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VISUOMENES 
SVEIKINIMAI PROF. 

M. BIRŽIŠKA] 
Los Angeles Lietuvių Kultū

ros ir Labdaros Klubo sureng
tieji pietūs, prof. Mykolo Biržiš
kos vardinių proga, rugsėjo 30 
d., tikslu jį pagerbti ir medžiagi
nei jo būklei pagerinti — davė 
nelauktai gražių rezultatų. Į ren
gėjų, arba tikriau sakant to 
klubo pirmininkės M. J. Aftukie 
nės, kuri j visą šį reikalą įdėjo 
labai daug širdies ir darbo, nes 
praktiškai ji beveik viena visa 
tai suorganizavo, atsišaukimą 
spaudoje ir privačiais laiškais —> 
atsiliepė tiek daug tautiečių su 
nuoširdžiais sveikinimais ir pi
niginėmis aukomis, kad visa tai 
ne tik pateisino įdėtą darbą ir 
viltį,. bet ir davė naujų jėgų 
ateities darbui. Ta proga suau
kota ir prof. M. Biržiškai įteikta 
per 500 dolerių aukų — kurias 
atsiuntė atskiri asmenys ir įvai
rios organizacijos iš Amerikos 
ir net Kanados. Aukotojų tarpe 
buvo daug senųjų Amerikos lie
tuvių — su stambesnėmis auko
mis, bet nemažai ir „buvusių 
tremtinių — su mažesnėmis au
komis, bet lygiai nuoširdžiais 
sveikinimais ir linkėjimais. 

Vienas iš pirmųjų,* su sveiki
nimu ir stambia, 50 dolerių au
ka, buvo J. J. Bachunas, Tabor 
Farm savininkas iš Sodus, Mich., 
paskui kun. I. Albavičius — su 
25 dol., ALTS-gos 1 skyriaus 
pirmininkas J. Ginkus — 25 dol., 
dr. V. Tercijonas su šeima ir 
Dr. J. Urbanavičiūtė (pažymėję 
kaip atsiliepią į "Dirvoje" tilpu
sią tuo reikalu žinutę) — 15 
dol., ir t.t. ir 1.1, (čia paimtos tik 
.fcelios, pačių pirmųjų aukotojų, 
pavardės. Smulkią apyskaitą, ją 
sutvarkius, Kultūros ir Labda-
Įflbs Klubas paprašys lietuviškąją 
Spaudą paskelbti vėliau). 

Pačių pietų metu buvo pasa-
^ffcrta kalbų, pareikšta daug nuo

širdžių sveikinimų. Buvo ir me
ninė programos dalis. Progra
mos vadovu buvo V. Bakūnas. 

Pastebėtina, kad ryšium su 
medžiaginės paramos prof. M. 
Biržiškai organizavimo akcija 
Kultūros ir Labdaros klubas ga
vo labai daug laiškų, kuriais 
klubo pastangos pagiriamos ir 
iškeliama visai naujų minčių ir 
siūlymų tos krypties darbui atei
tyje. Apie, tai teks plačiau pa
sisakyti. vėliau. 

V. B. 

DtL NEPILIEČIŲ 
KARO PRAMONĖJ 
Amerikos gynybos įstaigos 

nedraudžia svetimšaliams dirbti 
Pirivačių kontraktorių žinyboje 
fSBančiose karo pramonės dirb-

~ tlivėse — rašo savo laiške Bal
tųjų Rūmų sekretorius BALF 
pirmininkui kan. prof. J. B. Kon
čiui, kuris tuo klausimu buvo 
tenai kreipesis rugpjūčio mėn. 
pabaigoje. 

Tik tam tikra karinio darbo 
kontraktų rūšis esanti reikalin
ga specialų gynybos sekretoria
to nustatytų darbininkams kva
lifikacijų ir patvirtinimo, sako
ma toliau tame laiške. Taipgi 
panašaus leidimo reikalingi dar
bai "To.p secre" ar "secret" kon
traktuose dirbantiems svetimša
liams ar ir JAV piliečiams. E^ą, 
darbdaviai turi specialius blan
kus su atitinkamais klausimais, 
reikalingais atsakyti saugumo 
Sumetimais. Jei kartais tam tik
imose darbovietėse kiltų kokių 
Jieaiškumų dėl gavimo šios ni
fties darbo, laiške patariama 
remtis šiuo Baltųjįį lįūmų pa
reiškimu. 

, NEW YORKO 
SIUVĖJAI 

Kurie visada remdavo lietuviš
kus reikalus, BALFo tremtinių 
šalpos vajui paskyrė 300 dol. 
Tai graži pradžia vajui, kuris 
pyksta čia spalio 1 d. ir baigsis 
jpalio 7 d. Centre gauta aukų iš 
tolimiausių Amerikos kampelių. 
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Lietuviški Tautos Namai Bostone 
Pasikalbėjimas su Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos vicepirmininku ir 

Bostono skyriaus pirm ininku Jonu Kasmausku 

iSSIlS 

s 

pačiam padaryti, toliau labai pri
sidėjo mūsų skyriaus nariai, 
ypač naujakuriai, kurie gerai 
suprato tokio namo reikalingu
mą ir prisideda ne tik pinigais, 
bet ir darbo jėga. žinoma, kad 
namas būtų tas, ko mes norime, 
reikia ne vien pinigų, bet reikia 
jį atitinkamai ir sutvarkyti, ati
tinkamai naudoti. Kaip tas sek
sis, parodys ateitis. 

— Kaip 
Įrengti? 

flUmatote namus 

VLIKas dar atidėjo 
susitarimo tvirtinimą N 

Antras Vliko posėdis, kuriame tafcp Vliko ir diplomatę visai 
buvo svarstomas susitarimo su 
Dipl. Kolegijos šefu tvirtinimo 
klausimas, nutarė tą klausimą 
dar atidėti kitam posėdžiui, ku
ris sušauktinas ne vėliau kaip 
spalio 13 dieną. 

Atidėjimo priežastys tokios: 
1. Vienas katalikų grupės at
stovas pasisakė aiškiai prieš 
tvirtinimą net pareikšdamas 
protestą prieš Vliko delegacijos 
pasielgimą, "peržengianti jai 
duotus Įgaliojimus", o kiti trys 
pačios grupės atstovai pareiškė 
dar tebelaukia nurodymų iš sa-

— Turime dvi sales. Manome' vo centrų; 2. Buvusi gauta L. 
Šimučio ir P. Grigaičio telegra-

Bostono Amerikos Lietuvių 
Tautinės Sąjungos skyrius pasi
ryžo žygiui, apie kurį svajoja 
daugelis lietuviškų organizacijų 
ne vien tik Bostone. Jie ryžosi 
įsigyti namą, skirtą kultūrinei 
lietuvių veiklai. Ne tik ryžosi, 
bet jau ir įsigijo. Kad tai įvyko, 
didžiausias nuopelnas yra Jono 
Kasmausko, to skyriaus pirmi
ninko ir nuo šio pavasario visos 
Sąjungos vicepirmininko. Dirvos 
atstovas turėjo progos su juo 
pasikalbėti apie tą dalyką ir gau
ti J. Kasmausko atsakymų į ke
letą klausimų. Pirmas klausimas 
buvo: 

— Kas paskatino ALTS Bo%-

Tikimasi, kad ir New Yorko or
ganizacijos, įstaigos ir pavieniai 
asmens neatsiliks. Vajaus išva
karėse Rinkliavos Komitetas 
specialiu atsišaukimu kreipėsi į 
lietuvius, kviesdamas rinkėjais, 
BALF pirmininkas kan. prof. 
J. B. Končius ir Vajaus Pirmi
ninkas tuo reikalu kalbėjo per 
J. Ginkaus radiją, o S. čerienė 

- Mulks per J, ^tuko rjidyą. 
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tono skyrių įsigyti nuosavus na
mus? 

— Dvi priežastys. Viena — 
tai visos mūsų organizacijos 
nusistatymas steigti tokius tau
tos namus visose žymesnėse lie
tuvių kolonijose, siekiant juos 
panaudoti lietuviškumo palaiky
mui. Antra — vietinės sąlygos, 
čia,.Bostone, mes neturėjom to
kios pastogės, kur būtų juntama 
grynai lietuviška nuotaika, ku
rioje ypatingai jaunimas galėtų 
susirinkti lietuviškoje aplinkoje 
praleisti laiką ir lavintis, kur 
būtų galima surinkti ir saugoti 
lietuviams brangią kultūrinę 
medžiagą ir t.t. Norime, kad ši 
vieta būti tikras lietuviškumo 
židinys, kuriuo būtų prieinama 
ir malonu naudotis visiems ge
ros valios tautiečiams (taigi ne 
vien tik mūsų organizacijos na
riams), ir kad būtų kuo net 
prieš kitataučius pasirodyti. 

— Iš kur 
įsigyti? 

lėšų namui 

— Tai vienas iš sunkiausių 
dalykų.... Pradžią teko man 
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jas įrengti taip, kad viena būtų 
reprezentacinė iškilmin g i e m s 
įvykiams minėti — papuošta 
Lietuvos kunigaikščių paveiks
lais, kita — lengvesnio stiliaus, 
anot dailininko Aiidriušio, jau
nuomenei po lietuvišku stogu pa
būti. Bostone labai pasigendame 
lietuviškos bibliotekos — skai
tyklos. čia kaip tik norime tokią 
biblioteką įkurti. Drauge būtų 
ir spaudos platinimo skyrius. 
Namas yra labai ^tcypcye mies
to dalyje. Į ; 

'-T-' Ar turite plfekankamai jė-
yiį tam dideliam darbui baigti? 

— Tikiu, kad taip. šis klausi
mas turi dvi puses. Viena — fi
nansinė, kita — architektūrinė 
bei dekoratyvinė. Finansams or
ganizuoti turime sudarę tam tik
rą planą. Be skyriaus narių įna
šų, žymiai mus parėmė ir Są
jungos Valdyba. Siekiame pri
traukti ir daugiau dalininkų: 
kitus Sąjungos skyrius bei šiaip 
visą eilę tokį reikalą suprantan
čių tautiečių bei vertinančių. Vi
si, kurie prisidės, bus atitinka
ma dalimi šio namo šeimininkai. 

Dėl kitos šio klausimo pusės 
turiu su malonumu pabrėžti, kad 
mums labai daug gelbsti žino
mas dailininkas dekoratorius 
Viktoras Andriušis ir inžinieriai 
Jonas Mikalauskas, Kriščiukai-
tis, Okunis. Jie nustatė, ką ir 
kaip reikia architektūriniu bei 
dekoratyviniu atžvilgiu atlikti ir 
tikimės, kad visa tai bus įvyk
dyta. 

— Kaip | tai žiūri vietine lie
tuvių visuomenė? 

Kaip visuomet. Kuriems 
rūpi tik lietuviški tautiniai rei
kalai, tie džiaugiasi. Džiaugiasi 
jaunimas, ypač skautai, kurie 
šiuose namuose ras tinkamą 
užuovėją savo veikimui plėsti, 
džiaugiasi ir kiti kultępjilp jun
giniai. 

— Kaip vyksta darbai? 

— Einame pirmyn. Darbams 
Vadovauja agr. Antanas Bričkus, 
kuris yra nuolatinis prie to dar
bo. Į talką ateina skautai, be 
to, daugumas skyriaus narių pa
siėmė atlikti darbo prievolę — 
dirbti prie šio namo bent po 300 
valandų. Tikiu, kad, nors ir ne 
pirmos jaunystės būdamas, šį 
darbą ištesėsiu lai ateinan
čios kartos turės kuo pasidžiaug
ti, lankydamiesi nekarčiaminėje 
aplinkumoje. Karčiamų turime 
daug, gal net perdaug, bet ten 
mes pragėrėme savo jaunimą, 
savo ateitį, — pareiškė pasikal
bėjimo pabaigoje J. Kasmaus-
kas, — kurkime kultūringas 
įstaigas. Kviečiu visus į talką! 

ma, kurioje tie pasisako nepalan
kiai susitarimui; 3. Vliko pir
mininkas posėdžio dieną išvyko 
kitur, palikdamas tik savo an
trininką. 

Ypatingas reiškinys yra ši te- kelti klausimą, kas gi iš tikrųjų 
legrama. Kiek teko patirti, ALT stato Amerikos Lietuvių Tary-

nėra numatyta. Ar sutvarkyda
mas savo bendradarbiavimą su 
diplomatais Vlikas savo autori
tetą visuomenės akyse smukdo 
ar kelia, L. šimutis su P. Gri
gaičiu visiškai nėra įgalioti pa
reikšti nei visuomenės, nei Ame
rikos Lietuvių Tarybos vardu, 
kuri tuo klausimu galėtų vie
naip ar kitaip pasisakyti tik sa
vo susirinkime, numatytame su
šaukti lapkričio 16-17 d. Wa-
shingtone. Pagaliau, kaip Vli
kas tvarko savo bendradarbiavi
mą su diplomatais, yra jų pa
čių kompetencijoj spręsti. Vi
suomenė, taip pat ir Taryba, 
atrodo turi tik vieną interesą — 
kad toks bendradarbiavimas bū
tų ir kad jis būtų kiek galima 
sklandesnis. 

Šiose aplinkybėse yra pamato 

Vykdomasis Komitetas nėra pa
daręs tuo klausimu jokio nuta
rimo ir jo pirmininkas su sekre
torium neturėjo pavedimo nei 
komiteto nei visos Tarybos var
du daryti kokią nprs intervenci
ją Vlikui dėl kalbamo susitari
mo tvirtinimo ar netvirtinimo. 
Tačiau L. šimučio ir P. Grigaičio 
parašai po telegrama savaime 
sudaro įspūdį, lyg čia būtų vei
kiama ALT vardu, nes juk vi
siems žinoma, kad tai yra pir
mininkas ir sekretorius. 

Pačioje telegramoje esą pasa
kyta, kad kalbamuoju susitari
mu Vlikas smukdo savo autori
tetą, pripažindamas Lozoraičiui 
teisę drauge su Vliku, "kaip ly
gus su lygiu*, spręsti politikos, 
diplomatijos ir būsimos Lietuvos 
santvarkos klausimus." Bara
mas Vlikas, kam susitarime pri
pažintas Lozoraičiui "neteisėtas 
titulas" ir kam su diplomatais 
santykiaujama per jį. Telegrama 
baigiama savotišku pagrasini
mu, primenant, kad Taryba re
mia Vliką finansiškai ir gina jo 
autoritetą, o štai šis susitarimas 
dabar pastatysiąs Tarybą keb-
lion padėtin... 

Iš tikrųjų susitartai ym nu
matyta tik derinti Vliko bei dip
lomatų žygius dabartiniuose po
litiniuose bei diplomatiniuose 
veiksmuose. Apie Lietuvos būsi
mą santvarką jokių pasitarimų 

bą į keblią padėtį: ar Vlikas, 
priimdamas šiokį ar tokį susita
rimą su Dipl. Kolegijos šefu, ar 
pačios Tarybos pirmininkas su 
sekretorium, darydami interven
ciją, kad susitarimas neįvyktų, 
ir, galbūt, tą intervencijos žygį 
(telegramą) apmokėdami iš Ta
rybos iždo... 

Ypatingai dėmesio vertas Ta
rybos pirmininko ir sekretoriaus 
daromas spaudimas Vlikui, ne
turint tam nei Tarybos, nei net
gi paties Vykdomojo Komiteto 
pavedimo. O priminimas finan
sinės paramos tokiu būdu, kaip 
tai padaryta telegramoje, yra 
juk ne kas kita, kaip primini
mas, kad, vadinasi, jeigu neap
sigalvosite ir tokį susitarimą 
patvirtinsite, tai su finansine 
parama visaip gali būti. Jeigu 
tokiems tikslams finansinė pa
rama pasirodytų esanti vartoja
ma, tai Taryba tada tikrai atsi
durtų keblioj padėty, nes visuo
menėje kiltų klausimas, ar tin
kamas kelias remti Tautos Fon
dą per Tafybą... 

Keblioj padėty tačiau, atrodo, 
tuo tarpu yra tik Draugo ir 
Naujienų redaktoriai, o ne Ta
ryba, kadangi susitarimas, jei
gu būtų patvirtintas, nuvarytų 
niekais visą tų laikraščių kam
paniją, kuri taip stipriai Varo
ma prieš susitarimą. 

Gen. Omar Bradley, JAV kariuomenes štabo viršininkas (vidury) 
ir Valst. Departamento Rusijos reikalų ekspertas Charles Bohlen 

» C kairėj), susitinka su gen. Ridgeway Tokio mieste. 

IR LIETUVIAI 
PIKETUOS RUSUS 
Nuo spalio 4 d. dar devynios 

tautybės, kurių tėvynės šiuo me
tu yra už geležinės uždangos* 
prisideda prie vengrų ir pike
tuos sovietų atstovybę New Yor-
ke. Vengrai rusų atstovybę pi
ketuoja sistemingai du kartus 
per savaitę: ketvirtadieniais nuO 
6 iki 8 vai. ir šeštadieniais ntfi 
1 iki 3 vai. 

New Yorko lietuviai jau se
niai norėjo prisijungti prie veng
rų ir kartu sudaryti stipresnę 
grupę. Dabar kaip tik pasitaikė 
gera proga, kai tuo klausimu- į 
pabaltiečius ir kitus kreipėsi 
New Yorko vengrų bendruome
nės pirmininkas. Lietuviai ypa
tingai noriai šį sumanymą re
mia, juo labiau, kad jie nepra
leidžia progos ir sistemingai pi
ketuoja New Yorko ir apylinkės 
raudonųjų lietuvių gegužines ir 
suvažiavimu*. 

ĮSTEIGTAS BALTIJOS 
CENTRINIS 

v KNYGYNAS 
Latvių — Lietuvių Vienybė* 

Centro valdyba šiomis dienomis 
realizavo naują projektą Balti
jos tautų susiartinimui ir savi
tarpiam pažinimui. Ką tik gau
tomis žiniomis, įsteigtas Balti
jos Centrinis Knygynas (BCB). 
Knygynas susidės iš knygų, Že
mėlapių, archivalijų ir foto nuo
traukų medžiagos. 

Medžiagą sudaro depozitai, HM* 
riuos atiduoda saugoti organi
zacijos ir privatūs asmenys, o 
taip pat iš objektų, įsigytų kny
gynui praplėsti numatytomis lė
šomis. Knygyne renkama litera
tūra apie visas keturias Balti
jos šalis — Lietuvą, Latviją, 
Estiją ir Prūsiją, ir ten koncen
truojama viskas, kas liečia šių 
šalių, tautų ir žmonių darbą. 
Knygyno vyriausi skyriai: geo
grafija, etnografija, istorija, fi
lologija ir dailioji literatūra. Be 
to, dar steigiami šie specialūs 
skyriai: periodika (tėvynėje ir 
tremtyje), kartografija, foto ar
chyvas (nuotraukos, negatyvai), 
archivalijos ir rankraščiai. 

Savo medžiagą skaityti ir pa
sinaudoti vietoje knygynas duo
da be atlyginimo. Reikalui esant 
medžiagą galima paskolinti ir iš-
sineštinau Tam direktorius ruo
šia atitinkamus nuostatus. Me
džiagą leidžiama fotografuoti ir 
ir fotokopijuoti. šiam tikslui di
rektorius dėl nuolatinio darbo 
susitaria su kuria nors foto 
įmonę, kuri jai pavestus darbus 
atlieka už minimalų atlyginimą. 
BCB taip pat organizuoja bendrą 
Baltikos kartoteką ir bibliogra
finę tarnybą. 

Įsikūrus Baltijos tautų susi
artinimo organizacijų sąjungai, 
knygynas pereina jos žinion. 

Einant knygyno nuostatais, 
LLV pirmininkas BCB direkto
rių paskyręs cand. phil. Otto 
Bongą, kuris jau pradėjęs darbą. 
Knygyno būstinė tuo tarpu Vo
kietijoje, Muenchen-Ottobrunn, 
kur naujai paskirtas direktorius 
maloniai pasiūlęs privačias pa
talpas. 

Baltiečių centrinės įstaigos, 
organizacijos ir privatūs asme-* 
nys maloniai kviečiama paremti 
šio knygyno užlaikymą lėšomis 
ir medžiaga. Smulkesnės žinios 
gaunamos per LLV krašto pir
mininką (Em. Skujenieks, 1725 
E. 90 St., Cleveland 6, Ohio). 

A. KAČANAUSKO 
KAVRTETAS 

Alg. Kačanauskas, Brooklyn© 
suorganizavo vyrų balsų kvarte
tą. Pasirodymas numatomas 
spalio m. Alg. Kačanauskas va
dovauja ir Newarko "Rūtos" 
draugijos meno ansambliui, kii* 
ris savo kultūriniais parengi
mais remia J. Stuko vedamą 
"Lietuvos prisiminimų" radijo 
valandą. Rugsėjo 22 d. ši radijo 
programa pradėjo 11 savo veik
los metus. ' 
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Lithuanian Weekly, published by 
Ohio Lithuanian Publishing Company, 
6820 Superior Ave., Cleveland 3, Ohio. 
Phone: ENdicott 1-4486. Issued in 
Cleveland every Thursday. Editors: 
Vincas Rastenis, Balys Gaidžiūnas. 

Ęntered as Second-Class matter 
December 6th, 1915, at Cleveland 
under the act of March 3, 1879. 

Subscription per year in advance: 
in the United States — $4.00 in Ca
nada — $4.50, elsewhere — $5.50. 

Lietuviškas savaitraStts, teMMftfRfts 
Ohio Lietuvių Leidybos Bendrovės, 
6820 Superior Ave., Cleveland 3, 
Ohio. Telefonas: ENdicott 1-4486. Iš
eina kiekviena ketvirtadieni. Redakto
riai: V. Rastenis, B. Gaidžiūnas. 

įregistruota kaip antros klasės 
siunta 1915 metų gruodžio 6 d., Cle-
velande pagal 1879 m. kovo 3 dienos 
įstatymą. 

Prenumerata metams iš anksto: 
Jungtinėse Amerikos Valstybės® .-7-
$4.00, Kanadoje — $4.50, kitur —-
$5.50.' 

KAS ir KUR 
• Patersone, N. J., ligoninėje, 
mirė kun. dr. A. Sidaravičius, 
prieš ketverius metus iš Vokieti
jos atvykęs j JAV. Lietuvoje 
profesoriavo Vilkaviškio kunigų 
seminarijoje. 

v* Dail. A. Tamošaitienė ir Ma
žeikaitė — Veselkienė yra pa
kviestos su savo dirbiniais da
lyvauti New Yorko tarptautinė
je parodoje. ~ 

• Adv. A. O. Šalna, Lietuvos 
garbės konsulas So. Bostone, da
lyvavo Kiwanis International 
seime, kaip Mass. valstybės de
legatas. 

• Dainavos , ansambliui, kuris 
yra Įsikūręs . Chicagoje, dabar 
pirmininkauja Alb. Dzirvonas. 
Valdyboje dar yra. L. Meškely
tė, P. Griganavičius, D. Stan-
kaitytė ir Vyt. Radys. 

• "Britanijos Lietuvis", Angli
jos lietuvių laikraštis, dėl pa
gausėjusios emigracijos, suma
žinamas. Išeisiąs mažo formato, 
12 psl. Buvęs redaktorius K. 
Obuolėnas iš pareigų pasitraukė. 
Kas redaguos "Britanijos Lie
tuvį" tuo tarpu dar nežinoma. 
Britanijos Lietuvių Sąjunga per
kanti mažą "Nidos" spaustuvė
lę. Joje bus spausdinamas "Bri
tanijos Lietuvis". 

