įtaisas atmatoms deginti.
daiktai.
atro vadovo pranešimai ir naujos sky
Clevelando NERINGOS skaučių
Pyragus reikia nunešti į Public
riaus valdybos rinkimai.
1358 Giddings Rd. Suite 7
Tuntas
Hali sceną tarp 11:30 ir 1:30 vai.

IMPROVING MUNICIPAL AIRPORT

Paftalviij atnaujinimas

Iš plunksnų padaryti patalai

GKĄŽINAM NEMOKAMAI
LEELAND BEDDING & RENOVATING
3950 Lee Rd.
WY 1-5661
PAIMAM IR

JtyONCRIEF ŠILDYMAS
ir ORO VĖDINIMAS

Statytojui didžiausia

PYLINI4ĖSE

e

PRANEŠIMAS BENDRUOMENES KLAUSIMU
£LT Sąjungos skyriaus susirinkime, šj sekmadieni

Lapkričio 7-tą

Balsuokit
už 12 pasiūlymii
sukelti pinigų:

Naujai gaisro ir policijos stočiai
Vandens nuleidimui pagerinti
Miesto ligoninėms pagerinti
Naujai oro stočiai
Gatvėms grįsti
Laisvakeliams
Parkams pagerinti
Ežero krantui tvarkyti
Geresniam Brookside Zoo
Auto pasisistatyti sklypams
Miesto vagonų taisymo centrui
Auditoriajai ir Stadionui pataisyti

Balsuokit UŽ —
Apskrities labdarybės
d u o k l ę
Tai nėra nauja duoklė, tačiau
jai reikia naujo jūsų sutikimo,
kad būtų galima anrūpinti luošus,
sergančius ar neglobojamus vaikus
bei nedarbingus asmenis; džiovinin
kus ar j vargą patekusius karo ve
teranus.

Balsuokit U Ž —
APSKRITIES SIŪLYMĄ...
$500,000 vandens nuleidimo ir van
dentiekio planui.

Balsuokit U Ž —
.1 tūkstantosios duokle METRO
POLITAN PARKŲ REIKALAMS
... palaikyti šioms puikioms viso
Didžiojo Clevelando pramogų aikš
tėms.
APSKRITIES CHARTĄ ... Ji
suplanuota, kad Cuyahoga apskri
tis gautų modernią valdžio formą.

The Cleveland Chamber
of Commerce
Tarnauja Clevelandui nuo 1848

Mūsų specialybi
virtuvių, vonių, arkų ir
spalvotų langų
PERTAISYMAS
Taip pat popieriuojame arba
dažome kambarius

K. ŠTAUPA$
16908 Endora Rd. KE 1-8794

IŠTIKUS GAISRO
NELAIMEI

Kada jūsų namai arba ra
kandai tampa sunaikinti arba
sugadinti ugnies, kreipkites į
P. J. KERŠIS, dėl apkainavimo, ko visada reikalauja apdraudos kompanijos pirm, Be
gu išmoka už nuostolius.
P. J. KERŠIS

009-12 Society for Saving Bid.
Telef.: MAin 1-1773.
i

-V 'u

i".

SUOMIŲ CHORAS CLEVELANDE
Spalio, lapkričio ir gruodžio mėn.
Amerikoje koncertuoja suomių Tech
nologijos Instituto vyrų choras. Clevelande jis koncertuos Severance Hal!
lapkričio 5 dieną 4:30 vai.
Technologijos Instituto vyrų cho
ras įsteigtas 1904 metais. Su koncer
tais yra lankęsi Švedijoj ir Estijoj.
Chorą dabar veda muzikas Ossi Elokas, 46 metu amžiaus.
I šj koncertą bilietų kainos: $2.50,
S1.75 ir $1.25. Užsakyti galima Dir
vos redakcijoje.
ŠĮ

vertė doleriais

GAS — OIL — COAL

NEW CHINA RESTAURANT
Cleveland's Finest and Most Beautiful
Eating Place
CHINESE and AMERICAN DISHES
1710 EUCLID AVE.

CLEVELAND, OHIO
Rudens laikas!

