
Nr. 46 * 1950 m. lapkričio 16. 

M Ū S U  
VISUOMENĖJ 

Vienintelis? 
Praėjusiuose rinkimuose lietu

vių kandidatų beveik nebuvo ma
tyti. Vien tik Chicagoj lietuviai 
turėjo savo kandidatą į apskri
ties iždininko vietą, bet ir apie 
jį prieš rinkimus ne labai daug 
tekalbėjo. Vis dėlto J. Brenza iš
rinktas beveik 5 milionus gyven
tojų turinčio apskrities iždinin
ku. Tai yra didelė, Įtakinga vieta, 
kuri, jeigu bus išnaudota taip, 
kaip iš lietuvio turėtumėm lauk
ti, lietuviams tikrai reikšminga. 

J. Brenza ar tik nebus vienin
telis lietuvis, šiuose rinkimuose 
dalyvavęs ir laimėjęs. Tiesa, 
Connecticute kandidatavo į vie-
tinį senatą adv. Mančiūnas, bet 
tuo tarpu hartfordiečiai nieko 
nepranešė, ar jis rinkimus lai
mėjo. 

žinoma, Cliicagoje nei Bren
za, nei kitas lietuvių kandida
tas negalėtų būti išrintas vien 
lietuvių balsais. Brenza gavo ar
ti mtliono balsų. Lietuviu Chica-
je, ne tik balsuojančių, bet ir iš 
viso tėra* vos dešimta to skai
čiaus dalis. Vadinasi, norint, kad 
lietuvis būtų išrinktas, jam rei
kia būti populiariam ir kitų tar
pe, be to, reikia turėti įtakos ir 
politinių, veikėjų tarpe. Kitaip ir 
nominacijų negalima pasiekti 

Chicagos demokratai nesutiko 
nei vieno lietuvio įsileisti į kan
didatus. Tai padarė respubliko
nai, kurie šiuo atveju geriau 
jvertino lietuvių interesus. To, 
greičiausiai, irgi nebūtų, jeigu 
jų vadovybėje lietuviai neturėtų 
kito įtakingo ir veiklaus lietuvio 
— A. Olio. O jo vardas kyla 
aukštyn. Chicago Daily Tribune 
rašo, kad po šių rinkimų, kada 
Chicagos sanitarijos skyriuje su
sidarė respublikonų dauguma, 
A. Olis yra pirmutinis kandida
tas i to skyriaus pirmininko vie
tą. Esą, nebent jis neapsiimtų ei
ti dėl paskutiniu laiku kiek su
šlubavusios sveikatos, tada būtų 
renkamas pirmininku kitas. Nu
rodo, kad Olis savo pareigose pa
sižymėjo dideliu energingumu, 
kad jis buvo pradininkas tyrinė
jimo, kurio dėka išaiškintos sani
tarijos skyriaus negerovės ir pa
keistas superintendentas. 

Tai rodo, A. Olis yra pelnyta! 
pasiekęs įtakos ir tik to dėka 
respublikonų partija sutiko duo
ti .progos ir kitiems lietuviams 
siekti žymesnių politinių pareigų. 

Tokiais atvejais lietuviams ne
turėtų turėti reikšmės, ar mūsų 
tautietis kandidatuoja tos ar ki
tos partijos sąraše, taip pat ne
turėtų būti svarbu, kurioje mūsų 
visuomeninio gyvenimo srovėje 
jis dalyvauja. Pavyzdžiui, Bren
za nėra lietuvių tautinės srovės 
veikėjas. Jis, berods, daugiau ar
timas katalikų srovei, — jei ne 
kuo kitu, tai bent tuo, kad yra 
žinomas finansinis rėmėjas kata
likų institucijų bei spaudos (jei 
neklystame, esąs bene vienas iš 
Draugo direktorių, ar panašiai). 
Tačiau matėme, kad aktyviausiai 
jo kandidatūrą rėmė kaip tik 
Chicagos lietuviai tautininkai, o 
kiti, jų tarpe ir Draugas, buvo 
gana santūrūs ... Kodėl taip ? 
Turbūt, tik todėl, kad čia irgi 
praktikoje pasirodo taikymas 
principo — kas pirmiau, tautiniai 
ar kiti interesai. Tautininkai ne
klausinėjo, ar lietuvis kandida
tas lanko ar nelanko bažnyčią, 
jie matė tik kandidatą lietuvį. 

Tiesa, buvo kalbų, kad J. Bren-
zą ir lenkai laiko savo kandidatu. 
Chicagiečiai tą turi geriau žino
ti, ir mes susilaikome nuo tų gan
dų nagrinėjimo. Jei visa eilė Chi
cagos lietuvių pripažino jį rem
tiną, kaip lietuvių kandidatą, tai 
neturim pamato tvirtinti, kad jie 
nežinojo, ką daro. Dabar, kai J. 
Brenza yra išrinktas, bus progos 
įsitikinti, ar jie neapsiriko, šiuo 
atveju mes kalbame tik apie tai, 
kad, jeigu pasitaiko reta galimy
bė lietuviui siekti žymesnės vie
tos, tai visi lietuviai turi atidė-
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Tibetas pasiduoda 
Paskutines žinios iš Tibeto 

sako, kad Tibeto delegacija — 
būrys dvasininkų ir vienuolių 
išvyko į Kiniją derėtis dėl karo 
paliaubų ir taikos. Pasipriešini
mas prieš įsiveržusią Kinijos 
komunistinę armiją esąs sustab
domas ... 

Sunku buvo ir tikėtis kito
kios išeities. Tiesa, kaip tik tuo 
metu, kada komunistai įsiveržė 
į Tibetą, Jungtinės Tautos pri
ėmė nutarimą, kuriuo sustipri
namos priemonės prieš agresi
ją. Tačiau tas sustiprinimas tuo 
tarpu tebėra dar tik popieriuje. 

Be to, ir šiaip ką nors pada
ryti dėl Tibeto, pasirodė, nebū
tų lengva. Tiesa, Tibeto valdžia 
kreipėsi į Jungtines Tautas, pra
šydama pagalbos prieš užpuoli
mą. Bet. .. Tibeto vyriausybė 
yra savotiška, ji, iii to, formaliai 

santykių su užsieniais pati nei 
nepalaikė (teorijoj Kinija turėjo 
kalbėti už Tibetą), taigi Tibetas 
nėra nei JTO narys. Todėl jo 
valdžios skundas Saugumo Ta
ryboj galėtų būti tik tuo atve
ju svarstomas, jei kuri kita 
valstybė, JTO narys, tą skundą 
paremtų. Skundas atėjo, o parė
mė jų tuo tarpu taip ir nepasi ro
dė. Visi žino, kad yra pagalbos 
šauksmas, bet nėra kas į j; tei
giamai atsakytų. Nejauki tyla... 

Galėjo, žinoma, tą skundą pa
remti senoji Kinijos delegacija, 
bet vien jos parėmimas šiandie
ną būtų silpnas, kada ta pati 
delegacija yra blogesnėj padėty, 
negu Tibeto valdžia. 

Taigi Tibeto kapituliacija lyg 
ir išgelbsti iš keblumo JTO. ku
rie nieko negalėjo padaryti... 

Aukokite knygų 
Pennsylvanijos Universitetas 

Philadephijoje jau prieš kele
rius metus yra įsteigęs baltų ir 
slavų filologijos skyrių, kuria
me yra skaitomi moksliniai lie
tuvių kalbos ir literatūros kur
sai. Tai vienintelis JAV univer
sitetas, kuris leidžia pasirinkti 
lituanistiką universitetinių stu
dijų dalyku ir baigusiems duoda 
tos mokslo srities diplomus. 

Deja, studijas sunkina lietu
viškų knygų stoka. Tiesa, uni
versiteto biblioteka yra įsigiju
si veik visus naujuosius lietu
viškus leidinius, bet' senesniųjų 
jai dar labai trūksta. Todėl ir 
kreipiamės į lietuvių visuome
nę, prašydami aukoti lietuviškų 
knygų. Didelio Pennsylvanijos 
Universiteto biblioteka būtų, be 
to, ir labai gera apsauga lietu
viškoms knygoms, kurios pas 
privačius savininkus kartais ir 
žūva. Tinka visokios lietuviškos 
knygos: poezijos rinkiniai ir 
apysakos, mokslo ir populiari-
niai leidiniai, žurnalu ir senes

niųjų laikraščių komplektai ar 
net atskiri numeriai. 

Mūsų universiteto biblioteko
je sudėtos knygos prieinamos 
visiems mokslininkams, ar jie 
bus surišti su Pennsylvanijos 
Universitetu ar ne. Per "inter-
library loan" mokslininkai litu
anistai gyveną toli nuo Phila-
delphijos, kad ir Clevelande ar 
Čikagoje ar Kalifornijoje, gali 
naudotis universiteto knygomis 
savo gyvenamojoje vietoje. Tai
gi lietuviškos knygos bus daug 
naudingesnės lituanistikos stu
dijoms padovanotos šiai biblio
tekai, negu kur paslėptos ir ty
rinėtojams neprieinamos. 

Knygas prašome siųsti šiuo 
adresu: 

Baltic Studies, 
University of Pennsylvania* 
3423 Woodland Ave., 

.Philadelphia 4,. Pa. 
Pasirašė: 

Alfred Semt 
Vincas Krėvė - Mickevičius 
Antanas Salys 

ti į šalį kitus sumetimus ir steng
tis, kad laimėtų lietuvis. Nes tai 
yra vienintelis kelias lietuviams 
pasiekti daugiau įtakos šio kraš, 
to gyvenime. A. Olio pavyzdys 
yra tam geriausias liudininkas. 

Kad tik ir Taryboj pana
šiai neišeitų •. • 

Visi laukia, kad ALT šį sa
vaitgalį tars svarų žodį aktua
liuoju bendruomenės klausimu. 
Bet yra pagrindo baimintis, ar 
reikalas bus apsvarstytas iš es
mės ... Tokios baimės sukelia 
kai kurie kiti pavyzdžiai, kaip 
kartais prie to klausimo prieina
ma. štai pas mus susirinko visa 
eile pranešimų ir nuomonių apie 
tai, kaip tas klausimas buvo 
"svarstytas" Waterburyje ALT 
skyriaus sukviestame organiza
cijų atstovų susirinkime. Pasa
koja, kad diskusijų vadovai, vie
toj parengę išsamų pranešimą, 
kuriame būtų aiškiai išdėstyta, 
Ką reiškia bendruomeninio orga
nizavimosi sumanymas, koks tas 
susiorganizavimas galėtų būti ir 
kodėl jis, manoma, yra reika
lingas bei naudingas, pradėjo vi
sai iš kito galo. Pradėjo nuo 
"aliarmo", kad čia kaž kas su
galvojo "griauti" Amerikos lie
tuvių organizacijas ir pačią 
brangiąją Tarybą! Prie tokio 

"aliarmo", sako, tuojau prisidėjo 
visa eilė pasipiktinimų, kurių 
prasmė visų vienoda: "Mums ne
reikia kaž kokių prasimanymų, 
mes ir taip gerei veikiam, kam 
mus niekina" ir tt. 

žinoma, po tokio "svarstymo" 
negalėjo nutarti nieko kita, kaip 
tik "palikti tą klausymą spręsti 
Tarybai". Ir tai gerai, nes būtų 
nenuostabu, jei po tokių dis
kusijų būtų nutarta tiesiog "pa
skelbti karą prieš agresorius". 
... Ypač, kada diskusijose, sako, 
dalyvavę ir tokių lietuviško vei
kimo "žinovų", kuriems esą ne
aišku ką reiškia "vokiškas" (!) 
žodis Vlikas... 

Ar Taryboj tas klausimas bus 
rimčiau svarstomas, greit pa
matysim. Jis gali būti rimtai 
apsvarstytas ir gali būti pada
rytos rimtos išvados, jeigu 
svarstymo pagrindan nebus pa
dėti prasimanyti baubai apie 
griovimus ar magiškas lazdeles. 
Ir jei nebus pasitenkinta nusi
raminimu, kad "aš ir taip esu 
lietuvis, kam čia man reikia 
kažkokių lietuvio bilietų". 

Apie tokias kalbas sakoma, 
kad "girdėjo skambinant, bet 
nežino, kurioj bažnyčioj". Ta
ryba, prieš pradėdama svarstyti 
klausimą, tikimės, bus geriau 
įsiklausiusi, iš kur ir kas skam
ba. 
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Žiema Lietuvos miškuose 
V. Augustino nuotrauka 

BUS ILSAS ŽIEMOS KARAS 
Korėjoj Jungtinių Tautų ir 

korėjiečių kariuomenė vėl pa
mažu žygiuoja pirmyn, Mandžū-
rijos sienos link, susidurdamos 
su silpnu pasipriešinimu. O visas 
pasaulis laukia, kas toliau bus, 
su klaustuku prieš akis: ką Ki
nijos komunistai galvoja? 

Mįslė ne visai lengva atspėti. 
Kai stiprios kinų pajėgos įsikišo 
į kovas, atrodė, kad beveik jau 
pasiektas laimėjimas staiga ga
li virsti katastrofa. Tiesa, Jung
tinių Tautų pajėgos Korėjoj da
bar stiprios. Kariuomenės skai
čius jau arti 300,000, ginklų yra 
gerų ir gana daug. Aviacijos 
bombardavimas galėjo ir pri
versti kinus kiek susimąstyti. 
Bet vis dėlto neatrodo, kad ta 
buvo priežastis staigaus jų ap-
tilimo ir traukimosi. Nors ir da
bar naujos jų pajėgos iš Man-
džūrijos tebetraukia į Korėją. 

Greičiausiai, kad jie planuoja 
tęsti partizaninio pobūdžio ka
rą, kuriam didelis talkininkas 
tuo tarpu bus... "generolas 
žiema. Jau ir dabar amerikie
čiai susiduria su didžiausiu pa
sipriešinimu nebe iš kiniečių, 
bet iš šalčio. Skubiai siunčiami 
žieminiai drabužiai 

JTO tuo tarpu pareikalavo Ki
nijos komunistinę valdžią pasi
aiškinti dėl įsikišimo į Korėjoje 
vykstantį karą. Anksčiau kvietė 
pasikalbėti dėl Formozos. Kinai 
atsakė kiniškai... Jie anksčiau 
tylėjo dėl pirmojo pakvietimo. 
Dabar — pirmąjį kvietimą pri
ėmė ir delegacija vyksta, o ant
rąjį kvietimą atmetė. Vis dėlto 
manoma, kad pasikalbėjime su
sijungs visi reikalai: ir Formo-
za, ir Korėja, o taip pat gal ir 
Tibetas bei Indokinija. Kils ir 
Kinijos atstovavimo Jungtinių 
Tautų Organizacijoj klausimas. 
Tų klausimų, tur būt, užteks 
visai žiemai1, o tuo tarpu Korė

joj karo irgi užteks ne trum
pesniam laikui... 

Korėjoje turės daug reikšmės, 
ar galės būti susitarta dėl elek
tros stočių ant Yalu upės. Kini
jai (taip pat ir rusams) tos sto
tys, atrodo, labiau rūpi, net ne

gu Korėjos komunistų likimas, 
nes įsikišimas įvyko tik tada, 
kai ėmė grėsti pavojus toms 
stotims. O juk savo laiku, jei 
kinai būtų įsikišę, buvo labai 
lengva suvaryti amerikiečius į 
jūrą, tačiau jie to nedarg. 

TRUMPAI KALBANT 
• Didžiojoje Britanijoj paskuti
niuoju laiku įvyko visa eilė sa
botažinių veiksmų karinėse įmo
nėse, kariniuose sandėliuose ir 
uostuose. Daug kur buvo sukelti 
gaisrai. 

• Anglijoje, Shaffelde, turėjo 
įvykti komunistų rengtas vadi
namas taikos kongresas, kurį 
Attlee pavadino kongresu Vaka
rų Europai apgauti. Anglijos vy
riausybei atsisakius duoti vizas 
žymiausiems Maskvos agentams, 
kongresas įvykstąs Varšuvoje. 

• Vokietijoje, pagal Atlanto Są
jungos susitarimą, vyksta dide
lis amerikiečių, anglų ir prancū
zų kariuomenių persigrupavi-
mas. 

• Amerikiečiai, Atlanto Sąjun
gos susitarimu, Bordeaux mies
te, Prancūzijoje, įkuria didelę 
karo bazę. 

• JAV reikalauja, kad Rusija 
tuoj mokėtų karo metu užtrauk
tą 11 bilionų dolerių skolą ir 
grąžintų 100 paskolintų laivų. 

• Šveicarija savo saugumui su
stiprinti vėl paskyrė 112 milionų 
dolerių. Tie pinigai bus sunaudo
ti tik tankų pagerinimui. 

• Ukrainiečių laikraščiai prane
ša, kad Ukrainos laisvės kovų 
vadas gen. Taras čiuprinka žu
vo nuo komunistų. Kovai vado
vauti ėmėsi jo pavaduotojas pik. 
Wasyl Kowal. 

• Prancūzijos komunistų vadas 
Thorez, kuris paskutiniu motu 
sirgo, liuksusiniu lėktuvu išvež
tas į Rusiją. Lėktuvą atsiuntė 
MaskvpU 

• Jugoslavijoje Tito uždarė Al
banijos ambasadą. Esą, visi am
basados tarnautojai dirbę Mas
kvai ir kenkę Jugoslavijai. 
• Senatorius Taft praeiškė, kad 
jis sutiktų būti respublikonų 
partijos kandidatu į prezidentus, 
jeigu party^ padarytų toių nu
tarimą. 

• Venecueloj įvyko riaušės. Nu
šautas prezidentas. Riaušės nu
malšintos ir prezidento žudikas 
suimtas. Jis buvo sužeistas, li
goninėj griebė sargybinio ginklą 
ir tada ten taip pat buvo nušau
tas. 
• Kanados lėktuvas, kuriuo iš 
Romos grįžo maldininkai, Pran
cūzijos Alpėse, ties Grenobliu, 
sprogo, žuvo 44 keleiviai ir 7 
įgulos nariai. 

• Japonijoje, MacArthuro vado
vybėje 31 stovykloje apmokomi 
75,000 japonų. Tai militarizuo
ta apsaugos policija. 

• Šįmetinė Nobelio literatūros 
premija paskirta dviems auto
riams: William Faulkmer (ame
rikiečiui iš Oxford, Miss,) ir 
Berrtrand Russell (anglui). Che
mijos premija paskirta dviems 
vokiečių mokslininkams — Otto 
Diels ir Kurt Aider. 

ŠIOJE ŠALYJE 
• f < 

IŠVADOS Iš RINKIMŲ šią sa
vaitę buvo daugiausiai svarsty
tas klausimas visoje Amerikoje. 

Suskaičius balsus, paaiškėjo, 
kad Atstovų Rūmuose demokra
tų — respublikonų santykis da
bar bus 235 — 199. Buvo 263 
171. Senate skirtumas dar la
biau sumažėjo, nes buvo 54 —42, 
o dabar bus 49 — 47! Be to, 
Connecticut senatorius demokra
tas surinko vos tik apie 920 
balsų daugiau už respublikoną. 
Respublikonai reikalauja balsus 
dar kartą skaičiuoti. Demokra
tai tam priešinasi. Teismai turės 
tą klausimą spręsti. Jei perskai
čiavus pasirodytų kokia klaida 
ir pasirodytų, kad iš Connecti
cut© išrinktas respublikonas, tai 
Senate balsai pasidalintų 48 — 
48 ir tada tik viceprezidentas, 
kuris drauge yra ir Senato pirmi
ninkas, sudarytų persvarą de
mokratų naudai. 

Bet paskirstymas pagal par
tijų etiketes dar nedaug pasako. 
Nes atstovai ir senatoriai balsuo
ja ne pagal partijos programą, o 
pagal savo įsitikinimus. Kurie 
maždaug žino išrinktųjų indivi
dualius nusistatymas, kongreso 
vaizdą taip piešia: 

Trumano programai ir demo-
ratų partijos linijai visada išti
kimų atsovų yra 92, o senatorių 
12. Tokių, kurie dažniausiai pa
laiko demokratų partijos liniją 
rūmuose yra 94, senate 25. Be 
to, ir iš respublikonų yra tokių, 
kurie gana dažnai balsuoja su de
mokratais. Tokiu rūmuose yra 
11, o senate 5. Taigi, tokių bal
sų, kurie gali palaikyti Trumano 
Fair Deal programa, tikrų balsų 
21^' rūmuose ir tik 12.59? sena
te, bet daugeliu atveiu tokiu bal
sų galima tikėtis iki 46 % rm 
muose ir iki 43.5 ̂  senate ... 

Mat, Hors iš vardo demokratai 
ir turi daugumą, bet demokratų 
dalis yra yra iš pietinių valsty
bių, iš anapus Dixi upės, todėl ir 
"dixikratais" Tie Trumano pro
gramai priešingi labiau už res
publikonus ir prieš ją visada re
mia respublikonus Tų pietiečių 
demokratų yra 49 rūmuose ir 
12 senate. Sudėjus juos su tais 
republikonais, kurie aiškiai prie
šingi Trumano siūlomoms refor
moms, susidaro opozicija toms 
reformoms 54% rūmuose ir 
56.5r? senate, ši opozicija yra 
visai tvirta, tuo tarpu galimų 
Trumano reformų šalininkų ma
žuma yra mišri, sudaryta iš 
įvairių atspalvių, kurių tarpe tik
rų yra tik 21% rūmuose ir tik 
21.5% Senate. Tad ir be prana
šų galima numatyti, kad Truma
no reformų programa turės būti 
porai metų padėta į stalčių ... 

Mažiau aiškumo, kokios įtakos 
šie rinkimai turės Amerikos už
sienių politikoje. Pažymėtina, 
rinkimai šiuo atžvilgiu parodė 
aiškų nusistatymą prieš komu
nistus. Abi partijos sakėsi, kad 
jos stovi prieš komunizmo ban

gos sustabdymą. Visas klausimas 
sukasi apie tai, katros partijos 
atstovai nuoširdesni to sulaiky
mo siekime ir katros atstovai 
numato geresnes priemones tam 
tikslui. Pažymėtina ir tai, kad 
stipriai rinkimus laimėjęs Taftas 
daugelio rinkėjų akyse buvo lyg 
ir izoliacionistas, nors jau po 
rinkimų jis pareiškė, būti izolia-
cionistu šiandien būtų beprotiš
ka. Bet Illinois Dirksenas laimėjo 
rinkimus gana stipriai pabrėžda
mas izoliacianistinę programą... 

Greičiausiai, kad pasipriešini
mas komunistų ekspansijai bus 
tęsiamas ir toliau, tik respubli
konai ims tikrinti visos tos akci
jos tikslingumą. Tas tikrinimas 
akciją sulėtins, gal ir sumažins, 
o ar pagerins — laikas turės pa
rodyti. Pažymėtina, kad nei vie
na partija nekalbėjo apie komu
nistų ekspansijos grąžinimą at
gal, o tik apie jos plėtimosi su
stabdymą ... 



KAS ir KUR 
J Pavergtoje Lietuvoje komu
nistai pradėjo iš žemės ūkio 
Akademijos šalinti senuosius 
profesorius. Atleistas žemės 
ijkio mašinų specialistas prof. 
Kundrotas ir apkaltintas ken
kimu komunistinei dvasiai.- Yra 
ir daugiau atleistų. Nukentėjo 
ir komunistinis rektorius Matas 
llickys, kuris nemažai garbino 
Maskvą. Ir jis pakeistas geres
niu, iš Maskvos atgabentu rusu. 

• Maskvai parsidavęs gen. Vit
kauskas, kaip praneša komunis
tiniai laikraščiai, apdovanotas 
aukščiausiu Lenino ordenu. 

• Didžiosios Britanijos Lietu
vių Sąjungai priklauso 2,288 
nariai. Sąjungos metiniame su
važiavime ministeris B. K. Ba
lutis išrinktas garbės nariu. 