• Danijoje mirė prof. ̂ H. Bleg-
vad, didelis žuvininkystės spe
cialistas. Jis 1928 m. tyrė Lie
tuvos pajūrio žuvingumą. Buvo 
išmokęs ir lietuvių kalbą. Už 
nuopelnus Lietuvai buvo apdova
notas Gedimino ordenu. 

• Nors iš Vilniaus didžioji dalis 
lenkų repatrijavo j Lenkiją, bet 
ir šiuo metu Vilniuje dar veikia 
kelios lenkų mokyklos. Yra ir 
lenkų gimnazija. 

• Iš Vokietijos j JAV ruošiasi 
emigruoti prof. J. Bagdonas su 
žmona. Duktė jau ankščiau at
vykusi ir įsikūrusi Clevelande. 

• Šiuo metu komunistai visas te
roro priemones nukreipė į ko
lektyvinių ūkių darbininkus. 
Verčia atiduoti- visus iškultus 
grūdus ir greičiausiai pasėti ru
gius ir kviečius. 

Spalio mėn. išeina lietuvių tei
sininkų žurnalas "Lietuvis Tei
sininkas" Nr. 4. Turinyje daug 
įdomios ir aktualios teisinin
kams medžiagos, žurnalas išei
na. po ilgesnės pertraukos, todėl 
prenumeratoriai, pakeitę adre
sus ir norintieji gauti žurnalą, 
prašomi apie naujus adresus pa
informuoti redakciją. Taip pat 
naujieji skaitytojai, kurie pa
geidautų gauti žurnalą, prašomi 
kreiptis redakcijom "Lietuvis 
Teisininkas", 17600 Lindsay Av«>' 
Detroit 35, Mich. 

Ačiū Rėmėjams! 
Prenumeratos pratęsimo pro

ga DIRVOS spausdinimo prie
monėms pagerinti aukojo šie 
skaitytojai: 
Latvėnas Alf. Donchester, 

Mass. $1.00 
Girnius Vyt., Chicago, 111. $1.00 
Ambraziejus B., Chicago $1.00 
Daugnora V., Miami, Fla. $1.00 
Arbataitis B., Chicago $1.00 
Kabašinskas A., Cleveland $1.00 
Ramanauskas A. New 

Haven, Conn. $1.00 
šalčius M., Manchester, 

Conn. $1.00 
Liauba Alf. So. Boston $1.00 
Gruzdys Vyt., Cleveland $2.00 
Karpovitz Jos., 

Providence, R. I. $1.00 
Mezginis J., Chicago $1.00 
Gramba B., Mayview, Pa. $1.00 
Rinkevičius J., Cleveland $1.00 
Būgaitė G., Scanton, Pa. $1.00 
Kirvelaitis J., Detroit $2.00 
Rėklaitis M., Chicago $1.00 
Lilaitis Pr., Grand Rap, 

Mich. $1.00 
Zienka P., New Britain, 

Conn. $2.00 
Vileišis P. Dr., Naugatuch, 

Conn. $1.00 
Bliudžius A., Detroit $1.00 
Laucevičius M., E. Chicago $1.00 
Narvydas Pr., Brooklyn $1.00 
česiūnas G., E. St. Louis, 

Illinois $1.00 
Vaitekaitis A., Detroit $1.00 
Dūda Br., Waterbury $1.00 
Rouika John, Columbu, O. $2.00 
Pazukas S., Baltimore, Md. $1.00 
Nasvytis Step., Cleveland $1.00 

Pro mano akinius V. ALSEIKA 

Dvasiškai čia trokšte? lėra išeities? 
— čia, Amerikoje, neturime 

Europoje puoselėtų vertybių. 
— Ar turime tenkintis tik 

fanibukais, spauda ir pseudo — 
literatūra ? 

Taip gali tvirtinti tik naujieji 
Amerikos ateiviai, kuriems šia
me kontinente daug kas atrodo 
keista ir svetima. Europos gy
ventojas, 20, 30 ar net daugiau 
metų stebėjęs europinį kultūri
nį gyvenimą ir pakankamai il
gai naudojęsis europinio dvasi
nio gyvenimo vertybėmis, vos 
iškėlęs koją naujuose krantuose, 
sušunka: 

— Kas tai? Tai Amerika? Tos 
šiukšlės gatvėje, tos į mėlynas 
kelnes įsivilkusios gražios ir 
mažiau gražios merginos, taip 
erzinančios estetinius europie
čio jausmus? Tie kioskai drug-
štorėse su spalvotais apnuogin
tų. moterų ir banditų vaizdais 
Tos filmos su šaudymais, smau
gimais ir smūgiais į veidą? Tas 
nuolatinis baimės jausmas būti 
užpultam gatvėje, netekti dar
bo ir susirgus patekti į finansi
nę katastrofą? Kur dailė, teat
ras, rimtoji muzika, opera, lite
ratūra, bibliotekos ? Belieka ten
kintis tik durnaknygėmis, kov-
bojų filmomis, laukiniais džaso 
garsais per radiją ir isteriškų 
dainininkių klykavimais bei iš
daigomis, mirgančiame televizi
jos ekrane? 

Taip, atsakytume, tai yra 
Amerika ir šitokia Amerika — 
vos Čia atsidūrus ir kurį metą 
pagyvenus — neabtjotinai įsi-
skvebia į naujojo ateivio sąmo
nę. Dažnas neišvengiamai klau
sia: Kur teatrai? Kur opera? 
Mes net Lietuvoje turėjom dvi 
operas, kauniške didžiavomės 
prieš visą pasaulį, 0 kiek jų turi 
šis didysis 48 valstybių kraštas ? 
Kur geresnės knygos, aukštes
nio lygio koncertai ? Dailės paro
domis turbūt niekas nesidomi? 
Negi visa tai liko už tų baltųjų 
Atlanto bangų, vos tik atsidūrus 
New Yorko, Bostono ar New Or
leans muitininkų globoje 

Jei atsakymas būtų — taip, 
jis būtų pernelyg pesimistinis. 
Bet šių eilučių autorius, visai 
nėra linkęs į tokias išvadas, šia
me kontinente — norint ir ne
tingint — galima rasti nemaža 
vertybių, kurios visiškai ar bent 
pusėtinai patenkins kiekvieną 
labiau išprususį žmogų, inteli
gentą. Galima rasti ir dar šio to 
naujo, kas galėtų ir praturtinti 
mūsų dvasinį pasaulį. Tačiau, 
nejieškodami, būkime tikri ir 
toliau braidysime šiukšlyne ir 
garsiai spiaudysimės, keikdami 
Ameriką ir jos "kultūrą", čia j 
gali būti svarstomas tik vienas; 

klausimas — kur rasti tas ver
tybes ? 

Literatūra, teatras, muzika, 
dailės parodos, spauda, biblio
tekos, kultūrinės apraiškos ra
dijo ir televizijos programose, 
pagaliau meninio lygio filmos — 
visa tai Amerikoje yra. Kitas 
reikalas, ar europietis kai kurio
se srityse nesusidurs su keis
tais, jam neįprastais reiškiniais, 
ar nebus rastas ir atsilikimas 
nuo tų pačių vertybių senutėje 
Europoje. Visa tai gali būti. Ta
čiau ne čia glūdi esmė. Svarbu, 
kad Aemirkoje tomis vertybė
mis galime naudotis su kaupu ir 
kai kuriomis net nemokamai. v 

šį kartą nemanoma* čia .to 
smulkiau nušviesti. Artimoj 
ateity autorius tikisi kai kurias 
tų vertybių savo "akinių" žvilgs
niuose paliesti plačiau ir nuro
dyti į jų teigiamas puses ar ir 
neigiamas ypatybes. Ar paimsi
me tik literatūrą su naujais ra
šytojų talentais, ar teatro pa
siekimus, ar iškiliųjų menininkų 
koncertus, bibliotekų teikiamas 

gėrybes ar hollywoodiniu filmų 
vieną kitą švystelėjimą — visose 
srityse yra kas matytinio, jaut
riau jausmais išgyvenamo ar 
apčiuopiami naudingo apkerpė
jusiam žmogaus — klajūno per 
pasaul| — protui. Gal būt, kai 
kas pagalvos, kad šiame amžiu
je kitokia kultūra yra svaresnė, 
naudingesnė ir žymiai patrauk
lesnė — šaldytuvų, auto mašinų 
ir kitokių automatinių mašinų 
"kultūra" ? Pasiguoskime — 
žmogus, ypač Europoje išauklė
tas žmogus dar nėra virtęs žmo
gumi — robotu. Jis ir Naujame 
Pasauly — mašinų ir robotų ma
kalynėje atsidūręs — tarp ma
šinų paklydęs ir jų ritmo ap
svaigintas turėtų j ieškoti ir tik
rai ras dvasinių turtų ir gėry
bių. Tų gėrybių, kurių dėka jis 
išauklėtas, galėtų ir toliau, jomis 
naudodamasis, nenugrimsti į 
šiukšlyną ir būti vertingu žmo
gumi būsimiems uždaviniams, 
naujiesiems likimo krantams, 
pagaliau ir pačiam sau. 

Kas galėtų aukoti kraujo! 

Roehestorio liotnviai parai 
Rochesterio (N. Y.) lietuvių 

bendruomenė rugsėjo 22 d. akty
viai dalyvavo Crusade for Free
dom parade. Visų, parade daly
vavusių, tautybių tarpe lietuviai 
užėmė pirmaujančią vietą. Pa
rado rengimo komitetas lietuvių 
grupę įvertindamas paskyrė jai 
po legionierių eisenoje pirmą 
vietą ir davė orkestrą. 

Parado dėmesio centre buvo 
lietuvių parengtas gyvasis pa
veikslas vaizduojąs dabartinę 
Lietuvos priespaudą. Ant kau-
kuolių sosto sėdėjo visoje didy
bėje kruvinomis rankomis Sta
linas, jam po kojų klūpojo su
rakinti darbo vergai, o jų prieša
kyje prie kryžiaus pririšta tau
tiniuose rūbuose mergaitė vaiz
davo Lietuvą. Saviems meninin
kams vadovaujant paveikslas 
tikrai buvo pagamintas įspūdin
gai. 

šitokio "tėvelio" pagerbinimas 
vietos didžiulio laikraščio repor
teriui buvo ne prie širdies, nes 
visų didžiausiam nustebimui, ki
tą dieną laikraštyje visas para
das buvo pavadintas D.P. para
du, lietuvių vardas visai nepa
minėtas, o lietuvių eisenoje neš

tas pagrindinis šūkis priskir
tas rumunams, kurie parade vi
sai nedalyvavo. 

Lietuvių parado rengimo ko-
mitetui padarius griežtą inter
venciją, redaktorius atsiprašė *ir 
pareiškė, kad toks aprašymas 
laikraštyje įdėtas per nesusipra
timą, o kitos dienos numeryje 
įdėjo lietuvių gyvojo paveikslo 
fotografiją ir specialų lietuvių 
grupės aprašymą su gražiais at
siliepimais apie Lietuvą. 

Vietos radijas lietuvių pasi
reiškimą parade gražiai paminė
jo. 

Parado rengime vieningai da
lyvavo senieji ir naujieji atei
viai. Malonu buvo pastebėti ei
senoje tautiniais rūbais apsiren
gusių moterų ir iš senųjų atei-
vių. 

Prie parado organizavimo la
bai aktyviai prisidėjo energingas 
Lietuvos reikalų rėmėjas- kle
bonas kun. Bakštys. 

•PAKELIUI J MIRTĮ y*. 
B. Gaidžiūno aprašymai 
apie pergyvenimus vo
kiečių kalėjimuose. 231 
pusi. Kaina $1.00 
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Kaip žinoma, Chicagoje lie
tuviai tremtiniai organizuotai 
aukojo savo kraują Raudonojo 
Kryžiaus reikalams. Tatai buvo 
su pasitenkinimu atžymėta di
džiojoje Chicagos spaudoje. 

Clevelando Raud. Kr. Skyrius 
šį ir spalių mėnesių irgi veda to
kią sustiprintą šios rūšies aukų 
"rinkliavą" ir kviečia atsiliepti 
sutinkančius aukoti kraujo. Ry
šium su vykstančiu karu krau
jo pareikalavimas dabar yra žy
miai padidėjęs, nors jo atsargos 
naudojamos ne tik sužeistie-
siems kariams, bet ir ęiviliniams 

ligonims. Kiekvienas kraujo da
vėjas gauna tam tikrą liudijimą, 
kuris teikia pirmenybę reikalui 
ištikus pasinaudoti kraujo per-
liejimu pačiam kraujo aukoto
jui ar jo šeimos nariui. 

Galintieji aukoti kraujo, kvie
čiami užpildyti čia dedamą ku
poną ir siųsti jį, įdėjus į voką 
bei užrašius adresą, nurodytą 
pačiame kupone. Eilutėje "Group 
affiliation" galima įrašyti arba 
kurios lietuviškos organizacijos 
vardą, ar tiesiog pažymėti "Li
thuanian" : iš to turi būti mato
ma, kiek lietuvių užsiregistravo 
kraujo aukotojais. 

Regional Blood Center 
Greater Cleveland Red Ctoss Chapter 
1227 Prospect Avenue 
Cleveland 15, Ohio ' • 
I will donate blood through .ft* Red Cross Blood Program. 

day month time 
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COMMUNITY CHEST, kurio l-inkliava netrukus bus daroma po 
visą Ameriką, šiais metais užsimojo įrengti įvairiuose mies
tuose tinkamas užeigos vietas pravažiuojantiems kariams. Cleve
lando Community Chest ryšių su visuomene skyrius kreipia visų 
dėmesį į tą uždavinį, sakydamas, kad dabar jau vėl daug vyrų 
turi keliauti uniformuoti į savo dalinius ar iš jų, dažnai atsiduria 
svetimuose miestuose ir tais atvejais jiems norima sudaryti "na
mus ne namie". Sako: "Pagalvokite, f?al ir jūsų šeimos kuriam 
nariai netrukus reikės pasinaudoti tokia užeigos vieta ..Iš viso 
labdaros srityje ryšium su jau vykstančiu karu, kuris gali ir išsi
plėsti, uždaviniai didėja, tad visus kviečia šįmet būti dar dosnes

nius tos rinkliavos metu, negu visada. 

Vaikystes idealizavimas 
(FRAGMENTAS IŠ KNYGOS "O. V. DE L. MILOSZ. SA VIE, 

SON OEUVRE, SON RAYONNEMENT") 

. G. I. ŽIDONYTĖ 

Jei Milašius nebūtų buvęs poetas, neil
gas laikotarpis, kurį jis praleido Čerėjoje, 
nebūtų palikęs jam tokių gilių įspūdžių ir 
nebūtų tapęs jo poemų pagrindiniu motyvu. 
Tuo labiau, kad šis laikotarpis dešimties 
metų vaikui buvo gana nelinksmas. 

Tačiau jis brangino savo vaikystę. J1», 
ją brandino dėl labai gilių priežasčių, sie
kiančių aukštesnio įsijautimo laipsnio, negu 
tai būtų eilinio žingeidaus žmogaus, kuriaai 
f domu prisiminti šeimyninio židinio jaukumą. 

. Išorinė Čerėjos aplinka Milašiui buvo 
toji poetiška vietovė, kuri įvedė poetą į jo 
vidinį pasaulį, ir jam padėjo atkurti savo 
vaikystės pilnumą, kurioje paprasti dalyl®i 
ir jausii^i skendo idealioje; pirmykščio'je 
šviesoje., 

1, Jausmingi laultinfe gamtos sūnus 

Milašius — vaifoas, kartais net ir la
imi priblokštas, niekam nesiskundė ir ilgai
niui paprato gyventi nuosavu vidiniu gyve
nimu, nepriklausomu ir melancholišku. 

Didžioji jo vaikystės metų dalis praėjo 
gamtoje, laukuose. Po gluosniu jis skaityda
vo savo mėgiamąjį Don Kichotą, stebėjo už
migusį tvenkinį, apsamanojusius akmenis; 
žiemą, visuomet' vienas, jis grožėjosi eglė
mis, kurių šakos linko po sniego našta. Ste
bėdamas gamtą jis juto gilią nostalgiją vis
ko kas yra amžina, šios gi amžinybės įsikū
nijimą jis matė seniausiuose daiktuose ir 
dalykuose. Seni jo tėvų rūmai, šimtamečiai 
ąžuolai, sukeldavo jame ypatingą pagarbos 

Įim5.2&llLMILQSZ-MlLflSlUSĮrimTs: 

jausmą. Kosminės amžinybės paslaptį jis 
įžiūrėdavo kiekviename gamtos pasikeitime, 
kukliausiuose jos elementuose, tokiuose kaip 
akmenys ar augalai. 

Pirmosiomis vaikystės dienomis Milą* 
šius gaivalingai pamilo laukinę gamtą, ir šis 
jausmas lydėjo jį per visą gyvenimą. Lie

tuvoje išgyventų žiemų ir pavasarių prisi
minimai liko gyviausi ir labiausia jaudinan
tys jo poetinio įkvėpimo šaltiniai. 

Šią meilę jis puikiai išreiškė vėliau Lie
tuvai pašvęstose eilutėse, kurias gerai žino 
kiekvienas poeto gerbėjas: 

"Ateikit, aš jus nuvesiu mintyse į keistą, drėg
ną, ūkanotą šlamančią šalį. Galingas sparnų mos-
tflėjimas, ir mes skrisime virš krašto, kurio visi 
dalykai yra užgesusių prisiminimų spalvos. Mus 
supa vandens lelijų kvapas, apsamanojusių girių 
švelnus rūkas. Tai Lietuva, Gediminų ir Jogailų 
Žemė. Prieš mus atsiskleidžia susimąsčiusios šalies 
drungnas ir išblyškęs dangus, kuris dvelkia pir
mykščių rasių žvilgsnio, tyrumų; jis dar nepažįsta, 
kaip didingai liūdna yra bręsti." (Milosz, Cahier 
Special de Poesie 42). 

Intymių draugų tarpe, Milašius vėliau 
mėgo kalbėti apie savo gimtąją šalį, kur 
girių ūkanos supa ilgus rudenis, kur šaltos 
žiemos nakys dažnai perskrodžiamos išal
kusių vilkų staugimo, kur gamta, po nuož
mios žimos nedaug teturi laiko pasidžiaugti 
pavasariu ir vasara, nes vos pražydę laukai 
greit pradeda gelsti, užleisdami vietą me
lancholijai. 

Jis noriai pasakodavo savo bičiuliams 
apie savo žemes ir ežerus, apie sniego pūgas, 
kai medinės tvoros skeldėja nuo šalčio, arbia 
apie milžiniškus varnų pulkus besiblaškan

čius apniukusioje pilkoje padangėje. 
Gimtame šiaurės krašte kur iš ežerų 

vešlių vandens lelijų 
Pirmųjų amžių kvapas kyla, 
Nuskendusiųjų pasakiškų sodų rūkas," 

(Poemes. Symphonie Inachevee). 
"Pirmųjų amžių kvapas." Tai viena 

pagrindinių priežasčių jo prisirišimo prie 
krašto, kurs jam simbolizavo pirmykštę gam
tą, tebemiegančią giliu miegu, nuošaliai nuo 
civilizacijos triukšmo. Pas Milašius viskas 
buvo sena, amžių sudildyta, viena tik gamta 
liko nepaliesta. Pelkės supo senąjį dvarą, 
jos, ilgų rudenų ir žiemų metu 
purve po lietaus skendo jo pamėgtosios alė-

'/ mūsų šalies vėjas 
Dvelki vilkais, pelkių viksvomis bei v 

mirkstančiais linais 1 
Ir senas melodijas vaikų vagilės jis niūniavo 

nakties griuvėsiuose." 
"V (Poemes. Symphonie Inachevee). 

Sis, nuo pat vaikystės dienų, gilus ir 
jjttoširdus pamėgimas pelėsių ir senienų pa
žadino įgimtą jo palinkimą į mistiką ir nulė
mė šio jausmo išbujojimą. Niūrios vizijos 
apniko jauną Milašių, pamažu ištarpo ir už
valdė jį visam gyvenimui. Subrendęs, ne7 

fcękęs beveik visų saitų, kurie jį rišo su gim
tuoju kraštu, suabstraktėjęs poetas — meta
fizikas, Milašius nepajėgė išsilaisvinti iš jį 



t#****-**.* * ••*»« 

„> ' ' vf ,-V> J",*' ( $ 

l> 

Nr. 40 * 1951 spalio 4 d. D I R V A  

SIMTANUOSIMT1NIS LIETUVIS 

J o n a s  P a k r a n t i s  A m e r i k o j e  Vyt. Alantas 

Algis ėina į šeštadienio mokykla 
— Ko ten mus mokys toje šeš

tadienio mokykloje? paklau
sė septynerių su puse metų Al
gis savo tėvą Pakrantį lietingą 
šeštadienio rytą važiuojant 
jiems autobusu į parapijos baž
nyčią, kur turėjo prasidėti lie
tuvių pradžios mokykloje moks
las. 

Pakrantis savo sūnaus balse 
užčiuopė lyg ir snepasitenkinimo 
gaidelę. Jie visą savaitę kalbėjo 
apie lietuvių šeštadienio mokyk
lą, ir Algis įkalbinėjo tėvą, kad 
jam ta mokykla nesanti taip jau 
labai reikalinga, nes jis lankąs 
amerikonišką mokyklą penkias 
dienas per savaitę ir ten pakan
kamai išmokęs visokių dalykų. 

— Ką aš ten išmoksiu toje 
šeštadienio mokykloje? -— klau
sė jis tėvą. 

— Lietuvių šeštadienio mo
kykloje, brolyti, išmoksi tokių 
dalykų, kokių tavęs neišmokys 
jokia amerikoniška mokykla, — 
atsakė Pakrantis su įsitikinimu. 
— Ten tau mokytojai papasakos 
apie mūsų tėvynę Lietuvą, ten 
sužinosi apie Lietuvos senovės 
kunigaikščius, apie Lietuvos 
upes, miestus ir kalnus ... 

— Aš jau žinau kokia didžiau
sia Lietuvos upė ir kaip vadina
si mūsų sostinė, — pertraukė 
Algis tėvą lyg ir su panieka, 
lyg ir su pasididžiavimu, kad jis 
jau tiek daug žinąs, jog daugiau 
jam nebebūsią ko mokytis šeš
tadienio mokykloje ir tuo duo
damas suprasti, jog jam nebėra 
jokio reikalo bergždžiai važinėti 
ir eikvoti šeštadienio laiką, kurį 
jis taip puikiai galėtų praleisti 
bežaisdamas gatvėje su savo 
draugais. . '.t r - ' * 

— Matai, brolyti, Lietuvoje 
yra ne vien tik Vilnius ir Nemu
nas : yra ten daug ir kitų miestų 
bei upių, apie kurias tu dar nie
ko nežinai. 

Algis tik truktelėjo pečiais 
atsidusdamas ir pasiduodamas 
neišvengiamai būtinybei, nes ge
rai žinojo, kad kaip tėvas pasa
ko, taip paprastai ir būna. 

Su tokiomis ne visai linksmo
mis mintimis Algis važiavo į lie
tuvių šeštadienio mokyklą. Ta
čiau kai jie įėjo į vidų ir juos 
pasitiko vaikų alasas, Algis stai
ga atgijo. Tą pačią akimirką jis 
susirado pažįstamų vaikų ir din
go bendrame sąmyšyje. 

