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visus tris cent- 
išstatomi sąra-

darė išvadas, kad generolas kal
bėjo apie atominę artileriją. Ar
timoje ateityje visos JAV gink
lo rūšys turės atominius šaud
menis.

neliiimes

*

Prancūzijos vyriausybe laikosi. Ūkis palengva atsigauna.
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VILTIES 
NARIAMS 

SUSIRENKANT
Balandžio mėn. 26 ir 27 die

nomis Clevelande susirenka po
sėdžiauti į Vilties draugiją įsto
jusieji nariai. Jie, įstodami į 
draugiją, įnešė ir savo piniginę 
duoklę, kad Viltis, gyvindama 
ir didindama tautinę spaudą, tu
rėtų ir materialinę pajėgą, be 
kurios šis darbas neįmanomas 
atlikti.

Iki suvažiavimo į Vilties Drau- 
įstojo apie 150 narių. Tai pir
mieji Vilties entuziastai. Skai
čius, tiesa, nedidelis, bet pirmai 
pradžiai pakankamas. Bendras 
įstojusiųjų įnašas siekia netoli 
10,000 dolerių sumą. Reikia ma
nyti, kada bus šiame suvažia
vime priimtas statutas ir išrink
ta vadovybė, ir narių skaičius ir 
įnašų suma dar žymiai padidės. 
Viltis, sutelkusi dar du ar tris 
kartus tiek, kiek dabar, bus 
visiškai pajėgi savo darbais iš
siplėsti.

Bet ir dabar sutelktoji jėga 
jau yra graži darbui pradžia. Ji 
įgalins būsimtiosius vadovus pra
dėti ne tuščiomis rankomis. Ji 
įgalins vadovybę pradėti realų 
tautinės spaudos stiprinimo dar
bą. Jei- Vilties kūrėjams nepri
truks entuziazmo ir jei busimoji 
vadovybė realiai imsis, plėtinio 
ir stiprinimo darbo, galime su
silaukti rimtos to darbo pajėgos.

Kiek mums pasisekė, prieš 
laikraščio išleidimą surinkti ži
nių, į Vilties Draugijos suvažia
vimą atvyksta ir pats Amerikos 
Lietuvių Tautinės Sąjungos pir
mininkas Dr. Colney. Į suvažia
vimą atvyksta ir nuoširdus tau
tinės spaudos rėmėjas J. J. Ba- 
čiūnas. Girdėti, kad j suvažia
vimą atvažiuos chieagiečių ir 
detroitiečių atstovai.

Prijungus Clevelande esan
čiuosius, suvažiavimas bus pa
kankamai kompetetingas spręs
ti visus Vilties klausimus. Tie, 
kurie į suvažiavimą negali at
vykti, savo bičiuliams siunčia 
įgaliojimus ir drauge prijungia 
suvažiavimo dienotvarkės klau
simais savas mintis.

Vilties draugijos nariams, su- 
sirenkantiems j pirmąjį suva
žiavimą Clevelande, linkime 
šaus darbo!

Atominiu išradimų varžybos 
vyksta labai slaptai ir intensy
viai. Seniai sklido paskalos, kad 
JAV išrado naują taktinį ginklą 
su atominiais šaudmenimis, 
šiuos gandus išsklaidė JAV ar
mijos štabo viršininkas gen. Col- 
lins neseniai pasakyta kalba 
Węst Point karo akademijoje. 
Generolas pareiškė, kad sėkmin
gai išbandytas naujas atominis 
ginklas, kuris sveria apie 70 to
nų. Jo veikimo riba yra 20 my
lių. Jis juda ant specialios plat
formos, kurią traukia normalus 
traktorius. Naujasis ginklas bus 
dar kartą išbandytas šią vasarą 
Ramiajame vandenyne įvykstan- 
iose pratimuose. Ginklas pri

taikytas vartoti artimuose kau
tynėse prieš pėstininkus. Juo 
galima šaudyti ne tik atominius, 
bet ir paprastus artilerijos svie
dinius. ■

Spauda iš šio prasitarimo pa
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LIETUVIŲ 
STUDENTU
DĖMESIUI

Gegužės mėn. pabaigoje įvyk
sta Lietuvių Studentų S-gos 
centrinių organų rinkimai. Rin
kimuose turi teisę dalyvauti Są
jungoje užsiregistravę lietuviai 
ar lietuvių kilmės studentai, ku
rie dabar studijuoja JAV. Iki 
šiol neužsiregistravę studentai 
prašomi tai atlikti iki š. m. ge
gužės mėn. 10 d. (pašto ant
spaudo data). Vėliau užsiregis
travę negalės dalyvauti rinki
muose.

Sąjunga turi tris centrinius 
organus: Centro Valdybą iš 7 
narių; Revizijos Komisiją ir 
Garbės Teismą 
narių).

Kandidatai į
■ rinius organus

šftis. Sąraše“ gali būti tiek kan
didatų, kiek atitinkame centri
niame organe narių. Vieno są
rašo kandidatais laikomi kandi
datai, j CV, RK ir GT, išstatyti 
tų pačių S-gos narių.

Karididatų sąrašą gali pasiū
lyti nemažiau kaip penki S-gos 
nariai, nepriklausomai nuo vie
tos, kur jie studijuoja. Tas pats 
studentas gali pasirašyti tik vie
ną' kandidatų sąrašą. Kandida
tas negali pasirašyti sąrašo, ku
riame jis pats išstatomas į bet 
kurį centrinį organą. Tas pats 
kandidatas gali kandidątuoti tik 
vienanie sąraše.

Sąraše žymima kandidato pa-

* *
Geu. Collins pareiškimas, tie

sa, nenustebino amerikiečių. Ru
sijai' tylint ir slaptai dirbant, jie 
manė vieninteliai turį atominius 
ginklus. Tačiau, netikėtai Ang
lijos-spauda praskleidė atominių 
paslapčių skraistę: Anglija ga
minasi atominę bombą, gi ato- 
minies artilerijos ir vairuojamų 
sviedinių teoretiniuose darbuose 
anglų mokslininkai yra žymiai 
daugiau pažengę už amerikie
čius. Min. pirmininkas W. Chur- 
chillis dar labiau sustiprino ame
rikiečiuose įspūdį paskelbdamas, 
kad Anglija 1952 m. Australijo
je išbandys savo atominę bombą 
ir kitus atom. ginklus. Churchi- 
llis parlamente papildė, kad ato
minę bombą Anglijos mokslinin
kai pagamino darbiečių partijai 
sėdint vyriausybės kėdėje. Jis, 
perėmęs valdžią, nustebo radęs 
"taikiųjų” darbiečių pastatytus 
atominius fabrikus ir pagamin
tą atominę bombą.

JAV senatorius McMahom su
sirūpinęs prasitarė, kad ameri
kiečiai visdėlto norėtų matyti 
Anglijos atominių ginklų ban
dymus. Bet Anglijoje tuojau bu-l 
vo prisiminta, kad į tokį pat \V. 
Churchillio pageidavima ameri
kiečiai trumpai atsakė: įstaty
mas draudžia.

* *
Brazilijos mokslinių tyrinėji

mų k-to pirmininkas admirolas 
Aivaro Alberto, atvykęs į Ame
riką, parodė atominio miesto 
statybos planus. Penki Brazili
jos mokslininkai ruošia atomo 
branduolio skaldymo stoties pro
jektą. JAV atominės energijos 
k-jos pirmininkas Gordon Dean 
pažadėjo brazilams mokslinę ir 
technikinę paramą, jei JAV gaus 
iš Brazilijos atitinkamą’ kiekį 
medžiagų (thorium), kurios yra 
iškasamos Brazilijoje ir reika
lingos atomo gamybai.

Susitarimas padarytas,, ir tam 
Vyt. Lapatinską, adresu: 714 tikras kiekis Brazilijos moksli- 
W. California Avė., Urboną, 111. ninku bus ruošiami JAV atomi- 

Lietuvių Studentų S-gos JAV nių tyrinėjimų darbams.
Centro Valdyba ' J. Stpž.

varde, vardas, gimimo data, stu
dijų šaka, akademinis statusas, 
mokykla, gyvenamoji vieta. Pa
siūlant kandidatų sąrašą, drau
ge pridedamas kandidatų rašti
nis sutikimas kandidatuoti.

Nemažiau kaip 4 kandidatai į 
CV turi būti vienos kurios vie
tovės gyventojai. Nemažiau kaip 
2 kandidatai j RK turi būti tos 
pat vietovės, kaip ir 4 CV kan
didatai. Kandidatams į Garbės 
Teismą gyvenamosios vietovės 
testas netaikomas.

S-gos skyrių valdybų, revizi
jos komisijų, ar garbės teismų 
nariai gali kandidatuoti į cent
rinius S-gos organus. Jeigu to
kie kandidatai yra išrenkami, ar 
palieka kandidatais, jie automa
tiškai yra laikomi pasitrauku
siais iš visų S-gos skyrių orga
nų ir negali perimti pareigų 
Centriniuose S-gos Organuose 
tol, kol jų pasitraukimas iš sky
rių organų nėra paliudytas.

Kandidatai yra siunčiami Rin
kiminei Komisijai šiuo adresu: 
Dionyzas Trimakas, 3151 W. 
Cermak Rd., Chicago 8, III.

Neužsiregis t ra vę regis t m o j asi 
pas Centro Valdybos sekretorių

Praėjusią savaitę j Vilties 
Draugiją įstojo šie asmenys ir 
organizacijos:
136. Dr. M. J. Colney,

Waterbury ..........
137. Nemickas Bronius,

Maspeth ...............
138. Sodaitis Antanas,

Maspeth ...............
139. Varekojis Eduardas,

Cleveland ...............
140. Pušinis Emilis,

Cleveland ..............
141. Biskis Gediminas,

Chicago ..............
.142. žemeckis Kazys, 

Chicago ...........
143. Valiukėnas Mečys,

Chicago ..............
144. Gaudušas Juozas,

Detroit ..................
145. Gilvydis Alpas,

Detroit ..................
146. Amerikos Lietuvių 

Tautinė Sąjunga 1000
147. Peteris Jurgis,

Cleveland ...........
148. Jurkūnas Jonas,

Chicago ...........
149. Tercijonas Vincas, Dr.

Brooklyn ............... 10
150. Urbanavičiūtė Jadv. Dr

Brooklyn ............... 10
151. šlikas Vladas,

Rochester ..............  1
152. Stankevičius Juozas,

Rochester ..............
153. Bliudnikas Petras

Rochester .............'.
154. Pupininkas Jonas

Rochester.............
Girčys Balys, iš Chicagos. 

praneštas Nr. 108, savo įneša 
10 dol. padidino iki 25 dolerių.

Vėliausiai iš Lietuvos pabėgę 3 lietuviai jūrininkai (iš kairėsvėliausiai iš Lietuvos pabėgę 3 lietuviai jurininkai (iš kaires j 
dešinę) — kap. L. Kublickas, E. Paulauskas ir J. Grišmanauskas

Sveiki sulaukę pirmųjų pavasario iiedu, žadančiu duoti gerą derliu! RUSAI VARO KYLI

K

šventiškai nusiteikusi Pary- 
kad su algų kėlimo reikalavi- • žilius spauda daugiau domisi ir 
mais reikalinga palaukti bent į lengvesnės— apolitinės gyveni- 

, septynias savaites, kada jau ga- mo pusės nagrinėjimu. Tarp kit- 
lutinai bus galima matyti naujos ko daug kalbama apie garsiojo 

I politikos rezultatus. . prancūzų režisoriaus Rene Clair,
Po viso to Parlamentas išsi- kuris ir amerikiečiams žinomas 

Į skirstė pavasario atostogoms ir 
susirinks tik gegužės mėn. 23 

I dieną. Iki tos datos Pinay galės 
1 ramiai valdyti ir pasišvęsti po
zityviam savo užmačių realiza
vimo darbui.

Krašto dėmesys nukrypo į pa
vasarines temas. Velykoms pa- 

1 sitaikė m paprastai gražus oras

Prancūzija, po politiniu požiū- mas derybų su darbininkų siu- tų tūkstančių paryžiečių... 
riu sunkios žiemos, kuri laimiu- dikatais, kuriuos pavyko įtikinti.' 
gai pasibaigė ir pavyko išspręsti 
karinius, ekonominius ir vyriau- į 
sybinius klausimus, pradeda 
naują sezoną — pavasario lai
kotarpį. Spring in Paryš
yra ne tik užsienio turistams 
taikomas šūkis, bet ir vietiniams 
gyventojams puikiausiai žino
mas, gražiausias metų laikas.

Vyriausybė pirmoji išnaudojo 
gamtos atgimimą ir parlamen
tui ultimatyviai pateikė prieš 
pat Velykas savo finansinius 
projektus ir galutinį biudžetą. 
Parlamentui teliko jį priimti ar
ba nuversti vyriausybę. Laimėjo ir paryžiečiai šimtais tūkstančių, 
ministeris pirmininkas Pinay. visoms susisiekimo priemonėmis, 
Priimtas biudžetas, kuriame ne
numatyta jokių naujų mokesčių. 
Tai didelė naujiena ir jau pa
stebima, kad Prancūzija yra pir
masis vakariečių kraštas, kuris 
tikrai atsiekė piniginės stabili
zacijos, griežtai užkirsdamas 
kainų kilimą. Biudžetas subalan
suotas nubraukus stambias kraš
to atstatymui__rekonstrukcijai
numatytas sumas. Tai nereiškia, 
kad šie darbai sustos, jie bus ' 
tęsiami, tačiau ne iš biudžeto, o 
iš specialiai jiems užtraukiamų 
vidaus .paskolų ir proporcingai 
pagal, tas paskolas įplaukian
čioms sumoms.

