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Pirmieji 
I LT I ES 

nariai
Prieš trejatą mėnesių ofįcįą-

’ liai buvo įregistruota VILTIS, 
' spaudos ir radio draugiją. Jos 

, tiksluose, pirmoj eHėj, įrhšyta—-
rūpintis tautinės minties spauda, 

gflįjfež; ?j^Ū-organizacinių paruošiamų- 
darbų, mes jau galime skelb- 

” ti pirmuosius narius. Tai pirmo
sios. kregždės, pirmosios talkos 

. plytos į mūsų užsimotą pastaty
ti pastatą.

Tik pradėjus darbą mes po 
savaitės susilaukėme', gąsdinimų: 
kad, girdi, čid jau daug būta 
panašios apimties bandymų, ir 
visi pasibaigę nesėkmėmis. At
seit, ir iš šio'reikalo nieko neiš-

• eis; Iniciatoriai buvo ir tebėra 
kitos nuomones, ypač, kad Ne-

" . priklausomoje LietuĮįbje .turėjo-
į me visą eilę panašių pavyzdžių,
J ir daliai iniciatorių praktiškai

■ teko panašų darbą dirbti.
Keli pirmieji šių metų mene

siai, be abejojimo, praeis narių
• telkimo ženkle. Mums svarbu, 

kad į Vilties draugiją susitelktų 
galimai daugiau narių, ir ypač 
susitelktų galimai didesnis ka
pitalas. Pagal kapitalo dydį bus 
vykdomi ir darbai.

Mes -gauname laiškų, kuriuose 
klausia apie tai, ar jau tuoj bus 
leidžiamas dienraštis, a/ tuoj 
bus pradėtas leisti žurnalas, kas 
vadovaus Draugijai. Tikrai gai
la, kad į tuos klausimus negali
me atsakyti, nes jie/nepriklauso 
vienu iniciatorių valiai. Tie klau
simai priklauso- visiems Vilties 
draugijos nariamš. Kai tik bus 
sutelktas didesnis narių ' skai,- 

: čius, tuoj bus; šaukiamus djaii; 
i-s-^^gljos ■narių-Busirihkimas ('nariai 

savo valią galės pareikšti bal
savimo keliu ir nedalyvaudami 
susirinkime, bet įgaliodami ar
timuosius, kurie galės dalyvau
ti). '■ : '

- į Vilties draugiją iki šio laiko 
įstojo šie asmenys, pagal įsto
jimo eilę:

1. Venskus Vladas,
~ Venezuela ............ 100 dol.

2. Šidiškis Tomas,
Vokietija .........  25'

3. Rastenienė Emilija;
Cleveland____500

4. Rastenis Vincas,
Cleveland...............

5. Kiaunė Jurgis,
Brooklyn ...............

6. Ulėnas Petras,
• Brooklyn .... . ......
7. Senikas Antanas,

Brooklyn .... ........
8. Senikas Danutė,

Brooklyn .... ..;....L..
9. Butkus Juoząs,

Brooklyn . .....  • 10 „
10. Abraitis Vytautas,

Brooklyn .... .....
11. Siliūnas Gražina,

Brooklyn ...............
12. Siliūnas Kazys,

Brooklyn ..... . .......
13. Kondrotas Juozas,

Brooklyn ...............
14. Tautinės S-gos 

Clevelando skyrius
15. šulaitis Pranas,

. Chicagi) ......... .....

&
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A . Chicago .........
16. Lapienė Pranė, 

Stony Brook .
17. Šiaučiūnas Stasys, 

Johnson CIty r...!...

KĄ ŽADA PASAULIUI 
1952 METAI? ■

Senųjų metų pabaigą visam 
pasauly žymėjo įvairios nelai
mės — Atlantas su savo aud
ringais vandenimis ir dideliais 
vėjais sukėlė * daug rūpesčio 
Anglijos, Prancūzijos, Olandijos 
pajūrio gyventojams, buvo ir 
žmonių aukų.' Amerikos gyven
tojus vėl sukrėtė labai padaž- 
nėjusios lėktuvų katastrofos — 
dužo ne tik kariniai, bet ir civi
linio susisiekimo lėktuvai. ^At
lanto audroms siaučiant britų 
yyriailsybės j galva Churchillis 
net 3 dienas pavėlavo išplaukti į 
seniai numatytą pasimatymą su 
prezidentu Trumanu Washing- 
tone. Naujiesiems metams pra
sidėjus, pasibaigus ar besibai
giant politikų .švenčių atosto
goms, pasaulis vėl grįžta į nor
malias vėžes, o įvairių Ičontįnen- 
tų gyventojai kelia šiam laiko
tarpiui įprastus klausimus — ką 
atneš pasauliui Šie naujieji me
tai? Pastovią taiką? Naujojo 
pasaulio karo sprogimą? Toliau 
tebetęsiamą karo įtampą? Ar 
įvairias valstybes toliau tebe
vargins ūkinio pobūdžio naštos? 
Europa toliau bus:'stiprinama 
kariniu pdžiūHb# ■ iflK-kiįiįj' “ 
•Amerika ? Jei; vy riatį^bė!,toi „ 
leis bilionūs dol. ginklavimosi 
reikalams, ar nemažės krašto 
gyvenimo standartas?

Pasižvalgius amerikiečių nuo
monėse nesunku šių metų pra
džioje susidaryti toks apytikris 
vaizdas — nesitikima, kad karo 
įtampa mažėtų, bet ir nemano
ma, kad šiais .metais kiltų nau
jasis karas. Europą tikimasi su
stiprinti dar labiau ir čia Ame
rika turėsianti pakelti naujų au
kų. Vis dėlto, Amerikos gyven
tojų gyvenimo lygis nemažėsjąs 
— atvirkščiai, dėt augančios ga
mybos karo reikalams esama 
daug duomenų spėti, kad nedar
bas krašte mažėsiąs, didėsią dar
bininkų uždarbiai, kiek mažė- 
siančios ir kai kurių maisto'pro- 
duktų kainos.

KARO ĮTAMPA IR 
OPTIMIZMAS
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10. „
Skelbdami pirmuosius narius 

•mes tikime,- kad greitu laiku 
, • kas ■ savaite, galėsime skelbti 

naujus'ir. naujus narių sąrašus.

/ ATSKIRAIS
t* NUMERIAISP PERKANTIEMS

, \Nuo šiol atskiri !’Dirvos” nu- 
lųerial parduodami ,po 10 centų. 
Maloniai prašome tątai įsidėmė
ti atskirų numerių’ pirkėjus ir 

sdayčjus; '
.įfe jį

TEISININKU 
DRAUGIJOS 
VADOVYBĖ

Lietuvių Teisininkų Draugija 
Užsienyje (buv. Lietuvių Teisi
ninkų Tremtinių Draugija) įžen
gė į naują savo gyvavimo lai
kotarpį. Ji kelių mėnesių laiko
tarpyje vėl susiorganizavo į 
skyriiis ir seniūnijas. Dabar 
veikia 16 skyrių ir 10 seniūnijų. .

Skyriaišiuo, metu veikia: Bos
tone, Chicagoje, Cleveįande, De
troite, .Los Angeles, New Yorke 
ir Philadelphijoje. Kanadoje yra 
įsteigę ■ Moritrealyje ir Toron- : 
to, Australijoje — Adelaidėje; 
Seniūnijos veikia šiose vietose: 
Baltimorėje, Hartforde,. Roches- 
toryje, Kanadoje Hamiltone, ;; 
Australijoje — Melbourne ir 
Šydneyjuje, Vokietijoje — Diep- 
holze ir Muenchėne, Be to, yoi-'' 
kia Anglijos ir Venecuelos se
niūnijos.

Lietuvių teisininkų tremtyje ■ 
yra suregistruota: JAV -y-270, '
Australijoje — 40, Kanadoje — 
40, Vokietijoje — 34, Anglijoje 
—; 6; Prancūzijoje — 5, Argėn-. 
tinoję — 4, . Venecueloje ■— 4, ?
Kolumbijoje 3, Švedijoje — 
4, Pakistane — 1, viso 408 as- 1; 
menys. 1 ■

Draugijai priklauso apie 250. 
asmenų (dar negalutinais duo
menimis) Philadelphijoje ir Ikjs 
Angeles įsijungė o kitur akty
viai bendrauja ir amerikiečiai 
lietuviai teisininkai.

Draugijos centro organams 
rinkti buvo sudaryta komisiją,, ?, 
kuri 1950 m. gruodžio 9 d. per
žiūrėjo visas balsavimo korte- į 
les, kurios buvo atsiųstos laiš- . 
kais ir konstatavo, kad į centro 
.valdyba.yra..išrinktat.<BoJQąužr.<ru 
vardisr'K. žalkaųskas, M. Mac
kevičius, R. Skipitis-ir ii. Ka
volis, kandidatais — P. Kava
liūnas, J. Kasakaitis ir Ign. Kaz
lauskas.

Į revizijos komisiją išrinkta: 
Br. Ivanauskas, A. Sugintas ir 
J Matukas, kandidatai — VI. s; 
Šimaitis ir K. Smalenskas.

Į Garbės Teismą išrinkti — 
D. Krivickas, VI. Mieželis ir-, J..'--4'? 
Juodelis, kandidatai — J. .Tala- 
las ir S. Vazbys. .

Br. Ivanauskas

Naujų Metų linkėjimai pa-^įtraūktų Tarybos, narius, ir j fi- 
prastai siekia iki galutinių tiks
lų ir net iki drąsiausių svajonių. 
Aišku? ne viskas galės įvykti, 
kas linkėjimuose vienų kitiems 
pareikšta. Bet mūsų visuome- 
niame gyvenime turėtų tam tik
ra eilė klausimų tikrai per šiuos 
metus išspręsta.

1. Vlikas. Būtų per maža pa
geidauti, kad Vlikas galų gale 
atsitrauktų iš savo užsispyrimo 
ir pasistengtų sutvarkyti savo 
bendradarbiavimą su Lietuvos 
diplomatija. Reikėtų, kad Vlikas 
per šiuos metus susiprastų pats 
savo santvarkoj padaryti tokių 
drąsių permainų, kurios paša
lintų ne tik jau įkyrėjusias, bet 
ir rimto susirūpinimo keliančias 
jo "klampynių” priežastis.. (

Kaip tą padaryti ? Būdų galė
tų būti įvairių. Reiktų turėti 
drąsos pagalvoti apie visų pa
grindų reviziją. Reiktų pasvar
styti ir tokį klausimą, ar tai yra 
realus dalykas laikytis įsikibus 
minties, ^kad Vlikas yra ir turi 
būti savo formalia struktūra 
toks pat, koks susikūrė 1943 
metų pabaigoje, koks jis buvo, 
kai skelbė 1944 m. Vasario 16 
dienos deklaraciją. Ar,reali yra 
tezė, anot kurios Vlikas yra 
kažkas daug daugiau, negu šiuo 
metu laisvojoj pasaulio pusėje

ninku, šiems,metams - baigiantis 
japonai jau. turės ašiuonias. ap
ginkluotas divizijas ir įpūsės 
formavimą savp armijos, kuri 
galės savarankiškai iš amerikie
čių perimti salų gynybos parei
gas. Vid, Rytūoše ; amerikiečių 
jūros ir oro pajėgos deda pa
stangų sukelti;.- geresnį įspūdį 
apie Vakarų karinį pajėgumą— 
mažiiųšįa rūsčių teikia Tur
kija, kuri įr SbįĮįu 
ma kafįn(M?Sd’aų«ai 
tas -į ir šiaiB ' met

gfamo j e, tačiau ginklavimasis 
būsiąs žymiai spartesnis kaip 
1951 m. Suprantama, Europa 
negalės apsieiti be Amerikos 
pagalbos tik jos dėką galės 
būti palaikomas Europos kraštų 
gyvenimo lygis ir kariną gamy
ba. šalia pagalbūs iš šalies, tie 
europiniai"kraštai dar turės la
biau susirūpinti ir savo ekspor
tų: pakilimų. ■ •
/Koks gi paskirų kraštų Ęuro- 

poje vaizdas? Prancūzijoje-nūo-: 
lat gręsia infliacijos pavojus. 
Nuo Korėjos karo pradžios čia 
mažmenų prekybos kainos pa
kilo nęt .30 nuoš.įtik lapkričio 
m. pragyvenimo kaštai pakilo 
3,5 nuoš. -Šiaip prancūzų ūkis 
savo pagrinduose esąs sveikas — 
pramonės *' gamyba dabar ,48 
nuoš. augŠtesnė kaip pastarai
siais metaisifri A0, nuoš. augš
tesnė kaip laikotarpy prieš pat 
antrąjį pas. karą. Nešą nedarbo 
ir darbininkai dirbą po 45 vai. 
sav., tačiąu visi uždirbti pinigai 
tuoj išleidžiami ir mažai krei
piama dėmesio į kainų kontrolę.
Infliacija gali priverti prie nau- mi^^me^^tvato^Ėi 
jų algti reikalavimo ir streikų-Į ropoje Azijoje, Vid. Rytuose, 
jų lauki^įįdąrŠią žiemą,’Vąk.1 - •• • “• ...... ~ . ■
Vokietijos' ūkinis' vaizdas yra 
prašokęs daugelio viltis — šiuo

japonaijau. turės ’ ašlūohias. ap
ginkluotas divizijas ir įpūsės 
formavimą savp- armijos, kuri 
galės savarankiškai iš amerikie
čių perimti salų gyriybos parei
gas. Vid, Rytuoše; amerikiečių 
jūros ir oro . pajėgos deda i pa7 
stangų sukelti geresnį įspūdį 
apie Vakarų karinį pajėgumą— 
mažiiųšįa rūpesčių teikia 'Tur
kija, kuri ir toliau bus stiprina- 

' .4 .. '^jugia _ Egyį,
litais laukiama 

visų įmanomų žygių išstumti 
britus, ovakarų 'pasiryžimas nė; 
išleisti Sueso kanalo srities lie-

KĄ GALVOJA STALINAS?
■ ■Stebint 'pasaulio vaizdą nau- 

jųjų metų pradžioje netaip sun
ku numatyti,Įrįjpaties Stalino 
numatytą vykdyti programą. 
Neabejotina, kad jis sieks ir to
liau varyti kylį į amerikiečių — 
britų tarpusavius santykius ir 
drauge visomis,pipemonėmis žę-

Amerikiečių piliečių grobimas, 
teismai, reikala^ynąi juos iš- 

ųgramoariu? O kaip su metu jos pramonės gamyba yra nunktu Jei Eu 
vyriausybė toliau vism’

Prasidėjus naujiesiems me
tams, pabrėžia politiniai sluogs- 
niai, laisvojo pasaulio gy
ventojų tarpe pesimizmo nuo
taikos užleidžiančios yjętą švel
naus pobūdžio optimizmui. Karo 
įtampa bus jaučiama ir toliau, 
"šaltasis karas" numatomas 
vesti ir šiais metais. Pasaulis 
lieka ir toliau padalintas į dvi 
stovyklas. Stiprėjant Amerikai 
ir jos sąjungininkams toji karo 
įtampa gali ir mažėti; Jei šiais 
metais Korėją ir būtų nurašyta 
iš kritiškųjų vietų sąrašo, tai 
visvien .tiek Tol. Rytuose, tiek 
Europoje yra dar .pakankamai 
pavojingų židinių. Tačiau bend
rai paėmus kyla daugiau opti
mistines nuotaikos — jas stįp; 
rina lėtai, tačiau ryškiai didėjąs 
vakarų pajėgumas prieš-rytus.

EUROPOS VAIZDAS 
GIEDRĖJA

Pranešimais iš Europos sosti
nių, . jau pradedą' mažėti pavo
jaus signalai, kiek jie liečia eko
nominio gyvenimo audras, pasi
reiškusias Vak. Europos kraš
tuose, šiais metais nesitikima 
Europoje pasiekti nusibrėžtų 
tikslų karinio stiprėjimo pfo-

■ - ■ ■ 'Z' '

p-

1939 m. Paskutiniais metais eks
portas padidėjo dvigubai. Rū
pesčių kelia anglies- klausimas 
—kas mėnuo Amerika Vokietijai 
pristato po mil. tonų anglies. Ti
kimasi, kdd šiais metais vokie
čiai turėsią pakankamai anglies 
sustiprinti ’• - savo pramonei ir 
eksportui. Neleisdami lėšų tie
siogiai ginklavimosi reikalams, 
vokiečiai, atrodo, galėsią šiais 
metais dar daugiau pakelti kraš
to atstatymą ir kiek padidinti 
gyvenimo standartą. Tuo tarpu 
Anglijoje gyventojai nesitiki di
desnio pagerėjimo —- didėsią 
mokesčiai, augs pragyvenimo 
kaštai. Daug priklauso nuo Ame
rikos pagalbos, jos paramos ti
kimasi, tačiau britų gyventojų 
pragyvenimo lygis ir toliau bus 
aiškiai žemesnis už amerikiečių. 
■Ąugščiausias pragyvenimo stan
dartas dabar yra Italijoje — 
nuo 1948 m. gamyba pakilo net 
50 nuoŠl, eksportas 10 nuoš. yra 
augštesnis kaip prieškariniais 
metais. Gamybos augimas glau
džiai siejasi su kariniais Ame
rikos užsakymais — tokių už
sakymų laukiama per 1,3 bil. 
dol. -sumai. Didžiausia Italijos 
problema tai du milionai bedar
bių—. šio klausimo nesitikima 
išspręsti ir šiais metais. Panaši 
Dadėtis ir kituose Europos kraš
tuose.

ĮTAMPA ir rytuose

Lygiai kaip-Europoje ir;,Tol. 
Rytuose karo įtampa .neabejo
tinai'ir šiais metais nežada su
lėtėti. Amerikiečių nuomone, 
nepajėgę nukariauti visos Ko
rėjos, komunistai vargiai ryšis 
naujoms karinėms avantiūroms 
Azijos kontinente. Netekę ■ Ki
nijos vakarai nesitiki jos atgau
ti ir šiais metais— vis dėlto Su 
dideliu dėmesiu sekami Kinijos 
ir Maskvos santykiai. Niekas ne
gali pasakyti, kokio- ^pobūdžio 
jie .— neabejojama tik tiekpkad 
kariniu ir ūkiniu požiūriu kinie
čiai vis labiau yra priklausomi 
nuo Maskvos. Japonija naujuo
sius metus pradėjo su viltimis iš 
okupuoto krašto padėties virsti 
suvereniniu Amerikos sąjųngi-

p. 'L.—-.tai.

7^.-™..... ..veiksmų karinėje . gamyboje, 
penktosios kolonos ■ stiprinimo 
ypač Prancūzijoje ir Italijoje, tai 
Azijos kontinente —, Ihdokini- 
joje, Malajuose, Filipinuose par
tizaninio pobūdžio. karai turėjo 
ir turės vieną pagrindinį tikslą 
—- alinti,, blaškyti, silpninti 
amerikiečių, britų, prancūzų ka
rines ir kt. pajėgas. Neramumai 
Vid; Rytuose taip pat atneš nau
dos Kremliaus.valdovui, žiniomis 
iš Tol. Rytų labiausiai pavojin
gus židinys 1952 m. laikoma piet
ryčių Azija—■■ kiniečių komu
nistai be didesnės rizikos Mask
vai lengvai gali pasigrobti Bur- 
mą. Ryšium su kitos savaitės 
Trumano — Churchillio pasita
rimais Washingtone iškyla ir 
Stalino norai suskaldyti abu są
jungininkus '— keliamas klau
simas — .kodėl staiga, sovietų 
spauda ir radijo pradėjo britų 
vyriausybes galvą minėti su pa
garba? Kodėl sovietai savo pro
pagandoje pradėjo sveikinti siū
lomą Stalino — Churchillio pa
simatymą? Kodėl Korėjoje britų 
belaisviai geriau traktuojami už 
amerikiečius? Tai rodo,' kad nau
dodamasis amerikiečių —■ britų 
iiuomonių skirtingumais, sovie
tų valdovas neatsisako savo sie
kimų.

Ar pavyks Stalino planai? Ne 
— atsako amerikiečiai. Jis gali 
kiek sulėtinti kai kuriuos Ame
rikos planus, - gali kiek apsun
kinti britų —- amerikiečių ben
dradarbiavimą, bet viena yra 
tikra — bent Europoje, pajėgu
mo svoris pasuksiąs vakarų pu
sėn, Europos karinis pajėgumas 
dar padidėsiąs, žodžiu,. Stalino 
pastangos liksiančios tik truk
dymais, rastų kaišiojimais ir 
tik tieki

nansinės veikimo sąmatos ap
svarstymą. Turėdamas nors 
stambesniais bruožais platesniu 
pagrindu priimtą išlaidų sąmatą, 
Vykdomasis Komitetas galėtų 
būti drąsesnis tas išlaidas da
rydamas, mažiau jam galėtų bū
ti daroma . priekaištų ar bent 
vadinamųjų "įtarimų” dėl lėšų 
naudojimo tikslingumo.

Drauge su tuo, Vykd. Komi
tetas turėtų pasirūpinti taip su
tvarkyti savo darbų ir išlaidų 
atskaitomybės kontrolės vykdy
mą, kad toji kontrolė iš tikro 
galėtų būti atlikta ne tik forma
liai, bet ir iš esmės. Tada iš-, 
nyktų paskutinis pagrindęs esa
miems abejojimams. Ir tada iš
nyktų pagrindas dabar vis daž
niau pašireiškianfiems svyravi- ® 
mams — ”ar verta aukoti”, šis 
svyravimas pradeda pasiekti 
pavojingo laipsnio. Pavojingo to
dėl, kad tuo tarpu sunku jį. at
remti, o kai sunku atremti, tai 
juo, deja, gali pasinaudoti ’ ir 
kiekvienas tas, kuris tik jieško 
priežasties,, kaip atsikalbėti nuo 
atsiskyrimo su pinigu, kad ir to
kiam reikalui, kaip Lietuvos .;. 
Kova su šiuo svyravimu turėtų 
prasidėti tuojau! Bet kad jį 
būtų sėkminga? Tarybos vado
vybė turėtu tučtuojau su daryti

>litinė reprė- jai palankiausias sąlygas, pašą- ' 
lititi esamas kliūtis.

3. Bendruomenė. Lietuvių 
Bendruomenės organi z a c i j a 
Amerikoje bus vienas iš didžių
jų uždavinių šiais metais. Būtų 
gera, kad tas uždavinys pasi-

zentacija? Ar reali tezė, kad 
Vlikas remiasi; ne šioj, o anoj 
geležinės uždangos pusėj esančia 
tautos dalimi?

šiuos klausimus rimtai, be 
akių dūmimo apsvarsčius, gal 
būtų galima prieiti išvadų, kaip gektų įvykdyti kiek galima to- 
sutvarkyti Vliko struktūrą, kad buliau. Viena iš kliūčių tam tuo 
ji įabiau atitiktų tikrovę. Atro- tarpu yra .nežinia, kaip gi kon- 
do, kad Vilkas, būdamas tuo, 
kuo'Jte'faktiškai gali būti, vi
siškai nesumažintų savo auto
riteto kaip vyriausias lietuvių 
kovos visuomeninis organas, 
Vien tik sutikimas pažvelgti į 
tikrovę jau leistų apsvarstyti 
daugelį galimybių ir rasti dau
gelį išeičių, kurios žymiai geriau 
patenkintų tą mūsų' visuomenės 
dalį, su kuria Vlikas gali turėti 
tikrą, apčiuopiamą ryšį ir kuria 
gali apčiuopiamai remtis. Reikia

krečiai ji kuriama. Ligi šiol dar 
negalima prisiprašyti vadovybės, 
kad ji parodytų, kaipgi galų 
gale atrodo Amerikos Lietuvių 
Bendruomenės organiz a c i j o s 
įstatai. Kita kliūtis — vienų — 
kitų bainiinimasis, ar kartais 
vadovybė nekreips paties orga
nizavimo šališkai. Mes neturime 
pamato tvirtinti, kad tokių užsi
mojimų jau būtų, bet patartu- 
mėm padaryti viską, kad būtų 
pašalintos visos priežastys net

kartą suprasti, kad rėmimasis [ tokiems įtarimams atsirasti. Jei

KORĖJOJE NIEKO NAUJO

Nepaisant', amerikiečių paro- 
dyto. npro ęiti į. kaikūrias nuo
laidas, derybos ir toliau žengia 
įprąstu vėžlio , žingsniu —' dar 
vis esant' nežymioms kovoms 
žemėje; po naujų metų derybos 
tebetęsiamos. Komunistai pasi-

' (Perkeltą; į 5-tą pusi.)

pamatais, kurie yra nepasiekia- ; 
mi, didelės tvirtybės nesuteikia. ; 
Tuo tarpu tas pats-anais pama- i 
tais rėmimasis kliudo atsiremti 
ir j .tokius pamatus, kurie, kokie > 
jie bebūtų, yra bent pasiekia- ] 
mi... j

2. ALT. Per šiuos metus rei- 1 
kia padaryti viską, kad išnyktų 
bet koks pagrindas jau ryškiai i 
pasireiškiančiam "murmėjimui”. 
Tai galėtų nepersunkiausiai pa
daryti ALT vadovybė.' Reikia 
visų pirma dviejų dalykų. Vie
nas — kad ALT vadovybė išeitų 
iš susidariusios izoliacijos. Ant
ras — kad ALT vadovybė pa
rodytų visuomenei, jog lėšų var
tojimas nėra vien tik poros ai- ; 
menų nuožiūroje. Tai galima 
pasiekti štai kaip. Visų pirma, 
reikia, kad ALT Vykdomasis 
Komitetas į savp darbų plana
vimą daugiau ; įtrauktų visus 
ALT narius. Tuo būdu į reikalų 
apsvarstymą- būtų įtrauktos ir 
didžiosios organizacijos, kurių 
atstovai ■ sudaro Tarybą. Per 
juos į tą' reikalų apsvarstymą 
būtų įtraukti ir platesni visuo
menės sluogsniai.' Su visais Ta
rybos ųariais, taigi ir su didžio
siomis organizacijomis savo dar
bų planus bei. sumanymus ap
svarstydamas, Vykdomasis Ko-

- mitetas dalintųsi ir lėšų pavąr-

yra malančių, kad ’ organizuo
jančioje vadovybėje kas nors 
nėra pakankamai reprezentuo
jamas, vadovybei reiktų' drąsiai 
atverti duris tai reprezentacijai 
pakoreguoti, išlyginti — nuo to 
reikalas tikrai nenukentės, o pa
sitikėjimas padidės.