Pakrantis apsižvalgė. Parapi
nė mokykla įrengta, tur būt, 
kaip ir visos parapinės mokyk
los, po bažnyčia, tačiau ne rū
syje, bet pirmame aukšte, nes 
antrame aukšte yra pati baž
nyčia. Koridoriai platūs, klasės 
erdvios ir šviesios. Klasių bal

dai: suoliukai, stalai, lentos — 
viskas kaip reikiant. Prieš mo
kinius ant sienų pakabinti kry
žiai, per visas sienas ištiesti šū
kiai iš šventojo Rašto, ant vie
nos juostos parašyta, kas yra 
geras katalikas. Dairydamasis 
po mokyklą Pakrantis jautėsi 
maždaug esąs bažnyčios zakris-
tijoje. * 

— Gerai, — galvojo jis — 
katalikiškoje mokykloje turi 
japstis katalikiška dvasia, bet, 
man rodos, aš čia esu ne tik ka
talikiškoje, bet be to, dar ir lie
tuviškoje mokykloje. Bet kas 
yra joje lietuviška? 

P!akrantis atsidėjęs apžiūri
nėjo sienas, tačiau nepastebėjo 
jokio lietuviško paveikslėlio ar 
užrašėlio. Jam atėjo į galvą min
tis, kad šalia šūkio, kas yra ge
ras katalikas, visai būtų vie
toje ir paraginimas būti ir geru 
lietuviu. Be abejo, kas statė lie
tuviškas bažnyčias ir steigė ten 
lietuviškas mokyklas galvojo, 
kad iš jų sklis ne tik kataliky
bės, bet ir lietuvybės dvasia. Ir 
taip ir buvo, kada tos bažnyčios 
buvo pastatytos, bet ilgainiui, 
matyt, jos nebeišlaikė ameriko-
nizmo spaudimo, o gal greičiau 
užsikrietė pataikavimo ameriko-
nizmui mada ir parapinės lie
tuvių mokyklos, Užuot skleidu
sios ir palaikiusios lietuvybę, 
ėmė platinti amerikonybę. Ki
taip sakant, lietuviškų bažnyčių 

Statytojų bei lietuviškų mokyklų 
organizatorių intencijos atsigrę
žė prieš juos pačius ... 

Vienoje klasėje ant Suoliuko 
Pakrantis rado amerikonišką va
dovėlį. Bet niekur nesimatė jo
kio lietuviško vadovėlio... , 

Kai tremtiniai ėmė organi
zuoti savo šeštadienio mokyklas, 
tai nors viena diena per savaitę 
iš mokyklos sklinda lietuviška 
dvasia, o penkias dienas lietu
viškoje mokykloje viešpatauja 
svetimos dvasios. Kad taip būtų 
atbulai... 

Pakrantis žiūrėjo f siaučian
čius vaikus ir galvojo apie pra
džios mokyklas Lietuvoje. Skir
tumas jam atrodė didelis, skir
tumas ne kiekybės, bet kokybės 
atžvilgiu. Lietuvoje ir vaikų ala
sas buvo grynai lietuviškas, o 
čia jam kartais ausį raižė ir 
svetima kalba įterpiami riksmai. 
Pagaliau ir kiekybė: kažin ar 
Detroito lietuvių kolonijoje tė
ra tik 70-80 mokyklinio amžiaus 
vaikų ? 

— Kaip tau patiko mokykla, 
Algi? —- paklausė sūnų Birutė, 
kai jie grįžo namo. 

— Man patiko, — atsakė Al
gis Mokytojas liepė kitą kar-

Lietuvos vardas prancūzo literatūroj 
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tą atsinešti Aušreif. 
— Vis geriau kaip nieko, — 

tarė Pakrantis savo žmonai, kai 
Algis išbėgo į kiemą žaisti. — 
Ką duos mokykla, pamatysime 
metų pabaigoje, tačiau palikti 
lietuvybės reikalą vien tik mo
kyklai, visdėlto, man rodos, bū
tų neatsargu. Visi mokytojai 
gerų norų, tačiau per tris ketu
rias valandas per savaitę nega
li atsverti to, ką vaikai gauna 
amerikoniškose mokyklose per 
penkias dienas. Tas svetimas 
įtakas gali atsverti tik bendros 
tėvų ir mokytojų pastangos. 
Mes savo Algį kaip mokėme, 
taip ir toliau mokysime namie. 
Kai jis kiek dar ūgtelės, aš jį 
imsiu mokyti Lietuvos istorijos. 

— Man rodos, kad iš jo turėtų 
išaugti geras lietuvis, — nusi
juokė Birutė. — Su manimi jis 
visai nekalba angliškai, nors 
kartais aš jį tyčia pakalbinu. Su 
mumis jis varžosi kalbėti ang
liškai, nors su amerikoniukais 
kalba kaip amerikoniukas. 

— šeima yra lietuvybės tvir
tovė. Jei ir į tą tvirtovę įsibrau
na priešas, tuomet mes lietuvy
bei žuvę. Didžiausią klaidą daro 
tėvai leisdami vaikams savo tar
pe kalbėti svetima kalba. Tas 
klausimas net neturėtų būti dis
kutuojamas: nekalbėti savo tar
pe kitokia kaip lietuvių kalba 
turėtų būti nesvarstoma ir ne
ginčijama aksioma, — padarė 
Pakrantis išvadą, kurios jifl 
griežtai laikosi pats. 

PIX BEVERAGE 
45 rūšių alaus — visoki gaivi

nantieji gėrimai, 
vynas ir šampanas (prancū

ziškas) 
Parengiama vestuvėms, baliams, 

pobūviams. Nemokamas pristatymas 

dieną ir naktį. Atdar* ir trečiadie
niais. 
6903 Superior Ave. EX 1-3311 

Mūsų specialybė 
virtuvių, vonių, arky ir 

spalvotų langų 

PERTAISYMAS 

Taip pat popieriuojame arba 
dažaiue kambarius 

K. ŠTAU PAS 
16908 Endora Rd. KE 1-8794 

Taj bus tik seniai pastebėto 
fakto pakartotinis priminimas, 
jei pasakysime, kad mūsų tauta 
buvo dosni kitoms tautoms, ati
duodama joms visą eilę gabių 
žmonių, kilusių iŠ Lietuvos kraš
to, savo dvasioje ir ypač kūry
biniuose pasireiškimuose lyg ir 
pažymėtų Lietuvos antspaudu. 

Vienas iš tokių įžymių žmonių 
buvo poetas Milašius. Jis, kaip 
ir Adomas Mickevičius, iškilo 
į literatūros augštumas, rašy
damas ne lietuviškai. Jis rašė 
prancūziškai, gyveno Prancūzi
joje, jis praturtino prancūzų li
teratūros sluogsnius. Milašius, 
kad ir tolimas Lietuvai, kad ir 
nemokėdamas net lietuviškos 
kalbos, neišsižadėjo ryšio su Lie
tuva ir prancūziškai prancūzams 
mokėjo pasakyti, kokia jo se
noji tėvynė miela ir kokia Jos 
kalba graži... 

Ne jis kaltas, kad likimas jį 
persodino į kitos tautos gyveni
mą. Bet mes gerbiame jį, kad 
net ir tokiose aplinkybėse jis 
Lietuvai turėjo gerą žodį ir gana 
dažnai reikšmingą, vertingą žo
dį. Todėl ir mes nemo j ame į j j 
ranka, kaip į vertės nustojusią 
tautinę atskalą. 

Jei Milašius tufijo nuopelnų 
savo senajai tėvynei, tai viena 
iš mūsų lietuvaičių atidavė gra
žią duoklę jam paminėti, pa-
švęsdama keletą metų studijų 
ir parašydama disertaciją apie 
Milašių, kurioje patiems pran
cūzams, jų kalba, atskleidžia, 
kas ir koks jis iš tikrųjų buvo. 

Šių metų pradžioje Olivier 
Perrin knygų leidykla Paryžiuje 
išleido Genovaitės-Irenos žido-
nytės parašytą knygą "O. V. de 
L. Milosz. Sa vie, son oevre, son 
rayonnement." (Jo gyvenimas, 
jo kūryba, jo spinduliavimas). 

Tai yra G. I. židonytės (Vėb-
rienės) disertacijos santrauka, 
disertacijos, kurią ji parengė ir 
1949 metais apgynė Paryžiaus 
Sorbonnos universitete, gauda
ma daktaro laipsnį. 

Žinoma, nedaugelis lietuvių 
galės šiąja knyga pasinaudoti, 
bet malonu, kad bent prancūzų 
literatūros sluogsniuose per šią 
knygą taps daug daugiau žinoma 
ir apie Milašių ir apie Lietuvą. 

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

Kada jūsų namai arba ra
kandai tampa sunaikinti arba 
sugadinti ugnies, kreipkitės į 
P. J. KERŠIS, dėl apkainavi-
tno, 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 
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G. I. Židonytė-Vėbrienė, diserta
cijos apie poetą O. V. Milašių 

autorė. 

Autorė šiuo būdu ir Lietuvai bus 
gražiai pasitarnavusi. 

Knygos autorė yra kilusi t iš 
Dzūkijos. Tėvai buvo pedagogai 

Spalio devintąją prisiminus 
Tūli iš mūsų su šypsena kalba 

apie Vilniečių Sąjungą, kaip ir 
apie Mažosios Lietuvos Bičiulių 
Draugiją, juokais ragindami at
skirai organizuotis šiauliečiams 
ar kitų Lietuvos sričių tautie
čiams. žinoma, tokių patyčių 
negalima priimti rimtai. Tačiau 
jaučiama, kad mūsų visuomenė 
permažai vertina dvi svarbiau
sias Lietuvos sienų problemas, 
kurios sunkino mūsų užsienio 
politiką praeityje ir kurios sun
kins mūsų santykius su kaimy
nais ateityje. 

Tiesa, šiuo skaudžiu Lietuvai 
metu visų mūsų vieningos pa
stangos turi būti nukreiptos į 
Lietuvos išlaisvinimo pagreiti
nimą, į mūsų tautos kančių pa
lengvinimą. Dėl to mes esame 
gana vieningi. Bet vilniečių or-
ganizavimąsi atskiron sąjungon 
arba klaipėdiečių būrfmąsi savo 
draugi j on nereikia skaityti jėgų 
skaldymu. 

Tik prisiminkime spalio devin
tąją. Ne vien tradicinis lenkų 
klastingumas iškasė naują pra-
rąją tarp Lenkijos ir Lietuvos 
1920 m. spalio 9 dieną, Lenkijos 
maršalui Juozui Pilsudskiui su
laužius prieš dvi dienas iškilmin
gai pasirašytą Suvalkų taikos 
sutartį. Siekdamas atstatyti 
Lenkijos Rzeczpospolita "od 
morza do morza" (nuo jūros iki 
jūros) ir tuo pačiu sudaryti stip
rų barjerą prieš Sovietų Rusiją, 
J. Pilsudskis, pats būdamas Lie
tuvos dvarininkas, rėmėsi ne tik 
lenkų karine jėga, bet ir pasiti
kėjo lenkišku elementu Vilniuje, 
iš kurio lenkiško pogrindžio Var-

budrumo parama iš Vilnijos 
kilusių tautiečių. Reikalinga ne 
tik užsieniui, bet ir patiems sau 
parodyti, kad ne vien istoriniu 
požiūriu Vilnius ir Vilniaus kraš
tas priklauso Lietuvai, kad Ne
muno ir Neries aukštupiai ir 
šiandien yra lietuviški. Kaip len
kų politikoj didelį vaidmenį vai
dina sulenkėję lietuviai ir gudai 
iš "kresow polnocnych" (šiauri
nio pakraščio), taip mūsų poli
tikoj turi daug sverti vieningi 
ir organizuoti lietuviai iš Vil
niaus ir Vilniaus krašto. Nema
nykime, kad Vilniaus "lenkiš
kumas" lenkams išnyko su Vil
niaus lenkų repatriacija Lenki
jon iš "Tarybų" Lietuvos 1945-
46 metais. 

Panašiai yra ir su klaipėdie
čiais bei Mažosios Lietuvos lie
tuviais. Jie irgi reikalngi visos 
lietuvių visuomenės dėmesio ir 
paramos. Potsdamo konferenci
ja likvidavo Prūsiją ir jos ryti
nę dalį — Westpreussen ir Ost-
preussen padalino tarp Lenkijos 
ir Sovietų Rusijos. Mažoji Lie
tuva nėra vien tik Klaipėdos 
kraštas, dėl kurio mažiausiai 
sunkumų tikimės. Kairėje Ne
muno pusėje yra didesnė Mažo
sios Lietuvos dalis su Gumbine, 
Stalupėnais, Įsrute, Tilže, Ra
gaine, Labguva, Vėliava ir tūks
tančiais skaičiuojamų lietuviš
kais vardais vietovių. Jei senoji 
lietuvių prūsų žemė prie Balti
jos tarp Vislos ir Nemuno ne
taps daugiau Vokietijos tramp-
lynu * Drang nach Osten" (Verž
tis i Rytus) politikai vykdyti, 
neabejotina, jog visa etnografiš
kai lietuviška Maž. Lietuva (vi-

komedija 838 PrieSliaus upynas), Kaizeri-
jam žygiuojant j Vilnių "Litwa "5s ,^okie

1!t
ijos °fidalia! vadin" 

Srodkowa" (Vidurinės Lietu-as. ,Da* Rwerunss-
vos) vardu, jo kareiviams prie bezirk Gumbmen su ryt,„e Ka-
kepurių prisisegus Lenkijos Bal-1 ™1.aa.cia^, vald2,os 

to Aro ir Lietuvos Vyties ženk-į dallm' Pnk aus>s ne kam kitam 
tik Lietuvai. 

(ypač Vokietijoje buvusiems 
tremtiniams gerai žinomas M. 
Židonis, tremtinių švietimo rei
kalų vyriausias tvarkytojas). Ji 
pati gimnaziją baigė Alytuje, 
universitetą (humanitarinio fa
kulteto romanistikos skyrių) 
Vilniuje, o karo audrų metu pa
siekusi Paryžių, pasišventė stu
dijoms garsiajame Sorbonnos 
universitete, kurių studijų vie
nas iš regimųjų vaisių yra di
sertacija apie Milašių ir čia mi
nimoji knyga, kuri, be abejo jau 
bus pasiekusi Prancūzijos lite
ratūrinius sluogsnius ir neabe
jotinai galės būti įrašyta į lie
tuvių darbų tremtyje sąskaitos 
aktyvą, kaip vienas iš žymiųjų 
įnašų. 

šio puslapio atkarpoje deda
me ištrauką iš tos knygos, į lie
tuvių kalbą išverstą pačios au
torės. Dailininko Ad. Galdiko 
pieštas Milašiaus paveikslas per
imtas iš tos pačios knygos. 

šuvon plaukė maldavimai pri
jungti Vilnių prie Lenkijos. Kiek 
nešvari buvo lenkų sąžinė su
laužyti Suvalkų taikos sutartį — 
užimti Vilnių ir žygiuoti per 
Kauną iki Palangos, aišku iš to, 
kad buvo suvaidinta generolo 
Želigovskio sukilėlio 

lus. Kartu tai įrodo, jog Pilsuds
kis pasiuntė Želigovskio divizijas 

tuvos sostinę užimti ir Lietuvą 
pavergti. 

žinodami egzllinės Lenkijos 
vyriausybės (Londone) svajones 
ir siekimus atstatyti Lenkiją su 
Vilniumi ir Lwiwu, žinoma, ne
atsisakant ir nuo Vakarų Len
kijos iki Oderio ir Naisės upių 
bei Baltijos jūros su Pamariu 
ir Vakarų Prūsija (Mozūrais), 
negalime tenkintis tik pasitikė
jimu mūsų vadovaujančiais 
veiksniais. Reikalinga aktyvi 

SUOPIS FURNITURE 
6921 Wade Park EX 1-0911 

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

ŽEMOS KAINOS — MALONUS PATARNAVIMAS 

Patogi vieta apsipirkti lietuviams naujakuriams 
lietuviškoje krautuvėje 

*0 * V & 

Todėl nesistebėkime, jei ir Ma
ne lenkų žemių grobti, bet Lie- i žosios Lietuvos bičiuliai organi

zuojasi į atskirą draugiją, ka
dangi ir Lietuvos Vakarų pro
blema yra ne mažiau aktuali, 
kaip ir Lietuvos Rytų; Lietuvos 
Pietų problemos teoretiškai nė
ra, nes Suvalkų — Seinų — 
Punsko — Gardino lietuviškų 
sričių likimas rišasi su Lietuvos 
Rytų problema; tų sričių lietu
viai jungiasi į Vilniečių Sąjun
gą. 

Ed. Karnėnas 
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kamavusių magiškų haliucinacijų, kurios vi
suomet siejosi su giliai atmintin .įsmigusiais 
čerėjos vaizdais. 

"Žibinto šviesoje ji sukasi su viesulu, 
Kaip mano vaikystės sapnuose, 
Senė, — jūs gi žinot, — ta senė." v 

(Poemes; La Berline arretee dans la Nuit). 
Jo filosofinėje studijoje "Epitre a Stor-

ge" mes lengvai atpažįstame kontūrus tos 
pačios pasakų šalies, kurios hipnozei jis pa
sidavė dar būdamas vaiku, ir kurią jis vė
liau vadino savo dvasine tėvyne. 

"Milžiniški plotai tamsių, žalsvų, pripuvusių 
ežerų, kuriuose augo begalybė liūdnų geltonųjų 
yąndens lelijų, staiga atsivėrė prieš mano akis." 
(Ąrs Magna. Epitre a Storge). , 

Negalėdamas fiziškai, matyti savo nu
mylėtosios šalies, jis grožėjosi jos nerealia 
vizija, kuri jo neapleisdavo liet labiausia 
varginančių-mąstymų metu, 

Be galo jausmingas, būsimas poetas 
nakties metu matydavo vaiduoklius, vilkai 
jj persekiodavo, čigonės jį vogdavo; raganos 
šu šluotom šokinėdavo aplink jį. Senos pa
sakos, kurias jam sakė ūkvedis ar tarnaitės 
dar labiau paveikė jo perankstyvai liguistą 
jautrumą. Bet įdomiausia, kad mažasis Mi
lašius girdėdavo šaukiant save vardu, keisti 

varpų garsai skambėdavo jo ausyse; ange
liški balsai jam kažką šnabždėdavo. Jis ma
tydavo keistą paslaptingą knygą, paslaptin
gas savotiškas raides; baltai apsirengusi mo
teris lenkėsi prie jo. 

"O Namai, Namai! Kam leidot man išvykti", 
(Poemes. Insomraie). 

— skųsis jis vėliau. 
Jo vienatvė, nors ir skaudi, suformavo 

§ielą. Jos dėka jis tapo svajingas savo 
protėvių sodo draugas, gamtos sūnus; bi
čiulis seno paviljono, kuriame jis mėgdavo 
slėptis su savo knygomis ir ten apverkti Don 
Kichoto nelaimes. Jis galėjo ten taipgi ne
trukdomai svajoti apie savo nuostabią karr 
žygišką ateitį... Gamta buvo jo globėja. 

Beveik visos jo subrendusio amžiaus po
emos, kurias mėgstama vadinti "vienatvės 
poemomis", išplaukia iš jo vaikystės prisi
minimų. Poetas leisdavosi nešamas savo 
kūrinių muzikos į tolimą šalį, kur jis kadfi* 
se gyveno dvasių, burtų ir sapnų pasauly. 
Mes ten randame visus vaiko džiaugsmus ir 
liūdesius, ir vienus ir kitus glaudžiai susi
jusius su gamta, kartais nuostabiai džiaugs
minga ir gražia, kartais melancholiška ir 

ilgesinga. 
Mes ten matome, kaip Milašius, nuosa

vos vaizduotės padedamas, puošė savo vidinį 
gyvenimą.: Jo vaizduotėje, Kalėdų Eglutė 
tapdavo angelu, kurs 

išeina iš tankaus ir kartaus miško, 
Kurs išeina apšviestas senų gelmįįj 
Apledėjusio miško ..." 

(Poemes. Symphonie Inachevee). 
Sodas jam buvo senas "gilių skardžių 

miegalius Slėpinių šaly", jis vadindavo "naš
laičio garbanomis" savo gerąjį gluosnį. Pa
vasarį sode jis matydavo ugnį "kalant savo 
meilės karstą", jis girdėjo varlę "besimel
džiančią tarp nebylių nendrių". Ir vakarais, 
iš savo mažo guolio, jis matydavo mėnulį: 

" Jis žiūri 
Pro kartų vynuogyną, ir kvapioj nakty 
Malancholijos gauja skalija sapne." 

(Poemes. Symphonie de Septembre). 
Poeto genijus jau budo ir laukė mo

mento išsireikšti. Perankstyva melancho
lija, dar jo gyvenimo aušroj uždėjo neištri
namą antspaudą ant jo ypatingos lemties. 

"  . . . . .  č i a  v i s k a s  mane myli, 
Nes mane matė kenčiant." 

(Poemes. Symphonie Inachevee). 
Netenka tad stebėtis, kad Milašius, taip 

m ̂ J 

giliai, taip skausmingai mylėjęs savo kraš
tą, kuris jam nuskendo praeities glūdumoj, 
puoselėjo neaiškią mistišką viltį kitame gy-

% 
venime atrasti šal|, kurios čia neteko. 

"Tai bus visiškai kaip ir Siame gyvenmie. Tas 
pats stalas, 

Biblija, Goethe, rašalas su savo senu kvapu, 
Popieris, baltoji moteris, kuri mintyse skaito, 
Plunksna, portretas. O mano vaike, mano 

vaike!" 
(Poemes. Symphonie de Novembre). 

Ir toliau: 
"  . . . . .  T a s  p a t s  s o d a s ,  
Gilus, gilus, tamsus ir tankus. Vidudieni 
ffcn susirinkę žmonės džiaugsis 
Kurie nepažinojo niekad vienas kito ir tik tai 
Vieni apie kitus težino: kad reiks jiems 

apsirengt 
Lyg šventei ir eit naktin 
Išnykusių, vieniem, be meilės ir žibinto." 

(Poemes. Symphonie de Novembre). 

Gerai jaučiame, kur mus veda MjĮašiaus 
naintis: į mirtį, į kapines, kur 

"Apgriuvus žema siena, kur kvapas 
Seno, seno lietaus snaudė, ir kur žolė raupuoti 
Šalta, riebi, papurtys savo tuščiavidurius žiedui 
Į tylųjį upelį". 

(Poemes. Symphonie de Novembre). 
Visų kraštų kapai panašūs, bet mes ma

nome, kad šis aprašymas liečia tam tikrai 

kapines, matytas Lietuvoj, kur jos nėra 
dirbtinai įrengtos: jų reginys išlieka natū
ralus. Vasarą, lietuviškos kapines, papras
tos, skęstančios gąlėse, yra labai patrauklios 
Ir dažnai mėgstama jose praleisti keletą su
sikaupimo momentų. Net rudenį, kai žalu
mynai praranda spalvų ryškumą ir sunyksta, 
kai šaltas lietus lyja ir blaškosi žvarbus ru
dens vėjas, jos dar suteikia keisto žavesio 
tiems, kurie mėgsta vienišas ir gedulingas 
vietas. Kapų vilionė dažnai reiškiasi Mi
lašiaus poezijoje, suteikdamajai savotišką, 
stiprų ir šiurpų žavesį. 

Milašius labai jaunas (vienuolikos m** 
tų) apleido tėviškę. Toliau, jis praleis beveik 
visą savo gyvenimą užsieniuose, retai tesu-
grįždam-jis Lietuvon atostogų ar verčiamas 
reikalo sutvarkyt sąskaitas su savo dvarų 
valdytojais. Jam darys įtakos svetimų kraš
tų mokyklos ir genijai; tačiau jo niekad ne
apleis ryškūs, nekintami vaikiški įspūdžiai, 
kurie, kad ir svetimame krašte ir svetimoje 
kalboje, atkurs tuos pačius reginius ir vaiz
dus, kurie supo jo vaikystės dienas. 
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MEŠKOS PATARNAVIMAS 
Tikrove suodinama Respublikos Prezidento vardu 

(TęsinsU ii pereito liliinerio) 

į Nera ko stebėtis, jei ir dabar 
;memuarininkai neįstengė prisi
minti nei šių įstatymų nei kon
vencijų. Negalėjo prisiminti, nes 
būtų nukrypę nuo linijos, nužy
mėtos j juodą išvadą. 