Pinay vyriausybė, dar, paly
ginti,, jauna ir todėl jos laimėji
mas, gelbstint franką skaitomas, 
sėkmingu ir užtikrintu užbaigi
mu pirmosios kovos laikotarpio' 

' vyriausybės naudai. Kiti laiko-

savo filmomis. ”1 married a 
| vvitch" ir ”It happened to-mor- 
row ...”, paskutinįjį dabar su- 

, karna veikalą. Eilmoš tema maž
daug tokia. Vienas jaunikaitis 

i — naujoji žvaigždė Gerard Phi- 
: lippe — svajoja apie gražiąją 
1 epochą, apie prieškarinius lai
kus-. .. apie "happ.v nineties ..." 
Jo svajonė stebėtinu būdu išsi- 

; pildo ir ... laiko mašinai pasisu- 
’ kus atgal, jis atsiduria išsvajo- 
’ tame laikotarpyje, buvusiame 
j prieš 50 metų ... Tačiau, kartu 
su to laiko žmonėmis jis ir vėl 
svajoja apie tuo metu apdainuo
tą ir aprašytą laimingiausiąjį 
laiką — 1840 metus ... Ratas 
sukasi ir jis persikelia į XIX 
šimtmečio pradžią, bet ir ten 
svajoja apie gražiuosius karalių 
laikus apie didįjį Liudviko XIV- 
tojo amžių ir 1.1, iki urvinio 
žmogaus, • iki priešistorinių lai
kų .. . 'Išvada - gražiausioji epo
cha.yra dabar — toji, kurią mes. 
dabar gyvename — visa kita yra 
tik fikcija.

Tai tinka Prancūzijai ir gal 
Amerikai, bet mus lietuvius, de
ja”, bus sunku įtikinti, kad dą-

apleido miestą pasidžiaugti žy
dinčia ir žaliuojančia šiltos sau
lutės spinduliuose pavasario 
gamta. Paryžiečių vietą užėmė 
turistai. Velykiniai dienraščiai 
tiesiog konstatuoja, kad Pary
žius "okupuotas” amerikiečių, 
anglų, belgų, vokiečių, šveica
rų ...

Tos "naujos miesčionių minios 
galėjo pasidžiaugti visomis' Pa
ryžiaus prašmatnybėmis ir jo 
meno turtais. Jos taip pat galė
jo pamatyti ir "kitą, svetimša
liams neįprastą^ Paryžiaus as
pektą — dideles maldininkų mi
nias dalyvaujančias vjdunakti- 
nėše Velykų mišiose, kurias lai
kyti Popiežius Pijus XII Vėl lei
do nuo 1951 m. vasario mėn. 9 
d. atgaivindamas pirmųjų krikš'-i bar yra geriau nei prieš karą ... 
čionių tradiciją. ’ | Kaip gali tikras žmogus būti

Kiek .Paryžius per Velykas. laimingas, kada tiek priespaudos
... ...-.tj.-.:..: ________-r: _______ • . ' r i' , i

Paslbaigusi Maskvoje vadina
ma ekonominė konferencija jau 

i pradeda rusams duoti lauktus 
I vaisius. Rusų gudrus pasiūlyji- 
! mas sukeliavusiems iš įvairių 
kraštų, pirkliams, kad jie gali 
rusams ir jų satelitams parduo
ti tokias prekes, kurių negalį 
parduoti savose rinkose, sužadi
no labai didelius pirklių apeti
tus. Tuoj pasigirdo pirklių kon
troliuojamuose laikraščiuose bal
sai, kad visiškai neprotinga su 
rusais neprekiauti, kada siūlo
mos palankios sąlygos.

Dėl tokių pirklių apetitų jau 
turi vargo ir Washingtonas. Pa
našių vargų turi Vokietija, 
Prancūzija ir kiti kraštai. Bet 
kadangi Amerika yra buvusi di
liausia skatintoja, kad su ru
sais ir jų satelitais Europos 
draugiškos valstybės neprekiau
tų starteginėmis medžiagomis, 
tai dabar, tie kraštai reikalauja 
\merikos, kad jei nepageidauja
ma prekiauti su rusais, tai pati 
Amerika iš jų pirktų tas me
džiagas, kurių jie turi perteklių 
r kitur negali parduoti.

Rusų iniciatyva ši prekybinė 
akcija bus varoma toliau. Jie 
gudriai suorganizavo tokį pre
kybinį centrą, kuris pasiryžęs 
nuolat varyti kylį į vakariečių 
pastangas spausti Rusiją ir jos 
satelitus ekonomiškai.

MIRĖ CRIPPS
Šveicarijoje, Zueriche. mirė 

besigydydamas Anglijos Darbo 
partijos politikas, buvęs ilga
metis ministeris Sir Stafford 
Cripps.

— u .vyriausyoes naųoai. Kiti lamo- kick .Paryžius per veivuas. laimingas, kada tiek ppespaudos
' — šiuo metu lankosi Amerikos lietuvių kolonijose. tarpiai dar seks, bet pradžia ge- pratuštėjo, vaizdžiai nusako ofi- ir vargo yra čia pat, kada patys

Artimiausi jų pranešimai apie darbtinio meto gyvenimo sąlygas ra.-Į Pinay-kreditą jau užrašy-jciali statistika, pagal kurią vienlrus'ai pasakoja .apie fantastišką 
Lietuvoje bus: Balandžio 27 d. 3 v. p. p..Liet. Pietiečių svetainėje,! tas: pasekmingas biudžeto pa- geležinkeliais, per penkias -di-1 15,000.000 žmonių skaičių ma-. per penkias di-' 15,000.000 žmonių skaičių ma- 
1723 Jane St., Pittšburgh, Pa. Gegulės 3 d. Easton, Pa. Gegužės, tvirtinimas, kainų kilimo sdstab- džiasias Paryžiaus stdtis, prieš '

.4 d. Philadelphią, Pa.
rinamą koncėntracijos stovyklo-

Nenoras matyti ir žinoti apie 
kitų nelaimes yra gana būdin
gas šių dienų vakarų jaunimui. 
Jie stengiasi kuo greičiau ir kuo 
daugiau "išspausti” malonumų 
iš savo trumpos jaunystės. Tątai 
kartais interpretuojama ir kajp 
.artimo pavojaus ženklas.

J. Masiulis
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KAS ir KUR
"Aidų” 

red. A. Vaičiulaitis, dr. J. Gir
nius, Nyka Niliūnas, Pr. Naujo
kaitis, P. Brazdžionis ir T. L. 
Andriekus. Komisijos posėdis, 
kuriame galutinai nuspręsta dėl 
premijos, įvyko balandžio 20 d.

1952 balandžio 24 d. * Nr.'17

• Balandžio 17 ir 18 dienomis J ury komisijoje buvo: 
New Yorke lankėsi Lietuvos įga
liotas mįnisteris IVashingtone P. 
žadeikiSj. kuris, kartu su Latvi
jos ir Estijos atstovais ir pa- 
baltiečiu pirmininkais "Free Eu
rope” organizacijoje, dalyvavo 
National Committee for Free 
Europe pirmininko Miller priė
mime ir pasitarė aktualiais veik
los klausimais. Balandžio 18 d. 
ministeris P. žadeikis kartu su 
gen. konsulu J. Budriu ir "Free 
Europe” lietuviais turėjo pasi
tarimą.

• Vitalio Žukausko dramos stu
dija su "Melagėliu” vaidino New 
Britain, Conn., o operos solistė 
Vincė Jonuškaitė ir Alg. Kača- 
nausko vadovaujamas vyrų bal
sų kvartetas — koncertavo Wa- 
terburio, Conn., ALTS skyriaus 
parengime.

• Dail. Adomas Varnas šiuo me
tu įtemptai ir su pasiaukojimu 
dirba Chicagos Lietuvių Vaikų 
Teatre, gamindamas dekoraci
jas to teatro trečiajam — V. 
Frankienės "Karalaitės Teisu
tės” — pastatymui, kuris bus 
gegužės 3 ir 17 d. HAMILTON 
PARK auditorijos teatrinėje sa
lėje, W. 72 St. ir So. Normai 
Avė. kampas. Vaidinimai prasi
dės 7 v. v.

pa- 
lie- 
nu- 
gy-

• ”Free Europe” Lietuvių Pa
tariamosios grupės pirmininkas 
V. Sidzikauskas išvyko į Wa- 
shingtoną dalyvauti tenai balan
džio 23 d. įvykstančioje egzilų 
konferencijoje. Konferencija-' šį
kart bus vengrų tautinės tary
bos būstinėje.

• Rašytojas Jonas Mekas, 
ruošęs filmų iš New Yorko 
tuvių kultūrinės veiklos, yra 
matęs ir kitas lietuviškojo
venimo sritis plačiai pavaizduo
ti. Be to, ketina papildyti dar ir 
kultūrinę veiklų, nes neseniai, 
laboratorijoje kilus gaisrui, nu-' 
kentėjo ir lietuviškosios filmos.
• Jonas Gvazdaitis, gyvenus Ne- 
wark, N. J. išleido savo origi
nalių dainų rinkinį Dainuok. Rin
kinį galima gauti šiuo adresu: 
Jonas Gvazdaitis, 153 Wilson 
Avė., Newark 5, N. J.

• Pranė Lapienė jau pradeda 
ruoštis savo vasarvietės sezono 
atidarymui. Ta proga numatyta 
gegužės 31 d. plati literatūros ir 
muzikos programa. Iš rašytojų 
jau žinoma, kad dalyvaus Ber
nardas Brazdžionis ir Antanas 
Gustaitis.

• "Aidų” literatūros premija 
paskirta Jonui Aisčiui už poezi
jos rinkinį "Sesuo buitis”. Pre
mijos įteikimas įvyksta balan
džio 27 d. tų proga rengiamam 
literatūros ir muzikos vakare.

Ačiū Rėmėjams!
Prenumeratos pratęsimo pro

ga DIRVOS spausdinimo prie
monėms pagerinti aukojo šie 
skaitytojai:

I

Plytnikas A., Chicago 
Bajorūnas B., Chicago 
Vitkus V., Rochester 
Jančys A., Rush 
Sližys E., Baltimore 
Mockus Stasys, Dorchester 5.00

$2.00
1.00
1.00
1.00
2.00

Patark kaimynui 
prenumeruoti 

DIRVĄ

R. SPALIS

"Dainavos” ansamblio koncer- diplomatiniai atstovai New Yor- 
tas, balandžio 20 d. įvykęs Car- 1 
negie Hali, nesutraukė tiek daug 
publikos, kiek savo metu buvo 1 
čia sutraukę čiurlioniečiai, nors i 
to koncerto rengėjai savo laik- , 
raštyje rašė, kad "Dainava” yra 
pats geriausias lietuvių meninis 
ansamblis.

”New York Times” pirmadie
nio laidoje apie koncertą pa
rašė : "Lietuvių Tautinis Ansam
blis "Dainava", vienetas iš Chi- 
cagos, vakar popiet Carnegie 
Hali parodė lietuvių dainų ir šo
kių programą. Stepas Sodeika 
buvo vedėjas, o kaip solistai dai
navo soprąnas S. Klimaitė, kon
traltas G. Peškienė ir baritonas 
Stasys Liepa, orkestrą vakovavo 
V. Vaitkevičius ir šokius vedė 
I. Eidrigevičiūtė”.

¥ ¥
Našlaitė Teresė Strašinskaitė, 

dėl kurios dvejus metus bylinė
josi rusai su amerikiečiais Vo
kietijoje, balandžio 20 d. "Gen. 
Steward” laivu, kartu su kitais 
dešimt našlaičių, atplaukė į New 
Yorką. Tai ta pati lietuvaitė, ku
rią rusai norėjo atimti iš jos 
globėjų, tardami, kad ji esanti 
rusės šarakovos duktė. Byla ga
na ilgai užsitęsė, bet pagaliau 
JAV Aukštojo Komisariato Teis
mo sprendimu, rusų pretenzijos 
atmestos.

Jeigu ne ši taip ilgai užsitęsu
si byla, Teresė jau būtų Ameri
ką pasiekusi anksčiau. BALFui 
tarpininkaujant, mergaitei buvo 
sudarytos garantijos atvykti į 
JAV. Iš New Yorko su kitais 
našlaičiais ji išvyksta į Chicagą 
pas savo globėjus.

New Yorko spauda, kuri, prieš 
laivui atvykstant, buvo painfor
muota apie šį įvykį, uoste pa
darė Teresės nuotraukų ir kartu 
su aprašymu įsidėjo jas pirma
dienio laidoje.

¥ ¥

New Yorko lietuviai inžinie
riai ir architektai balandžio 19 
d..New Yorker viešbučio patal
pose surengė susipažinimo pobū
vį, kuriame dalyvavo latviai, es
tai ir amerikiečiai inžinieriai bei 
tų firmų atstovai, kuriose lietu
viai inžinieriai dirba. Kalbėju
sieji svečiai reiškė pasitenkini
mą lietuvių inžinierių atliekamu 
darbu ir aukštai vertino jų pro
fesinį pasirengimą. Kaip svečiai, 
buvo pakviesti ir dalyvavo Lie
tuvos Gen. Konsulas J. Budrys 
ir "Free Europe” Lietuvių Pa
tariamosios Grupės pirmininkas 
V. Sidzikauskas ir latvių ir estų

ke.
Meninę dalį atliko operos so

listė .Vincė Jonuškaitė, akompa
nuojant A. Kepalaitei ir pianistė 
Julija Rajauskaitė-šušienė.

¥ ¥
Amerikos Lietuvių Inžinierių 

ir Architektų New Yorko sky
riaus rūpesčiu, jau pradėjo veik
ti Brooklyne kursai lietuviams 
braižytojams. Kadangi šiuo me
tu yra didelis braižytojų parei
kalavimas, New Yorko lietuviai 
inžinieriai nutarė padėti savo 
tautiečiams įsigyti lengvesnio ir 
geriau apmokamo darbo.