Padekit

IŠLAIKYTTI
JŪSUi. MIESTĄ4AUKŠTUMOJE

1.25

nuo 4M

MATRASU perdirbimas

RKO Keith's 105th

MIRUSIŲJŲ PAMINĖJIMAS
Neringos skaučių tuntas spalio 2»
d. .Lietuvių saieje &urei«gė Veiuies —
žuvusiųjų lietuvių minėjimą, kurj suuare tuntininkes St. JuodvaiKyves ir
sktn. M. Žilinskienės kaibos, A. Aukstuolienės ir A. Stempužienės dainuo
tos giesmės ir dainos, skaučių de
klamacijos bei vėlinių žvakučių už
degimas prie inscenizuoto kapo. Dail.
K. Žilinskas labai skoningai dekora
vo sceną. Minėjime dalyvavo per 200
svečių, kurie pakilioj nuotaikoj prisi
minė ir žuvusius mūsų tautos vete
ranus ir savo artimuosius.
Tai kelinta iš eilės gražiai Neringos
tunto suruošta tautinė' demonstracija.

7.90

Tai yra laikas, kuris primena, jog jau laikas tau
pyti, kad žmogus galėtum aprūpinti savo gyvenimo
reikalus.
Clevelande Lietuvių Bankas yra puikiausia taupymo
vieta, o po naujų patvarkymų dabar kiekviena taupymo
knygutė yra Federal Insurance Corporation apdrausta fld
$ 10.C00
Tai yra Jungtinių Valstybių valdžios užtikrinimas

$

Čia ir šeštadieniais (subatomis) atidaryta iki 1 vai. p. p.

THE SUPERIOR SAVINGS
AND LOAN ASS'N.
9
-S

6712 Superior Ave.

T rJH k ^ =4 *
^

t
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SUOPžS FURNITURE

Mes duodame ir iškeičiame Eagle Stamps

6921 Wade Park

THE MAY CO's

VAKARI,

draugijos narių susirinkimas.

SLA 136 KUOPOS SUSIRINKIMAS
įvyks lapkričio 5 dieną, 11:30 vai.
Lietuviu apatinėje salėje.- Kuopovaldyba prašo visus narius būtinu i
dalyvauti. Yra daug aktualių ir svar
bių klausimų.
J. Alekna

MALONUS PATARNAVIMAS

ŽEMOS KAINOS

Patogi vieta apsipirkti lietuviams naujakuriam
lietuviškoje krautuvėje

P J KERSIS

Pis' H'fW
e*
£f

140 M E T Ų
Cuyahoga apskrities santvarka, Be
buvo taisyta. Kas tiko keliems tūks
tančiams gyventoju, nebetinka mllionui. Todėl balsuokite už naują Aps
krities Chartą, nes ji priderinta šiems
laikams. Ji leis apskritį geriau ir pi
giau tvarkyti.

EX 1-0911

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

BASEMENTS

lapkričio 2 dieną, 7 vai. vak., Lietu
vių apatinėje salėje įvyksta Kudirkos

HE 1-2498

609-12 Society for Savings IJldg—Cleveland, Ohio
OFISO TELEF.: MAin 1-1773.

REZIDENCIJA: PENINSULA 2521

Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuoee, kreip
kitės j mane, prausia pityia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai
riuose apdraudos-insurance reikaluose.
Sutaisau paskolas pirmo morgetio. Patarnavimas ir išpildyi
garantuojama. Kreipkitės' j mane telefonu arba asmeniškai.

BUS SSLCIAU! EXTRA ANTKLODĖ

Piliiui padengta apdrauda

UTah 1-4515

WM. DEB9S PAINTING CO.

Ačiū Rėmėjams!

Namų Pagražinimas iš Vidaus ir iš Lauko

Prenumeratos pratęsimo pro*
ga DIRVOS spausdinimo prie*
monems pagerint! aukojo šie
skaitytojai:
^

7526 Star Avenue

I

šeštokas AL, Chicago, Jll., $1.00
Jakubonis J. Chicago, 111., 1.00
Bušmanas A., Worcester,
Mass.,
Kaunas, J., Chicago, 111.,
Bartkūnas B., Cleveland,
Ohio, 1.00

I

Cleveland 3, Ohio

jr. SAM

AS - JEWELER

Persikėlę { naują didesnę ir gražesnę krautuvę

§

| 7007 Superior Ave.
s
:

MINKŠTOS - GRYNOS MEDVILNES

LANKYKITĖS SAVO KLUBE!

Dabar jau turime didesnj rinkinį Deimantų, žiedu, Laikrodėltij ir visokiij gra/daikčiu, už nupigintu kainą.

i 11 lUilIlIMil I! IJUII Iffj

31K! I

Lietu vii
Namų Maliavotojag
Popierių oto jas

įkainavimas ar patari
mas reikale jusų namo
pagražinimo suteikiama
nemokamai,

495 Cast 123rd St.

Telef.: POtomac 1-6899

M®me

Pilnas laidotuvių patarnavimas
—HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS-—

6202 SUPERIOR AVE.

JONAS G.