• Lapkričio 16 ir 17 dienomis 
baletininkai T. Babuškinaitė ir 
A. Liepinas pakviesti išpildyti 
programą Bostono šokių teatre. 
Tas pakvietimas gautas po sėk
mingo pasirodymo So. Bostono 
lietuviams. 

• Chicagietis Jonas Brenza, 
kandidatavęs respublikonų są-
rašę, išrinktas Cook apskrities 
iždininku, 

• Dail. Adolfas Valeška Chica-
goje atidaro bažnytinio meno 
dirbtuvę. 
• Rašytojas Jonas Navardaus-
kas, gyvenąs Kanadoje, ruošia
si išleisti novelių knygą, kuri 
vadinsis Auksinių vakarų daina. 

• Muencheno, Wuedzbu*go ir 
Ambergo miestuose, Vokietijoj, 
skubiai statomi dideli barakai. 
Juose bus apgyvendinti DP, iš
kelti iš kareivinių kurias užima 
kariuomene. 

• Juzė Krištolaitytė, operos so
listė, iš Worcesterio persikelia 
gyventi i So. Bostoną. 

• J. čunovienė, buvusi Kauno 
baleto artistė, gyvenanti Aus
tralijoj, Perthe, paruošė "Gul
bių ežero" ir Copellia" baletus. 
Su skrajojančiu Linley Wilson 
teatru keliauja po visą Austra
liją. Pastatymams dekoracijas 
darė Vacl. Ratas. 

• Australijon nuvykusi Elena 
Kepalaitė, išraiškos šokio šokė
ja, gražiai pasirodė Melbourno 
miesto salėj#, 

• Rusų pagrobtoje Lietuvoje 
nepaprastai sumažėjo gyvulių ir 
paukščių. Komunistų partija sie
kia, kad 1951 metais būtų 300, 
000 kiaulių (1939 m. buvo 
1,279,000), 360,000 avių (buvo 
1,192,000), paukščių 1,300,000 
(buvo 2,700,000). Jei tik tokių 
skaičių siekia, t»i kiek dabar 
yra ? 

• Lapkričio S d. Hannoveryje, 
Vokietijoj, įvyko lietuviams va
dovaujančių asmenų pasitari
mas. Bendruomenės pirminin
kas Pr. Zunde pranešė, kad Vo
kietijoj dar yra 11,408 lietuviai, 
gyvena 164 vietovėse. 

Senatoriaus Robefto Tafto 
perrinkimas į senatą šiuo kri-
tingu Amerikos ir pasaulio is
torijos laikotapiu yra džiugus 
įvykis visiems geros valios žmo
nėms. Lygiu būdu tai ya įro
dymas, kad teisingumas ir pa
dorumas net ir politikoje dar 
nėra nustoję savo svorio. Daug 
pajuokos ir netgi šmeižto buvo 
nukreipta į senatorių Taftą, bet 
tautą atskyrė pelus nuo grūdų 
ir milžiniška balsų dauguma tre
čią kartą palydėjo Taftą į sena
tą. Ne tik ūkininkai ir miestė-
nai, pramonininkai ir laisvųjų 
profesijų žmonės, bet ir darbi
ninkai balsavo už Taftą. Vieną 
sykį darbininkų paklaustas, ko-

IKI NAUJŲ METŲ DIDŽIOJI 

S L I U P T A R N I Ų  
knyga tik už 3 dolerius! 

Geriausia Žiemos švenčių (Kalėdų) dovana 
jums patiems, jūsy giminėmes ir draugams. 

Skaitydami ŠLIUPTARNIŲ talygą, matysite 
Amerikos lietuviu nuveiktus darbus dėl lietu
vybės, kultūros ir geresnio, šviesesnio gyvenimo; 
taipgi Uil»i karštas kovas "šliuptarnių" su 

"kryžiokais" 

Tai iš tikrųjų yra pirmutinė lietuvių literatūroje 
knyga, kurioje atsimuša Amerikos lietuvių 
gyvenimas, tarsi veidrodyje arba teatro filmoje. 
652 dideli puslapiai; kieti drobės viršeliai; 
Dr. šliupo, "dėdės" šerno ir kun. Dembskio 
atvaizdai; o kaina dabar tik S 3.00! 

Bet po Naujų Metų ir vėl bus $ 5.00 
Reikalaukit (tuoj, kad nepritrūktų!) šiuo adresu: 

Dr. Al. 31argeris 
3325 So. Halsted St., Chicago 8, 111. 

• Komunistiniai laikraščiai pra
neša, kad kompozitorius A. Ra
čiūnas, pagal Ant. Venclovos 
veikalą, parašė operą "Marytė". 
Tfci Diryoje savo laiku aprašy
tos M. Melnikaitės garbei... 

% 
• Chicagoje į Lietuvių Rašyto
jų Klubo valdybą išrinkti: Ben. 
Bf brauskas, J. švaistas - Bal
čiūnas ir Sonė Pipiraitė. 

• Laikraštininkas Jonas Grigo-
laitis, 4 metus kalėjęs vokiečių 
kalėjimuose, šiuo metu serga ir 
labai reikalingas paramos. Gy
vena iHanau DP stovykloje. 

• Lietuvių Bibliografinei Tar
nybai, vadovaujamai Aleksand
ro Ružancovo, suėjo 5 metai. 
Bibliografinė Tarnyba dabar jsi-
kurusi Danville, 111. Iki šių me
tų spalio 1 d. Tarnyba buvo įre
gistravusi 1,020 lietuviškų kny
gų, brošiūrų, laikraščių ir žur
nalų. 

• Muzikas Jeronimas Kačinskas 
So. Bostone veda vietos lietuvių 
chorą, moko norinčius pramokti 
muzikos ir komponuoja naujas 

I dainas bei giesmes, šiuo metu 
| daugiausiai dirba rašydamas mu-
j ziką mišioms. 

į • Dail. A. Tamošaitis, gyvenąs 
| Kanadoje, deda pastangas įkur-
j ti lietuvišką kaimą. Turi jau nu-
I matęs ir vietą, pusiaukelėje tarp 
j Montrealio ir Toronto, šalia 
i Lauryno upės. Kanados lietuviai 
| tokio kaimo steigimu labai do-
• misi. 

® Švedijos Lietuvių Draugija 
; nusiskundžia, kad labai gousėja 
mišrių šeimų kūrimas. 

• New Yorkke nuo paralyžiaus 
j mirė Antanas Mikalauskas, bu
vęs SLA viceprezidentas. Mirė 

; turėdamas 60 metu amžiaus. 

del, jo nuomone, darbininkai 
turėtų už jį balsuoti, Taftai 
trumpai atsakė: "Aš stoviu UŽ 
santvarką, kuri jums patikrino 
aukščiausią gyvenimo standartą 
ir aš stengiuosi jus apginti nuo 
komunistų". Ir to, matyt, už
teko. 

Preėjusieji rinkimai atnešė ir 
kitų gerų žinių. New Yorko 
valstybėje susiblokavus demo
kratams, respublikonams ir li
beralams, buvo pagaliau nuga
lėtas Vito Marcantonio, .vienin
telis komunistų "garsiakalbis" 
Jungtinių Valstybių Kongrese. 

Kalifornijoj respublikonų kan
didatas į senatą R. Nixonas nu
galėjo bolševikuojančią Elenę. 
Gahagan Douglas, kino artisto 
Melvyn Douglas žmoną, o sena
jame Connecticute vienas di
džiausių velionies Roosevelto 
"svieto lygintojų", gubernato
rius Shester Bowles buvo nu 
galėtas respublikono J. Lodge. 

Viską draugėn sudėjus, šiuos 
rinkimus galima vertinti kaip 
posūkį dešinėn, kaip įspėjimą, 
kad tolesnis slinkimas į Angli
jos pobūdžio socializmą tuo tar
pu dar yra per ankstyvas. Lygiu 
būdu šiuos rinkimus galima aiš
kinti, kaip tautos pasisakymą 
už griežtesnę politiką su komu
nistais tiek krašto viduje, tiek 
ir už valstybės ribų. Visa tai. 
be abejo, yra geras ženklas. Ta
čiau didžioji problema — ko
munizmo galybės sutriuškini
mas — visvien tebestovi prieš 
akis. Jai išspręsti reikės visų 
gerųjų pasaulio pajėgų talkinin 
kavimo, kurioms vadovauti li
kimas yra paskyręs Ameriką. 

Kenčiančiai lietuvių tautai ir 
kitoms bolševikų naikinamoms 
tautoms šie rinkimai yra lyg 
tolimas malonus vėjelio pūste
lėjimas, silpnutė prošvaistė tam
sybių miglose. Atrodo, kad ir ši 
šalis po truputį pradeda supras 
ti, jog pastovi taika su bolše
vikais nėra įmanoma, bet tėra 
įmanomas konflikto atidėjimas.-
Anksčiau ar vėliau teks stoti 
žūtbūtinėn kovon su komunis
tais ir — arba juos nugalėti, ar 
žūti. šiandien labiau, negu bet 
kada anksčiau, yra pranašingas 
Abraomo Lincolno posakis, pa
sak kurio žmonija negali gyven
ti pusiau laisva ir pusiau pa
vergta. 

Praėjusių rinkimų nuotaikos 
ir pasekmės kiek sustiprino mū
sų viltis, kad ateities žmonija 
bus laisva žmonija ir kad vergo
vė ir priespauda bus visur am
žinai panaikinta. 

Julius Smetona 

MŪSŲ KALBA loja 
Pranas Skardžius 

KURGI TAS PRANAŠUMAS? 
(Tęsinys) 

3. TARPTAUTINĖS SVETI
MYBES IR SLAVIŠKI SKOLI

NIAI 

Svarstant svetimybių rašybą, 
dažnai tarptautinės svetimybės 
suplakamos su slaviškais skoli
niais, ir vėliau iš to daromos 
klaidingos išvados. Tai ypač 
lengvai gali atsitikti dėl to, kad 
dalį bendrų kultūros žodžių esa
me gavę ne iš tiesioginių pirmi
nių šaltinių, bet per kaimynines 
slavų kalbas, pvz.: apaštalas* 
cukrus, Kalėdos, kryžius, mišią, 
pipiras, rožė, šilkas ir kt. šitos 
rūšies žodžių prolytės slavų kal
bose yra įgavusios būdingų sla
viškų tiek garsinių, tiek for
minių atmainų; pvz. apaštalas* 
jei jis tiesiogiai būtų paskolin
tas iš sen. graikų apostolos, šian
dien mūsų būtų vadinamas 
apostolas; lot. missa, tiesiogiai 
patekusi mūsų kalbon, dabar 
skambėtų misa, ne mišią (iš len
kų misza), ir tt. Dėl šitų at
mainų, įvykusių slavų kalbose, 
tos rūšies skoliniai mums visų 
pirma yra slaviški, ne graikiški, 
lotyniški ar kitokie. Lygiai taip 
pat mums slaviški skoliniai yra 
ir andarokas, kvartūkas, ukno-
lis, nors jie per gudų lenkų kal
bas yra kilę iš vokiečių kalbos. 
Tos pat rūšies pagaliau yra ir 
dijokas su fijolka (arba pijol-
ka): dijokas yra per gudų dijak 
(djak) perdirbtas iš graikų dia
konas lygiai taip pat, kaip kad 
iš to pat žodžio per lenkų žak 
yra išrėdėjęs mūsų žėkas, o 
fijolka per lenkų fijalka yra ki
lusi iš lot. viola. Tiek pirmasis, 
tiek antrasis iš jų, be kitų žy
mių atmainų (gudų djak yra at
metęs graikišką kaitmenį -onos> 
o lenkų fijalka, yra pradinį v 
pakeitusi į f, ir gale pridėjusi 
priesagą -ką), turi dar įterptinį 
slavišką jota, todėl nei dijokas. 
nei fijalka šiuo atžvilgiu niekuo 
nesiskiria nuo pijoko, pijony-
čios (iš gudų lenkų pijak, pi-
janica) arba praiėvo, praiovo 
(iš gudų projava). Dėl slaviško 
joto plg. dar: alijošius (iš lenkų 
elijasz), Marijošius (iš lenkų 
Marjasz), Mesijošius (iš lenkų 
Mes-vjasz), Tobijošius ir kt. 

Bet dabartinėj bendrinėj kal
boj daugelio sus]avintų tarptau
tinių žodžių nebe varto j ame arba 
stengiamės nebevartoti. Pvz. 
užuot slaviškų skoliniu advako-
tas, begemotas, elinas, garpūnas, 
gusaras, jumoras, kotlietas, pra

lotas, Skarlatina, škotas ir kt. 
dabar jau vartojame arba pata
riame vartoti advokatas (iš lot. 
advocatus), behemotas (iš heb
rajų behemoth, plg. anglų be
hemoth, vok. Behemoth ir kt.), 
helenas (iš graikų hellen, plg. 
anglų Hellene, pre. hellene, vok. 
Hellene), harpūnas (plg. anglų 
harpoon, olandų harpoen, vok. 
Harpūne, pre. harpon ir kt.), hu
saras (iš vengrų huszar, plg. 
anglų hussar, pre. hussard, vok. 
Husar), humoras (iš lot. hūmor; 
jumoras yra rusiškas žodis!), 
kotletas (iš pre. cotelette, su 
panašia priesaga kaip kvarte
tas, sonetas ir kt.), prelatas iš 
lot. praelatus), skarlatina- (plg. 
anglų scarlatina, pre. scarlatine 
ir kt. iš lot. scarlatum), skotas 
(iš anglų Scot; škotas yra pa
skolintas iš lenk. szkot). 

šituo keliu eidami, mes kiek 
ir kur galėdami vengiame ne
reikalingo tarptautinių sveti
mybių suslavinimo ir imame 
vartoti tokias tų svetimybių ly
tis, kurios daugiau sutinka su 
antikinių arba žymesnių V. Eu
ropos kalbų atitikmenimis. Bet 
šitaip darydami, mes nesielgia
me šabloniškai ir nereikalingai 
neiškrypstame į kraštutinybes. 
Senų, jau plačiai įsigalėjusių 
liaudinių slaviškų skolinių (pvz. 
apaštalas, kryžius, mišią, rožė 
ir kt.) mes dabar nebeatitaiso-
me, nes tai būtų nereikalingas 
ir dirbtinis žygis. Kitus slaviš
kus tarptautinių žodžių perdir
binius pakeičiame ištisais savais 
žodžiais; pvz. alijošiaus vietoje 
vartojame gražų savo žodi gajus 
(kirčiuojamas pirmasis skiemuo, 
panašiai kaip Šlajus, vajus ir 
kt.), o lenkišką fijolką pakei
čiame kvapute, žibute arba ži
buokle, visai panašiai, kaip 
kad lotyniška konvalija gali bū
ti pakeista gražiais lietuviškais 
dariniais gludišius ir pakalnutė. 
Norėdami galėtume vartoti ir 

lotynišką lytį viola (be lenkiško 
joto!), visai panašiai kaip glo-
riola "spindulių vainikas apie 
šventojo galvą, dignis" ir kt., 
juo labiau, kad dabartinėj bend
rinėj kalboj lenkiško būdvardžio 
fijoletavas vietoje vartojame ar
ba patariame vartoti violetinis 
"mėlynai raudonas", per pre. 
violet, -ette kilęs iš tos pa
čios violos. O šalia gloriola, vio
la, violetinis mes bendrinėje kal
boje be jokios sunkenybės gali
me vartoti ir diakonas, ne dija-
konas, kurį P. Jonikas joto at
žvilgiu pakartotinai sieja su di-
joku: viena, diakonas visų pir
ma gali būti tiesiogiai jungia
mas su gr. diakonos, lot. diaco-
nus, kaip diametras su gr. dia-
metros, dialektas su gr. dialek-
tos ir kt. visai panašiai, kaip 
advokatas yra sietinas su lot. 
advocatus, prelatas (kirčiuoja
mas antrasis skiemuo) su lot. 
prealatus ir kt.; antra, dijokas, 
būdamas slaviškas skolinys, sa
vo jotą taip pat tur1! slaviški, 
t. y. jis visas, drauge su jotit, 
yra paskolintas iš gudų dijak 
(djak) visai panašiai, kaip fi
jolka drauge su jotu yra kilusi 
iš lenkų fijalka, grubijonas iš 
lenkų grubijan, Mesijošius iŠ 
lenk. Mesjasz (bendrinėj kalboj 
Mesijošiaus vietoj vartojamas 
Mesijas) ir kt. 

Pagaliau tam tikrais atvejais 
mes visiškai nepasmerkiame ir 
slaviškų skolinių su jotais, pvz. 
alijošius, dijokas, fijolka, grubi* 
jonas, Matijošius, Mesijošius ir 
kt. Būties vaizduojamojoje kal
boje, satirinėj poezijoj, feljeto
nuose ir kitur šios rūšies sveti
mybės gali būti vartojamos, 
bet jos neteikiamos bendrinei 
kalbai kaip specialūs pavadini 
mai, ir jų rašyba neįmama kri^ 
teriju tarptautinių svetimybių 
rašybai pagrįsti. 

(Bus daugiau) 

Pakvietimas užsirašyti Lietuvių Naujienas. 

Sieninis Kalendorius 1951 m. Free 

Skaityk ir garsinkis Lietuvių Naujienose, paveiksluotas 
32-jų puslapių mėnesinis žurnalas, {steigtas 1938 m. r< 
Prenumeratos kaina 1 metui $2.00; 3 metams $5.00. Adresuok: 

LIETUVIU NAUJIENOS 
332 N. 6th St., Philadelphia 6, Pa. 

GYVENIMO SUČIUPTAS 
J. švaistas 

( Tęsinys ii pereito numerio ) 

Ir nelaukęs jos atsakymo su iš
kreiptomis pašaipos lūpomis pats pa
skubėjo : 

— Matai, kaip kvaila, arba net 
juokinga ... Net pats nebežinau... Na, 
gerai! Eik į virtuvę, Tuojau ir aš bū
s iu. . .  

* * 

Pats Barniūnas atidarė duris. 
— A! Mister Tvirbutas. Sveiks, 

prieteliau! 
— Nepyksi, kad aš sutrukdysiu. 

Gal rengiesi kur nors pasivažinėti? 
— Well, dabar dar ne, bet po pietų 

-rr taip. Na, prašau! 
Barniūnas įsivedė svečią j savo pri

vatų kabinetą. 
-r- Aš suprantu, kad šiandien ne

turėčiau tavęs  trukdyt i .  Bet. . .  
Aš ateinu, Paul, pas tave, kaip pas 

gydytoją,  kaip  pas  gerą draugą.. .  Aš  
rimtai sergu. 

Barniūnas plačiai nusikvatojb. 
— Na, žinoma, Peter! Visai su

prantama ... Tokią šaunią puotą va^ 
kar turėjom. Nieko nuostabaus. Aš 

pats, va, slankinėju trokšdamas pasi
taisyti. Tik vienam nepatogu, supran
ti? Dabar kas kita! Na, sėskis! Ko sto
vi, kaip sučiuptas? 

Barniūnas buvo geroj nuotaikoj ir 
net linkęs į smagų išsiblaškymą. Jis 
nekreipf. ypatingo dėmesio į dramines 
Tvirbuto gaidas. Buvo pastebėjęs ir 
jo veidą apsiniaukusį, iškreiptą, bet tai 
jam atrodė visai normalu. 

— Aš, Paul, pikčiau, negu sučiup
tas  .  Aš  t ikras  l igonis,  sakau tau . . .  

— Okej! Just right! Ko norisi: 
vyno, whisky ar highball? 

— Keistas tu, Paul... Juk aš su 
reikalu. . .  

— Žinom, žinom visus tuos reika
lus. Visi jie skubūs,, visi lipte lipa ant 
to vargšo žmogaus, kol amžinai už
merkia akis. Tačiau, jeigu kartais 
smarkiau pasipurtai, bematant tie rei
kalai nubyra. Well, ko norėsi? 

— Džino, jėigu turi... 
— Kodėl gi 113! All right! 
Išgėrė po stikliuką, užsirūkė. Bar

niūnas tik dabar atidžiau pasižiūrėjo 
į Tvirbutą. 

— Po vakarykščio skandalo aš 
rimtai nusistačiau ... 

— Tik po vakarykščio? Vadinasi, 
tik nuo vakar viskas prasidėjo? Ligi 
to meto buvo pakenčiama ir gerai? 

— Keistas klausimas... Savaime 
suprantama, kad čia ne vienos dienos 
dalykas. Bet kai jau taip plačiai ir net 
akyse pradėjo žmonės tyčiotis ... Na, 
žinai, aš nebegaliu. Galų gale net liur-
biška būtų pridengti kitų good time. 

— Dabar, sakysim, šitaip: jeigu 
ne žmonės ir ne tos patyčios, vis dėlto 
būtum kartu gyvenęs ir kentėjęs? 

Tvirbutas pradėjo netekti kantry
bės. 

-—Na, kas  č ia  dabar? Lyg tardy
tojas. Aš atėjau, kaip pas advokatą! 

Barniūnas stengėsi grąžinti savo 
klljentui šaltą protą ir pusiausvyrą,, 

— Suprantu. Bet, mat, tas advo
katas nėra toks pastovus ar sustingęs 
dalykas. Šiandien jis advokatas, o ryt 
gali būti arba tardytojas, arba teisė
jas, arba net prokuroras. Viskas gali 
išeiti. Pagaliau ir advokatui dėl sėk-
mingesnio bylos Vedimo svarbu ligi 
smulkmenų viskas išsiaiškinti. Pats esi 
išmintingas žmogus, todėl suprasi ma
ne. Šija byla nėra tokia paprasta, kaip 
ji, paviršutiniškai žiūrint, atrodo. Ji 
labai opi. Pasikarščiavus, gali būti ga

na nemalonios ir nepataisomos pasė
kos. Tuo labiau, kad šis dalykas, jeigu 
jį vertinsim paties požiūriu, jau bua 
įsisenėjęs, beveik chroniškas. Vadina
si, nereikalingas skubios operacijos. 
Galima pamažu, šaltai apsvarčius ril» 
kalą  sutvarkyt i .  Taip  i r  turėtų būt i . . .  

— Gana! Aš pakankamai apgal
vojau. 

— Ak, tie žmonės, žmonės! Sakiau 
ir sakysiu. Svarbiausia minia. Ji mus 
svaido ir žaidžia mumis kaip futbolu. 
O kartais, žinai, tie žmonės, lyg koks 
veidrodis, atspindi mus pačius. Apsi
vėlusią sąžinę padrasko. Taigi, jeigu 
ne žmonės. . .  

Barniūnas padare pauzą, pripildė 
stiklelius ir pasiūlė išgerti. Po to j<MI 
rimčiau, kitokiu tonu ėmė kalbėti. 

— Štai į ką turėčiau atkreipti do
mesį. Pradėjęs šią bylą teisme, pats 
save apkaltintum. Juk turėtum įrodi
nėti, prisipažinai, norėdamas bylą lžį* 
rait i . . .  

Kaip tai? Dabar visai nebesu
prantu? 

— Tuojau paaiškės. Dešimt metų 
vedybinio gyvenimo ir ne pats to vaiko 
tėvas, o kažkas kitas. Kodėl? Ar toks 
dėl gimimo esi, ar palaidos jaunystes 
padariniai? O mes vyrai, tenka pri

sipažinti, dažniausiai nusidedam šiuo 
atžvilgiu. 

Tvirbutas susigūžė kėdėj ir tylėjo. 
Barniūnas pakilo ir pradėjo vaikščioti 
po kambarį. Kartais jis sustodavo, lyg 
kaupdamas savo mintis, kartais vėl iŠ 
lėto žingsniuodavo. 

— Vadinasi, tiek metų ne dėl savo 
kaltės moteris vyto, graužėsi, kentėjo 
negalėdama tapti motina. O motinys
tės instinktas visada moteryje be galo 
st iprus  ir  verž lus. . .  

Tvirbutas pašoko ir gana griežtai 
atrėžė: 

— Tad turėjo savo laiku susipras
ti, išsiskirti ir daryti, kas jai patinka# 
Tik ne taip, kaip dabar — mano vardti 
ir visomis mano gėrybėmis besinau
dodama. 