Kursai vyksta trečiadieniais 
ir penktadieniais nuo 7:30 vai., 
iki 9 vai. vakarais Apreiškimo 
par. mokykloje. Klebonas kun. 
N. Pakalnis patalpas sutiko duo
ti nemokamai. Kursus lanko 13 
asmenų.

' * ♦

Ligija Dirkienė, Pabaltijo Mo
terų Tarybos Lietuvių Atstovy
bės sekretorė, atstovaus lietuves 
tarptautinėje moterų konferen
cijoje Mineapolyje, Minesota, 
gegužės mėn. pirmoje pusėje, 
šią konferenciją šaukia 11 mi
lijonų pasaulio moterų apjun
gianti organizacija — General 
Federation of Women Clubs.

Ligija Dirkienė lietuves atsto
vavo 1950 m. panašios rūšies 
konferencijoje Bostone, Mass., 
kur ji, kartu su Estijos atstove, 

, apie bolševikų vykdomą tautų 
i naikinimą kalbėjo per 200 radi- 
. jo stočių. Taipgi ir amerikiečių 
j spauda po to plačiai rašė apie 

Lietuvą ir kt. Pabaltijo valsty
bes. Manoma, kad ir šiemet lie
tuvės galės pasinaudoti ta pla
čia auditorija Lietuvos reika
lams nušviesti.

¥ ¥

Balandžio 20 d. Lietuvių Fut
bolo Komanda naujojoje Lietu
vių Sporto Klubo aikštėje laimė
jo rungtynes prieš vieną stip
riausių Magyar komandų santy
kiu 3:0. šį sekmadienį vyks le
miamos rungtynės dėl taurės. 
Jei pavyks mūsiškiams laimėti, 
jie gaus pirmą vietą ir įkops 
į aukštąją lygą.

li e 1 i a j a u s 

THE DANCE OF LIETUVA
54 lietuvių tautiniai šokiai' bei 

žaidimai 
Užsakymus ir pinigus siųsti 

DIRVOS redakcijai 
Kaina — Sfi.

CHICAGIECIAI, ĮSIDĖMĖKITE
i? DR. ANTANAS RUDOKAS, O. D.

tikrina akis, pritaiko akinius, keičia stiklus 
4701 S. Damen Avė. ' Chicago 9, III.

(47-sios ir Damen kampas)
. Priima 6-9 vai. vak.j

šeštai!. 10 v. r. — 6 v. v.; trečiad. tik saaaitarus. TeL.YA 7-7381.

Būkite iki balius BAIGSIS!

Pietūs bus pagaminti ~

NES JŪS TURITE

AUTOMATIŠKĄ GASO PEČIŲ!
t . ' ’

Leiskite savo automatiškui gaso pečiui virti, kai esate užimt* ar turit 
išeiti. Įdėkit valgį į vidų ir atsukit gasą prieš išeinant. Tuomet būkite 

iki balius baigsis.

Automatinis laikrodis veikia Jūsų pečiuj, užsuka gasų kai pietūs išver
da. Galite būti kelias mylias nuo ten!

Modernus! 
Taupus! 
Didelis 
pasirinkimas!

Modernus visais atvejais ... Tuzinas skirtingos tem
peratūros!... Greitai!... Saugiai!... Svariai!... 
Nuolatos patikimas! ...
Gasas virimui kainuoja mažiau kaip bet koks kitas 
kuras — tik mažų dalelę. Ir neturėsit vargo su gaso 
pečiumi — neaugęs per visą gyvenimą!
Yra virs 24 rūšių automatinio gaso pečiaus pasirin
kimui. Gaukite pečių, kuris jums patiks.

Ar jau

įstojai į

VILTIES

draugiją?

Iš NAUJAI IŠĖJUSIOS KNY GOS "DIDŽIOSIOS ATGAILOS”

Pablyško ežeras, išniro tamsios pu
šynų sienos, perėjo, kaip atodūsis, vir
panti banga, ir tolumoje sužydo saulės 
žiedas, tarytum angis, išsitiesdamas 
ežero paviršiuje, barstydamas tarp šo
kinėjančių bangelių gelsvos liepsnos lie
žuvius, padegdamas miškus žaliu senu 
aksomu, ir kaskart, gramzdindamas 
šešėlius, vis kilo ir kilo, dvelkdamas 
ūkanų drėgme, samanomis ir rasa, ku
ri, nurovusi dangaus žvaigždynus, mau
dėsi ir krykštavo vaivorykštėje.

Vincas Rago kalnelyje pavydžiai 
sekė bežydinčias rasos spalvas, geisda
mas nors akimirkai sustingusį pavogti 
dažą, o jis prie plakančios karštos krū
tinės išlaikytų jo gvybę, kad vėliau, ne
mirštančias gyvas nudažęs gėles, pado
vanoti! seseriai Jonei.

Nusišypsojo jis ir atsidūsta. Iš vi
sų tautų ir karalysčių, jei kas jį pa- 

, klaustų, tik tą vieną "dovaną pasirink
tų : jis prašytų galios rinkti bežaidžian
čios rasos spalvas, kuriomis vėliau mar
gintų savąsias svajas. O tos svajos — 
'begalinės, tik jis ir Jonė jas težino. Sa

o, kaip jie mylisi! Seniai jie to norėję, 
tik Petro tėvas vis spirdav.os — Jonės 
dalia jam permaža.

Jis kelsis kartu su seserim. Nepaliks 
jis pas brolį, ir toji viltis tiek saldi, kad, 
nerimdamas vietoje, norėtų juoktis, šo
kinėti, tik jam gėda; juk jis šešiolika
metis, vėl brolis jį pavadins silpnapro
čiu.

Jis Jonei padėsiąs visus darbus dir
bti, tik, žinoma, jis silpnas, daug nepa
jėgsiąs, bet tai ne jo kaltė. Sesuo sako: 
jis buvęs labai sveikas ligi trejų metų 
amžiaus, iki netyčia brolis nebenaudo
jamos pirties sieną ant jo užgriovęs — 
nuo tada ir prasidėjo visi negalavimai. 
Per stebuklą gyvas likęs, du šonkauliai 
buvo įlūžę. Tai negerai, žinoma.

Vincas pamažu sugaudo arklius,

Gaukite šiuos kitus GASO patogumus —
• Vėsus br dūmų virimas (su paliaus durelėmis uždarytoms)

Vienodas karštis visam pečiuj.

Laisvas nuo pataisymų.

Žemos jstatymo kainos.
• t

Lengvo valymo degintuvai.

Pa.liadėklt dabar gauti modernliklau.l, gaao pečių. Pamatyk!, pulkų nauja gaeo pečių dar ilandlen.

^EAST OHIO GAS

vietą sunku ir rasti, tik apleista, dažų 
prašosi žirgeliams viršuje baltai nu
tinkuoti, bet brolis neleis, nemėgsta jis 
tokių dalykų ir net motulės rankdarbių 
nebrangina, nors sesuo tvirtinanti: to
kių audinių ir juostų visoje apylinkėje 
nėra. Sako, iš tolimėjų parapijų atke
liaudavo moterys pasimokyti. Motulė 
pati raštus sudarydavusi, pati spalvas 
suderindavusi, sako, net mokyti žmonės 
buvo kartą atvykę ir žiūrėdami galvas 
lingavę. Sako, jai siūlę pinigų ir kvietę 
į miestą,- tik ji pabijojusi, nenorėjusi 
šeimos palikti. Sesuo teigia, kad ir jis 
panašus į motulę, tik austi nemoka, 
įačiau piešia. Visų kaimynų sienos nu
karstytos jo paveikslais, tik dažų jis 
neturi, iš žolių sunkia. Blankios jo spal
vos ir. skurdžios, o jis nešioja mintį ir

ko, mirusios pasakos, bet jis netiki — 
tai mirę žmonių pojūčiai, kurie, kaip 
surūdijusios stygos, nebejautrūs, tuo 
tarpu jį ir tyliausias atgarsis jau vir
pina. Jis kaip dangaus šventykloje tarp 
keistų gyvybių, kurios kartą ir jam 
gal duosiančios pasirinkti: ar valgiais 
apkrautą stalą, auksą ar galią. Bet jis 
tų dalykų neimsiąs, jis nebūsiąs toks 
vargšas

Sužvengia arkliai. Vincas pakelia
galvą, bet sunku jam pradėti kasdie- nuima pančius ir lėtai leidžiasi nuo .vargsta, negalėdamas jos įkūnyti, nors 
nini gyvenimą. Saulėtą laimė plėšo jam kalnelio ežero link, kur takas į namus, 
krūtinę: Jonė žengs savo laimės žings- ’ kur prieš savaitę jis voš nenuskandęs, 
np Ji neseniai, apkabinusi jo kaklą, ’ kai su broliu arklius maudė. Vyresnis, 
šnabždėjo ausin paslaptį, tikindama, 
kad šį vakarą ateisiąs Petro tėvas pa
kalbėti su broliu dėl dalies. Vincas ne
abejoja pasisekimu.

Pagaliau tamsaus gyvenimo užuo
laida audros nudraskoma, ir naujas 
rytas'Jonei brėkšta, kartu ir jo rytas, 
nes jų mintys, kaip paukščiai, kartu 
skrenda, jų širdys, kaip vijokliai, pina
si į< ramią ateitį. Jam daug aiškinti ne
reikia. Jis žino: Jonė su Petru mylisi;

čia pat medžių, saulės, dangaus bega
lybėse žaidžia turtingiausi atspalviai, 
tik kaip juos paimti! Brolis nemėgsta 
jo palinkimo ir vadina jį silpnapročiu. 
O gal iš tikrųjų taip yra, jis pats kar
tais savimi stebisi — nemoka jis piešti 
gamtos. - Jo gamta kitokia, jis nesi- 

. ras jam' nuo to laiko -nejaukus pasida- tenkina vien vaizdais, bet mėgina įkū-' 
ręs ir baisus, kaip brolio‘žvilgsnis, kų-. ‘nyti garsus ir kvapus, bet kitiemš’tai 
ris jį išplaukiantį lydėjęs. Negi brolis nepatinka, jie nepripažįstat vietovių, ir 
troškęs?... • ; - ' Vincas peikiamas dažnai susimąsto. Tik

Vincas para'gino arklius ir, zovada vienai Jonei jis suprantamai piešia, ku- 
perlėkęs pušyną, .pateko į laukus, kur ri jam būna įkvėpimo šaltinis. Tada ji 
jau matyti ant kalnelio troba. Geresnę virsta princese,- gražiausios dangaus

kažko užpykęs, taip trenkęs arklį, ant 
kurio’ Vincas jojęs, kad tas šoktelėjęs 

‘nepasiruošusį nusviedė tiesiog po ka
nopomis., Tačiaujis išplaukęs, bet eže-

rugiagėlės puošia ją. O kokia ji nuo
stabiai graži!

Vincas, pamatęs tarp laukų brolį, 
nubraukia svajones ir suka ratu, kad 
nesusitiktų. Ne, nemėgsta jis brolio, 
kuris drasko jo paveikslus ir dažnai 
nuskriaudžia. Jonė sako: anksčiau ir 
brolis kitoks buvęs — lygiai geras, 
kaip ir visi, tik piktąją sėklą metęs kai
mynas, kuris, pasilenkusiam ties Vinco 
lopšių broliui, pasakęs: ”Kvaily, džiau- 
giesi tuo snarglium, o nesupranti, kad 
iš ūkininkaičio likai elgeta, šešiolikos 
hektarų nepadalysi tarp trijų...”

Negeras brolis, negaila bus jį pa
likti: džiaugdamasis išeisiąs su Jone 
pas Petrą. Jis bijo brolio, kaip svetimo, 
kaip to žandaro, kuris išvedė Balių 
berną;

— Vincai! — šaukia nuo daržo se
suo Jonė. • .

Pašauktasis greit pririša arklį ir 
skuba pas seserį.

—- Vincai, — kalba sesuo,, lyginda
ma jo plaukus, — blynus imk iš spinte
lės. Tau su sviestu pakepiau. Gal ir šil
dyti nereikės, nes tik ką karštus išė
miau. Ir pieną iš puodynės pilk, kur iš
laižyta. . Ten penugriebtas.

(Bus daugiau)it-
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J. J. Bačiūno vasarvietėse

BALYS GAIDŽIONAS

afl

ai

nepražus
Knyga apie B. K. Baluti

50 metu našaus darbo
LTS Pirmininko Dr. M. J. Colney sukaktis

(Tęsinys iii pereito numerio)
Miehigano valstybės šiaurėje 

J. J. Bačiūnus turi Blaney Park 
ir Grand lsland saloje Hotel 
AVilliamg bei eilę kitų vasaroto
jams patogių pastatų, čia skai
tytojus norime nors trumpai su
pažindinti su tomis, šiaurėje 
esančiomis vasarvietėmis.

Bianey Park ploto atžvilgiu 
pats didžiausias J. J. Bačiūno 
tvarkomas kurortas. Tai 33,000 
akrų miškų, laukų ir ežerų. Tai 
toks, plotas, kur vienumos jieš- 
kotojaš gali prapulti iš žmonių 
akių, bet drauge gali naudotis 
visais Amerikoj esančiais pato
gumais. Mano bendradarbiai, už
siminus apie tą kurortą, pajuo
kavo, girdi, šiais Amerikos tech
nikos laikais neblogai būti ir 
Robinzonu...