Tai tik trys didieji šių metų 
darbų programos punktai.

talka
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"TĖVIŠKĖLĖ” 
KITĄ SAVAITĘ

"Tėviškėlė” buvo pasiruošusi A 
keliauti pas jaunuosius skaity- . . į 
tojus su pirmuoju, šių metų _
merių, bet dirbtuvė, kurioj ga-į, 
miname paveiksliukus, nedirbo 
nuo pereitos savaitės pcnktadie-' '4 
nio iki šios savaitės trečiadienio 
ir dėl to nepagamino laiku pa- ; '. Jj 
veiksliukų. O be paveiksliukų. ; 
"Tėviškėlei” nepatogu rodytis./-g|Į 
todėl ją išleisime su kitos savai- jttį 
tės numeriu.

VISIEMS "'į 
SKAITYTOJAMS

Dar kartą primename, kad ■ 
nuo šiol "Dirvos" prenumeratos 
kaina metams yra penki^doferiai. į 
(Kanadoj 5.50, kituose kraštu  ̂
se 6.50). Visi atnaujinantieji ( 
prenumeratą, kurie po bįa 
Metų bus išsiuntę mažiau kaip . 
5 dolerius, pręnumerątą bus pra
ilginama trumpesniam lėikui: 
už 4 dolerius — 40 savaičių; už - 
3 — 30 savaičių, už 2 — 20 sa-, . -. 
.vaišių. Tačiau; kurių prėnumė-?W^| 
ratos mokestis buvo išsiųstas

Dar kartą prima

Iki gruodžio mėn. 31 d. Dirvos 
talka davė 445 naujus skaityto- 
'juš. Jie sudarė 1424 taškus. Ka
dangi paštas paskutinėmis die
nomis vėluoja; mes dar tikime, 
kad talkos daviniai kiek padidės, 
bet jau .vargu pasieks 500 skai
čių. ' . ''

Šiuo, metu atskiri talkininkai 
taškų turi.

■ Taškai
Paplėnas J.,'. Chicago u 229 
Astrauskas St., Worcester .188 
Paiiža VI., Dętroit 
Sodaitis Ant., Brooklyn - 68
Švarcas P;, Collinsville 
Bačiulis A., Brocktori 54
Saladžius Pr., Rochester 36
PdrŠeliūhąs J., Toronto 34
Cesonis A., Baltimore 32 .

fe® f-

104

64

miiecas aauncųsi ir lesų pavąr- ęesonis a., paiiimore
j tojimo planavimu, kitaip sakant, Smigelskis A., Cleveland 
i ' .... ■

tos

nors ir paskutinę pereitų mėtų ' 
dieną, tiems visiems prenumera
ta yraf prailginta. pagal seną 
kainą: .

.—.— ------ -- —__'
Vilutis E., E. Chicago .

Kiti talkininkai turi po 
žiau .taškų. . .

•Galutinius talkos daviniu 
skelbsime sekančiam Din'o

■ l '
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Ohio Lithuanian Publishing Company, 
6820 Superior Avė., Cleveland 3, Ohio. 
Phone: ENdlcott 1-4486. iBBŪed in 
Cldveland every Thursday. Editors: 
Vincas Rastenis. Balys GaidžiOnas,
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Occember Gth, 1915, at ' Cleveland 
□nder the act of March 3, 1879.

Subccription per year in advance: 
in the United Statės — $5.00 in Ca- 

$5.50, elsewhere — $6,50.
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Lietuviškas savaitraštis, leidžiamas 
Ohio Lietuvių Leidybos Bendrovės, 
6820 Superior • Avė., Cleveland 3-, 
Ohio. Telefonas: ENdicott 1-4486. Iš
eina. kiekviena ketvirtadieni. Redakto
riai: V. Rastenis, B. Gaidžiūnas.

įregistruota kaip antros klasės 
Biunta 1915 metu gruodžio 6 d., Cle- 
vclande pagal 1879 m. kovo 3 dienos 
Įstatymą. ....--

Prenumerata metams iš anksto: 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse — 
$5.00, Kanadoje — $5.50,- kitur — 
$6.50. Atsk. Nr. kaina 10 centą.

• Prof. dr. Domas Krivickas i 
tarptautinės teisės žinovas, iš ; 
Chicagos persikelia gyventi į , 
IVashingtoną, D. G., kur gavo 
pastovų darbą.

• Tremties! leidykla, Vokietijo
je, išleidžia \r. Spalio, gyvenan
čio Anglijoje, novelių rinkinį 
"Didžiosios atgailos”. Knyga bū- ■ 
sianti apie 340 puslapių.’

. • Praplėstas Diepholzo gimna
zijos bendrabutis priėmė nema
ža vaikučių, lankančių prad. mo
kyklą. Gimnazijos bendrabutis 
veikia kaip iki šiol, o pradžios 
mokyklą lankantiems, be buto, 
valgio ir viso išlaikymo, skiria
mas didesnis dėmesys auklėjimo 
atžvilgiu.

• Buvusi Vokietijoje Ambergo 
sanatorija likviduota. Ligony s 1 
perkelti į Gautingo sanatoriją. 1 
Sanatorijoj esantieji 80 lietuvių 
ligonių susiorganizavę į G’autin-

■ go" lietuvių apylinkę. Apylinkei 
vadovauja J. Vaivada. ■
• Lietuvių Tremtinių Karo In
validų Sąjunga reiškią. padėką 
visiems aukotojams įr praneša,

- k’ad ''paskutiniuoju! i^eįu G&įyp, 
gauta 1479 dol. ir 48 ei.''tai au
kos, surinktos kariuomenės 
šventės proga. Karo Invalidų Są
jungai pirmininkauja B. Tvar- 
kūnas. Jo adresas: 454 N. Mar- 
shall St., Philadelphia 23, Pa.
• Venecuelos lietuvių veikėjas 
ir visuomenininkas J. Bieliūnas, 
prekybiniais reliniais ruošiasi

■ vykti Europon.
• Laikraštininkas J. Grigolaitis, 
kurio šeima jau Amerikoje, de
da pastangas taip pat, persikelti 
į Ameriką. J. Grigolaitis ketu
ris metus yra kalėjęs vokiečių 
koncentracijos stovyklose ir bu
vo apardyta jo sveikata.
• Keleivis praneša, kad prieš 
šventes Bostone pasirodė nau? 
jąs laikraštis, "Rytas”, kuris

>-■'' 'leidžiamas parapijos vadovų.
Laikraštis nori pavaduoti iš čia 
iškeltąjį' "Darbininką”, kurį to

laikraščio leidėjai perdavė vie- 
nuoliams pranciškonams ir leido 
jį iškelti į Brooklyną.

Naujas laikraštis' yra remia? 
mas ne tik Bostono lietuvių pa
rapijos, bet ir Cambridge, 
Brocktono, Norwoodo ir dar po
ros parapijų klebonų.

Laikraščio redaktorių arkivys
kupas' Cushing paskyrė kun. Ed
vardą Petrelevičių, o antruoju 
redaktorių pakviestas . p.. A, 
Kneižys, buvęs per eilę metų 
"Darbininko” redaktorius.
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Ačiū Rėmėjams!
Preriumeratos 'pratęsimo pro 

•.ra DIRVOS spausdinimo prie 
monėms pagerinti aukojo šie 
skaitytojai:
Nastopka M., Solon 
Jasinskas P.', New Canaan $1.00 
Valiukas K., Cleveland $1.00 
Gelažius Julius, Chicago $1.00 [ 
Glinski J., Chicago $1.50
Juodišius Jonas, Cleveland $1.00 
Garbačiauskaš1 L?, Toronto $1.00 
Kecioriš V., Toronto $1.00 
Paršeliūnas J., Toronto $1.00 
Sketerytė M.,’ So. Bepd $1.00 
Žvirblis A. J.,Ghicągo ■■ $1.00 
Grotųžas J., Chicago 
Malskaitis Albertas,

New Zealand 
Nemickas R., E. Chicago $1.00 
Marcinskas B., Paterson 
Svilas Balys, Detroit 
Rėklaitis VI., Chicago 
Valiūnas V., Chicago 
Mačiulis Pr., Brooklyn 
Marčėnas J.,. Detroit 
Rūkas A., Chicago 
Velminskas Br., Rochester $1.00 
Pečiulis P., Sandwich 
Venys A., Chicago 
Markuzas V., Detroit 
Litvinas Petras, Chicago 
Merkys Jonas, Hartford 
Sedvydis P., Bayonnė 
Virbickas L., Brooklyn 
Grinkas Z., Champaign 
Gramba A., Ambridge 
Milaknis A> Dr., Chicago

$1.00
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Krikščioniškoji demokratija praktikoje
: . ' . i

Pereitų metų pabaigoje Jungtinėse Valstybėse buvo nemaža . ne sektiniais pagrindais, atvira 
tribkėmo, kai prezidentas paskyrė ambasadorių į Vatikaną. Tų vjSų tikybų ligonimB. 
triukšmo kėlė .daugiausia protestantai. Kadangi Vatikanas yra lai- — - - - --'
koma suvereni valstybė, tai diplomatinių santykių palaikymas su ja 
iš esmės, regis, nieku nesiskiria,, kaip ir tokių santykių palaikymas 
su kitomis valstybėmis. Juo labiau nesuprantamas pasipiktinimas 
dėl ambasadoriaus paskyrimo Į Vatikanu, kada beveik niekas nepro, 
testuoja dėl ambasadoriaus Kremliuje...

Ta proga Chicago Daily Tribūne Įdėjo straipsnĮ apie religijos 
laisvę Italijoj, kuri dabar valdoma krikščionių demokratų partijos 
vadovaujamos vyriausybės. Autorius Henry Gaggiotini lygina ka
talikų ir protestantų padėt), neliesdamas kitų padėties. Daugelių' 
atžvilgių tas palyginimas gali boti ir lietuviams jdomus, ypač, kad 
turime ir lietuviškų krikščionių demokratų partijų, kuri laiko save 
gimininga bu Italijos krikščionių demokratų partija (Vliko pirtninin- 
kas lankėsi Romoj paB tos partijos pareigūnus, kaip-liet, krikšč. dem. 
vadas). ,f . . . :'.į'iu i j' '.

Čia dedamas H Gaggiottini straipsnio- vertimas. Straipsnis 
pavadintas "Italijos bažnytinė laisvė tik katalikams”.

Roma, spalio 31 (1951); —r 
Italijos konstitucija numato vie
nodą laisvę, visoms religijoms, 
bet Katalikų Bažnyčia yra vię- 
nintelė religija valstybėje, tu
rinti išskirtinę teisę gauti iš vai? 
džios pinigų kunigams ir išskir
tinę privilegiją dėstyti' tikybą 
viešosiose mokyklose.

Kitos bažnyčios turi laisvę 
praktikuoti savo mokslą,; bet 
tikrumoje jos ’ susiduria su in
stitucijų ir valdžios praktika, 
tą laisvę siaurinančia ir jų pa
sekėjus paverčiančia antraeiliais 
piliečiais.

Diskriminacinės priemonės 
prieš protestantus biivo įrašytos 
į Italijos įstatymus Mūssolinio 
laikais per konkordatą su Va- 

krikščioniu demokratu (katali
kų) vyriausybė tebepalaiko vi
sas tas nelygybes.

tizmp; ar pastoriaus- puolimą 
bąusmė yra mažesnė, Nėra už
registruoto atsitikimo, kad per 
paskutinius ŽO^etų;' kai tas 
įstatymas veikia, kas nors būtų 
buvęs baustas- dėl. protestantiz
mo įžeidimo.

ĮSTATYMAI TAIKOMI 
GRIEŽTAI

Priešingai daugeliui privilegi
jų, duodamų Katalikų Bažny
čiai, . protestantų grupių. trakta
vimas tebėra' paremtas senais 
fašistiniais įstatymais, kuriu 
tikslas buvo laikyti, tokias gru
pes griežtoje policijos kontro
lėje. ... .'' J-žiM

v

0g

I Amerikiečiai
I ne seKtiniais pagrindais, atvira 
[visų tikybų ligohims.

Jis sako, kad Neapolip miesto 
galva Domeriięd Moscąto įsakė 
Bustabdyti statybą' ir sunaikinti, 
kas jau pastatyta, neš "ligoninė 
gadinsianti rėgiųį’\ • Ligoninės 
rėmėjai apeliavo prieš nutarimą, 
bet vyriausybė jį patvirtino;

Kiekviena protestantų grupė 
turi būti valdžios pripažinta 
prieš leidžiant jai steigti baž
nyčias Italijoje. Kiekviena baž
nyčia gali būti atidaryta pamal
doms tik gavus specialų vidaus 
reikalų ministerijos, sutikimą. 
Kiekvienas pastorius turi gauti 
vidaus reikalų ministerio leidi
mą praktikuoti jau leistose baž
nyčiose. Katalikų pamaldoms 
tokių leidimą nereikia.

laikais per konkordatą su Va- ,
tikanu 1929 metais. Dabartine’ Anot yiefiingos protestantų 
•. , z. . «■' «zxzl.. 4-1

VALDŽIA APMOKA KUNIGUS
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$1.00

$1.00
$1.00
$1.00
$1.00
$1.00
$1.00
$1.00

$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00

Tik katalikų kunigai tegauna 
algą iš valdžios. Ta alga negali 
būti apdėta mokesčiais. Protes
tantų dvasininkai negauną fi
nansinės pagalbos iš valdžios ir 
jie turi mokėti mokesčiu^ nty>; 
savo atlyginimų. Yra ir kitų 
atleidimų nuo mokesčių katali
kų institucijoms, kurie protes
tantų organizacijoms netaikomi;

Katalikų Bažnyčios galva Ita
lijos yra pripažįstamas suvere
ninės valstybės galva. Pagal 
baudžiamojo kodekso atitinka
mą ąt'raipsnį, svetimos valstybės 
galvos įžeidimas yra baudžia
mas. Tikrumoje, atsakomybėn 
pastaraisiais metais traukiami 
tiktai tie, kurie įžeidžia popie
žių-, bet, nors beveik kasdien 
komunistai įžeidinėja Trumaną, 
o antikomuniBtai — Staliną, nie
kas jų Už tai nebaudžia..

Kitame baudžiamojo kodekso 
straipsnyje yra daromas skirtu
mas tarp įžeidimų katalikybei ir 
kitoms tikyboms. Už kataliky
bės ar kunigo puolimą yra nu
matyta bausmė iki trejų metų 
kalėjimo. Už-tokį patį protestan-

DAR SUVARŽYMAI 
PROTESTANTAMS

• Z ' ’ ’ ' '
- Protestantų grupės negali nei 
pirkti nei parduoti nekilnojamo 
turto ar steigti mokyklų, prie
glaudų ar kitų labdarinių įstai
gų be valdžios leidimo. Protes
tantų vaikai viešosiose mokyk
lose negali būti mokomi religi
jos , pagal jų pačių tikėjimą. 
Viešųjų mokyklų vadovėliuose, 
sudarytuose pagal katalikiškus 
dėsnius, dažnai pasitaiko pro
testantizmą įžeidžiančių pasta
bų. . . ’ ■
.' 1929 metų konkordato įjungi
mas - į Italijos - konstituciją su
darė galimybę tęsti šią diskri
minacinę praktiką. Naujoji rės-

vadų nuomonės, tie įstatymai 
taikomi tokiu būdu, kad suvar
žymai ir skirtumai tampa "dar 
nepakeliamesnė' negu. fašistų 
laikais"., PrdtįStantą vadai ša- 
ko, kad, nors"premjero Alcidę|^’^,^lt‘^a1re“»,i«:te 
de Gasberiį 'Buvusio Vatikano!^ * la,sY* 
valdinirik^^šUšybės jų baž-'f1^;^ .sen^i monarchine 
nyčioms f^^i^v’traičtąyiinas 
ir nepašlėkė tikro persekiojimo lįll'________ r,._,
laipsnio,: tai-Į protestajitus -vis- galioję 1948 metais, Italijos teis- 
dėlto yra žiūrima su "augančiu mai 'aptinkamai 'patvąrkė,- kad 
priešiškumu JT 'I '

Jie priduria, kad kaikurios vi
daus reikalų, ministerijos prie
monės, pavartotos prieš protes
tantus, yra "žingsnis atgal” pa
lyginus vtĮii fašistiniais laikais, 
kada religiį^llai^yėS'nebuvo. .

SUSTABDYTA LIGONINĖS 
STATYBA

■’ - " -

Achille Deodato, Walden8ie- 
čių grupės galva, pasakoja, kad 
kiekviena prijteštantįį iniciaty
va sistęmirigąi sabotuojama. Jis 
paminėję vėliaušį įVykį Neapo
lyje, kur buvo sustabdyta. sta
tyba 200 lovų ligoninės, kada 
jau buvo padėti pamatai. Deo
dato sako, kad ligoninė buvo 
remiama tarpbažriytinės pro
testantų grupės ir lėšos jai bu
vo duotos Amerikos protestan
tų, kad ligoninė turėję veikti

TrV' -K . /•'
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Televizija, pai

7

draugijos

nario lakštus?

i

f.
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Neišsigąskite, jei koks ”gri- 
norius" kartais apie didžiausią 
Amerikos naujieną»— televiziją 
be didelio džiūgavimo atsiliepia, 
net pakritikuoja, tą, kas jos 
programose rodoma. Paprasčiau
sias vidutinis New Yorko "gat
vės žmogus" irgi pasakd tą patį, 
kaip ir tik "neseniai koją šiori 
šalin įkėlęą" ir vos špėjęs vieną 
kitą kartą televiziją "pavačyt”.

New Yorko Daily News "Klau- 
sinėjąs fotografas” pereito gruo
džio pradžioje kreipėsi į keletą 
sutiktų asmenų;su klausimu:

"Kokią įtaką gali televizija 
padaryti vaikams?”

Tolį klausimą jis pareiškė 
šiems sutiktiems nmyyorkie- 
čiams. Jis paduoda jų visų foto
grafijas, pavardes, adrešuš, Už
siėmimą ir atsakymus. Mums 
čia nesvarbu pavardės, adresai/ ;5. Televizijos studentas: — 
fotografijos, Bvarbu tik atsaky- Bus lengviau nulaikyti vaikus, 

namie, nes čia galima jungti 
pramogą su mokymu. Televizija 
bus didelė priemonė kovoti su 
jaunuomenės nusikalstamumu. 
Geresnė televizijos programa 
auklės geresnį jaunuomenės 
pramogavimo skonį.

6. Valdininkas: — Jei nebus 
rimtai sunormuotas vaikų prie 
televizijos sėdėjimo lakias, tai 
bus .sugriautas jų galvojimas. 
Juk tikime, kad asmenybė turi 
išsiauklėti tada; kai žmogus dar 
jaunas, bet dabar jaunieji, kaip 
ir suaugusieji, nieko daugiau ne
bedaro, kaip tik 8ėdi ,prię tele
vizijos ir žiūri. Šitaip pasikal- / 
bėjimo menas bus žuvęs daly
kas. .

Taigi, visą nuomonė maždaug

buvo perbrangu. Pridėjus prie 
dabartinių auklėjimo metodų 
dar ir šį regimąjį’būdą, moky- . 
mas bus lengvesnis ir sėkmin
gesnis.

3. Modistė: — Televizija, gal
būt,-pakeis mūsų vaikams pai
kas istorijas. Laikui bėgant vis 
matome daugiau programų, tin- ,. 
karnų yaikamB. Bet vis dar tu
rim, daug programų, kurių4 vai
kai neturėtų matyti, bet taFj 
tėvų, ne televizijos stočių proM 
blema.

4. Laikraštininke; — Tai vi
siškai pareina nuo tėvų ir nuo 
to, ką jie parenka vaikams ii 
televizijos programos. Vaikai 
geriau atmena tą, ką jie mato, . 
negu šiaip mokosi ar Bkaito. Is
torija dramatizuoto j formoj bū-

i tų puikus dalykas.

kas istorijas. Laikui bėgant vis’’

karnų yaikams. Bet vis dar ,tų- 
lilll.uuug prugiomų, nulių. v< 
kai neturėtų matyti, bet tarj

blema.
4. Laikraštininke

tojų užsiėmimas ir jų atsaky
mai. Štai jie:

1. Dailininkas — karikatūris
tas: — Jei televizija jr toliau 
liks tokia, kaip dabar, tai turė
sim gerą derlių gangsterių ir 
kriminalistų. Atrodo, kad vai
kams įdomiausios televizijos 
programos apie gangsterius, nu
sikaltėlius ir detektyvus. Betgi, 
geros rūšies televizija galėtų 
būti labai gera auklėjamoji prie
monė, neš ji įeina į daugelį na
mų.,.

2. Restorano savininkas: —
Jei mūsų mokyklos išnaudos te
levizijos duodąjnas auklėjamą
sias galimybes, tai bus didelė 
pažanga auklėjime. Kadai buvo v«ų uuu^ne. mazaaug
taį mėginta su filmonus, bet.tat panaSi: gera8 dajykafl( tik ne su

Kai naujoji konstitucija įsi—.

konštitucįnė. garantija; anot ku
rios "visų religijų kultas yra ly
gus, prieš įstatymą, be religijos 
skirtumo”, turi būti aiškinamas 
specialių katalikams konkordato 
suteiktų privilegijų šviesoje.

■.-v . - .
SUSIRINKIMŲ VARŽYMAS

Konstitucijos 17 straipsnis, 
kuris garantuoja susirinkimų 
laisvę,, pagal, vėliausią vidaus 
reikalų ministerijos nuomonę, 
aiškiriartias taip, kad "ši laisvė 
negali būti taikoma ir religi
niams susirinkimams (turimi 
galvoje tik protestantų religi
niai susirinkimai, nes katalikų 
toki susirinkimai jokių suvar
žymų neliečiami), kurie yra 
tvarkomi ypatingu būdu, spe
cialiomis taisyklėmis, kurios ne
panaikina tikinčiųjų susirinki
mų' laisvės, tik reikalauja spe-

dalių 1 ga^ntljų, pateisina'mų 
ypatingu1 tų ' susirinkimų pobū- 
džiu”; .:<,s 'rį''.- ’i

Turbūt(Wšklausia diskrimina
cija’, atlikto';'šioš vyriaušjrb^s,' 
yra prieš Sekmos ios Dienos grii- 
pę, kuriai buvo atsakytas pripa
žinimas." '

Mussolinis uždarė Sekmosios 
Dienos Bažnyčią, uždraudė jų 
pamaldas, suėmė sekmadieninin- 
kūs, kurie tęsė savo pamaldas 
slaptai.

Po II pasaulinio karo sekma- 
dieninkai įteikė prašymą dėl pri
pažinimo. Po šešerių metų ati
dėliojamosios taktikos, vidaus 
reikalų ministerija prieš mėnesį 
prašymą atmetė.

Umberto Gorietti, šekmadie- 
nininkų vadas Italijoj, sako, kad 
jų Bažnyčia apeliuos j Valstybės 
Tarybą, kuri tokiais klausimais 
yra aūgščiaūsias teismas, bet 
jis priduria, jog "mažai tesitiki, 
kad pasiektų teisingumo net 
šiame augš.čiausiame teisminia- 
me organe”.

tokia programa, kaip dabar.

spaudos ir radijo

. Z“•

Seniausias ir gražiausiai ilius
truotas lietuviškos minties žur

nalas. .