— Lakus ir lengvai svaidomas tas 
žodis — išsiskirti, bet ne taip paprasta 
praktikoje, kai tatai tenka vykdyti 
Sakysim, moteris gerbia, myli savef 
vyrą ir nori jį turėti gyvenimo draugu* 
Skirtis ji visiškai nenori. Ką tada jai 
daryti? 

— Vistiek neleistina taip šlykščiai 
apgaudinėti... 

Barniūnas lengvai nusišypsojo: 
— Įdomu, katras katrą daugiau ap* 

gaudinėja, arba yra apgavęs? Ak, if 
vis dėlto žmonės, palaidieji jų liežuviai, 
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CIT, PAKLAUSYKIT! 
Apie Dainavos šalies reprezentantus. 

Ryšium su Čiurlionio ansamb
lio koncertais Amerikos didmies
čiuose, mūsų spaudoje pasirodo 
įvairių nuomonių ir pasiūlymų 
dėl jo repertuaro. Faktas, kad 
šiuo ansambliu gyvai domimės 
Amerikoje, kaip ir Lietuvoje ar 
tremtyje, rodo, jog ansamblis 
turi šaknis tautos sieloje. Ne be 
pagrindo ir mūsų kalba pratur
tėjo viena nauja sąvoka — čiur-
lionietis. 

Rašytojas A. Vaičiulaitis sa-

"Nuo žilos senovig .daina buvo 
ir ligšiol pasiliko neatskiriama lie
tuvio palydovė, ramintoja, gra
žesniu pasaulių nešėja, vargo leng
vintoją. Istorija mums pasakoja 
apie vaidilas, kurie dainuodavo mu
sę protėvių žygdarbius. Kai tauta 
neteko savo didvyrių, kada ant 
mūsų senelių pečių užkrito bau
džiavos jungas, tada darbų nuvar
ginti kaimiečiai paguodos rasdavo 
iteinoje ... Į lietuvišką daina mūsų 
broliai ir sesės, mūsų žilosios mo
tušės sukrovė savo vargus, džiaugs
mus, širdies jautrumą, atsimini
mus, svajones ... Dainuodamas, 
lietuvis ne tik sau širdį graudino, 
kaip Maironis sako, bet ir visu 
gilumu ir išsiilgimu išreiškė savo 
meninj pamėgimą, grožio meile ir 
estetinį skonį. Kad lietuviškoji 
liaudies daina yra aukštos groži
nes vertės, jau ne nuo šiandien 
pfestebėta. Didžiausieji pasaulio 
genijai, kaip Goethe, yra jomis ža-
vėjęsi ir net savo kūryboj pakarto
je ... 

Kai atsirado rašytinė lietuvių 
literatūra ir poetai ėmė kurti in
dividualinę lyriką, lietuvių tauta 
pasigavo daugelio šių poetų eiles, 
jas dainavo drauge su liaudies 
dainomis, ir kartais net sunku be
atskirti. kur čia liaudies daina bai
giasi ir kur rašytiniai poeto pos
mai skamba. Ir kitose tautose žmo
nės dainuoja savo poetų ir dainų 
sustątynėt'ojų darbus. Tačiau lie
tuvių liaudžiai būdinga, kad iš sa
vo poetų ji nusisavino geriausiuo-
sius: Strazdą, Baranauską, Viena
žindi, Maironį. Tai būtų lygu, kad 
Amerikoj žmonės girdėtų dainuo
jant ne kokias kasdien besikei
čiančias daineles, bet Poe, Long
fellow ar Witman kūrybą. Ne be 
to, kad lietuvių dainininkai, ša
lia pirmaeilių poetų, nebūtų pri
sisavinę ir kitokių." 

(Mūsų Dainos, iš kun. J. Dabri-
los paruošto dainų rinkinio Vai 
Lėkite Dainos!) 

Vaičiulaitį plačiau cituoju 
tiems, kurie "išsigelbėjimą" te
mato moderninėje kompozitorių 
kūryboje ir ragina mūsų Dai
navos šalies reprezentantus bū
tinai su ta kūryba eiti į sceną. 

Evangelijos žodžiais tariant, 
"Piūtis didelė, bet piovėjų ma
ža". Tautos kultūros dirvonai 
dideli. Visiems kultūrininkams 
darbo yra daug. Dainavos šalies 
reprezentantais gali būti kiek
vienas mūsų iškilesnis choras, 
ansamblis, net kvartetas, okte
tas. Tik dirbkime atsidėję, ma
žiau dairydamies ir nepavydė
dami kitiems. 

Ne būtina visiems skrajoti po 
kitus miestus, jei sąlygos nelei
džia. Užkariaukime savo kolo
nijų didmiesčių didžiąsias sce
nas — ir tai bus didelė Dainavos 
šalies reprezentacija. O juk kiek
vienoj kolonijoj yra žymių mu
zikų, dirigentų ir gražaus jau
nimo. Prie kiekvienos lietuviš
kos bažnyčios veikia parapiji
niai chorai, kurie neturėtų ten
kintis vien giedojimu. 

Kaip pavyzdį galima nurodyti 
So. Bostono šv. Petro lietuvių 
parapijos chorą, kompozitoriaus 
Jeronimo Kačinsko vadovauja
mą. Jame gražiai sutelpa gau
sus Amerikoje gimęs ir iš trem
ties atvykęs jaunimas. Jis gie
da ir dainuoja. Liaudies ir kom
pozitorių dainas. Vien pirmuoju 
darbymečiu jis jau spėjo užka
riauti gausios Bostono lietuvių 
kolonijos simpatijas ir atkreip
ti į save didžiojo Bostono vi
suomenės dėmesį (pavasarį tau
tų festivalio p roga to choro 
nuotrauką matėme ir didžiosios 

T R E M T I S  
Vienintelis Hetttvfškas laikraštis Vokietijoj*. Eina nuo 1#S&- m*tų 
liepos mėnesio pradžios, kas savaitę. Leidžia ir redaguoja žurnalistas 
SIMAS MIGLINAS. Prenumeratos kaina Amerikoje ir Kanadoje 

— 50 centy vienam mėnesiui — 

TREMTIES atstovai: 
Visai Amerikai, išskyrus ChicaffOS miestą — 

St. Nasvytis, 4579 W. 157 St., Cleveland 11, Ohio 

Chicagos miestui ir Kanadai — 
W. Stuogis, 1114 Florence Ave., JSvanston, IB. 

REMDAMI TREMTI, REMIAME VOKIETIJOJE 
LIKUSIUS LIETUVIUS — BE UŽJURIO LIE
TUVIŲ PARAMOS JIE LIKS BE LAIKRAŠČIO! 

amerikiečių spaudos puslapiuo
se!). 

Kalbu apie Čiurlionio ansamb
lį ne jo vadovo Alfonso Mikuls
kio inspiruotas, o apie Bostono 
chorą ne vien todėl, kad jame 
kurį laiką dainavau, bet — kaip 
jaunystę praleidęs choruose, pa
žįstąs mūsų muzikų ir dirigentų 
savybes bei ambicijas. Visai 
neutraliai, nebijodamas pianisto 
prof. V. Bacevičiaus "ekskomu
nikos'', noriu kviesti visus mu
zikos kolektyvų vadovus darniai 
pasidalinti Dainavos šalies rė
pi ezentacijos barais ir kiekvie
nam kilti aukštyn pagal savo jė
gas ir išmanymą. Kas bando 
kritikuoti ir žeminti kito sėk
mingai dirbamą ir lietuvių tau
tai daug naudos atnešantį dar
bą, teparodo ką geresnio. 

Čiurlionio ansamblis per visą 
dešimtmetį buvo ne vienos ku
rios vietovės, bet visos Daina
vos šalies reprezentantas. Jis 
tai pasiekė nuosekliu darbu, 
tvirtai laikydamasis pirmoj eilėj 
liaudies dainų repertuaro. Jis 
yra Klaipėdos ir Vilniaus šaulių 
rinktinių chorų išdava. Didis mū
sų nemirštamų paveikslų daili
ninkas ir muzikas Mykalojus 
Konstantinas Čiurlionis, kuris 
gyvas būdamas pats dirigavo 
chorą Vilniuje, atsikėlęs iš Rasų 
kopų, tik didžiuotųsi Čiurlionio 
ansambliu ir nebartų jį, jei ne 
visas jo dainas jis dainuoja. 
Antra vertus, šis ansamblis yra 
vertas lietuvių visuomenės pa
garbos ir dėl to, kad jis dabar
ties aplinkybėse pastoviai ir 
aukštai išsilaikė jau ištisą au
dringą dešimtmetį. 

Lietuvoje buvo ir daugiau žy
mių chorų ir kitokių muzikos 
kolektyvų. Bet kur jie šiandien? 
Ir tremtyje jų buvo nemaža. Ko
dėl jie nepersikėlė už vandeny
nų? Toks Wiesbadeno ansamb
lis taip pat buvo garsus. Bet, 
nusikėlęs į Seligenstatdą, ne
drąsiai vadinosi senuoju vardu, 
kai naujosios stovyklos vardas 
jam neprigijo. Sveikintina, kad 
bent Dainavos ansamblis iš Ha-
nau atgyja Chicagoje, Stepo So
deikos vadovaujamas. 

Tai pavyzdžiai, kurie rodo, 
kad muzikams reikia daugiau 
atkaklumo ir veržlumo, ko Čiur
lionio ansamblio vadovui ne
trūksta. Ed. Karnėnas 

•PAKELIUI Į MIRTJ — 
B. Gaidžiūno aprašymai 
apie pergyvenimus vo
kiečių kalėjimuose. 231 
pusi. Kaina $1.00 

VIENA DIENA SU VADOVU 
Pagaliau ir mūsų redakciją 

pasiekė "Lietuvių kalbos vado
vas". Jei kas anksčiau būtų sa
kęs, kad per vieną dieną gali 
prireikti bent kelioliką kartų į 
jį pasižiūrėti, būtų atrodę ne
įtikėtina, bet taip ištikrųjų atsi
tiko. 

štai skaitau rankraštį, gana 
gerai parašytą, bet tai šen, tai 
ten vis pasitaiko žodis, dau
gelio nevienodai rašomas. Ir be 
vadovo tokiais atvejais galima 
pataisyti, jei kas negerai para
šyta, bet dabar yra kur patik
rinti — katras gi teisus; auto
rius, ar redakttorius. 

Pavyzdžiui, raudu parašyta 
"sėkmingas". Visada uždedam 
tašką an e, jei tik tą trūkumą 
pastebim, bet dabar noris pa
sijusti drąsiau: o ką gi sako 
Vadovas apie tai! Taip, reikia 
taško. Tikėsimės, kad ir visi, ku
rie rašo, tokiais atvejais pasirū
pins žvilgterėti į Vadovą, kai 
tik abejoja. 

Arba, žodis "vaidila". Visaip 
rašo — i ir y, t. y., vaidila ir 
vaidyla. Vadovas aiškiai sako: 
vaidila. 

štai vėl žodis "išdava" —ge
ras jis ar negeras? Kartais bai
dėmės to žodžio, keisdavom jį 
"padariniu" ar kuo kitu. Vado
ve tas žodis yra. Tiesa, pažymė
tas, kaip naujadaras, bet ne
pasmerktas, leidžiamas vartoti. 
Gerai, to žodžio daugiau nebesi-
baiminim. 

Bet tuojau paaiškėja, kad ir 
Vadovas ne į visus klausimus 
atsako, štai, pavyzdžiui, posa
kis: "aš pažįstu jo savybes". 

Šio žodžio kartais bijoma dėl 
dviejų priežasčių: kad jis esąs 
rusiško žodžio "sVojstvo" ver
timas, ir kad lietuviškai jis dar 
gali būti vartojamas ir kita 
prasme, būtent, "susieisim, pasi
kalbėsim savybėje", tai yra — 
savųjų tarpe. 

Vadove nurodyta, kad savybė 
yra savotiškas pobūdis, angliš
kai — property, prancūziškai — 
proprietė, vokiškai — Eigen-
schaft. Angliškas ir prancūziš
kas žodis atitinka ir lietuvišką 
nuosavybę, nors lietutviškai sa
vybės ir nuosavybės negalime 
sutapdinti. O tos kitos savybės 
prasmės vadovas visai nemini. 
Neaišku, ar tai tik šiaip jau pra
leista, ar tai yra tos antrosios 
prasmės pasmerkimas. 

Vokiškajai "Eigenschaft" ir 
rusiška j "svojstvo" sąvokai mū
sų kalboje yra ir "ypatybė", kuri 
Vadove yra. Iš to tenka spręsti, 
kad Vadovas leidžia vartoti ypa
tybę ir savybę lygiagrečiai tai 
pačiai sąvokai reikšti. Bet gai

la, kad lieka neaiškumas, ar var
totinas posakis "pasikalbėsime 
savybėje". 

Dažnai susiduriame su po
sakiu "laikraštyje tilpo straips
nis". "Patalpinkite paveikslą 
jūsų laikraštyje" ir tt. Vadove 
žodžio "patalpinti" visai nėra, 
o apie "tilpti" pasakyta: "sueiti, 
pareiti"; mūsų bažnyčioj telpa 
bent keli tūkstančiai žmonių; 
salėj netilpo visi žmonės". 

Aišku, kad ir į laikraštį gali 
netilpti net ir visai geras straips
nis, bet jeigu straipsnis jau 

išspausdintas, fdėtas, tai grei
čiausiai ne dėl to, kad jis tilpo, 
tai yra, kad užteko jam ten 
vietos. Tačiau Vadove nieko nė
ra, kas šį dažnai pasitaikantį 
netikslumą pataisytų. 

Šie pavyzdžiai rodo, kad Va
dovas visų klausimi^ neišspren
dė ir, žinoma, negalėjo jų iš
spręsti. Iš to išvada — kad tik
rai sveikintinas dalykas yra Lie
tuvių Kalbos Draugijos atgiji
mas ir dar labiau pageidauja
mas dalykas būtų, jei ji suge
bėtų atgaivinti ir kalbos reika

lams skirtą žurnalą. Nes tą pat| 
vadovą toliau bevartant, dar kils 
dešimtys ir šimtai klausimų, į 
kuriuos turės kas nors atsakyti. 
O kas gi kitas galėtų tai pada
ryti, jei ne Lietuvių Kalbos 
Draugijos numatytasis Lietuvių 
Kalbos Centras per kalbos reika
lams skirtą žurnalą! V. R. 

aš LAIKIAU PAMALDAS UŽ 
S T A L I N Ą  

Įdomus stačiatikių dvisiškio 
pasipasakojimas. 60 puslapių 
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Galima užsisakyti Dirvoje, siun
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UŽTIKRINTAS 
UŽVEDIMAS 

Jokių extra išlaidų — tik žiemai vartokit: 
• Bet kuri Sohio žieminė alyva gali buti 

pilama į motorą. 
• Žieminis Sohio greičių dėžės* tepalas di

ferenciale ir transmisijose. 

• Duokit Sohio stočiai patikrinti akumulia
torių, kad būt pilno 1.250 pajėgumo. 

• Ir, žinoma, vartokit žieminį Sohio 
X"TANE, geriausį Ohio gasoliną. 

Jūs ožvedat arba mokam 
•Paremta duomenimis pagal nusiskundi
mus "negaliu užvesti" tų Ohio auto savi
ninkų, kurie NETURI Guaranteed Starting 
Ir Sohio klijentų, TURINČIŲ Sohio Gua

ranteed Winter Starting. 

SOHIO 
The STANDARD OH, Co. 
Ohio endrovė ... dirba Ohio žmonėms 

KLAUSYKIT NAUJIENŲ 
Iš SOHIO REPORTERIO 

smalsios akys. Jeigu ne jie arba ne 
viešuma, taip ir pasiliktų. Kokia pigi ta 
mūsų sąžinė ir dvilinka moralė — sau 
ir kitiems. Jeigu nuo manęs tai pri
klausytų, aš griežtai sutvarkyčiau san
tuokos reikalus. Išleisčiau tokį įsta
tymą, kad be smulkaus, pagrindinio 
medicinos ištyrimo ne žingsnio iš vie
tos. Tegul čia man ant teisėjo stalo 
jaunieji patiesia švarius, kaip deiman
tas, savo pažymėjimus. Tada leisčiau 
tuoktis. 

Jis vėl kiek pavaikščiojo ir subedė 
savo degantį žvilgsnį j Tvirbutą. 

— Na, pasakyk, gerbiamasis:,ii 
kur dabar tiek daug tų visokių iškry
pėlių, nedakepėlių, invalidų? Pilnos li
gonines, kalėjimai, beprotnamiai, ne
pilnamečių pataisos įstaigos. Daugiau
sia tik dėl mūsų jaunystės palaidumo 
ir nesutvarkyto pačios santuokos rei
kalo. Žinau: norint šį reikalą sutvar
kyti taip, kad ne visi, tiek moraliai, tiek 
fiziniai iškrypėliai galėtų tuoktis, dau
gelis piestu stoja. Esą, didžiausias pa
žeminimas taikyti tas pačia normas 
žmonėms ir gyvulininkystėj. O aš pa
sakysiu : žmonės pralenkia gyvulius 
savo lytiniu palaidumu eidami prie iš
sigimimo. 

Barniūnas atsisėdo. Jis atrodė ra
mesnis, nuolaidesnis. 

— Na, matai, kaip nukrypau. Ką 
reiškia, kada žmogus įsikali sau kokią 
idėją arba, tikriau pasakius, įsikalbi 
ligą. Taip ir su manim. Na, tiek to. Da
bar arčiau prie mūsų temos. Tik pa
žvelgsim iš antrosios pusės, šioje by
loje teismas, be abejo, nepasitenkins be 
medicinos pagalbos. Reikalingi bus 
kraujo analyzai. Tatai aišku, kaip 
šiandien sekmadienis. Ir štai: sakysim, 
laimei ar neleimei, medicina nustato, 
kad vaikas tavo. Kas tada? Kokia po 
to paties būklė? 

Barniūnas kraipė galvą ir ilgai 
trūkčiojo pečiais. . 

— Aš net nebeišmanau... čia pat, 
teismo salėj prasmek kiaurai žemę. Ma
tai, ką žmonės šneka, toli gražu, dar 
nėra faktas. Girdėjau, eina kalbos, kad 
direktorius Peska dažnai palydi misis 
Tvirbutt į namus savo automobiliu, 
kad' kartais paprašo ilgėliau pasilikti 
po darbo, kad paaukštinimą parūpino. 
Bet kas gi kaltas, kad tokią žavią žmo
ną vedei? Neužmūrysi gi jos dabar kur 
nors pilyje be langų ir neuždrausi ki
tiems žavėtis, nors kažin kaip jų ne
apkęstum. Pagaliau, prisimink ir savo 
uošvę, ką ji yra pasakiusi. Gal tas jos 
pasipiktinimas visai su pagrindu. Ga
lų gale, kaip ten bebūtų, aš šitos bylos 
nesiimu ir nevesiu. Nuoširdžiai sakau* 

Čia jau, brolau, pyk nepyk, principo 
dalykas, štai ir viskas, ką aš galėjau 
padėti. Paskutinis mano patarimas: 
pirmiausia nueik pas gydytoją ir pa
tikrink pats save, jei nesi dar tikrinęs. 

Išėjęs iš advokato, Tvirbutas sėdo 
į automobilį ir nežinojo, kur pasukti 
vairą, kur dabar dėtis. Tikėjosi, kad 
palengvės, o dabar štai kokia painiava 
pasidarė. Dabar jis jautėsi daug dau
giau prislėgtas, negu po pusryčių. Iš
vykdamas iš namų, buvo beveik apsi
raminęs. Galvojo sau: užvesiu bylą, 
persikelsiu kitur gyventi ir baigta. O 
žmonai pasakysiu: "Dabar kalbėkis su 
mano advokatu." Gi dabar viskas ap-> 
virto aukštyn kojom. 

Labiausiai buvo supykęs ant Bar-
niūno. Niekad nesitikėjo panašios kiau
lystės. Šitokio poelgio jis kitaip nė ne
mokėjo pavadinti. Keistas, nesupran
tamas staiga buvo atsistojęs prieš jį 
Barniūnas. Niekad nebūtų patikėjęs, 
jei kas kitas jam papasakotų. 

Tuo momentu, lyg atsipeikėjus, 
staiga šovė jam mintis: "Kodėl Barniū
nas visą laiką gynė tik Helen? Taip, 
tik ją vieną. O mane pikčiausiai kalti
no. Kodėl? Argi ir Barniūnas jaustų 
patraukimą prie Helen ir būtų papirk
tas josios lipšnumo? Et, pagaliau, te

gul jie pasiima tą Helen ir prasmenga 
visi!" 

Kurį laiką jis pasėdėjo automobi
ly, kol vėl surado paguodžiančią išeitį: 
MByt pasiieškosiu kito advokato, o su 
Barniūnu — baigta. Šiandien dar grįž
tu į namus. Nepatogu kur nors klai
džioti, kol galutinai visas reikalas ne
išsisprendė." 

* * 

Vos tik suburzgė ties namais au
tomobilis, Tvirbutienė tuojau pašoko 
ir išbėgo pasitikti. Ji visą laiką nuobo
džiai laukė ir nekantriai pažvelgdavo 
pro langą. Dabar labai apsidžiaugė. 

— Tvarkoj, Peter? 
— Kas tvarkoj ? ... — apglumo 

Tvirbutas. . 
— Nagi automobilis? 
— Nesuprantu?... 
— Juk tu turėjai jį paruošti ke

lionei? 
— Kokiai kelionei? 
— Tikrai tu šiandien nenormalus. 

Juk aiškiausiai buvo susitarta tuojau 
po pietų išvykti į resort'ą. 

— Į resort'ą... 
— Na taip! Tokios gražios dabar 

dienos. Aš nė valandėlės nenoriu čia 
gaišti, šitame tvankiame mieste. Be to, 
atsimink ir tai, kad mūsų atostogos 
jmarkiai trumpėja. 

Tvirbutas tylėjo. Jam dar nemalo
niau pasidarė, kai pamatė kambariuo
se uošvę. 

— Na taip, Peter. Beveik visi daik
tai kelionei jau sudėti. 

— Palauk dar... — gaižiai pasakė 
Tvirbutas. 

Helen užsidegdama išplėtė akis: 
— Kodėl? Kas kliudo? 
— Labai paprastai: nesijaunu 

šiandieną sveikas... 
Helen rimtai supyko ir staiga apsi

sukus nuėjo. 
Pietus valgė trise, su uošve. Vai

duokliškai atrodė. Barškėjo tik pakei
čiami ir naudojami indai. Žmonių kal
bos nebuvo girdėti. 

Po pietų Tvirbutas sėdėjo salione 
ir klausėsi radijo. Tuo metu suskambė
jo telefonas. Ir skambėjo gana ilgai. 
Iš virtuvės atbėgo Tvirbutienė ir su
barė savo vyrą. 

— Nagi tu čia pat sėdi ir nepasi
judini! 

— Tau daugiausia skambinu, ne 
man. Tad ir dabok, — priekaištingai 
atsakė vyras. 