Lš dedamos nuotraukos ma
tyti, kad Blaney Park kurortas 
turi daug patrauklių pastatų. 
Valgomasis, kuriuo visų kurortų 
gyventojai rūpestingai naudoja
si, gali aptarnauti per 400 sve
čių. čia galima poilsiauti visais 
metų laikais. Vasarą svečiai tu
ri malonumo patogiuose golfo 
laukuose ir ežeruose, žiemą miš
kuose ir medžioklėse.

Kurortas turi savo aerodro
mą, patogų maudymosi baseiną, 
didelę ir vaikams specialiai pri
taikytą žaidimo aikštę. Neabe
jotina, kad tokiame plote mėgs
ta įsikurti ne tik žmogus, bet ir 
įvairiausi paukščiai ir žvėrys. Jų 
gyvenimo stebėtojai čia gali su
sirasti taip pat daug malonaus 
užsiėmimo. Teisyb'ę pasakius, gi 
jie pirmieji čia įsikūrė, o tik

Baigiant J. Bačiūno kurortų 
apžvalgą, tenka pasakyti ir dar 
vieną pastabą: visuose kurortų 
prospektuose aiškiomis raidėmis 
parašyta z— J. Bačiūno kuror- 

i tuose vaikai pageidaujami! Ir ne 
įtik pageidaujami, bet yra jiems 
; sudarytos įdomaus laiko pralei- 
. dimo sąlygos, yra ir kas tais 
■ vaikais pasirūpina ir juos rū- 
I pestingai maitina. O kai užsime
ni apie maitinimą, tai vėl rei- 

! kia daryti pastabą, kad čia visi 
vasarotojai naudojasi ne porci
jomis, kaip kitur priimta, bet Į 
naudojasi tiek įvairaus ir tur
tingo maisto, kiek jis pajėgia 
suvalgyti. Jo kurortuose vyrau-, 
ja principas _ vasarotojas už I 
tą pačią kainą turi gauti gerą Į 
poilsį ir dar geresnį maistą...

Pradžioje šio rašinio, kurį! 
pradėjome Dirvos 15 Nr. buvo į 
keliais žodžiais užsiminta apie' 
šių kurortų organizatorių, pažy
mint, kad tai visiems malonus, 
patrauklus asmuo. Būtų nevis
kas pasakyta, jei nepaminėtu-; 

i me, kad J. Bačiūnas yra ir prin-l 
i cipo žmogus. Mokėdamas su vi-: 
1 sais maloniai apseiti, gerbti kito; 
įsitikinimus, moka gerai ginti1 
ir savuosius. Jis nėra siauro Įsi-; 
tikinimo dogmistąs, bet plataus i 
galvojimo, kaip ir jo prietelius i 
ministeris B. K. Balutis, kurį jis! 

[■neseniai pagerbė , specialiu lei-|

lės sezonas prasideda lapkričio 
mėn. Į tas medžiokles susirenka 
daug šio sporto entuziastų ir' 
garsiais vardais amerikiečių po
litikų, pramoninkų, visuomeni
ninkų ... Ir mums malonu, kad 
jie yra svečiai mūsų energingo 
ir įdomaus tautiečio, kuris ne tik 
savo kilmės neslepia, bet randa 
progos ir Lietuvos reikalą iš
kelti. ,

Grand Island-Hotel AVilliams 
kurortas yra jauniausias J. Ba- 
ėiūno kurortų narys, šįmet J. 
Bačiūnas jame pradės tik antrą 
vasarojimo sezoną. Kurortas yra 
Grand lsland* saloje, esančioje 
Lake Superior ežere. Nuo sau
sumos skiria neperdidžiausia 
vandens juosta. Sala yra nepa
prastai įdomi ir savo paviršiumi 
ir joje augančiais medžiais ir( 
augmenimis. įgudusi gamtos 
stebėtojo akis čia randa visiškai i 
naują gamtos pasaulį. Salos aug-1 
meilija tiek verta įdomumo, kad 
dar šiais metais J. Bačiūnas iš
leidžia specialistų paruoštą kny
gelę apie tos salos augmeniją.

Aūisarojimo sąlygos čia labai: 
geros, aplinkuma skirtinga nuo l 
kitų vasarviečių. Vaikščiodamas 
po Grand Islaud, prieini ir lėkš
tais krantais nusileidimą į eže-, 
ra, prieini ir tokias fatumas, j ™-“Įs i
lyg atrodo, kad ten, apačioj,; 
smakas tykoja gražuolių ...

Toje J. Bačiūno vasarvietėje 
pagrindinis pastatas yra Hotel 
AA'ilIiarns. Visiškai paežeryje yra 
eilė rastinės statybos namelių, 

i kurie salai priduoda natūralinės, 
paskui atėjo žmogus jais pasj-, žmogaus rankos nesugady tos ap- 
grožėti ir neretais atvejais juos linkumos. Visus šiuos pastatus 
suvalgyti... “ j jr matote talpinamoj nųotrau-

Blaney Park kurorte medžiok- koj.

menėje. Visai jo veiklai išvar
dinti reikėtų nemažai vietos lai
krašty. AVaterburiečiams jį ir 
taip puikiai žinoma. Ir ne tik 
vaterburiečiams.

>i4<<
Ypač tremtinių šalpos darbe, 

Turbūt, nėra lietuvių kolonijos; 
kur nebūtų tremtinių, iiraktiš- 
kai Dr. Colney ir ponios šalpos -f 
darbą patyrusių. Ir tai jų daro- -4 
ma su tikra meile kiekvienam į 
vargą patekusiam tautiečiui. Jų 
namuose Lai tikras tremtinių 
padėkos laiškų, jų atsidėkojimų 
kuklių, bet nuoširdžių dovanėlių 
muziejus. Visa tai byloja, kad 

Į liečiu likimas yra kartu ir Dr.

ne tų priekaištautojų organiza- 
Įcijai. Ir tai liečia tautininkus, 
! pradedant ALTS pirmininku ...

Didesnę pusę našaus gyveni
mo šiame krašte Dr. Colney yra 
praleidęs AVaterbury, Conn. Su 
pertraukomis apie 27 metus. To
dėl ir taip tampriai su gausia 
AA’aterburio lietuvių kolonija su
sigyveno. Sunku dabar jsivaiz-’sunkią likimo dalią nešančių tau? 
duot AVaterbury be Dr. Colney, Į tiečių likimas yra kartu ir Dr. 
arba priešingai, čia jo vardas M. J. Colney ir jo ištikimiausios 
plačiai žinomas ne tik lietuvių,! draugės-ponios likimas.
bet ir vietos amerikiečiu visuo- J. Ant.

šiomis dienomis Dr. J. susidaryti, negalima nepastebėti 
Colney, dabartiniam Amerikos kai kurių sukaktuvininko cha- 

I Lietuvių Tautinės Sąjungos Pir- rakterio bruožų.
i mininkui ir dideliam tremtinių Be išimties kiekvieno, bent kar- 
I rėmėjui, sukako 50 metų na- tą susitikusio, dėmesin krinta, 
i šaus gyvenimo šiame krašte. Tą tai kažkoks vidinis Dr. Colney 
| "paslaptį" sužinoję jo artimieji patrauklumas, kurį, vargu ar be- 
i svaterburiečiai, Velykų dieną su- galima charakterizuoti vien tik 
Įruošė kuklų, bet jaukų paminė- būdo švelnumu. Tai kažkas dau- 
:jimą Dr. Colney ir ponios na- giau, kuris plaukia iš žmogaus 
muose. Ir visai simboliškai: jų vidaus gelmių.
namai yrą lietuvių, abiejų kar- Tiek privačiame gyvenime, 
tų ateivių, senųjų ir naujųjų tiek visuomeninėje veikloje vi- 

, .. . . . . dažno apsilankymo vieta. D’' "kas, jis nėra siauras ir visuome- , . ,,, ; ,. . . t- i x , i i dauguma i AVaterbury ar jo apy- tolerancija. Nežiūrint paziuru ar nminkas. Jis aktyvus daug kur,;.. , . • , . , .. . . . ..... . ■ ., , . .. įlinkės atvvkusiu tremtiniu, be įsitikinimu, inors sakydamas, kad ką aš čia ’ '
Jums pasakysiu būdamas ūki-, 
ninkas”, bet kai sako, pasako! 
daugiau ir įvairiau ir už tuos, i 
kurie dabar ėmė taip skambinti 
turimais ir neturimais titulais. 
Kietoj gyvenimo mokykloj J. 
Bačiūnas daug ko išmoko. Iš jo 
galime ir mes daug ko pasimo
kyti. Jis Amerikoj išmoko už
dirbti ir pinigą, bet ir uždirbęs 
neapsvaigo. Kai jis įsitikina, kad 
reikalas rimtas, jis duoda ir 
duosniai duoda. Duoda ir liepia 
tylėti. Tai įoks yra tų kurortų, 
apie kuriuos čia kalbėjom, orga
nizatorius ir savininkas.

J. Bačiūnui nuolat talkinin
kauja ir labai daug darbų atlie
ka jo gyvenimo bendrakeleivė — 
ponia Račiūnienė. Artimesniųjų 
draugų ratelyje J. Bačiūnas sa
vo ponią vadina — mano ge
nerolas! Ak, juk ir mes visi, 
vieni prjsipažindami, kiti ne, tu
rime savus generolus ir jų daž
nai klausome. O jei dar gerai 
pataria, tai kodėl gi nepaklau
syti ...

šią antraštę pasiskolinau iš 
prof, Mykolo Biržiškos įžangos, 
kurią jis parašė Vytauto Sirvydo 
redaguotai knygai Balutis. Pa
sirinkau dėl to, kad, gal būt, ji j 
tiksliausiai apibūdina asmenį, 
kurio darbai ir gyvenimas kny
goje nagrinėjami.

Knyga apie Bronių Kazį Ba
lutį nėra pirmoji, kurią išleido 
Juozas Bačiūnus. Prieš mane 
guli dar trys leidiniai — du ang
liški ir vienas lietuviškas — ku
riuos taip pat išleido tas pats 
leidėjas, Ypatingai įdomus ir 
vertingas lietuvių kalba leidinys

fijos lig šiol mūsų literatūroje 
dar neteko skaityti. Tai yra 
knygos redaktoriaus Sirvydo ne
abejotinas nuopelnas.

Kitas įdomus dalykas, tai 
"Balutis pasakoja ..." Aš neži
nau, ar jis turi atsiminimų pa
rašęs daugiau, ar jis tik tai kny
gai parašė, bet juos skaitai su 
daleliu susidomėjimu, nes jie 
sklandžiai ir vaizdingai parašy
ti ir, be to, liečia nebe tik patį 
mūsų valstybės vyrą, bet ir mū
sų diplomatijos istoriją. Iš tų 

kad Balutis 
kaip kad

Didelė sur pastebima plati Dr. Colney aP'e Antaną Olšauską, išleistą 
‘ ............. ’. 1934 m. Jis didelio formato, gau-

......... ....... .____ _ ______ t _____ ... nežiūrint padėties | iliustruotas (kaip ir visi 
I pažiūrų ir įsitikinimų skirtumo,1 skirtumų, visų pirma toleranci-■ J- Bačiūno leidiniai) ir jame 
j yra perėję jų namus, kur ne- ja žmogui, ypač lietuviui. Tole-l('aUff sudėta medžiagos ne tik 
l retai rasdavo nuoširdaus užjau-' rantingas iis moka būti ir ne- “Pje patį Olšauską, bet ir aps- 
timo, patarimų ar konkrečios pa- tolerantingiems. Teatleis man

; galbos, žengiant pirmuosius sukaktuvininkas,
i žingsnius Amerikoje.'.) ■ 1

Jau iš antraštės aišku, kad 
i Dr. Colney į JAV atvyko 1902 
; metais. Atvyko ne aukso jieško- 
l ti, ne "bėdos” spiriamas, bet 
I platesnių horizontų viliojamas, 
i Nes jo jaunam ir veržliam bū
dui gimtasis Rutkiškės kaimas 

i (Prienų valse., Marijampolės 
; apskr.) buvo per ankštas. Atvy
ko j šį kraštą, kaip ir. daugelis 

'ano meto lietuvių ateivių, siek- eities ar pažiūrų naujieji atei
dami daugiau ko, negu jų gim- viai. žinoma, kalbų bei pašnekė
tasis kraštas anuomet, rusų ca- siu būdavo visokių, 
ro priespaudos laikais, galėjo Vienas politikos "ragavęs” 
duoti. naujasis ateivis, beje( amžiumi

Kaip ir daugeliui ateivių, pir- gerai jaunesnis, nelauktai į Dr. 
mieji žingsniai Amerikoj Dr. Colney prabilo:

| Colney buvo nelengvi. Tik jau-i — 'l ai ką. mūsų religiniai įsi-
| natvės veržlumas; energija ir ti-; tikinimai tie patys, eikite į mo
kėjimas gražesniu ateitimi viską; su organizaciją, išstokite tik iš 
nugalėjo. O šių teigiamų savy-: jūsų dabartinės, 
bių, kurios yra būtinos kiekvie
nam į šią šalį atvykusiam, Dr. 
Colney tikrai nestigo. Pradėjęs 
gyvenimą Amerikoje paprastu 
fabriko darbininku, kaip beveik 
visi ateiviai, savo įgimtu verž
lumu siekti aukščiau, ir gabumu 
bei energija, iškilo iki gydytojo 
profesijos, o visuomeninėje veik
loje — iki vadovaujančiojo. Nė
ra reikalo-įrodinėti, kad tai ne- 
pripuolamai atsiekiama, nes ke
lias iki tol ne rožėmis klotas ...

žmogų gyvenamoj aplinkumoj 
iškelia jo dvasinės vertybės. Ne 
šio rašinio tikslas apie tai kal-įkybę. Iš 
lieti.