POLTEE

IIEndėrson 1-^2^2
•tMi-

fflį*

* JAKUBS

81xlQS colių dydžiu
81 x 99 colių dydžio.

3^'

s;

SON

FUNERAL HOME

Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Garsiosios Sa-Von plonos antklodės yra labai minkštos ir
Šiltos. Gražiai pagamintos iš sniego baltumo medvilnės.
JVtsiūlšti kraštai. Jūs įsitikinsit, kad tai yra idealios papil
domos antklodės šaltiems žiemos mėnesiams.

Delia E. Jakubs &
illiain J. Jakubs
Licensfjupti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai

Priimam užsakymus paštu ir telefonu. — CHerry 1-3000

25 metai simpatinga ir rimto patarnavimo

Basement Domestics Department

6621 Edna Avenue

5
=

SII m I! I i!U I!11 i 1 ll HI1! » m n i i m n I H H I i l t ^

Valdžios pripažinta laidotuvių direktorė
Aldona Wilkelis - Wirby

Populiarusis
70 x 90 cclių dydis

S

Greta Ezclla Theatre |

Wsiksils Fiseserai

Lietuvių Klube, 6835 Supe
rior Ave., klubo nariams ir sve
čiams penktadienių vakajais esti
bulviiyų blynų ir žuvies vaka
rienė ir šokiai su gera muzika
žemutinėje Lietuvių Salės patal
poje.

|

ENdieott 1-1763

k
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THE FIELD

Redakcijos ir administracijos adresas — DIRVA, 6820 Superior Avenue, CIevelund 3, Ohio. — Telefonas: ENdicott I-4486 /
Redaktorius Vincas RASTENIS (buto telefonas: UTah I-6747) Redaktorius Balys GAIDŽIUNAS (buto - telefonas: CArfield 1-7406)*.

VARDAS

vališkai keisti svetimas pavardes - vardus?
Tai yra problema, kurią štai šiame pa
čiame puslapyje iškelia mūsų skaitytojas,
prieš metus atvykęs į Ameriką ir gyvenąs
Virginijos gilumoje. Sako, nieko nepada
rysi, prieš vėją nepapūsi, reiks ir man pri
taikyti savo lietuvišką pavardę prie ap
linkybių, tai yra paversti ją angliška ...

JARDAS vra žmogaus lyg ir antrasis
veidas. Dar daugiau — tai yra jo as
menybės dalis. Kas gerbia asmenį, tas ger
bia ir jo vardą. Žinoma, vardu laikome ne
tik pirmąjį vardą, bet pilną asmens pavadi
nimą, kuriuo jis skiriasi nuo kitų. Taigi
ir pavardę. Pavardė yra dar didesnės
Šiuo klausimu jau daug kalbėta lietu
reikšmės, negu pirmasis ar antrasis vardas. viškoje spaudoje. Bet reikia dar kartą pa
Vardas žmogui turi didelės teisinės reikšti lietuvišką 'pažiūrą į tą klausimą,
reikšmės, bet ne mažesnė jo ir moralinė kuris nėra taip jau nereikšmingas. Mūsų
reikšmė. • Todėl kultūringų žmonių santy nuomonė štai kokia:
kiuose į žmognus vardą žiūrima rūpestin
1. Lietuviškos pavardės pakeitimas
gai. Yra nemandagu rašyti asmens vardą angliška (ar kokia kitokia, kaip dažnai per
iškraipytai, o tikrai mandagūs žmonės rū klaidą pasitaiko!), žinoma, nepakeičia as
pinasi, kiek tai galima, kito asmens vardą- menį lietuviško susipratimo, ir pakeitęs
pavardę ir ištarti teisingai, taip, kaip to pavardę lietuvis gali ir toliau pasilikti ge
asmens kalboje tariama.
riausiu lietuviu. Bet jeigu jis lietuvių vi
#