Grinius Kedainis pajėgė pri
siminti Lietuvoje buvus Ligonių 
kasų įstatymą, bet tuo jų at
mintis ir baigiasi. Kai jie mė
gina prisiminti, kas jį ruošė, 
kas skelbė ir kas keitė, tai jų 
atmintis tampa visiškai "nepa
tikima sąjungininke". 

Jie dėsto, kad "tautininkai 
darbininkijai davė ligonių kasų 
įstatymą. Betgi tą įstatymą pa
ruošė seimai, ir, jį paskelbdami, 
tautininkai jį labai susiaurino." 

Tiesa, yra čia tik ta, kad įsta
tymas paruoštas seimo Ligonių 
kasų įstatymą seimas priėmė 
dar 1925 m. gruodžio 9 d., o jį 
vyriausybė paskelbė tik 1926 m. 
gegužės 27 d. (V. ž. Nr. 227). 
Vyriausybės žinių Nr. 227 po 
įstatymo tekstu randame šiuos 
parašus: Stulginskis, Respubli
kos Prezidentas ir Dr. L. Bis
tras, Ministeris Pirmininkas. 
Negi juos Grinius Kedainis pa
laikė tautininkais? Bet kiekvie
nu atveju negalime sutikti su 
tvirtinimu, kad jie įstatymą 
skelbdami susiaurino, nes jie 
paskelbė tokį, kokį seimas pri
ėmė. Tuo atveju susiaurinimo 
reikia jieškoti įstatymo pakei
time. Įstatymas pakeistas 1926 
m. spalio 21 dieną (V. ž. Nr. 
237). Įstatymo pakeitimas, tie
sa, platokas: net šešiolika pa
ragrafų pakeista. Per ilga būtų 
skaičiuoti, kas ten plėsta ir kas 
siaurinta. Bet ir vėl bėda su 
tais parašais. Pakeitimą pasira
šė Dr. K. Grinius ir M. Sleže
vičius. Negi jie šį kartą, "siau
rindami" Ligonių kasų įstaty
mą, reprezentavo tautininkus? 

Iš visos memuarininkų socia
linės istorijos lieka neišaiškin
tas klausimas: ar Dr. K. Grinius 
neatsiminė, ką pasakojo, ar J. 
Kedainis rašė, ko negirdėjo? 

Atspindys valstybės biudžete 

"Demokratinė valdžia būtų 
žymiai sušvelninusi ekonominę 
krizę, iš kurios tautininkai iki 
pat 1940 m. nepajėge išbrįsti", 
skelbia memuarai. 

Ar kita valdžia būtų iš krizės 
greičiau išbridus, ar dar giliau 
į ją įbridus, galime tik spėlioti. 
Bet pravartu pastebėti, kad ir 
demokratiškiausia valdžia, no
rėdama efektingiau kovoti su 
ekonomine krize, siekia diktatū
rinių įgaliojimų ūkio srityje. 
Nekoordinuojamas ekonomin i ų 
veiksnių žaidimas nenormaliais 
laikais nuveda ūkį į chaosą, ku
riame pirmiausia skęsta ūkiškai 
silpniausias elementas. Tad li
beralinio ūkininkavimo varžymo 
tendenciją ir šiandieną matome 
eilėje demokratinių kraštų, jų 
tarpe ir JAV-se. 

Magiška lazdele, ar ji būtų 
tautininko ar liaudininko ranko
se, krizių nepašalina ir ekono
minių problemų neišsprendžia. 
Reikia darbo, nuovokos ir prie
monių. 

Objektyvūs ūkinis Lietuvos 
raidos stebėtojai ir dalyviai, 
nors ir nebūdami tuometinės po
zicijos žmonės, matė kitokią Lie
tuvą nei memuarininkai. Kaip 
pavyzdį galime nurodyti jų pa
čių ideologijos šulą, bu v. žemės 
ūkio ministerį M. Sleževičiaus 
kabinete, prof. J. Krikščiūną, 
paskelbusį 1946 m. J. Kardelio 
Vokietijoje redaguotame "Lie
tuvių Žodyje" dokumentuotą 
studiją "Kokia buvo Nepriklau
somos Lietuvos pažanga". 

. Bet apie tai, kaip Lietuvos 
vyriausybės sėkmingai kovojo su 
depresijomis ir* apgalvotai tvar
kė tautos ūkį, rimtų atsiliepimų 
galime daugiau aptikti svetimo-

DR. J. PAPLĖNAS 

je negu savoje spaudoje. Kai dėl 
paskutinio Nepriklausomos Lie
tuvos dešimtmečio gyvenimo, tai 
jos ūkio stabilumo nuopelnas 
tenka Juozui Tūbeliui, gal kiek 
ir perkonservatyviam, bet labai 
atsargiam ir taupiam Lietuvos 
ūkio tvarkytojui. 

Socialis aprūpinimas 
Ligoninių laikymas 
Sveikatos reikalai 
Nukentėjusiems nuo nelaimin
gų atsitikimų žemės ūkiuose 
aprūpinti 

Konjunktūriniai rodikliai ūki
nio atsigavimo fazę po depresi
jos Lietuvoje pradėjo rodyti 
1937 metais. Atkuntąs tautos 
ūkis leido vyriausybei vis dau
giau lėšų skirti socialinės gero
vės reikalams. 

Valstybės išlaidose tikslais 
(neįskaitant atlyginimo išlaidų) 
tuo metu randame tokias sumas 
litai?: 

1937 
6.704.200 

962.000 
1.280.000 

1939f 
8*594.700 
1.005.400 
2.746.500 

167.500 

Laiškai pasivadinusiems „jūs" ir „mes 99 

Iš viso 

Vien Šiom* socialinės gsfovės 
tikslams valstybės (be savival
dybių) išleidžiamos sumos nuo 
1937 iki 1939 m. pašoko iš 8,9 
mil. litų į 12,5 milionų. 

Bet išlaidos policijai, teis
mams ir suimtųjų namams tuo 
pačiu metu sumažėjo: 

1937 m. išleista 2.243.200, o 
1939 m. — 2.014.700 litų. 

Tą patį trimetį valstybės iš
laidos socialinio pobūdžio tiks
lams padidėjo apie 14%, o išlai
dos policijai, teismams ir suim
tųjų namams sumažėjo apie 
10%^ šiuose duomenyse atsi
spindi ir ano meto vyriausybių 
tendencijos, ir krašte vyravusios 
nuotaikos. Socialinė gerovė ir 
nusikaltimai eina greta, bet kai 
pirmoji auga, antrieji nyksta. 

Faktai ir pagunda 

"Naujienos", atsiliepdamos į 
"Draugo" nepasitenkinimą dėl 
Dr. Griniaus atsiminimų skelbi
me ir raginimą nekelti "vienybę 
ardančių ginčų", bara "Draugą" 
už tokį "nerimtą išsišokimą" ir 
autoritetingai teigia, "kad jo 
pasakojimas yra paremtas, nuo 

8.946.200 12.514.100 

pradiioti ik! galo, f ak tatai, o ne 
gandais arba fantazijomis", ti-
kėdamosis, kad tai "pripažins 
kiekvienas bešališkas skaityto
jas". 

Kiekvienas, kad ir šališkas, 
skaitytojas betgi negali nema
nyti, jog tame pasakojime per-
nelig jau gausu nesunkiai pa
tikrinamų faktų kraipymo, pa
sakotojams nepalankių duomenų 
ignoravimo, o vietomis ir fanta
zavimo. Ir šališkas skaitytojas 
negalėtų tikėti, kad visa tai gir
dėta iš buvusio Lietuvos valsty
bės vyro lūpų. Labiau būtų pri
imtina versija, kad pasakojimo 
užrašė jas neįstengė atsispirti 
pagundai įpinti ir savo "atsimi
nimus" po Dr. K. Griniaus eti
kete. 

Tuo būdu, tasai buvęs "Lie
tuvos žinių" korespondentas, 
deja, padarė meškos patarnavi
mą ne tik Lietuvos praeitimi 
besidominčiam skaitytojui ir ne 
tik šiuo metu taip būtinam po
litinių grupių bendradarbiavi
mui, bet ir buvusio respublikos 
prezidento ir savo šefo Dr. K. 
Griniaus atminimui. 

(Pabaiga) 

NUOMONES 
Pretenzijos į kodylą 

Jei nuo emigracinių veiksnių 
ir jų patriūbočių priklausytų, 
Lozoraitis kurią dieną gal pasi
rodytų pasmerktas tabaluoti 
kartuvėse. 

Iš lig šiol kelto erzelio yra pa
aiškėję, jog Lozoraitis to likimo 
išvengtų, jei sutiktų pakodyluo-
ti dešimčiai Vliko dievukų. Bet 
jis gindamas diplomatinės ko
legijos lig šiol užsienio sostinėse 
išlaikytas pozicijas, nesiryžta 
daryti toms pozicijoms silpni
namų žygių. Užsilikusiųjų dip
lomatinių židinių veikimo pa
grindas ir, bent šiuo tarpu, ne
privaląs naujo patepimo, juoba 
iš nepateptojo. Valia Lozorai
čiui kabinti visokius epitetus, 
bet negalima teigti, jog jo pa
žiūrės stokotų logingumo. 

Jei kam logikos stinga, tai tik 
kai kuriems Vliko sluogsniams. 
Remdamasis 1922 m. konstitu
cija ir vyniodamas kamuolį nuo 
to daikto, kur jis buvo nutrūkęs 
1926 m. gruodyje, jie neigia tei
sėtumą kitos konstitucijos pa
grindu padarytiems aktams, 
šiuo mastu vertinant, tektų pa
sakyti, kad tiek pats Lozoraitis, 
tiek visa diplomatinė kolegija 
yra ne daugiau kaip skylė su
valgytame sviestainyje. Toles
nis natūralus žingsnis būtų at
šaukti "uzurpatoriaus skirtus 
pakalikus" ir pakeisti juos vie
nintelei tikrai konstitucijai išti
kimais lojaliais atstovais, atso
dinant 1926 m. buvusius, o vie
toje mirusių naujus skiriant. 
Tada Vlikko autoritetas žibėtų 

aukštybėse, o jo veikla, reikėtų 
manyti, vyktų sklandžiausiai ir 
našiausiai. 

Tik negalima suprasti, kodėl 
Vlikas nesiryžta daryti vienin
telės teįmanamos išvados iš sa
vo sustatytų premisų. Leisdama
sis į kalbas su tikrų įgaliojimų 
neturinčiais ir prasimanytais 
titulais besipuošiančiais asmeni
mis, (kaip į ausis spengia pa-
triūbočiai), Vlikas pats save sta^ 
to į juokingą padėtį. Ji darosi 
visai nerimta, kada, siundomi 
rėksniai triukšmu nuginti Lie
tuvos diplomatus nuo Ugi šiol 
išsaugotų pozicijų. 

Visdėlto reikia teigiamai ver
tinti, kad, bevartaliodamas ir 
ameliuodamas aktus, sąmonės 
nušvitimo momentais pats Vli
kas susipranta tesąs provizoriu-
mas. Derybų vedimu jis pri
pažįsta, kad partneriai nėra at
siradę nesusipratimo dėka pa-
spyrus į kelmą. Jei honoroma-
nijos kirmis nėra sugraužusi 
realybės jusnies, galima tikėtis, 
jog tolesnėse derybose fantazi
jos užleis vietą blaiviam protui 
ir realiam padėties vertinimui. 

Visų mūsų vyriausias dievas 
yra nepriklausomybė. Jos mal
dykloje gali patilpti ne vienas 
šventasis, kuris nepriklausomy
bės reikalui tarnaus, aukosis ir 
jį garbins, žinoma, nereikalau 
dami kadylo vienas kitam. Susi
tarimas, kuris kels mūsų kovos 
našumą, o ne kieno nors humoro 
balionėlį, visada bus sveikina
mas. 

St. Kalvaitis, E. Chicago, Ind. 

An tn&l laiškai 

Kai tu palikai Lietuvą bėgda
mas ar žydo vedinas per sieną, 
tada caras sėdėjo soste. Tada 
Lietuva buvo dūminė, užguita. 
Ir tu ją palikai arba dėl perse
kiojimo arba nenujausdamas ge
resnę dieną ateisiant. 

Bet nuo to laiko praėjo suvirs 
50 metų. Per tą laiką, Lietuvai 
prisikėlus, išnyko dūminės gry
čios, statės naujos sodybos, au
go nauji sodai. Neteisybę saky
čiau, jei tvirtinčiau, kad tai 
darės lengvai, be kieto darbo ir 
sūraus prakaito. Jo buvo daug, 
nes mūsų, tas mielas kraštas 
prie Baltijos kranto, tu gerai 
žinai, neturi brangiųjų žemės 
turtų ir "visas pelnas imas iš 
artojo delno". Bet užtat ir 
džiaugtis mes mokėjom, kai ma
tėm, kad mūsų rankomis stato
ma valstybė augina sočius, svei
kus, gražesnius ir mokslan be
siveržiančius vaikus. 

O Amerika, kai tu čia atva
žiavai prieš 50 metų, ar buvo 
tokia, kokią tu dabar matai ? 
Jei būsi teisus, atsakysi, kad ne. 
Per tiek metų ir čia daug kas 
pasikeitė, pagrožėjo Tad jei ka
da nori papriekaištauti ir prie
kaištaudamas sudaryti Lietuvos 
paveikslą, neminėk Lietuvos, bu
vusios prieš 50 metų, nes tiek 
metų tavo pasakojimas bus at
silikęs. 

Penkiasdešimt metų būdami 
išsiskyrę daugiau kaip keturių 
tūkstančių mylių atstume, kad 
retkarčiais vieni kitus ir aplan
kydami, išaugom ne tik skirtin
gose fizinėse, bet ir dvasinėse 
sąlygose. 

Didžioji dalis, kurie dabar 
čia atsiradom, tėvų ir valstybės 
remiami turėjom galimybę mo
kytis namie ir svetur, rinkti ką 
kur geresnio pagavę ir tempti 
ton savo Lietuvon, kad ji tik 
greičiau augtų. Didžioji dalis 
ankščiau čia atkeliavusiųjų bu
vo prirakinti prie nelengvų fizi
nių darbų, mažai .turėjo laiko 
varstyti mokyklos duris. Tik re
tas, kietai pasiryžęs, prasimušė 
tiek, kiek Lietuvoje buvo gali
ma panaudojant pusiau mažiau 
jėgų. Ir čia yra didžioji savos 
valstybės palaima savo vaikams! 
Bet ir čia sunkiai dirbantieji sa
vo doleriu rėmė tą pačią mūsų 
Lietuvą. 

Gyvenantieji savo tėvynėje 
kasdien ir kas valandą buvo vei
kiami savos aplinkumos. Gyve
nantieji už tėvynės sienių, ir 
dar taip toli, kasdien ir kas va
landą buvo veikiami svetimos, 
nevisad malonios ir dažnai lau-
žiančios aplinkumos. 

Lietuvoje lietuviškumu mes 
gaivinomės kiekvieną minutę, o 
svetur iškeliavusieji tik retkar
čiais, tik šventadieniais ar su
sirinkimų metų susitikę. Todėl 
ir dabar, kai visa tai pasveri, ir 
nenorėdamas sušunki: — Be-
piga būti lietuviu Lietuvoj, bet 
garbė lietuviu išsilaikyti svetur! 

Nujaučiu, kad dažnas, čia at
keliavęs galvojo: pagyvensiu, 
apsitvarkysiu, kiek pinigo susi
taupysiu, o paskiau, su visa sa
vo šeima keliausiu atgal, į tėvų 
žemę. Deja, gyvenimo kietumas 
dažnai tokiuos galvojimus su
laužė ir tik retas galėjo tęsėti. 
Augantieji vaikai, vaikų šeimos, 
nauji užsimojimai ir reikalai 
taip supančiojo ir taip pririšo, 
kad šiandien jau tų raiščių daž
nas ir nebegali atnarplioti. 

Ar neatsitiks panašiai ir su 
dabartiniais ateiviais, jei nebu-
dės kiekvieną valandą tautinėj 
sargyboj? Ar neatsitiks ir taip, 
jei lietuviškoji ugnis nebus kas
dien šeimose kūrenama, kad tė-
vaf, laisvei atėjus, keliaus na
mo, o vaikai, nemažam tėvų nu
stebimui, tvirtai pasakys: mes 
liekam, mums ir čia gerai! 

Bus visaip ir įvairių skaudžių 
pergyvenimų neišvengs, ypač 
tie, kurie primiršta kas esą, ko-

t 

dėl čia atsirado ir kokias parei
gas jiems pavergta tėvyne už
krovė. 

Lygindamas ankstyvesnius ir 
dabartinius lietuvius ateivius, 
visad esu linkęs pasverti ir jų 
pareigas savo kraštui ir savai 
tautai. Iš ankščiau atkeliavusių
jų kaip ir mažiau reikalaujama: 
jie savo kraštą paliko laisva va
lia, j ieškojo patogesnių įsikūri
mo sąlygų, dažnas temanė tik 
numirti grįšią į savo kraštą, 
dažnas ir to nemanė, tik ryžosi 
su pasilikusiais ryšį palaikyti, 
jei galės jiems padėti. Gi dabar
tiniai ateiviai, laisvos Lietuvos 
išaugyti, kraštą palikę prievarta, 
išėję skelbti kovą pavergėjui ir 
laisvę laimėję grįžti namo. Pa
reigos didelės, atsakingos, rei
kalaujančios rūpestingai dirbti 
ir aukotis. 

Ir kai palygini ankstyvesnių
jų ir dabartinių ateivių užsimo
jimus, kai palygini kasdienius 
reiškinius, kurie verčia susimąs
tyti, kai dar išgirsti tas nesibai

giančias kalbas "jūs ir mes", 
"jūs blogi, mes geresni", kyla 
rimtas susirūpinimas. Tas susi
rūpinimas kyla ne dėl rytdienos 
duonos, bet dėl rytdienos mūsų 
darbo našumo ir įsipareigojimų 
tęsėjimo. ^ 

Esam dviejų auklėjimų, vieno 
kraujo, bet Lietuvai gero linkį 
vaikai, susėję Čia Amerikoje ne 
taip sau pramogauti, bet baisios 
nelaimės ir pareigos atvyti. Ar 
tai pareigai tęsėti esamus skir
tumus negalim suderinti ir vieni 
kitus papildyti? Ar negalim 
baigti kalbas, kurios atsiduoda 
senų bobų kalbom susirinkus 
prie šulinio apkalbėti kaimo ar 
miestelio paskutines "naujie
nas", kaip anas tą, o anas tą pa
darė. Ar, nepastebim, kad prie 
tų šulinių tokiom temom mes 
jau kalbamės ketvirti metai? 
Argi neturim didesnių užsimo
jimų, kurie reikalauja visų, Senų 
ir jaunų talkos ? 

Turim! Turim labai daug! 
Tad ir dirbkim. Vieni nesidi-

džiuokim europiečiais, © kiti 
amerikiečiais esą. Ir tefi # ten 
yra gerų žmonių, yra gerų įdė-
jų, yra gerų savybių. Numokim 
ranka į ambicijos pilną priekaiš
tautoją, sudrauskim išsišokusį, 
mylėkime viens kitą labiau negu 
brolis brolį, nes esam tos 
čios žudomos tautos vaikai. 

Balys Gaidžiūnas 

ALTORIŲ ŠEŠĖLY 

trijų tomų Mykolaičio-Putino romanas išleistas Tremties, 
i 

Vokietijoje 

Kaina 4 doleriai 
Su užsakymais, prisiunčiant pinigus, kreiptis: 

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

arba į kitus Tremtyje paskelbtus atstovus. 

Knyga gražiai išleista. 
Įmokėjusiems pinigus knyga tuoj išsiunčiama. 

ATITAISYMAS 

Pirmame laiške vienoje vieto
je įvyko eilučių susimaišymas. 
Tą vietą atitaisome pakartoda
mi: 

Alkio ir blogos pastogės ve
jami važiavo tremtiniai iš. Vo
kietijos, išvažiavau ir aš, nors 
Vokietijai, šalia kalėjiminio 
pragaro, turėjau ir tam tikrų 
simpatijų. Bet man touvo pasa
kyta: dabar važiuoji arba nie
kad nevažiuosi. Pasirinkau "da
bar važiuoju" ir atsidūriau čia, 
tarp tūkstančių senųjų ir nau
jųjų ateivių. 

Įsikūrimo pradžia nebuvo len
gva. šalia nepaprastai jautrios 
pagalbos rankos, patyriau ir 
storžievišką, be jokio reikalo, 
metimą iš buto. Bet ar tai toks 
reiškinys, kuris primetamas VI* 
siems? Ar tokių žmonių, pagal
vojau, nebuvo Lietuvoje, Vokie
tijoje ir kitur. Iš to istorijos ne
dariau, nieko neapkaltinau, o pa
prašęs tuo metu talkos, iš kitų 
patyriau labai daug gero. Ir įsi
tikinau, kad senieji ateiviai ge
ri, tik reikia jų neįžeisti, juos ir 
save nepervertinti. 

Famous Cannon First Quality! 
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ir mažosios 
Taika... Kadaise tai buvo 

visiems mielas žodis. Bet komu
nistai jį paženklino įtartina žy
me. 

Vakarų Vokietijos sostinėj 
Bonnoj vienas kino teeatras ro
de filmą, pavadintą "Gyventi 
taikoje." Teatras liko apytuš
tis ir turėjo nuostolių. Filmą bu
vo iš paprasto gyvenimo, bet 
žmonės pamatę pavadinime tai
kos žodį, manė, kad tai komu
nistų propaganda ir nėjo... 

Vienas Afrikos laikraštis ra
šė apie Ameriką, kad čia, kai 
tik kas išgirsta kalbant apie taij 
ką, skubiai šaukia polfciją ... 
Nors tai ir persūdyta, bet... 

* * 

New Yorko gubernatorius De
wey du kartus bandė tapti Bal
tųjų Rūmų šeimininku ir abu 
kartus nesėkmingai. 

Kai neseniai jis lankčsi pas 
flezidentą Trumaną (papasako
ti apie savo kelionę į.. Tolimuo
sius Rytus), jis du kartus ne
pataikė įvažiuoti | Baltųjų Rū
mų kiemą... 

Tarp ko kita — jis dabar jau 
yra visdėlto du kartus buvęs 
Baltuosiuose Rūmuose. Pirmą 
kartą jis ten buvo prezidento 
Roosevelto laidotuvėse. 