MARGUTIS
[steigė kompozitorius 

A. VANAGAITIS
Kaina metams $2.00 

Susipažinti siunčiamas 
dovanai, 

6755 So. Western Avė.
Chicago 36, III.

pūšęje. Jei tai būtų mano valia, rėkčiau 
visa gerkle: ūkš, tu, pagunda, iš šitų 
tiamų! (Tai kas, kad džentelmenai ta
ve vadina — svyt sikstyn!). Bet — ai
man mokyti svietas?, Va, tokios seny
vos moterėlės su kopūsfine rože ant 
galvos — jos tai išmano, kaip elgtis

kia elgtis kaip romėnai?...
• šisai įvykis sujaukia mano mintis. 
Nors lūpos tebešnibžda riialdos žodžius, 
betgi akys (tos nusidėjėlės!)- jau klai
džioja ten, kur heprivalėtų. Rasi dar 
kas nors bus pažeidęs nustatytąją tvar
ką?

čium rankose lieka klūpoti, nė nesirū
pindama, kas darosi aplinkui. ravo. Kaip įriažas "žaibas ; ar kometa.

Bet, va, prie jos slenka tokia ,se- Tai skrybėlaite su raudona, gal 2 pėdų 
nyva moteris. Ant pražilusios galvos ilgio plunksna. Ta plunksna tik žiba, 
pamauta juoda skrybėle su didžiule ro- . tik blizga, ir be baimės gali sakyti, jog 
že, dydžio kaip atsilapojęs kopūstas, ji išpešta iš seno, bet itin riebaus fa- 
Ant oranžinės suknios linguoja Miami zano uodegos. Mergiotės plaukai juo- 
Beach palmės, tupinėja papūgos, ir žu- . dai dažyti (peklos smala!), antakiai— tegu sau mano), 
vėdros/klykauja virš jūros bangų..., taip pat, lūpos net' ątsivėpusiosi „nuo - ~ ,
Bobulė pasilenkia prie jos ir pusbalsiai raudonų dažų košės, veidai pąraiįsvin- minčių. Prisimęnų tuos mano artimuo- siančios tokiu laiku... 
kalbina. Męs, kurie stovime arti, gir- ti, kaip tie rojaus obuoliukai. Suknutė sius, kurių istorija tokia: gimė, gyveno • Ir pagaliaumes visi atsistojame
dime aiškiai: . tamsiai žalia, su juodais dryžiais, apie ir mirė. Ir matau giltinę, plačia drobu- ir žegnojamės — skaitoma Šv. Evan-

— Džyziš, tu gi vienplaukė! Ųž- kūną taip aptempta, kaip maudymosi le apsisiautusią. Ji skubiai žingsniuoja gelija, o jos ir tik jos mes labiausiai
sidėk nors henkerčyfį. Čia ne krajus, kostiumėlis. Ir visi nelygumai matyti, per laukus ir miestus, tik barška ir esame reikalingi.

‘ \ Ak, tu, -varliūkšte! Tau tik šokti 'nuo11 tarška išgverę jos, kaulai.. Nuo jos dal- ' Pamokslo šiandien nebūsią — to
li- sulig tais žodžiais ji patiekia lieptelio į ežerėlį ir pūskintis po skaid- gio krenta žmonės ir jų vaikai. Šiur- kia 'kaitra. Pagalvokite tik — ovęr

, i . . ’ ”7.. 1 \ i-«-- ’ y

gana švarią; bet jau gerokai apglam- plikos, be kojinių. Dar ir paauksuotas ta pati giltine atsistos ir prieš mane
V I - »Y ‘i J j V—1* .1, -L* ..L - T.. —-JX i

nijos tomeitė. Ji sviedžia nosinaitę že- ir batelių galiukai taip prakirpti, kad žvelgiu prabėgusias dienas. Turiu muš- nuo' to kramtymo kilnojasi ne tik žan- 
mėn ir, i '
spraudžiasi laukan. Vargšė, argi jai niu raudoniu aptepti jų nagučiai...' 
nieks nebuvo pasakęs, jog Romoje rei- kia ta mergše! Ir dar atsistojus, vyrų liaiš.

, ; . ... ■ ■ • • ' ' ■ ’ ■ '

IE I
K. APAŠČIA

Atsimerkiu tik tada, kai iš sakyk
los ima- skambėti garsūs žodžiai, ku
riuos dar labiau išgarsina sienose įtai
syti garsiakalbiai (tartum tatai, turėtų 
girdėti visi 48 steitai). Pirmadienį (pa
gedėlyje) .būsiąs moterų draugijos, o 
ketvirtadienį — susivienijimo susirinku 

Ogi va tik blykstelėjo, tik sušvyt- Romoj ir Amerikoj. Bet manoji bobų- kimas. šeštadienį (nepamirškit, suba- 
toję) — rožančiaus draugijos kortavi-< 
mo vakaras su durų pryzais. Sekma
dienį — čia pat, po bažnyčios grindi
mis-esamoje salėje, parapijos vakaras 
šu orkestru ii' geru bufetu (gal ten bus. 
renkama ir polkos karalaitė?)Žva
kės tokių ir anokių’intencija uždega-

Pavėluoju j pamaldas. Tai vis dėl 
tos pamirktos maldaknygės ir pinigi
nės. žmona su vaikais klūpo prie pat 
jb^binciaus. Ją tuojau pastebiu pagal 

-didžiulę skrybėlę, papuoštą stambiomis 
vyšniomis ir rojaus obuoliukais. Ji ne- 
kantriai žvilgčioja į duris: ji laukia 
savoį maldaknygės. Tylutėliai, lyg ka
čiukas, ant galų pirštų prisėlinu prie 

.jos. Aplinkiniai žiūri į mane. Mari ne
smagu. Gal aš sudrumsčiau jų gilų ir 
tyrą susikaupimą? O gal mano kakla
ryšis atsivėpęs? Gal plaukai spsitaršę? 
Jaučiu — veidai kaista. Smunku atgal, 
kur tirščiau. žmonių, kad apsitvarky- mai dyr, 
čipu ir būčiau sau vienas. ;

*• Netoliese klūpo apyjaunė moteriš- anai ant galvos gavo nosinaitę, tiesa, rų vandenėlį!... Šit ir tavo blauzdos pulys nukrečia kūną, bet tokia dalia: nainti faif digrys. Gril deltos kaitros,
kė. Josios drabužių raštas ir sųkirpi- gana švarią; bet jau gerokai apglam- plikos, be kojinių. Dar ir -paauksuotas ta pati giltine atsistos irprieš mane... o gal Įš nuobodumo kramtomąją gumą
mas rodo europinį stilių. Matyt, dar ne- žytą. Europinė išrausta, kaip Kalįfor- retežėlis ant kairiojo rįešo Užnertas, o Ir mano maldi dar.osi karštesnė. Ap- štai- atrajoja ir anas jauniklis, kuriam
Seniai.atvykusi į šią šalį.“Mane ima pa- " ‘ • • •< - . . i ■ t _

vydas, kad nepajėgių suimti savęs na-’ 
gan ir melstis kaip ji: kai mes vięi pa
kylame stovėti, ta moteriškė su rožan-

žž.Y.'.'; . - y.
t * .

.Ar.

lė jau meldžiasi ir nesidairo, kaip aš...
Vargonų grojimas pagaliau pri

mena ir man, kur esu. Kad nebema- 
tyčiau pagundos, nusigrįžtų į sieną. 
Bahjdaų melstis, užmerktomis akimis 
(jei-kas pamanys, kad imu snausti —

. Pamažū nusikratau visų žemiškų mos... Sekančią savaitę pamaldos-bū-

j 7/

I.

J,

staiga pakilusi, pro žponęs būtų matyti.kojų pirštukai ir purpuri- tis. į krūtinę: taip, nę kartą,ir mano dai, bet ir.kaklaryšis,'pervertas mažy- 
' ’ .............. ’ ' • • To- klaidžiota; . Kaip . sakomą, - veršio ke- čiu aukso t

Pamaldos baigtos, žmonės, skuba
« • •

1- ■ .
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Aha, ir tamstai atsitiko. t. 
nė vienam perbėgs pasitenkini
mo šiurpelis. Be pagrindo, že
miau pasirašantysis yra ne ur
mininkas, atseit — rašąs išti
sas įmygąs, o, kaip ir kiekvienas 
žurnalistas, detalistas — progai 

. (laisvo laiko valandėlei) ųjasi- 
taikius, ir smulkiomis apybrė- 
žomis, kurias redakcijos be var
go (ir be honoraro) sunaudoja 
prapleikėms tarp skelbimų už
kamšyti. Ir dar pridurkas: guo-: 
džiuos ne savo, bet visuomenės 

•reikalu.
Ak, lietuvis skaitytojas plačiai 

gyvena (rasi jį likimo pp visus 
žemynus, lyg vėjuje žiedus, pa- . 
bertą), o leidėjų (kaip spirgų 
kampininko kugelyje) maža ir 
tie, centruos įstrigę, dažnai snū- 
duriauna prerijų vakaro liūliuo-' 
jami. Vardan tos knygos ir šis 
šauksmas.

Esu senas Spaudos vilkas (t. 
y. bibliofilas) ir, žinia, amžinai 
alkanas. Į retą spaudos skerdie
ną (pvz., Pilkos eilėraščiai — 
100 egz., ščesnulevičiaus "Varė
na” — 50 atspaudų ir t.t.) visai 
nesikėsinu (tik širdį ilgesys 
maudžia), bet, ko! paprastą pa- 
prastėlį kąsnelį užčiumpu, daug 
laiko ir nervų praverčia. Kartais, 
anot dr, J. Basanavičiaus, žmo
gus atsiduri tarp vėlių ir velnių. 
Spaudos platinime turi būti vi
sokeriopas tikslumas, ries gi 
ranka ranką prausia. !

Ana, skautai (mielas jaurii- 
mas ir senimas) vieną gražią 
dieną pasirodė su Šatrijos Ra
gana. Kol jos užtikau "Sename 
Dvare” praėjo 2 mėnesiai. Ir 
susigaudyk: vienas - laikraštis 
pranešė — "Banga”, išleido, ant
ras pridūrė — Kanadoj. Kana
doj? Tai šalis ir plati ir klaidi. 
Netgi ELTA su visu vilkiniu 
orumu ėmusi "Nepriklausomą 
Lietuvą” kardais kapoti, min- 
dž'iot laikraščio vyriausią būs
tinę savo puolimo žemęlapiuos 
iš Montrealio perkėlė į... To- 
'rontą.

"Rūta” savo patarimuose pla- 
. tintojams perša knygas skleis

ti Čia pat, neleidžiant laikui už- 
sidęlsti. Teisybė. Bet, va, blo
gumas, kad tarp leidėjo ir pla- 
tiriĮojo, kaip senoj anglų ser
žantų dainoj, kelias tolimas ir 
Himalajų pragerrriių lydimas. 
Aure, atneša moteris penkinę ir

■ prašo persiųsti į kur reikia ir 
gauti ko jai reikia. Pakvitavi- 
inas po poros savaičių gaunamas, 
o knygos? Ir šiandie, lygiai po 
pusmečio, 'tebelaukiama, nors 
pasiųsta keli "pajieškojimai”.

"Taupiąją Virėją” beįrišant 
bus pasipainiojęs nežinomas pro- 
hibicijos šalininkas, kurs į sky- 

■ rių "Gėrimai” (utata, kur kavos

lijos; bet ir D. Britanijos lietuvis 
visai be blogos valios kartais 
neperka. - -
' - čia ne kumščiojimai leidėjams 
į pašonę. Leidėjai yra verti pa
garbos ir be jų būtų lyg naktį 
be žvaigždžių, čia nenorima, kad 
jų geras darbas ir vardas pa
keliui pas skaitytoją neapkristų 
dulkėmis, kad būtų abipusė nau
da ir prasmė mūsų pagrindiniam 
tikslui — laisva Lietuva ir švie
sus lietuvis!

Dažnai užsakyta knyga atei
na, anot policijos, nedoros iš
vaizdos. Nei vežt nei nešt, nei 
lentynon dėt. Dažnai besikrei
piant negaunama atsakymo. Pa
rašiau sykį į LAlC’ą, kaip savo 
metu į ELTĄ. Tylu aplinkui, 
tik svarbus informacijos reika
las inkščia kaip šunytis darga
noj. O gal čia tokia žurnalisto 
dalia? Jei tiesiai eini, supyksta 
dėdės ir dėdienės. Apgraibščjau 
sykį vieno' proginio spaudinio 
nuoviras, ir leidėjas įsižeidė, net- 

2. Knygos kaina turi būti aiš- gi, kitą spaudinį užsisakius, pf- 
■ ■ - - - nigus grąžino į;be žodelio. Ma>

nau sykį, jau tiek būsiu (tss.,) 
praturtėjęs, kad galiu leisti sau 
pramogą ”ex libris” užsisakyti, 
ir kreipiuos,- ir atsitrenkiu lyg 
į mūrą: vienas dailininkas už
imtas, antras — "neturiu laiko", 
trečias visai tyli. Pakratau są
žinę ir Užtinku varčią: vis dėl 
rašto, brolyti, ir tai dar anapus 
Atlanto.

Užklausiu, tarp, kita ko, Lais
vosios Europos lietuviškąjį pa
dalinį dėl eventualių iriūsų moks
lo ir literatūros veteranams, o 
gaunu (per tą pačią "Dirvą”) 
atsakymą dėl stipendijų ne se
nesniems kaip 35 metų amžiaus. 
Mane tarė (ir skaitytojai, rasit, 
pritarė) nenugirdusį kurioj baž
nyčioj varpais skambą,' o aš 
priešais save turiu Londono len
kų "DP i Dž/’ (iš 1951. 9. 7 d.), 
kur parašyta, kad seniai Lehon 
ir Wankowicz (be kita ko, mums 
pažįstamas savo brošiūra "Ko 
lenkas karys į Lietuvą žengia”) 
iš Laisvosios Europos gavo sti
pendijas knygoms rašyti. Kita
me to paties dienraščio numery
je rašoma, kad greit pradėsiąs 
dirbti lenkų kalba radijas Mųen. 
čhene, ir lenkų žurnalistų- są
junga jau nustatanti redaktorių, 
pranešėjų ir kitų radiofono tar
nautojų pavardes, Lenkai žur
nalistai reikalauta reikalauja, 
kad informacijoj ir propagandoj 
dirbtų bedarbiai ar iš fabrikų 
ištempti profesijonalai žurnalis
tai, bet ne bet kuris paskaityti ir 
vos eilutę kitą parašyti sugebam 

. tis žmogus. Kalbama, kad ir 
i lietuviškai' Laisvosios Europos 
t radijas prabilsiąs. Ar šiuo rei- 
. kalu lietuviškasis Laisv. Euro- 

t.' ’ ' s • . .

likeris, grog, krupnikas ir kt. 
taurūs savo firmos vėliavnešiai) 
pakartotinai įmovė visą lanką 
"Pajų ir pudingų”. Rašoma ad
ministracijai ir. gaunama, pakai
talas, bet viketoj "Gėrimų" vėl 
rišyklos kipšiukas su "Frank- 
furtot'vainiku”.

Aure, vieno paprašytas rašau 
vienai leidyklai, kad... Bet, at
mintin grįžta "Vienybės” re
dakcijos žodžiai: girdi, tuos il
gus str., kuriuos rašo naujieji 
ateiviai, sunku virškinti. Var
dan virškinimo tvarkos ir draus
mės tenka apsiriboti.

1. Leidėjai, ypač pradedan
tieji, turi jieškoti ir surasti pla
tintoją ... Be tankesnio platin
tojų tinklo knyga gulės sandė
liuos. Man "SLA Istorija” po 
kelių pasibeldimų atsidarė, o 
kaimynas ir šiandie ... -už durų. 
Ne kas, kai, užsakius vieną pa
tiekalą, gaunama kitas. Vienas 
tautietis paprašė Putino,-o gavo 
vieno mėnraščio 10 egz.

-X

“ki ir pastovi. Tuo tarpu P. j Ba
bicko "Brazilija” pardavinėta • 
tarp $1.50 ir .$2. Arba T. Mari
jonai J. Baltrušaičio "Poeziją” 
pardavinėja senąja kaina ($2). 
o T. Pranciškonai nupiginę (po : 
$1). ' ■ . ' •

Platintojas, gerbdamas savo 
vardą ir vartotojų piniginę, jieš- 
ko pirmojo šaltinio! Nenuostabu. 
K. Binkio ir J. Tarulio "Vilnius” 
"Naujienų” knygų skyriuj buvo 
gaunamas už $5, o-visur kitur 
už $23. Tokie biržos svyravimai i 
sukelia nepasitikėjimą. Arba: 
pas B. Jacikevičių "Pašvaistėj" 
Šimkaus ”7 giesmės” atseina 
$0.35, b pas Budriką Chicagdj 
$2. Arba: vienas-už. persiuntimą 
pats apmoka, o kits vįęriųgbą ar 
dvigubą "porto” prirašo.

Gal būt, tai smulkmenos. Bet, 
nepamirškime, ir smulkmeniškų 
pirkėjų esama. "Vaga” su V. 
Augustino "Tėvyne Lietuva” 
prenumeratorių neapvylė (ati
davė su kaupu), o "Lietuvių ke
lias” (ar tik jis vienas?) švys
telėjo ir mirė be išrišimo (su 
prenumeratoriais neatsiskaitęs).

. O sena žmonių išmintis įspėja: 
sykį nusvilęs ir į ledą pučia!

Be kita ko, pagalvotina viso
■ pasaulio mastu; "Altorių šešėly” 
. Vokietijoj 15 DM, o JAV — $4,
■ gi "Lokučio atsiminimai”, ten
• 1.75 DM, o ęia $1.50. Kažkas
• nesiderina. "Australijos Lietu- 
, vis” Pulgio Andriušio apysaką 
> Trumano žemėj nutarė platinti 
i po $1.50, kai vietos gaminiai

žymiai brangiau atseina. Ar tai 
dumpingas? Greičiau — protin
gas vertybių po visus Vakarus 
paskirstymas. Juk amerikinės 
lietuviškos knygos nė tik Brazi-

"Draugo" 179 Nr,. lapkričio 
29 d. 1951 m. p. J. Gobis savo, 
straipsnyje "Patriotizmas ir 
ekonominė gerovė” - skaito lyg 
nuodėmė neva tai bereikalingus 
priekaištus spaudoje dėl namų, 
butų, automašinų ir riet šaldy
tuvų pirkimo, ir lyg dorybe skai
to tokio ar panašaus turto pir
kimą.

■ štai keletas ištraukų iš to 
straipsnio.

"Mūsų spaudoje vis dažniau 
ir dažniau namelių, . automašinų 
ir net šaldytuvų pirkimas vaiz
duojamas kaip patriotizmo ge
simo reiškinys; lyg kad Lietu
vai bolševikų priespauda būtų 
lengvesnė, jei lietuviai emigran
tai, ir toliau gyventų taip, kaip 
pvz, Hitlerio auslaenderių sto
vyklose,..” '

"Visų pirmą, Amerika pri
ėmė DP ne tam, kad jie čia tęs
tų savo ubagišką gyvenimo sti
lių kaip UNNRA ir IRO stovyk
lose, bet kad dirbtų, užsidirbtų 
ir, jaustųsi kaip namie ...” "Ir 
niekam jokios naudos nebūtų iš | 
to, j^i DP' pradėtų karšto patri- 
įotižmp egzaltacijoj, spiestis į 
stovyklas! ir vėl gyventi "Dievo 
paukštelių’’ modeliu. Taigi ge
rai daro;tie kurie savo uždarbio 
neprageria, o perkasi sau na
mukus ar butus'...”

"Ir svetimų-, kalbų mokėjimas 
nekenkia patriotizmui. Joks pa- 

pos padalinys tariasi \su Lietu
vių žurnalįstų. Sąjuųg»? Ar ne
išeis taip, kad, pagal gudų dai
nelę, pas muš vis kitaip./ 
. Kas bė ko, ir po šip straipsnio, 
rasit, bus įsižeidusių. Tušti in
dai, ak, garsiai. skamba ...

’• .V*';. ’ J. Cicėnas
..— -----------

i TUOJ ĮSIGYKITE NAUJĄ

1 Balio Gaidžiūno
> v knygą

■ . L • •
triotizmas nereikalauja, kad i 
emigrantas svetimame krašte iš ! 
principo nesimokytų to krašto , 
kalbos...”

Šis. p. J. Gobio straipsnis, i 
kaip matyti iš jo keleto ištrau- : 
ką, pagrįstas gryniausiu mate
rializmu, ir prieštarauja jo pa
ties parašytam straipsniui 
"Draugas” 253 nr. "Kristus Ka
ralius ir moralinė revoliucija”, 
kur materializmas pavaizduotas 
kaip piktosios dvasios pinklės.

šiame straipsnyje hė vieno žo
delio nematyti apie tėvynės ar 
artimo meilės jausmą. Lyg pa
šiepdamas publicistų patriotiz
mą, ir lyg nesuprasdamas, ko- 
kiėrtis mūsų tautiečiams prie
kaištaujama, jis ragina prie tur
tų įsigijimo. Lyg atrodytų, kad 
mes iš perdidelio patriotizmo, 
užmiršdami save ir savo šeimas, 
pradėjom rūpintis jau vien tik 
bendraisiais mūsų tautos rei
kalais...;;

Jeigu p. J. Gobis girdamas 
namukų ir automašinų.pirkėjus, 

j kur nors savo straipsnyje būtų 
bent išsitaręs:
. "Gerai darai, brolau, kad ne
prageri savo santaupų, o perki 
namukus, butus, automašinas ir 
kitokį panašų turtą, bet gink 
Dieve nepamiršk prisidėti pini
gine auka ar darbo valandėle 
prie ALT, BALFo organizacijų 
ir kovos su komunizmu; žiūrėk, 
kad tu pats ir tavo šeima išliktį 
lietuviška, svetimybių nesužalo
ta”. Tada kas gi galėtų ką nors 
p. J. Gobiui prikišti? Nieko.

Bet kada mūsų broliai masė
mis eina kryžiaus kelius Sibire, 
kai partizanai nelygioje kovoje 
dėl Lietuvos laisvės žūsta tėvy
nės miškuose, kai Vokietijoje 
pasilikę mūsų tautiečiai ligoti

m
šioje knygoje, prisiminimų forma, vaiz

duojami 1949 ir 1941 vergijos metai Lietu
voje,

Knyga 182 psl. Kaina 1.50 dol. Knyga 
gaunama: DIRVA, 6820 Superior Avė., Cle
veland 3, Ohio.

t— <

turtingos ir gražios lietuvių kal-

seneliai, našlės su 5, 6, 7, maža
mečiais vaikučiais, našlaičiai ir 
džiovininkai ne šimtais, bet dar 
tūkstančiais' dėl alkio, šalčio ir 
skurdo rankas išskėtę šaukiasi 
mūsų pagalbos, likti kurčiais ’r 
nebyliais, — šose aplinkybėse 
tik pirkti namus, automobilius ir 
neprisidėti centu ar darbu prie 
jų gyvenimo pagerinimo, būtų 
ne tik patriotizmo gesimo reiš
kinys, o tiesiog visiškas lietu
vio vardo praradimas. Patriotiz
mas įpareigoja mus mylėti ne 
tik savo šalies žemę su jos vi
sais turtais, bet už vis svarbiau
sia žmones. Joks-tikras patriotas 
nebus pasitenkinęs savo šalies 
didumu ar gamtiniu grožiu, ka
da jis matys didelę dalį savo 
tautiečių nešančius nežmonišką 
vergovę, skurstančius, dejuojan
čius ir verkenčius.'

Taip, gal Lietuvai ir nebūtų 
lengvesnė bilševikų priespauda, 
jei lietuviai emigrantai ir toliau 

■ gyventų taip, kaip pvz. Hitlerio 
auslaenderių stovyklose, bet lie
tuviams, ten pasilikusiems, bent 
moralinės kančios tikrai būtų 
lengvesnės, jei jie žinos, kad vi
same laisvajame pasaulyje, Visi 
iki vieno, lietuviai tremtiniai 
juos giliai atjaučia ir pinigine 
auka ar darbu prisideda prie jų 
išlaisvinimo kovos. Ir atvirkš
čiai, jų moralinės kančios ir 
skurdas dar daugiau pasunkėtų, 
jei pradėtų gęsti jų išsilaisvini
mo viltys, ir jie pajustų, jog 
lietuviai, gyveną laisvuose kraš
tuose, vien tik perka namus, bu
tus, automašinas, televizijas ir 
girtuokliauja, o prie jų išlaisvi
nimo kovos visai neprisideda ...