*

*

BAUDŽIAVOS laikais Europoje, tie
sa, baudžiauninkų ponai nelabai skaitydavosi su savo baudžiauninkų vardais bei pa
vardėmis. Vadindavo juos taip, kaip jiems,
tiems ponams, patikdavo. Senovėje vergai,
berods, patys visai neturėjo teisės turėti
savo vardo: jiems vardus duodavo jų, ver
gų, "savininkai". Ir dabartiniais laikais
Hitlerio koncentracijos stovyklose kali
niams atimdavo vardus ir duodavo tik nu
merius — kad kalinamieji žmonės jaustų
didesnį paniekinimą.
Dar nelabai seniai Europoje kai ku
rios išdidžios, bet menka; kultūringos po
nios, samdydamos tarnaites, paklaususios
vardo, paskelbdavo, kad, girdi, tas tavo
vardas man nepatinka, aš vadinsiu tave,
pavyzdžiui, Liolia. Bet šitoks asmens ne
gerbimas juo toliau, juo labiau susilaukė
pasmerkimo ir kultūringos moterys, nors
ir labai turtingos, savo tarnaitėms prasi
manytų vardų nebedavinėjo.
•
^
9
KIEK KITAIP tebėra Amerikoje. Čia
ne tik lengvai leidžiama kiekvienam pa
čiam pakeisti savo vardą-pavardę (tai yra
kiekvieno asmens teisė), bet daugelis ir
patys kitų vardus bei pavardes keičia visai
pagal savo skonį ir nuotaiką, nesiskaity
dami su kitų valia.
Reikia pripažinti, kad aukštesnio kul
tūringumo amerikiečiai to niekad nedaro.
Priešingai, santykiuose su inteligentingais
amerikiečiais pastebime, kad jie, išgirdę
ne visai įprastą vardą ar pavardę, rūpes
tingai paklausia, kaip tai rašoma, ir net
paklausia, kaip tariama. Ir stengiasi as
mens vardo neiškraipyti, nors kartais ir
atsiprašydami, kad tai nė visai lengvai
sekasi.
Bet dar daug yra amerikiečių, kurie
neturi papročio šitokią pagarbą kitam as
meniui parodyti. Yra tokių, kurie net ga
na brutaliai pareiškia, esą, tokios pavardės
aš neištariu, man ji atrodo keista, todėl aš
tave vadinsiu taip ir taip... Visai pana
šiai, kaip tos nekultūringos poniutės ...

suomenėje mažiau pasireiškia, tai lietu
viams jau sunku jį beatpažinti iš jo naujos
pavardės, kaip savo tautietį. Jis netenka
svarbaus ženklo, kuris nuolat jam ir ki
tiems rodytų, jog jis yra lietuvis. Vis dėl
to tai yra tam tikras lietuviškos asmeny
bės nuslėpimas, kuris tik veikliu dalyva
vimu lietuvių visuomeniniame veikime te
gali būti tinkamai atlygintas.

2. Lietuviai, kurie senesniais laikais
pakeitė savo pavardes, jokiu būdu nėra
smerktini, nes daugeliui jų buvo neįmano
ma atsispirti aplinkybių spaudimui ta link
me. Bet dabar tą patį daryti nėra jokio
reikalo, kadangi yra labai daug galimybių
prieš tą nepateisinamą prievartavimą atsi
spirti. Dabar Amerikoje yra smerkiama
bet kokia diskriminacija, taigi ji yra ne
teisėta ir dėl pavardės. Pagaliau, pavyz
džiai rodo, jog net ir ilgokos lietuviškos
pavardės daugeliui amerikiečių lietuvių ne
pakenkė jokioje karjeroje. Prisiminkim,
pvz., buv. NCWC atstovą Europoje Baltramaitį, kuris niekur savo pavardės netrum
pino ir dėl to nėra nukentėjęs. Prisimin
kim aukštai iškilusį Amerikos spaudoje
Piežą, pagaliau Tolišių, kuris savo pavardę
teberašo, kaip ji yra iš vokiečių laikų už
silikusi (Tolischus), bet nenukirsdamas
lietuviškos galūnės.
3. Mes sveikiname tokius pavardžių
keitimus, kada iš Olszewskio pasidaro Olis,
iš Zdanavičiaus — Zdanys, iš Sakalausko
— Sakalas, bet, pvz., Petrūną keisti Pattersonu — būtų nesąmonė. Lietuviškų pa
vardžių rašymas angliškuose tekstuose ar
dokumentuose be ženklų (pvz., vietoj Čižiūnas — Ciziunas), žinoma yra neginčy
tinas būtinumas.
*