* * 

Nedaug trūko, kad respublikų 
istorijoje būtų įsikūnijęs dar 
negirdėtas dalykas: Argentino
je norėta rinkti prezidentu Pe
roną, o viceprezidentų — jo 
žmoną. Tačiau Evita paskutiniu 
momentu atsisakė. Sako, kad 
atsisakyti ją paskatino žinios 
apie bruzdėjimą kariuomerjėje. 
Mat, jei, pavyzdžiui, prezidentas 
mirtų, tai jo vietą užimtų vice
prezidentas — šiuo atveju Evi
ta. Tuo būdu ji taptų vyriausia 
fereneijos metu puikiai patarna
vo Achesonui, Milionai ameri-

f * 
Televizija San Francisco kon-

ji pasitenkins įtakingos (labai!) 
prezidentienės padėtimi. 
vyras bando likti prezidentu, o 
riuomenei... To akivaizdoje 
Evita nusprendė: tegu verčiau 
sudaryti tokį baisų pavojų ka
sia kariuomenės viršininkė mo
teris! Jie buvę pasiryžę ver
čiau patį Peroną pašalinti, negu 
ginkluotų pajėgų viršininke. Ka
rininkai nenorėjo nei girdėti 
apie tokią galimybę — augščiau-
kiečių savo akimis matė, kaip 
jis vikriai surietė į ožio ragą 
Maskvos delegaciją. Net aršūs 
Achesono priešininkai respubli
konai jį už tai gyrė ir net pats 
Taftas puse lūpų jiems pritarė. 
Bet kaikas mano, kad uždaroj 
konferencijoj Achesonas to ne-
būtė padaręs ... Sako, dabar jis 
buvo priverstas prieš visus pasi-

• rodyti, jog tai, ką apie jį sako 
McCarthy« (kad Achesonas pa
taikaująs bolševikams) yra ne
tiesa. Mūsų šaipokai, tuo rem
damiesi siūlo suorganizuoti tele
viziją Vliko posėdžiuose taip, 
kad bent lietuviai galėtų maty
ti, kaip katras elgiasi. Sako, be
matant visi pasidarytų labai su
kalbami ir vieningi... 

• * 
Senatorius P. H. Douglas iš 

Illinois siūlė sumažinti karinį 
biudžetą, nurodydamas, kad ka
riuomene daranti visą eilę ne
būtinai reikalingų išlaidų. Kitas 

"senatorius išsitarė, kad siūly
mas mažinti karinį biudžetą yra 
labai malonus Kremliui. Sen. 
Douglas dėl tos pastabos (kal
tinančios jį stojant Kremliaus 
interesų pusėj) taip susijaudino, 
kad jį suėmė histerijos priepuo
lis. Jis bėgo iš salės, nesavu bal
su sušuko, vėliau apalpo. To 
priepuolio pasėkos nevisai ma
žos: 1) demokratų partijoj 
f)ouglio vardas braukiamas iš 

„ sąrašo galimų kandidatų į pre-
rfdentus ar viceprezidentus, 2) 

pusantro biliono dolerių iš ka
rinio biudžeto buvo nubraukta 
— tiek pinigų liks mokesčių mo
kėtojų kišenėse ... Bet, kai tas 
pats Douglas vėliau pasiūlė nu
braukti iš Senato biudžeto at
lyginimą kirpėjams už senato 
rių skutimą ir kirpimą sesijų 
metu nemokamai, tai visi sena* 
toriai — demokratai ir respub
likonai - choru sušuko "No!".». 

* * 
Neseniai Amerikoj lankėsi 

prancūzų generolas de Lattre de 
Tassigny, dabar prancūzų ka
riuomenės vadas Indokininjoje. 
Lietuviams jis tarp ko kita ži
nomas, kaip entuziastingas mū
sų Čiurlionio Ansamblio gerbė
jas. 

Jį dažnai vadina Prancūzijos 
MacArthuru. Jis mėgsta veikti 
įspūdingai, teatriškai, kaip ir 
MacArthuras, ir taip pat dažnai 
būti nekantraus vyresnybės nu
rodymų atžvilgiu. Kare prieš vo
kiečius jis, nesiklausęs vyresnės 
vadovybės, puolė Ulmo miestą ir 

jį užėmė, vien todėl, kad kadaise 
ir Napoleonas taip padarė. Pa
našiai jis pasielgė ir Elzase. Kai 
ties Kolmaru vokiečiai užsispy
rė ir kone apsupo prancūzus, 
amerikietis generolas Devers, 
vadovavęs toje fronto dalyje, 
bandė įsakyti gen. de Lattre, 
kad jis pasitrauktų. De Lattre 
telefonu atsakė: "Jei nori, kad 
aš vadovaučiau mūšiui, palik ma
ne ramybėj! Jei nori pats va
dovauti, atvyk ir perimk vado
vybę!" Generolas Devers nie
ko nebeatsakė, tik vėliau išsita
rė: "Aš tik stebėjausi, kaip ne
paprastai greit jis visa tai pa
sakė ..." Mūšis buvo laimėtas 
ir vokiečiai į išlaisvintą Elzasą 
nebegrįžo. O daug ir lietuvių 
drauge su elzasiečiais tomis die
nomis drebėjo, nes gandas, kad 
amerikiečiai nori trauktis, buvo 
ir tarp civilių jau pasklidęs. 

Indokinijoj de Lattre abejin
giems vietiniams pareiškė: "Bū
kit vyrai! Jei esant komunistai, 
eikit pas Hošimiką, o jei patrio
tai — kovokit už savo kraštą, 
nes šis karas yra jūsų karas!" 

Tai padarė įspūdį. Prieškomu-
nistinės vietinės pajėgos žymiai 
sustiprėjo, pergalė gerokai pa
sviro jų pusėn. Jei de Lattre 
gaus reikiamų ginklų, gal kitais 
metais Indokinijos karas bus 
laimėtas. Jei neišsiplės plačiau... 
Ir apie 150 lietuvių ten kovoja. 

B. K. Naujokas 

Vasarai? rytas Lietnvoje 
Tyla — tylutėli. Rodos žemė 

sustojo ir, saulės glėby, kaip 
motinos rankose, užmigo sal
džiausiu miegu. Kur bežiūri vi
sur šventa, sava ir artimai mie
la, ir taip, kad šios amžinos ty
los aplinkoje, kaip krikštolinio 
šaltinio vandeny, pats save ma
tai. 

Ramu, ramu. Net epušės la-' 
pai užsnudo. Tyras, kaip dan
gaus mėlynių versmės oras, at
mieštas tūkstančio įvairių gėlių 
kvapu sumaišytu su jose sly
pinčiu, kelių šimtų medaus sko
nių saldumu, rodos kalbina ir 
guodžia gyvąją krūtinę. O kai 
toliau pažiūri, tai visos aplin
kos, tik dangaus gelmių paslap
tims žinomo skonio ir būdo gė
lių kvapo sūkuriai, gležnaus rū
ko pavydale, kaip palaimintų au
kų maldos, siunčia pagarbą Ana
pus už tolių motinos neįkainuo
jamus turtus. 

Saulės spinduliai, pralenkę be-
rybius kelius, nežinomus ir ne
girdimus visatos pulso garsus, 
išgėrę ryto rasos tyrųjį vyną, 

Quo vadis Draugas? 
Lietuvos vadavimo darbe Visi 

mūsų vadovaujantieji veiksniai, 
partijos, grupės, sąjūdžiai ir vi
si dori lietuviai turi būti vie
ningi ir kieti, kaip akmeninė 
uola. šiame darbe negaji būti 
jokių asmeninių ar partinių kom
binacijų, rietenų ar nesutarimų, 
juo labiau kaišiojimo pagalio į 
savus lietuviškus ratus. Tai yra 
mūsų pačių ir mūsų kartų dabar
ties ir ateities tautos ir vals
tybės gyvybės ir egzistencijos 
klausimas. 

Deja, taip nėra. Partijų žmo
nės, labai dažnai, savos partijos 
reikalus pastato augščiau šių 
gyvybinių visos tautos reikalų. 
Prikeliamos iš grabo, pagal arit
metinį apskaičiavimą, senai mi
rusios partijos ir įvedamos Vli-
kan, pagal tą patį apskaičiavi
mą išstumiamos už durų kitos 
ir sklandžiai užtrenkiamos du
rys, kad nepasikeistų aritmeti
ka esamos, dirbtinai sudarytos, 
daugumos "nenaudai. Jau senai 
beldžiasi į tas duris Mažosios 
Lietuvos kovotojai, jie krauju, 
kančia ir mirtimi kovojo už lie
tuvybę antinacinėj resistenci-
joj, tačiau partiniai bėgikai, 
bėgdami prie būsimo valdžios 
lovio stumia juos iš kovos gretų 
į šalį vis pagal aritmetiką. 

Gal kas pasakys, kad Mažosios 
Lietuvos kovotojų atstovas yra 
Vykdomojoj Taryboj. Taip, tik
rai jis ten yra. Ir aš dirbu fab
rike prie konvejerio, bet tai dar 
nereiškia, kad aš dalyvauju fab
riko valdyme. Fabriko adminis
tracijai aš esu tik mažą konve
jerio dalelė, kurią kiekvienu me
tu galima pakeisti ir išmesti. 
Lygiai tas pats yra ir su Mažo
sios Lietuvos kovotojų atstovu. 
Vykdomojoj Taryboj. Mažosios 
Lietuvos kovotojų atstovas turi 
būti Vlike pilnateisiu Vliko na
riu, bet ne konvejerio dalele. 

Per eilę metų tremtyje Vil
kas šaukė visuomenės atstovų 
suvažiavipius — konferencijas. 
Ten buvo svarstomi ir diskutuo
jami įvairūs klausimai, priima
mos rezoliucijos ir nutarimai. 
Tose rezoliucijose ir nutarimuo
se primigtinai buvo reikalauja
ma visų veiksnių visiškos vie
nybės ir nuoširdaus bendradar
biavimo, įsileidimo į Vliko Ma
žosios Lietuvos kovotojų atsto
vą pilnateisiu nariu. Tačiau pa
gal tą patį aritmetinį apskai
čiavimą tos pačios "daugumos" 
tie nutarimai ir rezoliucijos ir 
iki šiai dienai liko tyruose šau-
kančiu balsu. 

Su ^ffaugsmu perskaičiau 
"Drauge" Nr. 219 iš š. m. rug
sėjo mėn. 18 d. "Eltos" praneši
mą apie susitarimą tarp Vliko ir 
Diplomatijos šefo. Ten rašoma: 
"Elta yra įgaliota pranešti, kad 
Lietuvos Diplomatijos šefas St. 
Lozoraitis ir Vliko derlegacija š. 
m. rugsėjo mėn. 2-12 dienomis 
tęsė pasitarimus dėl nuolatinio 
bendradarbiavimo Lietuvos lais
vinimo darbe tarp Vliko ir Lietu
vos Diplomatijos šefo..." Gai
la, kad neprieita prie pilno ir 
galutinio susitarimo, nes tame 
pačiame pranešime rašoma: 
"Tais klausimais, kuriais nepa
siekta susitarimo, numatyta tar
tis tolimesnėje bendradarbiavi
mo eigoje..." * 

Pradžia, atrodo, padaryta ge
ra, tik reikia užmiršti visokią 
politinę aritmetiką ir visokias 
kombinacijas bei asmeniškumus, 
reikia daugiau lietuviško nuošir
dumo, tada gal bus prieita prie 
to, kas turėjo būti padaryta prieš 
eilę metų. O tam duoda vilties 
tas pats "Eltos" pranešimas: 
"Susipratimo dvasioje pasibai
gusiu pasitarimų proga Vlikas 
ir Diplomatijos šefas dėkoja vi
siems tautiečiams laisvajame 
pasaulyje, atsidėjus dirbantiems 
Lietuvos ir Lietuvių Tautos ge
rovei. Siekdami darnumo lietu
viškoje. veikloje, jie taip pat 
kviečia sustabdyti visokius pasi
reiškimus, kurie nesiderina su 
lietuvių tautos vieninga kova 
dėl laisvės ir su lietuvių tautos 
solidarumu, (mano pabrauk
ta. P. Tr.). Tik nebandykim 
griauti to kuriamo gražaus — 
lietuviško rūmo, nepadėkim 
tiems, kurie naikina mūsų tau
tą, kurie mūsų motinų, tėvų, 
brolių ir seserų ašaromis ir krau
ju aplaistė ne tik Lietuvos, bet 
ir tolimosios plačiosios Azijos 
laukus. 

Nuriedėjo ašara skruostu, kai 
atverčiau to paties "Draugo" ki
tą puslapį, kur jo vedamajame 
straipsnyje rašoma: "... Tačiau 
mūsų džiaugsmas nėra pilnas, 
nes turime žinių, kad tarp Vliko 
ir Lozoraičio pagrindiniais klau
simais nebuvo susitarta. Atrodo, 
kad Lozoraitis tebesilaiko to pa
ties nusistatymo, kurį jis buvo 
paskelbęs savo pasikalbėjimo "8 
punktuose." Iš jų nedviprasmiš
kai kyšo jo "Kybartų aktai" su 
nedemokratiškais užsimojimais, 
nors juos dabar dengia kukles
niu titulu (Lietuvos Diplomati
jos šefo titulu), kuris pasitari
muose su Vlikto nebuvo nei su

tartas nei svarstytas ir jo var
tojamas vienpusiškai..(ma
no pabraukta P. Tr.), 

Man prisimena Vliko bandy
mai reprezentuotis tokiu, ku
riam priklauso ir visos Lietuvos 
atstovybės. Gaila, rodos, jis su
silaukė priekaištų iš Lietuvos 
ministerių — pasiuntinių, kad 
Vlikas kertąs paskutinę šaką ant 
kurios dar laikosi nepanaikintos 
atstovybės. Jei būtų pripažinta, 
kad atstovybės priklauso Vlikui, 
tada savaime jos būtų panaiki
namos. Tur būt nebuvo istorijoj 
atsitikimo, kad komitetai turėtų 
akredituotus ambasadorius ar 
ministerius. Priešingu aTveju 
kiekvieną šalį atstovautų eilė at
stovų, nes ir mūsų pogrindžio 
veikloje atsirasdavo vis naujų 
komitetų, kurie save laikydavo 
vyriausiais, neskaitant Gabrio 
— Paršaičio. 

Bolševikai dėjo ir tebededa 
daug pastangų likusių atstovy
bių panaikinimui. Nepadėkime 
mes patys jiems. Reikia tik 
džiaugtis, kad dar turime atsto
vybes ir jų vadovą. Tai mūsų 
valstybės regrezentaitai, tai mū
sų gyvybės ženklai. Nesuprantu, 
kodėl Draugas nenorėtų jų pri
pažinti. 

Vlikas savo komunikate per 
"Eltą" pripažino minister} Lo
zoraitį ir tituluoja Lietuvos Dip
lomatijos šefu. Tačiau Vliko 
"daugumos" bendraminčiai ne
nori to pripažinti. Jei svetimieji 
pripažįsta mus, jei remiantis tais 
dokumentais skiriami Lietuvos 
reprezentantai (konsulas Gylys 
Kanadoje), tai kodėl mes patys 
turime panaikinti paskutinius 
valstybės gyvybės pasireiškimo 
ženklus ? 

Tame pačiame "Draugo" nu
meryje straipsnyje: "Teisybės 
šaukiantis balsas" dr. Henr. Lu-
kaševičius rašo: "... Kova dėl 
titulų ar dėl Lietuvos. Skaudu, 
kai vietoj to mes leidžiame lai
ką vesdami tuščias derybas ir 
polemikas tarpusavy dėl to, kat
ras iš mūsų šefas ir katras ne 
šefas, ir katras didelis, o kat
ras dar didesnis, šitokia kova 
už ambicijos ir savo didybę nėra 
kova už Lietuvos laisvę. Ir duok, 
Dieve, kad tas asmeninių ambi
cijų vėžys nustotų ėdęs iš esmes 
sveiką mūsų tautos kūną ..." 

Quo vadis "Draugas" ? 
Pov. Trakas 

* 
al

kui! jiems pavyzdžiai slėpė gė
lių širdies gelmės, šoka pražy* 
ausiu vainikų lapuose ir žadina 
viską ir visus, kur pajuntu gy
vybes ženklą, 

Dabar prasidedi gamtos bur
to stebuklai. Jie, saulės spindu
liai, įvairiausių, žmogaus ausiai 
negirdimų balso varsų padeda
mi, derina spalvas, dažo nesu
skaitomą augmeniją, vainikuo
ja vaismedžius ir Mildos kerėji
mų paslaptimis, teikia vaisiams 

zadą* : r- ,j-
Kiek yra margiausio plauko 

žvėrių — žvėrelių visi spindulių 
pažadinti ir jau ant kojų. Po 
sunkoko miego, kiekvienas grei
tomis prasikrapštęs akis, dai
ros, žiūrinėja, šaukia ilgeso bal
sais ir j ieško, su kuo jie galėtų 
aplinkos stebuklais pasidalinti. 

"Staliai", "dailidės, "siuvė
jai" ir gabiausi "lipdytojai", 
įkvėpimo pagauti, kas medžio 
viršūnėje, kas prie kraiko, o 
kas, kur likimas pastūmėjo, sta
to, krauna ir lipdo įvairiausio 
dydžio ir grožio vienaukščius 
dangoraižius savo gausingoms 
šeimoms priglausti. Visas šis 
kūrybinis darbas vyksta nepa
stebimai greit ir iš nieko. Kur 
vakar buvo pilka žemė, ten šian
dienį daile neišreiškiamomis var
somis ir tik Laumės juostai ži
nomais spalvų atspindžio deri
niais, skendi gėlynai. Kur liū
dėjo vieniši ir tylūs šakelių stie
bai, ten prikrauta bakūžėlių, 
skamba sutartinės ir virpa su
derinti daugiastygiai garsai. 
Gyvas — negyvas dainuoja, šo
ka, žydi ir paskubomis stiepias, 
kad tik greičiau dangaus naėiy-
nes pasiektų. 

O saldus, kaip pirmoji meilė, 
žemės kvapas, lyg pats gyvu ta
pęs, rodos, tave nešioja savo sū
kuriais, valdo tavo mintį ir kvie
čia būti laimingu. Tokiu metu 
žmogus tampa visata, o ji žmo
gumi. Tada jos pulsu virpina
mas žmogus, kelia rankas į aukš
tį ir, kiek akiračio apimties lei
džia, nori apkabinti savo ženag, 
kaip savo brangią motiną. 

— Myliu Tave, o, motina že
me, — patys žodžiai veržiasi iš 
pasąmonės gelmių. Ir tau taip 
žmoniškai lengva ir gera darosi, 
kad, rodos, ne tu žemę, o ji tave 
apkabinusi neša ir glamonėja 
artimosios meilės bučiniais ir 
josios širdies dūžiai tavo krūti
nę kilnoja. Tolimo kelio nėra. 
Visur tik tavoji žemė. Gėlėtos 
pievos klūpo po tavo kojų. Lau
kai, nutiesti sidabro marginiais, 
įvairiaspalviais atogražų mir
gėjimais žavi tavo regėjimą. 
Krūmai, kaip gyvieji pasakų se
neliai, linksi ir glosto tavo ran
kas. Girių — girios, motinos 
lopšinės gaida, savo dangiško
mis simfonijomis derina amži
ną dainą. Kiekvienas lauko kam
pelis savo paslaptį byloja, o kai 
į jį žvelgi, tai kaip ant žynio 
delno matai ištisą būvį savo 
sentėvio artojo. Upės, kaip ilgi, 
ilgi pergamento lapai, dideliais 
vingiuotais raštais, tavo protė
vių kiekvieną atodūsį savo šir
dies žinyne tauso. Upelio kran
to krūmai, šie ištikimiausi pri
gimtos vietos sargai, kiekvienu 
metu tau paliudyti gali, kad ta
vo žemė nieko daugiau nemylė
jo, kaip tik tave, sūnau palai
dūne .-r- josios likimo vaike. 

K. Aukštuolis 

Ar pažįsti šį kraštą? 
Kas žinotina apie JAV-bii| 48 valstybei 

(Tęsinys) 

New Jersey — viena didžiųjų pra
monės valstybių. Jos Atlanto pakraš
čiai teikia geras sąlygas jūros prekių 
judėjimui, savo artumu žymiai pri
sideda prie New Yorko uosto prekių 
iškrovimo ir pakrovimo apyvartos. 
Pramonė — alyvos valymas, šilkas, 
tekstilė, elektros mašinos, cheminiai 
išdirbiniai. Taip pat pažymėtina mė
sos pakavimas, muilo ir kvepalų įmo
nės, aukso ir sidabro valymas. Augi
nami kukurūzai, pipirai, šparagai, 
burokai, bulvės. Paukščių, pieno ūkis 
ir daržovių, ypač pamidorų paruoši
mas — pažymėtini. Mineralai — cin
kas, geležies rūda, talkas, kvarcas. 
40 aukštųjų mokyklų, 12 universitetų 
ir koledžų — jų tarpe Princeton 
un-tas. Pajūrio miestai Atlantic City 
ir kt. pritraukia šimtus tūkstančių 
turistų, vasarotojų. Newarkas turi 
vieną didžiausių aerodromų JAV-se. 

New Mexico —- sauso klimato vals
tybė, tapusi valstybe 1912 m. Ryti
nėje daly auginami kviečiai, kuku
rūzai, medvilnė, pietvakariuose indė
nai laiko avis. Žibalas, vario kasyk
los, auksas, sidabras, cinkas, geležis 
— pagrindinės pramonės šakos. Tu
ristus labai patraukia Carlsbad Ca
verns — 1911 m. atrastas gamtos 
stebuklas — požeminės grotos. Cha-
co Canyon yra 2000 m. p. K. senumo 
Pueblo griuvėsiai —> rojus archeolo-
Sams- k 

New York — nuo 1820 m. gyven
tojų skaičium didžiausia valstybė, 
turi 259 aerodromus, tūkstančius my
lių geležinkelių ir kelių tinklo. 466 
gamybos šakos atstovaujamos, iš jų 
443 — didžiausiame valstybės mieste 
New Yorke, (kad atskirti nuo vals
tybės, prie miesto priduriamas žodis 
— City). Jis pirmauja rūbų, spausdi-
nių, kilimų, baldų ir foto reikmenų 
gamyboje. Žymią vietą užima teks
tilėje, popieriaus, plieno, chemikalų, 
įrankių, elektrinių -reikmenų, mokslo 
instrumentų gamyboje. New York 
City yra JAV finansinis centras. 
Ūkiuose vyrauja pienininkystė ir pla
čiai vystoma sūrio gamyba. Vaisiai, 
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Naujausia raketa, kuri radijo 
priemonėmis vairuojama nuo 
pat jos iššovimo iki paskirties 
vietos. Tai yra ketvirtas iš eilės 
"skraidinys", neseniai išbandy
tas. Ankstyvesnis modelis buvo 
nusiunčiamas 250 mylių, šis, gal

būt, žymiai toliau... 

daržovės, ypač rynuogėt ir rudasis 
cukrus — vaidina svarbų vaidmenį. 
New Yorko valstybė turi 114 augi-
tųjų mokyklų, jos ribose yra ir ka
rinė JAV akademija West Point. 

North Carolina — pirmauja tabalpo 
ir medinių baldų gamyboje. 1949 m* 
tabako gamyba buvo įvertinta per 
359 mil. dol. Žymią vietą užima 
tekstilė. Gaminama aliuminijus, po
pierius, chemikalai, maisto produktai* 
žiemos metu pritraukia daug turistu. 
52 mokyklų tarpe yra 12 koledžų nfc-» 
grams. . _ 

North Dakota — pirmauja pavasa
rinių kviečių gamyboje, antrą vietą 
užima linuose. Auginąmi ir kukurū
zai, tačiau žymiai mažiau kaip cent
rinių vakarų valstybėse. Minėtina ir 
mėsos pramonė. ^ 

Ohio —• žemes ūkio ir pramonts 
centras. Ohio yra davusi aštuonis 
JAV prezidentus. Valstybėje pramonę 
paskatino dideli anglies ir druskos 
ištekliai ir kiek mažesni žibalo kiš
kiai. Gaminių eksportą paskatino 
Ohio-Erie ir "Soo" Michigane kanalų 
atidarymas. 1949 m. kviečių gamy
boje Ohio užėmė ketvirtąją vietą 
(60 mil. bušelių), šeštąją — kuku
rūzų auginime. Daug gaminama ta
bako, auginamos vynuogės, plati gy
vulininkystė. Akron miestas yra vir
tęs pasauliniu gumos centru (Good
year auto padangos). Didžiausiame 
Ohio mieste — Clevelande rasime <S«i 
džiąsias geležies ir rūdos apdirbime 
įmones. Cincinnati mieste minėtina 
mėsos pakavimo, rūbų, muilo, radijo, 
lošiamųjų kortų gamyba. Ohio soslįl-
nėje — Columbus yra Ohio univer
sitetas. Toledo mieste ties Erie ežeru 
yra didelės žibalo valymo įmonės. 