Visai nesuprantama, kodėl p.

tai ne tik priekaištauja, bet ir 
smerkia tik žargonistus. Senos,

bos darkytojus. •,/ j.. _ (>4
Tiesa, lietuvių tauta nenori,, 

kad jos visi tremtiniai grįžtų .jį j 
Lietuvą nudriskę, be sveikatos, 
kaip tie, kuriems bus lemta grįž
ti iš Sibiro ar Kazachstano. Tad 
kaip tik dėl to kiekvienas dir
bantysis lietuvis tremtinis pri
valėtų reguliariai skirti nors da- 
lėlę savaitinio uždarbio badau
jantiems mūsų tautiečiams Vo-

I 
O® 

kietijoje ir čia patekusiems į OI 
skaudžią nelaimę. Kitaip ir jie 
grįš į Lietuvą nemažiau nudris- .... 
kę bei praradę sveikatą, kaip ir 
iš Sibiro ar Kazachstano...

sumaterialėju s i e m s . .
.. . . , , . -

Galima'net tvirtinti, kad to
kie publicistų "Ciceroniški” kal
tinimai :.............. ...
spaudoje nesibaigs tol, kol grįš 
ir įsijungs visi, lyg dezertyravę, 
tremtiniai Į bendrą kovą, neap
siribodama vien tik savo asme
ninės' gerovės rūpesčiais.

Vincas Abramikas

S U SI P R AT O

Pereitų metų gruodžio pra
džioje Pennsylvanios universi- 
teto profesorius Robert Strausz- 
Hupė rašė, kad "JAV turėtų pri
pažinti Rusijai specifines teises 
Baltijos valstybėse ir Besarabo- 
joje” (taitai buvo paminėta Dir
voje).

šįmet lapkričio pabaigoj tas 
pats profesorius The Saturday 
Evenening Post editoriale "Jau 
laikas pasakyti Kremliui, kokios 
rūšies taiką mes pirksime", tarp 
ko kita, sako;

"Kaip kainą bet kokiam su
sitarimui su Rusija mes turime 
teisę reikalauti, kad ji atleistų 
savo ūkinius varžtus nukreiptus

•j ,,

J. Gobis neigia stovyklinį gyve- į Vokietiją ir, per Mandžiūriją^_,.——■ 
nimą. Būtų tiesiog idealas, kad į Japoniją. Be to, mes turirfie 
visi, pvz., Amerikoj atsidūrę tikėtis, kad ji įvykdytų savo 
tremtiniai, prie dabartinių gy- iškilmjngą pažadą, duotą Mas- 
venimo sąlygų, galėtų gyventi kvos ir Jaltos susitarimuose, ly- 
kompaktinėse kolonijose. Ne bū- giai kaip ir Jungtinių Tautų De
rinai pagal "Dievo paukštelių” , klaracijoje: leisti Išlaisvintoms 
modelį! Nereikėtų tada rūpintis' Rytų Europos tautoms pasirink- 
nutautėjimo problema ir miš-Iri savo valdžias pagal jų pačių 
riomis vedybomis. Galėtume tu- valią. Tai reiškia, iš tikrųjų, kad 
rėti savas mokyklas, teatrus, 
chorus, skaityklas, knygų lei
dyklas, koperatyvus ir t.t. Deja, 
tai neįvykdoma, bet jei būtų 
galima, dievaži, nebūtų blogai.

P. J. Gobio smerkiamieji pub
licistai ne tik nenori, kad DP 
gyventų kaip sovietų kolchozi- 
ninkai ir valgytų tik bulves bei 
virintus grūdus, bet dar ir pa
stebi kai kuriuos tremtinius, ku
rie per didelį veržlumą į turtus, 
atpratino savo vaikus nuo svies
to ir baigia atpratinti net ir nuo 
margarino...

Dar keisčiau. Kur p. J. Gobis 
rado spaudoje, kad publieistai 
priekaištautų kam nors dėl sve
timų kalbų mokymosi? Publicis-

Rusija turi atitraukti savo ka
rines pajėgas ir marionetes iš 
Vidurinės bei Rytinės Europos 
ir atsitraukti j savo istorines 
sienas, jei ji nori taikingo susi
tarimo”.

Toliau jis rašo, kad "Rytinės 
Vokietijos ir Rytinės Europos 
tautos klaidžioja tamsoje dėl 
mūsų galutinių planų apie jų 
ateitį. Potencialiai tai yra ver
tingiausi mūsų sąjungininkai, 
bet, dėl mūsų nesugebėjimo pa
reikšti mūsų tikslus, energija 
yra eikvojimą betiksliams prieš
taravimams ir įtarinėjimams”.

Malonu, kad per metus laiko 
autorius tikrai atrodo gerokai 
apsišvietęs... . .

»•
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per visą naktį jo gerta ir kortomis loš
ta. Ir bažnyčioj nebūta. Už tai aš jį sar- 
matinu.

— Broliuk, dūšia labai norėtų į 
dangų, bet kad griekai neleidžia! —

Garsiai sutriūbindami pralekia Va
leika ir Juodeika, šimutis ir Kukutis, 
taip pat ir Mieleška su Valeška, Jų 
drabužiai puikiausi — nors imk ir sta
tyk į didžiųjų kompanijų langus. Ir 
prašmatnios mergiotės su jais. Jie šau
na į piknikus pasišokti, o gal į Cedar 
Point pasimaudyti. O mašinos naujutė
lės, tik blizga ir spindi saulutėje. Kai 
jie pravažiuoja Superior ar St. Clair 
Avė., tai, rodos, ir tose gana murzi
nose gatvėse šviesiau pasidaro. Jie tik 
2-3 metai Amerikoje, o, žiūrėk, ko. jau - -
pasiekė. Tai bent smart vyriokai. Sa- į nosį muša kvapas rūkyto kumpio, 
kykit, ar tik čia nebus tie ambasado
riai, turį garsinti tėvynės vardą ir gin
ti jos bylą?

Prie salės durų prastoviu gal visą 
pusvalandį. Ateina dar keli žmogeliai.

Pranešama, jog susirinkimas ne
įvyksiąs (net keli valdybos nariai šian
dien kažkur prasmegę). Skirstomės. 
Atsisveikinu su Šerepėka. šis bando 
šypsotis, bet nepajėgia ir nuleidžia akis 
į savo popierius. Matau: jis kenčia. Bet 
ar džiaugiasi -katė, per gruodžio šal
čius atsivedusi kačiukų ir kniaukianti 
prie uždarų durų?... '"'A

geresnio šiame pasaulyje nepasiekęs. 
■ Vargas jam: sakoma, būk ir mirdamas 
nemokėjęs taisyklingai angliškai per
sižegnoti. O jo Frenkis štai išėjo tokį 
mokslą, jog prasimušė į mūrininkus} 
šneka tik engelskai ir dabar pinigus 
semia abiejomis saujomis iš karto. To
kie vyrai jau be jokio atsiprašymo ga
lėtų spjauti į visokius daktarus, inži
nierius ir lojerius. Va, kur Amerika! 
Bet šykštus tas Frenkis. Kalbama, būk 
savo moteriai nei aiskrymo, anei vai
kams poteito čipsų niekados nenuper- 
kąs. O neseniai būk iš kažkokio-nusmu
kusio bagočiaus puikų hotelį prie Nia
gara Falls pirkti derėjęs. Na, pasaky
kite, kas subytins tą mūsų Frenkį?

Frenkis, uždūminęs visą, gatvę, 
dingsta automobilių srovėje. Žmonės 
baigia skirstytis. Nebėr Frenkio ir

lauk. Na, tokią daugybė ir.- buvo čion 
sugulėjus, jog aš nebespėju visų savo 
pažįstamų .pamatyti. Visi išsipuošę, iš- 
sipūstįnę, išsiblizginę, sakytumei ma
dų parade, kaip tai esti prie Art Mu- 
seum per Velykas. Išvydę ką prašmat- prisipažįsta jis pats, 
niau apsirėdžiusį, negalime taip greit,

. akių nukreipti kitur, nelyginant pirk- , 
darni kalakutą Tthanksgiving dienai. 

jK'- 'Stabtelėkit ir pažiūrėkit: kuo senesnė 
bobulė, tuo stambesnės rožės ir magno
lijos, tuo sunkesnės vyšnios ir obuoliu-1 
kai ant skrybėlių susikrauta. Lyg į . pa
simatymą su jaunikliais, lyg į vestuves burbteli jis. 
pasiruošta. O iš tiesų juk joms tik ma- Žmonės lenda j savo automobilius 
žytis; žingsnelis belikęs iki Dangaus ka- ir pypina triūbina, kad pėstininkai juos

, ralystės. O ten, kaip žinovai sako, net matytų. Kiaūlėnas slenka prie kitų, 
prie pat vartų teks sviesti žemėn visus Neturiu savo mašinos. Neskubu 
burbuliukus ir dzinguliukus, teks išsi- namon. Ateina mano šeima. Mes susi-'

' . auti iš krokodiliškų batukų, na, ir nai- ----- --
lono kojinaites reiks nusimauti

'.kokialbaisižmogaus dalia! ■
■ Susitinku Kiaulėną (mudu .iš viė- bilįo motorą, kuris va ir dabar — toks
no krašto). Jo drabužiai kasdieniai, bet ^besarmatis!—ties, pat. bažnyčia-už- __ r.T ...
plaukai jau šventadiėniškąi sulaižyti, springsta, kosti ir savo dūmais tik ga- jos susirinkimą. Žmona su vaikais sku- 

'akys tokios drumzlinos ir prarūgu- diria orą. O Frenkis — f . . .
į; jog jis man panašus-į marinuotą .vaikas. Jo tėvas, Juozapas Baniulis, -ananasų riekutėmis, nes. tik toks jis

. silkę. Ir kvepia dar prasčiau. Pasirodo, buvo tik susirietęs dženitorius, nieko esąs sultingas, kvapus ir skanus.

Jis atėjęs tik pasidairyti. Gal kas 
jam paskolintų 5 dolerius? Jis norėtų 
atsigriebti, ką naktį .pralošęs. Atkišu 
kvoterį, bet Kiaūlėnas jo neima ir sker
somis žvilgteri į mane, it tas kipšas, 
išvydęs česnaką.

• — Šitiek duok ubagui, ne man, —

%

Kai praveriu savo buto duris, man

"jį?;

tinkame kelis pažįstamus ir kalbame
Gi, apie orą, Kanados uodus (Canadien Kiaulėno—nebėr kalbos. Judame na- 

. soldiers) ir apie Frank Banull automo- mon. .. ’
.. .................. .. Einame pro lietuvių salę. Prisime

nu šiandien būsiant Apšvietos draugi- .
i-- jis dirba naktinėj pamainoj. Pažastėje 

popierių pluoštas su- planais apie mūsų 
mokslo ir meno paramą, apie gabiųjų 
lietuviukų atranką ir stipendijas.

tai tikras laimės, ba namon: jai reikia rl$epti kumpis, su

kepto su ananasų riekutėmis. Stale jau 
išdėstytos lėkštės ir pasidabruotos ša
kutės. Stikleliai su pamidorų sunką .ir 
konservuotos, truputį pasūdytos, ispa-

puovaiciiiui. ziLcma uai nvn . A •
Žengiu į salę, o ten žmonių - viso la- nlskos alyvos- Tai aP*tito. O uzsi- 
bo gal 10, o gal 12. Lūkuriuojame dar gardžiuot bus citrininio ir persikinio. 
15 minučių. Atvyksta dar vienas. Tai pajaus, dar "ir šaltos arbatos su metų 
Šerepėka. Mieguistas toks,' nesiskutęs, lapeliais padėta šaldytuve. Ant liežuvio 
su spygliuotu smakru it šernas: mat, krauname .-visko po truputį. Valgome 

nenoromis, lyg svetimais dantimis. Ap
sivalgyta — nebėri apetito...

(Bus daugiau)
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REDAKCIJOS PASTABA: Duoda
ma vietos šiam žinomo mūšy seno
sios ateivijos veikėjo pasisakymui, 
redakcija mano esant reikalinga pa
žymėti, kad kaikurių čia paliestų 
istorinių ar dabarties faktų api
būdinimas bei iš to daromų 
išvadų formulavim as ne
atitinka pažiūrų j tuos dalykus.

Paskutinių ketvertų — penke- . 
rių metų laikotarpy man teko 
pažinti mūsų pabėgėlius ir juos ' 
artimiau įvertinti. Jie jau mus, : 
senesnius Amerikos gyventojus, 
labai "įvertino”, ypatingai "pla- ' 
čiais bruožais”, šių laikų pabė- ' 
geliai yra išmokslinti, daugiau 
išlavinti ir moderniški žmonės, 
kurie daug greičiau pritampa : 
prie Amerikos sąlygų negu, se
nesnės kartos ateiviai.

Šiandien pabėgėliai, ačiū jų 
išmokslinimui ir progoms, jiems . 
suteiktoms' išlaisvintoje Lietu
voje, išmoksta amatus, įsigyja 
geresnius darbus ir štai, bėgyje 
3-4 metų, jau turi savus namus 
ir net automobilius. Kitais žo
džiais, jie tai atliko bėgyje kelių 
metų, ką senesnei kartai reikė
davo 15-20 metų. Tokis darbas 
ir apsireiškimai yra pagirtini ir 
vieton to, kad naujiems atei
viams "pavydėti”, visi turime 
juos sveikinti ir jais didžiuotis.

Bet — ir čia yra didelis, bet 
— aš, kaip ir daugybė senesnių 
Amerikos lietuvių, prisibijau, 
kad mūsų nauji ateiviai nepa
rodys tos pačios atsparos prieš 
kasdienines ištautėjimo audras 
ir bangas, kaip parodė senesnės 
kartos lietuviai. Senesnė karta 
ilgiau išsilaikė, ačiū jų aklam 
užsispyrimui būti lietuviais ir 

• ačiū jų vadų idealizmui, šiandien 
mes neturime Dr. J. šliupo, K. 
Račkausko, J. $irvydo, ir visos 
eilės pasišventusių lietuįvių.

Mūsų pabėgėliai jau vos tre
jiems — ketveriems metams 
praėjus, daugiau pamėgdžioja 
kalbą, papročius ir visas Ameri
kos tradicijas ir paviršutinumą, 
negu peraitą kartą buvo paveik
ta čia gyvendama 10-20 metų. 
Senos kartos vadai, tų laikų pa
bėgėliai, buvo kovotojai; šian
dieniniai, su maža išimčia, yra 
pataikūnai, vardan "vienybės”, 
ir pas juos nesimato to gilaus 
idealizmo.

Pasėkoj komunizmo laisvama- 
nybės, mūsų kunigijai pavyko 
"pakrikštyti” visus laisvos min
ties tikrus Lietuvos patriotus 
"bolševikais”. Pasėkoj to, kad 
komunistai intensyviai naikino 
kunigiją, jie įsigijo, kankinių 
vardą ir dabar šioje rolėje, ku
rią jie labai moka išnaudoti, 
puola visus kitus ir patys ima 
visą vadovavimą į savo rankas, 
ugdydami obalsį "Lietuva tik 
katalikams”.'' Mūsų išmokslinti 
pabėgėliai, kurie ir nesutinka su 
šia taktika ir perdidele nepro
porcinga jų pretenzija, tyli it 

' išmokslinti avinai, neva neno
rėdami "ardyti taikos”, o tikre
nybėje, neturėdami Dr. J. Šliupo 
ir kitų ryškių praeitos gentkar- 
tės vadg pugurkaulio. Mūsų kai- 
kurie mokslininkai peržengė vr- 
sas ribas, (matyti, pataikavimo 
sumetimais), ir į žodynus 
įskverbia Lietuvos prakilniai

mažumai taikomus paniekos epi
tetus, lyg tai būtų, priimti ter
minai.

šiandien mūsų kunigija,'susi
dėjus su socialistais, sukūrė Ta
rybą, išardė L.V.S., parėmimą 
naudodami VLIKą padarė savo, 
tarnais ir jį pastatė rolėje ko
kios tai "Valdžios Egzilyję”, o 
laisvesnių pažiūrų žmonės tarp 
senesnės kartos ir tarp naujes
nių ateivių, tyli ir' dirba darbą, 
kuris yra ne tik ateičiai pavo
jingas, bet kuris gal pasirodys 
žalingas mūsų pačių pastangoms 
atkurti laisvą Lietuvą.

Diegai jau yra, kurie lemia 
mūsų ateičiai daug žalos, kaip 
tai (1) nepriėmimas į VLIKą 
Mažosios Lietuvos politinių var
žymų sumetimais, (2) planingos 
pastangos nužeminti legalių Lie
tuvos atstovų prestyžui, vykdo
mos krikdemų užsuktos "maši
nerijos”, panaudojant Tarybą ir 
VLIKą, (3) panaudojimas ko
munistinio įrankio, prieš kurį 
turėtų kovoti visas pasaulis — 
būtent "veto” Taryboje ir 
VLIKe.

Lietuvių tauta per virš 
metų yra daug nukentėjus 
katalikiškos politikos. Ačiū 
Mindaugo laikais (kurio krikštą 
nepamatuotai dabar kaikurie 
apvaikščioja) — • Lietuva buvo 
terjojama iš visų pusių taip, kad 
galų gale, Mindaugas, manyda
mas, kad Lietuvą suvienys, kad 
atsikratys kryžeivių, tu bažny
tinių NKVD agentų, apsikrikš
tijo. Bet tuojau paaiškėjo, kad 
jo krikštas neturėjo jokios 
reikšmės ir jis su savo .vadais, 
įjojęs į Nemuną, nusiplovė nuo 
savęs tą krikštą su pareiškimu, 
kad toks krikštas, taip lengvai 
suteiktas, 
nuplautas 
"Senovės 
Šiandien 
Marijonų 
apvaikščioja 700 mėtų Mindaugo 
krikšto sukaktį. Tai yra iškrai
pymas istorijos incidento savo 
politikavimo tikslams.

Aš, kaip ir visi žmonės, nesu 
priešingas žmogaus tikėjimui. 
Lai jis tiki, meldžiasi, ir tvarko 
savo gyvenimą taip, kaip jis 
išmano. Bet kada tikėjimo va
dai, po priedanga tikėjimiško 
prestižo, panaudoja minias poli- 
tikiškiems tikslams ir ima mai
šytis į Lietuvos laisvės reikalus 
ir sukelia neapykantą prieš le- 

. galius Lietuvos diplomatinius 
i atstovus, tada yra laikas ir kiek

vieno padoraus lietuvio pareiga 
■ iškelti protestą, demaskuoti jų 
, tikslus ir pareikšti jiems ir jų 

pakalikams kovą.
šiandien, kada daugelis lietu

viškų bažnyčių, užlaikomų lietu
vių uždirbtais centais, palaiko 
mokslaines, visos turėtų dėstyti 
tikybos mokslą lietuvių kalba. 
Vieton to, daugelis šių parapijų, 
kaip tai šv. Jurgio Clevelande, 
tapo ištautinimo įstaigomis, ku
rios yra palaikomos pačių lietu
vių sąskaita. Dabar, kada pa
bėgėliai perima Amerikos lie
tuvių vadovybę, jų yra pareiga 
šį netikslumą sutvarkyti. Pasiro- 
netikslumą sutvarkyti. Pasiro
do, kad Amerikos katalikų vys-

kupijos yra priešingos lietuvių 
kalbos dėstymui, čia jr kyla 
klausimas, ar lietuviai katalikai 
stato lietuvybę ar katalikybę 
pirmoji eilėn. Jeigu lietuvybę, 
tai šiame klausime negali būti 
nuolaidų. Jei bažnyčia nori lie
tuvius nutautinti ir dar juos 
priversti, ‘kad jie' už tokį nu
tautinimą patys užsimokėtu, tai 
yra lietuvių tautinė pareiga pa
statyti griežtą ultimatumą ir 
pareikšti "arba bažnyčios vir
šūnės išpildys mūsų reikalavi
mus ir dėstys mūsų vaikams ti
kybą jų tėvų kalba, arba mes 
tuojau išsiskiriam ir, reikalui 
esant, prisidedam net-prie kito 
tikėjimų (pav. protestonų)". Ka
da bažnyčių vadai pamatas, kad 
esam nusistatę prieš ištautėjimą, 
ir kad mūsų negali niekas pa
laužti, tada ir tik tada Ameri
kos lietuviai atgaus savo teises, 
nes parodys,' kad jie nėra pa-

gali lengvai bjįti ir 
(žiūrėk S. Daukanto 
Lietuvių Būdas”), 

suklaidintos minios, 
ar Jėzuitų vedamos,

taikūnai, kad jie yra rimti, kad 
jie stoja už savo idealus ir įsi
tikinimus iš visos širdies. Pa
saulis gerbia ir skaitosi tik sii 
tais, kurie moka gerbti savo 
teises, kurią turi savigarbos ir 
principuose nedaro nuolaidų.

Atėjo lemiamas momentas lie
tuvių gyvenime. Mes turime ap
sispręsti. Mūsų pareiga yra ryš
ki. Sugrąžinkime kunigus .prie 
altoriaus ir dėstymo tikėjimo, 
bet ne maišymąsi politikoj su 
tikslu tautą užmauti ant saVo 
tarptautinio kurpalio ir, kur 
reikalas, jų interesus paneigti.

Per 500 metų katalikybė Lie
tuvai atnešė žalą, ją išpardavė 
lenkams, jos jaunimą, jėzuitų 
įtakoj, nukreipė prieš Lietuvos 
interesus ir šiandien jie ardo 
Lietuvos s vieningumą su . savo 
ateitininkais, federacijomis, ku
rios rado reikalą kovoti prieš 
dar išsilaikiusią legalią Lietuvos 
valdžią ir kurie drūmsčia visą 
lietuvių santaiką politiniais 
metimais.

Palikim maldą, tikėjimą, 
priklauso — savo širdyje, 
muose, bažnyčiose, o Lietuvos 
laisvę, ateitį ir gerovę,pastaty- 
kim kaip savo didžiausį tikslą. 
Išmokim už savo tėvynę rimtai 
kovoti ir skaityti visus tuos sa
vą priešais, kurie Lietuvos ge- 

1 rovei kenkia, neatsižvelgiant ko
kiais prakilniais rūbais jie būtų 

1 prisidengę.
i P. Ji Žiūrys

su-
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Laivui sustojus, dar už geros 
valandos užlipo nuo kranto uos
to pareigūnai patikrinti, ar visi 
Buenaventuroj norį išlipti ke
leiviai turi atitinkamas įvažia
vimo vizas. Tiktai po to, ilgokai 
užtrukusių apeigų; palikę laive 
visokį bagažą, leidoniėš į krantą.

Vos mums pastačius koją tvir. 
ton nežinomon . žemėn, ūmai 
mus atpažino .IRO atstovas p. 
L. Gabriūnas, kuris mus tuojau 
paėmė savo rūpeatlngon globdn, 
duodamas pirmąsias instrukci
jas kaip apseiti šiame krašte, 
būtent, vyti šalin įkyrius neši
kus ir batų valytojus,paslėpti į 
kišenius, jei kas turim, ameri
kines cigaretes ir užsimesti, pal
tus, nes čia lietus;ėsąs'labaipa- 
voj ingas. Taip pat patarė dėl 
bagažo nesisieloti,-^nėš tas rei
kalas esąs patvarkjd:as įn ^ne
pasibaigiančia krantine mus nu

sivedė į geriausią Buenoventu- 
ros viešbutį.

Lijo smulkus lietus, nuo že
mės kilo drėgna šiluma, 0 išvar
gusiuos mūsų veiduose šiltas 
prakaitas pasidarė sau pastovias 
vagas. Bailiai dairomis į juodu
kus, kurie virš galvų laikė Na
poleono laikų gamybos skėčius. 
Kiekvienas menkniekis mus Ste
bino ir domino ir iš. jų stengė
mės susikurti kiek galima rea
lesnį šio nežinomo krašto vaizdą.

Kišenėse turėdami po kelis po- 
kelius cigarečių ne be rūpesčio 
artinomės prie muitininkų sau
gojamų vartų, tačiau pro juos 
pra81iąu|ėĮn • lyg niekieno nepa
stebėti,' tarytum, eitume pasi- 
vaikščioti. šį valdžios atstovų 
mums parodytą, jei ne pagarbą, 
tai supratimas, mus puikiai nu
teikė. Ir jau drąsesniu žvilgsniu' 
įžengėm į viešbutį, kuris, nors 
mums atrodė neįprastai, buvo 
puikus ir turįs neginčytinų pa
togumų/

Rytojaus dieną uoliai p. L. 
Gabriųnui mūsų nepaleidžiant iš 
akių,’ atlikom nuostabiai pavir
šutiniškus muitinės formalumus, 
net muitininkui nekišant nė no
sies, nė rankos į mūsų varganą, 
bet rūpestingai apkaustytą ba
gažą, nes. buvom pasiruošę ke
lionei pagal instrukcijas. '

Laisvu laiku sėdėjom Viešbu
čio verandoj, prakaltavom ir ni
kėm kišėmujė perdėm sudrėku
sias cigaretes.

Laive beveik kas dieną mums 
besukinėjant laikrodį po pusva
landį atgal, visai pradėjom., ne-

ANT. KARČIUS

Kelionė į džiungles

nusivokti kada teka saulė. Ta
čiau šį rytą, kai sukilę penktą 
valandą dar radom tamsią naktį, ' 
pradėjom atsiminti vaikystėj 
kaltą geografiją, kad pusiaujy 
saulė ir teka ir leidžiasi šeštą 
valandą.