*

YRA DAR vienas dalykas, dėl kurio
susipratę lietuviai turėtų protestuoti ir ne
pasiduoti. Patyrėme, kad mokyklose, jų
tarpe ir kai kuriose "lietuviškose" parapi
jinėse mokyklose, mokytojos sauvališkai
keičia mokinių vardus. Kaž kodėl ypač
mėgsta Walteri, nors tai vardas ne angliš
kas, o grynai vokiškas, ir, be to, netgi "pa
goniškas". Valteriu keičia ir Joną, ir Vac
lovą, Vytautą, ir net Algimantą! Clevelande viena seselė mokytoja pasakiusi, esą,
"Jūsų Lietuva todėl ir kenčia, kad pagoniš
kus vardus nešiojate!" Vargšė seselė, ji už
miršo, kad pats Stalinas turi labai krikščio
nišką vardą... Ir koks nesusipratimas —
kad būtų "katalikiškiau" ir "angliškiau",
vietoj Algimanto siūlo vokišką pagonišką
vardą Walter! Ir j pažymėjimus tokį var
dą įrašo!

Iš kur tokia pažiūra j žmogaus vardą
yra užsilikusi Amerikoje, kur išponėjimas
yra smerkiamas, sunku net įspėti. Gal būt
tai yra vergijos laikų liekana, kada baltasis
žmogus tarėsi galįs juodą vergą vadinti,
kaip jam patinka? Bet vergija Amerikoj
pasmerkta, pripažinta žmonių lygybė, de
mokratija ir žmogaus žmogui pagarba,
todėl tas kitų žmonių vardų negerbimas
yra paprotys, kuris nesutinka su Amerikos
žmonių santykių dvasia. Be abejo, tas da
lykas turės irgi išnykti. Tas matyti iš to,
Tai jau ne tik asmens negerbimas, bet
kad inteligentiškesni amerikiečiai jau ir
dabar taip nesielgia.
ir jo teisių pažeidimas, nes svetimu vardu
*
*
gavęs pažymėjimą mokinys ateityje gali
AR REIKIA nuolankiai pasiduoti tam turėti teisinių keblumų. Prieš tokią saukai kurių dar tebelaikomam papročiui sau- valią reikia griežtai protestuoti.

Daii. V. Raulinaičio raižinys

Rudens šalna pakanda žydin
čias gėles, o metų tėkmė ir gy
venimo sukuriai pakerta žmo
nes. Ir rudenį, kada krinta į
alkaną žemę auksuoją medžių
lapai, su dideliu ilgesiu mename
pavasarį ir buvusią vasarą. O
kada mes išlydime į aną, neži
nomą, gyvenimą mūsų bendrojo
kelio pakeleivius, mes mintimis
perbėgam jų atliktus darbus,
gailimės taip trumpų gyvenimo
dienų ir patys mename) kad
mūsų dienos suskaitytos.
Memu Vėlines laisvės metais.
Tūkstančiai žmonių rinkdavos į
mirusiųjų miestus — kapines,
degdavo žvakutes, giedodavo
giesmes ir ryždavos šioj žemėj
palikti tvirtai įspaustas pėdas.
Menu Vėlines, kada mūsų
kraštą spaudė pavergėjai. Drau
džiami rinkomės ties tautos pra
našų, žadintojų ir stiprintojų
kapais, kad iš jų kelio pėdų dau
giau išmoktume ir tvirčiau pasiryžtume.
Menu Vėline® tremties kely,
kada mūsų |capai pylės į sveti

B
Miela

mas žemes. Ir daug skaudesnė
ašara ritosi per mūsų veidus,
daug brangesni buvo kapai, ku
rių netekom, daug prasmingesni
mums buvo tie, kurie mums
laisvę buvo davę.
Ii* štai Vėlinės, kada tauta
savojoj žemėj kalama prie kry
žiaus, kada tremtiniai išsiskirs
tę po viso pasaulio kampus, ka
da tūkstančiai kankinių savo
mirtimi liepia gyventi, kad kel
tųsi nužudytoji laisvė.
Ir prie Nemuno, ir prie šven
tosios, ir prie Vilnelės šiose Vė
linėse mirusiųjų neleis lankyti.
Nedegs ten Vėlinių žvakutės,
nesigirdės ir giesmės. O kas ap
lankys kankinių kapus prie Vol
gos, Sibire ar Kotlo pelkėse?
Niekas ten neuždegs žvakučių,
niekas ten nenuneš gėlių. Bet
tikiu, kad visi, kuriuose tebėra
gyvas lietuviškas žodis ir tėvų
žemės ilgesys — mintimis lėk
sime pas tuos bankinių kapus,
gyvensim jų kančia, jų tikėta
laisve ir prisikėlimu.
Vėlinės. Girdžiu andai girdė
tą balsą ir menu sakytus žo
džius: "Vakar jie, o rytoj jūs
ateisit čia ir atsigulsit šalia
viens kito ne trumpai poilsio mi
nutei, bet amžiams. Ar gyve
nimo dulkės neužneš jūsų nu
eito kelio ir ar nepaliksit be žy
mės, be garso, tarsi jūsų nie
kad šioj žemėj ir nebūtų bu
vę" ...
Į alkaną žemę krinta rudens
pakąsti lapai, o į kapus gula tur
tais ir vargu prisisotinę žmonės.
Ties vienų kapais išdygs mar
muro paminklai, o ties kitų —
mediniai kryžiai. Vienų vardus,
kad ir į marmurą įkaltus, už
mirš greičiau, negu juos pačius
laikas sunaikins, o kitų ir me
diniame kryžiuje įrašytą vardą
žmonės savo lūpose nešios per
šimtmečius.
B. G.