Oklahoma — pradedant 1901 m. 
atradus žibalo versmes valstybė virto 
viena pačių didžiųjų žibalo, benzino 
gamintojų. Miestai Oklahoma City faf 
Tulsa laikomi šios pramonės centraia. 
Oklahomoje yra didžiuliai asfalto iš
tekliai ir 10,000 kv. mylių angliai 
klodų. Kiti gaminiai — švinas, cin
kas, gipsas. Pažymėtina stiklų reik
menų, medvilnės, mėsos pakavimo 
pramonė. Auginami kviečiai, medvil
nė, kukurūzai. Apsisaugoti nuo saus
ros, valstybėje įrengta daug rezer
vuarų. 

Oregoa valstybėje pirmauja žu
vies ir Tnedžio gaminiai. Labai daug 
sugaunama lašišos (salmon) — šiuo 
atžvilgiu Oregon neturi konkurentai 
pasauly. Žemės ūkyje pirmauja gal
vijai, pienininkystė, avys, vištiena, 
kalakutai. Vidaus susisiekimui daug 
padeda Columbia upė. Krašte rasimą 
daug didelių miškų — jie žymiai pa
skatino medžio pramonę. 

Pennsylvania — būdama viena di
džiausių sunkiosios pramonės ir ka
syklų valstybių, ji gamina beveik 
trečdalį viso JAV plieno (Pittsbur-
gho srity), šalia New Yorko, ir Chi-
cagos Pittsburghas gamina daugiau
sia plieno. Siame mieste, be to, daug 
gaminama elektros reikmenų. Vals
tybėje kasmet vidutiniškai bituminioa 
anglies iškasama apie 136 mil. ton% 
gi antracito 60 mil. tonų (daugiausia 
pasauly). Nemažai gaminama kokso, 
geležies rūdos, plieno geležinkelių 
bėgiams ir statyboms ir kt. Augina
mi žieminiai kviečiai, avižos, mie
žiai, kukurūzai, bulvės, tabakas, obuo
liai, vynuogės ir kt. Pusę valstybės 
ūkių pajamų sudaro pajamos iš pie
nininkystės ir vištų ūkio. Yra 107 
aukštosios mokyklos, jų tarpe 52 ko
ledžai ir universitetai (Pennsylvanios 
un-tas įst. 1740 m.). Daug istorinės 
reikšmės vietų — Philadelphios mies
te pasirašyta nepriklausomybės de
klaracija ir parengtas JAV konstitu
cijos projektas. Valstybės vad. Turn
pike — 160 m. ilgio autostrada nuo 
Harrisburgo ligi Pittsburgho baigta 
1940 m. ir kaštavo 70 mil. dol. Dabar 
ji pratęsta beveik iki pat Philadelphi-
jos. 

Rhode Island — mažiausia valsty
bė — 48 m. ilgio ir 37 m. pločio. Ji 
220 kartų tilptų į Texas. Devynios 
dešimtosios visų gyventojų gyvena 
miestuose. Pasižymi savo tekstilės, 
brangenybių gaminiais. Providence, 
sostinė, yra vienas didžiųjų JAV ju
velyriniu centrų, žemės ūkyje daug 
reikšmės teikiama kalakutų ir vi$* 
čiukų auginimui ir pienininkyste^ 
Newporto mieste yra laivyno karini 
koledžas. 

South Carolina __ ketvirtį vietą 
užima tabako gamyboje. Žymią vietą 
turi medvilnės gaminiai, auginami 
kukurūzai, avižos, saldžiosios bulvėj 
riešutai, persikai. Dėl švelnių žieni| 
valstybė žiemos metu patraukia daug 
turistų. Tekstilė pramonėje įsigalė
jusi jos 75%. Pramonę skatina 
hidroelektros įmonės keliose upSsa. 
Valstybė vaidino svarbų vaidmeai 
JAV istorijos pradžioje. 

Parengę V. AL 
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Karolis Marta apie m imperializmą 
Veik prieš šimtą metų Karolis 

Marksas, garsiosios knygos "Ka
pitalas" autorius, kaip "New 
York Tribune" laikraščio specia
lus korespondentas, dalyvavo 
Krimo kare (1853-56), kuriame 
vakarų valstybės kartu su Tur
kija savo ginklais ir armijomis 
sukliudė Rusijai įsitvirtinti prie 
Juodųjų jūrų. K. Marksas jau 
tuokart įspėjo vakarų pasaulį, 
ko siekia Rusija. Tie K. M. išve
džiojimai buvo rasti po jo mir
ties vienam sąsiuviny. Juos pa
skelbė jo duktė Eleonora Marks-
Eveling. 

Dabar, kada raudonoji Rusija 
dar didesniu atkaklumu vykdo 
carų ekspansiją, vakarų spaudoj 
pasirodė anas, veik niekam ne
žinomas K. Markso įspėjimas, 
kuris labai derinasi su šių laikų 
politine padėtimi. K. M. sampro
tavimus būtų pravartu įsidėmėti 
tiems politikams, kurie vis gal
voja apie taikos kelią Rusijos 
agresyvumui sulaikyti, štai K. 
Markso žodžiai apie baltosios 
Rusijos imperializmą. 

"Jei Rusijai būtų pasisekę pa
imti į savo rankas Dardanelų są
siaurio kontrolę, tai būtų buvę 
pasiektas pirmas žingsnis į pa
saulio imperializmą. Rusija, 
aneksuodama Turkiją ir Graiki
ją, būtų įsigijusi pirmaeilių uos-
-tų ir gavusi prityrusių jūrinin
kų. Caras, viešpataudamas Kon
stantinopoly, būtų pakeliui į Vi
duržemio jūrą. Iš Duraco (Du-
racas yra Albanijos uostas prie 
Adrijos jūros, kuriame, kaip ži
nom, rusai jau yra įsitvirtinę 
A. Sd.) valdytų Adrijos jūrą. 
Tada užgrobimas sektų užgro
bimą, aneksija — aneksiją. Ru
sijos įsigalėjimas Turkijoj būtų 
įžanga Vengrijos, Prūsijos ir 
Galicijos aneksavimui ir sudary
mui didelės slavų valstybės, apie 
kurią svajoja sufanatizuoti rusų 
filozofai. 

Rusų diplomatai pelnosi iš bai
mės, kurią vakarų valstybių po
litikai rodo. Rusiškasis lokys ga
li daryti viską, kas jam tik tin
ka, jei tik jis žino, kad kiti žvė
rys jo bijo. Nuo tų laikų, kai 
Petras Didysis atvėrė garsų 
"langą j vakarus", Rusijos ru-
bežiai priartėjo 700 mylių ar
čiau Berlyno, Dresdeno ir Vie
nos, 500 mylių arčiau Stokholmo 
ir pasistūmėta 1000 mylių ar
čiau Teherano. Kiek Rusija pa
grobė nuo Švedijos yra daugiau 
nei jai liko. Lenkams irgi nu
kirpta beveik tiek, kiek ir nuo 
Austrijos. Sritis pagrobta nuo 
Turkijos yra didesnė už Prūsi
ją. žemės, kurias Rusija pagrobė 
laike 60 metų yra labai svarios 
ir reikšmingos lygiai kaip ir tos, 
kurias ji prieš tai Europoje tu
rėjo. 

Ką Rusijos diplomatija užka
bina, tai Anglija paliečiama kaip 
svarbiausioji auka. Nors pran
cūzai irgi leidžiasi panosėje 
švaistytis, bet ne tiek kiek ang
lai. 

Abudu kraštai leidžiasi įbau-

DIRVĄ UŽSISAKYTI 
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ginami ir neišdrįsta panaudoti 
tas priemones, kurios gal ne tik 
taiką išlaikytų, bet ir Rusijos 
įtaka sumažintų. Į Rusijos au
tokratų aroganciją jie atsako 
bailiu pasitraukimu. Jei iš pat 
pradžių būtų kalbėta vyriška 
kalba, atitinkančia jų padėčiai, 
kurią jie gali pasauly turėti ir 
jei būtų parodyta, kad savo rei
kalavimus pajėgia įgyvendinti ir 
kad nesileis blefuojami, tai au
tokratai tikrai nebūtų turėję 
drąsos su Anglija ir Prancūzija 
taip paniekinančiai elgtis. 

Vienintelis galimumas taikai 
išlaikyti būtų tas, jei abudu 
kraštai aiškiai ir nedviprasmiš
kai duotų suprasti, jog yra pa
siruošę padėti Turkijai savo ar
mija ir laivynu. 

Rusiška j ai politikai diktuoja 
jos geografinė padėtis, troški
mas įsigyti neužšalamus uostus 
ir turėti Europoje vadovaujamą 
vaidmenį. Iki bus vedama tokia 
politika, iš kurios ryškės vakarų 

bejėgiškumas, rusų stereotipi
nis šachmatų ėjimas kartosis. 
Rusų diplomatija pavojingesnė 
nei jos generalinis štabas. Ji ruo
šia įtempimus ir savo veikloj 
naudoja grąsinimus, melą ir 
veidmainiavimą." 

Galbūt nevienam, perskaičius 
Karolio Markso samprotavimus, 
kils klausimas, kuo gi skiriasi 
dabartinių Rusijos valdovų po
litika kitų kraštų atžvilgiu, nuo 
anų laikų carų vykdytos eks
pansijos? Atrodo, kad skirtumo 
veik nėra. Tik raudonasis lokys 
yra dabar žymiai plėšresnis ir 
beribių aukų trokštąs žvėris. 
Bolševikija jau nesitenkina įsi
galėjimu Europoje, dangstyda-
mosi to paties Karolio Markso 
paskelbtom idėjom, graso visam 
laisvajam pasauliui. K. Marksas 
turbūt nei nesapnavo, kad savo 
mokslu patarnaus tos pačios Ru
sijos agresyvumui, kurį pats sa
vo laiku pasmerkė. 

Ai Sodaitte 

Seniau ir Dabar 
K. S. KARPIUS 

MŪSŲ SPORTAS 
VEDA ALGIRDAS BIELSKUS 

LENGVOSIOS ATLETIKOS 
SEZONO UŽDARYMAS 

Spalio 7 d., sekmadienį, Cle-
velando LSK "žaibo" lengvatle-
čiai ruošia lengvosios atletikos 
sezono uždarymo rungtynes, ku
rios įvyks Patrik Henry High 
School stadione (tame pačiame, 
kur buvo "žaibo" surengtos var
žybos, rugsėjo 16 d.), 3:00 vai. 
šiose varžybose mūsų lengvatle-
čiai turės paskutinę šiais metais 
progą pataisyti savo pasekmes. 
Reikia tikėtis, kad jie šį kartą 
dar labiau pasispaus ir visa eile 
gražių pasekmių užbaigs sezoną. 
Be žaibiečių rungtynėse daly
vaus ir, iš praėjusių varžybų 
mums pažįstama Stella Walsh 
— Walasewicz su savo klubu 
Olympics. Teko patirti, kad šį 
kartą Olympics klubas dalyvaus 
pilname sąstate. 

Varžybų programa numatyta 
tokia: 

Vyrams: 100 m., 800 m., į tolį. 
Moterims: trikovė (100m., į 

tolį, rutulys). 
Jauniams: trikovė (100 m., į 

tolį, rutulys). 
Jaunučiams: trikove (50 m., 

į tolį, sviedinukas). 
Mergaitėms: trikovė (50 m., 

į tolį, sviedinukas). 
Kiekvienos klasės laimėtojams 

trikovėje yra paskirtos dovanos. 
Tikimasi, kad sportu besido

minti visuomenė šį kartą dar 
gausingiau atsilankys. 

JURGIS VODOPALAS 
IŠVYKO i ARMIJĄ 

žinomas Clevelando lietuvių 
sportininkas Jurgis Vodopalas 
šiomis dienomis išvyko į armiją. 
Jo asmenyje LSK "žaibas" ne
teko netik vieno iš geriausių 
sportininkų, bet ir vieno iš pa
vyzdingiausių narių. Savo san
tūriu ir drausmingu elgesiu 
aikštėje ir už jos ribų, Jurgis 
visados buvo puikus pavyzdys 
savo kolegoms — sportininkams. 

Jurgis sportu domėjosi jau 
nuo pat savo vaikystės dienų, 
tačiau plačiau į sportinį judėji
mą įsijungė tik tremtyje, Vo
kietijoje. čia jam ypatingą pa
skatinimą davė žinomas mūsų 
lengvatletis — rekordistas Bro
nius Keturakis. Gyvendamas 
Wiesbadeno, Liubeko, vėliau Ka-
sselio DP stovyklose Jurgis ak
tyviai reiškėsi sportiniame gy
venime, kultyvuodamas krepši
nį, tinklinį, stalo tenisą ir, ypa
tingai, lengvąją atletiką. 1947 
m. lietuvių lengvosios atletikos 
pirmenybėse Rosenheime laimė 

Jo vice-meisterio titulus rutulio 
stūmime ir disko metime. Gra
žiai pasirodė visoje eilėje lietu
vių ir kitataučių rengiamų var
žybų. 

Atvykęs į J.A.V., Jurgis ap
sigyveno Clevelande, kur, laikui 
bėgant įsijungė į LSK "žaibą". 
Čia jis praėjusį sezoną sėkmin
gai gynė klubo spalvas kaip 
krepšinio ir tinklinio komandų 
žaidikas, o šią vasarą, kaip ge
riausias klubo lengvatletas. 
Lengvojoje atletikoje iš mėty
mų perėjo į bėgimo taką, patir
damas, kad naujoji sprinterio 
specialybė jam yra žymiai sėk
mingesnė. Iš geresnių Vodopalo 
pasekmių, pasiektų šią vasarą, 
pažymėtina: 100 m. — 11,3 sek. 
(2 geriausia tremties pasekmė), 
200 m. — 24,1 sek., į tolį — 
11 W (6,09 m.), į augštf 
5'6" (1,67.5 m.), rutulys — 
12,64 m. (2 ger. tremt. pasek
mė). Be to, jis š. m. liepos 26 
d. Clevelande, pastatė naują Lie
tuvos rekordą, šuolyje į tolį iš 
vietos — 9'73/:> (2,93 m.). ' 

Būdamas armijoje Jurgis pa
siryžęs, kiek sąlygos leis, neap
sileisti ir, galimybėms esant, 
ruoštis savo didžiausiam sieki
mui lengvojoje atletikoje — de-
šimtkovei. 

Baigiant tenka tik- palinkėti 
jam sėkmės ir ištvermės žengti 
ir toliau sportininko — idealisto 
keliu. • 

(A. B.) 

VISUOTINIS LSK "ŽAIBO" 
NARIŲ SUSIRINKIMAS 

Rugsėjo 23 d. Lietuvių salėje 
įvyko visuotinis LSK "žaibo" 
narių susirinkimas. Susirinkime 
buvo aptarta visa eilė gyvybinių 
klubo reikalų, ypatingai, kodi-
desnis sportinės veiklos išplėti
mas įtraukiant kodaugiau lietu
viško jaunimo. Klubo pirminin
kas Algirdas Bielskus padarė 
pranešimą apie vienerių mėtų 
sportinę veiklą, pabrėždamas, 
kad didžiausias dėmesys buvo 
kreipiamas į pačių jaunųjų spor
tininkų organizavimą. To pasė
koje klube yra gausus ir sveikas 
prieauglis, ir tai yra didžiausias 
laidas tolimesnei sėkmingai klu
bo egzistencijai. Sekantį sezoną 
numatoma plačiau įsijungti į 
viešąjį sportinį gyvenimą, daly
vaujant su vyrų ir moterų krep
šinio, tinklinio ir stalo teniso 
komandomis Clevelando ameri
kiečių pirmenybėse. 

Netrukus numatomas sušauk
ti kitas susirinkimas, kuriame 
bus pagerbti sporto rėmėjai ir 
pasižymėję sportininkai. 

KAM TOS TUŠČIOS 
PASTANGOS? 

Amerikiečiai, kurie savo trum
paregiška politika šio karo pa
baigoje pavedė beveik visas ry
tų Europos valstybes Sovietų 
kontrolėn ir jų žmones komunis
tų vergijon, nors kalba apie jų 
laisvę, tačiau visai nesirengia 
juos išlaisvinti. Štai kaip rašo 
vienas laikraštis, kuris atvaiz
duoja bendrą amerikiečių nu-
susistatymą: 

"Tačiau, nežiūrint kokios di
delės mūsų simpatijos komunis
tų priespaudos aukoms, mes tu
rime susidurti su tikrenybe, ku
ri stovi mums prieš akis. Mes 
nesirengiame pradėti su Sovietų 
S-ga karo. Nei mes manome 
pradėti karą išlaisvinimui pa
vergtų tautų už geležinės uždan
gos. 

"Priešingai, mūsų pirmiausias 
tikslas yra tiktai, apsigynimas, 
nuo galimų Sovietų atakų. Ir 
planuoti tai mes privalome nu-
sispręsti, kas yra apsigynimas, 
kas ne. Kartą išvystę pajėgas 
išlaikymui to ką mes turime, ta
da tik galime kreipti savo dėmesį 

rantį privašiam piliečiui. 
Jis tada skubomis atsiuntė 

tūliems Amerikos lietuviams 
veikėjams savo "ediktą", paskir
damas juos "teisėjais", kurie 
privalo teisti Lietuvos Respub
likos Prezidentą ... Pats tą 
Gabrio "ediktą" mačiau pas pa
triotą tautininką, a.a. Dr. J. Jo-
nikaitį Detroite, kuris, mums jį 
rodydamas pašlepinėjo tokį Gab
rio elgesį. 

Bet, tarp kitų "teisėjų" buvo 
ir Naujienų redaktoriaus P. Gri
gaičio vardas, kuris taip pat to
kį "ediktą" buvo gavęs, ir ku
riam, kaip mums gerai žinoma,4 

būtų buvę labai malonu Lietu
vos prezidentas teisti, jeigu tik 
būtų tam tinkamos sąlygos. Juk 
Grigaitis yra vienas iš tų, kurie 
nori ištrinti iš Lietuvos istori
jos 1929-1940 laikotarpį, kuriuo 
Antanas Smetona Lietuvą val
dė. Tačiau ir jis nuo tokių "tei
sėjo" pareigų atsisaė... 

PARAŠĖ KNYGĄ 

5-tas 
PELĖDOS Nr. jau išėjo 

Mūsų didieji — 
Paskutinis Mun-

Iliustracijose vaizduojama: Ką peri Stalinas. 
VLIK AS, ALT ir Lozoraitis. Menininkų galerija.' 
šaino Mohikanas. Meškeriotojai ir t.t. 

Turiny rašoma: Maldelė i dolerį viešpatį. Raganų virtuvė. Iš 
amerikoniškų vėlių ir velnių gyvenimo. Intymus daktaro pasikal
bėjimas. Meilės kankinys (eilės). Raudonasis kampelis. LTSR 
ministrų tarybos Įsakymai. Numirė iki smerčio. Graudingi nusida
vimai. Apie literatūrą. Menas ir gyvenimas. Pagal karalienės Mi-
kaldos pranašystes. Dau^ aktualijų ir juokų. — Metinė prenume
rata 4 dol., atsk. Nr. 40 ct. t 

Parduodame ir išrašome knygas vokiečių kalba iŠ Vak. Vo
kietijos, Šveicarijos ir1 Austrijos. 

Turime daug Amerikoje, Vokietijoje ir Lietuvoje išleistų lei
dinių ir gaidų. , 

Už-sakymus adresuokite: 

LIETUVIŲ KNYGYNAS NEMUNAS 
3143 So. Halsted Ave., Chicago 8, 111., Telef. Victory 2-3314 

vardas VIII, kuris 1936 metais 
atsisakė sosto pasirinkęs gyven-

į padrąsinimą žmonių, kurie lai-1 ti su "moterim, kurią aš myliu", 

bet ir pasaulinius įvykius, nes 
jis gyveno pačiais audringiau
siais iki šiol buvusiais žmonijos 
istorijoje laikais, bet tik kaip 
pašalinis stebėtojas, neprisidė
jęs prie jų nulėmimo, nors galė
jo, jeigu būtų karaliavęs. 

Jo jaunesnis brolis, tapęs An
glijos karalium, dabar serga; 
viešose ceremonijose, kur ka
raliaus reikia dalyvauja jo duk
tė, sosto įpėdinė. Edvardas Win-
dzoras į sostą sugrįžti galimybių 
neturi. 

Knygą "Karaliaus Pasaka", 
Buvęs Anglijos karalius, Ed- pin^g laidos, paties Windzoro 

komi belaisviais prieš savo no
rą." 

Taigi, turime kortas ant sta
lo. Nežiūrint visų "Voice of 
America" ir "Crusade for Free
dom" pastangų "padrąsinti" pa
vergtus žmones už geležinės už
dangos, tos pastangos yra tuš
čios ir labai žalingos, nes, vie
na, pavergti žmonės aršiau per
sekiojami ir baudžiami už tų 
"padrąsinimu" klausymą (kurie 
dar gali jų klausyti), o kita, tie 
"padrąsinimai" nustoja prasmės, 
jeigu niekas nesirengia padrą
sintus žmones gelbėti, rengiant 
militarinius puolimus pavergtų 
tautų išlaisvinimui. Jeigu to ne
sirengiama daryti, tai kokia 
prasmė žmones suvedžioti "pa
drąsinimais"? Juk pavergtų ša-
lių žmonės žin® ko jiems reikia 
be amerikiečių "padrąsinimų". 

''Padrąsinti" žmonės tūkstan
čiais kas savaitę bėga — jei tik 
gali bėgti — į laisvą vakarų 
Europą, bet kai atbėga, patenka 
į koncentracijos stovyklas. Ame
rikon, kuri giriasi savo laisvė
mis, patekti jiems labai sunku, 
nes jų jau neapima DP įstaty
mas. 

Leidę veik laisvai, net pagel
bėdami, Sovietams pavergti di
delę pasaulio dalį, amerikiečiai 
dabar galvoja, kad pavergtų ša
lių žmonės privalą prieš Sovie
tus ir prieš savo vietos komu
nistus pavergėjus sukilti, nu
versti valdžias ir pasidaryti lais
vi. Amerikiečiai, žinoma, "gel
bės", leisdami per sieną oru 
propagandos balionėlius, saky
dami gražias kalbas per radi
ją • •. 

Nesuprasdami komunistų te
roristinės santvarkos, ameri
kiečiai vaizduojasi, kad visose 
pavergtose šalyse galima pana
šiu būdu, kaip Tito Jugoslavijo
je, nuo Maskvos priklausomybes 
atsimesti, tik reikia paklausyti 
amerikiečių "padrąsinimų"... 

GABRIO KEISTENYBĖS 

Nesenai miręs Juozas Gabrys, 
veikęs Europoje savarankiškai, 
kartais naudingai, o dažnai la
bai keistai, Amerikos lietuviams 
buvo žinomas nuo pirmo pasau
linio karo pradžios, kai jis Pa
ryžiuje įsisteigė savo informa
cijos biurą. 

Nepriklausomos Lietuvos lai
kais jis pačioje Lietuvoje kaž
kaip nepritapo ir, kiek žinoma, 
padarė tam tikrų išsišokimų. 