, Dar pirmiesiems spinduliams 
ugnimi užgavus medžių viršū
nes, mes jau lipome į nedidelį ' 
amerlkietinį autobusiuką, kuris 
neturėjo nei durų nei langų, o 
tiktai stogą. Prieš mūsų akis 
buvo ilga šešių valandų kelionė 1 
į Cali miestą, kuriB nuo Buena- 
venturos buvo nutolęs tiktai už 
80 mylių. Daug buvom jau gir
dėję apie tą kelionę ir ji mus 
dirgino, lyg lipant-pirmą kartą 
Į lėktuvą.

Sųpurškė forduko motoras ir 
staigiu šuoliu pasileidome šla
pia ir duobėta gatve. Akimirks
niu pralėkėm p^o tuos kelis mū
rinius namus, kuriuose buvo 
valdžios įstaigos ir bankai ir 
įsukom į siauras, purvinas gat
veles. Kertiniuose, iš paprastos 
žemes ir mėšlo.mišinįo statytuo
se nameliuose; esančiose smūk- 

; lėse, su baisiausiu triukšmu gro
jo amerikiniai muzikos automa
tai, o pusiau nuogi negrai šoko. 
Daug tų sniuklių pravažiavom ir 
beveik visur raitėsi juodos vy
riškos poros negailestingai stau
giant automatams. Taip ir mums 
liko neaišku, ar ta linksmybė 
dar nuo vakar.; vakaro tęsiasi, 
ar su ja pradedama dieną.

Pasibaigė kažkokiu neaiškiu 
grindinįų' grįsta gatvė, , pasibai
gė pakrypusių nanielių. eiles ir 
ūmai mūsų mašina sustojo. Prie, 
šais pasirodė du ginkluoti, sme- 

■lio spalvos uniformą dėvį vyrai. 
Jie kažką rodė į mūsų kelis la
gaminus ir mus. Tačiau p. L. 
Gabriūnas kažką jiems sumur
mėjo ir jie apsisukę nuėjo. Ne, 
tai nebuvo plėšikai, tai tik pa
prasti muitininkai, kurie saugo
ja, kad iš vieno Kolumbijos 
miesto į antrą nevėžtų kontra
bandos. *'

Ir mūsų, mašina Siauru, žvy- 
riumi grįstu kelučiu, smuko j 
tylias, pilka ir’nuvargusia žalu- 
ma nusidažiusias džiungles.

S/'.'-. '• '< :

važiavo krypties. nekeisdamas. ( 
Ir po akimirksnio pamatėme, 
tai vidury kelio gulėjo pastipęs 

arklys; o ant jo sutūpę juodį 
paukščiai ramiai sau užkandžia
vo. Šie paukščiai, kurie vadinasi ■ 1 
gadillasai, yra trOpiklnių kraš
tų palaima, nes jie. trurhpiausių 
laiku sulesa dvėselienas'ir tuo 
išgelbsti gyventojus nuo neiš
vengiamo choleros pavojaus. Jų 
medžiojimas yra uždraustas ir 
už vieno, nušovimą yra nustaty
ta 5 pesų (2 dol.) bauda.

moj matydamas^nepatikėtum jo 
abejingumą, kai iš už kalno iš
lendančiai dideliu greičiu maši
nai, jis pačiu paskutiniu aki
mirksniu duoda kelią ir su ja 
prasilenkia per plauką, o antra
me šone, ak, varge, baisi baisi 
bedugnė.

Salia sėdėdamas p. L. Gabriū
nas mus ramina ramiai pasako
damas, kad šiuo keliu į dieną 
nudarda pakalnėn nė daugiau 
kaip šešios mašinos. Apie kalė
das tas skaičius pakyląs tik iki 
dešimties.:.' . '• .■Įi.jgttfei

Mes neturime pagrindo neti
kėti ir tyliai, nuo kits kito pasi
slėpę, apmąstome savo didžiuo
sius gyvenimo nusidėjimus, vie
nam antrąm Suvirpa palūpis, ką 
žinai,' gal ant greitųjų ir kokį 
poterį’ sumeta. /Tačiau visi širdy 
su pasipiktinimu apmąstome 
Fordo gyvenimą -— negi jis ne
galėjo susirasti kito amato, kaip 
tik dirbti automobilius, jei už
simanė praturtėti? Juk dabar, 
jei ne jis, ramiai sau keliautu
me ant mulo riugaros ir nekar
totume sau, kad ši kelionė gal 
jau paskutinė.

Jau tur būt augštai užkopėme, 
kad pastatėme švarkų atvartus, 
nes švilpiąs vėjas pasidarė vi
sai vėsus. Tik ūmai, mums ne
spėjus suvokti priežasties, stam
biais lašais perliejo lietus, nors 
giedriame danguje spigino skais. 
ti saulė. Tik pravažiavę paste
bėjome, kad mūsų mašina pra
švilpė pro’ krioklį, kuris savo 
vėsų' vandenį pylė tiesiai ant 
kelio. Bet mašina staiga sustojo. 
Priešais mus už pryšakinių ra
tų pasikabinęs skersai . kelio 
riogsojo visai liaujas sunkveži
mis.” 3Jo‘paskutiniai rątai kabo
jo k&žkufc bedugnėj ir kažkaip 
stebuklingai ant jo; laikėsi dar 
kai kurie jo vežtų prekių liku- . 
čiaC,^un!’>i . ■'

Mūsų fordukas beveik į kalną 
įipdamas pračiaužė pro jo prie
kinius ratus ir vėl vingių vinge
liais pradėjome laistis žemyn. 
Kartais kelias išeidavo į nedide
les lygumėles, kuriose nepa-. 
praštai gražiai įrengti dvayų 
trobesiai, su amžinai žydinčiais 
įvairiaspalviais gėlynais, mau
dymosi baseinais.

Ūmai vidury kelio pamatėme 
į kažką dungsant. Laukdami vi- 
. šokių nemalonių netikėtumų, ir tapome dviem savaitėm apgy- 

atidžiai stebėjo šoferio laikyse- vendinti pas seniau čia gyvenan- 
ną ir veiksmus. Bet nustebome, čius tautiečius.

i

Paskutinis etapas

Plikais, saulės nudegintais,, 
baisiais kalnu skardžiais pora 
dešimčių mylių leidomės vis že
myn. Vėl pradėjo dvelkti karš
to oro srovės ir mūsų kaktos 
aprasojo stambiais prakaito la
šais. Nuožulnesnėse atšlaitėse 
ganėsi kur nekur baltos plačia- 
ragės karvės. Toli apačioj bal
tavo miesto rūmai, mūsų šios 
šešerių valandų kelionės tikslas 
— Cali miestas.

Pirmą-kartą pravažiuojant šis 
miestas atrodo švarus, jame 
gausu gražių, pastatų, paminklų 
ir palmių sodelių su žavingais 
gėlynais. Tačiau iš jo. tik išva
žiavus, pro jį tekančioje nema
žoje, drumzlinu vandeniu upėje, 
apaugusioje neįžengiamais cuk
rinių nendrių miškais, vėl vaiz
dą gadino pūpsančius padvėsu
sios karvės ir kiaulės.

Aerodromas, kurį pasiekėme 
už kelių minučių, įrengtas ištai
gingai. čia jau mūsų laukė birb
damas dvimotorinis lėktuvas, 
kuris turėjo mus nuvežti į ga
lutinį šios kelionės tikslą: Me- 
delliną. ' './•

Atsisveikinę su savo kelionės 
bičiuliais, kurie buvo pasirinkę 
krašto sostinę Bogotą savo tiks
lu, su didžiausiu nepasitikėjimu 
lipome lėktuvam Nors jau prieš 
tai buvome gavę patikinimą, kad 
kolųinbiečiai yra labai i geri Šo
feriai ir lakūnai, tačiau įvairūs 
šio krašto kontrastai, kuriuose 
labai, krinta į akis apsileidimas 
ir nedovanotinas nerūpestingu
mas, mums negalėjo įkvėpti per- 
didelio pasitikėjimo. ‘

Nepilną valandą lėktuvas pa
sišokinėdamas skrido pėr aukštų 
kalnų viršūnes, pro kažkur apa
čioj mirguliuojančius kaimus ir 
miestelius.
. Medelliiio aerodrome nusilei
dus neužilgo atvažiavo keli lie
tuviai/kuriems buvo praneštas 
mūsų atvykimas, mus pasiimti

Priešmirtiniai apmąstymai
kai jis . greičio nemažindamas (Bus daugiau)
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ŽEMOS KAINOS — MALONUS PATARNAVIMAS 
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Patogi vieta apsipirkti lietuviams naujakuriams 
lietuviškoje krautuvėje

Mašinai plėšiantis į nematomą 
kalną, mes savo akis ganėme po 
neįžengiamą mišką, kuriame 
mes tik palmes '.ir bananų me
džius dar teskyrėme. Su baimę 
sekeme kelią tikėdamiesi pama
tyti jame bestovint ir mūsų be
laukiant kelis apsiginklavusius 
plėšikus ar ūsus bekraipantį le
opardą. Tačiau pamatydavome 
protarpiais tik ant keturių bam
buko karčių paremtą palmių la
pais dengtą stogą, po kuriuo 
raitėse rojaus kostiumuose gra
žiai juodai gamtos dažytų juo
dukų būriai. Kartais pakelėj su
stodavo jų tėvas ar dėdė, per 
strėnas persimetęs kelias kar
nas ir savo liūdna šypsena pa
lydėdavo mūsų birbiantį fordu- 
ką. Kai jis ir pagalvodavo, kad 

.čia važiuoja turtingi amerikie
čiai... _ i J

Užkopėm į baisų kalną, o prieš 
akis dar didesni kalnai. Pažvel
giant į šoną, — o ten, kelių 
šimtų metrų gylio,- baisi bedug- 
,nė. Kelelis raitosi, vingiuojasi,. 
o. šiurpas smelkiasi į smulkiau
sius kaulus. Jei.taip šoferis per 
plaštakę.'neapskaičiuotų posūkio, 
kažin ar visus mūsų kaulelius 
sudėliotų Jubzapąt’6- pakalnėj. 
O šoferis, jaunas, beveik rudas 
.vyrukas, 'rūko' sau ‘cigaretę, 
švilpauja kažkokią melodiją, vie
ną ranką sukinėja vairą, lyg jis 
būtų radijo aparato ratukas, o 

l koja perjunginėja bėgius. Ir fil-

stationSPOTLBSHTS E*®

as

I magine a radio with a trave!-- 

ing beam of light that "apotB” 
eath station- as you dial! It’a a 
G-E advantage that makes easy, 
accurate tuning a cinch! This 
streamlined beauty performB 
beautifully, too, with rięh mel- 

. low tone. It’a. Bmart to replace 
your old radio with a new G-E 
Dial Beam Radio todayl

Congo brown,. 
alabaster Svory, 

Persianred

SUOPIS FURNITURE
6921 Wade Park Avė.



: - :

■y

i

•r

n. .

V

’.r

y ■

vi A ’

nį — V. .Alanto "Pragaro po
švaistės”.

&

zii/'

(Atkelta iš 1-mo p

AUSTRALIJOS VASARA...

DĖKOJA GAUTINGIECIAI

1 * 1952 sausio ,3 d.

V-

I'

"Pro tirštas vyšnyno šakas, 
pro alyvų krūmus vasaros metu ’ 
keleivis net negalėdavo įžiūrėti j 
žemėn sulindusios pirkelės, su
ramstyto tvarto ir pašiaušto klo- 1 
jimo želmens. Tiktai vėlai ru- i 

denį, nukritus lapams ir šal
tiems vėjams kaukiant, žmogus 
praėjimas galėdavo pamatyti 
Našliūno vargą”.

Vienas pirmųjų autoriaus nu
pieštų vaizdų Aukštaičių kaimo 
sodybos, kur taip pradeda savo 
gyvenimą vyraujantis apysakos 
aktorius: — ■

"Petruką gandras atnešė ket
virtuoju iš eilės. Tačiau, guldy
damas jį ant lovos krašto, rau- 
donblanzdis nepaliko marškonė
je įvyniojęs nei aukso anei si
dabro prakurtuvėms ir mažasis 
rėksnys iki piemens amžiaus tu
rėjo prasimaitinti tuo, ką tėvas 
iškapstys iš keturių dešimtinių 
smėlėtos, išdegusios žemės, tuo, 
kas atliks nuo sausrų ir neder
mės metų”.

Ryškiomis spalvomis pradeda 
Pulgis Andriušis savo apysaką, 
vaizduodamas Našliūną vargą, 
kur dažnai "pro vyšnyną išneš
davo nedažytą karstelį ir Kry- 
žiakalnyje pakišdavo po sausa 
dirvono žeme”, kur tik "anksti 
pavasarį žmonėms parūpdavo 

>. Našliūnų pirkelė”, nes "pieme
navimas buvo Našliūnų7 pramo
nė". Įpynęs tos pramones ratan 
Našliūnų Petruką, autorius ir 
pradeda vaizduoti Petro Našliū
no gyvenimo buitį, nuostabiai 
patrauklią spalvingame ’Aukš- 
taičių kaimo fone. Jau pirmai
siais keliais puslapiais autorius 
išryškina piemenuko Petruko 
charakterį taip, kad pirmieji jo 
veido bruožai užintriguoja skai
tytoją nekantriu žingeidumu, 
kaip gi klostysis to žmogaus to
limesnis gyvenimas?-. D.

O to žmogaus gyvenimas to
liau vis patraukliau ir spalvin
giau vaizduojamas. —

Piemens amžių bepienaujant 
peržengus, Petrukas išsiunčia
mas į "Pitaburką”, į ano prieš
kario meto Petrogradą. Sumen
kęs, įmantriųjų užguitas, nešne
kus apleidžia pamiltus Viščius, 
kartu palikdamas ir piemenavi
mo dienomis įsižiūrėtą Takliu
tę. Po kelių metų prasikūręs 
grįžta į Viščius žvalgytuvių, ta
čiau dėl savo kuklumo nesugeba 
reikiamai užšnekinti išsilgtąją 
Takliutę ir vėl išvyksta į mies
tą. Netrukus išvyksta į Ameri- i 
ką, iš kur po penkių metų grįžta 1 

dar geriau prasikūręs, tačiau ] 
Takliutę randa jau ištekėjusią. I 
Su dideliu kartėliu išvyksta į 
Rusijos gilumą, kur, geležinke
liuose bedirbdamas, veda kitą 

/” moterį, susilaukia sūnaus ir tau
po gausiai uždirbdamas pini; 
gus, vis vildamasis vieną dieną 
grįžti į Viščius ir nusipirkti ten 
gerą ūkį kur nors "prie vande
nio”. Užvirus Rusijos revoliuci
jai, Petras Našliūnas praranda 
žmoną ir sūnų, o taip pat ir vi- 

’y sas sutaupąs. Grįžta į ką tik 
susitvėrusią Nepriklausomą Lie- 

■ tuvą, ir, įsikūręs Kaune gele
žinkeliuose, pradeda vėl iš naujo 
gyvenimą. Tuo metu į Viščius 
grįžta Takliutė, kuri taip pat 
buvo išvykusi su vyru į Rusiją 
ir taip pat grįžo į gimtąjį kai
mą, Savo vyrą revoliucijos aud
rose praradusi. Petras Našliū- 
nąs atsiveža ją iš Viščių į Kau
ną, veda, susilaukia sūnaus, iš 
savo santaupų pasistato Aukš
tuosiuose Šančiuose dvejus, na- 

■ mus, tačiau laimės Senatvės die
nomis nedaug tesusilaukia. Pa- 

' leistas-į pensiją, įkyrių nuomi- 
ninkų terorizuojamas, Našliū
nas'praranda veržlumą gyventi, 
sugniūžta, ir išprotėjęs .dainuo
ja "Sudiev, Kvietkeli, tu...”, 
kliedi apie jaunimą "prie Myko- 
los’beržų”. Po tp nebeatsigauna 
ir nueina į Šančių kapinęs ant 
Nemuno kranto— "prie vande- 

>nlo”T< ‘ ‘ ’•
J Apysaka baigiama fragmentu 
Viščių kaime, kur "žilas kaip

' patsai Dievas’’. sapnininkas Rū
pinas, pasakoja kaimo vyrams

matęs sapne Petrą Našliūną, 
"dieveduodangų"; — ]
girdi, i

”... atsilapojęs juodą širdelių, - 
užmerkęs akis; ja, regis, parugė, 
saulė visur, taip gražu; Petrai, | 
sakau, ja tu gi ko čia, tu gi 
tenai, Kaune, atsigulei, skaitos, ; 
ant visados, šmėkštelėjo tik pro 
mane kaip šikšnosparnis, sukėlęs 
vėjelį man plaukuose ir, nieko 
nesakęs, prašiureno vieškelu, iš
suko Daryman, stabterėjo ties 
šv. Jonu, lyg ko jieškodamas, 
persimetė per upelį, siūsterėjo į 
kalną prie didžiojo akmenio, — 
ai, bro, ir juo toliau, tuo di
desnis!- — tenai pakaboriavęs, 
Papjaulio juodalksnių viršūnė
mis nusliaukė prie Mykolos ber
žų, ja gi paskui, regis, .suplau
kusiais kaip rūtomis rugiais nu
sidavė į Kumšės paraistes, ir 
paskui pabudau...”

Po šių žodžių apysaka baigia
ma sakiniu, kuris mistiniu švies
račiu įsirėžia skaitytojo išgy- 
veniman: —

"Viščių vyrai, balnais susėdę 
aplink stalą šifinskų kolionijbje 
ant kalno ties Tarpuraisčiais, šį 
sykį nesijuokė iš sapnininko Pu- 
pino, tik tyliai žiūrėjo pro langą 
į aukštą, pirmų šalnų nuskaid
rintą dangų”.

Petro Našliūno asmenyje mū
sų literatūros pasauliui Pulgis 
Andriušis sukūrė vieną ryškiau
sių ir psichologiškai nuosekliau
siu tipų. Tai itin būdingas Lie
tuvos valstietis, gyvenimo Ap
linkybių išstumtas į miestus, 
užjūrius, tačiau niekuomet nė 
mažiausiu savo širdies sąnariu 
neapmiręs gimtąjam kaimui. 
Pagaliau, jis ir grįšta į gimtuo
sius Viščius, tarytum amžinat
vės žvalgytuvių, bet, deja, tik 
žilagalvio Pupino sapno vizijo
je... •

Pulgio Andriušio "Sudiev, 
kvietkeli!” tai — nagingos au
dėjos nuaustas kilimas, nuosta
biais spalvų deriniais Vaizduojąs 
Lietuvos kaimo buitį, apipintą 
gražiausiais liaudies meno orna-

■ mentais.
Apysakoje — ištisa galerija 

, nusisekusių portretų. — Senis 
• Našliūnas, besisielojąs metų me- i
■ tais dėl pasismaugusios Pavai- 1 
i dūlio skardelyje kumelės, pasak :
■ kaimo moterų, ir sūnų Petrą į . 

miestus išvaręs dėl. to arklio; i 
piemenų viršininkas Zakarka su 
savo tošine, pypkiniu juoku be
sijuokiąs; jautrios širdies Naš- 
liūnienė, ne vien tik spalius iš 
paraudusių akių skarelės kampu 
besisluostanti; Vėtrinio Takliu
tė, jau piemenės amžiuje besi
skundžianti pūdymo smarve, vis- 
miesto gyvenimo dūsaujanti, ne
paisanti piršlių, kurie "čiužėjo 
Vėtrinio atšlaime kaip žiogai 
Sausam šiene”; čia vėl kaimo 
bernų karalius Mamertas, visų 
prašomas ir mylimas, siautėjęs 
lęerštu dėl nepelnytos meilės 
Takliutei, dūkstąs "kaip Čepuose 
užraugtas salyklas”; o kur dar 
visa .aibė mažesniųjų veidu! 
Apysakos puslapiais jie slenka 
nenutrūkstama versme, mirga, 
keičiasi, ir vis tokie ryškūs, tik
ri, būdingi.

Didesnėje savo apysakos da
lyje Pulgis Andriušis vaizduoja 
augštaičių kaimo gyvenimą ano
mis carinės Rusijos dienomis. 
Savaime -suprantama/kad, vaiz
duodamas Petro Našliūno gyve
nimą nuo pat jo pradžios ligi 
įjabaigos. septintojoj dešimtyje 
autorius negalėjo praeiti tylo
mis ir pro' didžiuosius politinius 
įvykius. Tačiau ties tais įvykiais 
autorius neilgam tesustoja ir 
teprimena juos bendrais bruo
žais, dažniausiai pačių kaimie
čių pastebėjimais:

"Toki buvo neramūs metai, 
žmonės devyniais balsais sušne
ko apie karus; girdi; nekrikštas 
japonas jau perdaug drąsiai ėmė 
lipti ciesoriui ant apyvarų. Kas 
gi matė tokią kšralyštę užkabk 
net, Kepurėmis užmėtys ruskis 
tuos žmogėnus, kurie, girdis net 
pageltę iš noro atimti Portar- 
tūrą”.- ■■ •' ■■■

O čia vėliau ir Rusijos revo
liucijos vaizdas, Petro Našliūno 
nupasakojamas Viščių kaimo 
vyrams.

",.'. Prie banko su baltais stul
pais skarmaliai kūrena ugnį, me
ta iš to gražaus rūmo pro lan
gus popierių stirtas, verda košę 
dideliam katile, groja armoni
komis, ant medžių maskatuoja 
pakaruokliai, rėkia blevyzgas, 
šoką kazoką, kudloti valkatos, 
paleisti palaidi iš kalėjimų, sako 
pamokslus apie savivaldas”.

Būdingas ir Nepriklausomos 
Lietuvos prakurų vaizdelis: —

"Prisirinko į geležinkelius pu
sė skustų — pusė itelUptų žmo
nių, vienas toks mandras vyru
kas įsiprašė mašinistu ir ap
daužė garvežį; kitas: pragręžę 
vagoną su lašiniais, apsivogė; 
trečias, šumurliako ■ prisisams- 
tęs, pamiršo perjungti iešmą; 
bet kai vieną ir kitą pamerkė 
už grotų, anam išrašė vilko bi
lietą, žmonės aprimo, prablaivė
jo, o vietoj vieno išmesto laukė 
jau naujas,'— taip ir ėmė ly
gintis galai, pamačius, kad. val
džia, kokia ji ten būtų, bet ,yra”.

Vaizduodamas Petro Našliū
no gyvenimą Kaune jau Nepri
klausomos Lietuvos sąlygomis, 
autorius nesušablonėja ir nenu
eina direktorių ar išeikvojimų 
temomis, kaip tai buvo virtę pa
pročiu daugeliui mūsų rašytojui 
kai jie tik iškeldavo savo vaiz
duojamą tipą iš kaimo į miestą. 
Iš nieko besikuriančiame Kaune 
autorius ir toliau palieka savo 
Petrą Našliūną pozityviu, gy
venimišku tipu, nenutrūkūsiu 
nuo bendrosios apysakos logikos. 
Likimo ištremtas pusbernio am
žiuje j Petrapilį, iš čia į užjū- 

■ rius, trumpam grąžintas į tė
viškę ir vėl ilgiems metams iš
trenktas į Rusijos platybes, 

, Petras Našliūnas -išsilaiko tuo 
. pačiu nuoširdžiu ir artimu Viš- 
• čių kaimo žmogum. Grįžęs iš 
i Amerikos, jis nedega neapykan- 
i ta Mamertui, kuris keršto in- 
. tryga buvo atskyręs jį nuo Tak

liutės: —
i "...Užsiraugęs pas Padeks- 
i ninį ilgėmis gėrynėms, vaišino, 

mylėjo] Tškius, stebėjosi vy
rai, kuoinėt- pro senosios karčia- 
mos langą pamatęs Mamertą, 
jam pamojo su užmauta ant ša
kutės silke, kviesdamas įeiti vi
dun. Nu, nu dabar tai jau bus 
—sulaikę kvapa vyrai sekė dry
žomis akimis Petrą. Ir nieko 
nebuvo. Tik pasiguldęs ant savo 
krūtinės Mamertą amerikonas 
ėmė bučiuoti, verkti, vis saky
damas: "Bro, mum abiem pur
vinas virvės galas! Sėsk ir ryk 
mano degtinę, sanavagan!”