NUOMONES

i.

Dirva!

Skubu atnaujinti* prenumera
tą, kad miela Dirva nesustotų
lankiusi mane. Prašau dovanoti,
kad tegaliu siųsti tik vieną do
lerį. Tačiau, kad ir sunkiose
finansinėse sąlygose, nuo Dirvos
neatsisakysiu, kol Amerikoj gy
vensiu.
Girtinas reikalas, kad Dirvos
kaina pakilo vienu dol. Aš visą
laiką stebėjausi, kodėl lietuviški
laikraščiai toki pigūs. Kitomis
kalbomis toki patys savaitraš
čiai Amerikoje kainuoja 7 dol.
Juk kam patiks laikraštis, tas
neklaus, ar jis kainuoja 3 ar
5 doleriai.
Jei Jūs norėtum§te išgirsti,
kas man labiausiai patinka Dir
voje, tai prašau:
Garbė tam vyrui, kuris parašo
savaitinę politikos ir karo žinių
santrauką pirmame puslapyje.
Ten taip gražiai ir nieko neiš
leidžiant viskas sutraukta, dar
pridėta truputis asmeniškų, ta
čiau labai skoningų ir su tikro
ve sutinkančių komentarų, kad
miela skaityti. Aš skaičiau 6-tą
lietuviškų laikraščių, tačiau po
metų studijų tenka vieną kitą
atsakyti ir liks tik Dirva, Nau
jienos (įdomios savo "Kritika
ir polemika") ir Keleivis (kurio
skaitau tik moterų skyrių dėl
įdomių mokslinių ir praktiškų
aprašymų).
Toliau labai myliu (ir esu tik
ras, kiekvienas myli) Skinkos
linksmus aprašymus. Būtų la
bai malonu, jei kartais pasiro
dytų tokių mokslinių aprašymų,
kaip pereitame numeryje buvo
B. K. Naujoko "Uodas". Tai
buvo briliantinis straipsnis, ko
kių aš, ir tikriausiai daugelis
kitų tautiečių, seniai lietuviš
kuose laikraščiuose laukia.
Tiesa,kas man labiausiai at
rodo betikslia kova su gyvenimo
tikrove, tai užpereitame nume