Sovietams okupavus Lietuvą 
1940 metais, kai Prezidentas A. 
Smetona vyko Amerikon, Gab
rys kęsinosi daryti dar vieną 
keistu visai nepride-

nors gabus žmogus, praleido 15 
metų nenaudingo gyvenimo. Da
bar jis parašė knygą, "Karaliaus 
Pasaka", kuri šį mėnesį išspaus
dinta Anglijoje. Ji, sako, bus iš
versta į 14 kalbų. 

Jis tada, pažinęs ir pamilęs* 
amerikietę našlę, Wallis War-
field Simpson (iš Baltimore, 
Md.), negalėdamas parvesti ją 
sau karaliene, pasiryžo išsižadė
ti Britanijos karaliaus sosto, ir 
liko tik Windzoro kunigaikščiu. 

Jo knyga apima ne tik jo ro
maną ir pergyventus nuotykius, 

kunigaikščio autografuotą, pir
kėjai Amerikoje gali gauti mo
kėdami po $100. 

TAFTAS AR EISENHOWER, 

Kaip jaučiama, demokratų kan-' 
didatas į prezidentus bus ne kas 
kitas kaip Trumanas. Bet eina, 
nors dar perankstyvos, didelės 
lenktynės respublikonų partijo
je dėl kandidatūros. Prezidento 
rinkimai bus 1952 metų laipkri-
čio mėnesį. Kandidatų nomina
cijos bus kitą vasarą. 

Respublikonų partijoje numa
tomi kandidatai gen. Dwight Ei

senhower, jeigu jis norės kan
didatuoti,, ir kitas stiprus kan
didatas, senatorius Robert Taft 
iš Ohio, kuris pereitais rinkimais 
pasiekė nepaprasto populiarumo. 

Jeigu Taft būtų išrinkktas 
prezidentu, būtų tik antras at
sitikimas šios šalies istorijoje, 
kad tėvui buvus prezidentu, ir 
jo sūnus pasiektų tos vietos. 

William Howard Taft prezi
dentavo nuo kovo 4, 1909 iki 
1913, beveik prieš 40 metų. 

Prezidentas John Adams, ant
ras po Jurgio Washingtono, pre
zidentavo keturis metus nuo ko
vo 4, 1797. Jo sūnus, John Quin-
cy Adams, buvo išrinktas šeštu 
prezidentu ir tarnavo nuo leovo 
4, 1825, keturis metus. Adams 
paėjo iš Quincy, Mass. 

Taftai yra Ohio piliečiai. Be 
William Taft'o, anksčiau, Ohio 
gimę arba iš čia išrinkti pre
zidentai buvo: Ulysses S. Grant, 
18-tas prezidentas; Rutherford 
B. Hayes, 19-tas; James A. Gar
field, 20-tas; Benjamin Harri
son, 23-čias; William McKinley, 
25-tas; (William H. Taft 27-
tas); Warren G. Harding, 29-
tas. Taigi, iš 30 prezidentų Ohio 
davė net septynis, daugiausia 
negu kuri kita paskira vąlstybė. 

vr.vy v°n 

Yes, the "wonder-washer" because lt 
does the most wonderful job of automatic 
washing — rinsing — damp-drying ever 
known! No other automatic washer can 
match it. It's unique, patented, guaran
teed. It has 42 years of leadership back 
of it. See ABC-O-MATIC today! 

$299-95 
AUTOMATIC LEVELING 

A self-leveling device that compensates 
for the differences In floor level, lets 
washer stand firmly. No bolting dępti. 

SIGNAL LIGHT 
Ught indicator is on when machine ts In 
operation. Goes off when cycle is com* 
pieted. Saves steps to tawdry room. 

GEARLESS AUTOMATIC 
TRANSMISSION 

Simple design and engineering fcr 

ONLY GIVES YOU THESE MATCHLESS FEATURES! 
SHAMPOOS the clothes • NEW, exclusive rinsing • QUIET, smoother par-

action formance 

• FEWER working parti 
NEW, softer action, 
washes cleanoi • EASIER 09 the clothes 

EXCLUSIVE Spln-Alr* damp-drying 

SUOPIS FURNITURE 

'I 

6921 Wide P«rJt Ave. EX 1-0911 
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ADVOKATO BIURAS 

frUNKESE 
LANKĖSI COLUMBUS, OHIO 

Ponia Sofija Smetonienė praleido 
ketvertą dienų Columbus, Ohio, vie
šėdama pas Joną ir Juzę Rouikus, 
savo gerus prietelius, su kuriais iš 
naujo suėjo į pažintį atvažiavusi 
Amerikon. Ponia Rouikienė ir jos 
broliai Grybai augo kartu su ponia 
Smetoniene Gavenonių dvare, kurį p. 
Smetonienės tėvai Charakauskai nuo
mojo (Pašvitinio par., Naciūnų vai., 
Panevėžio aps.), kur jų tėvas tarnavo 
prie arklių. 

Rouikai gyvena keletą mylių nuo 
miesto, ir ten greta turi savo tikį. 
Jaunesnis p. Rouitkienės brolis, Pet
ras Grybas, kuris taip pat turėjo ma
lonumo po keliasdešimt metų sutikti 
p. Smetonienę, kuri aplankė ir jų 
ūkį. 

Jonas Rouika, kilfes iš Žemaitijos, 
atvykęs Amerikon, pradėjo dirbti na
mų statybos srityje, ir dabar tuo 
amatu užsiima. Jis gyveno trumpai 
Clevelande, paskui išsikėlė į Akroną, 
ten prieš 25 metus statė lietuvių šv. 
Petro bažnyčią ir statė daug gyve
namų namų. Vėliau jie išsikėlė į Co
lumbus, kur jis taip pat namų staty
ba verčiasi. 

Ponios Smetonienės atsilankymo 
proga p. Grybai sukvietė pas save 
svečių, seniau čia gyvenančių ir nau
jakurių, kurių čia suvažiavo kelio
lika. Ponią Smetonienę į Columbus 
nuvežė Karpiai, ir svečiams susirin
kus Karpius parodė Clevelando Lie
tuvių Kultūrinio Darželio vaizdus, 
Lietuvos prezidento apsilankymą ir 
iškilmes darželyje, 1941 metais, ir 
prezidento laidotuvių filmas. 

Clevelandiečiai aplankė ir vietos 
biznierių, restorano savininką Kle
mensą Pocių, kur susipažino su pulk. 
J. M. Laurinaičių, vienu iš Lietuvių 
Kalbos Vadovo redaktorių, ir jo sū
num, jaunu kunigu. 

I Columbus atafyko trejetas lietuvių 
kunigų iš tremties, vienas gavo vie
tą kur toliau šioje diocezijoje, o kun. 
Laurinaitis ir kun. šuminas tebegy
vena mieste, asistentais. 

Ten taip pat gyvena Antanas Jase
vičius su savo žmona daktare ir jos 
tėvais, prof. Saldukas ir kiti, bet jie 
visi sako nuobodžiauja dėl £o, kad 
ten labai mažai tera savųjų. 

PIRMASIS VAIDINIMAS SJ 
SEZONĄ 

Pirmasis šio rudens vaidinimas 
įvyks sekmadienį, spalio 14 d. lietuvių 
salėje. Tą dieną 5 vai. po pietų bus 
statoma V. Alanto komedija "Buhal
terijos klaida" jau antrą kartą Cle
velande. Po vaidinimo numatyti šokiai 
ir bufetas. Statys V. Braziulio dra
mos studija, vaidinimą rengia — 
Vilniaus Krašto Lietuvių S-gos Cle
velando sk. Bilietai iš anksto nuo 
šio penktadienio gaunami Dirvoje, 
Muliolio įstaigoje ir sekmadienį po 
pamaldų spaudo* kioske parapijos sa
lėje. 

KULTŪROS FONDAS RENGIA 
DIDELI KONCERTĄ % 

lietuvių Kultūros Fondo Clevelan
do" skyrius spalio 28 d. (6:30 vai) 
Public Auditorium didžiojoj balių sa
lėj (ten kur buvo tremtinių globėjų 
pagerbimo vakaras ir vėliau Kaskas 
— Nauragio koncertas), vėl rengia 
didelį koncertą. Dalyvaus: J. Krišto-
laitytė, B. Smetonienė, Clevelande dai 
negirdėtas solistas baritonas Stasys 
Liepas ir Clevelando simfonijos or
kestro smuikininkas Vytautas Kušlei-
ka. Bilietai pradedami pardavinėti 
jau šios savaitės pabaigoj. 

VEIKIAMA METUVHJ—, fcATVIŲ 
^SUSIARTINIMUI 

Rugsėjo 30 Lietuvių salėje įvyko 
gausokas Lietuvių — Latvių Vieny
bės Clevelando skyriaus visuotinis 
susirinkimas, kurį gražiu žodžiu lie
tuviškai ir latviškai atidarė ligšiolinis 
šio skyriaus pirm., latvių rašytojas, 
Emils Skujenieks. Susirinkimui pir
mininkavo J. Čiuberkis. Aptarta lie
tuvių — latvių susiartinimo veiklos 
reikalai. Valdybon išrinkta: Antanas 
Mikaliūnas — pirm., pastorius Ja-
kobs Kugrens — vicepirm., Vilniaus 
universiteto teisių fakulteto narys 
Feliksas Mackus — lietuvių sekr., H. 
Sal.aks — latvių sekr., Edvardas Kar-
nėnas — spaudos ir propogandos ve
dėju, K. Priede — iždin., Alekas 
Banys — ūkio vedėju. Revizijos komi-
sijon išrinkti: Antanas Vilkaitis, Vil
ma Skujenieks ir Kamparas. Pasitar
ta 'dėl Latvijos nepriklausomybės su
kaktuvių minėjimo ir artimoje atei
tyje numatyta surengti lietuvių — 
latvių jaunimo susipažinimo vakarą. 

Latvių kolonija šiuo metu Cleve
lande jau turi virš tūkstančio narių. 

DOVANOS SPORTININKAMS 

Čyšiura su ateinantį sekmadienį, 
spalio 7 d. įvykstančiomis l«ngvosio» 

atletikos sezono uždarymo ruhgty-
nėmis, varžybų laimėtojams Jau yra 
gauta įvairių dovanų. Dovanas yra 
paskyrę žinomas Clevelando lietuvių 
veikėjas, brangenybių krautuvės sa
vininkas I. J. Šamas, 7007 Superior 
Ave., "Dirva", Clevelando Lietuvių 
Tremtinių Draugija ir Clevelando 
LSK "Žaibas". Laukiama dar dau 
giau dovanų iš keleto Clevelando lie
tuviškų organizacijų bei privačių as
menų. Labai malonu, kad Clevelando 
lietuviškoji visuomenė atkreipia dė
mesį į sportuojantį jaunimą. LSK 
"Žaibo" sportininkai yra labai dė
kingi už toki nuoširdų visuomenės 
pritarimą. 

VILNIEČIŲ SUSIRINKIMAS 

Šį sekmadienį, spalio 7 d., 11 ;30 
vai. čiurlioniečių patalpose kviečiamas 
Vilniaus Krašto Lietuvių S-gos, Cle
velando sk. narių susirinkimas. Gali 
dalyvauti ir norį būti S-gos nariais. 

POLIO TREMTINIŲ ŠEIMOJ 

Veterinarijos gydytojo J. Kregždės 
šeimoje, gyvenančių Avon, Ohio, duk
tė susirgo polio liga ir guli ligoninėje. 

Tai pirmas toks nelaimingas atsi
tikimas Clevelando lietuvių tremtinių 
šeimoje. 

NAUJIEJI MOKSLO METAI 

jau visur prasidėjo. Jie taip pat yra 
pradėti ir vienintelėje visame pasau
lyje lietuviškojoje Vasario šešio
liktosios gimnazijoje Diepholze (Vo
kietijoje). Ir Tamsta esi pakartotinai 
kviečiamas padėti šį brangų lietuviš
kumo židinį išlaikyti. Tad malonėki 
nors vieną dolerį paaukoti. Pinigus 
prašome siųsti šiuo adresu: S. La-
niauskas, 1434 E. 95 St., Cleveland, 
Ohio. Surinktieji pinigai per BALS'ą 
tuojau persiunčiami minėtąjai gim
nazijai. 

DIRVOS SKAITYTOJA NUO 
1919 METŲ 

Tarp ilgamečių Dirvos skaitytojų 
pačiame Clevelande, Marijona A. 
G a 1 k a u s k i e n ė, kilusi nuo 
Kavarsko, Amerikoje gyvenanti nuo 
1909 metų, yra viena iš ištikimiau
sių: Dirva ją lanko jau 32 metus! 

Sulaukusi žilos senatvės, užauginu
si ir išmokslinusi vaikus, su kuriais 
labai malonu lietuviškai pasikalbėti, 
gyvenanti nuosavuose namuose, 1325 
E. 65th St., Cleveland 3, Ohio, Mari
jona A. Galkauskienė yra susipratusi 
lietuvė ir amerikietė, gyvai besido
minti lietuviškais -reikalais, didelė 
tremtinių bičiulė. 

Tartum šiandien atvažiavus! fš Lie
tuvos, ji ilgisi savo gimtojo krašto, 
svajingos Augštaitijos, jos žalių lan
kų ir girių, sielojasi savo namiškiais 
Lietuvoje, iš jų dabar tik retkarčiais 
trumpus laiškus begaudama ir bi-
ianti jiems dažniau rašyti, nes gerai 
žinanti kas dedasi raudonųjų terori
zuojamoje Lietuvoje... 

Ed. K-nas 

Adv. Julius Smetona spalio 1 d. 
atidarė savo bitfrą lietuvių kaimy
nystėje, 7039 Superior Ave., antrame 
aukšte, kur paskirtomis valandomis 
priiminės klijentus teisių reikalais. 

DEVYNI DALYKAI VIENAME 
VAIDINIME ANT LEDO 

' Pereitą ketvirtadienį Arenoje pra
sidėjo ledo vaidinimai, kuriuos tikrai 
verta aplankyti. Programoje 9 askiri 
dalykai, sujungti į bendrą spalvingą 
"kaleidoskopą". Pirmas dalykas — 
"Čigonų Auksas", toliau "Kalėdų Var
pai", "Juke Box-Jamboree", "Lokio 
Teddy piknikas", "Ledo valsas", 
"Plunksnos paukščiai" ir kt. Vienas 
iš žymesniųjų dalykų yra ledo vai
dinimui pritaikyta "Pelenės" pasaka, 
pagal Disney "Cindarella" filmą. Fi
nalas "Minstrel Daze" apima visus 
dalyvius. Vaidina geriausi čiuožėjai. 

S T A T E M E N T  
of the ownership, management andI 
circulation reported by the Act of 
Congress of August 24, 1912, as amen-
Jet by the Act of March 3, 1933, and 
July 2, 1946 (Title 39, United States 
Code, Section 233). 

Of D'RV-V n,.blish»d w»»kly at .Cleveland, 
Ohio, for October I, 1951. • 
i- k' name8 ant* addresses of the pub-
isher. editor, managing editor, and business 
VrtK|CSu' al^ :  Puljlisher: Ohio Lithuanian 

j i n^, ' 6820 Superior Ave., Cleve-
T2, r- JJ

0hio:r^ditor - Vincas Rastenis. 
351 GiddinRs R d., Cleveland 3. Ohio; Mana-
lalu cf r-t~~ i'Balys Gaidžiunas, 1234 Ea?t 

_ " ^ Cleveland 8. Ohio; Business Ma
nger _ Vincas Rastenis. 1351 Giddings Rd.. 
-leveland 3. Ohio. 

The owner is: (If owned by a corpara 
ion, its name and address must be stated 

»nd also immediately thereunder the name: 
<nfj a" t*resses  °f stockholders owning or 
lolding I percent or more of total amount 
>r stock. If not owned by a corporation, 
he names and addresses af the individual 
,wnf^s  mus' ke Kiven. If owned by a part-
įership or other unincorporated firm, its 
name and address, as well as that of each 
ndividual member, must be siven) The 
Jhio Lithuanian Publishing Company, 6820 
uiperior Ave.. Cleveland 3. Ohio. Vincas 

Rastenis. 1351 Giddings Rd.. Cleveland 3 
Ohio; Ignas Sakalauskas, Chicago, III. Jo 
seph J. Bachunas. Tabor Farm, Sodus. Mich. 

The known bondholders, mortgagees, 
^nd other security holders owning or hol
ding 1 percent or more of total amount 
>( bonds, mortgages, or other securities-
ire: (If there are none, state.) Joseph J 
Jachunas. Tabor Farm. Sodus, Mich.; K. S 
Carpius, 315 East 264 St.. Euclid 17, Ohio; 
\nna F. Lape, Stony Brook. L. !., N. Y.; 

M. |. Colney, 148 Grand St., Watei^ury. Ct. 
4' Paragraphs 2 and 3 include, in caseb 

vhere the stockholders or holders appears 
upon the books of the company as trustec or in any other fiduciary relation, the name of the person or corporation for whom such 
trustee is acting; also the statements in 
the two paragraphs show affiant's full know
ledge and belief as to the circustances and 
conditions under which stockholders and se
curity holders who do not appear upon thr 

books of the company as trustees, hold stock 
and securities in a capacity other than that 

•of bona fide owner. 
5 The average number of copies of each 

issue of this publication sold or distributed, 
through the mails or otherwise, to paid sub
scribers during the 12 months preceding 
the date shown abovr was: (This informa
tion Is required from daily, weekly, semi-
weekly, and triweeklv newspapers only.) 
3.045 Vincas RASTENIS, 

Editor Ac Buiseness Manager 
Sworn to and subscribed before ma this 

4th day of October, 1951. ' 
tSEAL) PAUL P. CHALK0, 

Notary Public ,• 
My eommlMton txpitt* February 7, If 

GROCERIES—MEATS 

Norwood-Addision section. Establi
shed 20 yrs. Doing over $50.000 year 
gross. Excellent features-clean stock. 
Rent $85 month includes heat. Living 
quarters available. This store will 
make you independent. 

Stakich Realty 
15813 Waterloo 
KE 1-1934 

Rd. 

LARGE DOUBLE 

North of Superior off Norwood Rd. 
Six lovely rooms down — 5 up — large 
basement — 1 gas 1 coal furnace — 
Excellent condition in and out. Desi
rable neighborhood. An honest buy 
$13.700. 

fltfckich Realty 
1Š&13 Waterloo Rd. 
KE 1-1934 

CLEVELANDO RINKIMAI 
Nominaciniuose rinkkimuo s e 

antradieni balsavo vos per 100,-
000 clevelandiečių. Majoro vie
tai daugiausiai balsų gavo da
bartinis majoras Thomas A. 
Burke (beveik 51 tūkst.). Resp. 
kand. W. J. McDermoth gavo 
per 33 tūkst. Demokratų atski
lėlis C. A. Vanik tegavo apie 26 
tūkst. ir jo kandidatūra atkrito. 

22-oje apylinkėje, kur dau
giausia mūsų skaitytojų, j mies
to tarybą nominacijas laimėjo 
ligšiolinė tarybos narė Margaret 
McCaffery. Antroj vietoj nomi
nuotas J. P. McMahon. Abu de
mokratai. 

LANKYKITĖS SAVO KLUBE! 

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

Best Wishes To Our Friends 

and Patrons 

NEW YORK BAKERY 

9117 St. Clair Ave. GL 1-4660 

SALIONO BALDAI 

Sofa ir fotelis, be to, lova. 
Kreiptis 

7305 Hecker Ave. 

PARDUODAMAS 
2 šeimų namas 
1396 E. 53 St. 
Arba telefonu: 

RA 1-9688 

RKO Keith's 105th 
Spalio 3-9 d. "Force of Arm»" SU 

William Holden, Nancy Olson. 

* 

Nnujas žodvnn* 
V. Pėteraičio 

''Mažasis lietuviškai - angttSkas 
žodynas" 

Kaina $2.00. 

JOHN C HEISKELL 

naujas 6hio Bell Telefonų B-vė§ 
skelbimų vedėjas, paskirtas vie
ton i pensiją pasitraukusio A. 
F. Hardmano. šio skyriaus už
davinys yra rūpintis telefono 
naudojimo plėtimu* ir telefono 
patobulinimų išgarsinimu bei ii-

aiškinimu visuomenei. 

George Waylonis 
keturių vyrų orkestras [vairiems 
parengimams. Prieinama kaina. 
Tel.: 

UL 1-2993 

JONAS G. 
P O L T E E  

L i e t u v i s  
Namų Maliavotojas 

Popieriuotojas 
Apkainavimas ar patari
mas reikale jusų namo 
pagražinimo suteikiama 

nemokamai. 

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

A 

NO BETTER 
TERMS 

ANYWHERE 
LOANS TO 

R E P A I R ,  M A I N T A I N ,  
MODERNIZE YOUR HOME 
OR BUSINESS PROPERTY 

'/A 
THI SANK rOI All THI MOFll 

J ū s ų  p i n i g i n ė s  d r a u g a s  
yra M O N C R I E F 

ŠILDYMO IR ORO VĖSINIMO SISTEMA 
7 

T H E  H E N R Y  F U R N A C E  C O . ,  Medina, Ohio 

G A S AS 

ALIEJUS, 

A N G L I S  

Mes duodam it Skeletam Eagle Stamps 

THE MAY CO'S BASEMENT 

Clearance! 

BUVO 2.99 Dydis 12x34 coliai... 
Tai puikūs naujoviško kilpinio audimo medvilni
niai kilimai, kurie įneša malonaus jaukumo į jūsų 
namų miegamuosius, vonias, koridorius. Kiek
viena kilpa yra tvirtai jausta ir nėra pavojaus 
ištraukti. Populiarios spalvos. 

BUVO 3.99 Dydis 24x45 coliai.. 2.99 
Atsiprašom; Paštu ar telefonu neužsakoma 

, Basement Rug Department 
> Buement Men's Furnishing D*|Murt*pat 

lyrai! Specialus pirkinys! 
2.95 Ir 3.95 puikaus darbo 

pusdrobiniai 

Marškiniai 
.38 

ydingi 

VyriSki geros rūšies saflforiRuoti* pu»-
irobes marškiniai siūlomi jums šią žemąg 
Žema kaina tik todėl, kad tai specialu# 
pirkinys. Rinkitės iš daugelio įvairii^ 
spalvų ir stilių, įdomių audimo rūšiųį 
Pydžiai 14 iki 17 ir 32* iki 35. 

* Maximum susitraukimas 1% 

Atsiprašom: Paštu »lr telefo£f» . 
-7 Miiiimktilin 

.. yjfUT 
'ič? n i JieA ik; t''Hi. >• t*i«i 5 'J\,, f 

; t 'i't 

LIETUVIU BANKE 
GALIMA ATLIKTI DAUG REIKALŲ 

Piniginės santaupos — kiekviena taupymo knygelė — 
čia yra apdraustos iki j£10,000 per Federal Insurance Cor., 
J. A. V. valdžios apsaugoje. 

Čia gaunamos paskolos namams pirkti arba statyti, 
galima užsimokėti už gasą, elekrą, keisti čekius, pinigines 
perlaidas (Money orders) arba rengiantis kelionėn galima 
įsigyti kelioninių (Traveler) čekių, ir kitais reikalais, čia 
galkna gauti gerų patarimų. 

Darbo valandos nuo 9J80 ik) SfOG vai. 
Trečiadieniais iki 12:00, šeštadieniais iki 1:00 vai. 

THE SUPERIOR SAVINGS 
AND LOAN ASS'N. 

6712 Superior A*ve. HE 1-2498 

C l e v e l a n d ,  O h i  a <  .  

P J KKRSIS 
^#09-12 Society for Savings Bldg.—Cleveland, OMe 

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

kitės į mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai
riuose apdraudos-insurance reikaluose. 