1934 m. Jis didelio formato, gau- ir ryškus
17 dienos

kritai apie mūsų tautinės kultū- 
jei šių žodžių vystymąsi JAV. 

pailiustravimui iškelsiu viešu-' 
mon, turbūt, vargu kam žinomą 
mažą smulkmeną. O juk ir spau
dos pareiga rašyti tai, kas ne! 
visiems žinoma ...

' Tai buvo daugiau kaip prieš 
trejus metus, kada pradėjo 
plaukti bangos tremtinių į JAV. 
Dr. Colney namų durys retai ka
da užsidarydavo. Juose gausiai 
lankydavosi, be skirtumu, pra-

nuotrupų matyti, 
tikrai moka pasakoti, 
pabrėžia jo draugai.

štai vienas įdomus 
vaizdelis iš gruodžio
perversmo, kaip jį atvaizduoja 
Balutis. Pulk. Kaunas nugabeno 
jį j Krašto Apsaugos Ministeriją 
ir įleido į Štabo' Viršininko ka
binetą, kuriamu buvo apie 30-40 
žmonių,. "Kairėje, prie sienos, 
rašo Balutis, apie stalą sėdėjo 
keletas asmenų, kurie, rodėsi, 
k;ld karštai ginčijosi. Pulk. Kau
nas, mane įleidęs, garsiai tarė: 
"Ponas Balutis”, apsisuko ir iš
ėjo. Prie stalo nutilo ir pama
čiau kas mane nustebino ten sė
dėjo buvusieji Lietuvos Prezi
dentai Antanas Stulginskis ir 
Antanas Smetona su savo svar
biaisiais patarėjais, krikščionių 
demokratų ir tautininkų partijų 
šulais, šitų partijų vadai lig 
šiol, kaip žinojau, vengė sueiti 
ir kalbėti net visuomeniškuose 
pobūviuose, o čia prie vieno sta
lo bendrą "rodą” darė, it dide- 
liausi bičiuliai”.

Skaitydamas tas vietas, kur 
"Balutis pasakoja”, nenoromis 
pagalvoji, kad būtų daug naudos 
mūsų diplomatijos ir apskritai 
mūsų tautos istorijai, jei Balutis 
papasakotų viską, ką jis per sa
vo ilgą karjerą patyrė kaip dip
lomatas. Mūsų memuarų litera
tūra visai neturtinga. Balučio 
memuarai tikrai galėtų turėti 
ne tik istorinės, bet ir auklėja
mosios reikšmės. Būtų labai gai
la, jei jo atsiminimai neišvystų 

I pasaulio šviesos ...
1 Knyga apie Balutį yra nema-

Dabar vėl praėjusių metų pa
baigoje J. Bačiūnas išleido kny
gą apie mūsų diplomatijos sin- 

I jorą, Lietuvos ministerį Londo
ne, Balutį. Toliau jo planuoja
ma knyga apie Vanagaitį...

— Kodėl tamsta tas knygas 
leidi? — aš jį paklausiau pro
gai pasitaikius.

—Visi tie vyrai mano geri 
draugai, — atsakė jis. — Aš 
noriu surinkti ir paskelbti apie 
juos žinias, nes jos bus reikalin
ga tiek mūsų kultūros istorijai 
tiek istorijai kaipo tokiai.

Ir lyg tęsdamas toliau tą min
tį. J. Bačiūnas savo Leidėjo žo
dyje rašo: "Rytojaus jaunimui 
gal bus naudinga pasisemti stip
rybės iš šitos praeities. Broniaus 
K. Balučio gyvenime jaunimas 
gali rasti daug gražių pavyz
džių pasiryžimo kovoti už tau
tos laisvę ir dirbti vien tautai”.

Pati knyga atspausdinta ant 
gero popierių, gausingai ilius
truota ir apskritai skoningai iš
leista. Turi 127 psl.

. Aš knygą perskaičiau su su
sidomėjimu ir, pasakyčiau, su 
tam tikru nustebimu. Balutis iš
gyveno jau netrumpą laiką, sa
vo diplomatinės bei laikraštinės 
karjeros metų susidūrė su dau
gybe žmonių, bet knygoje aš'žas žiupsnis žinių apie jo gy- 
neradau nė mažiausios užuomi
nos, kad jis būtų turėjęs priešų. 
Tai yra didelis gyvenimo menas 
taip mokėti elgtis su žmonėmis, 
kad juos Visus padarai savo 
draugais, o ne priešais. Mano 
nuomone, knygos autoriai nė 
kiek nebūtų pagadinę Balučio 
portreto, jei būtų papasakoję 
benį ill’ie kokį kad ir labai men
ką jo priešą arba būtų iškėlę 
aikštėn, kad ir mažiausia- jo, 
kaip žmogaus, ydelę ... Nuo Ba
lučio, kaip žmogaus ir diplomato 
portretas, būtų tik dar labiau 
išryškėjęs. Bet dabar nieko: tik 
labai apšlifuotos, diplomatipės 
frazės, vietomis virstančios pa
ti igirikomis ....

Bet knyga turi dvi' įdomias 
dalis i Sirvydo parašytą Balučio 
jaunystės biografiją ir paties 
ministerio atsiminimų žiupsne
liai. Tai yrą vertingiausia kny
gos medžiaga. Tokios pilnos ir 
palyginti plačius Balučio biogra-Vaizdai

--------------------------------------------s
■Seniausias ir gražiausiai mus 
ruotas lietuviškos minties žur 

nalas. ,

MARGUTIS
įsteigė kompozitorius 

A. VANAGAITIS 
Kaina metams S3.90 

Susipažinti siunčiamas 
dovanai

6755 S<>. VVestern Avė 
Chicago 36. 111

Bet ir netaktiškam žmogui 
Dr. Colney mokėjo būti taktiš
kas ir tolerantingas. Į tai jis 
tam drąsuoliui švelniai tiek te
priminė, kad čia. Amerikoje, tė
ra dvi politinės partijos, į ku
rias sutelpa visų tikybų žmonės. 
Be to, priminė, kad šiame kraš
te religijos su politika nemaišo
ma 1...

ši smulkmena įdomi dar tuo, 
kad ji parodo, kiek turi pagrin
do kai kieno linksniuojamas 
priekaištas, jog tautinės minties 
žmonės nusistatę prieš katali- 

Tš tikrųjų nusistatymas 
Bet apčiuopiamam šaržui1 yra tik toks, kad jie priklauso, o

Park vasarvietės Hątel AVilliams ir specialūs nameliai, Grand Isląnil saloje

venimą, diplomatinę veiklą bei 
apie tą laikotarpį, kada Balutis 
dirbo ir šiandien tebedirba. Tos 
žinios įdomios ne tik artimie
siems Balučio draugams, bet ir 
plačiajai lietuvių visuomenei, nes 
valstybės vyrų darbai, siejasi su 
visos valstybės likimu. Balutis 
valstybinio darbo dirvoje išvarė 
plačią vagą ir šiandien ją tebe
varo turėdamas vilties ją gar
bingai baigti Nepriklausomoje 
Lietuvoje, t. y., toje vietoje, kur 
jis ją pradėjo. 'Męs tik galime 
palinkėti, kad ta jo svajonė, ku
ri yrą mūsų visų svajonė, ko 
greičiausiai stotųsi kūnu.

O knygos leidėjui J. ' Bačiū- 
nui linkėtina, kad jo užsibrėžta 
Veikalų serija apie mūsų įžy
miuosius yyrtis greit ■ nenutrūk
tų. Sekančio jo leidinio — Kny
gos apie Vanagaitį — mūsų vi-., 
suomenė tikrai labai pasigenda 
ir nekantraudama laukia.

Vyt. Alantas



Kai jau esti vėlokas pa-

Nuotakos vakarienė

Uršulė Žemaitienė

SUVALKIEČIŲ VESTUVĖS
Redagavo Jonas Balys

Mano žirgas širmas,
O aš nelaimingas (2)
Tėvelio sūnelis. (2)

Su viena adyna
Dešimtį mylėjau (2)
Jaunųjų mergelių. (2)

Su viena gėriau,
Su antra kalbėjau,
Į trečią žiūrėjau, 
Ketvirtos norėjau.

Penkta meiliai buvo, 
šešta pabučiavo, 
Septinta gailavo, 
Aštunta dūsavo.

Devintoji verkė,
Rūsčiais žodžiais keikė; 
Dešimta dainavo, 
Kad visas apgavo.

Užtai ji dainavo, 
Kad visas apgavo, — 
Ir sau vyrą gavo.

66
Tili tili dūdelė,
Kad Dievs duos ma mergelę. 
Pačios basos nelaikyk,
Apie grinčią nevaikyk. (2x2) 

Pačios basos nelaikyk, 
Apie grinčią ne vaiky k.
Su vadelėm keravok,
Su botagu šnyravok.

Titi tili dūdelė, 
šaly kelio būdelė.
To’ būdelė’ šiūbelė, 
To’ šiūbelė’ du kišeniai.

Vienam yra riešutai, 
Kitam baravykai.
Aš parduosu baravykys, 
Pirksu pačiai čeverykus.

♦

laikas, pavakariai, tai pradeda 
mažu rinktis kaimo jaunimas, nekviestieji svečiai. Geri šeimi
ninkai ir juos pamato, žinoma, jų už stalo nesodina, bet vistiek 
pavaišina: duoda po gerą šnapsą ar alaus puoduką ir mėsos su 
duona po gerą šmotą užsikąsti. Tenka dar jiems pasišokti ir pa
dainuoti, tai jau ir jiems vestuvės.

Pirmoji vestuvių diena baigiasi, jau laikas duoti vadinamą 
"nuotakos vakarienę”. Visi stalai vėl apkraunami valgiais ir gė
rimais, visi vestuvininkai sėda už stalų. Nuotaka pati prašo visus 
valgyti ir gerti.

Jeigu nuotaka lieka savo tėvų namuose ir vaikinas ateina 
j žentus, tai tą vakarą esti ir dovanojimas. Jaunajai nuima vai
niką ir ji jau marti. Visą kitą dieną vestuvininkai ūžia iki vėlu
mos ir tada skirstosi į savo namus, — tai jau, vadinasi, vestuvės 
yra baigtos. Jeigu mergina eina į marčias, t. y. į vaikinta namus, 
tai trečiadienį pusryčiai ir pietūs dar būna nuotakos ir visas 
ūžimas merginos namuose.

ANTROJI VESTUVIŲ DIENA
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VALSTYBĖ AR VALSTIJA
K

Dabartinėje laikraščių kalboje 
šalia valstybės kartais vartoja
ma ir valstija^ todėl savaime ky
la klausimas, ar abu šie pavadi
nimai vienodai geri, šiuo sumeti
mu vienas skaitytojas savo laiku 
yra ir Vienybės redakciją klau
sęs patarimo, bet jis gavo labai 
trumpą atsakymą: reikią varto
ti valstybę, ne valstiją, nes taip 
patariąs ir "Lietuvių kalbos va
dovas”. Kadangi Vadove šis pa
barimas nėra plačiau pagrindžia
mas, tad čia yra pravartu kiek 
platėliau tai pasvarstyti.

Visų pirma reikia pastebėti, 
kad nepriklausomoj Lietuvoj ofi
cialiu terminu visuotinai jau bu
vo vartojama valstybė. Kilimo 
šis žodis yra vėlyvas naujada
ras, rodos, J. Jablonskio sudary
tas nusižiūrėjus į latvių valstyba 
(užuot y patys latviai rašo i su 

brūkšneliu) "Statė; district”; dėl 
priesagų plg. liet, lygyba, pikty- 
ba ir lygybė, piktybė. Bet nau
jadaras taip pat yra ir valstija, 
pažįstama jau nuo Aušros laikų. 
Visai senas, paveldėtinis pavadi
nimas yra latvių kalboje išliku
si valsts "valstybė, statė”, 
pvz. valsts prezidents "valstybės 
prezidentas”. Latvių valsts, kilu
si iš *valstis, atitinka rusų vo- 
lost’ "valsčius”, lenkų wlosc ”t. 
p.”, čekų vlast "kraštas, valsty-

bė, tėvynė, gimtinė” ir kt. iš 
proslavių *volsti-. Lietuvių kal
boje tai turėjo atliepti valstis, 
-ies, iš kurios vėlyvesniais lai
kais yra atsiradęs dabartinis 
valsčius "administracinė apskri
ties dalis” (iš *valst-jus); Klai
pėdos krašte Valsčius yra ir pa
vardė vartojamas. šis pastarasis 
žodis yra sudarytas iš valstis, 
-ies tuo pat būdu, kaip pvz. bar
nius iš senesnės barnis,-ies ir kt. 
Pati valstis, kilusi iš *vald-tis ar
ba *vald-stis, yra tos pačios da
rybos kaip ir sprąstis,-ies "me
dinė saga; lentelė audeklui iš
tempti” (iš *sprand-tis ar 
*sprand-stis: sprandyti, spran
das, spręsti), sprūstis,-ies "susi
grūdimas, kamšatis” (iš *sprūd- 
tis ar *sprūd-stis: sprūdo, 
sprūsti, sprausti) ir kt. Taigi, 
jeigu savo laiku būtų buvę kaip 
reikiant susivokta, dabartinės 
dirbtinės valstybės vietoje ga
lėjo būti ramiai pradėta vartoti 
sena, paveldėtinė ir tuo pat me
tu trumpesnė bei parankesnė 
valstis,-ies. Ir tikrai: priesaga 
-ybė, daugiausia reiškia būdvar
dinę ypatybę, pvz.: baisybė, 
bjaurybė, drūtybė, gudrybė, 
kantrybė, lygybė, puikybė, silp
nybė, šventybė ir kt. Tam tik
rais atvejais su šia priesaga dar 
gali būti sudaroma daiktavar-

Redaguoja 
Pranas Skardžius

—i-

Pavalgę pietus ir kiek pašokę, jau rengiasi važiuoti į vai
kino namus. Ten irgi viskas yra gražiai paruošta marčios priėmi
mui : taip pat išpuošti namai, paruošti valgiai ir gėrimai.