ryje dviejų tautiečių pasisaky
mai (tikrai šovinistiški) dėl pa
vardžių nulietuvinimo.
Mieli ponai, nejaugi kas nors
nulietuvina savo pavardę tik
šposams. Jei tai daro, tai tik
gyvenimo kasdienybės verčia
mi. Kad ir kažin kiek laikraščiai
rašytų prieš tai, vistiek tai būtų
Don Kichoto kova su vėjo ma
lūnais.
štai mano pavardė. (Grynai
lietuviška, 8 raidės, 3 skieme
nys. Red.) Metus laiko buvau
sodininku ir mano šeimininkas,
negalėdamas mano pavardės iš
tarti, vadino mane Tony (kadan
gi mano vardas Antanas). Su
žmonėmis susidurti perdaug ne
teko ir viskas buvo gerai. Bet
pradėjau eiti į vakarinius ma
šinraščio kursus.
Believe or not, miela Dirva,
ir mokykit) je niekas negalėjo iš
tarti mano pavardės, ir moky
tojas dabar irgi šaukia mane
tik Mr. Tony. Teko apie tai kal
bėti ir su kitais žmonėmis. Iš
vada aiški: jokiu būdu negalėsiu
išsiversti be pavardės suanglinimo vėliau, jei norėčiau gauti
darbo, turinčio daugiau reikalo
su žmonėmis.
Aišku, kitas reikalas gyve
nant dideliame mieste tarp lie
tuvių, kur su kitataučiais ne
daug reikalo turima. Tik ne tarp
kitataučių vienam.
Be to, negi reikia suprasti,
kad su pavardės keitimu, kei
čiasi ir tautinis nusistatymas.
Jei kas nors ir tvirtintų taip,
tai vistiek, atrodo, būtų per
daug nerimtas tvirtinimas.
Prašau suprasti šį mano as
menišką pasisakymą ne kaip
norą ginčytis, ir prie stalo su
galvotą, tačiau kietos gyvenimo
tikrovės pa diktuotą.
Geriausių linkėjimu mielai
Dirvai, ir jos bendradarbiams.
Jūsų nuoširdus bičiulis
A. &, Norfolk, Va.
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RAŠALO ASAROS
Bronys Raila
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Didis paminklas ir tikras kelrodis
Jau bus keleri metai, kai įsi
gijau bjaurų paprotį, kuriuo ne
sykį sudarau nemalonumo savo
pažįstamiems. Jei kur kviečia
mas apsilankau svečiuosna, tai
mėgstu pasidairyti po šeiminin
kų gyvenamuosius kambarius ir
pirmiausia, niekam nieko nesa
kydamas, apžiūriu naminį kny
gynėlį. Prisipažinsiu, kad man
nelabai rūpi, kuo šeimininkai
dedasi, kokiais dideliais veikė
jais jie yra apgarsinti arba ką
patys apie savo darbus bei gal
vojimus svečiui porina. Aš iš
karto dar nepatikiu kiekvienu
pasakytu meiliu žodeliu. Ge
riausias pažinimo įrodymas man
yra šeimininko bibliotekėlė. Pa
žiūrėjęs, kokias knygas jis turi,
galiu prileisti, ką maždaug jis
skaito ir apie ką galvoja.
Jei šeimininko knygynėlis su
sideda iš visai menkaverčių, pa
senusių ar prieštvaninių daly
kėlių, tai to nevengiu pasakyti.
Ir taip jam pasirodau nemalo
nus svečias ... Jei pamatau ge
rų knygų, tai šeimininką aplin
kiniais keliais kurstau tomis te
momis pasikalbėti. Tada tuoj
paaiškėja, ar jis yra jas skai
tęs, ar tik šiaip sau dėl "kul
tūrinės demonstracijos" padė
jęs. Toks atvejis gana daž
nas ... Jokių ginčų nebūna su
tais šeimininkais, kurie jokių
naminių knygynėlių neturi. Tai
dažniausias atsitikimas. Ir kiek
toks šeimininkas pūstųsi, yra vi
sai aišku, kad beveik visuomet
čia bus tik dūmų pūtimas. Jis
yra labai geras ir doras žmogus,
bet labai siauras visuomenės ir
politikos veikėjas. O apie kultū
ras ir civilizacijas neverta nei
kalbėti.
Išeivijoje dažnai užeina kal
bos apie patriotizmą, apie lietu
viškumą ... Ne kartą sunkoka
rasti kriterijus, kuo ir kaip iš
matuoti, paseikėti tą lietuviš
kumą, tą patriotizmą.
Bet nuo dabar vieną labai aiš
kų įrodymą jau turėsime! Apsi
lankęs pas bet kurį lietuvį pa
triotą, didelį tėvynės mylėtoją
ir, be abejo, žymų veikėją, pir
miausia žiūrėsiu, ar jis turi Lie
tuvių Kalbos Vadovą.
Gali jis man suokti apie lie
tuviškumą, apie tautos sielą ir
apie viską, kaip jis giliai myli
Lietuvą, lietuvius, lietuvišką
kalbą, bet jei nei ant stalo, nei
užusuolėj pas jį negulės niekur
Lietuvių Kalbos Vadovas, tai jo
deklamacijomis vistiek netikė
siu.
*