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

•M* 

Pilnai padengta apdrauda UTah 1-4515 

WM. DEBBS PAINTING CO. 
WM. DEBESIS 

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

I J S AMAS JEWELER 
Persikėle į naują did^sjįf ir gražesnę krautuvę 

7007 Superior Ave. Greta Ezella Theatre 

D&kur jau lurime didesni rinkinį Deimantų, žiedų, Laik-
fpdčtiy ir visokių gr&ždaikčiij, už nupigintą kainą. 

Wilkelis Funeral Home 
f aidžios pripažinta laidotuvių direktore 

Aldona Wilkelis - Wirby 

Pilnas laidotuvių patarnavimas 
«~OAMMOND VARGONAI PBB &ERMENIS-— 

m 

i ^ 

6202 SUPERIOR AVE. HEnderson 1-9292 

JAKUBS & SON 
fUNERAL HOM5 

iP§8įnama8 oras Jūsų patoguithrt 

Bella E. Jakubs & William Į, Jakubs 
Lfcensljuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 

25 metai simpatingo ir rimto patarnavimo 
•621 Edna Av«m 

f' 
1 t-r' i  ̂  

cmtcatt 1-17U t 

-t , 

-i? 



DIRVA THE FIELD 

ir administracijos adresas — ĖflRVA, 6828 9\lf>erior Avenue, Cleveland 3, Ohio. — Telefonas: ENdicott 1 -44<50 
Redaktorius Vincns RASTENIS (buto telefonas: UTah 1-6747) Redaktorius Baly3 GAID21UNAS (buto telefonas: GArfielci I-740O). 

Joje lankėsi dešimtys tūkstančių amerikiečių ir 
gėrėjosi lietuvių tautiniu menu 

Čia dedamame paveiksle mato
mas Brocktono liet. įrengtos lie
tuviškos "bakūžes'' vaizdas ne
seniai įvykusios parodos metu, 
o kampe matoma, kaip atrodo 
toji pati "bakūžė" iš lauko. 

Brocktono (Mass.) lietuviai 
turi pagrindo pasididžiuoti, ir 
šiais metais susiorganizavę daly
vauti metinėje parodoje — mu
gėje, šį kartą pasirodydami su 
lietuvių tautinio meno kūriniais. 
Šį kartą gražus pasirodymas 
įvyko dėka dail. Tamošaitienės 
dalyvavimo, kurios rinkiniai, 
dirbiniai ir parodomas pats dar
bo vyksmas visada yra patrauk
lus reginys lygiai niekad to ne
mačiusiems, lygiai ir mums, lie
tuviams, kuriems visa tai yra 
taip sava. Be to, prie parodos 
turiningumo daug prisidėjo ir 
kaimynystėje gyveną meninin
kai: prof. Ign. Končius (koply
tėlės, kryžiai, rūpintojėliai ir 
kt.), inž. E. Manys (kryžiai) ir 
Vacl. Senuta (lėkštės, vytis ir 
kt.). Dar buvo ir šiaip iš paski
rų asmenų į parodą surinkta 
{Vairių gintaro ir odos dirbiniu. 
Atidarymo metu buvo parodyti 
ir tautiniai šokiai (Grabliauskie-
nes vadovaujama grupė)..Atida
rymo programai vadovavo vil
nietis Petras Viščinis, kuris ypa
tingai daug energijos padėjęs 
šių metų parodai surengti. 

"Bakūžės" tvarkymu ir paro
dos rengimu rūpinosi "Bakūžės" 
taryba, sudaryta iš 21 asmens, 
septynių organizacijų a.stovų — 
Sandaros kuopos, Franklino klu
bo, Kazimiero klubo, Roko klu
bo, Piliečių klubo, SLA kuopos 
ir tremtinių komiteto. Oficialiai 
"Bakūžės" taryboje dalyvauja ir 
Vietos Katalikų Federacijos sky
rius, tačiau faktiškai nuo šių 
metų vasario mėnesio prie jokio 
darbo Čia nebeprisideda. "Ba
kūžės" valdybą sudaro: dr. Alg. 
Vaitkus, J. Samsonas — vicepir
mininkas, M. Tubis — sekreto
rius, ir A. Strumskis — iždinin
kas. Visi senosios ateivių kartos 
veikėjai, šios parodos rengimo 
komisijos pirmininku buvo P. 
Viščinis, tremtinių komiteto at
stovas, o programos komisijos 
pirmininku — senosios kartos 
veikėjas K. Yurgeliūnas. 

Vienas iš dalyvavusių parodos 
atidaryme rašo: "Parodą vien 

tik pirmą dieną aplankė apie 
7-8000 tautiečių ir ypač kitatau
čių. Susidariusios eilės prie ba
kūžės rodė didelį susidomėjimą. 
Parodoje išstatytos audžiamo
sios staklės su audėja traukia 
visų dėmesį. Bakūžė įrengta la
bai švariai ir tai žavi kiekvieną 
lankytoją, patraukia nepapras
tais spalvų deriniais. Dail. Ta
mošaitienė turėjo atsivežusi pen
kis įžymius kilimus: Pirmosios 
Kalėdos Kanadoje, Eglė žalčių 
karalienė, Mindaugo krikštas, 
Tautiniai šokiai ir Mano tėviškė. 
Bakūžė stovi labai gražioj vietoj, 
nes Brocktono lietuviai savo lai
ku taip gerai pasirengė, kad pa

rodoje gavo pirmą premiją ir 
teisę išsirinkti savo bakūžei to
kią vietą, kuri geriausiai tiko ir 
patiko. Prie parodos dabar vei
kia ir užkandinė, kurioje užėju
sieji turi progos pasivaišinti lie
tuviškais valgiais." ' 

Pernai toje vietoje buvo su
rengta Lietuvos genocido paro
da, šįmet lietuvių tautinio me
no. Brocktoniečiai už tai nusi
pelno didelės padekqp nuo visų 
tautiečių, kadangi tos parodos 
tikrai reikšmingos, nes jas ap
lanko daug dešimčių tūkstančių 
amerikečių ir, be abejo, palieka 
jų sąmonėje gražių prisiminimų 
apie lietuvius. 

VAJAUS KONCERTAS NEW YORKE 
Didžiojo New Yorko tremtinių 

šalpos savaitė baigiama didžiuliu 
koncertu spalio 7 d. 'Pradžia 4 
vai. p. p. 

Programoje dalyvauti Vajaus 
Komiteto pakviesti lietuviai me
nininkai mielai sutiko savo ta
lentais prisidėti pagelbėti ben
dram darbui — paremti Vokieti
joje likusiems lietuviams, ypač 
seneliams, ligoniams, našlėms. 

Kauno ir Vilniasu operų so
listė Felicija Pupėnaitė - Vasi
liauskienė padainuos gražių lie
tuvių liaudies dainelių ir operos 
arijų. Pupėnaitė mokėsi Rygoj 
ir Kaune. Vokietijoj koncertavo 
lietuvį stovyklose ir kitatau
čiams. 

Solistei- Pupėnaitei akompa
nuos Aleksas Mrozinskas, brook-
lyniečiams jau pažįstamas lietu
vių koncertų akompaniatorius. 
Lietuvoje jis buvo valstybinio 
radijo akompaniatorius, ir dai
nininkų mėgiamiausias pianu 
palydovas. 

Dramos aktorė Ase Dauguvie
tytė koncerte deklamuos rašy
tojos Nelės Mazalaitės kūrybą. 
Dauguvietytė vaidinti pradėjo 
Šiauliuose, o prieš išvykdama iš 
Lietuvos ji vaidino Kauno jau
nimo dramos teatre. Vokietijo
je, drauge su kitais dramos ak
toriais, dirbo Augsburgo teatre. 

Brooklyno Operetės choras at
liks didžiąją programos dalį. 
Šiuo metu choras auga savo na
riais ir repertuaro turtingumu 

bei jo atlikimu. Chorą diriguoja 
Mykolas Liuberskis, buvęs Lie
tuvoje eilės chorų vedėju, tarp 
jų ir Perkūno choro dirigentu. 
Vokietijoje vadovavo Aušrinės 
chorui. 

Po koncerto šokiams gros 
Adolėmo Jezavito orkestras, pa
vasarį minės 20 m. kai groja 
lietuvių programose. 

Koncerte bus žymių svečių, 
kurių tarpe ir tik iš Europos 
atvykęs vyskupas V. Brizgys. 
Jis amerikiečiams perduos Eu
ropoje likusiųjų lietuvių sveiki
nimus. 

šis koncertas yra pirmasis po 
vasaros atostogų ir tremtinių 
vajaus užbaigos proga, tikimasi, 
kad svečiai gausiai pripildys sa
lę, kurioj gali sutilpti per 2,000 
asmenų. Koncertas vyks Lost 
Batalion salėje, 93-29 Queens 
Blvd., Elmhurst, L.I., N.Y. 

Seniausias ir gražiausiai ilius 
truotas lietuviškos minties žur

nalas. 

MARGUTIS 
Jsteigė kompozitorius 

A. VANAGAITIS 
Kaina metams $2.00 

Susipažinti siunčiamas 
dovanai. 

6755 So. Western Ave 
Chicago 36, 111. 

D u  j a u t r i e j i  p a s a u l i o  ž i d i n i a i  
"Ketvirtadienį, spalio 4 d. 

Tamsta esi prašomas apleisti šį 
kraštą" — tokį įsakymą yra ga
vę 300 britų piliečių Abadane, 
Irane, šis įsakymas reiškia, kad 
ilgai užtrukęs persų ir britų gin
čas yra jau priėjęs prie galuti
nių sprendimų. Pereitą savaitę 
Ii*ano krizė buvo pasiekusi dide
lės įtampos, kai britų kabinetas 
jau buvo apsisprendęs jėgos 
priemonėmis išlaikyti Abadano 
naftos valyklas ir, aišku, jei bū
tų buvę pradeda vykdyti, vid. 
rytuose būtų galėjęs kilti karas. 
Amerikai įsikišus, susilaikyta 
nuo karinių veiksmų ir pereita 
prie politiniai — diplomatinės 
procedūros. Pereitą pirmadienį 
Saugumo Taryba jau turėjo 
svarstyti šį ginčą, bet persams 
paprašius, svarstymas atidėtas, 
dideliam britų nepasitenkinimui, 
10 dienų, ne viliau spalio 11 d. 

Amerikiečiai neremia jėgos 
politikos 

Kaip pažymi "N. Y. Times", 
artėją parlamento rinkimai An
glijoje žymiai su komplikavo bri
tų kabineto pasitarimus Irano 
krizės reikalu. Buvo balsų, kad 
britų prakišimas Abadane galįs 
labai atsiliepti į balsavimų rezul
tatus darbiečių partijos nenau
dai. Net ir viešioji opinija, pav. 
įtakingasis "Times", reikalavęs 
panaudoti jėgą. Tačiau -spau
džiant Washingtonui, dažnėjant 
jo notoms ir, kaip spėjama, jose 
ryškėjant nusistatymui neremti 
britų tuo atveju, jei jie panau
dosią jėgą, laimėjo nuosaikioji 
nuomonė ir britai pasiryžo visą 
reikalą perduoti Saungumo Ta
rybai. Jie tikisi, kad Taryba 
"įsakysianti" Iranui laikytis 
Tarptautinio Tribunolo Hagoje 
liepos 5 d. nurodymo, kuriuo ei
nant, ligi pasiekiant susitarimo 
naftos ginče, turi būti prisilaiko
ma "status quo", t. y. ligšiolinės 
padėties. Sunku dabar pasakyti, 
kokio sprendimo prieis atidėta
sis Tarybos posėdis, tačiau yra 
aišku, kad posėdis praeis nema
žoje įtampoje, juo labiau, kad 
žada jame dalyvauti, kaip ginčo 
šalies atstovas, ir Irano minis-
teris pirm. Mossadegh. Atrodo, 
kad ir šio ketvirtadienio persų 
ultimatumas britams turės būti 
atšauktas — priešingu atveju 
Iranas nebūtų sutikęs dalyvauti 
Saugumo Tarybos posėdyje. Iš 
kitos pusės, posėdžio atidėjimas 
nėra atsitiktinis dalykas — jis 
slepia keletą nežinomųjų. Aiš
kus, nors ir paslaptingas yra ir 
sovietų vaidmuo visame ginče. 
Iš jų beveik tikrai laukiama ve
to teisės panaudojimo tuo at
veju — jis gi taip pat beveik 
tikras — jei Tarybos dauguma 
paremsianti britų pasiūlymą. 

Ar pavyko De Gasperi kelionė? 

Washantonui ir Londonui be
sikeičiant notomis Irano reikalu, 
JAV sostinėje tris dienas vedęs 
įtemptas derybas ir pasitarimus, 
Italijos minister is pirm. De Gas
peri, aplankęs dar New Yorką, 
išvargęs, bet patenkintas išvyko 
atgal į Italiją. Svarbiausi pasi— 
tarimų objektai buvo šie: gink
lavimosi apribojimo panaikini
mas, Triesto klausimas ir ita
lų ūkinio pobūdžio prašymai. 
Pirmuoju klausimu, teigiamai 
trims didiesiems susitarus dar 
anksčiau, prieita greito sprendi
mo — italai galės didint savo 
gnkluotas pajėgas daugiau kaip 
numatyta sutarty, jei šiam nu
tarimui pritars bent dauguma 
iš 21 sutarties signatarų. Tries
to klausimas nėra pajudėjęs pir
myn. Ekonominiai klausimai — 
vieni opiausių šių dienų Italijai, 
turint galvoje jos du milionus 
bedarbių — pajudinti tik pra
bėgomis, nors JAV ir pasižadėjo 
finansiniai paremti italų sunkio
sios pramones planus. , 

Iranas ir Vokietija 

Peronas suvaidinęs spektaklį? 

Pereito penktadienio Argenti
nos pučas — "revoliucija", pa
sibaigusi greitai ir prezidento 
Perono laimėjimu, daug kur už
sieny sukėlė skeptiškas nuotai
kas. Esą, artėjant prezidento 
rinkimams (spalio m.) reikalin
ga buvo suvaidinti "revoliuciją", 
nes stokojant entuziazmo, rei
kėję kiek pakelti rinkikų nuo
taikas. Kiti spėliojimai — Pe
ronui jaučiantis stipriai, jis ban
dysiąs pravesti savo pagarsėju
sios žmonos Evitos kandidatūrą 
į viceprezidentus, nors ji prieš 
mėnesį ir buvo atsisakiusi visų 
politinių ambicijų. 

Bonnos pasitarimai ir 
Deutsche Einheit 

Kaip ir buvo galima tikėtis, 
vakarų okupantų pasitarimai, 
tiksliau — derybos su Adenaue
rio Bonnos vyriausybe, neina 
taip sklandžiai, kaip atrodytų. 
Vokiečiai jaučiasi stipriai ir sta
to vis didesnius reikalavimus. 
Kancleris Adenaueris jau vaka
rų ir įspėtas, kad girdi, principų 
sąskaiton tegul jie nesitiki ko
kių nors nuolaidų. Pirmadieni 
pasitarimai, po pertraukos, vėl 
tęsiami ir atrodo, galės pasiekti 
dramatinių epizodų. Reikia čia 
pastebėti, kad vokiečiai siekią 
dviejų tikslų — vienas jų, tai 
nepriklausomybė — Souveraeni-

taet, antrasis — vienybė su ry
tine Vokietijos dalimi — Ein
heit." šis Einheit klausimas ir 
sudaro tikrą Achilo pėdą ir pra
deda vis labiau aštrinti rytų ir 
vakarų žaidimą dėl Vokietijos. 
Vakarams principe susitarus su
teikti Vak. Vokietijai suvereni
nes teises, duoti įvairių nuolaidų 
ir už tai gauti jų karius Atlanto 
valstybių armijai, komunistai 
nejuokais subruzdo ir ėmėsi ini
ciatyvos sėsdami ant aiškiai tvir
to Einheit arkliuko. Rytų Vo
kietijos min. pirm. Otto Grote-
wohlio, sovietų remiamą, pasiū
lymą abiejų Vokietijų atstovams 
tartis dėl bendrų rinkimų jau 
svarstė ir okupantų vadai ir pa
čių vokiečių Bundestag'as — 
parlamentas, šis pastarasis nu
taręs pastatyti sąlygas dėl ga
rantijų pravesti laisvus rinki
mus, leisti politinę laisvę visam 
krašte ir laisvai judėti visoje 
vokiečių teritorijoje. Aišku, rytų 
komunistai | tai atsakė naujais 
puolimais. 

# 

Dr. Schumacherlo šešėlis ir 
opozicija 

Dr. Schumacherio vedama so
cialistų partija, vis labiau pa
brėždama savo nacionalistinį po
būdi, priešinasi Washingtono nu
tarimams, nurodydama, kad vo
kiečiai per maža gautų suvere
numo ir kt. Nors jo partija nėra 
pakankamai stipri atsverti Ade-

"THE LATVIAN TRSO" CLEVELANDE 
Clevelando latvių draugijos š. 

m. spalio 10 d. Lietuvių salėje 
rengiamas "The Latvian Trio" 
koncertas yra susilaukęs didelio 
latviškosios ir lietuviškosios vi
suomenės susidomėjimo. Ir ne 
be reikalo: čia turime trejukę, 
nors metais jaunų, bet rimtų, 
jau gerokai pasižymėjusių mu
zikų, kurie baigę Rygos konser
vatoriją ir pasitobulinę kituose 
Europos kraštuose pas tų kraš
tų muzikos įžymybes. Jau nepri
klausomoje tėvynėje jie yra tu
rėję su viršum 300 trio ir solo 
koncertų, be to, tremties metu 
Vokietijoje paskirai ir įvairiuose 
sąstatuose yra aplankę kone vi
sas tremtinių stovyklas. 

JAV "The Latvian Trio" gi
mimo dieną galima skaityti 1950 
m. rugsėjo 29 d., nes tada įvyko 
jų pirmas koncertas Shelby, N. 
C. Nuo to laiko trio jau suspėjo 
pasirodyti daugely koncertų 
įvairiuose JAV centruose, k. a. 
Columbus, Ohio; Indianapolis, 
Ind.; Chicago, 111.; Minneapolis, 
Minn.; Bismark ir Minot, N. D.; 
Lincoln, Nebr.; Nashville, Tenn. 
ir t.t. Visur juos lydėjo didžiau
sias pasisekimas ir geriausios 

kritikos., 
Dabar trio, kurio sąstate Vik-

tors Ziedonis (smuikas), Ingus 
Naruns (violončelė) ir Volde-
mars Melkis (pianas), pradėję 
ilgesnę koncertų kelionę po Ry
tinę Ameriką. Kaip jau minėta, 
spalio 10 d. jie aplankys ir Cle-
velandą, kur 7:30 vai. Lietuvių 
salėje patieks klausytojams pa
rinktą programą — ne vien kla
sikinės kamerinės muzikos pa
vyzdžių (Vivaldi ir Čaikovskis), 
bet ir plačiau pažįstamų Liszto, 
Debussy, Moszkowskio ir kt. kū
rinių. Tarp tų girdėsime ir lat
vių kompozitoriaus Em. Darži
nio Latvijoje labai pragarsėjusį 
Valse Melancholique. Kiekvienas 
savo ypatingus gabumus paro
dys ir solo kūriniuose, kur išgir
sime Frescobaldi, Popper, Wie-
niawski, Sarasate ir Chopin. 

Reikia tikėtis, kad nei vienas 
muzikos mėgėjas nepraleis šios 
progos išklausyti šį turiningą, 
aukštos vertės koncertą. Stein-
way pianas koncertui nuomuo-
jamas ir Halle Bros. firmos. Bi
lietai, kuriuos patariama įsigyti 
išanksto, gaunami DIRVOS re
dakcijoje. 

nauerio vyriausybę būsimuose 
sprendimuose, bet atsiranda ir 
kitų jėgų, kurios sudarys kliu* 
vinius greitesniam reikalo spren
dimui. Tai generolai ir buvę ka
riai, kurie nesutinka su vokiečių 
padėtimi naujoje gynybos orga
nizacijoje. Pramonininkai, Lais
vosios Demokratinės Partijos 
atstovaujami, priešinasi SchU-
mano planui. Taigi, Adenaueris 
turi nemažą opoziją, tačiau iš 
kitos pusės, jis laikomas esąs 
stiprioje pozicijoje ir nesąs lin
kęs pasiduoti kraštutinėms na
cionalistinėms nuotaikoms.. 

Korėjoje taikos viltys blėsta 

JAV gen. O. N. Bradley if 
Valst. Departžlmefito specialisto 
sovietų reikalams Ch. E. Bom-
len atsilankymas Tokio ir Korė
joje, kaip manoma, reiškia, kad 
Washingtonas nutaręs daryti iš
vadas iš įstrigusių derybų su 
komunistais. Pasitarimai parodę, 
kad ruošiamasi visokiems even
tualumams iš abiejų pusių ir 
kad tenka laukti karo veiksmų 
paaštrėjimo ir, gal, karo išsiplė
timo. Tad sprendimai turi būti 
skubūs. | 

V. Rimvydas 

NEWA.RKF. RENGIA 
LINKSMĄ VAKARĄ 

Praėjus vasaros karščiams ir 
atostogoms, Newarko A. L. Tau
tinės Sąjungos skyrius pasiriicM 
šė rudens veiklai. Skyriaus val
dyba yra nutarusi suruošti eilę 
viešų paskaitų, vakarienių ir 
bent keletą koncertų ar v&ūUni-
mų. 

Pirmas toks vaidinimas ren
giamas lapkričio 4 d. 6 vai. vak. 
šv. Jurgio Draugijos salėje, 182 
New York Ave., Newarke. Pro
gramą atliks artistas Vitalis Žu
kauskas, buvęs Lietuvos Valsty
binio -Teatro aktorius, pafdedM* 
mas Linksmųjų Brolių. 

V. Žukauskas gerai žinomttl 
New Yorko lietuvių publikai, ku
riuos nekartą jau yra linksminęs 
savo juokais ir anekdotais. Da
bar pirmukart bus gera proga 
ir Newarko bei apylinkės lietu
viams pamatyti jį ir jo trupę, 
išgirsti tikrai reto humuro ir ge
rokai prisijuokti. Tad visi Ne
warko apylinkės lietuviai kvie
čiami lapkričio mėn. 4 d.: pasi-
matom šv. Jurgio Draugijos sa? 
lėje. Po vaidinimo šokiai, užkan
džiai ir baras. 

P. Mačiulaitis 

KADA GIRDIMAS 
AMERIKOS BALSAS 

LIETUVIŠKAI? 
Amerikos Balso lietuviškoji 

programa Lietuvai perduodama 
iš įvairių stočių bent penkis 
kartus kasdien, nors iš viso bū
na tik dvi skirtingos programos 
per dieną. 

Bangų ilgis — 13, 16, 25, 31, 
41 ir 49 metrai (trumpųjų ban
gų skalėje). Amerikoje girdėti 
galima tik turint trumpųjų ban
gų imtuvus. Patirta, kad čia ge
riausiai girdima 16, 25 ar 31 
metro banga (kaip kur, reikia 
bandyti). Geriausias klausyti 
laikas 4:45 vai. p. p., o rytiniuo
se pakraščiuose taip pat ir 11:00 
vai. iš ryto standartiniu Rytinės 
Amerikos laiku. Chicagoje tai 
bus 3:45 p. p. ir 10:00 iš ryto. 

Klausantieji, žinoma, išgiip 
visai kitokias programas perda
vimo valandas, bet tai yra va
landos Lietuvos laiku. Pvz., ka

da New Yorke ar Clevelande yra 
4:45, tai Lietuvoje (kur laikro
džiai dabar nustatyti pagal Mas
kva) yra jau 12:45 naktį. Čio
nykštė 11 valanda dienos atitin
ka 7 vai vak. Lietuvoje, 
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