Žmona paėmė telefono ragelį ir 
bematant atsikirto: 

— Še, kalbėk! Kaip tik tau... 
( Bus dangiM ) V.r 'ty 
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KĄ PALIETĖ BOLŠEVIKINĖ AMNESTIJA 
LIETUVOJE 

Vi Minvydas 

Maskva pareikalavo apmokėti sąskaitas ne tik už "nemo
kamu gydymą" kurortuose, bet ir už visas tas iškilmes, kurios 
jiems buvo surengtos pačiomis pirmosiomis dienomis. Ypatingai 
iškilmingas aktas amnestuotiems kaliniams buvo surengtas Dar
bo Rūmuose, kur jiems gražiausių žodžių prikalbėjo beveik visi 
Liaudies Vyriausybės nariai. Visi jie nesigailėjo piktų žodžių bu
vusiems laikams ir gyrė būsimuosius, jau bolševikinius, laikus. 
Iliustracijai pakaks pačios "vaizdingiausios" kalbos, kurią poli
tiniams kaliniams pasakė Mečys Gedvilas, tuo laiku ėjęs Liaudies 
Vyriausybės vidaus reikalų ministro pareigas, o vėliau pasižy
mėjęs savo atkaklumu ir žiaurumu, kaip Liaudies Komisarų Ta
rybos pirmininkas. Tada politiniams kaliniams jis šitaip kalbėjo: 

"Brangūs Draugai! Daug metų Lietutvos liaudis dejavo po 
tankia priespaudos letena. Lietuva, prieš 22 metus nusikračiusi caro 
jungo, netrukus vėl pakliuvo vergijon. Nauji, lietuviškos gamybos, 
satrapai ėmė draskyti Lietuvos kūną. Bemaž 14 metų buvome Užulė
nio dvarininko valdomi. To savanaudiško dvarininko, kuris mus, lais-
TOs Lietuvos piliečius, pavertė savo dvaro bernais. Jis išplėšė iš mūsų 
Žardi, sąžinę, mintį ir sukišo juos j kalėjimus, ištrėmė į koncentracijos 
stovyklas. Ir liko Lietuva, lyg dvokiantis lavonas, gulįs dvokiančioje 
baloje, be širdies, sąžinės ir minties. Sustingo visas kultūrinis ir po
litinis gyvenimas! Pagaliau, mūsų didžiojo kaimyno — Sovietų Są
jungos dėka pasisekė nusikratyti to nepakenčiamo jungo, kuris 14 
metus slėgė mus. 

Širdis, sąžinė, mintis jau grąžinti į Lietuvos kūną. Jūs, bran
gūs draugai, grįžtate iš kalėjimų ir stovyklų į laisvę. Ir kartu tu 
jumis keliasi iš mirusiių Lietuva ir žengia į šviesą. 

Vos kelios dienos, kaip žlugo ^ertasis savanaudžių režimas, o 
jau matome, kaip atgyja gyslose kraujas, kaip pradeda raudonuoti 
Lietuvos, mūsų brangios tėvynės, veidas. 

"Sveikindamas jus Respublikos Prezidento ir vyriausybės vardu, 
linkiu jums, draugai, daug energijos, kūrybinio entuziazmo, kuriant 
naują, laisvą darbo Lietuvą. 

Tegyvuoja laisvės kovotojai, šios dienos iškilmių kaltininkai! 
Tegyvuoja mūsų sąjungininkas Sovietų Sąjunga! Tegyvuoja Lietuva!" 

(Žiūr. "Lietuvos Aidas" Nr. 289 5498 iš 1940.VI.20.).' 
Saujalė politinių kalinių, apie kurių sudėtį pakalbėsime vė

liau, Maskvos agentų įsitikinimu, atstovavo visos Lietuvos "širdį, 
sąžinę ir mintį". 

Gedvilas išpranašavo Lietuvai paraudonavimą. Bet Lietuva 
raudonavo nuo savo vaikų kraujo, kurį liejo kaip tik tie patys iš 
kalėjimų išlaisvinti politiniai kaliniai, pasitelkę savo draugus, 
buvusius kriminalinius nusikaltėlius. Pastarųjų buvo išleista žy
miai daugiau, negu politinių nusikaltėlių. Jie buvo paleisti tam 
pačiam tikslui — Lietuvos subolševikinimui, — tačiau tik su tuo 
skirtumu, kad apie jų paleidimą nebuvo viešai skelbiama ir niekas 
neragino jų iškilmingai sutikti. Bet bolševikai jų nepamiršo; jie 
buvo panaudoti prieš visą lietuvių tautą ir galėjo laisvai išvystyti 
savo nusikaltėliškus palinkimus, į kuriuos jie buvo jau seniai 
jpratę, vogdami ramių gyventojų turtą, arba tuos pačius gyven
tojus žudydami grynai pasipelnymo tikslais. 

K o m u n i s t a i  l a i s v ė j e  i r  k a l ė j i m u o s e  

Jau nekartą viešai buvo pareikšta, kad Lietuvoje komu
nistu partijos daugumą sudarė žydai, kurie, be to, buvo patys 
veikliausi ir patys atkakliausi Maskvos agentai. Turėdami savo 
tarpe gerai parengtų ir Maskvos' atitinkamai "apšviestų" agentų, 
jie įvairiausiomis priemonėmis pasistengdavo prie nelegalios ko
munistinės veiklos pritraukti ir įvairų tautiškai nesusipratusi 
elementą iš nežydiškų sluoksnių. Tačiau visada žydai, kurie Lie
tuvoje, be Vilniaus krašto, tesudarė tik 7'< visų gyventojų, ko
munistų eilėse turėjo viską lemiančią daugumą. Jau 1932 metais 
Kriminalinės policijos valdyba Kaune buvo surinkusi tikslius 
duomenis, kad Lietuvoje nelegaliai komunistų partijai priklau
sė 705 asmenys, kurie tautybėmis skirstėsi šitaip: žydų 53,,76'V, 
lietuvių 37,30'* ir kitų tautybių gyventojų 8,94'*. Pagal vie
toves pirmoji vieta teko Kaunui su 27,10'; visų komunistų, antroj 
vietoj Panevėžys su 9,64'<, trečioj vietoj Kėdainių miestas ir 
apskritis ir Kauno apskritis su 6,53'; ir tt. Būdinga, kad iš 191 
komunisto, gyvenusio ir veikusio Kauno mieste, net 147 buvo 
žydai, 32 lietuviai ir 12 kitų tautybių žmonių. Buvo, tačiau, ir 
tokių vietų, kuriose nelegalioms komunistų kuopelėms priklausė 
v ien tik žydai, pvz., Trakuose buvo 29 komunistai ir visi vien tik 

dai. Taip pat ir Utenoje iš 22 komunistų visi buvo žydai. 
Valstybės saugumo departamento direktoriusi St. čenkus 

tuojau po bolševikų išvijimo parengė platų memorandumą "Bol
ševikų okupacijos metai Lietuvoje". Jame buvo surinkti ir pasku
tiniai statistiniai duomenys apie nelegalias komunistines orga
nizacijas Lietuvoje. Iš tame memorandume esančių duomenų 
matyti, kad 1940 metų pradžioje Lietuvoje (ne kalėjimuose) buvo 
is viso 1362 asmenys, priklausą komunistinėms organizacijoms, 
is jų 613 buvo žydų ir 749 lietuvių bei kitų tautybių. Smulkesnė 
jų sudėtis memorandume pavaizduota šitaip: 

1940 metų pradžioje Lietuvoje buvo komunistų partijos narių* 
a) žydų vyrų 234 

moterų 83 
Vigo: 317 

b) lietuvių ir kitų ' vyrų 583 
moterų -33 

Viso: 616 
Iš viso: 98g 

Komjaunimo organizacijos narių: 
a) iydu vyrų i08 

moterų 49 
Vito: 157 

b) lietuvių ir kitų vyrų 47 
moterų 7 

Viso: 54 
Iš viso: 211 

Mopro organizacijos narių: 
a) žydų * vytų 95 

moterų 44 
Viso: 130 

b) lietuvių ir kitų vym 

S L A  P R O B L E M O S  
Kuo remiantis siaurinamos naujų narių teisės? 

Baltimores seime .217 kuopa 
buvo pasiūliusi:: 

"Kiekvienas SLA narys ttxri 
teisę balsuoti SLA Pildomosios 
Tarybos rinkimuose." 

Įstatų komisija parašė tokią 
savo rezoliuciją: Įnešimas ne
aiškus — atmesti." 

Kodėl Įstatų komisijai tas pa
siūlymas neaiškus, sunku su
prasti. Juk siūloma visai aiškus 
dalykas — kad kiekvienas na
rys turėtų teisę balsuoti. O juk 
praktikoje dabar taip nėra. štai 
ką SLA vadovybė 1950 metų 
vasario 1^ dieną rašė kuopų val
dyboms savo "Oficialiame pra
nešime" : 

"... prašoma kuopų valdybas 
griežtai laikytis Susivienijimo 
Konstitucijos: daboti, kad bal
savimai būtų atlikti teisingai, 
kad balsuotų tiktai tie nariai, 
kurie yra gerame stovyje, kurie 
yra išbuvę šešis mėnesius Su
sivienijimo nariais ir tik tie, 
kurie dalyvauja kuopos surin
kime." 

Taigi aiškiai įsakoma kai ku
riems nariams neleisti balsuoti. 

Ypač tai liečia visus naujus na
rius, kurie dar neišbuvę Susi
vienijime šešių mėnesių. 217 
kuopa siūlė leisti balsuoti vi
siems nariams. Kodėl Įstatų Ko
misija to negalėjo suprasti? 

« # 
Bet čia yra kitas — tikrai 

nesuprantamas dalykas. Buvau 
užsimojąs pasakyti, kad Įstatų 
Komisijos pareiga buvo, remian
tis 217 kuopos pasiūlymu, pa
ruošti seimui tokio ir tokio Kons
titucijos straipsnio pakeitimą. 
Tegul tada seimas priima ar at
meta. 

Jieškau tokio straipsnio kons
titucijoj, kuris sakytų, kad, ren
kant aukštuosius SLA pareigū
nus, balsuoti gali tik ne mažiau 
kaip 6 mėnesius susivienijime 
išbuvę nariai. Jieškau, jieškau 
ir... nerandu. Kadangi konsti
tucija spausdinta 1940 metais, 
tai manau, kad gal per peskutinį 
dešimtmetį toks pakeitimas bu* 
vo priimtas. Tad klausiu visą 
eilę Clevelando SLA kuopų pa
reigūnų — kelintais metais bu
vo priimtas tas suvaržymas? 

moterų 44 
VU»: 79 

Iš viso: 218 
Bendras žmonių skaičius komunistinėse organizacijose — 1,362 

Tuo pat metu kalėjimuos# buvo komunistų: vyrų: 266 
moterų: 37 

Iš viso: 303. 

Taigi, šitie 303 komunistai ir buvo paversti pačiais ge
riausiais kovotojais už liaudies gerovę. Jiems buvo rengiamos 
tos pompastiškos iškilmės, kuriomis kelias dienas turėjo "gėrė
tis" ne tik visa Lietuva, bet ir užsienis, nes viskas buvo labiausiai 
jam ir taikoma: tiek milžiniškos antraštės laikraščiuose, tiek ug
ningos kalbos per radiją ir susirinkimuose, skirtuose "politiniams 
kaliniams pagerbti". SSSR pasiuntinybė Kaune visoms toms iš
kilmėms dirigavo. 

Iš duomenų, kuriuos patefkŠ čenkus savo memorandume, 
nematyti kalinamų komunistų tautybės, tačiau ji pilniausiai pa
aiškėja skaitant Justo Paleckio malonės aktus ir tikrinant kalė
jimų knygas, iš kurių paleidžiamųjų kalinių tautybė bent žydų 
atžvilgiu visai lengva nustatyti. Įdomumui pacituosime ištisai 
pirmąjį Justo Paleckio malonės aktą, kuris buvo pasirašytas jau 
antrąją prezidentavimo dieną. Jo tekstas yra toks: 

Pirmasis eprzemplieyl&s 
(Vytis) 

Respublikos Prezidento 
a k t a s  

(Dv,iem egzemplioriais) 
Remdamasis Lietuvos konstitucija (str. 130) ir Teisingumo 

feinistro teikimu (1940 m. birželio mėn. 18 d. Nr. 17302), atleidžiu 
kalėjimo bausmes sekantiems 104-iems politiniams kaliniams: 

1) Aronavičiūtei Rochai, 2) Aronzonaitei Gitei, 3) Aronavičiui 
įsakui, 4) Bersonui Samueliui-Peisachui, 5) Buikai Juliui, G) Beniu-
šiui Jonui, 7) Breneriui Aronui-Vulfui, 8) Basc'iuliui Pranui, 9) Bi-
kaitei Pesei-Lejai, 10) Beilicienei Idai, 11) Borkiui Viktorui, 12) Ba-
kaitei Hindai, 13) Bartkevičiui Jonui, 14) Budrevičiui Adolfui, 15) 
Blažiui Antanui, 16) Dembui Icikui, 17) Gabaliui Apolinarui, 18) 
Grigui Kazimierui, 19) Gailevičiui Alfonsui, 20) Gečiui Adomui, 
21) Garberiui Abromui, 22) Gvildžiui Juozui, 23) Emilijanovui Sera-
fijonui, 24) Inčiūrai Česlovui, 25) Janulevičiu Juozui, 26) Jačiui 
Antanui, 27) Juknai Juozui, 28) Kacui Chaimui-Oseriui, 29) Kučins
kui Domui-Liutkui Jonui, 30) Kukankai Alfonsui, 31) Karosui Alfonsui, 
33) Keselmanaitei Reizei, 32) Kolui Isajui-Ovsiejui, 34) Kllpaitei-
Levinzonienei šeinai, 35) Klupšui Klemui, 36) Kapočiui Laurinui, 37) 
Kastravickui Juozui, 38) Lauciui Adomui, 39) Livšicui Aizichui-
Urijasui, 40) Lichtui Lipmanui, 41) Laferiui Zelikui, 42) Levinui 
Giršai, 43) Lydžiui Kaziui, 44) Matulaičiui Jonui, 45) Mikoniui 
Antanui, 46) Matuliavičiui Jonui, 47) Marchetovui Jonui, 48) Micke
vičiui Mykolui, 49) Mikulėnui Broniui, 50) Popelytei Minai, 51) Pole-
grimui Juozui, 52) Presui Moteliui, 53) Pultinevičiui Jonui, 54) Pa
kalniškiui Vladui, 55) Povilaitytei Domicelei, 50) Ramanauskui Ilde
fonsui, 57) Ramauskui Kaziui, 58) Ricui Moteliui, 59) Struliui Giršai, 
60) Sasnauskui Jonui, 61) Stasiulienei-Latokaitei Juzei, 62) Stukšiui 
Jurgiui, 63) Strulaitei Chanei-Itai, 64) Svirskaitei Šimei, 65) Skurs-
kiui Petrui, 66) Šunakievičiui Mikui, 67) Šabūnui Jonui, 68) Šochatui 
Joseliui, 69) Šadavičiui šmuilai, 70) šarmaičiui-šarmavičiui Juozui, 
71) Šapirai Mejeriui, 72) Šėlui Meilachui, 73) Stendeliui Stasiui. 
74) šochetui Judeliui-Stroliui, 75) Špajytei Naehamai, 76) Sti'obinui 
Vulfui, 77) Tubinui Liovai (Leonui), 78) Volosenkai Steponui, 79) 
Vaineriui Maušai, 80) Volfsonui Joseliui-Judeliui, 81) Vicui Eugeni-
jui-Chaimui, 82) Valaičiui Antanui, 83) Vaitenkai Mironui, 84) Želiko-
vičaitei Gitai, 85) Zauberblatui Giršai, 86) Zasaitei Lejai, 87) Zeliko-
vičiūtei Taubai, 88) Žilinskui Povilui, 89) Žemaičiui Albinui, 90) 
Žmudzkaitei Gesei, 91) Islovičiui Peisachui, 92) Gruodžiui Juozui, 93) 
Misiuliui Izidoriui, 94) Jurkšaičiui Andriui, 95) .Jasiūnui Stasiui, 96) 
Frankui Peisachui, 97) Frankui Izakui, 98) Vaksmanui Leizeriui, 99) 
Kazlauskui Kostui, 120) Narvidaitei Stasei, 101) Rozauskui Evsiejui, 
102) Milvidui Antanui, 103) Krastinui Fridui, 104) Sniečkui Antanui. 

J. Paleckis, Pakarklis 
E. Respublikos Prezidento p. Teisingumo Ministras 

Ministras Pirmininkas 
Kaunas, 1949 m. birželio mėn. 18 d. 

Nesunku įsitikinti, kad tas pirmasis malonės aktas palietė 
net 47 komunistus žydus. Likusieji 57 amnestuotieji kaliniai su
daro lietuvių ir kitų tautybių atrankas komunistų tarpe. 

Tuojau po šio akto, apie kurį buvo duotas specialus "Eltos" 
komunikatas su Liaudies vyriausybės viešu pasigyrimu, buvo 
paskelbtas kitas nemažiau būdingas "Eltos" pranešimas. 

"Paleidžiami kaliniai iš provincijos kalėjimų. Birželio 20 d. 
Respublikos Prezidentas, Teisingumo Ministrui pasiūlius, pasirašė 5 
aktus, kuriais atleidžiama bausmė 141 politiniam kaliniui. Išlaisvin
tų kalinių sąrašams paruošti birželio 19 d. į Raseinius, Šiaulius, Pa
nevėžį ir Ukmergę buvo nuvykę Teisingumo Ministerijos tarnautojai, 
kurie dirbo ištisą naktį, rūpindamiesi, kad išlaisvinamieji kaliniai ga
lėtų būti kuo greičiausiai paleisti. Elta." (žiūr. "Lietuvos Aidas" Nr. 
IW/5W® i# I04O.VUL). 

Visi vienu balsu atsako, kad 
taip yra jau labai seniai, daug 
daugiau kaip 10 metų. Jei taip, 
tai turi būti konstitucijoj! Pra
šau padėti rasti... 

Jieško keli žmonės ir... vis-
tiek neranda. Vienintelis daly
kas, ką gali parodyti, tai minė
tą vadovybės "Oficialį praneši
mą". 

Jeigu taip, tai Įstatų komisi
ja gal ir teisi... Ji gali pasa
kyti: "Iš tikrųjų mums buvo 
neaišku, ko ta 217 kuopa nori. 
Juk konstitucija ir leidžiu vi
siems nariams balsuoti!" 

Bet vadovybės įsakymai vei
kia, jie praktikoj vykdomi. Klau
simas — ar tie įsakymai teisė
ti? Ar vadovybė, ragindama 
kuopų valdybas "griežtai laiky
tis Susivienijimo Konstitucijos" 
pati tos konstitucijos neperžen
gia? 

* « 

Konstitucijos TV str. 2 punk
tas apie susivienijimo vadovy
bės rinkimą sako; 

"Eac officer to tre nominated 
and elected by a general vote of 
the members of the Alliance .. 

3 punktą sako: 
"The candidates... Shall be 

nominated in the Lodges by a 
general vote of all members of 
Alliance ... The three candida
tes ... shall be pat on ballot for 
a second vote Of the mem
bers ..." 

Taigi yra aiškiai ir nedvi
prasmiškai pasakyta, kad bal
suoja visi susivienijimo nariai, 
kad balsavimas yra visuotinis. 

O visi •— reiškia visi, ne tik 
tie, kurie išbuvo daugiau kaip 
6 mėnesius, ir taip pat ne tik 
tie, kurie atėjo į susirinkimą! 
Iš šių straipsnių^ nematyti, kad 
nariai visuotiniame balsavime 
negalėtų savo balso ir kitu mstu 
paduoti, ne tik specialiame susi
rinkime. Jei apie delegatus į 
seimą yra pasakyta, kad jų rin
kimas "shall be conducted in 
like manner as the election of 
officers in Lodges", tai apie 
Vykd. Tarybos rinkimą ir to 
nėra, o kalbama tik apie "gene
ral vote of all members" ... 

* * 
Reikia išsiaiškinti, ar kartais 

nėra kokio bendro suvaržymo, 
kuris neleistų rinkimuose bal
suoti naujiems nariams. 

Kaip tik tokio suvaržymo iš
spausdintame konstitucijos teks
te nėra. Suvaržymai yra tik ren
kamiesiems, bet ne rinkėjams: 

1. Delegatu į Seimą gali būti 
renkamas tik ne mažiau kaip 
metus išbuvęs susivienijime. 

2. Vykdomosios Tarybos nariu 
gali būti renkamas tik tas, kas 
rinkinių metu jau yra išbuvęs 
susivienijime ne mažiau kaip 
dvejus metus ir yra JAV pilie
tis. 

3. Kuopos valdybon gali būti 
renkamas tik išbuvęs susivieni
jime ne mažiau-kaip metus. Pir
mininku kuopoj tegali būti regu
liarus narys, negali būti vadina
mas visuomeniškas narys '(So
cial member). Visuomeniškų na
rių negalima rinkti ir delegatais 
į seimą. Savaime suprantama, 
kad tokių negalima rinkti ir i 
Vykd. Tarybą, kadangi Vykd. 
Tarybos nariai automatiškai yra 
ir seimo nariai. 

Išimtys iš tų. suvaržymų, tai 
yra, palengvinimai suteikiami 
naujoms kuopoms. Joms leidžia
ma siųsti atstovus į seimą, jeigu 
jos yra pradėjusios veikti bent 
6 mėnesius prieš seimo datą ir 
jų delegatams nereikia būti iš
buvusiems susivienijime visus 
metus, užtenka tik pusės metų. 
Kad į tokią kuopą vėliau įstoję 
nariai neturėtų teisės dalyvauti 
delegatų ar Vykd. Tarybos rin
kimuose — tokio nuostato kons
titucijoje nėra. 

Nuostatuose, kur kalbama 
apie narių teises, irgi niekur nė
ra užsimenama apie narių bal-

f s*vimo teises suvaržymą, pri-

NAUJAUSI NAUJAKURIAI 
Apie lapkričio 14 d. laivu "Ge

neral Langfitt" į New Yorką at
vyko šie lietuviai tremtiniai: 

Abromaitis Alfredas — Marion, 
N. Car. 

Balčytis Antanas — Chicago,UI. 
Dradzys Valentine, Eugenija, 

Aldona, Eugenija, Antanas 
Baltimore, Md. 

Dravinskienė Marija — Dalias 
Center, Iowa. 

Duda Juozas — Omaha, Nebr. 
Griškauskas Jonas — Great 

Neck, N. Y. 
Jesaitis Jūratė — Avon Lake, 

Ohio 
Jurkus Paulius — New Britain, 

Conn. 
Kuodis Anelė, Nelle — Eacine, 

Wise. 
Lukoševičius Bronas, Emilija —• 

Chicago, 111. 

Adairville, Ky. 
Mejeris Jurgis, Else, Otto — 
Micevičius Vladas, Konstancija, 

Gražina, Ritą, Nijolė — Chi
cago, 111. 

Protosevičiup Irena — Baltimo
re, Md. ! 

šernas Petras — Argčš, Iftd. 
Sipkus Robertas, Zelma, Romu

aldas, Elena, Aldona — La
fayette, Ind. 

Schmidtke Bronė, RuSį',—* Bro
oklyn, N. Y. ' 

Tautkus Juozas — Bellwood,Ill. 
Tiškevičius Vladas — Cleveland, 

Ohio. 
Vilkaitis. Jurgis — Cleveland^ 

Ohio. 
Vizbaraite Aldona — Brooklyn, 

N. Y. ; 
Zakelis Jonas, Ona — Scranton, 

Pa. 

klausantį nuo to, kiek laiko jis 
yra susivienijime. 

Yra teisių suvaržymai tik ap-
draudai gauti. Pavyzdžiui, jei 
narys miršta neišbuvęs susivie
nijime 6 mėnesių, "pašalpgavys" 
gali pretenduoti tik į faktiškai 
įmokėtus mokesčius, ir tai dar 
su tam tikrais išskaitymais. 
Paskui tos teisės auga kas pus
metis po 25% ir tik po# dvejų 
metų išmokama jau visa premi
ja. Ir ligos pašalpai gauti tei
sės ateina tik išbuvus šešis mė
nesius nariu. 

Bet iš to jokiu būdu negalima 
daryti išvados, kad nario teisės 
susivienijimo organizaciniuose 
dalykuose priklauso nuo šių su
varžymų. Jei tai būtų taip, tai 
antrajame pusmetyje irgi dar 
nebūtų galima pripažinti nariui 
pilno balso, o tik ketvirtadalį.. . 