*

Be abejonės, kiekviena tai
syklė gali turėti išimčių. Turi
jų ir lietuvių kalba, daug jų nu
rodo ir Lietuvių Kalbos Vado
vas. Bet praktika rodo, kad
lietuvių kalba, šnekamoji ir
laikraštinė, per pastarąjį sąmaisčių ir blaškymusi dešimt
metį per daug ima nueiti į "iš
imčių" kelią. Jablonskinė mūsų
kalbos ir rašybos tradicija dar
tebeveikia, bet palikti be pava
džio mūsų fantazijų žirgai per
toli išbėga į svetimus dobilus
ir ne kartą jokios tvarkps nebe
žiūri. O jaunimas mokosi pats
įvairiausių žargonų, ir ne kartą
man stačiai ausys plyštas nuo
dumblinos naujosios lieuvių kal
bos. Amerikoj tai stačiai pasi
baisėtina: žmonės nesimoko nei
geros anglų, nei geros lietuvių
kalbos, o ir toliau tęsia pačią

blogiausią tradicnją —
abi kalbas į vieną jovalą.
Pranas Skardžius, St. Barzdukas ir J. M. Laurinaitis, pa
ruošę Lietuvių Kalbos Vadovą,
ir visi tie, kurių pastangomis jis
galėjo būti tinkamai išleistas,
pastatė didį paminklą mūsų kal
bos dabarčiai ir artimiausiai
ateičiai. Jie davė kelrodį visiems,
kurie trokšta matyti mūsų brangiausį turtą — gimtąją kalbą
išlaikytą ir tvarkomą taip, kaip
turi būti laikoma ir tvarkoma
kiekviena civilizuotos tautos kal
ba. Vadovas — tai vienas iš
pačių vertingiausių mūsų leidi
nių tremtyje.
Kaikas jau pasigenda Vadove
tai šio, tai to, ne vienas atranda
trukumų, nereikalingų rašybos
naujovių ir tt. Kas be to! Lie
tuvių kalboje neišprususiam Va
dovas kaikur bus persunkus,
rašto žinovui ir praktikui jis
pasirodys gal persiauras, pertrumpas, jo žodynas labąi ma
žas ... Bet jis taikytas viduti
niam lietuviui, — jo nutiesta
bendrinės lietuvių kalbos linija
eina auksinio vidurio keliu.
Mes visi vartojame daugiau
ar mažiau netaisyklingą lietuvių
tuvių kalbą. Visi esame sveti
mybėmis ją- suteršę, visi jos rei
kiamai neišmokę. Aš esu rašto
praktikas per daugelį metų, lie
tuvių kalbos nuolat mokausi ir
žinau, kad vis dėlto darau klaidą
po klaidos, kad dažnai fantazuo
ju, kaip man patinka. Nemėgstu
ir nemėgsiu, kai man kas maus
apinasrį ant burnos, nes jau
čiuosi toks pat lietuvių kalbos
kūrėjas, kaip ir tie proseneliai^
iš kurių kalbos mokslo vyrai
šiandien taisyklingumo normas
veda. Bet visuomet sutinku ir
sutiksiu, kad reikia tvarkos, rei
kia dėsnių, reikiai autoriteto,
reikia lietuvių kalbos konstitu
cijos, kurios kiekvienas pado
rus lietuvis turi laikytis. Aš ga
liu fantazuoti ir sauvaliauti, bet
esu visuomet pasiryžęs pripažin
ti, kad Skardžius ar Jonikas mū
sų kalbos dėsnius pažįsta geriau.
Turiu juos pagerbti ir kiek tik
išgaliu paklausyti.
•

*

žmonės, kurie tingėdavo mo
kytis, vartodavo vieną dažną pa
siteisinimą: ką ten susigaudysi,
juk ir patys kalbininkai nuolat
nesutaria, kaip vieną ar kitą žo
dį reikia rašyti...
Man norėtųsi, kad mūsų kal
bininkai žmonėms dar kartą ir
nuolat aiškintų, jog lietuvių kal
bos taisyklingumas, jos grožis^
mūsų sakinių lietuviškumas ma
žiausiai priklauso nuo rašybos
taisyklingumo. Labai negerai,
bet vis dėlto tai dar ne tragedija,
jei kai kuriuos žodžius rašome
nevienodai. Svarbiausia, kad pa
ti mūsų kalba, sakiniai, minčių
dėstymo būdas, gal ir stilistika
būtų lietuviški ir taisyklingi.
Rašyba yra tik sutartinis daly
kas.
i
Mfimi kalba per pastaruosius
50 metų pergyveno revoliuciją,
beveik nežinomą k^tų kalbų is
torijai. Iš gaivalinės kalbos ji
staiga tapo kultūros kalba. To
dėl ji tokia "sunki" ir slidi, bet
drauge tokia įdomi ir judri, kaip
verdenė. Todėl ir kalbininkams
sunku ją sureguliuoti, todėl ir
maišaties visuomet tiek daug.
Bet turėkime kantrybės ir mo
kykimės.
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