Kai leidžia į marčias, tai iš mergino namų pirmiausia iš
leidžia kraitvežius, kurie pirma vestuvininkų turi nuva
žiuoti. Kraitvežiai gali būti jauni vaikinai ar senesni vyrai, bet 
turi būti linksmi ir gyvi, gabūs dainininkai ir geri šposininkai. 
Kai jie krauna kraičius į vežimus, tai deda viską, ką tik jiems 
po ranka pakliūva, pvz., puodus,- bliūdus ir kitus daiktus. Kartais 
j maišą įkiša kokį gyvulį, veršį ar paršą, o jei jų nepagauna, tai 
jiems gerai ir šuo ar katė. Jų nevalia bausti, tik reikia viską 
saugoti ir slėpti, geriausia užrakinti. Ką mergaitė gauna kraičio, 
drabužiai ir patalai, esti sudėti j skrynias. Ji gauna kokią gra
žią šėpą ir kitų rakandų pradžiai gyvenimo.

Išleidžiant į marčias yra dainuojama labai daug ir gražių 
dainų.

Tu nueisi į seklyčią,
Kur aš audžiau aštuonyčius,
Jau nerasi manęs,
Pasigesi manęs. (2x2)

Tėtušėli mano, pasigesi manęs, 
širdužėle mano, pasigesi manęs: 
Tu nueisi į kalnelį,
Kur grėbiau gelsvus rugelius, 
Jau nerasi manęs, 
Pasigesi manęs.

Seserėle mano, pasigesi manęs, 
Lelijėle mano, pasigesi manęs:
Tu nueisi į darželį, 
Kur sėjau žalią rūtelę, 
Jau nerasi manęs,
Pasigesi manęs.

Brolužėli mano, pasigesi manęs, 
Dobilėli mano, pasigesi manęs: 
Tu nueisi į lankelę,
Kur grėbiau žalią šienelį, 
Jau nerasi manęs, 
Pasigesi manęs.
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Žirgeliai pakinkyti,
Į vartus sugrąžyti,
Sudiev, sudiev,
Miela sesute,
Daugiau nesimatysim. (3x2)

Matyt nesimatysim,
Sueit nesusęisim,
Mudvi sesele
Vienam pulkely
Daugiau nesilinksminsim.

Žydėjai kai kvietkelė 
Valioje motinėlės, 
Tik tau rūpėjo 
Kas nedėlėlė
Vis puikūs parėdėliai.

' Vis puikūs parėdėliai, 
Vis didi atpuskėliai, 
O kai parėjai 
Iš atpuskėlio — 
Vis jauni jaunimėliai.
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Močiute širdele, tai tau, tai tau,
Auginai dukrelę ne sau, ne sau. (2) 

Auginai dukrelę ne sau, ne sau, 
Pasėjai rūtelę ne jai, ne jai.

Nuskynei rūtelę nežydusią,
Išleidai dukrelę neužaūgusią.

Išleidai dukrelę j marteles, 
Įdavei .rūtelę į rankeles.

Pražydės rūtelė rankelėse.
Ir užmigs dukrelė martelėse.

Nesuė’ meteliai o nė kiti, 
Aš eičia dukrelę atlankyti.

Aš eičia dukrelę atlankyti, 
'Žaliąją' rūtelę aplaistyti.

Ką veikia dukrelė martelėse,- 
Kaip žalia rūtelė rankelėse.

Ar verkia dukrelė martelėse,
Ar vysta rūtelė • rankelėse? .

Tai verkia dukrelė martelėse, 
Ir vysta rūtelė rankelėsė.

Motinėle mano, 
•širdužėlė mano,
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pasigesi manęs, 
pasigesi manęs:

Vai leidžia leidžia mane motinėlė 
Į tolimą šalelę.

— Vai neduok, neleisk, sena motinėle, 
Vyriausią audėjėlę.

Vai pasigesi, sena motinėle, 
Vyriausios audėjėlės.

Neprisamdysi, sena motinėle, 
Vis jauną audėjėlę.

Neprimokėsi, sena motinėle, 
Vis muštu dorelėliu.

Nepasidžiaugsi, sena motinėle, 
Samdyta audėjėle.

Per dienelę audė — masto neišaudė, 
Laužė nendrių skietelį.

Vai laužė, laužė nendrelių skietelį, 
Traukė šilkų nyteles.

Vai traukė, traukė šilkelių nyteles, 
Gadin vingio raštelį.

Vai gadin, gadin vingelio raštelį, 
Rūstin tavo širdelę.

Vai giria, giria, girelė žalioji, 
Pilna drebnų paukštelių.

Giedrio’ dienelė’ paukšteliai čiulbėjo, 
Ūkanota’ — liūdėjo. -
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Vai tu sesele, baltė lelijėle,
Kaip tu išeisi muo motinėlės ? (2) 

Kaip tu išeisi nuo motinėlės,
. Kaip tu apsiprasi, ką tu tenai rasi ? ■ 

Tu ten nerasi tėvo motinėlės, 
Tu ten nerasi brolio seserėlės.

Tu tenai rasi senus vuošvužėlius,
Tu tenai rasi mošas dieverėlius.

. Kelsi rytelį tu nebudinama, 
Dirbsi darbelį tu neraginama.

Tau nereiks praustis čysto vandenėlio, 
Tu nusiprausi gailiom ašarėlėm.

Tau nereiks šluostyt brangių abrūgėlių, , 
Tu nusibrauksi‘į rankovėles. _ .’

. :• . ■ ■ / • ■
(Bus daugiau)"

« .
• 6

džių ir iš daiktavardžij, pvz: 
draugybė "draugystė”, kiaulybė 
"kiaulystė”, ponybė "ponišku
mas, didybė” (ir "ponai, poni- 1 
ja”), šunybė "šuniškas darbas" 1 
ir kt. Taigi ir valstybė, sudaryta 1 
iš valstis, pirmiausia turėtų 1 
reikšti "valstiškumas, statė- ' 
hood”; latvių valstyba iš tikrųjų ' 
šalia "statė” dar reiškia ir "tik- ! 
ra, teisėta tvarka”.

Kiek kitokesnės reikšmės yra 
priesaga -ija: su ja sudaryti 
daiktavardžiai visų pirma reiš
kia grupę, sambūrį, pvz.: ąžuo- 
lija "ąžuolynas”, bernija "ber
nai, bernų būrys”, kalnija "kal
nynas”, kelmija "kelmynė”, po
nija "ponai, panybė”, uošvija 
"uošviai”, vyrija "vyrų sueiga” 
ir kt.; plg. dar vietovardžius Do- 
bilija, Kirmija (iš kirmis "kir
minas”) Lazdynija, Obelija, Sū
nija, Vilkija ir kt. Antrinės, vė
lyvesnės, darybos yra: armenija 
"arimo laikais” (sudaryta iš. ar
muo,-ens "arimas, ariamoji že
mė, dirva; gelmė, bedugnė”), sė- 
menija "sėjimo laikas” ( (iš sė- 
muo,-ens, sėmenys), pilnija, 
"mėnesio pilnatis” (iš būdvar
džio pilnas) ir kt. Vietomis -ija 
dar vartojama šalia -ystė, pvz: 
draugija ir draugystė, kaimyni
ja ir kaimynystė, kunigaikštija 
ir kunigaikštystė, vyskupija ir 
vyskupystė ir kt. Taigi valstija, 
sudaryta iš valstis, visų pirma 
gali reikšti, "valsčių grupė, są
junga”.

Kad lietuviai neišlaikė senos 
valsties, gali būti įvairiai aiški
nama. Visų pirma valstis, kaip 
rodo jos kilmė, iš pradžios, tėra 
buvusi "valdomoji sritis, ap
skritis, apygarda" ir ilgainiui, 
pavirsdama valsčiumi, visai iš
nyko. Jai išnykti tarp ko kito 
galėjo dar padėti ir ta aplinkybė, 
kad lietuviams valstis "valsty
bė, statė" seniau nebuvo jau taip 
reikalinga, nes Lietuvos valdovų 
valdomoji teritorija paprastai 
buvo vadinama pagal pačius val
dovus, pvz. Didžioji Lietuvos 
Kunigaikštystė (Magnum Du- 
catum Lituanial); plg. dar Len
kijos karalystė (Krolewstwo 
Polskie) ir kt.

Lietuvai atgyjant, ilgainiui 
prisireikė ir specialaus valstybės 
"statė” termino. Bet nebepažįs- 
tant senosios valsties, buvo su
sidaryti nauji pavadinimai: iš 
vienos pusės atsirado valstija 
(Aušros kalboje ji dar buvo 
vartojama "apskrities” reikš
me), iš kitos pusės buvo pradėta 
vartoti valstybė. Nei Vienas iš 
šių pavadinimų nėra būdingas:, 
nei valstija "statė" reiškia vals
čių (valstybių) grupę ar sąjun
gą, nei valstybė žymi kokią nors 
būdvardinę ypatybę ar atskirą 
kolektyvą (plg. ponybė "ponija”, 
vyrybė "vyrija” ir kt.). Pats J. 
Jablonskis, sudaręs valstybę, ne
buvo kaip reikiant patenkintas 
tuo savo dariniu, bet nežinojo 
arba veikiau nebesiryžo jo kuo 
nors geresniu keisti. Mums irgi 
atrodo, kad valstybė, nors ir ne
visai būdingai sudaryta, bet jau 
plačiai įsigalėjusi, gali būti ra
miai ir toliau vartojama. Valsti
ja tėra rečiau sutinkama, ir to
dėl nelbevertėtų jąja keisti vals
tybės. Pagaliau nėra jokio rimto 
pagrindo dirbtinai skirti valsty
bės nito valstijos, kaip kad kar
tais nesupratingai yra daroma 
vieno kito laikraštininko: viena, 
tiek valstybė, tiek valstija yra 
vėlyvesnį naujadarai, geriau* pa
sakius,. analoginiai perdirbiniai, 
ir jie abu vartojami vienoda 
reikšmė; antra, Jungtinės Ame
rikos Valstybės (United Statės 
of America) iš. tikrųjų yra ne 
viena valstybė (statė), bet vals
tybių (statės) sąjunga, visai pa
našiai kaip Tarybų Sąjunga (So- 
viet Union)' ir kt. Pačioje anglų 
kalboje nėra specialių pavadini
mų pačiam junginiui ir to jungi-

Pas mus šilta, o kaip pas jus?
(Apie Amerikos klimatą),

Kaip įvairi JAV-bių gamta, i 
nemažiau įvairus ir šio krašto i 
klimatas, čia rasime ir tropiki- ’ 
nius karščius ir ašigalio sričiai i 
artimus šalčius. Galima sakyti, ] 
kad tuo pačiu metu tai vienas 
iš šilčiausių ir drauge vienas iš 
šalčiausių pasaulio kraštų.

Klimatui daug reikšmės teikia 
vakarų vėjai. Reikia pastebėti, 
kad tie vėjai dažniausiai neturi 
pastovaus pobūdžio — jie dažnai 
virsta tikromis audromis, ura
ganais. Amerikoje žinomos vad. 
Vakarų Indėnų’ audros, kurios 
išsiskiria savo •smarkumų. Jos 
prasideda vak. Indijoje, ties 
Meksikos (Įlanka įsiveržia į š. 
Ameriką ir visa savo jėga pa
suka šiaurės rytų kryptimi, pa
darydamos daug nuostolių pa
statams ir žmonėms. Gerai tas 
audras, vad. tornado, pažįsta 
atostogaujantieji amerikie č i a i 
Floridoje ir kaimyninių valsty
bių gyventojai.

Įvairiose krašto dalyse oro 
temperatūra labai nevienoda. 
Pvz., pačiuose pietuose ji vidu
tiniai siekia 75 Fahrenheito laip- 
nių, šiaurėje — 45. Minnesotos 
valst. šiaurinėje daly ji krenta 
ligi 40 laipsnių F. žemiau nubaus 
ir pakyla ligi 120 laipsnių kai- 
kuriose sausose Arizonos ir Te- 
xas valst. dalyse! Pučia vėjai 
daugelyje krašto Sričių tempe
ratūrą numuša. Temperatūros 
skirtingos valstybėje ties’Atlan
to ir ties Ramiuoju Vandenynais. 
Kaip taisyklė, Pacifiko srityse 
oras bus šiltesnis, vietomis net 
karštas (San Diego), tuo tarpt? 
ties Atlantu klimatas daugiau 
kontinentalinio pobūdžio ir žy
miai vėsesnis. Lietūs daugiau 
reiškiasi Vakaruose, Oregon v. 
ir Floridoje, o drėgnas oras ryš
kiai iškyla pietinėje Louisianos 
daly ir kitose srityse ties Meksi
kos Įlanka, čia verta pastebėti, 
tatd ir Europoje ir Amerikoje 
klimato sąlygoms daug lemia 
kalnai. Kai Europoje kalnai su
tinkami daugiausia rytuose ir 
pietuose, jau kitoks vaizdas 
Amerikoje, čia kalnų virtinės iš
kyla šiaurėje ir pietuose, šiame 
krašte poliariniai vėjai be dide
lių kliūčių pučia pietų kryptimi, 
o į rytus nuo Rocky Mountains 
(kalnų) įvairios sritys nėra ap
saugotos nuo stiprių šalčių. Tai 
priešingas vaizdas Europai, kur 
kalnai atsispiria ir sulaiko polia- 

. rinius vėjus.
Paskirose JAV-bių srityse kli

mato įvairumas pasireiškia tuo 
būdu — šiaurės Rytuose yra 
kontinentalinis klimatas. Atlan
tas daugiau įtakos teikia tik pa
kraščių sritims, žiemos šaltos, b 
vasaros dažniausiai šiltos. Nors 
šiaurinėse valstybėse vasaros

■ šiltos, tačiau ten ežerai ir upės 
i užšąlą per metus 3-4 mėn. Pietų 
1 Pennsylvanijoje rasime karštas 
i vasaras ir šaltas, tačiau nebūti- 
i nai žvarbaus šalčio žiemas. Liė-
• tingumas didelis, šaltų mėnesių 
i metu visur prisninga. Kitoje

krašto srityje, Vid Vakaruose,
■ klimatas taip pat kontinentali-
• nis, su karštomis vasaroipis ir
• šaltomis. žiemomis. Qro pasikei- 

tipiai dažni ir staigūs. Srityse 
ties Didžiaisiais Ežerais (palyg. 
Chicagos, Clėvelando, Detroito

miestus) nėra per didelės drėg
mės, tačiau jose temperatūrų ki
tėjimas labai dažnas. Taip pat 
šiose srityse labai dideli ir vėjų 
pasikeitimai. Lietingumas šioje 
krašto daly nėra per didelis, pa
vasary ir ankstyvos vasaros lie
taus kiekiai yra pakankami iš
plėsti šių sričių ūkio produktin- 
gumą.