Apysakos ekrane be paliovos 
slenka ryškūs vaizdai, pasigėrė
tinu budingumu vienas kitą pra
lenkdami, čia, žiūrėk, charakte
rius surikiuodami, čia paskirus 
įvykius, čia paskirų žmonių iš
gyvenimus, čia vėl kaimiečių 
išmintį iškeldami, o ten vėl gam
tos grožį išklodami: —

”... Pamatęs savo žmoną be- 
laužiančią prakurai nudžiūvusią 
Obelės šaką, Sinklys kruvinai ją 
už tai sumuša, girdi, žmonės 
ims šnekėti, kad Sinklys jau 
obelėmis pradeda kūrenti pe
čių”;

”... Išvažiavo... — krentant 
darbams iš rankų, .dūsavo Tak- 
liutė. Dar metai, dar' mėtai, o 
jau, žiūrėk ,Ąbromo kambaryje 
ir piršlys, prisimerkęs, su pasi
kabinusiu sūrio trupiniu ūsuose, 
baigęs oracijas, ims šnabždėti: 
Takliot, eini iš metų, nesibran- 
gink, sakyč...”; ■ • . ■

"...Platūs Viščių kaimo lau
kai, augšti dangum dengti go
jai, gilūs ežerai ir skardūs Di- 
džiolaukių'alksnynai, daug lais
vės . Mąmęrto jaunystei, .tačiau 
jo dainos, liūdnos ne tik padū
mavusiais, parūkavusiais. rude- 
niais, bet ir saulės pilnom die
nom, kai viršum įkaitintų pilia- 
kalnelių vilnelėirtis dręba vasara, 
kai nuo vandenų griausmingai 
plėšia leUą.balandiniai vėjai”.

■ Ir čia pat, bevaizduodamas ne-

A.

dėkingos meilės kartumuose 
skendinčio Mamerto nuotaikas, 
autorius sustiprina tas nuotai
kas, kad ir tokiu-vaizdeliu: 
”Nuo šakos ant šakos strykteli 
paukščiukas, tylus, nešnekus”.

Tai vienur, tai kitur, autorius 
paliečia ir socialinio gyvenimo 
apibraižas, tačiau į tendencijų 
pinkles neįsileidžia, o vien tik 
meistrišku plunksnos brūžiu pa
stebi: —

"šventorius Ir klebonijos var
tai, suviekinlo vieškelio skiria
mi, stovėjo veidas prieš veidą. 
Klebonas, eidamas iš Dievo na
mų į sąvo žemiškuosius, pūs
čiodamas atsiūlėtos sutonos 
skVernais, žygiuodavo pro čio
nai ir dingdavo stikliniame gon- 
kelyje, paskleidęs aplinkui, kve
piančio muilo< dvelksmus. .Čio
nai, iškilnioje pievelėje šventą 
dieną stoviniuodavo parapijos 
turčiai,' gaudydami kunigų akis, 
_ ar kartais nepasveikiiis, — 
skubėdami atkelti vartelius, jei
gu Jie kartais būdavo uždaryti”.

0 «tėn vėl įdomus vaizdelis, 
kur autorius aprašo atvykusią iš 
miesto į Viščius vaišėms Adalią 
su dviem savo dukrelėm: —

"Plevena nuo kasyčių mer
gaitėms kasnykėliai, gaudosi po 
trikampę pievutę, Viščių /al
kams aplink ratu sustojus, bi
jant artintis į tuos paveiksliu
ku?. Ims, regiB, ir subyrės”.

Atvykęs pirmą kartą į Viščius 
vaišių iš Petrapilio, ypačiai po 
nepasisekusių žvalgytuvių^dėl 
Takliutės, miestiškai apsirėdęs 
Petras Našliūnas pasijunta sve- 
timas ir menkas Viščių aplinkai. 
O tasajLjo išgyvenimas ypačiai 
užakcentuojamas vienu meistriš- 

.

m A

Iš laišku redaktoriams
o

kuom kvėjuoti greitai nuūžia 
Indijos vandenynah, o mieste 
lieka didelis sluogsnis žemės. 
Bet praeina žemės debesys, prie
miesčiuose matai tropikines gė
les, ir medžiai pilni paukščių su
daro stebuklingą rojaus vaizdą. 
Bendrakeleivis — Dirvos skai
tytojas, paklaustas pareikšti sa
vo nuomonės dėl žavėtino įspū
džio, atsakė: o, visgi, man gim
tojo kaimo kapai yra meiles
ni ...”

Mūsų atstovas P. Lukošiūnas, 
rašydamas laikraščio reikalais, 
apie Australijos vasarą rašo:

"Dabar čia yra vasara. Mums 
tas pats, kas žydams baisioji 
naktis.

Iš dikumų eina žemė, taip, 
tikra žemė eina pasivaikščioti. 
Dangus staiga pasidaro tamsus 
ir iš už kalnų ateina žemė, tam
si, vietomis ruda,, daugumoje, 
šiurpą sukelenčiaj, juoda. Kiek 
tik akim užmatai visur žemės 
debesys artėja. Tvanku. Nėra

mūsų padėką, sveikinitti 
riaušių, pasekmių bei 
ateities linkėjimus.

■ ' ■' .

Laukia tėviškėlės

ku sakiniu: — ,
"Zvimbdami į laukų darbą 

širšinai, tarytum supykę ant 
Petro sakė: ko Čia pinkliojięs 
po kojom, visas kamašuotas!”

"Sudiev, kvietkeli!" — betku- 
riuo požiūriu yra didžios vertės 
literatūrinis kūrinys. Apysakos 
kompozicijos harmoningumas, 
sugebėjimas perkelti realistinį 
pasaulį nesužalotai į sulitngo 
grožio rėmus, mokėjimas išdės
tyti siužeto intrigos siūlų, cha
rakterių ryškumas, psichologinių 
momentų taiklumas ir pagaliau 
— veikalo visumos išreiškimas 
nuostabiai turtingu savitu sti
lium neabejotinai patikrina tą 
faktą, kad t Pulgis Andriušis 
staigiu ir netikėtu šuoliu yra iš
kilęs į lietuvių grožinės prozos 
viršūnes.

Juozas Žukauskas

Visų Gauting’o sanatorijoj be
sigydančių lietuvių vardu gi
liausiai dėkojame už laikraščio 
siuntinėjimą. Vieninteliai, kurie 
mūsų neužmiršo ir teisingai jver- 
tįno sunkią mūsų būklę, tai mie
li spaudos darbuotojai. Užsi
prenumeruoti mes neišgalime, 
bet labai prašytume nenutraukti, 
mielą laikraštėlį ir toliau siun
tinėti. Kadangi panaikinus Pie
tų Vokietijos kitas sanatorijas 
ir visus ligonis atkėlus į Gau
ting’o sanatoriją, tarp kurių 
buvo ir mūsų tautiečių, todėl 
Gauting’o sanatorijoje lietuvių 
skaičius pasiekė 80, tad vienas 
egz. kol pereina per tiek rankų, 
labai ilgai trunka ir susidėvi. 
Jei Tamstoms būtų imanoma, 
mes labai prašytume siuntinėti 
nors po 2 egz., tuo pačiu adr.

Šia proga, besiartinančių Ka
lėdų švenčių proga, visų vardu 
prašome priimti nuoširdžiausią

i

Sausio išpardavimai! Visam

krašte garsūs
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iškilios

Fruit-of-the-Loom ”

r

$Garantuoti

dydžiai, 46 iki 52 1.29

r

Dydžiai
34 iki 44

4
Basement Lingerie Department

f
s

b Mes duodam ir iškeičiam Eagle Stamps
, ,1 ItOf ♦ ’ J -

be sąlygų

Extra

Siunčiu prenumeratos mokes
tį sekantiems metams, kad "TĖ- , 
VIšKeLĘ” neapleis tumele, o 
tobulintumėte ir plčstumėte, nes 
vaikučiai jos labai labai Jau- 
Ua‘“ ■ r z-

j į Jonas česna
Į

DĖL "TREMTIES” 
LEIDINIU

:'■■■■■■ 
. ■ “-M ’ t-

Paskutiniu laiku daug k
"Dirvoje" teiraujasi, ar nega
lėtų gauti Putino "Altorių še
šėly”, Ig. šeiniaus "Kuprelį” ir 
ypač naujausį "Tremties’’ Ieidi-

........
■

Pranešame, kad tuo tarpu te- 
belaukiame tų leidinių atkeliau
jančių. Kai tik jų turėsime, ta
tai bus paskelbta. "Tremties” 
atstovui St. Nasvyčiui dėl laiko 
stokos atsisakius nuo "Trein- ' 
ties” atstovo pareigų, Clevelan- 
de tą atstovybę perimti sutiko ■ 
"Dirva”. Taigi per "Dirvą” ga
lima išsirašyti ir pačią "Tremtį” ;; 
ir bus galima gauti jos leidinių^,' 
tačiau užsisakiusieji turės kiek 
tų leidinių palaukti, iki jię ateis.

Kiti "Tremties” atstovai JAV , į 
yra:

Mr. A. Siliūnas, 5125 So. La 
Crosse Avė., Chicago 88, HL

Mr. W. Stuogis, 1037 Darrow 
Avė., Evanston, III. ( ■ . Ą

Mr. VI. *PauŽa, 9124 Quincy, << 
Detroit 4, Mich. - » - į- -

Mr. Jonas čėsna, 212 — E. ;
Illinois Avė., St. Charles, UI

Pilno iškirpimo patogiai pasiūtos geros rūšies pus- 
drobės ”Fruit-of-the Lo’om”, bė sąlygų garantuotos. 
4-opo„stiliaus iškilumai, standžios-išvaizdos, su dailiai 
siuvinėtais apvadais. Tik baltos.

Paštu ar telefonu užsakymai 2 ar daugiau —.

Šaukit CHerry 1-3000

žadėjo suteikti duomenis apie 
50,000 belaisvių, daugiausia pie- 
tų korėjiečių, o vyriausias 
niečių vadas Mao naujų metų. <// 
proga pasakytoje kšlboje nųr$> 
dė į amerikiečių "imperializmą” 
ir į reikalą toliau telkti pajėgas į 
jam atsispirti . ;; į;.r

V. Rim
• ■ ' - 'r

galima ir šiandien, nėra 

laukti nei metų, nt||

riotvarkę.

AR BAUS VENGRIJĄ? J

Metų pabaigoje amerikiečių 
juomenę gerokai jaudii 

pareikalauti 120,000
pirkti per mėn. laiko 
amerikiečių paklydusius lakūnus; 
Vyriausybė sumą vengrams su
mokėjo, drauge pabrėždama, kad 
amerikiečiai, savo žygiu parodo 
vertiną paskiro individo laisvę. 
Nors lakūnai grąžinti, tačiau 
Amerika, jausdamasi pažeista 
savo prestiže, dar svarsto gą 
mybes komunistinę Vengriją 
viešai, taip sakant, prirakin 
prie gėdos stulpo.’Po rep 
priemonių — prieš nauj 
tus uždarius du vengrų konsū 
latus ir uždraudus JAV pilidę 
čiams keliauti į Vengriją, šit 
metu pats prezidentas svarai 
reikalą vengrų . žygius iškel 
JTautų susirinkime. Atrodo, 1 
tai' bus galima įvykdyti tik ri 
sėjo m. sesijoje, nes šiuo me 
joks neskubus reikalas nebe 
būti įrėžytas į susirinkimo dfe-



-------

D I R V A

• -'.z ’ A ? . . .
'■ v'-'*’"' • • * •. ,■/ ' Z 4 . ■ ■ ■

Į • -TT- ** - r • i'..\ ■ ■' ■ *-■ •..'•? . • .. i ,

f.'

sausio 3 d. * N¥. 1

K. S. KARPIUS

1889, gruodž. 31,— Plymouth, 
Pa., lietuviai mėgėjai pirmą kar
tą Amerikoje suvaidino veika
lą, ”Be Sumnenės” (Be Sąži
nės). žiūrėtojų susirinko iš pla
čių apylinkių apie 400.

1899, gruodž. 27 — Rengian
tis lietuviams dalyvauti Pary
žiaus parodoje, Amerikos lietu
viai Surinko virš $1000 aukų 
lietuvių skyriui įrengti.

1915, gruodž. 30 — Tėvynės 
Mylėtojų draugija išleido "šir
dis”, A. Strazdelio raštus, jr 
"Motina ir Jos Rūpesčiai”. Ižde 
turėjo $3,300.

Gruodž. 26, 
"ims’’ nr. 298 
agituoja, kad 
prie Rusijos.

1923, gruodž. 24 — Atvyko iš 
Lietuvos maj. Paulius žadeikis, 
paskirtas Lietuvos konsulu Chi
cago je.

1923, gruodž. 24 —Atvyko iš 
Lietuvos tautininkų studentų 
delegacija rinkti aukas studentų 
bendrabučiui Kaune. Socialistai, 
komunistai ir katalikai sukėlė 
prieš juos žiaurią agitaciją.

1917 — "Naujie- 
socialistų vardu 
Lietuva pasilikti

KATALIKŲ MOKSLEIVIJA

Amerikos katalikų vadai susi
rūpinę, kad apie 5,800,000 ka
talikų jaunimo lanko ne katali
kiškų parapijų mokyklas, gim
nazijas ir kolegijas, bet įvairias 
kitas mokyklas.

Tie 5,800,000 mokinių sudaro 
63 nuoš. viso šioje šalyje skai
tomo katalikų mokyklinio am
žiaus jaunimo.

Pradžios mokyklų mokinių, ne
katalikiškose mokyklose yra 
apie 4,000,0^0; gimnazijose — 
1,500,000; kolegijose ir univer
sitetuose — apie 300,000.

1951 METŲ DERLIUS

U.S. agrigultūros departamen
tas skelbia, kad 1951 metų der
lius visoje šalyje bendrai buvo 
trečias didžiausias istorijoje, ne
žiūrint kukuruzų ir medvilnes 
nukentėjimo. 1948 ir 1949 me
tais buvo kiti, didžiausi derliai.

Bendrai 1951 metų derlius, 
gyvulių prieauglis ir gyvulių 
produktai sudarė naują rekordą. 
\ Komų (kukuruzų) buvo nu
matyta 3,375,000,000 bušeliai," 
bet gauta 2,941,000,000. Taigi, 
147,000,000 bušelių mažiau. Tas, 
sako, privers ūkininkus kitais 
metais mažinti gyvulių skaičių, 
nes truks pašaro.

Kviečių šįmet gauta 987,474,- 
000 bušelių (1950 metais 1,019,- 
389,000 bušelių, ir vidutiniai per 
\>raeitus 10 metų po 1,071,310,- 
000 bušelių).

įį f ... Amerikos ūkiai pastaraisiais 
įi metais neteko apie 500,000 dar- 

x bininkų, kurie suvažiavo į mies
tus. Dabar ūkiuose samdytų dar
bininkų skaičius siekia 9,500,000. 
Normalis ūkių darbininkų skai
čius prieš kelis metus buvo apie 
12,000,000.

didžiausia nesąmone. Bet tas 
įstatymas buvo priimtas prie 
demokrato prezidento Wilsono ir 
jį panaikino demokratas prezi
dentas Rooseveltas.

Kartais iškyla kai kurių įsta
tymų panaikinimo klausimas, 
kaip pav. demokratų užsispyri
mas atmesti Taft-Hartley darbo 
santykių aktą, kuris suvaržo 
unijų vadų sauvalę ir darbinin
kas gali laisvai gauti darbą dirb
tuvėje. Jeigu ne šis įstatymas, 
veik visi tremtiniai ir šiądien 
gal būtų nepriimti į darbus, nes 
unijos kovoja prieš imigraciją, 
suvaržė ateivybę, ir nenorėjo 
įsileisti DP į Ameriką. Dabar 
įsigauti j darbą tremtiniams, 
jeigu ne Taft-Hartley įstatymas, 
būtų reikėję visokiais unijų vir
šininkų papirkimais, o iš kur 
būtume tas sumas sugraibę?

Tik vienas pavyzdys: prieš 
Taft-Hartley įstatymo įvedimą, 
depresijos laikais, kai statyboje 
darbai buvo sustoję, krautuvės 
ar įmonės savininkui nebuvo lei
džiama pačiam savo įstaigą pa
sitaisyti, išdažyti, turėjo sam
dyti unijos darbininkus (ir da
bar taip yra), tačiau šuo buvo 
pakastas štai kur: reikėjo kreip
tis j unijos viršininkus prašyti 
darbininkų, ir jie pastatydavo 
kainą, sulig įmonės didumo. 
Duosi jiems tokią ir tokią sumą 
kyšių (kartais šimtais ir net 
tūkstančiais dolerių) tai gausi 
darbininkus, o jeigu nė tai lauk 
ir tylėk ... ir darbininkai, kurių 
buvo kiek nori, turėjo mokėti ky-i 
šį, kad leistų juos į darbą.

Kfls pats savo gyvenamą na
mą dažė, unijos pasamdyti niek
šai nakties laiku naujai nudažy
tą namą taškydavo raudonais 
dažais. ■'

Tai tik pora pavyzdžių iš 
tūkstančių, kokią. sauvalę unijų 
vadai buvo įgavę už paramą pre
zidento Rooseveltui rinkimų me
tu. Tos visos niekšystės priver
tė išleisti įstatymą, kurį respub
likonų kongreso diduma prave-

BEREĮKALO BAUGINASI 
<>—■<.

Kai kalbama apie 1952 metais 
! reikalą išrinkti prezidentu res

publikoną, mūsų naujakuriai 
Amerikoje rodo nepagrįsto susi
rūpinimo, — kad išrinktas pre- 

’ zidentu respublilęonas gali pa
naikinti demokratų įvestas so
cialines apdraudas. Nebijokit, 
Amerikoje tokios tvarkos nėra, 
kad kitas prezidentas ėmęs val
dyti atmestų viso kongreso pra
vestus įstatymus. Tas - apdrau
das priėmė demokratų ir res
publikonų kongresas bendrai.

Iki šiol atmestas tik vienas 
visuotinis įstatymas, buvęs net 
koiistitucijos priedų, tai prohi- 
bicijos- įstatymas, kuris buvo 

’ blaivininkų pastangomis* praves
tas pirmo pasaulinio karo metu, 
uždraudžiantis pardavinėti svai- 
ginančiu^ gėrimus, kas pasirodė

'f?® 
v r , 
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PRANEŠIMAS 
STUDENTAMS

Š. m. vasario mėn. įvyksta 
Lietuvių Studentų -Sąjungos 
JAV narių referendumas įstatų 
reikalu. Įstatai aprobuoti visuo
tinio suvažiavimo ir iki šiol, kol 
visa studentija dėl jų nepasisa
kė, buvo laikomi tik laikinai ga
liojančiais. Platesnių studentų 
sluogsnių pasisakymas S-gos 
įstatų reikalu sustiprins pačios 
S-gos padėtį ir palengvins jos 
tolimesnę veiklą, jpilietindamas, 
be kita ko, ir laukiamąjį Stu
dentų Šalpos Fondą. Studentai 
kviečiami gausiai šiame refe
rendume dalyvauti.

Tam reikalui tie kurie šiais 
mokslo metais nėra užsiregis
travę S-gos ar skyrių valdybose, 
prašomi iki š. m. sausio 23 d. 
(pašto anspaudo data) Centro 
Valdybos sekretoriui Vyt. La- 
patinskui (714 W. California, 
Urbana, III.) pranešti savo pa
vardę, vardą, adresą, universi
tetą, studijų šaką ir klasifikaci
ją (akademinį statusą). Vėliau 
įsiregistravusiems Sąjungos na
riams dėl techninių kliūčių šia
me svarbiame referendume da
lyvauti nebus galimybių. Įsire
gistravęs pereitais mokslo me
tais S-gos narys pagal įstatus 
lieka narių tik vieną sekantį se
mestrą.

Lietuvių Studentų S-gos 
J.A.V. Centro Valdyba

dė, bet demokratams pasidarė 
nemalonu, nes tas* atėmė demo
kratą duotas unijų viršininkams 
privilegijas. Demokratams ne
patinka Tafto reikalavimas pa
naikinti slaptas Teherano, Jal
tos ir Potsdamo sutartis su Sta
linu, ir už tai jie jį smerkia.

Rimtų darbininkų bendrai 
slaptas palinkimas prie senato
riaus Tafto pasireiškė pernai jo 
rinkimuose atgal j senatų. Nors 
unijos ir visa demokratų admi
nistracija, Taft-Hartley aktą 
kaip didžiausį baubą statė prie- 
šakin, reikalaudami Taftą iš
mesti iš senato ir išrinkti demo
kratą, Taftas gavo didžiausią 
istorijoje balsų daugumą, virš 
430,000 negu gavo jo oponentas.

DIRVOS ATSTOVAIZ

j kuriuos galima kreiptis visais DIRVOS prenumeratos 
ir skelbimų reikalais:

Baltimore, Md.
Antanas Česonis, 020 Wf"Cross St.

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

Brockton, Mass.
Bačiulis A.,. 22 Intervale St.

Chicago, III.
Jonas Paplėnas, 4416 So. Hermitage Avė. YA 7-0191

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

Detroit, Mich. /
L. Bulgarauskas, 7313 Navy Avė.
VI. Pauža, 9124 Quificy Avė.

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

New Yorke - Brooklyne
Antanas Sodaitis, 57-56 63rd St., Maspeth, N. Y.

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

Hamilton, Canada ,
Bronius Vengrys, 227 Brant St.

Montreal, Canada t
Stepas'Kęsgailą, 6882 Beaulieu St.

Toronto, Canada
Jonas Paršeliūnas, 62 Pauline Avė. ■

Anglijoje
Br. Daunoras, 38 Melville Rd., Coventry.

Australijoje ~ . •
Povilas Lukošiūnas, Box 1665‘M, G.P.O., Adelaide, S. A. ■

Venecueloje
Antanas Diržys, c/o Crisalerias Nationales, S. A- 

Ąpartado 4532, Maracay.

PIRMAS 1952

OKTETO DAINININKAI, pirmoj eilėj: J. Kazėnas, A. Kazake
vičius, L. Sagys ir L. Kazėnas; antroj eilėj: V. Raulinaitis, K.

Marcinkevičius, A. Li utkus ir A. Kavaliūnas

Baleto artistai: Ruth Pryor ir jaunutis Puo
džiūnas

Ačiū Rėmėjams!
Prenumeratos pratęsimo pro

ga DIRVOS spausdinimo prie
monėms pagerinti aukojo šie 
skaitytojai:
Papartis T., Chicago > $1.00 
Kriščiūnas P., Chicago 
šeškes M., Cleveland
Rauktys J., ŠVorcester
........... i

$1.00
$1.00
$1.00

I

I 
•i 
l

ĮVYKS

Lietuvių salėje, sausio 13 d

Koncerto programą išpildo:

JULIAUS KAZĖNO oktetas, buvusi Chicagos civic
• . f '

ros baleto šokėja RUTH PRYOR, baleto artistas JAU'

NUTIS PUODŽIŪNAS ir solistė ALDONA STEMPU-

Koncerte kalhės J. J

l

ŽIENĖ

• ‘tii 
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. .>■ tk- ■■
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Soliste Aldona Stempužienė

Baliaus metu grieš R. Gylio kapela
I

Bilietai po 2, 1,50 ir 1 dol. Pradžia 6 vai.

Rinkūnas A., Detroit -— $1.00 
Vilkišius M., Lawrence 
Petrauskas VI., IVaukegau $1.00 
Cijunskas J., Rochester $1.00 
Baltrušaitis VI., Rochester $1.00 
SaunoriS' Ant., Rochester 
Eigelis J., Chicago 
Strimaitis E., Cleveland 
Vaišnys A., Waterbury 
Thomas S. T. Dr., Clevel.

$1.00

$1.00
$1.00
$1.00
$1.00
$1.00

Jau išėjo iš spaudos PLB VOKIETIJOS KRAŠ
TO VALDYBOS LEIDYKLOS išleista knyga — 

geriausia kalėdinė dovana —

TĖVŲ PASAKOS
Iš lietuvių pasakų lobyno parinko ir skaityti paruošė 

A. GIEDRIUS, iliustravo dail. J. KAMINSKAS. Knyga 
kietais viršeliais, 150 pusi., didelio formato, su plačiu au
toriaus įvadu apie lietuviškas pasakas. Kaina $1,90 .

Re to, leidykloje dar galima gauti':
J. LIETUVI^KALBOS VADOVAS, Prof. P. Skardžius ir kt. ?4,50
2. PRINCAS IR ELGETA, Mark Tvnin, apysaka _c—1,20.

3. NORMUOTOS ŠYPSENOS, Brazvilius, feljetonai ............ r 0,25
4; ŽEMES PAKOPOS, J; Baltrušaitis, eilėraščiai........ ...........   0,75

' 5. .RŪTELĖ, Gerutis, skaitymai 3 sk., gamta'—.——i-------- -2,00.
G. TĖVELIŲ PASAKOS, A. Giedrius ——............................. 0,25

0,25 
0,75

ų. ikuj.ijijr., bnuiijinui o ou<
G. TĖVELIŲ PASAKOS, A. Giedrius
7. VILKAS MĘšKĖRIOTbJAS, Pr'. Imsrys, eil. pasaka —
8. TOLUMOS, F., Kirši, eilėraščiai^--—r-—-——
9. DAILI SAULUTĖ, Kolba, spalvuoti, piešiniai'vaikams -

10. PO RŪSČIUOJU DANGUM, L. Šeštokienė, novelės —
11. Lietuvių k. gramatikos, geografijos, istorijos, gamtos m.

ir škaičiav.imo vadovėliai po ----- -------- —- ------
Platintojams nuolaida.. Kreiptis: Litauisrhes Zontralkomitte, Verlag
(20a) Hannover, Hegelstr. 7, Germany ir pas vietos platintojus. •

. ■■■ ■
PLB Vokietijos’Krašto Valdybos 

Leidykla

0 Wakcsyoutosweet 
music. Turns appli- 
anccs on or'ofl. Tuma 
itsclf off after yoū 

go to sleep. Accurato 
Gencral Elcctric clock telis. 

time even in Jhe derk. In 
Pcrsian red, alabp«t«r ivory, 
Cougo brown, or 6|*9 J
pofcclain white.