Priešingai, iš konstitucijos 
VII str. 4 p. matyti, kad net ir 
visai neapsidraudusieji nariai, 
tie visuomeniškieji (Social) na
riai, turi teisę balsuoti visais 
klausimais, išskyrus tik reika-f 
lus, surištus su apdraudos fon
dais, o apsidraudusiems, tai yra, 
reguliariems nariams jokio su
varžymo balsavime nėra. 

* * 

Tiesa, konstitucijoj dažnai už
simenama apie "good standing 
member". Tačiau šis reikalavi
mas, būti "gerame stovyje" visų 
pirma yra taikomas renkamie
siems. šiaip jau nariai aiškiai 
nustoja balso teisės tik tada, 
kai jie yra suspenduoti (XXI 
straipsnio 10 p.). O suspenduo
tas narys gali būti dėl visos ei
lės nusikaltimų, konstitucijoje 
numatytų, tarp kitų ir tada, jei 
90 dienų užvilkina mokesčių mo
kėjimą. Vadinasi, mažesnis mo
kesčio užvilkinimas dar nėra 
priežastis balso teisei atimti! 

Iš viso, labai abejotina, ar 
toks mokesčio užvilkinimas gali 
būti kliūtis net ir renkamie
siems, nes minėto XXI str. 4 p. 

c/ skyriuje pasakyta: "A mem
ber under charges shall be eli
gible to run for office but shall 
not be installed until the charges 
are disposed off." 

Taigi yra labai daug pamato 
klausti Vykdomąją Tarybą — 
kuo remdamasi ji draudžia da
lyvauti Vykd. Tarybos rinki
muose neseniai įstojusiems na
riams ir reikalauja, kad bal
suotų tik išbuvę susivienijime 
ne mažiau kaip 6 mėnesius? 

Vienintelis paaiškinimas čia 
galėtų būti konstitucijos V str. 
5-e punkte, kur Vykdomajai Ta
rybai suteikiama teisė inter
pretuoti įstatus, arbą net juos 
ir keisti, jeigu tokio pakeitimo 
reikalauja įstatų suderinimas su 
valstybės įstatymais. Bet, kiek
viena tokia interpretacija ar pa
keitimas turi būti artimiausia
me seime formaliai patvirtintas. 
Be to patvirtinimo jis nustoja 
galios. 

Ar buvo koks pakeitimas ar
ba-papildymas, kur būtų numa
tytas šis narių dalies teisių su
siaurinimas ? Jei buvo, tai reikė
tų tą visiems nariams aiškiai 
dar kartą nurodyti — kur, kada 
ir kaip. Nes dabar net dideli 
susivienijimo veikimo žinovai 
kuopose to niekaip negali rasti. 

O jeigu nebuvo? Tada tektų 
pripažinti, kad SLA vadovybės 
"Oficialis pranešimas" buvo la
bai'neatsargus žingsnis, kadan
gi jis galėtų būti palaikytas 
konstitucijos iškraipymu (belie-
piant jos griežtai laikytis!) ir 
neteisėtu išjungimu iš balsavi
mo didelio skaičiaus narių. Ko 
gera, pats dabartinės vadovy
bės išrinkimo teisėtumas galėtų 
būti ginčijamas ... 

žinoma, niekas šiandien taip 
toli eiti nesirengia. Bet iki atei
nančių rinkimų tas reikalas tu
rėtų būti kaip reikiant išsiaiš
kintas. V. R. 

Taupyti galima ir laiškais! Prašykit informacijų paštu! 

STANDARD FEDERAL SAVINGS 
8 LOAN ASS'N. 

PIGIOS PASKOLOS NAMAMS 
TAUPYK SAUGIAI ... mes per 41 metus visiems išmok§jome 

pareikalavimus 
Tintas per 25 milijonus dolerių. Atsargos fondas per 2'4 milijono 

U. S. Government Securities ir grynais pinigais per 12 milijonu 
STIPRIAUSIA TAUPYMO ĮSTAIGA CHICAGOJE 

Federal Savings & Loan Insurance Corporation narys 

JUSTIN MACKIEWICH, PRESIDENT & MGR. 
4192 Archer Avenue Chicago 32, Illinois 

TELEFONAS: Virginia 7 - 1141 

DARBO VALANDOS: Kasdien nuo 9 iki 4. 
Trečiadieniais nuo 9 iki 12 dieną. Ketvirtadieniais nuo & iki 6 *ak. 
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JAUNOJI KAMS'M'A DIRVOS skyrius jaunimui 
EaMHama kiekvieno mėnesio trečią iiTalti. * R«da|M]a ALDONA AUGUSTINAVIČ1ENŽ 4579 We«t 157th Street. Cleveland 11. Ohio. T«U CL WS1. 
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KOD6L JAUNIMAS IŠEIVIJOJ TURI BOTI ORGANIZUOTAS 

*V 

Auklėtojai, norėdami duoti 
jaunimui tvirtesnį ideologinį pa
grindą ir sudaryti tikslingesnę 
auklėjimo aplinką, pakreipti jau
nimo energiją tinkama linkme, 
visais laikais kūrė ir kūria spe
cialias organizacijas. 

Organizacija yra ta vešli dir
va, kurioje jaunuolis gali pasi
reikšti, išryškinti savo gabu
mus, išmokti klausyti ir įsakyti, 
vadovauti ir paklusti vadova
vimui. Jaunystėje organizacija 
sugeba įkvėpti idealistinį nusi
teikimą, pamilti didesnius"* bei 
oresnius dalykus, sugebėti au
kotis kitų interesams ir savo in
dividualizmą pakreipti visuo
meninio gyvenimo linkmę. 

Kiekviena tauta jaunimo orga
nizacijas labai individualizuoja 
(net jeigu jos būtų ir tarptauti
nio pobūdžio), duoda joms tau
tinį charakterį, pritaiko prie sa
vo tautos gyvenimo stiliaus, 
duodama šalia moralinio tautinį 
auklėjimą. 

Gyvendami išeivijoj, ir norėda
mi, kad mūsų jaunieji išliktų 
tautiškai sąmoningi bei veiklūs, 
neturime nei kitų kelių, nei ki
tų priemonių, kaip tik jaunimą 
organizuoti. 

Mūsų jaunimo organizavimas 
išeivijoje yra būtinybė morali
niu ir tautiniu atžvilgiu, kadan
gi jaunimas neteko įprastinio 
auklėjimo pagrindo, kurį būtų 
turėjęs Lietuvoje. 

Kur mūsų jaunimas pakryps 
išeivijoje, kaip jis čia orientuo-
sis, kokiu būdu jis išliks lietuvis 
idealistas ir moralus žmogus? 
Šeimoje? Bet ji ne visada yra ir 
nevisada pakankamai pajėgi at
sispirti labai stiprioms ir nepa
geidaujamoms išorinio gyvenimo 
įtakoms. Organizacija turi ateiti 
pagalbon ir burti lietuviškąjį 
išeivijos jaunimą bendron ko
von dėl moralinio tvirtumo, dėl 
tautinio sąmoningumo, dėl ne
palaužiamo tikėjimo savo tautos 
ateitimi, dėl nekintančio idealis
tinio nusiteikimo gyvenimą. 

Atsakydami konkrečiai, ko
dėl jaunimas turėtų būti organi
zuotas išeivijoj, mes norėtume 
pažymėti, kad svetimame kraš
te tik organizacija gali sudary
ti tautinę aplinką jaunimui. Pir
miausia, organizuotas jaunimas 
tarp savęs bendrauja, jaunieji 
vieni su kitais suartėja, vieni 
kitus geriau pažįsta, labiau įver
tina, juos jungia bendri inte
resai. Jeigu jų tarpe atsiranda 
vienas kitas abejingesnis savo 
tautai, kiti jį sugeba uždegti, 
patraukti. Vienam jaunam žmo
gui svetimame krašte išlikti tau
tiškai sąmoningam ir nepasiduo
ti svetimoms įtakoms yra labai 
sunku, o būryje daug lengviau. 

Be to, organizacija stengiasi 
sudaryti specialiai lietuvišką ap
linką, išgyventi lietuvišką nuo
taiką, drauge puoselėti lietuviš
kus papročius, dainuoti dainas, 
nagrinėti kultūrines vertybes ir 
kalbėti apie lietuvių tautos rei
kalus. Kur visa tai galėtų rasti 
jaunas žmogus išeivijoje? 

Pagaliau, labai dažnai organi
zacija jauną žmogų atitraukia 
ir nuo gyvenimo tuštybės, nuo 
nevertingo laiko sunaudojimo. 
Ji duoda jam oresnį gyvenimo 
supratimą, moko jį tikslingiau 
gyventi ir nurodo konkrečius 
kelius, kuriais eidami jauni žmo
nės išaugtų moralinėmis asme
nybėmis. 

• Išeivijoje yra atkuriamos lie
tuviškos jaunimo organizacijos, 
tačiau jokiu būdu ne visas mū
sų jaunimas jose dalyvauja. Ko
dėl taip yra? Argi mūsų jauni
mas nejaučia, kad visa tai kuria
ma tik jiems ir jų pačių gero
vei? Argi jie nesupranta, kad, 
norint išaugti ir subręsti tobu
lesniais žmonėmis, reikia labai 
daug dirbti? Argi jie nežino, kad 
niekas gyvenime savaime ne* 

ateina? Argi, pagaliau, jie jau
čiasi jau esą tokiomis stipriomis 
asmenybėmis, kurios pačios sa
vo individualume gali tobulėti ir 
joms jokio auklėjimo nereikia? 

Tokių yra maža, o mes visi 
esame silpni žmonės ir ypatin
gai jaunystėje mums reikia la
bai daug išorinės pagalbos iš
ryškinti visiems geriesiems pra
dams, kuriuos mes atsinešėm 
gyveniman. 

Kodėl gi tad jaunieji lietuviai 
nedalyvauja jaunimo organiza
cijose, arba kodėl jose dalyvau
ja taip šaltai ir abejingai nusi
teikę, be širdies ir jaunystės 
ugnies. Reikia, kad jauni žmo
nės entuziastingiau atiduotų 

savo duoklę savo organizaci
joms, daugiau jose dirbtų ir 
daugiau jomis rūpintųsi. Tiktai 
tada ir toji pati organizacija 
jiems būtų svarbesnė ir daugiau 
jiems patiems duotų. Tuo būdu 
būtų sukurtas savotiškas ir in
dividualus lietuviškojo jaunimo 
pasaulis išeivijoje, kuriame aug
tų ir ryškėtų būsimieji mūsų vi
suomenės ir tautos vadai. 

O kalbant apie pačias išeivijoj 
atkurtąsias jaunimo lietuviškas 
patriotines organizacijas, nėra 
svarbu, kurioje iš jų mūsų jau
nimai dalyvaus. Yra tik svarbu, 
kad tos organizacijos jaunuosius 
išauklėtų moraliais žmonėmis ir 
dideliais lietuviais. A. 

N T J O T K U P O S  
Prancūzų rašytojai Pierre 

Fisson neperseniai yra išleidęs 
romaną, pavadintą "Kelionė į 
horizontus", šitas romanas bu
vo Prancūzijoj premijuotas ir 
jis mums įdomus tuo, kad jame 
aprašinėjami patys paskutinieji 
pokariniai laikai. Romano veiks
mas baigiasi Pietų Amerikoje, 
Rio de Joneiro, kur viename 
viešbutyje, galutinai gyvenimu 
nusivylęs herojus ruošiasi nu
mirti. 

Jeigu į šitą pokarinį gyveni
mą būtų galima žiūrėti tam 
tikra prasme jumoristiškai, ar
ba jeigu reikėtų jį vertinti jaut
riai ir suspausta širdimi, tai Fis
son "Kelionė į horizontus" mus 
nuteikia ir vienaip ir antraip. 
Knygos herojus po karo Pran
cūzijoj išlikęs vienui vienas iš 
visų savo žuvusių draugų, jau
čiasi nelaimingas, kad visus per
gyveno. Bet ką daryti? Juk gy
venti reikia, ir ne tik gyventi, 
bet ir įvertinti šitą taip sunkiai 
iškovotą laisvę. Tam tikslui jis 
pabėga iš tų vietų, kurios jam 
jautriai primena žuvusius drau
gus, ir atsiduria Paryžiuje. Ten 
jis susitinka su kovos draugais 
amerikiečiais, įsijungia į jų ei
les ir netrukus mes jį jau ma
tome ilgoje automobilių eilėje 
bekeliaujantį per nugalėtą Vo
kietiją. Romano herojus pasie
kia Berlyną ir tampa rusų kal
bos vertėju amerikiečių štabe. 
Ten jis pamato begalinį vargą 
ir pražūtingą vokiečių sostinės 
gyvenimą. Argi dėl šito vargo, 
dėl šito begalinio skurdo turėjo 
žūti tie visi jo jaunieji draugai? 
Argi dėl bendro ir didelio ne
pasitikėjimo, dėl didžiųjų poka
rinių niekšybių, kurioms net tin
kamo vardo nebūtų galima at
rasti, turėjo numirti begalės 
žmonių. Romano herojus daro, 
ką jis gali, stengiasi net vertėju 
būdamas, sumažinti kylančius 
individualius konfliktus; tam 
tikslui jis verčia' ne taip, kaip 
reikia, bet taip, kaip jąm atrodo 
geriau ir naudingiau. 

... — Kaip tai pasaulis ? — 
sako Solkovas rusas. —, Jokio 
pasaulio nėra, yra tik Rusija... 

— Ką jis šneka? — klausia 
amerikietis Dig. , : 

— Jis klausia,Amerikoj 
yra arklių — atsako vertėjas. 

— Geriausi pasauly — atsa
ko amerikietis. 

— Ką tu jam išvertei vii 
klausia rusas. 

— Kad gražiausi pasaulio ark
liai yra tik Rusijoj... 

Bet pergalė netikra. Romane* 
herojus niekur gerai nesijaučia. 
Jis išvyksta į kitus kontinentus, 
kaip gali toliau: j Ameriką, pa| 
siekia Ramųjį vandenyną, j if 
keliauja Meksikon, Pietų Amerif 
kon, nuvyksta j Rio. Bet niekas^ 
niekas negali jam atstoti se
nosios Europos, o pati Europai 
nebeįmanoma, neįmanoma dėl 
tiek nužudytų žmonių* Ir jis pa«l 
siryžta numirti. j 

, 4«H'V . v'.V į'. 

Europiečiai po antrojo karo 
ypatingai susidomėjo Amerika. 
To krašto didumas, nepaprastas 
jo materialinis pajėgumas, di
džioji jų demokratija — visa tai 
domino ir traukė europiečius. 
Po šito karo eiliniam europie
čiui pažinti Ameriką pasidarė 
daug lengviau. Patys amerikie
čiai pasiekė Europą, o su jais 
ir jų kultūros bei civilizacijos 
dalis: jų literatūra, jų žurnalai, 
jų filmos. Amerika Europai pa
sidarė artimesnė. Aplankyti 
Ameriką eiliniam europiečiui nė
ra paprastas dalykas, bet j on 
atvykęs, jau po pirmojo betar
piško kontakto su naujuoju pa
sauliu, europietis jaučiasi pasi
metęs nepaprastame Amerikos 
gyvenimo realume. Ilgėliau pa
buvojus, europiečio akį patrau
kia išviršinė Amerikos santvar
ka: jos kitoniški pastatai, jų 
gyvenimo patogumas, nauji ir 
įvairūs to gyvenimo malonumai. 
Dėl to ir europiečių reportažai 
apie Ameriką dažniausiai būna 
labai išviršinio pobūdžio. Juk 
dažniausia tai, ,kas europietį ste
bina, amerikiečiui atrodo visai 
natūralu. O europietį daugiausia 
nustebina nepaprastas ameriki
nio kasdieniško gyvenimo racio-
nalizavimas. šalia to, europiečio 
dėmesys nukrypsta ir į žmones, 
ir jam natūraliai kyla klausi
mas: kokį žmogiškąjį tipą su
kurs naujoji, atrodanti tokia me
chaniška, civilizacija, ir kokia 

bus to naujai gukurto. žmogiš
kojo tipo ateitis. . 

Į šitą klausimą paprastai tei
dami labai įvairūs atsakymai, 
tačiau labai ryškus ir bendras 
bruožas visiems amerikiečiams 
yra jų jaunystė. 

Europiečiai yra sena tauta ir 
ta prasme jie visi turi tam tikrų 
tautos senatvės bruožų ir gal 
net tautos senatvės klaidų. Tuo 
tarpu amerikiečiai mums atrodo 
turį tautos jaunystės klaidų ir 
ypatybių. Ir tuo jie mus pa
traukia. Jų paprastumas, jų gy
venimo supratimas mus linksmi
na, o jų optimizmas ir nepapras
tas nerūpestingumas mus ste
bina ir jaudina. 

* * 

"Einšteinas atrado visatos 
raktus" — lyriškai paskelbė vi
sų kraštų spauda ir šitas jų ly
rizmas bent kartą buvo teisus. 
Einšteinui pasisekė net ten, apie 
ką spręsti atsisakė tokie dideli 
mokslininkai, kaip Weyl ir 
Edingtonas. Ištikrųjų niekas ne
galėtų numatyti, kurgi mus nu
ves tie nauji didieji išradimai. 
O tuo tarpu žmogus nėra lai
mingas. O pats Einšteinas? ... 

Jeigu jo kaimynai, pripratę 
prie besišypsančios Einšteino 
asmenybės, būtų galėję labiau 
įsigilinti į tą galingą, bet išvar
gintą sielą, būtų labai nuste
binti. Jis pats apie save taip 
kalba: 

— Kaip keista, kad beieško
damas teisybės ir bevertinda
mas visuomeninius uždavinius, 
aš niekados negalėjau priartėti 
prie žmonių. Visa širdimi aš 
nebuvau atsidavęs nei valstybei, 
nei draugų būriui, pagaliau nei 
artimiesiems. Aš visada jaučiau
si esąs taip toli nuo bet kokių 
ryšių ir be atvangos mėgau bū
ti visiems svetimas ir išsiilgęs 
vienatvės. — 

Toje sieloje galėjai rasti di
delį religingumą, šopenhaueriš-
ką pesimizmą, aistringą meilę 
žmogaus vertingumui. 

O, ironija!... štai siera, kuri 
vedė žmones prie atominės bom
bos ... 

Čia taip norėtųsi kartoti Al
fredo de Vigny mintis: 

Viešpatie, Tu mane sutvėrei 
galingą ir vienišą, 

O tuo tarpu, Viešpatie, aš ne
su laimingas... 

Pagal "Revue de la pensee 
francaise" 

ADOMAS MICKEVIČIUS 

LIETUVA, MANO TĖVYNE! 
Lietuva, mano Tėvyne, šalele gimtoji! 
Tas tik supras, kad tu jam sveikatą atstoji, 
Kas jau tavęs neteko. Pasiilgęs šiandieną, 
Tavo regiu aš grožį ir kampą kiekvieną. 

Čia prie Tavęs šaukiuosi, Panele šventoji! 
Tu juk Vartus Aušros, Čenstakavą globoji, 
Tu esi apgynėja mažam Naugardėliuj. 
Kaip grąžinai sveikatą seniau man vaikeliui, 
Kai paaukotas Tau maldingos motinėlės, 
Tuoj prasivėrė mano merdinčios akelės, 
Ir pasimelstų Dievui už galią grąžintą, 
Pėsčias aš Tavo slenkstį pasiekdavau šventą, 
Taip sugrąžink mus į tėvynę mums miel*į. 
Nešk tuo tarpu nors mano išsiilgusią sielg 
Į kalnelius, kur medžiai suaugę siūbuoja, 
Ten, | Nemuną melsvą, kur pievos žaliuoja, 
l tuos laukus, javais įvairiausiais varsotus, 
Aukso kviečiais nusėtus, rugiais sidabruotus, 
Ten, kur geltonos svėrys su grikiais kartu žydi, 
Rausvas dobilas skruostams mergelės pavydi, , 
Dirvos, lyg kaspinu, žalia ežia išpintos, 
lO ant jos auga kriaušes retai nusodintos. 

Iiveikalo 'Tonas Tada*". 

SUTKAI 
Pavasarėlis. Visur gražu ra

mu. Saulelė netoli laidos lėdviau 
jau bešildo, lengviau bešviečia. 
Apšvietusi įkypai miškus, tar
tum pasilenkusi pro pakočius, 
žiūri ji į skiedžiamus lapelius, 
sprogstančius pumpurėlius ir 
dygstančias ant žemės žoleles. 
Pirmutinės Jjalos didžiavos pra
nokusios kitas žoles; apgožė ki
minus, paslėpė po savo lapų 
skujus ir nubirusius rudenį la
pus. Džiaugės savo vešlumu, 
pastiepusios ilgus sprandelius; 
baltuosius veidelius atgręžusios 
į saulelę, turtumi dėkojo jai, kad 
jas pirmąsias užauklėjo. Garba
nojos, baltavo, žaliavo, klestė
jo apsiautusios kiekvieną kel
melį, kiekvieną kuisynėlį. Kur 
tik miške progumėlė, ten būre
lis, kitur būrelis; kur didesnė 
plotmelė, tartum drobulių pri
skleista. Trakose, po krūmus ir 
žolynus nedrąsios žibuoklė slaps-
tėse, lapeliuose įsikniaususios, 
žabarėliais užsiskreibusios, kliū-
todamos žolynėly kvepėjo. Pa
kraščiais miško, kaip jaunosios 
per jungtuves, baltais rūbais 
pasipuošusios klestėjo ievos. 
Gretomais jaunos eglelės; jų ša
kos svyravo apkibusios raudo
nais skujų bumbulėliais. Per vi
durį miško ištiestas siauras ke
lelis. Skersai jo ėjo įdubę su
šliaužioti takeliai, kuriuose prie
šų priešais kužėjo darbininkės 
skruzdėlės. Niekas jas nekliudo 
valkioti šapelius, nes kelelis jau 
išdžiuvęs. 

Tuo keleliu per miSką eina du 
žmogeliu: vyriškis aukštas, su
raitytais uostais, vienu švarku, 
baltais autais naginėtas, vienoj 
rankoj ryšelis, antrąja susikibęs 
su moteriškąja; ta — basa po 
apsiaustėlio, perkeliniu skepetė
lių apsigobusi, vilnonį skepetą 
ant liuososios rankos pasisvė
rusi. Matyti, šąrpavo kkeliauti, 
nes abu išraudonavusiu, apšilu
siu. Kaži ką balsu šnekučiavo; 
tankiai, į vienafc antrą pažvelgu
siu, juokėsi. 

Kelias nubėga kairėn. Juodu 
pasisuko dešinėn taku stačiai 
ant liepto. Miškas pasibaigė, 
prasidėjo trakos — skardingi 
Dubysos atkrančiai. 

—Čia būdavo žydės žibuoklės, 
tarė vyriškis ir, paleidęs ranką, 
pasisuko į krūmus. 

Moteriškoji taku į pakalnę pa
sileido tekina. Pasišokėdama, 
kaip kurapka, rietėjo pakalniui. 
Pabėgėjusi porą varsnų, atsidū
rė pačiame atkrantyj e. Netoli 
liepto ant kalvelės atsisėdo. 

Iš ten visai kitoniškos akivaiz
dos priešais tiesės. Skardinga 
Dubysa, nusimalšiusi iš pavasa
rio potvynių, nusekusi, visa va
goje, tik mėlynavo. Nors gana 
srauniai gurgėjo staipydamos 
per akmenis, kirsdama į gilesni 
duburklį, sukos į verpetą, puto
jo, šniokštė, pykdama skubėjo, 
bet nebesiplėtė į pievas — vie
noj vagoj talpinos. Kalnuoti at
krančiai, apaugę krūmais, gra
žiai mainės šviesesniu ir tam
sesniu žalumu. Paupiai dauboje, 
sausai nusekę, taip pat žaliavo, 
daiktais net geltonmargiai nuo 
sužydusių purvažolių. Pačiais 
pavagiais iš abiejų pusių upės, 
kaip užbrėžta, juodavo apsekę 
šapai ir šamalai — rodė, ligi kur 
buvo užtvinęs pavasarį vanduo. 