Žiemos metu kai kuriose sri
tyse labai prisninga ir šiaip snie
go krituliai laikomi normaliais. 
Krašto Pietuose klimatinės są
lygos labai palankios že
mės ukiui ir ypač vaisių 
auginimui. Per 75 nuoš. sri
ties ploto metuose gauna nema
žiau 40 nuoš. colių (inches) kri
tulių — lie.taus. Išskyrus šiaurę 
ir kalnuotas sritis sniegas šiose 
srityse yra retas svečias. Bend
rai paėmus, žiemos ten yra švel
nios, pavasariai ankstyvi, o va
saros karštos.

Visuose Pietuose, be augštu- 
mų sričių, net 6 ar 7 mėnesiai 
metuose tinka derliui ar vaisių 
auginimui, čia dar pažymėtina, 
kad Mississippi slėnis lietų gau
na iš Meksikos Įlankos, tuo tar
pu visos valstybės ties Atlantu, 
iš to pavadinimo Vandenyno. 
Spėjama, kad Meksikos Įlanka 
JAV-ėms’ teikia 55 nuoš. visų 
lietaus krutulių, Ram. Vandeny
nas — 30 nuoš. įr Atlantas — 
tik 5 nuoš. Pagaliau, paskutinė
je krašto srityje — Vakaruose, 
ryškiausias klimatinis bruožas— 
mažas lietingumas. Kaip minė- 

, ta„ tik šiaurėje, Oregone, dau
giau kritulių 
augštumose). 
tyje krituliai 
tik rudens ir 
derliaus sezonas kai kuriose vie
tose, pvz., Kalifornijoje yra pa
lyginti, sauso pobūdžio, žiemos 
šaltos ir vasaros švelnios šiauri
nėje daly, toliau į pietus klima
tas įvairuoja — vietomis žiemos 
temperatūros yra žemos, vasaros 

' švelnios, o pačiuose Kalifornijos 
( pietuose klimatas jau tropikali- 

nis. Tik 10 nuoš. srities lietin- 
( gumas siekia 30 nuoš., ar dau- 
’ giau. j •
, Koks čia yra klimatas palygi- 
i nūs su Europos kraštais? Kai 
- kas lygina paskirus JAV mies

tus, kiek jie yra kurioje nors 
geografinėje platumoje ir daro 
išvadas, kad čia ir ten turėtų 
būti toks pat klimatas. Tai nėra 
teisinga, nes kaip minėta, Euro
pos ir šio krašto klimatas pri
klauso nuo įvairių veiksnių ir 
negali būti vienodas. Bet visdėl- 
to pažvelkime į paraleles ir susi
pažinkime, kurie miestai ‘ vieni 
kitiems "giminingi” čia ir ana
pus Atlanto. Taigi, Maskva ir 
Glaskovas yra toje pačioje para
lelėje kaip ir centrinis Labrado
ras, vBritų Salos, Olandija, di
džioji Vokietijos dalis atitinki 
sričiai į šiaurę nuo Winnipeg 
miesto (Kanadoje),'jis pats yra 
Paryžiaus paralelėj, toliau — \«aF 
Roma atitinka Bostonui ir Chi- 
cagai, Neapolis — New Yorkui, 
pietūs nuo Madrido — Philadel- 
phiai, Lišbona įr Corfu sala — 
tVashingtonui, Atėnai 
Louis ir t.t.

I

nio daliniui; tėra tik vienas ben
dras žodis — statė (vok. Staat). 
Todėl ir mums* visiškai užtenka 
•vieno įprastinio termino valsty
bė "statė”, t. y. šalia Lietuvos 
valstybė (statė of Lithuąųia) 
valstybės gynėjas (public prose- 
cutor), valstybės galva (had of 
a štate, sovereign) ir kt. .gali 
būti toliau vartojama ir Jungti
nės Amerikos* Valstybės, Ohio, 
New Yorko, lllinojaus valstybė, 
ne valstija.

(net per 80 colių 
šiaip visoje sri- 
daugiau reiškiasi 
žiemos metu, tad

Parengė V. .AI
(Bus daugiau)

Ar jau pirkai
J - ' •

V ilties,
i.

spaudos ir radijo

draugijos 

nario lakštus?
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CLEVELANDO SS AR TAS PATS STEPONAITIS?.
A. BALASAITIENE

SandalaiBarefoot

2.99 berniukų

Telef. Vlrginia 7-1141

Jei iš pradžių Lucy ne- 
kad ji būtų asmenybė, 

vėliau paaiškėja, kad ji 
vienintelė iš visų, buvo

DIRVA',
6820 Superior Avė. 
Cleveland 3, Ohio

TURTAS ....... ....... . .
ATSARGOS FONDAS

meto- 
vėliau

TUOJ ĮSIGYKIT 
ŠIAS KNYGAS!

Moterų trikotinės rayon 
megstos kelnaitės

B. Gaidžiūnas ______
Valentina

A. Vaičiulaitis______
Ir daug kitų

Mes duodam ir iškeičiam Eagle Stamps

Kūdikių, vaikų ir 
mergaičių minkšti

Elnio odos

Sadie Burke palūžta, nes ji 
nebuvo numačiusi tų skaudžių 
pasekmių, kurias iššaukė jos 
keršto ištroškęs elgesys. Ji ken
čia, atsiskyrusi nuo pasaulio, nes 
su Willie Stark mirtimi jai dau
giau žemėje nieko nelieka. Ji su
kūrė Willie Stark asmenybę, pa
aukojusi savo. Sadie — tik ken
čianti, nelaiminga, nustojusi sa
vo mylimdjo, moteris.

Lucy palieka gyvenimo aud
rų nepaliesta. Nors jos svajonė 
neišsipildė, kad Willie, pralaimė
jęs rinkimus pas jų sugrįš, bet 
ji, savo turtinga motiniškos mei
lės pilna širdimi, randa gyveni
mo prasmę — ji augina savo sū
naus sūnelį ir jame mato tęsi-

- 4192, Archer Avė., Chicago 32, III.
JUSTIN MACKIEWICHI prezidentas
Įstaigos valandos: Kasdien nuo 9 ryto iki 4. vai. po pietų, 

ketvirtadieniais nuo 9 ryto iki 8 vakaro, 
trečiadieniai uždaryta.

nį savo taip trumpai trukusius 
laimės, 
atrodo, 
tačiau 
galbūt 
tikras stiprus žmogus, kurio vi
daus lygsvaros nepalaužė jokia 
gyvenimo audra.

Skaitant šitą knygą, pro akis 
praeina eilė asmenų, pasidariu
sių asmenybėmis, ir asmenybių, 
kurios palūžo dėl to, kad ją silp
nybės peraugo jų stiprybę.

Mergaičių 1.39 iki 1.59 Rayon 
ir vilnos bliuzės

lis jaunuolis, staiga suranda 
save ir mato aiškų savo tolimes
nio gyvenimo tikslą. Įvykių sū
kury jis vėl sutinka savo moti
ną; į kurią žiūri visai kįtomis 
akimis.. Ir jų kančios nuskaidri
no, ir ji — tik kenčiąs, gyvenimo 
nuplaktas žmogus. Jack Burden 
sutinka savo buvusią sužadėti
nę, buvusią Willie Stark myli
mąją. Jis supranta savo klaidas 
ir žino, kad tik jo vieno kaltė 
padarė Anna Stanto’n nelaimin
gą. Jack Burden nebenori politi
nės karjeros ir atmeta puikius 
pelningus pasiūlymus. Jis nori 
savo klaidas atitaisyti. Anna 
Stanton sugrįžta pas jį, ir ant 
griuvėsių jie kuria naują laimę, 
o brangių mirusių asmenų šešė
liai jiems skaudžiai primena jų 
gyvenimo lengvapėdiškas klai
das. Bet jie dabar — kančios iš
augintos asmenybės, su atgaila 
ir pasiryžimu eina vienu tiesiu 
keliu.

TAUPYTI GALITE IR LAIŠKAIS! 
TAUPYKITE PAS SAVUS!

STANDARD FEDERAL
STIPRIAUSIA TAUPYMO ĮSTAIGA 

AMERIKOJE MOKA AUKŠTA DIVIDENDĄ

Baltos bliuzės 
su puikiais up- 

' vedžiojimais...
Tinka šiaip 
nešioti ar mo
kyklai. Naujos 
ir lygios ... 
lengva skalbti. 
Dydžiai' 7 iki .
14. . .

Pap'r. 2.69 iki
Sanforized* Broadcloth naktiniai

Norimos spal
vos komplek
tai "Fane y 
trim” trikoti
nės megstos 
rayon. kelnai
tės. Dydž i a i 
mažo, viduti
nio ir didelio.

AND LOAN ASSOCIATION OF 
CHICAGO

Nemunas
St. Kolupaila __________ 2.50

Our Country Lithuania
V. Augustinas ___________5.00

Princas ir elgeta
Mark Twain____________  1.20

Pirmas rūpestis
Jurgis Jankus __________ 2.00

Pragaro pošvaistės
V. Alantas______________ 3.50

Partizanai už geiež. uždangos 
Daumantas ____________ 2,50

Pietų vėjelis
Vytė Nemunėlis _________1.00

Ramybė man
J. Kėkštas______________ 0.80

Raguvos malūnininkas
V. Tamulaitis __________ 0.25

San Michal knyga
Axel Munthe __________ 2.50

šventieji akmenys
Faustas Kirša__________ 2.00

Tėvų pasakos
A. Giedrius ____ ________ 1.90

Tautosaka apie dangų
J. Balys________________ 0.60

Tautosakos Lobynas
J. Balys________________ 3.00

Vieneri metai ir viena savaitė
1.501

• Raudoni • Rudi
Tikro elnio su Panco padais. 

Šia žema kaina
Kūdikiams dydžiai 5 iki 8. vaikams 

8'/z iki 12, mergaitėms dydžiai 12,5 
iki 3. Pilnas plotis.

stybės gubernatoriaus rūmų, 
Jack Burden, gyvenimo mėtytas 
ir vėtytas reporteris, — jo še
šėlis ir dešinioji ranka, ir Sadrie 
Burke, jo sekretorė ir, jis pa
čios žodžiais tariant, jo "kūrė
ja”. it

Wilkie Stark, jau turėdamas 
šeimą, ūkininkaudamas mokosi 
naktimis ir savo darbo vaisius 
pagaliau apvaikinuoja kuklia 
kaimo advokato iškaba. Jo žmo
na Lucy, kaimo mokyklos mo
kytoja, kuriai Wilkie santūriai 
švelnus, netyrinėja jo sielos 
kampelių. Ji tyli, kukli, pasiten
kina idiliška laime, o vėliau, 
sulaukusi sūnaus, į jį sukaupia 
visą savo motinišką dėmesį ir 
meilę. Ji gyvena šalia savo vyro 
ramų gyvenimą, be didelių sie
kimų. Lucy — tikra moteris, su
kurta šeimos gyvenimui.

Wilkie, raudonsprandis, kiek 
šiurkštokas, stambių bruožų vy
ras, domisi gyvenimu už savo 
ūkio ribų. Jis labai sąžiningas, ir 
jo griežti moraliniai principai 
suveda jį į konfliktą su vietine 
valdžia, nes jis viešai reiškia 
savo nuomonę apie nesąžiningu
mą ir korupciją valdininkų sluog- 
sniuose. Lemiantas jo gyvenimo 
įvykis įvyksta tada, kai po nau
jų rinkimų papirkti valdininkai 
pavedė naujos kaimo mokyklos

Patvarūs vasaros barefoot sandalai 
tik už 1.99! Vaikams tai tikrai pa
tiks ... jie yra toki puikūs ir patogūs. 
Iškarpyti priekiai, dvigubi dirželiai, 
platus dugnas augančiom kojoms, il
gai nešiojami.
Telefono ir pašto užsakymai priimami 

šaukite CH 1-3000
Basement vąikų batų skyrius

R. P. Warren Savo knygoje 
"Ali The King*s Men” giliai na
grinėja atskirų asmenų veiks
mus, kilusius iš jų psichinės 
konstrukcijos, kuri diktuoja ne 
pripuolamų įvykių raidą, bet sis
temingą asmenybės — neigia
mos ar teigiamos — išsivysty
mą. Jis parodo, kaip palankiose 
sąlygose tam, tikri žmogaus cha
rakterio bruožai išbujoję laužo 
jo paties sukurtus moralės prin
cipus, ir pabrėžia, kad žmogus, 
kurio vidiniam pasauliui augti ir 
troškimams pildyti nebėra ribų, 
pats save palaužia, perėjęs ribą, 
kuri yra lygi bedugnės krantui, 
kai prie jo artėja didelį greitį iš
vystas lenktynininkas.