■ ■ • - - ■ ;
WORLD*S MOST POVVERFUl 

. CLOCK-RAD1O į 
• Has extra tubo to bring in 
distant ' Btations sharp and 
ėlear. This deluxc G-E nas all 
automatic > features describerf 
above. In deep OA.IS
cordovan plaatic. • WW.

. įu Moda! 533

ŠUO P IS FURNITURE
6921 Wade Park Avė. EX 1-0911
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KURSAI BRAIŽYTOJAMS

KALĖDŲ EGLUTĖ

PRANEŠIMAS

BIJO LIETUVĄ MINĖTI

REIKIA PADĖTI

JAUNIMO VAKARAS

PARDUODAMAS NAMAS

DU KARALIAI VESTUVĖSE
Lituanistinės mokyklos jau-

IŠBRAUKĖ J. ARMONĄ Persikėlė į naują didjsnę ir gražesnę krautuvę

7007 Superior Avė,

The Variety Hardvvare

Company

IŠVYKSTA CHICAGON

6202 SUPERIOR AVĘ.

Rieth’s Ąųtomotive & SON
NAUJA KRAUTUVĖ Supply Co., Ine,

Sporto ir meškeriojimo reikmenys

NAUJA ČIURLIONIO 
ANSAMBLIO valdyba

AMERIKOS LIETUVIŲ 
TARYBOS VAKARAS

Lietuvių Politinis Klubas Cle- 
velande, savo posėdyje gruodžio 
28 d. nutarė išbraukti iš savo 
narių tarpo Jonų Armoną.

DIDELĖ NELAIMĖ 
MŲLIOLIŲ ŠEIMOJ

Dabar jau turime didesnį rinkinį Deimantų, Žiedų, Laik-. 
rodėlių ir visokių graždaikčių, už nupigintų kainų.

nesniųjų skyrius pamokoms ren
kasi į Lietuvių salę sausio 5 d., 
12 vai. '

Vyresniųjų skyrius pamokas 
pradeda Senojoj vietoj sausio 
mėn. 10 d., 6 vai. 30 min. vakaro.

SUDARYTAS LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS 

LAIKINASIS KOMITETAS

KONCERTAS — BALIUS

Jaunimo vakaras, kurio pro
gramų išpildys jaunieji Cleve- 
lando lietuviai, įvyks lietuvių 
salėje sausio 20 d.

Programų išpildys jaunieji 
pianistai, daininkai ir dailiojo 
žodžio menininkai. Po programos 
Clevelando lietuviškajam jauni
mui ruošiamas pobūvis. Vakarų 
rengia Kultūros Fondas.

Pranešu savo gausingiems lietuviams klientams, kad pakeičiu 
darbo valandas šitaip:

Praėjusį šeštadienį, Lietuvių 
salėje įvykusio čiurlioniečio Vy
tauto Muliolio su Aldona Rama
nauskaitė vestuvių puotą ap
lankė du karaliai — Baltazaras 
ir Kasparas,, kuriuodu (B. Au
ginąs ir. V. Rauliriaitis) padai
navo specialiai jaunavedžiams 
sukurtų dainų. Šliūbo metu baž
nyčioje giedojo solo p. A. Stem- 
pužienė. Buvo daug sveikinimų.

ATVYKSTA \j. RAČIŪNAS

LIETUVIAI DVIEJOSE 
FILMOSE

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI

TAUTINĖS S-GOS SKYRIAUS 
SUSIRINKIMAS

LITUANISTINĖS MOKYKLOS 
MOKINIAMS

Mūsų specialybė 
virtuvių, vonių, arkų ir 
: . spalvotų Jangų

PERTAISYMAS

Darbe. Valandos nuo ,9:30 iki 3:00 vai, 
Trečiaaieniais iki 12:00, šeštadieniais iki 1:00 vai.

CLEVELANDE 16% NEGRŲ
Cleveland Press paskelbė, kad 

per paskutinius 10 metų nepa
prastai padidėjo negrų. Jų šiuo 
metu Clevelande yra virš 
148.000, kas sudaro 16,2% visų 
Clevelando gyventojų.

Cleveland, Ohio

ruošiamas Tautinės S-gos Cle
velando skyriaus, įvyks sausio 
13 d., 6 vai. vakaro. Koncerto 
baliaus bilietai po 2.00, 1.5Q ir 
1.00 dol. Visos vietos numeruo
tos. Bilietai jau gaunami Dirvos 
redakcijoje ir koncerto dienų 
kasoje. Įsigykite iš anksto, kad 
turėtumėt gerų vietų.

(žiūr. 6 psl. skelbimų)

Pereitų trečiadienį net visų 
Clevelandų, o ypač Clevelando 
lietuvius sujaudino nepaprastai 
skaudi nelaimė, palietusi. Mulio- 
lių šeimą. Staiga žuvo pusė ats. 
pulkininko Juozo Muliolio (Mull) 
šeimos: du vaikai ir žmona. 
(Pulk. J. Muliolis yra visų cle- 
velandięčių lietuvių gerai pažįs
tamo P. P, Muliolio sūnus).

Juozo Muliolio šeima gyveno 
arti prie ežero. Vyresnysis 9 
metų sūnūs išėjo prie ežero ir 
įkrito į vandenį tarp ledų. Kai
mynė įspėjo motinų, toji šoko 
gelbėti, o paskui jų išbėgo ir 
kitas sūnelis, 3 m. amžiaus. Gel
bėdama sūnų, nuskendo ir mo
tina, o paskui ją ir tas mažiu
kas įkrito į vandenį, nenusima
nydamas į kokį pavojų jis bėgo 
paskui mamų.

Per kelias minutes liko tik 
pusė šeimos: tėvas, 5 metų sū
nelis ir vos 5 mėnesių dukrelė.

Motina ir mažasis buvo suras
ti ir palaidoti pereita šeštadienį, 
o vyresniojo sūnaus kūno ligi 
šiol neranda.

NAUJI CLEVELANDIEČIAI
Į Clevelandų nesenai atvyko 

apsigyventi prof. gyd. Juozas 
Bagdonas su žmona ir žinomas 
skautų veikėjas pulk, šembergas.

Lietuvių Klube, 6835 Supę-

išlaikyti vienintelei lietuviškąjai 
gimnazijai laisvajame pasaulyje 
—• šešioliktosios Vasario gim
nazijai Diepholze (Vokietijoje). 
Nors vieno dolerio aukų šiam 
reikalui prašoma siųsti šiuo ad
resu: S. Laniauskas, 1434 E. 95 
St., Cleveland, Ohio. (Telef. CE 
1-2173). Suaukotieji pinigai per 
BALFą tuojau pat persiunčiami 
gimnazijai.

Artėjant aštuntosioms Prez. 
A. Smetonos mirties metinėms 
(sausio 9 d.), Clevelando Nau
josios Lietuvių Parapijos baž- 
nyčioje šį sekmadienį, sausio 6 

F d., 10 vai. bus pamaldos už jo 
vėlę;

1
SS; ■■

Tautinės Sąjungos skyriaus 
narių susirinkimas įvyksta sau
sio mėn. 6 d., 11 vai. 30 min. 
lietuvių salėje. Susirinkimo me
tu V. Rastenis skaitys paskaitą 
"Srovinės ir bendrinės veiklos 
problemos". Į paskaitą kviečiami 
visi clevelandiečiai, ypač-jau
nimas, kurie domisi šiais klau
simais.

Visų narių, dalyvavimas būti
nas, nes yra daug aktualių; svar
stytinų reikalų.

Clevelando Lietuvių Tremtinių 
Draugijos Valdyba

• •MM-

PAMALDOS Už A-A. 
PREZIDENTĄ A. SMETONĄ

V:.w,;-v:W

Gražu, kai bent du kartus per 
metus — per Bernelių mišias ir 
per Prisikėlimą —' lietuvių ir 
lietuviams pastatytoje šv. Jur
gio parapijos bažnyčioje gau
siai susirenka senieji ir naujieji 
lietuviai ateiviai ir jų vaikai, 
gražu, kai tokių iškilmingų pa
maldų metu klebonas svekina ti
kinčiuosius ir sako pamokslų pir
moje eilėje lietuvių. kalba. Bet 
negražu, kai lietuviškos bažny
čios sakykloje bijoma ištarti 
Lietuvos vardas. Pav.: klebonas 
kun. Vilkutaitis, pats būdamas 
lietuvis, Bernelių mišių pamoks
le jautriais žodžiais paminėda
mas milijinus žmonių, kurie už 
geležinės ‘ uždangos kenčia per
sekiojimus ir negali laisvai švęs
ti Dievo Sūnaus gimimo šven
tės, kaip čia me, švenčiame, nei 
vienu žodeliu nepaminėjo Lie
tuvos, kuri yra žiaurioje mas
kolių okupacijoje, ir lietuvių 
tautos kamieno, kuris yra tų 
paminėtų milijonų skaičiuje ...

Valdžios pripažinta laidotuvių direktorė 
Aldona Wilkelis - Wirby

Pilnas laidotuvių, patarnavimas •.
—HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS—

Kalėdų ir Naujųjų Metųšvąn- 
čių užbaigai šį šeštadienį, sau
sio mėn. ,5 d, ALTo Clevelando 
skyrius rengia linksmų vakarą 
Lietuvių salėje.

Vakaro programoje VI. Bra- 
ziulio dramos studija, dramos 
vadovui režisuojant suvaidins 
linksmų A. Gustaičio komedijų 
"ŠILKINIAI PANČIAI”". Po 
vaidinimo šokiai ir skanus bu
fetas. ,

ALTas tikisi, kad Clevelando 
lietuviai šį vakarų gausiai ap
lankys ir tuo pačiu parems Ame
rikos Lietuvių Tarybos darbų 
vykdymą.

Vakaro pradžin 7 vai. vakaro. 
Bilietai po $1__ ir $1.50 iš ank
sto gaunami pas ALTo valdybos 
narius ir vakaro dieną prie įėji
mo.

Popieriuotojas
Apkainavimas ar patari
mas reikale jūsų namo 
pagražinimo suteikiama 

nemokamai.Steigiama Amerikos Lietuvių 
Bendruomenė siekia sujungti 
visus Amerikoje gyvenančius 
lietuvius vienam dideliam tiks
lui — išlaikyti lietuvybę, stip
rinti ir gaivinti savo tautą ir 
padėti atkovoti Lietuvai išplėštą 
laisvę.

Steigiantis Amerikos Lietuvių
Bendruomenės vienetams kitose dalyvaus sausio 13 d. 
vietose, Clevelande,■'iniciatyvos ruošiamama ALTautinės S-gos 
ėmėsi ALTo skyriaus valdybą koncerte ir clevelandiečiams tars
— ji. sudarė Amerikos Lietuvių 
Bendruomenės Clevelando laiki
nąjį organizacinį komitetą ir su
kvietė jį posėdžio gruodžio 18 d.

Šiame pirmajame 'posėdyje 
laikinasis komitetas pasiskirstė 
pareigomis; Stasys Barzdukas— 
pirm., Bronius Snarskis — I 
vicepirm., Kazys S. Karpius — 
II vicepirm., Juozas Leimonas
— sekr. Floridnas Saukevičius— 
ižd., Jonas Alekna, Barbora Ba- 
cevičiehė, Antanas Gargasaš ir 
Simonas Laniauskas — nariai 
(dešimtasis komiteto nafys po
sėdy dar nedalyvavo);

Šiame posėdy taip pat buvo 
svarstytos laikinojo komiteto 
veiklos gairės ir nutarta: už
megzti ryšį su centriniu laiki
nuoju organizaciniu komitetu, 
parašyti tam tikrą supažindina
mąjį raštą visoms Clevelando 
lietuvių organizacijoms, teikti 
žinių apie Lietuvių Bendruome
nę spaudai ir kt.,

Kadangi Lietuvių Bendruome
nės veikla turės gyvybinės reikš
mės visai mūsų tautai, tad lai
kinasis komitetas maloniai lau
kia sumanymų, pastabų, nuro
dymų ir kt. ir iš pačios Clevelan
do lietuvių visuomenės; Imkimės 
darbo bendromis jėgomis. Eiki
me vieni kitiems į talkų. Tautos 
naikinimui sustabdyti sudaryki
me galingų užtvanką.

Visą medžiagą prašome teikti 
komiteto nariams arba siųsti 
pirmininko adresu: St. Barzdu
kas, 7509 Lawnview Ave.,‘ Clevė- 
land 3, Ohio.

609-12 Society for Savings Bldg—Cleveland. Ohio
OFISO TELEF.: MAin 1-1773. REZIDENCIJA: PENINSULA 2521

Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuoee, kreip
kitės | mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai
riuose apdraudos-insuranee reikaluose.
v Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildymas 

garantuojama. Kreipkitės i mane telefonu arba asmeniškai.

Taip .pat popieriuojame arba 
dažome kambarius

K ŠTAUPAS

THE SUPERIOR SAVINGS ( 
ANDLOANĄSS’N.

6712 Superior Avė. • HE 1-2498
C 1 e v e 1 a n d , O h i

Greta Ezella Theatre
. 'i-

Clevelande esantiems lietuvių 
vaikams Lituanistinė mokykla 
gruodžio 30 d. lietuvių salėje 
suruošė eglutę.

Eglutės metu į Sceną buvo 
išvesta nepaprastai daug, gra
žiai aprengtų vaidintojų ir šo
kėjų, kurie buvo neparuošti, sa
lėje sėdėjusieji negirdėjo ką ten 
jie vaidina. Užsitęsus nepapras
tai ilgai visokiems vaidinimams, 
nebeliko laiko pasireikšti ir Ka
lėdų Seneliui, kuris atnešė tik- 

‘ rai gausius vaikams dovanas, 
parūpintas Tėvų komiteto.

Ruošiant tokias eglutes, rei
kėtų rimtai padiskutuoti vaikų 
pobūvių programą, ir jų organi
zacinę tvarką. >

Lietuvis 
Namų Maliavotojas

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

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

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

- Taupymas yra Federal Insurance Corp. — JAV. vai- ; 
džios saugumo užtikrintas — kieviena knygutė iki $10.000. -j

rašiusiojo J. šerno sūnus. Filmą 
italų gamybos ir vaizduoja ma
lūnininkų ir.kaimiečių gyveni
mą. Kitame miesto centro kine 
(Allen) rodomoje filmoje "Dis- 
tant Drums”, iš 1840 m. kovų 
su indėnais Floridos džiunglėse, 
šalia žinomojo Garry Cooper 
svarb. moterišką vaidmenį vai
dina Dirvos skaitytojams pažįs
tama Aldona Pauliūtė — Mari 
Aldon. Tai jau antra filmą su 
šia lietuvaitė, parodyta Cleve
lando kinuose, (ai.)

"Draugo” dienraščio bendra
darbių klubo kviečiamas, Čiur
lionio. ansamblio . vadovas' Alf. 
Mikulskis išvyksta Chicagon da
lyvauti sekmadienį. įvyksiančia
me 1000 dolerių premijos įtei
kimo akte.. Premijos1 komisija 
yra gavusi septynis romanus, iš 
kurių vienas bus išrinktas pre-. 
mijuoti.

Liutkus ir E. Jarašiūnas.
Valdybos adresas: E. K., 1025 

E. 74th St., Cleveland 3, Ohio, 
telef.: EX 1-9669.

GALITE GAUTI NAUJŲ 
KNYGŲ

Dirvos redakcijoje kiekvieną 
dienų galite gauti naujai.išleistų 
knygų. Jau turime: Meškiukas 
Rudnušiukas, Lietuvių Tautosa
kos Lobynas, Kuprelis ir kt.

LOANS TO
REPAI R, MAINTAINp|
MODERNIZE YOUR HOME .
OR BŲSINESS PROPERTY’Ą

• H
P. L. I. A. S. Clevelando sky

rius, susitaręs su L. Tr. B. V-ba, 
numato artimiausioj ateity su
ruošti mech. braižybos kursus, 
Kursus galės lankyti visi, turį 
gimnazijos išsilavinimą. Plates
nę informacijų išgirsite specia
liai tam šaukiamam susirinkime, 
kuris įvyks š. m. sausio mėn. 6 
d., 11:30 Lietuvių mažojoj sa
lėje.

JO iki 5, vakarais tik susitarus 
Trečiadieniai visai uždaryta

DR. L. A. STARCE 
Optometristaš

Akių patikrinimas — Visoks regėjimo gydymas
6«1 St. Cląir Avė. . HE 1-1123

jęs pagarsėti Jokūbas šernas, rjOr Avė., klubo nariams ir sve- 
Lietuvos NepriklausomybęjĮasi- čianlB penktadienių vakarais esti 

bulvinių blynų ir žuvies vaka
rienė ir šokiai su gera muzika 
žemutinėje Lietuvių Salės patal
poje.

SUPERIOR SPORTING GOODS CO 
6216 Superior Avę.

. ‘

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

Žaislai ftStS išraus amžiaus

Mielam tremtinių geradariui,

PETRUI P. MU LIOLIŲ I, .
dėl tragiškos nelaimės jo sūnaus JUOZO šeimoje, gi
liausią užuojautą reiškia '

We Carry a Complete Line of
Hardvvare Supplies

HEnderson -1-9292
■ ■

šiuo metų Clevelando kinuose 
.rodomos net dvi filmos su'lie
tuviais pagrindinėse rolėse. Vie
noje filmų, — ''Malūnas, ties Po”.’ 
(Lotved Mali) šalia italų aktorių 
pasirodo Prancūzijoje jau spė-

Svarbu įsidėmėti, kad LIETUVIŲ BANKE už santau
pas įdėtas iki 1952 m. sausio 10 dienos palūkanos įus skai
čiuojamas nuo sausio 1 dienos. Pasinaudokite šia proga.

Lengvai prieinama taupymo vieta — LIETUVIŲ BAN
KAS. ,

J. J. Bačiūnas,\senosids'Ame
rikos lietuvių kartos visuomeni
ninkas, kurortų organizatorius 
ir lietuviškosios spaudos rėmė
jas, iš Tabor Farm sausio mėn. 
12 d. atvyksta į Clevelandų da
lyvauti pasitarime "Vilties" 
draugijos reikalais. Jis taip pat 

4 vai.

Gruodžio 30 d. įvykusiame 
metiniame čiurlioniečių' susirin
kime išrinkta nauja valdyba: 
Edvardas Kamėnas, Jaunutis 
Nasvytis, Jonas Citavičiuš, Joa
na Steponavičienė ir Petras Lė
lys, kandidatais: A. Krygeris ir 
Alb. Kazlauskaitė. Revizijos ko
misija sudaro; P. Kudukis, A.

FUNERAL KOME
■' " ' s; S- : '.■■■ •; > ■

Vėsinamas' oras Jūsų patogumui . <
■ ■ 7 ■ ' . ' -

Pelių E. Jakubs & \\ illiam J. Jakubs
Lįcensijuoti laidotuvių direktoriai ir. balsamuotojai 

‘f-° ’ i :'
25 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

1621 Ėdna Avenue ~ - ENdicott 71-1763

SERVICE PARTS CO. .
Complėte Line of Replacement 
Paris fot Cąrs and Trucks. Au- 
tomotive Machįne Shop Service. 
1452WęBt.25jh St.' ‘MA 1-48(18

.-.T--!';.

To nutarimo priežastis — pa
skutiniu laiku nelemtai pasireiš
kusi J. Armono akcija viename 
Clevelando dienraštyje prieš 
lietuvius naujakurius, kur jis, 
pasigavęs vienų kitų kur nu
girstų posakį, saviškai tų išaiš
kindamas, ėmė visai nepama
tuotai juodinti, amerikiečių vi
suomenės akyse visus, po karo 
atvykusius lietuvius.

$12.000
Parduoda savininkas. East 

66th arti Superior. Dvigubas, 3 
butai 4-4-7. Trys vonios, kąrštas 
vanduo.

HE 1-5357

THE’ HENRY FURNACE CO., Medina, Ohio

y ClevcLinė 
erust Compani]

ęievelandiečių pasirinkimas
DAUGIAU KAIP PER 57 METUS 

MOHcrbef ŠILDYMO SISTEMOS
«
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Lietuviai krikščionių ekumeniniame judėjime
nų viena, grupė, vadinama Mįs- 
souri sinodas.

ši organizacija turėjo savo vi
suotinį suvažiavimą Amsterda
me, Holandijoj, 1948 metais, va
dovaujant Canterbury arkivys
kupui. Kitas toks suvažiavimas 
bus Northwestem Univeęsity 
mieste EvanBton prie Chicagos, 
USA, 1954 metais. Ji savo vyk
domojo komiteto posėdyje Švei
carijoj neseniai pabrėžė, kad 
ekumeninis judėjimas turi dau
giau dėmesio kreipti Azijai. Tą
ja linkme ji, tarp kitko, nutarė 
ateinantį vykdomojo komiteto 
posėdį daryti Indijoj.

V?’ ?r/f
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z ■ X '

1. Ekumėnės sąvoka reikalaujantiems skelbti Kris
taus Evangeliją žmogui jo gim
tąja kalba. Į tat NLC atstovas 
atsakė, kad praeityje būta klai
dų, bet ateityje bus jų vengia
ma. šis kaltinimas ir atsakymas 
buvo paskelbtas NLC mėnesi
niame žurnale anglų kalba. Po 
to prasidėjo nauja. linkmė pa
baltiečių santykiuose su NLC. 
Dabar jiems nebekliudoma steig
ti savo nepriklausomas parapi
jas.

žodis "ekumėnės”, lygiai kaip, 
ir žodiš "katolikos”, yra grai
kiškos, kilmės ir reiškia visuoti
nį arba visą pasaulį apimantį 
požymį. Vadinasi, krikščionių 
ekumeninis judėjimas, to žodžio 
prasme, reiškia visuotinį krikš
čionių judėjimą visame pasau
lyje. Tačiau, kaip žiųome iš šio 
reikalo padėties, ekumėniškumas 
lygiai kaip ir katalikiškumas 
yra tik .dalinis.

2. Pasaūllb' Bažnyčių Tarvba

Ji, kaip ”World Council of 
Churches”, prasidėjo anglikonų 
iniciatyya 1936 metais. Jame da
bar dalyvauja tik dvi iš esamų 
trijų krikščionybės šakų: daly
vauja Vakarų bažnyčios protes
tantiškoji šaka, būtent, angliko- 
nys ir evangelikai (liuteronysį 
reformatai, baptistai, metodis
tai, kvekeriai ir kelios mažesnės 
grupelės) ir dalyvauja Rytų 
Bažnyčia, t; y. įvairių kraštų 
stačiatikiai, išskyrus Sovietų 
Rusijos stačiatikius. Bet jame 
nedalyvauja didžiausioji Vakarų 
bažnyčios šaka — Romos Kata
likų Bažnyčia. Jame taip pat 
nedalyvauja amerikiečių liutero-

■r'

Į,

>'■ S.'-'' r-’ '' ’tybės sąvokos supratimą, kuris, y- 

tautybę skirią nuo pilietybės, Q 
tuo tarpu, kai anglai, amerikie
čiai ir prancūzai tautybės ir pi
lietybės sąvokas sutapdina. To- <• 
liau, Lietuvos Evang. Liuter. 
Bažnyčios Vyr. Taryba paskyrė 
savo įgaliotinius Anglijoj, Aus
trijoj, Jungtinėse Valstybėse ir 
Kanadoj, kur gyvena lietuviai 
tremtiniai, ten tęsiantieji savo 
tėvynės bažnyčios buvimą ir 
bendradarbiaudami su ekumeni
niais organais. 4

Lietuvos Evang. Liuter. Baž
nyčios Vyr. Taryba tremtyje 
mano, kad negalima religiškai 
bręsti ir atlikti Kristaus'pa
vesto misijos darbo visame pa- 
saiilyje gyvenančių žmonių link, 
nei aklai įsijungiant į svetimos 
kalbos tikybines organizacijas, 
nei trumparegiškai atsiribojant 
nuo ekumeninio bendradarbiavi
mo. Todėl ji skatina lietuviškas 
parapijas ir lietuviškas pamal
das visame pasaulyje, kur dabar 
gyvena lietuviai lluteronys. Bet 
ji vengia eiti iš vien, ar greta su 
tomis religinėmis organizacijo
mis, kurios nedalyvauja ekume
niniame judėjime. Latvių arki
vyskupas Dr. Grinbergą įsakė 
latvių kunigams Jungtinėse 
Valstybėse išeiti iš bendrųjų 
amerikiečių sinodų, kadangi čia 
steigiamas atskiras latvių sino
das. Vienas lietuvių liuteronių 
kunigas Chicagoj dalyvavo Mis- 
souri sinode, tuo tarpu kiti nie
kur nebuvo įstoję nors pamal
das lietuviams laikė. Ateitis pa
rodys, ar lietuviai liuteronys 
Jungtinėse Valstybėse ir. Kana
doj susiorganizuos visai atskiru 

1 sinodu ar kaip autonominis vie- 
' netas dalyvaus kuriame' nors 

amerikiečių liuteronių sinode. 
Bet jau pakankamai išryškėjo, 

’ kad jie nenori sutirpti amerik. 
’ organizacijose. Tuo tarpu 

jie- tik steigia savo lietuviškas 
’ parapijas ir laiko pamaldas lie- 
‘ tuvių kalba Jungtinėse Valsty- 
. bėse ir Kanadoj, tolimesnio or- 
> ganizavimosi klausimą palikda- 

mūsų bdndrą su vokiečiais tau- mi atviru. M. K.