Pievose paupiais kobrinėjo 
pavasarinei gyvolėliai, graibinė
dami, nors retą, ką tik dygstan
čią žolelę, žąsų būreliai pėrės, 
nardės po vandenį — po ilgo pe
rėjimo džiaugės išsivedusios vai
kus į ganyklą, žąseliai geltoni, 
ką tik apsipuokavę, kilsavo ant 
vilnių Dubysos, nestengdami 
paplaukti prieš vandenį, pėpda 
mi kabinos ant krašto. Piemenė
liai braidė po vandenį, taškės po 
upę, šokinėjo per akmenis arba 
vamzdžiavo visokiais balsais, vi
saip džiaugdamos sulaukę šili
mos. Lakštingalų gaujos čiauš
kėjo, pliauškėjo garsiai už kita 
kitą, tartum eidamos lenktynių 
su piemenėlių vamzdeliais. Kur-
ne-kur po krūmus pašmėžavo 
baltas skepetėUs žibuokliau j an

čių mergikių. Už kalnų, kaži 
kur, būreliais dainavo. 

Moteriškoji, sėdinti atkranty-
je, atsismaukė skepetėlį, nusi
braukė sušilusią kaktą, pilna 
krūtine atsikvėpė šilto ir kva
paus oro; mėlynomis akimis ap
vedė didelį rataną ir nustabdė 
jas ant liepto, čia atėjo jai į 
galvą kaži kokie atsiminimai. 
Iš užpakalio, įsikibdamas į alks
nius, nusileido nuo skardžio vy
riškis, nusitvėręs keletą žibuok
lių. Atsisėdęs greta, tarė: 

— Mat, kiek žibuoklių radau! 
Neatgręždamas jos akių į ži

buokles savo pasigyrimu, vėlek 
nutvėrė ją už rankos ir, suspau
dęs delnoj pirštus, paklausė: 

— Ar nepailsai taip greitai 
bėgdama, Magdele? 

— Ne. Kaip čia gražu pasė
dėti !... Aš niekuomet nepra
einu tos vietos neapsistojusi: 
jei negaunu atsisėsti, turiu nors 
apsižvalgyti visada. 

Vyriškis rudoms liepsnotoms 
akimis metė šen ir ten. 

— Teisybė, čia gražu, pavaiz-
du ... O tie paukščiai virte ver
da ... Kaži kas dar dainuoja ir 
gerai sutaria. Oro tylumas — 
nė lapelis nekruta! Puikus va
karas ... Malonu čia sėdėti, la
biausiai, jog greta tavęs. Pirmą 
sykį čia sėdiva abudu ... 

— Tai vis niekis dabartykščiai 
gražumai, bet aš turiu čia se
novės malonų širdžiai įspūdį. 

Rudųjų ir mėlynųjų akių pa
žvelgimai susidūrė. Vyriškis, vis 
žiūrėdamas į truputį rauplėtą 
veidą Magdelės, tarė: 

— Tur būti, su kokiu vaikinu 
čia susieidavai? 

— Mažne įspėjai, Juozeli, — 
tarė Magdelė, glausdama galvą 
prie pečio. — Viena pati myli
mąjį pirmą sykį čia pamačiau ... 

Ir vėl rudosios akys įsmegė 
į mėlynąsias. 

— Kas jis toks buvo, Magde
le? Pasakyk, norėčiau žinoti. 

— Gerai, kaip pasakysiu, ir 
žinosi. Pernai per Velykas, pa
čiu paleidimu, žeberienė panoro 
kadagių dažyvėms — siunčia 
mane parnešti. Niekur nėra, 
kaip tik šiame miške. Atėjau 
prie liepto iš anos pusės. Duby
sos pakraščiais dar ledai, o van
duo taip pakilęs, maž sulig liep-

Žemaite 

tu; o tas be paramčio. Ėmiau 
ropla ir peršliaužiau į šią pusę. 
Prisipjoviau naštą, atsinešiau — 
niekaip nebegaliu atgal pereiti. 
Nuėjau, antai, prie anos brast-
vos ir taisaus bristi. Veizdžiu j 
pakalnę — beatšvilpaująs vai
kinas, kirvį pasibraukęs, strykt 
ant liepto, eina sau, kaip keliu. 
Pamatęs mane ir pradėjo šauk
ti: "Bobutėle, ką čia dirbi? Be 
nežadi bristi?" "Kad per lieptą 
bijau eiti", —- sakau, eidama 
arčiau, žiūriu — nepažįstamas. 
Kaip pervers mane akimis, net 
kakta man užkaito! "Eikš, aš 
tave pervesiu", — sako. Sumi
šau, nebežinau, ką sakyti, kaip 
daryti. Nebedręsu nė akių pa
kelti, čiupinėjuos tik apie naš
tą. Vaikinas priėjęs užsimetė 
sau ant kupros mano kadagius, 
nusitvėrė mane tvirtai už rankos 
ir pervedė per lieptą. Kaip aš 
paskui jo ėjau, nebežinau; tik 
jutau stipriai suspaustą savo 
ranką jo delnoje. Dar eidamas 
šneka: "Tai protas! Ir kaip tu 
čia būtumi perbridusi? Jei bent 
stačiai į aną pasaulį". Pametęs 
mano kadagius aure prieškal
nėj, pats atgal lieptu nugrįžo į 
šią pusę. Aš pasilikau, kaip pa
klaikusi: širdis man tvaksėjo, 
kakta kaito, akyse regėjau įs
meigtas jo rudas akis. žvilgte
lėjau atsigręžusi, jau jis —šia
me atkranty. Tol veizdėjau, kol 
tik per krūmus jo kepurę ma
čiau. Nuo to sykio nebeišdilo jo 
paveikslas iš galvos ir iš širdies 
mano... ligi šiandien tebėra gi
liai, giliai įsmegęs... Juozeli, ar 
atsimeni vilkęs mane per liep
tą? — paklausė. 

— Kaip primeni, rodos, tru
putį menu, jog tuo perėjimu prie 
Raubos vieną sykį mergelę per
vedžiau. Daug buvo tokių atsi
tikimų, kol paramtį pataisėm: 
kartą Tytavėnų davatką, kitą 
sykį žydą su kromu pervil
kau ... O tu man pirmą sykį 
įstrigai į akį per mėšlavežį dva
ro talkoj. Nuo t© sykio, teisybė, 
dieną naktį stovėjo man akyse 
žeberių Magdė. O rudenį, kaip 
pagarsino, jog Kumža tave ves, 
tuomet tai nei ėsti, nei užmigti 
nebegalėjau, kol tik nuo tavęs 
neišgavau žodelio. 

PASAULIS KASDIEN PADAUGĖJA 
60,000 ŽMONIŲ 

Viena iš didžiausių ir bene 
sunkiausiai išsprendžiamų šių 
dienų pasaulio problemų yra su
darymas sąlygų žmonijai išsi
maitinti. Mokslininkai jau kuris 
laikas šiuos klausimus gvildeno 
ir veik visi priėjo išvados, jog 
netolimas metas, kada žmonija 
atsistos prieš patį sunkiausią 
klausimą: — kaip išmisti. Ame
rikiečių mokslininkas Julian 
Huxley Harper's magazine pa
skelbė studijinį straipsnį, kuria
me statistiniais duomenimis pa
vaizduoja žmonių prieauglį pa
saulyje. Mokslininkas pažymi, 
jog žemės turtai ir žaliavų šal
tiniai yra žinomi ir apskaičiuoti, 
kiek žmonių jie galėtų sudaryti 
pagrindą išsimaitinti. Ypatingai 
vakarų pasaulis aiškiai žino že
mės šaltinių pajėgumą. Tačiau 
tik retas pagalvoja, kad netoli
mas metas, kada reikės ieškoti 
drastiškų priemonių, kad žmo
gus galėtų išsimaitinti. 

Čia daugiausia gali pasakyti 
žmonijos dabartinis prieauglis. 
Palyginę gilią praeitį ir dabartį 
pamatysime, kokiu greičiu pas
kutiniais laikais mūsų žemėje 
didėja gyventojų skaičius. Yra 
nustatyta, kad maždaug 6000 
metų prieš dabartinį mūsų lai
ko skaičiavimą pasaulyje tegy
veno apie 10 milionų gyven
tojų. 2500 metų vėliau jau ap
tinkamos modernaus ūkio for
mos: miestų statyba, raštas, 
skaičiavimas, naudojimas meta
lo. Tuo metu pasaulyje gyven
tojų skaičius jau buvo maždaug 
padvigubėja Intensy vejąs že

mės ūkis, prekyba ir amatai su
darė sąlygas gyventojų skaičiui 
didėti. Tarp 1000 ir 500 metų 
prieš Kristaus gimimą pasau
lyje jau gyvenę virš 100 milionų 
žmonių, gi 1650 metais po Kris
taus (prieš 400 metų) pasaulyje 
jau gyveno 55 milionai žmdhių. 
Pirmajame ketvirtyje 19-jo am
žiaus mūsų žemės gyventojai 
jau buvo peržengę vieno mili
jardo ribą, o šimtu metų vėliau 
pasaulis jau buvo apgyvendintas 
dviem milijardais žmonių. Jei 
neįvyks jokių katastrofų, pa
saulyje po šimto metų gyvens 
jau trys milijardai žmonių. 

Paskutiniu metu mūsų žemy
ne gyventojų skaičius kas metai 
padidėja 0,9 procentais. Iš pirmo 
požiūrio neatrodytų daug. Ir vis 
dėlto, esant tokiam prieaugliui, 
kiekvienais metais asaulyje pa
daugėja 22 milionai žmonių, 
arba kiekvieną dieną 60,000 pa
saulin ateina naujų žmonių. 

Tasai naujų žmonių prieaug
lis, kas metai padidėjąs 22 mi-
lionais asmenų, reikalingas tiek 
maisto, tiek aprangos, tiek dar
bo galimybių. Dabartiniam prie
augliui esant po 10 metų, t. y. 
1960 metais, pasaulyje jau bus 
220 milionų gyventojų daugiau, 
negu šiandien. . 

žmonės, kurie miršta už tie
są, darosi nemirtingi. Ir, jei iš
tisa tautą numirtų už tiesą, ji 
žmonijos istorijoje taip pat lik
tų nemirtinga, 

, JL Tagorė 
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a LIETUVIAI AMERIKOJE 
NEPAPRASTAS VAKARAS CHICAGOJE 

ALT Sąjungos Chicagos sky
rius yra pakvietęs iš Bostono 
tris geriausius mūsų žodinio me
no atstovus: dramos aktorių 
Henriką Kačinską, poetą laure
atą Bernardą Brazdžionį ir ra
šytoją humoristą Antaną Gus
taitį. 

Lapkričio 26 d. 4 vai. p.p. So-
kol svetaineje (2345 S. Kedzie 
Ave.) rengiamas literatūros va
karas, kurio programą atliks šie 
trys svečiai, talkininkaujant so
listui St. Baranauskui ir muzi
kui A. Kučiūnui. 

Programoje bus: Baranausko 
"Anykščių šilelis", A. Vaičiulai
čio "Elenutės nuodėmė", Krėvės 
"Daina apie sakalą", Brazdžio
nio "Vaidila Valiūnas" ir kt. 
šiuos dalykus skaitys aktorius 
H. Kačinskas, kurio Chicagos 
lietuviai dar neturėjo progos 
matyti. A. Gustaitis — gerai ži
nomas laisvoj Lietuvoj ir vi
siems naujakuriams lietuviams 
— skaitys naujų humoristikos 
kūrinių ... Bern. Brazdžionis ir
gi žada skaityti naujų kūrinių, 
o St. Baranauskas, natsilikda-
mas, rengia naujų dainų reper
tuarą. 

Chicaga jau seniai tokio va
karo laukia. Tai bus vienas iš 

puikiausių šio sezono parengi
mų. Jau žymi dalis bilietų iš
parduota. Kas nenori praleisti 
šios retos progos, tegul pasisku
bina apsirūpinti bilietais. Jų ga
lima gauti Margutyje, 6755 S. 
Western Ave. Galima užsisakyti 
ir telefonu — GR 6-2242. 

DETROIT, MICH. 
ALT S-GOS SUSIRINKIMAS 

Lapkričio 19 d., sekmadieni, 
12:30 vai. po piet, jvvks Ameri
kos Lietuvių Tautinės Sąjun
gos 4 skyriaus mėnesinis susi
rinkimas šv. Antano parapijos 
mokykloje, 25th St. ir Vernor 
H. kampas. 

Susirinkimas svarbus. Sky
rius rengia didelį vakarą sau
sio 28 d. šiame susirinkime bus 
svarstomi rengiamo vakaro rei
kalai. Nariai ir norintieji įstoti 
arba susipažinti su šia organiza
cija yra kviečiami atsilankyti. 

ALTS 4-to skyr. Valdyba 

PAJIEšKOJIMAS 

Jieškoma Sofija Trakimienė, 
gyvenusi, Philadelphijoje, Pa., 
Wood St. Pranešti šiuo adresu: 
O. Bielskis, 144 Lech Ave., Du 
Bois. Pa. 

Talkininku skaičius didėja 

UŽUOJAUTA 
Spalio 27 d. Chicagoje mirė 

PETRAS KONČIUS, 
buvęs Lietuvos Ūkio Banko 
Klaipėdoje direktorius, lietuvių 
kultūrai remti "Aukuro" drau
gijos valdybos narys. 

Liūdesio valandoje jo našlei 
Onai Laurinaitienei - KONČIE
NEI, jo broliui prof. Ignui KON
ČIUI ir giminėms giliausią užuo
jautą. reiškia 

Edvardas Karnėnas 

MIRĖ L. VALIULIENĖ 
Pranešame giminėms ir bi

čiuliams Amerikoj ir kitur, kad 
1950 m. spalio mėn. 27 d. staiga 
nuo širdies smūgio Tunise mirė 
mūsų mylima žmona ir motina 
LIUDMILA VIKTARAUSKAI-
TĖ - VALIULIENĖ. 

Nuliūdę 
Pranas Valiulis 

If Elena Valiulyte - Cachia 

P A D Ė K A  
Už rūpinimąsi mumis Euro

poje ir didelę pagalbą sunkiau
siomis dienomis dėkojame mūsų 
giminaičiams Stellai ir Walte-
riui Lawrynowicz, 5190 Trow
bridge Ave., Hamtramck 12, 
Mich. 

Dėkinga Žukauskų šeima 

Mes duodame ir iškeičiame Eagle Stamps 

THE MAY CO.'S BASEMENT 
Išpardavimas! 

Mergaitėms 2 dalių * 
Sniego Rūbai 

DYDŽIAI 7—12 MERGAITĖMS 

Mergaitėms šilti sniego kostiu
mai artėjančioms žiemos die-
noms.Visi iš procesuotos 100% 
vilnos, šiltai įdaryti. Kai kurios 
bliuzelės raštuotai megztais vir
šumis, kiti apsiūlėtais kraštais. 
Rauktos nugaros. Pritaikyta ski 
sportavimui. Mėlynos, rudos ir 
žalios spalvos. 

Priimam užsak. paštu ir telefonu 
CHerry 1-3000 

Basement Girls* Department 
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Mažai y&ingij, berniukams 

Gero darbo 79c. 
Apatiniai marškiniai 

ir kelnaites 
MARŠKINIAI 
Truputį ydingi! Marškiniai iš 
puikios šukuotos baltos medvil
nės. Apvali apykaklė, trumpos 
rankovės. Dydis nuo 6 iki 16. 

KELNAITĖS 
Šukuotos medvilnes kelnaitės su 
elastingu juosmeniu, vidutinio il-
flio. Truputį ydingos. Tik baltos. 
Dydžiai nuo 6 iki 16. 

kieky. 

Prieš dvi savaites galėjome 
pranešti, kad Dirva susilaukė 
dviejų malonių talkininkų. Jie 
buvo: Povilas Lukošiūnas iš 
Australijos ir Povilas Švarcas 
iš Collinville, 111. šį kartą mes 
galime pranešti, kad į Dirvos 
talką atėjo dar trys talkininkai, 
štai jie: Juozas Kapočius, iš So. 
Boston, Mass., atsiuntė penkias 
naujas metines prenumeratas, 
Romualdas Dymša iš La Porte, 
Ind., atnaujindamas savo prenu
meratą, atsiuntė dar dvi naujas 
metines prenumeratas, Vytautas 
Graužinis iš Grand Rapids, Mich. 
Dirvos redakcijai atsiuntė vieną 
naują metinę prenumeratą ir 
dar pridėjo 5 dolerių auką. 

Dirvos redakcija, skelbdama 
šį laikraščio platinimo vajų, ti
kėjo, kad yra daug gerų talki

ninkų, kurie laikraščiui gali ate-
ti j talką, šie keli pavyzdžiai 
tvirtina, kad nebuvo klysta. Ir 
reikia manyti, kad, einant į šių 
metų pabaigą, kada iš naujo pa
sirenkami laikraščiai, su kuriais 
teks visus metus draugauti, mū
sų žinomi ir dar nežinomi talki
ninkai pasidarbuos. Kiekvienas 
naujas skaitytbjas, kad ir nedi
deliais įnašais, yra tikras rams
tis laikraštį gerinti ir per jį pla
čiau skleisti tautinę mintį. 

Mes laukiame atsiliepiant Dir
vos talkininkus iš tų lietuvių ko
lonijų, kurios paskutiniais dviem 
metais yra stipriai padidėjusios. 
Laukiame ir iš mažųjų, kurios 
yra stipriau svetimųjų veikia
mos ir labiau reikalingos tau
tinės minties nuolatinio žadini
mo ir kėlimo. B. G. 

PRAŠOM TALKON 
K E T U R I  M Ė N E S I A I  —  š i ų  m e t ų  

spaHs, lapkritis, gruodis ir ateinančių metų sausis, 
skelbiami 

DIRVOS PLATINIMO TALKOS LAIKU. 
Talkoje dalyvauti kviečiami visi skaitytojai 

fr kiti tautiečiai, kurie linki, kad Dirva būtų plačiau 
•kaitoma ir stiprėtų savo turiniu. 

Vietoj vaišių, kurios pagal lietuvių papročius 
paprastai talkininkams rengiamos, bet kurių šiuo 
atveju jokiu būdu nebūtų galima surengti, Dirva nu
mato eilę dovanų tiems, kurie per šituos keturis 
mėnesius pradės prenumeruoti Dirvą, ir platintojams, 
kurie per tą laiką pripirš Dirvai naujų skaitytojų. 

' . .i 

Penkiolikti dovanų: 
Amerikoje gaunamų lietuviškų knygų, pasi

rinktų paties dovanų gavėjo, kiekvienam už $10 vertli 
(arba $10 grynais pinigais). 

."S. . v 
šios dovanos skiriamos skaitytojams fr platintojams ir ftHftolcs 

laimėjimo būdu. 
Jos bus skiriamos, jei per talkos laiką bus išleista ne mažiau 

kaip 250 skaitytojų ir 250 platintojų taškų, tai yra, jei per tą laiką 
bus gauta ne mažiau kaip 250 naujų metinių prenumeratorių, arba 
atitinkamas skaičius dalinių prenumeratorių. 

Dvi dovanos: 
kiekviena po 

šios dovanos skiriamos skaitytojams ir platintojams ir atiteki 
laimėjimo būdu. 

Jos bus skiriamos, jei p#r talkos laiką bus išleista ne mažias 
kaip po 100 abejų taškų. 

Dvi dovanos: 
kiekviena po JRįOO p'n'ga's-

šios dovanos skiriamos skaitytojams ir platintojams ir atiteks 
laimėjimo būdu. 

Jos bus skiriamos, jei pm talkos laiką bus išleista ne mažiui 
kaip po 750 abejų taškų. 

Didžioji dovana » $130 
ši dovana bus paskirta daugiausiai taškų surinkusiam platin

tojui, tačiau tik tokiam, kuris bus surinkęs ne mažiau kaip 30 tašky, 
ir jei per talkos laiką bus išleista bent 1000 platintojų taškų. 

Jei du ar daugiau platintojų turėtų po tygiai tai ši dovana 
teks vienam iš jų laimėjimo keliu. 

Kiekvienas naujas prenumeratorius, kuris už
sisakys Dirvą jos platinimo talkos metu, tai yra, nuo 
1950 metų spalių mėn. 1 d. iki 1951 m. sausio m. 31 d., 
gaus po DU TAŠKUS dovanoms laimėti: vieną skaity
tojo, kitą platintojo. Kiekvienas taštas bus paliudytai 
tam tikru ženklu su numeriu. 

Kas Dirvą užsisakys per platintoją, tas gaus 
tik skaitytojo tašką, o platintojo tašką gaus platin
tojas. Bet platintoju gali būti kiekvienas senas ir 
naujas skaitytojas, jeigu tik jis prikalbins ką kitą 
užsiprenumeruoti Dirvą ir atsiųs Dirvai jo prenu
meratos mokestį. NORS IR VIENĄ NAUJĄ PRE
NUMERATORIŲ GAVĘS PLATINTOJAS GALI 
ViAIMĖTI $10, $50, arba ir $100 VERTĖS DOVANĄ! 

Kas talkos metu užsisakys Dirvą ne visiems 
metams, o tik daliai, tas gaus ir taškų tik atitinkamą 
dalį: jei mokės tik $1 (už 13 savaičių), tai gaus tik po 
ketvirtadalį skaitytojo ir platintojo taško. Jei mokės 
$2, gaus po pusę abiejų taškų, o mokėdamas $3, gaus 
po tris ketvirtadalius taškų. Jei tam taško numeriui 
teks dovana, tai ji bus padalinta tarp tų, kurie, turės 
to taško atskiras dalis. 

Dovanos bus skirstomas 1951 m. vasario men. 
Smulkiau apie tai bus paskelbta atskirai. 

TTTTTXX mmii 

SVEIKATA •• DIDYSIS TURTAS I 
DIRVOS SKYRIUS SVEIKATOS KLAUSIMAMS |! 

Veda dr. D. Degesys, Cleveland Į 
Vaikų paralyžiui 

Pereitą savaitę Clevelande bu
vo užregistruota 5 nauji vaikų 
paralyžiaus susirgimai. Tokiu 
vėlyvu rudens laiku tai yra 
staigmena, nes paprastai epide
miniai susirgimai čia pasiekia 
didžiausią skaičių vasaros karš
čių metu. Gi ši vasara, nežiūrint, 
kad ji buvo ir šalta, vis dėlto su
sirgimų skaičių pakėlė iki 413 
atsitikimų, iš kurių 21 mirė. 
Pernai susirgimų buvo 495, iš jų 
18 mirimų. 

Ši liga yra lyg baubas žmonių 
lūpose. Nežiūrint, kad mirtingu
mas nuo jos yra mažesnis, negu 
nuo akutinio rheumato, bet vis 
dėlto jos bijomasi daugiau, negu 
visų ligų kartu. Su ja kovojama 
visu įtempimu, ypač čia Ameri
koje. Daug yra pasiekta jos gy
dyme, bet galutinai užkirsti jai 
kelią vis dėlto nepasiseka. Lie
tuvoje labai retai mes matyda-
vom vaikų paralyžiaus susirgi
mų, ir daugeliui ši liga buvo vi
sai nežinoma. 

Kas gi tai per liga? 
Šios ligos sukėlėjas yra viru

sas. Tai yra labai mažas už
krėtėjas, mažesnis nei bacila, ku
rio su paprastu mikroskopu ne
galima įžiūrėti. Įdomu, kad tas 
virusas mėgsta tik žmones ir 
tam tikras beždžionių rūšis. Tie
sa, bandymų keliu galima už
krėsti vieną žiurkių giminę, bet 
tik pervedant iš vieno gyvujio 
į kitą. 

Kaip tie užkrėtėjai patenka f 
žmogaus kūną, tiksliai nežino
ma. Manoma, kad per' burną. 
Iš ten jie nukeliauja į virškini
mo organus, o paskui per nervų 
šakas ir kamienus pasiekia stu
buro smegenis, kuriuose daž
niausiai ir apsistoja. Stuburo 
smegenyse jie sugadina nervi
nes celes ir tokiu būdu ligonis 
gauna paralyžių vienos ar kitos 
kūno dalies. 

Kaip ji plinta, sunku pasaky
ti. Daug kas mano, kad per 
maudykles arba užterštą vandė-
nį, bet iš pernai 495 susirgimų 
statistika parodė, kad tik 9 as
menys mėgdavo maudytis. To
dėl tas lyg ir kalbėtų prieš. Ant
ras kelias — tiesioginio kontak
to kelias — nėra visai aiškus, 
nes dažnai šeimoje, kur yra keli 
vaikai, suserga tik vienas, o kiti 
visai neserga. Nors kai kurie tos 
ligos tyrėjai sako, kad visi žmo
nės ja perserga, tik vieni serga 
taip lengvai, kad net nepastebi, 
kiti ja perserga lyg gripu ir tik 
mažesnė dalis gauna sunkesnę 
formą, kuri eina su paralyžium. 

Yra pasetebėta, kad ligonių 
išmatos yra labai užkrečiamos. 

Pvz., jomis galima užkrėsti bež
džionę vaikų paralyžium. Kitas 
užkrėtimo kelias yra musės. Jos 
išnešioja šios ligos virusus vi
sur : ant maisto, vaisių produktų 
ir indų. štai kodėl yra labai 
svarbu epidemijų metu plauti 
daržoves karštu vandeniu, ko
voti su musėmis ko griežčiausiai 
ir laikyti rankas švarias. . 

Kaip ši ligs pasireiškia? 
Įvairiai. Dažnai ligonis skun

džiasi sloga arba vidurių nega
lavimu. Temperatūra pakyla iki 
38 laipsnių C. Vėliau pastebi, kad 
kojos pasidaro lyg nesavos, li
gonis pradeda šlubuoti arba pra
deda skųstis kaklo skausmais 
ir kaklas pasidaro nelankstus, 
šie paskutiniai du reiškiniai — 
kojų skausmai bei šlubavimas 
ir kaklo nelankstumas — yra di
delis įtarimas, kad ligonis gali 
turėti paralyžių. Galutiną di-
agnosą patvirtina stuburo sme
genų skystimo tyrimas, kuris, 
žinoma, atliekamas ligoninėj. 

Dažnai ligoniai perserga be 
komplikacijų ir maži paralyžiai 
atsistato į normalią padėtį. Bet 
tie vaikai, kurie serga vėlesnia
me amžiuje, paprastai turi dau
giau komplikacijų. 

Koks gi gydymas? 
Vaistų nuo šios ligos medici

nos mokslas dar neturi. Nei pe
nicilinas, nei skiepai, nei kiti 
modernūs vaistai, pasirodo, nuo 
paralyžiaus neapsaugo. 

Vienas svarbiausias vaistas,; 
tai ramybė. Jeigu yra įtarimas, 
kad ligonis gali turėti vaikų 
paralyžių, būtinai jį reikia lai
kyti lovoje, kol diagnose pa
aiškėja. Būna ir tokių atsitiki
mų, kad vaikas, rodos, visai pa
sveiksta ir pradeda žaisti, bet 
ir vėl staigiai atkrenta. Tie vai
kai, kurie yra labai judrūs, per
vargsta žaizdami ir nepakanka
mai pailsi, duoda didžiausią su
sirgimų procentą. Ramesni ir 
jaunesni vaikai sveiksta geriau. 

Pakenktų muskulų ir nervų 
atstatymas vyksta labai pama
žu, bet kruopštus ir kantrus 
gydymas senąsias funkcijas da
linai atstato. Galbūt pati sun
kiausia paralyžiaus forma, tai 
krūtinės ląstos muskulų para
lyžius, kuris dažniausiai baigia
si mirtimi, nežiūrint to, kad "ge 
ležiniai plaučiai" (tai yra toks 
aparatas kvėpavimui palaikyti), 
ir pratęsia gyvenimą. 

Neturėjimas tikrų žinių apie 
šios ligos plitimą, sunkina apsi
saugojimo būdą, bet švara ir 
ligonių izoliacija, manau, patys 
svarbiausi šios ligos stabdžiai. 

CLEVELAND, OHIO 

Rudens laikas! 
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 iki 

$ 10.000 
Tai yra Jungtinių Valstybių valdžios užtikrinimas 

r 

čia ir' šeštadieniais (subatomig) atidaryta iki 1 vai. p. p. 

THE SUPERIOR SAVINGS 
AND LOAN ASS'N. 

6712 Superior An. HE 1-2498 

P J KERSIS 
609-12 Society for Savings Bldg.—Cleveland, Ohio 

OFISO TELEF.: MAin 1-1773. REZIDENCIJA: PENINSULA 2521 

Norfidami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuoee, kreip
kitės j mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai
riuose apdraudos-insurance reikaluose. 

Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildymą* 
garantuojama. Kreipkitės j mane telefonu arba asmeniikai. 
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KELETAS Iš EILĖS! 

Clevelande artimiausiu laiku 
numatomi net keli įžymus paren
gimai vienas po kito, kuriuos vi
sus tikrai patartina aplankyti. 

Artimiausias 
bus jau šį šeštadienį, lapkričio 
18 dieną, 7:00 vai. vak. Lietuvių 
Salėj. Tai SLA visų Clevelando 
kuopų bendrai rengiamas vaka
ras. šis vakaras yra pirmas pa-
iirengimo žygis daug didesniam 
Jvykiui — 1952 metų pavasarį 
Šia būsimam SLA seimui. Vaka
re dalyvaus įžymūs svečiai iš 
SLA centro vadovybės — dr. Vi-
Ilikas iš N. Yorko ir Biežis iš 
Ghicagos. Programa skelbiama 
;$emiau atskirai. Rerigejai tikisi, 
fed šalia skelbiamųjų dalyvių, 
programoj dar pasirodys ir vieš
nia iš Chicagos, dainininkė Bie-
į|ienė. Bilietai į tą vakarą po do
lerį ir po 75 centus. Vienų ir ki-

?tų dar galima gauti Dirvoje ir 
.'pas SLA kuopų valdybų narius. 

Antras 
žymus parengimas irgi čia pat — 
šį sekmadienį, lapkričio 19 dieną, 
i?gi Lietuvių Salėje, tik ne 7:00, 

ąO 6:00 vai. vakare. Tai buv. Lie-
'tuvos karių rengiamas kovotojų 
•Jjž Lietuvos laisvę paminėjimas. 
Sis paminėjimas rengiamas Lie
tuvos kariuomenės tradicinės 
metinės šventės proga. Progfa-
lttoje, šalia paminėjimo akto, bus 
"vaidinama S. Lauciaus drama — 
SIGNALAS. Tai veikalas apie 
šių laiko Lietuvos kovas. Vaidi
nimui režisuoja buv. Lietuvos 
karių teatro vadovas Vladas Bra-
jBiulis. Bilietai šiam parengimui 
iš anksto neparduodami, įėjimo 
mokestis bus 75 c 

prLlMKESE 
Sis vakaras bus kariuomenės 

šventės paminėjimo tik pirmoji 
dalis. Kariuomenės šventės die
na yra lapkričio 28-ioji. Tai yra 
Lietuvos kariuomenės gimtadie
nis. Kaip tik šįmet tą pačią dieną 
yra ir didelė Amerikos šventė — 
Padėkos diena. Tą dieną abiejose 
Clevelando lietuvių parapijų baž
nyčiose bus pamaldos . už tuos, 
kurie yra paaukoję savo gyvybę 
dėl Lietuvos, ginklu kovodami su 
jos priešais. Pamaldos bus 9:30 
iš ryto. Ir į vakarą ir į pamaldas 
kviečiami apsilankyti visi Cleve
lando lietuviai, ypač buvę Ame
rikos ir Lietuvos kariai. 

Trečias iš eilės 
nepaprastas parengimas — tai 
Lietuvių Kultūros Fondo Cleve
lando skyriaus rengiamas Čiur
lionio ansamblio dešimtmečio 
sukaktuvių aktas. Tai bus kitą 
sekmadienį, lapkričio 26, 6:30 pp. 
PUBLIC AUDITORIUM LIT
TLE THEATRE salėj, t. y. ten 
pat, kur buvo Vasario 16-tosios 
minėjimas, šis paminėjimas ir 
tiek daug lietuvybei nusipel
niusių ir Amerikoj jau spėjusių 
pagarsėti čiurlioniečių pagerbi
mas susidės iš trijų dalių. Pir
moji dalis — pagerbimo iškilmė. 
Antroji — čiurlioniečių koncer
tas, kuriam jie rengia žymia da
limi naują programą. Trečioji 
dalis — bendra čiurlioniečių ir 
jų draugų bei gerbėjų vakarienė. 

Pirmosios dvi dalys bus minė
to j Little Theatre salėj. Kvieti
mus galima gauti Dirvoje ir pas 
Kultūros Fondo atstovus. Daly
viai išlaidoms padengti moka po 
dolerį, jaunuoliai — moksleiviai 
po 50c. Vakarienės vieta ir daly
vavimo tvarka bus pranęšta vė

liau. Susirinkim visi pasveikin
ti sukaktuvininkę! 

Toliau, 
gruodžio 10, ALT Sąjungos sky
rius numato surengti Lietuvių 
Salėje nepaprastą, Clevelande be
ne pirmą kartą tokį, LITERA
TŪROS VAKARĄ. Bet dėl jo tuo 
tarpu vyksta pasitarimai ir dėl 
to daugiau apie tai bus galima 
tik kiek vėliau pranešti. Tuo tar
pų pakanka tik įsidėmėti, kad 
gruodžio 10 d. toks vakaras čia 
bus ir tai bus tikra naujiena 
Clevelando kultūriniame gyve
nime. 

NEOLITHUANŲ ŠVENTĖ 

Seniausioji ir didžiausioji Lie
tuvos universitetų — Vytauto 
Didžiojo ir Vilniaus — studentų 
korporacija NEO-LITHUANIA, 
tampriai sujungusi idėjiniais ry
šiais kelis šimtus lietuvių aka
demikų, lapkričio 12 dieną įvai
riose vietose šventė korporaci
jos įsikūrimo 28-tąsias metines. 

Clevelando neolituanai tą dien^ 
aplankė savo garbės nario ir Lie
tuvos Prezidento Antano Smeto
nos kapą, kur susikaupimu ir žy
dinčiomis gėlėmis išreiškė pa
garbą įžymiajam lietuviui. 

H. ir P. žiūriai savo reziden--
cijoje sukaktuvininkams suren
gė jaukų lietuviškos nuotaikos 
pobūvį, kurio metu pasidalinta 
mintimis apie aktualiuosius šių 
dienų lietuvių rūpesčius, šven
tėje dalyvavo ir p. S. Smetonienė. 

NAUJA ALTS SK. VAIDYBA 

Pereitą sekmadienį įvyko rte-* 
seniai išrinktos naujos Am. Liet. 
Tautinės Sąjungos Clevelando 
skyriaus valdybos posėdis. 

Valdyba pasiskirstė pareigas 
taip: pirmininkas — B. Gaidžiū-
nas (paties susirinkimo pirmi
ninku išrinktas), vicepirminin
kai — K. S. Karpius ir I. J. Ša
mas, sekretorium — Juozas Lei-
monas. iždininke — J. Salasevi-
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CLEVELANDO KUOPOS 

LAPKRIČIO 18 
šeštadienį Lietuvių Salėje 

rengia vakarą 
Kalbės: 

Rr. M. J. Vinikas 
Vyriausias SLA Sekretorius 

Dr. S. Biežis 
Vyriausias SLA Daktaras - Kvotėjas 

Koncertinėje programoje dalyvaus: 
S. Kudokiene, V. Morkūnienė ir 
Čiurlionio Ansamblio Vyrų Chorai, _ 

diriguojamas Alfonso Mikulskio. 

Pq programos šokiai prie gęro orkestro ir bufietas 

Pradžia 7:00 vai. vak. Bilietai po $1.00 ir po 751. 
Gaunami Dirvoje ir pas kuopų pareigūnus 

-'f1' 

čienė (abu ir pereitus metus bu
vę tose pareigose), ir valdybos 
nariais - iždo globėjais — Jonas 
Chmieliauskas ir Algirdas Nas-
vytis. Nutarta artimiausiu lai
ku surengti du kultūrinius - vi
suomeninius parengimus gruo
džio ir sausio pradžioj) nustaty
tas susirinkimų planas ir pri
imtas susirinkimų laikas ir vieta, 
priimti Rūtos jaunimo teatro ad
ministravimo pagrindai ir numa
tyta eilė asmenų įvairioms to 
darbo sritims prižiūrėti bei at
likti. Rūtos teatras jau pradėjo 
rengti naują didelį vaidinimą. 

LANKĖSI Iš DETROITO 

Pereitos savaitės pabaigoj Clė-
velande pas brolį ir pažįstam Us 
lankėsi Stepulionis iš Detroito. 
Pereitą vasarą jis čia buvo su 
dainininke dukrele, kuri koncer
tavo Balfo vakare. Dabar jau 
esanti gerokai pažengusi daina
vime ir jau esanti įdainavusi 
keletą dalykų į plokšteles. Su 
viena tokia plokštele Stepulionis 
buvo manęs pasveikinti clevelail-
diečius per lietuvių radijo valan
dą, bet pasirodė, jog pavėluota.' 
Mat, jo nežinota, kad mūsų lie
tuviškoji programa būna penkta
dienių vakarais, 7:00 vai. 

KETVIRTADIENIO VAKARI 

lapkričio 23 d., Padėkos diė-
nos proga, Clevelando Vyčių 25 
kuopa rengia šokių vakarą Lie
tuvių Salėj, 8:00 vai. vak. Gros 
Sonny Michael's orkestras. Vy
čiai kviečia pasilinksminti jau
nus ir senus. 

Bilietai nuo $1.20 iki $3.00. 

KVIEČIA MOKYTIS! 

Public Library Norwood sky
rius šįmet pasigen^'o lietuvių 
savo anglų kalbos kursuose. Pa
mokos būna antradieniais ir 
ketvirtadieniai nuo 1:00 iki 3:00 
p. p. ir nieko mokėti už mokymą 
nereikia. Buvo paaiškinta, kad 
daugumas tuo laiku dirba, tačiau 
kursų vedėjai vistieįk primena 
bent tiems, kurie dirba vaka
rais, kad lietuviai mokiniai kur
suose mielai laukiami. 

CARMEN OPERA 

Pirmadienį, lapkričio 20 d.8:00 
vai vak# Public Hall bus opra 
Carmen. Carmen rolęje Gladys 
Swarthout, Escamillo — Raoul 
Jobin, abu iš Meropolitan operos. 
Diriguoja garsusis Emil Cooper, 
daug kartų dirigavęs ir Lietuvos 
operoj tą pačią Carmen ir kitas. 
Bilietai po $3.00. Moksleiviams 
po 90c ir po $1.50. 

SEVERANCE HALL 

šį penktadienį 8:30 simfoninis 
koncertas. Programoj Wagnerio 
Meistersingerių preliudas, Beet-
hoveno "Emperor" koncertas ir 
Brahmso simfonija Nr. 1. Piano 
solistas Artus Schnabel, dirigen
tas George Szell. 

šeštadienį tuo pačiu metu, su 
tuo pačiu solistu ir dirigentu, 
kita programa: Mozarto Figaro 
vestuvių uvertiura, Bethoveno 
koncertas Nr. 3 ir Brahmso sim-
foija Nr. 4.' * 

Pigiai parduodamas 
GERAS ŠALDYTUVAS 

1418 East 61 St. 
Nuo 5 ik 6 p.p. galima klausti i 

telefonu — EX 1-9578 

HIPPODROME j 
Nuo lapkričio 22 pradedama 

rodyti "Wes Point Story" — fil
mą apie bedarbį teatro direkto
rių, kuris nuvyko vadovauti mė
gėjiškam spektakliui į karinę 
akademiją. Dalyvauja Virginia 
Mayo, Doris Day, Gordon Mac 
Rae ir Gene Nelson. 

RKO Keith's 105th 
Lapkr 15 — 18 "Beast of the 

East" ir "Atrocities of Fort 
Santiago". 

YQU B OItfptW 
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LOW RATEiS AND 
HELPFUL TERMS 

THE IAN K fOR ALI T H i PIOFU 

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

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

P. J. KERŠIS 
609-12 Society for Saving Bid. 

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

Mūsų specialybe 
virtuvių, vonių, arkų ir 

spalvotų langų 

PERTAISYMAS 

Taip pat popieriuojame arba 
dažome kambarius 

K. ŠTAUPAS 
16908 Endora Rd. KE 1-8794 

DĖMESIO! 
1946 BUICK 

4-DOOR SEDANS 
Radios, Heaters 

$945 
1947~BUICK 

2 and 4-DOOR SEDANS 
Radio, Heater 

$1,095 
1948 BUICK 

2 and l-DOOR SEDANS 
Radio, Heater 

SI,395 
1949-BUICK 

2 and 4-DOOR SEDANS 
Radio, Heater 

$1,795 
W  I  f  H  D Y N A F L O W  

$1,895 

1950 BUICK 
4-DOOR SEDAN 

Cfcay; radio, heater, low mileage 

$1,945 
Puikus pasirinkimas iš 65 vartotų automobiliu įvairaus darbo ir 

įvairių modelių, daugumas su visais patogumais. 
"Mūsų 41 vieneri metai  b iznyje  yra jū.sij garantija" 

E C O N O M Y  
Buick, Inc. 

12550 Euclid 
$517 Euclid 

GA 1-7600 
RA 1-9423 

SUOPIS FURNITURE 
6921 Wade Park EX 1-0911 

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

ŽEMOS KAINOS MALONUS PATARNAVIMAS 

Patogi vieta apsipirkti lietuviams naujakuriams 
lietuviškoje krautuveje 

GEROS ANGLIES saukite — EN 1-3300 

Geriausia Pocahonta, kiaušiniai ar gabalai 
Mūsų anglis gera — Mūsų patarnavimas dar geresnis 

Pabandykit ir įsitikinkit! 
Skubus pristatymas 

MAR-KET C O AL CO. 
1261 Marq uette Ave.—Agnes Klemencfc, Sav. 

JONAS G. 
P O L T E R  

L i e t u v i s  

Namų Maliavotojas 

Popieriuotojas 
Apkainavimas ar patari
mas reikale jusų namo 
pagražinimo suteikiamiT 

nemokamai. 

495 East 123rd St. 
Telef.: POtomae 1-6899 

Pilnai padengta apdrauda UTah 1-4515 

WM. DEBBS PAINTING CO. 
Namų Pagražinimas i s  Vidaus ir iš Lauko 

7526 Star Avenue Cleveland 3, Ohio 

IMimiiimiiiiiiimiimiimimiiiiiimiiHiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimiiiiiiiuimiHiiimi^ 

! I J. S AMAS - JEWELER Į s s 
5 B 
5 Persikėlė į naują didesnę ir gražesnę krautuvę g 

7007 Superior Ave. Greta Ezella Theatre 
3 _ 41 
3 Dabar jau turime didesnį rinkinį Deimantų, žiedų, Laik-
i rodėlių ir visokių graždaikčių, už nupigintą kainą. 
=»miniinniiĮnumumiHniiniĮimn{;iiii>;;s'!i>i!iiiiiĮiiiiim-!i!iinitiin>;imimma^ 

MONCRIEF ŠILDYMAS 
Clevelando namų savininkų pasirinkimas per 
daugiau kaip 50 metų. GAS — OIL — COAL 

THE HENRY FURNACE CO „Medina, Ohio 

y 

Greetings and Best Wishes to Our Friends and Patrons 
S C O T T  D I M E  S T O R E  

WHERE YOU FINP EVERYTHING YOU NEED 

13856 Cedar R4. ER 1-1748 

NEW CHINA RESTAURANT 
Cleveland's Finest and Most Beautiful 

Eating Place 
CHINESE and AMERICAN DISHES 

1710 EUCLID AVE. 

Wilkelis Funeral Home 
Valdžios pripažinta laidotuvių direktorė 

Aldona Wilkelis - Wirby 

Pilnas laidotuvių patarnavimas 
—HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS— 

6202 SUPERIOR AVE. H End e r so n 1-9292 

JAKUBS & SOU 
FUNERAL HOME 

Vėsinamas oras Jūsų patogumui 

Delia M, Jakubs & William J. Jakubs 
LĮcensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 

25 metai simpatingo lt rimto patarnavimo 
iŠ..-..* '• Ą: 

6621 Edna Avenue ENdicott 1-1763 
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RVA 
"•••— 

THE FIELD 

Redakcijos ir administracijos adresas — DIRVA, 6820 Superior Avenue, Clevei-od 3, Ohio. — Telefonas: ENdicott 1-4486^ 
•v'daklorius Vincus RASTENIS (buto telefonas: UTah 1-6747) Redaktorius Balys GA1D21UNAS (buto telefonas: CArfield 1-7406). 

NELIEČIAMYBĖS 
^yriSUOMENĖJ ir politikoj yra visa eil" 

dalykų, kurių kartai^ nenorima liesti 
viešose diskusijose. Tas "neliečiamybes" 
būtų galima beveik visas surūšiuoti j tris 
grupes. 

Viena grupS — dalykai, tiesiogiai su
rišti su politinių siekimų strategija. Kitaip 
sakant, dalykai, kurių iškėlimas j viešas 
diskusijas pakenktų tikslo siekimui. Pavyz
džiui, kovoj dėl Lietuvos reikalų šiandien 
gali būti ir, be abejo, yra dalykų, kurių 
viešas diskutavimas atidengtų juos Lietu
vos priešams ir tie daug lengviau galėtų 
sukliudyti sumanymų vykdymą. Tokie da
lykai yra ir turi būti neliečiamybėmis vie
šose diskusijose. 

Kita grupė — įvairūs nebaigti ir, gal 
būt, niekad neįmanomi pabaigti ginčai tarp 
visuomeninių bei politinių grupių apie to
limos ar artimos praeit;es nesusipratimus 
bei įvykius. Tai nėra tikros neliečiamybės, 
kurių palietimas būtų nusidėjimas. Tik, 
kada visuomenė nori vieningiau sukaupti 
jėgas dabarties bei ateities uždaviniams, 
knisinėjimasis po reikšmės nustojusius, ar
ba bent šios dienos uždaviniams tos reikš
mės neturinčius dalykus pamatuotai yra 
laikomas nereikalingu ir nenaudingu. Dis
kusijos tokiais klausimais atitraukia dė
mesį ir energiją nuo aktualiųjų uždavi
nių, kenkia visuomenės vidujinei santaikai 
bei vieningumui, pagaliau, jokio apčiuo
piamo tikslo nepasiekia. 

Vis dėlto, nors visi" tą žino, diskusijos 
tokiais klausimais protarpiais atgyja, kaip 
liepsnelė iš pelenų... Tai šen, tai ten kas 
nors ima ir grybšteli kieno nors tikrą ar 
tariamą nuodėmę, nors jau ir aptrauktą 
keleto, keliolikos, kartais net keliu dešimčių '  7  t - l  
metų dulkių sluoksniu. Aišku, atsiranda, 
kas jaučiasi turįs dėl to atsikirsti ar at
kirsti ir... Na, tai jau perdaug pažįsta
ma istorija! 

Kartojame, kad tokie praeities dalykai 
nėra iš principo neliestini. Nuomones, 
ypač sąžiningas nuomones tokiais klausi
mais reikia palikti, kaip medžiagą istorijai. 
Bet į susipykimą vedančios diskusijos to
kiais klausimais šiandien nepateisinamos, 
todėl pamatuotai rekomenduojama šioje 
srityje, jeigu ne visiška neliečiamybė, tai 
bent galimai didesnis santūrumas. 

Pagaliau trečia grupe — tariamos ne
liečiamybės. Tai dalykai, kurie priklauso 
viešajai opinijai svarstyti ir vertinti, ku
riuos tačiau kai kas bando paversti lyg 
šventenybėmis, leidžiamomis tik girti ir 
garbinti. 