$.. Ekumeninis rūpinimasis 
pabėgėliais pareina Azijon. Sunku pasakyti, kiek vaisingi 

min. S. Lozoraičio pasimatymai, 
bet dar sunkiau spręsti, kiek vai
singas Vliko pirmininko ir Vliko 
užs. reik, tarnybos valdytojo ap
silankymas Paryžiuje, jei ten 
nebuvo atlikta kas daugiau, ne
gu "Draugas” praneša ... Pvz., 
paraginimas lietuvių organiza
cijoms rašyti laiškus į JTO arba 
painformavimas kitų tautybių 
veikėjų apie tokių laiškų rašymo 
sumanymą vargu ar gali būti 
įskaitytas į ypatingus kelionės 
Paryžiun laimėjimus, kadangi 
tatai gali būti., atlikta ir be to
kios specialios kelionės.

Kiekvienam vadinamam eili
niam stebėtojui šiuo atveju ne
išvengiamai ateis į galvą klau- 

vyrai; vienas iš jų turėjo progos 
matytis ir kalbėtis su keliolika 
oficialių asmenų ir tartis su at
stovais kitų tautų, esančių toje 
pačioje padėtyje, kaip ir mūsų 
tauta; tiesa, ir jis neturėjo pro
gos kalbėtis nei su Achesonu, 
nei su Churchilliu ar Edenu, bet 
kalbėjosi su Schumanu, kalbėjosi 
bent su eile mažesniųjų kraštų 
atstovų; kiti du, atrodo, nesi- 

. matė su jokiais oficialiais asme‘ 

. nimis, o tik su Paryžiuje gyve- 

. nančių lietuvių komisija; turbūt 
• visdėlto; diplomatiniams parei- 
. gūnąms galimybės kontaktuoti 
i diplomatus yra geresnės, negu 
. komiteto, kad ir vyriausio, at- 
. stovams. Tad, ar prasminga bu

vo jiems keliauti į Paryžių?

du bendri tą memorandumą pa
sirašiusiųjų atstovų posėdžiai. 
Memorandumas su priedais 
įtrauktas j JTO plenumo doku
mentaciją.

Min. Lozoraitis ir dr. Bačkis 
JTO posėdžių rūmuose matėsi 
su Prancūzijos užs. reikalų vice- 
ministeriu M. Schumanu, ku
riam taip pat įteikė minėto me
morandumo nuorašą. M. Schu- 
manas, kaip pats buvęs aktyvus 
rezistencinės kovos dalyvis prieš 
savo krašto okupantus, memo
randumą priėmęs ir pažadėjęs 
nuodugniai. įsigilinti į jo turinį.

Tiek tuo tarpų teturime žinių 
apie Vliko ir diplomatų žygius 
Lietuvos reikalais JTO posėdžių 
aplinkoje. Pažymėtina jog iš tu
rimųjų žinių nematyti, kad Vii-'simas: atvyko į Paryžių trys 
ko atstovai ir mūsų diplomatai 
būtų turėję bendrą pasitarimą 
Paryžiuje ar bent pasimatymą. 
(Neabejotina, kad su dr. Bačkiu 
M. Krupavičius ir J. Brazaitis 
matėsi). Darytieji žygiai, atro
do, buvo atlikti lygiagrečiai, lyg 
ir vienienįs apie kitų veiksmus 
nieko nežinant... Anksčiau, ro
dos, tokiorgis progomis nebūda
vo vengiama pasitarimų, žygių 
dengimo. Dabartinis toks vie
niems pro kitus "pro šalį pra
ėjimas”, jei iš tikrųjų toks bu
vo, kaip rodo turimos informa
cijos, yra pasėka ... ilgai tru
kusių ir tiek triukšmo sukėlusių 
pasitarimų dėl žygių derinimo. 
Tikriau sakant, pasėka jau pa
siektojo susitarimo atmetimo.

Paryžiuje posėdžiauja Jung- i 
tinių Tautų Organizacijos visuo- i 
tinis delegatų susirinkimas. Ne- . 
va sprendžiami ar bent svarsto- , 

~mi pasaulinės politikos kiausi- i 
mal: Lietuvos delegatų oficialiai 
ten nėra. Bet vistiek mums vi- .

, siems rūpi, kad tie, kurie svars- i 
to ar sprendžia pasaulinės poli- : 
tikos reikalus, nepamirštų ir i 
Lietuvos reikalų. Todėl supran- i 
tama, jog tokiais atvejais svar- : 
bu bent iš šalies oficialius dele
gatus informuoti, su jais susi- . 
tikti, pakalbėti, įtikinti... JTO 
susirinkimas tam yra gera pro
ga-

Ši proga nebuvo užmiršta »• 
yra dėtos pastangos ją, kiek ap
linkybės leidžia, išnaudoti. Prieš 
Kalėdas Paryžiuje lankėsi Dipl. 
Šefas min. S. Lozoraitis ir Vliko 
pirmininkas M. Krupavičius su 
Vliko užs. reik, tarnybos valdy
toju J. Brazaičiu.

Vlikas "Draugo” pranešimu, 
įteikė Jungt. Tautoms memoran
dumų rinkinį apie genocidą (vi
si memorandumai nuo 1946 me
tų) prie kurio pridėtas lydima
sis raštas, atskirai dar išdėstąs 
dabartinę tragišką Lietuvos būk
lę. Tas memorandumu rinkinys 
su kalbamu raštu įteiktas sesi
jos pirmininkui ir JTO gen. se- 

-—kretoriai; -
Nurodoma, kad Vlikas "ėmėsi 

iniciatyvos kviesti PLB atskirų 
kraštų ir visų organizacijų va
dovybes kreiptis į JT delegacijas 
raštais, įrodančiais, ‘kad visas 
sovietinis režimas yra nuolati
nis nusikaltimas”.

Tuo tarpu nėra žinių, ar Vli
ko vadai turėjo progos asmeniš
kai matytis su kuriais nors kitų 
kraštų diplomatais, ar tas ap
silankymas apsiribojo tik pasi
matymu su komisija, sudaryta 
ir Paryžiuje gyvenančių lietu
vių, kuriai yra pavesta, pagal 

į; galimybę, kontaktuoti ten da
bar viešinčius įvairių kraštų 
diplomatinius bei spaudos at
stovus. (Atrodo, ir tą memo
randumų rinkinį įteikė paryžie
čiai, o ne iš Vokietijos atvyku
sieji Vliko vadai).-

Min. S. Lozoraitis, kaip pra- 
. nešama, turėjęs progos, žinoma, 
kino stebėtojas, dalyvauti visoje 

> 'eilėjej JTO plenumo ir komisijų 
posėdžių. Ta proga turėjęs visą 
eilę pasikalbėjimų su iš senes
nių laikų pažįstamais diploma
tais ir užmezgęs naujų pažinčių. 

7 ■ su įvairių kraštų diplomatais: 
su kaimyninės Švedijos atstovais 
ir su atstovais eilės tolimų nuo 

į ' J -Lietuvos kraštų, kaip Graikija, 
Turkija, Libanas, Haiti, Bolivi
ja, Kolumbija, Čili ir kt.

■•■V Pagaliau, min. S. Lozoraitis 
turėjo pasimatymą su JTO gen. 
sekr. pavaduotoju Cordier, šu 
kuriuo kaip tik kalbėjosi apie 
memorandumus dėl išvežimų iš 

" Lietuvos ir kitų 6 kraštų. Tai 
.yra ne anas pirma minėtas se- 

? nesnių memorandumų rinkinys, 
bet naujas sudėtinis memoran- 

‘ 'durnas ir. septyni priedai, liečią 
atitinkamą kraštą atskirai. 
Bendrasis memorandumas yra 
pasirašytas. Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos diplomatų' (Lietuvos 
vardu pasirašė min. S. Lozorai
tis ir dr. S. A. Bačkis, e. Liet, 
atst. par. Prancūzijoje), o Len
kijos, Rumunijos, Čekoslovaki
jos ir Vengrijos (kurios diplo
matinių atstovybių neturi) vaę- 
du pasirašė tų kraštų taukinių 
komitetų įgalioti atstovai. Įvyko
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Ginčas dėĮ Vliko ir diplomati-. 1 
jos kompetencijos pasidarė tarp- i 
partinių rietenų arkliuku.

Bet tokiu būdu negalima iš- : 
spręsti šitokio ginčo. Jis yra ne 
politinių . rietenų klausimas, 
spręstinas pagal, tat, kiek kuris 
.mokės įtikinančau pagrasinti ir 
smarkiau pasikolioti. Toks gin
čas dėl kompetencijos visur yra 
teisės klausimas. Taip turime į 
jį žiūrėti ir mes; ir turime sprę
sti kultūringu, visur priimtu 
būdu.

Ar mes turime kaip išspręsti 
šį teisės klausimą, jei dėl jo ša
lys nesusitaria?

Kaip žinome, VLIKas praei
tyje per savo politikus imdavo
si spręsti įvairius teisės klausi-, 
mus, kurių taipe ypatingai pra
garsėjo sprendimas dėl Lietuvos 
valstybės konstitucijos galioji
mo. Pagal konstitucinę teisę tat 
nepriklauso nei seimui, nei vy
riausybei, nes teisės aiškinimas 
yra vien teismo dalykas.'Aišku, 
kad tokie politiniais samprota
vimais padarytieji "sprendimai”, 
neįgijo galios ir autoriteto, šiuo 
atveju .nebegalima tuo pat keliu 
eiti dar ir dėl to, kad čia Vlikas 
yra ginčo šalis, negalinti kartu 
sėdėti teisėjo kėdėj.

Tte^sės aiškinimo klausimai ir 
ginčai dėl kompetencijos Lietu
vos įstatymais . yra L pavesti 
spręsti Vyr. Trbiunolui. Tat ga
lima padaryti ir svetur, nes čia 
Lietuvos .-teismas ekzistuoja per 
savo vadovybę ir bendradąrbius, 
kurie čia yra beveik pilname są
state, kiek jiė nėra mirę ar iš
tremti Sibiran. Vyr. Tribunolas 
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Pasaulio Bažnyčių Tarybos, 

Pasaulio Liuterojiių Sąjungos ir 
vokiečių bei pabaltiečių liutero- 
nių bažnyčių atstovai garsiojoj 
Ratzeburgo katedroj prie Lųe- 
beck, Vokietijoj, 1951 metų ru
denį nutarė Vokietijoj likusius 
tremtinius evangelikus Šelpti 
per Vokietijos Evangelikų Baž
nyčios šalpos tarnybą (Hilfs- 
werk), kadangi, čia tremtiniams 
sumažėjus, CWC ir LWF tarny
bos pabėgėliams šelpti yra dabar 
perkeliamos į Indiją, Korėją ir 
įvairius arabų kraštus, kur yra 
daug pabėgėlių.

3. Pasaulio Liuteronių.Sąjunga
■

Ji, kaipo "Lutheran World 
Federation", yra ekumeniniam 
judėjimui priklausanti evange
likų liuteronių organizacija vi
same pasaulyje, apimanti 45 mi
lijonus tikinčiųjų 24 šalyse ir 
45 bažnyčiose. Ji prasidėjo šve
dų arkivyskupo Dr. Soederblom 
iniciatyva. Jos pirmas tarptau
tinis suvažiavimas įvyko Eisen- 
ačhe, Vokietijoj, 1923 metais. 
Jos visuotinieji suvažiavimai 
turėjo įvykti kas 5 metai. Pa
skutinis buvo Lunde, Švedijoj, 
1947 metais, čia Estijos, Latvi
jos ir Lietuvos Evang. Liuter. 
Bažnyčios buvo ypatingai šiltai 
priimtos narių tarpe, suvažiavi
mo prezidiumui oficialiai pabrė
žiant, kad jų atstovai tremtyje 
turi ypatingą uždavinį tarptau
tiniame religiniu pagrindu su
darytame forume pareikšti savo 
pavergtos tėvynės balsą. Kitas 
LWF visuotinis suvažiavimas 
tūri įvykti Hannoveryje, Vokie
tijoj, 1952 m. vasarą. Jame da
lyvaus ir' lietuvių atstovas.

LWF vykdomąjį kometetą su
daro 12 įvairių kraštų bažnyčių 
vadovai, kurių tarpe Švedų vys
kupas Dr. Nygren, Lunde, Šve
dijoj, yra dabartinis pirmininkas 
ir latvių arkivyskupas Dr. Grin- 
bergs yra narys. Jo nuolatinis 
sekretariatas yra Ženevoj, Švei
carijoj, kur jam vadovavo nese
niai miręs amerikietis Dr. Mi- 
chelfelder. Visose valstybėse jis, 
turi nuolatinius tautinius komi
tetus, atitinkamo krašto žmonių 
sudarytus. Paskutiniame LWF 
vykdomojo komiteto posėdyje 
Šveicarijoj naujaisiais tos są
jungos nariais buvo priimti: 
Argentinos, Indijos, Japonijos ir 
Jugoslavijos Liuteronių Bažny
čios. , ,/

LWF turėjo specialia pabėgė- 
1 liams šelpti tarnybą Vokietijoj, 

Austrijoj ir Italijoj. Jos garan- 
1 tijomis iš ten emigravo 30,000 

pabėgėlių.

6. Lietuviai ekumeniniame 
judėjime

.iii

i
ii.

kelti bent kuri ginčo šalis, 2) 
teisės klausimą, pagal Liet. 
Teismų Santv. įst. buvo pavesta 
kelti teisingumo ministeriui, ku
ris kartu buvo Lietuvos teismo 
generalinis prokuroras. Jį ištrė
mus, pagal mūsų atstovaujamą 
valstybinio tęstinumo principą 
ir vyresniškumo eilę tatai pri
klausytų vyresniajam prokura
tūros bendradarbiui, kuriuo šiuo 
metu yrą Vyr. Tribunolo proku
roro padėjėjas.

Pagaliau kiltų praktiškas 
klausimas, ar Lietuvos Vyr. Tri
bunolas turėtų būti VLlKo bu
veinėj ar bent kurioj kitoj gy- 
venamoj vietoj. Kitų kraštų 
praktika rodo, kad augščiausias 
teismas gali būti visai kitoje 
vietoje, negu seimas ir' vyriau
sybė. Jei Lietuvos vadavimo ir 
lietuvybės išlaikymo darbas iš
siplėtė ,po visą pasaulį ir visur 
yra atitinkamų organų, tai Lie
tuvos Vyr. Tribunolo buveinė 
irgi galėtų būti bet kurio mus 
pripažįstančio krašto mieste. 
Praktiškais sumetimais siūlytu
me Vyr. Tribunolui dabar laiki
nai būti Jungtinėse Valstybėse, 
kur yra jo vadovybė, prokura
tūra ir teisėjai. Esame linkę 
manytų kad Vyr. Tribunolas, 
spręsdamas savo kompetencijos 
ribose, nesusidurs su ALT, ir 
Grigaitis su šimučiu Vyr. Tri
bunolui nediktuos sprendimo te- 
legramuomis ir laiškais.

Baigiant negalima nepaliesti, 
kad kaikas galėtų gal pamanyti, 
jog šiuo sumanymu norima tam 
tikrai žmonių grupei sudaryti 
galimumą verstis apmokamu vi
suomeniniu darbu. Priešingai, 
to čia nesiekiama. Asmenys, ku
rie sudaro Lietuvos Vyr. Tri
bunolą, gyveno ir gyvens iš jų 
pačių fizinio'darbo, šiuo suma
nymu stengiamasi surasti išeitį 
iš susidariusio mirties taško lie
tuvių veiklos srityje, bet ne- 
jieškoma sudaryti kam nors už
darbio.

Lietuvoj turėjome savo auto
ritetingą, nepriklausomą ir ne
paperkamą teismą. Jis garbingai 
įrodė savo savarankiškumą, ypa
tingai anose žinomose ministerių 
atshkoniybės bylose, kai ąugš- 
čiausias teismas nesivadovavo 
seimo, vyriausybės ir spaudos 
pageidavimais. Jį valstybinio 
tęstinumo akimis matome dabar 
ir užsieniuose,' kur. veikia daug 
sunkesnės sąlygos. Taigi, nau
dokimės juo, kai, .kaip matome, 
pakartotinai susiduriame 'sū. sa- 
■yitarpyjįe neišsprendžiamais 
kompetencijos konfliktais ir 
komplikuotais teisės aiškinimo 
klausimais bendros lietuvių
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tremtyje turi savo skyriaus pir
mininką, kuris, VT pirmininkui 
mirus, dabar yra Lietuvos teis
mo magistratūros vadovas. Vyr. 
Tribunolas čia turi posėdžiui su
daryti reikalingą skaičių teisė
jų. Taip pat turime Lietuvos 
prokuratūrą beveik visai pilna
me sąstate, Teisingumo minis- 
terį ištrėmus Sibiran ir VT pro
kurorui mirus, dabartiniu Lie
tuvos prokuratūros vadovų yra 
Vyr. Tribunolo prokuroro padė
jėjas. šalia jo turime visų kitų 
žemesniųjų teismo instancijų 
prokurorus ir jų padėjėjus. Tai
gi, Lietuvos teismas egzistuoja 
užsieniuose taip akivaizdžiai, ko
kiu aiškumu to negalima pasa
kyti dėl Lietuvos legislatūros ir 
administracijos.

Kyla teisės klausimas, ar Lie
tuvos Vyr. • Tribunolas galėtų 
veikti užsieniuose, kur nėra pri
pažinta egzilinė valdžia ir kur 
Lietuvos teismui nėra pavesta 
teisti; Bet šiuo'atveju turėtume' 
.klausimą siaurinti šiuo būdu: 
ar Lietuvos Vyr. Tribunolas už
sieniuose nesusidurtų su gyve
namojo krašto teise ir to krašto 
insitu.tais, spręsdamas Lietuvos 
teisės klausimą ir ginčą dėl kom
petencijos tarp Lietuvos organų, 
būtent,’ tarp Diplomatijos šefo 
ir VLlKo. Be abejo, kad nesu
sidurtus Vadinasi, Lietuvos Vyr. 
Tribunolas tremtyje .galėtų šį 
klausimą spręsti. '

Toliau kiltų teisės klausimas, 
kas, gali tokios rūšies klausimą 
Vyri Tribunole iškelti. Tatai gu
lima padaryti dvejopu būdu: 1)

4. Amerikos National 
Lutheran Council

,. Ginčą dėl priklausomybės gali veiklos srityje,
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Kaip sakyta lietuviai evange
likai liuterionys dalyvauja eku
meniniame judėjime per Pasau
lio' Bažnyčių Tarybą, Pasaulio 
Liuteronių Sąjungą ir Ameri
kiečių Tautinę Liuteronių Tary
bą. Tuo būdu Lietuvos Evang. 
Liuter. Bažnyčios Vyr. Taryba 
tremtyje susitarė su Vokietijos 
Evangelikų Bažnyčios Vyr. Ta
ryba, kad Vokietijoj likę .lietu
viai liuteronys įsijungs j vieti
nes parapijas, bet liks kar|u ir 
savo tėvynės, bažnyčios nariai^ 
ir turėk'būti kiek'galint jų gim
tąja kiilba' aptarnaujami. Tat 
ypatingai svarbu mažalietu- 
yiams, kurių dalis turi net Vo
kietijos pilietybę. Tat išaiškino
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Kituose laikraščiuose
LIEPIA SUSITARTI
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izoliuota nuo didžiosios pasaulio 
dalies ir kad vyriausybė gali ne
begalėti susisiekti su savo akre
dituotais diplomatais užsieniuo
se, nutarė vieną iš diplomatų 
paskirti visų diplomatų šefų su 
plačiomis teisėmis tam atvejui. 
Respublikos prezidentas tokius 
įgaliojimus suteikė- Lietuvos at
stovui Romoje prie Kvirinalo p. 
S. Lozoraičiui. Pasirodo, kad tai 
buvo labai apdairus žygis, kuris 
dabartinėje Lietuvos padėtyje 
turi nemažos reikšmės. Valsty
bės, kurios nepripažįsta Lietu
vos anekšijbs prie SSSR, kurios 
ją laiko juridiškai tebegyvuo
jančia ir pripažįsta jos diplo
matines bei konsularines atsto
vybes, pripažįsta taip'pat: ir 
Diplomatų šefo funkcijas; <Ge-

; i____ i___ _____________ *

nados vyriausybės sutikimas 
priimti paskyrimą naujo Lietu*® 
vos konsulo. Tas paskyrimas, 
kaip jau mūsų buvo rašyta, 
buvo padarytas Diplomatų šefo 
p. Lozoraičio aktu.

Tremties Nr. 73 yra atspaus
tas Luebecko lietuvių komiteto 
toks pareiškimas:

"Mes Luebecko Artillerie 
Kasėme Lietuvių Apylinkės 
Komitetas, susirinkęs posė
džio š. m. gruodžio 1 d., nu
tarėme sulaikyti mokėjimą 
solidarumo mokesčio, mokamo 
Tautos Fondui.

To priežastis yra pasireiškę 
paskutinieji nesutarimai Vil
ko, kas labai sumažino Vliko 
autoritetą mūsų bendruome
nės akyse.

Mokestis Tautos Fondui ne
bus mokamas tol, kol Vlikas 
nesusitars su Lietuvos Diplo
matų šefu. Dabar turimas su-
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NLC Jungtinėse Valstybėse 
.sudaro 7 liuteronių sinodai, vei
kią USA ir Kanadoj. NLC apima 
2 milijonus liuteronių Jungtinė
se Valstybėse.- Jie pagal oficia
liai paskelbtus davinius, per pra
ėjusį dešimtmetį surinko 25 mi
lijonus dolerių karo metų su
griautoms bažnyčioms atstatyti 
ir vien tik 1950 m. jie sudėjo 
53 milijonų dolerių pinigais, ku
rių 39 milijonus'suvartojo savo 
bažnyčios reikalams ir 14 mili
jonų dolerių labdarybei sveti- 
mbše'šąlyše. Ton sumon neįeina 
aukos daiktais. 1951 metais ji 
pabėgėliams šelpti surinko dau
giau rūbų negu 1950 metais. Ji 
estams, latviams ir lietuviams 
liuteronims leidžia mėnesinius 
religinio turinio žurnalus. Į NLC 
meįeina1 Missouri sinodas, kuris 
taip pat neįeina į LWF.

Bet NLC susilaukė smarkaus 
kaltinimo iš pabaltiečių tremti
nių. šių metų vasarą ..įvykusia
me tarpžinybiniame-- posėdyje 
New Yorke pabaltiečių li.teronių 
atstovas kaltino NLC, kad jis 
dalyvauja pastangose nutautin
ti pabaltiečiusį kas yra priešin
ga Reformacijos “ principams,

....
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rinktas mokestis ligi to laiko riąusias tam įrodymas yra Ka
bus laikomas Apylinkės ka
soje. Komitetas
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PAKEITĖ NUOMONĘ APIE 
ST. LOZORAITĮ

Vienas bendradarbis mums 
prisiuntė "Tėviškės' žiburių, Ka
nadoje, ištrauką, kaip-apie min. 
St. Lozoraitį jie rašė anksčiau. 
Taip pat klausia, kas atsitiko, 
kad .šis' katalikiškas laikraštis 
dabar visiškai pakeitė nuomonę 
apie St. Lozoraįtį, kaip diploma
tijos šefą. '' . • ' ■

"Tėviškės žiburiai”, Kana
doje, 1950. L 4. taip rašė:
Min. Lozoraitis JAV.

Prašidedant antrajam pasau
liniam karui Lietuvos vyriausy
bė,, numatydama .galimybę, kad 
Lietuva karo metu gali atsidurti
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THE DANCE OF LIETUVA 

54 lietuvių tautiniai šokiai be!

žaidimai

Užsakymus ir pinigus siųsti 

—DlRVdS .redakcijai 

. Kaina — S8.
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