* * 

PRIE PASTARŲJŲ "neliečiamybių" 
daug kas norėtų priskirti ir Vliko bei jo 
pareigūnų žygius. Kiekvienas tų žygių pa-
kritikavimas, ar net tik nepagyrimas su
silaukia priekaištų, esą, tai yra pamazgos 
ir purvai, pilami ant pasiaukojusių žmonių 
veidų, kenkimas Lietuvos išlaisvinimo dar
bui ii- tt. 

Jokiu būdu su tokiomis nuomonėmis 
negalima sutikti. Visų pirma todėl, kad 
Vliko uždaviniai yra dabarties ir ateities 
uždaviniai. Vien todėl jo darbai, kiek jie 
neįeina į pirmosios rūšies neliečiamybių ka
tegoriją, turi būti lietuvių visuomenės 
svarstomi, kritiškai įvertinami, ir dėl jų 
turi būti daromos vienokios ar kitokios iš
vados. Tiesa, Vlikas nėra čia, šioje gele
žinės uždangos pusėje esančios lietuvių vi
suomenės rinktas organas, taigi formaliai 
ir negali būti atsakingas prieš šią tautos 
dalį. Bet žinome gi, kad Vlikas sudarytas 
tokiomis aplinkybėmis, kuriose iš viso ne
galėjo būti kalbos apie rinkimus. Žinome 
taip pat, kad didžioji tautos dalis, esanti 

į anapus geležines uždangos, nieko negali 
; pasakyti apie Vliko darbus — negali nei jų 
pagirti, nei kritikuoti, negali net apie juos 
daug ir žinoti. Todėl praktikoje vienintelis 
Vliko kontaktas su lietuvių visuomene yra 
tik šioje geležinės uždangos pusėje. Tad 
šios lietuvių visuomenės dalies viešoji opi
nija tegali būti Vlikui kontrolinė rodyklė 
jo veikloje. Ta rodyklė reikalinga, kadangi 
nėra pagrindo manyti, jog Vlikas turi ko
kią Stebuklingą neklaidingumo dovaną... 

* * 
YRA PALINKIMŲ, nors ir mažiau, 

Amerikos Lietuvių Tarybos veiklą taip pat 
laikyti tokia tik pagirti leistina neliečia
mybe. Kai kam atrodo, kad kiekvienas žo
dis, kuris nevisai sutinka su jos viršūnių 
nuomone, jau yra ir pasišventusio darbo 
neįvertinimas, ir to darbo kliudymas; ir 
vienybės ardymas ar dar kažinkas. 

Šitokia pažiūra į dalykus nieku ne
siskiria nuo diktatoriškų valdžių pažiūros 
į visuomenės balsą apie jų veikimą. Net ir 
tos ne visur ir ne visada laiko save tokio
mis neliečiamybėmis. Todėl šiuo atveju no
ras bent moraliai įpareigoti visuomenę ap
siriboti vien tik glostymu ir gyrimu, gana 
keistai atrodo. 

Šios savaitės pabaigoj Amerikos Lie
tuvių Taryba susirenka labai svarbaus po
sėdžio. To susirinkimo darbai ir nutarimai, 
o ne kas kitas, tegali nulemti, ar ji arti
miausiu laiku sukels visuomenės pasigėrė
jimą ir entuziazmą, ar nusivylimą ir nepa
sitenkinimą. 

* * 

KIEKVIENAS kritiškas pareiškimas 
mūsų tarpe, ypač ginčo pobūdžio diskusijos, 
turi vieną neigiamą pusę. Tai duoda progos 
maskviniams agentams pasidžiaugti, girdi, 
'žiūrėkit, kaip jie jau dabar pešasi — o 
kas būtų, jei jie galėtų Lietuvą tvarkyti T 

Taip, vieno pono paklusniųjų tarnų tar
pe viešų ginčų ir nuomonių skirtumų ne
būna ... Nėra šiandien jokių nuomonių 
skirtumų ir lietuvoj: visi privalo garbinti 
tą patį poną! 

Bet tas "savo pono tarnų" pasidžiau-
gimas mūsų tarpe kartais pasireiškiančiais 
nuomonių skirtumais mus ko mažiausiai 
teturėtų jaudinti. Nes laisvas ir atviras 
nuomonėmis pasikeitimas yra laisvų žmo
nių ypatybė, o tas jų raminimasis, esą, mes 
' pešamės", yra ne daugiau, kaip vergų pa
guoda ... 

# ¥ 

LIETUVOS ir kitų mažųjų tautų ne
priklausomybės priešai dažnai iškelia ir ki
tą argumentą prieš tas tautas, sakydami, 
kad jos, būdamos nepriklausomos, negali 
susitarti tarp savęs dėl visokių ginčų: dėl 
sienų, dėl praeities nesusipratimų ir tt. 

Kaip vienas iš tokių pavyzdžių kartais 
nurodomi ir Lietuvos ginčai su Lenkija dėl 
Vilniaus arba ginčai su Vokietija dėl Ma
žosios Lietuvos. 

Iš anų pusės ir dabartiniu" metu daž
nai esti primenamos jų sienos pretenzijos. 
Bet iš mūsų pusės tai nutylima, net į pre
tenzijų pareiškimus nereaguojama. Ar ir 
tie dalykai įvedami į neliečiamybių kate
goriją, norint pasirodyti labai taikingais 
ir nekeliančiais jokių ginčų? 

Tokia baimė — būti palaikytiems ne
sukalbamais — nedaug turi pamato, o pa
kenkti ji gali. Nes kitų propaganda daro 
savo, o tylėjimas prieš ją visada yra po
zicijų apleidimas. 

Todėl šią savaitę susirenkanti Ameri
kos Lietuvių Taryba turėtų atkreipti ypa
tingą savo dėmesį į tą klausimą, ypač kad 
visuomenė savo susirinkimuose pabrėžti
nai reiškia savo pageidavimus bei susirū
pinimą tuo reikalu, kaip, pvz., ALT Są
jungos skyriaus susirinkimas Clevelande, 
visa eilė tremtinių susirinkimų ir kiti. 

mm 
Nr. 46 * 1950 m. lapkričio 

PrfeS 'koki mėnesf laikrašti
ninkas George F. Eliot, Sign 
žurnale, atpasakojo pasikalbėji
mą su imigracijos inspektorium, 
tikrinančiu keleivius, atvyks
tančius iš Europos lėktuvais. 

— Matot šitą vyruką? — sa
ko inspektorius. — Aš ką tik 
praleidau jį su tranzitine .viza. 
Kur, manote, jis vyksta: j Ka
nadą, į Meksiką? Nieko pana
šaus. Tik j Lake Succes, į Jung
tinių Tautų štabą. Ar jūs ma
note, kad Lake Succes yra nebe 
Jungtinėse Valstybėse? 

Toliau inspektorius ftiStrifia, 
kad, jeigu tas keleivis vyktų į 
Kanadą ar Meksiką, tai jo pase 
būtų atžymėta atvykimo data 
ir, jeigu per tam tikrą laiką tas 
keleivis nepasirodytų prie sie
nos, kur jam reikia toliau ke
liauti, tai jo paieškotų ir papra
šytų pasiskubinti... Bet čia — 
su tais Jungtinių Tautų "tranzi
tiniais keleiviais" visai kas ki
ta. Aišku, jie juk negyvens visą 
laiką JTO rūmuose — ten ir 
vietos jiems nėra. Jie gyvens 
New Yorke, jie keliaus, kur no
rės, pasiliks tiek laiko, kiek jy 
valdžia čia juos laikys, ir nie
kas jų neturi teisės ko nors 
klausti. Nei įvažiuojant, nei iš
važiuojant negalima tikrinti, 
kas jie tokie, ką jie atsiveža ir 
ką išsiveža..... 

— Na, tai kas? 
To paklaustas inspektorius 

pradeda pasakoti apie tai, kaip 
jam tenka tikrinti uoste atvyks
tančius tremtinius. 

— Matytumėt, kiek jie tikri
nimų praėjo, kol į laivą pateko. 
O mes "tikrinam, uostinėjam, 
nors jau nei plaukelio nebegali
ma rasti. O čia ... 

Minėtas laikraštininkas pri
simena, kad protarpiais Ameri
koje vis pasigirsta balsų, kurie 
skleidžia baimę, esą, tremtinių 
tarpe gali būti bolševikų agen
tų, šnipų ... 

Jis čia psrt smulkiai išskai
čiuoja, kiek tikrinimų turi pra
eiti kiekvienas į Ameriką at
vykstąs tremtinys. Jų yra ma
žiausiai trylika, o keturiolikta
sis Čia uoste. Sako, praėjęs šį 
paskutinį tikrinimą tremtinys 
dažnai susiduria su mįsle: ko
dėl šis keturioliktasis tikrini
mas vadinasi... "pirmutine ins
pekcija" ! j 

Visi tie tikrinimai yra ne 
šiaip jau formalumai, o daugelis 
jų yra tikri tardymai, kaip 
stipriai įtariamų nusikaltėliu. 
O vis dėlto dar kai kas suka pal
vas, ar tik nepralenda trem
tinių tarpe bolševikų šnipų ... 

Tuo pačiu metu, kaip minėto 
pasakojimo autorius nurodo, 
svetimų kraštų agentai atvyks
ta be jokių patikrinimų, neva 
tik pro sali važiuodami, bet fak
tiškai važiuodami i Amerika ir 
joje pasilikdami. Laikraštinin
kas sako: "Aš čia kalbu ne apie 
JTO sekretoriatą kurio perso
nalas gerai patikrintas, bet apie 
delegatus, jų sekretorius ir jų 
tarnus." šiuo metu toki esą 295 
diplomatinėmis teisėmis. 263 
sekretoriai ir 116 tarnų, čia ne-

9 ii • t t  

minimas diplomatinių atstovy
bių personalas Washingtone. 

Jungtinių Tautų delegacijų 
personalas gana dažnai keičiasi. 
Vien per 1949 metus jų atvyko 
ir išvyko tik pro New Yorko 
uostą 2,049. 

Autorius užveda minti, kad 
čia kaip tik gali bfifci visokių 
žmonių ... Ir sako: 

;— Taigi, ar tik ne perdaug 
mes rūpinamės užpakalinėmis 
durimis, pro kurias įeina DP, 
sukeliantieji tiek dauk kalbų, 
kada mes galime bent gerai jsi-
žiūrėti,^kąą tokie pro tas duris 
įeina. V i " 

Galbdt nepakenktų, jei me? ir 
primirštumėm apie tas užpaka
lines duris, o verčiau pažiūrė
tumėm į paradines, kurias lai
kome taip nerūpestingai atda
ras. Galėtumėm bent įsidėmėti 
tuos, kurie įeidami nesišluosto 
kojų... Kai kurie iš jų gali 
palikti purvinų pėdų salięmo ki
limuose ... 

* * 

Kad tarp tremtinių visai ne
galėtų patekti joks net ir bol
ševikų agentas — to užtikrinti, 
žinoma, negalima. Patyrimas 
rodo, kad uolusis tikrinimas sun
kiausiai užgula kaip tik tuos. 
kurie bėgo nuo bolševikų, kaip 
nuo maro, bet ne visiems tikri
nimas toks uolus ... 

Tačiau George F. Eliot tei
singai pastebėjo, kad šnipams 
atvykti yra daug lengvesnis ke
lias pro ... paradines duris. To
dėl 14 tinklų prie "užpakaliniu 
durų" darosi nebe labai pras
mingi, kai prie "paradinių" nė
ra jokio tinklo. Vienam gale 
nepaprastas uolumas ir atsar
gumas, o kitam — nieko ... 

TAIKLIOS PRIEMONĖS 
Prancūzijoj prieš kiek laiko 

susikūrė organizacija, užsibrė
žusi kovoti su komunistų propa
gandiniais jnelais. Pradžioje, sa
ko, komunistai į tą užsimojimą 
pasižiūrėjo, kaip Galijotas į Do
vydą, tačiau pasirodė, kad dabar 
jiems reikia rimtai susirūpinti. 

Pavyzdžiui, neseniai, kai susir
go komunistų vadas Thorezas, 
ir jam gydyti iš Maskvos buvo 
atsiųstas gydytojas, ta organi
zacija išsiuntinėjo visiems Pary
žiaus gydytojams lapelius, ku
riuose sakoma: "žiūrėkit, mūšy 
"tautos sūnus" —taip komunis
tai vadina Thorezą — neberanda 
Prancūzijoj gydytojo, kuris bū
tų vertas jį gydyti!" Tai sukėlė 
didelį triukšmą ir padarė komu
nistams daug nemalonumo. (Da
bar Thorezą rusai vistiek pasiė
mė gydyti (?) į Maskvą). 

Dar gražiau išėjo su karinės 
tarnybos prailginimu iš 12 i 18 
mėnesių. Svarstant tą klausimą 
seime, komunistai išleido atsi
šaukimus : "šalin 18 mėnesiu ka
rinė tarnyba!" Kitą rytą pasiro
dė atsišaukimai:" šalin 18 mėne
sių karinė tarnyba! Mes norim 
trejų metų, taip, kaip Rusijoj!" 

Po to komunistai apie karinę 
tarnybą tyli, ka/ip vandens į 
burną prisisėmę ... 

A N G L Ų  K A L B O S  
; neįmanoma ISmokti be vadovėlių ir žodynų. 

Didžiausias šios rūšies literatūros pasirinkimas 
yra Lietuvių Spaudos Centf? "Gabijoje" 

V. PfiTERAITTS, Maiaiii lietuviikal angltfkas žodynat, su tar
timi, 418 psl., daugiau kaip 12,000 žodžiu- Kaina $2.00 

V- PfiTERAITIS, Didysis lietuviikal angliikas žodynas, daugiau 
kaip 30,000 žodžių, 580 psl., didelio formato. Kaina $ 5.00 

A4HERLITAS, Angliikai lietuviškas žodynas, 400 ps. Kaina $ 3.00 
A. LALIS, Lietuviškai angliškas ir angliškai lietuviškas žodynas, 

2 tomai kartu Kaina $ 14.00 
J. KUKANAUZA, Angly kalbos gramatika lietuviams, 192 psl.. 

Kaina $2.00 
V. MINKUNAS, Anglų kalbos skaitymai, 184 psl. Kaina $1.20 

Anglų kalbos mokytojas, 17 4 psl Kaina $ 2.00 

Su ažsakymu, pridedant po 15 centų smulkiais pašto 
ženklais persiuntimui, siųsti kartu ir pinigus, čekius ar 
Money Order, adresuotus: 

G A B I J A  
340 Onion Ave., Brooklyn N. Y. 

i 

NUOMONES 
Bartoloni ir Zechini. 

B. K. Naujokas praleido ty
lomis tokią Vliko pirmininko pa
reiškimo vietą, dėl kurios, man 
atrodo, nereikėtų tylėti. 

Tai yra ta vieta, kur sakoma, 
kad Vatikane niekas nepriekaiš
tavo Vliko delegacijai dėl nun
cijaus Bartoloni iš Lietuvos per 
24 valandas išsiuntimo. Tad, 
vietoj Vatikano, Vliko pirminin
kas pats stengiasi papriekaiš
tauti, sakydamas, kad nuncijus 
"kaip koks kriminalistas buvo 
išlydėtas iš Lietuvos ribų". 

Manau, kad šis priekaištas 
Lietuvai visai nepelnytas, žino
ma, M. Krupavičius jį taikė ne 
pačiai Lietuvai, o ano meto Lie
tuvos vyriausybei, bet nema
nau, kad tai būtų Vliko pirmi
ninko pareiga tuo užsiiminėti, 
Lietuvos atstovavimo Romoje 
proga ... 

Kiek pamenu, nuncijui bar
toloni savo laiku Lietuvos vy
riausybė pareiškė, jog jis tapo 
"persona non grata" dėl to, kad 
nuncijus per toli peržengė ribas, 
kurių privalo laikytis visi diplo
matiniai pasiuntiniai. Policijos 
palydėjimas, turbūt, buvo pa
vartotas ne kaip '"kokiam kri
minalistui", o kaip nustojusiam 
teisės krašte pasilikti svetim
šaliui. Kitur ne tik palydi, bet 
ir į "ašarų salą" nusiunčia... 
Jei Lietuvos vyriausybė pasi
elgė taip griežtai, tai, matyt, 
turėjo atitinkamų faktų. Nebu
vo girdėti, kad bet kuri Lietu
vos vyriausybė tokių žygių bū
tų griebusis dėl menkniekių. 

Kiekvienu atveju, jei Vatika
nas po keliolikos metų norėtų 
priekaištauti dėl to įvykio, tai 
jis tą padarytų ten pat Romoje 
esančiam min. Lozoraičiui, bu
vusiam užsienių reikalų minis-
teriui tos ministerijos, kuri nun
cijų Bartoloni atmetė, kaip ne-
bepageidaujamą asmenj. M. Kru
pavičius Vatikane galėtų susi
laukti visai kito priekaišto. Bū
tent, priekaišto už tai, kad Lie
tuvoje, M. Krupavičiui esant 
valdžios viršūnėse ir krikščio
nių demokratų partijai laikant 
valdžios vairą, kitas Vatikano 
nuncijus — arkiv. Zechini susi
laukė kiaušinių mėtymu "padai
lintos" demonstracijos, kuri bu
vo pakurstyta minėtos partijos 
spaudos .., Tai buvo demons
tracija ne tik prieš nuncijų, 
bet ir prieš patį Vatikaną, ir 
surengta ne kokių nors Vatika
no priešų. 

Tačiau ir to dabar Vatikane 
niekas M. Krupavičiui neprimi
nė. Nuostabu, kaip M. Krupa
vičiui galėjo ateiti į galvą to
kia mintis, kad Vatikano di
plomatai ar pats popiežius imtų 
ir išrėžtų: "Aha, jūs su mūsų 
pasiuntiniais nebuvot manda
gūs, tai ir gerai, kad dabar lie
tuvius bolševikai naikina!" Po
piežius ir jo bendradarbiai dar 
supranta, kad būtų nevietoj 
priekaištavimas tautai už vie
nos ar kitos vyriausybės ar ko
kios įsikarščiavusios grupės pa
matuotus ar nepamatuotus, bet 
nemalonius pasielgimus. Iš to 
man aišku, kad M. Krupavičius 
netiktų į Vatikano diplomatus. 
Po tokio turinio jo pareiškimų 
atrodo, kad, turbūt, nebetinka 
ir į Lietuvos diplomatus ... 

K. D., Chicago, 111. 

Neužgauliokime 
Aš manau, kad visi Dirvos 

skaitytojai su įdomumu seka 
vieną po kito B. K. Naujoko ir 

Br. Railos straipsnius, kuriuose 
paliečiami aktualūs lietuvių kul
tūriniai, visuomeniniai ir poli* 
tiniai reikalai. 

Paskutiniuose Dirvos nume
riuose ir vienas ir kitas savo 
straipsniuose tiesiogiai ar ne
t i e s i o g i a i  u ž k l i u d ė  V l i k ą  a r  j f ^  
sudarančius asmenis. 

žinoma, gal ir geras dalykas 
kartais pajudinti vyriausias Lie
tuvos laisvinimo institucijas, 
bet tuose užkliudymuose netu
rėtų būti vietos užgauliojimams 
ir pašaipai. 

Rimtame straipsnyje Vliko 
pavadinimas Vlikingenu skirti
nas tikrai prie pašaipos ar net 
Užgavimo. O kitame vėl —•> 
svarstymas asmens tinkamumo 
užimamai' vietai, mano suprati
mu, irgi nėra rimtas dalykas. 
Politinių grupių atstovai vieną 
ar kitą asmenį iš savo tarpo iš
sirenka, o mums, siekiantiems 
Lietuvai laisvės, belieka tik tos 
ininstitucijos veiklą remti. Gali 
vienas-kitas kam ir nepatikti, 
bet turime nusileisti daugumos 
valiai. 

Bėdavojamasi, kad Vlikas di
dokai lietuvių daliai tėra menkai 
pažįstamas. 

Viena iš blogesnių savybfrf 
yra nuolatinis pylimas pamazgų 
ant tų galvų, kurie, pamiršę sa
vo asmeninius reikalus, iš širdies 
dirba bendriesiems mūsų tau
tos reikalams. Taip masė tik
rojo institucijų ar joms vado
vaujančių asmenų veido ir ne
mato, kadangi jis nuolat yra vis 
apipurvinamas. 

Savo nuveiktais ir atliekamais 
darbais Vlikas tikrai yra išva
ręs plačiausią barą Lietuvos va
davimo bei jos reikalų gynimo 
darbe. Tad, mažiau priekaištu 
o daugiau paramos. \ 

L. V., Dayton, Ohio 

RFDAKCIJOS PASTABA. Vokietijos 
užsieniu reikalu ministeriją gana 
rimtuose raštuose dažnai vadindavo 
Friedrichf trasse. Anglijos — Dow
ning Street, Prancūzijos — Quay 
d'Orsay. Tai yra pavadinimai gatvių, 
kuriose yra ir buvo tos jstaigos. Ita
lijos vvriausybę vadina Kvirinalu — 
0 tai tik vyriausybės būstinės rūmų 
vardas. Rusijos vyriausybe vadina 
Kremlium. Amerikos prezidentą — 
Baltaisiais Rūmais! Ir to niekas ne
laiko paSaipa. 

Pfullingeno miesteli, berods, pran
cūzai pirmieji praminė Vlikingenu, 
ir to vardo visai nesikrato nei patys 
Vliko nari.?i. kai tuo vardu figūriškai 
kas r>ati Vliką pavadina. Todėl L. V. 
be pamato šj dalyką, per jautriai 
priima. 

Dirvos 3G numeryje mes labai mie
lai spausdinome iš Eltos biuletenio 
Vliko pirmininko M. Krupavičiaus 
pasikalbėiimą su žurnalistu Sehwei-
zeriu. navadindami ta pasikalbėjimą 
LIETUVIŲ NUOMONE. Tai buvo 
drąsūs, atviri, realiu faktų vertini
mu paremti pareiškimai. 

Dabartinio pasikalbėjimo, kurj Vli
ko pirmininkas patiekė spaudai per 
Eltą, nei nespausdinome, nes, kaip 
eilėje straipsnių jau išdėstyta, tai yra 
"nelemtai nepavykęs", bet vis dėlto 
viešumos vertinimui patiektas pa
reiškimas. 

M. Krupavičiaus pareiškimo verti
nimai jokiu būdu neliečia faktinųjų 
Vliko nuopelnu. Nuomonės, kad Vliko 
pirmininkas šiuo atveju pasireiškė 
taip. kaip iš Vyr. Liet. Išl. K-to pir
mininko nesinorėtu sulaukti, dėsto
mos motyvuotai. Negalima sutikti su 
L. V. nuomone, kad, jeigu Vlikas turi 
išsirinkus pirmininką, tai niekas ne
turi teisės kritiškai jvertinti jo vieną 
ar kitą žygi. Tai nėra nei "pamaz
gos", nei daugumos valios paniekini
mas, jei šiuo atveju iš viso galima 
apie kokias nors daugumas kalbėti. 
Savo laiku prezidentas Trumanas pa
sakė apie 80-ąji Amerikos Kongresą, 
kad tai buvęs blogiausias kongresas, 
koki Amerika kada nors yra turėjusi. 
1 tai jam buvo atsakyta, kad Truma
nas yra blogiausias prezidentas, kokį 
Amerika kada nors vra turėjusi, O 
juk ir Kongresas ir Trumanas buvo 
daugumos" išrinkti... 

Visai sutinkame su L. V. siūlymais: 
'^neužgauliokime, nesišaipykime, bet 
jsemkime". Tik prie to reikia dar pri
dėti: "ir reikalaukime, kad vadovau
jantieji organai ar asmenys išlaikytų 
prideramą orumą ir rimti". Nes tik 
tuo būdu masėms išryškės nuošir
džiai remtini veidai ir vardai. 
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