Autorius ryškiomis spalvomis 
piešia paveikslus žmonių, ku
riems ankstyvos jaunystės užde
da tam tikrą antspaudą ir ver
čia juos j ieškoti atramos taško. 
Jų gyvenimo kiekvienas žings
nis suveda juos - j konfliktą su 
išoriniu pasauliu. Jie trokšta to, 
kas jiems buvo atimta, bet pa
tys yra per silpni tam atsiekti. 
Suradę žmogų stiprios, nesuga
dintos prigimties, bet didelės ir 
tvirtos valios, jie mato jame 
įrankį savo moraliniam kerštui 
vykdyti.

Trys ryškiausi charakteriai, 
kurių jokiu budu negalima įsi
vaizduoti vieną be kito, yra Wil- 
kie. Stark, nuėjęs ilgą kelią nuo 
kaimo ūkininko grytelės iki val-

Anglų kalbos gramatika
J. Kukanauza ______ _ — 2.00

Altorių šešėly
Mykolaitis - Putinas ____ $4.00

Balutis
J. J. Bačiūno leidinys____ 1.50

Baltaragio malūnas
K. Boruta______________ 2.50

Dulkės raudonam saulėleidy
V, Ramonas____________ 3.00

Darius ir Girėnas
Jurgėla ________________  1.50

Debesys plaukia pažemiu
A. Baronas ____________ 2.50

Didžiosios atgailos
R. Spalis ______________ 3.50

Gintaro pasakos
Teta Rūta______________ 0.35

Gintariniai vartai
N. Mazalaitė____________ 2.00

Kazimieras Sapieha
B. Sruoga______________ 2.50

Kuprelis
Ignas Šeinius __________ 2.00

Lietuviškos pasakos
J. Balys________________ 2.50

Mėnuo vadinamas medaus
N. Mazalaitė  _________2.50

Meškiukas Rudnosiukas
Vytė Nemunėlis _________2.00

Motulė paviliojo
Lazdynų Pelėda ______0.60

Visos knygos siunčiamos paštu. Užsakant pi
nigus siųskite: »

nime prasmės,, jis nesukaupia sa
vo valios pastangų į kokį nors i 
vieną tikslą. Jo švelnus romanas : 
su Anna Stanton, buvusio gu- ; 
bernatoriaus dukterimi, baigiasi 
nelaimingai, nes Anna Stanton i 
bijo bendro gyvenimo su žmogų- : 
mi, neturinčio jokių konkrečių : 
siekimų, su žmogumi be valios.

Willie Stark, kuriam kelią jo 
karjerai paruošė Sadie ir Jack, 
ėmė svaigti savo pasisekimų 
aukštumoje. Lucy, jo švelni tyli 
žmona, palikta nuošaliai ir tik 
panaudojama "idealios šeimos” 
reklamos tikslais, nieko daugiau 
nenori, tik išauginti savo Sūnų 
Tom žmogumi. Tačiau Willie, nu
stojęs būti kitų įrankiu, pats 
nori ne tik valdyti mases, bet 
nori nukalti likimą kitų, už jį 
silpnesnių žmonių. Jis koncent
ruoja savo' dėmesį į sūnų, kurį 
atima iš rūpestingos motinos 
globos. Sūnus, paveldėjęs švel
nią, neveržlią motinos prigimtį, 
priešinasi naujam gyvenimo bū
dui, tačiau neužilgo pasiduoda 
aplinkai; tėvas pildo visas sū
naus užgaidas, bet už tai reika
lauja atpildo — eiti tėvo parink
tuoju keliu. Willie Stark iš savo 
fiziniai nestipraus sūnaus nori 
padaryti beisbolo herojų. Tos 
pastangos baigiasi tragiškai — 
žaidynių metu Tom sunkiai su
sižeidžia ir, beviltiškai supara- 
ližuotas, po< kelių savaičių mirš
ta.

Gubernatorius Willie Stark 
jau mažai kuo panašus į aną už 
morales principus kovojusį kai
mo advokatą. Jo tikslas — išsi
laikyti valdžios viršūnėse ir siek
ti dar toliau, o jo šūkis — tiks
las pateisina priemones. Nežiū
rint jo diktatoriškos tvarkos, 
pamažu nešvarūs jo darbai kyla 
į viešumą, tačiau asmeniškos 
nelaimės Willie nepalaužia. Gar
bės teismas jį išteisina ir pada
ro jį herojumi. •

Tačiau Wil|ie Stark, kaip ir 
kiekvienas Įžįmogus, turi savo 
silpnybių, ir neišsižada savo as
meniško gyvenimo laimės. Jo di
namiška asmenybė patraukia į 
save Anne Stanton, tą pačią 
merginą, kuri ankstyvoje jau
nystėje buvo susižiedavusi su 
Jack Burden. Jo santykiai su 
Anne Stanton jau nebe trumpas 
epizodas, bet rimta gili meilė. 
Slapta jis ruošiasi skyryboms su 
Lucy. Sadie pirmą kartą supran
tą pavojų, ir Anne Stanton as
menyje atpažįsta savo pirmą 
rimtą konkurentę. Sadie žino, 
kad VVillie jai žuvęs. Sadie turi 
ką nors veikti.

Anna Stanton brolis, garsus 
chirurgas, yra stiprus politinės 
opozicijos atstovas. Sadie žino, 
kad jis savo sesers ir savo senos 
šeimos garbę fanatiškai gins. Jis 
nieko nenujaučia apie savo se
sers santykius su gubernato
rium. Visa tai žinodama, Sadie 
turi savo rankose galingą gink
lą. Ji nenori katastrofos, bet ji 
nori, kad brolis savo seserį ati
trauktų nuo Willie. Gudriai ji 
pasidalina savo paslaptimi su 
vienu žmogumi, kuris turi daug 
pagrindo neapkęsti Willie ir ku
ris visą laiką tykojo VVillie vie
tos. Jis praneša chirurgui Stan- 

: ton apie sesers santykius su 
gubernatoriumi.

Chirurgas Stanton taip pat 
• daug kentėjo nuo VVillie beato- 
i dairiškų užmačių ir savo asme

nišką ameiją turėjo palenkti 
, šantažui. Tačiau šito jam per- 
, daug. Baisus įtempimas per me

tų eilę subrandino' jam gilią ne
apykantą, ir žinia apie guber
natoriaus siekimus jo. sesers at
žvilgiu yra paskutinis lašas <jo 
kartybių taurėje.

Daktaras Stanton nušaupa 
Willie Stark kapitolio rūmuose... 
Ne politinis atentatas, o tik at
pildas už nusivylimus ir kančias 
tų, kurių gyvenimus VVillie Stark 
apypynė nepertraukiamais pan
čiais savo asmeniško egoistinio 
pasitenkinimo tikslams.

VVillie Stark stipri asmenybė 
iššaukė stiprius moralinius kon
fliktus. Jo mirtis išlaisvina tuos, 
kurie, pirma buvę' jo stiprybės 
šaltiniais, vėliau pasidarė jo 
įrankiais ir žaislais.

Jack Burden, buvęs silpnava-

R. P. Warren ”Ą11 tHė King’s Men” — laimėjusi 1950 m. Pulizo premiją

statymą • vienam kontraktoriui, 
kuris gavo statybinę sutartį už 
kyšį ir pastatė mokyklą iš labai 
prastos medžiagos, ko pasekmė
je vieno gaisro bandymo metu 
atsarginiai laiptai sulūžta, daug 
vaikų susižeidžia ir keletas už
simuša. '

Apie VVilkie spiečiasi bu- 
busi opozicija, ir neužilgo jis 1 
pasijunta esąs tam tikras poli
tinės unijos centre. Nors jo 
įgimtas kaimiškas nerangumas 
ir kuklumas neleidžia bujoti jo 
asmeniškai ambicijai ar siekti 
asmeniškos garbės, tačiau, su
interesuotų naujų draugų re
miamas, VVillie dalyvauja rin
kiminėse kampanijose vedamas 
tik vieno noro ir vieno tikslo — 
teisingumo ir sąžiningumo. Jam 
nelabai sekasi, nes jis neįtikinan
čiai skaito iš anksto parašytas 
kalbas ir minioms nesudaro jo
kio įspūdžio. Tačiau viskas pa
sikeičia nuo to momento, kai Sa
die Burke nutaria "paimti VVillie 
į savo rankas”.

Sadie Burke, rauplėta, negra
ži gyvenimo visais atžvilgiais 
nusiskriausto, tačiau savo ener
gijos ir sugebėjimus dėka tam 
tikruose sluogsniuose įgijusi pa
sitikėjimą, tampa jo sekretore 
ir pirmoji moteris sugebėjusi 
VVillie atitraukti nuo jo žmo
nos. Sadie pažįsta VVillie Stark 
silpnybę — jo meilę teisingumui, 
ir tą silpnybę taip, vykusiai iš
naudoja, kad neužilgo VVillie 
tampa savarankiškas karjeristas 
"vardan teisybės". Ji taip pat 
puikiai spėja, kad VVillie glūdi 
didelė valios jėga, ir kad, sykį 
pastūmėtas j priekį, jis nuo sa
vo tikslo nenuSigrįš. Ji jame su
kaupia visą savo ambiciją, ji 
kenčia, bėt Sadie žino, kad -’aš 
jį savo rankomis sukūriau, aš j; 
ir sunaikinsiu, jis be manęs — 
niekas”. Ji negali užmiršti tų 
baisių kūdikystės valandų, kai 
girtas tėvas mušdavo ją be pa
sigailėjimo todėl, kad ji išliko 
gyva po sunkios baisios raupų 
ligos, o jos broliukas mirė. Ji 
dabar nori ką nors kankinti, ji 
jieško atpildo už neužtarnautą 
pažeminimą ir kančias.

Sadie lydi VVillie Stark iki jo 
aukščiausio karjeros ir laipto — 
valstybes gubernatoriaus, vis 
dar toliau puoselėdama jo ambi
ciją. Tačiau VVillie Stark jos at
ramos ir patarimo nebereikalin
gas. Jis rieda pats kaip uola, 
veržliai, nesulaikomai. Jis darosi 
savarankiškas. Užmiršęs visa 
tai, dėl ko jis kovojo; jis siekia 
asmeniškos garbės, ir jo ambi
cijai nėra galo — sekantis žings
nis į Jungtinių Valstybių Prezi
dentus.

Jack Burden, dar pačioje VVillie 
Stark karjeros pradžioje, su juo 
susipažinęs, buvo patrauktas 
VVillie nesugadintas, veržlios as
menybės, pasidarė jo dešinioji 
ranka, ir, eidamas į kompromi
sus su savimi, padėjo VVillie 
Stark valyti kelią nuo politinių 
oponentų įvairiomis priemonė
mis, naudodamas šantažo 
dus, kurių rezultatai 
skaudžiai palietė jį patį.

Jack Burden, kaip ir 
gyvenime jieškojo asmenybės, 
kuri jam sugrąžintų pasitikėji
mą žmonėmis ir savimi. Jack 
VVillie Stark. asmenyje mato sa
vęs papildymų, būtent — stip
rią valią. Jack Burden vaikystė 
išplėšė iš jo bet kokias iliuzijas 
ar svajones; jo tėvas, dar jam 
visai mažam esant, palieka jo 
motiną dėl tada dar jam nežino
mų priežasčių. Jis ’ gyveną su 
motiria, kuri vaikui taip reika-. 
•lihgą šeimos židinį pakeičia į 
avantiūriškų meilės romąnų sce
ną. Jack neapkenčia tėvo ir bjau
risi savo motina. Ankstyvoje 
jaunystėje,, atsisakęs nuo bet 
kokios finansinės pagalbos iš mo
tinos puses, baigia aukštąjį 
mokslą, blaškydamasis iš vienos 
srities į kitą. Nerasdamas gyve-

Maži trūku
mai. Lygiose 
s p a 1 vose ar 
norianios rū
šies. Užsegami 
ar užsidėdami. 
Dydžiai. 6 iki 
18.

Jau kelintą kartą "Drauge” 
skaitome tūlo J. Steponaičio, ra
šinius. Jis "Drauge”! ”moko” 
tautininkus, kaip reikia rykiuo- 
tis į tikrąjį katalikybės kelią...

Esu girdėjęs, kad tas Stepo
naitis gyvena Clevelande. Ne
abejoju, kad jis Tamstoms pa
žįstamas. Aš noriu tik pasitik
rinti, ar tai tas pats J. Steponai
tis, kuris vokiečių okupacijos 
metu buvo vokiškų profe
sinių sąjungų ' tvarkytojas, 
rašiniuose ir savo kalbose kolio- 
jo lietuvius patriotus, prieš juos 
siundė vokiečius, vertė garbinti 
Hitlerį ir pabėgęs, kada atėjo 
amerikiečiai, slapstėsi po tūlo 
Linkaus pavarde. Jei tuos raši
nius rašo tas pats Steponaitis, 
mano didžiausias pageidavimas 
būtų, kad į juos visiškai nerea- 
guotumėt. Dar nežinia kokių da
lykų tokie asmenys mus pradės 
"mokyti”. Ar jo bendradarbia
vimas "Drauge” ir per "Drau
gą” nauja "mokymo” manija iš
eis pačiam Draugui j sveikatą, 
parodys ateitis. Vakar jis su 
Hitleriu, šiandien su Roma, o 
Dievas žino, su kuo rytoj. Sau
gokitės ir venkite tokių "didvy
rių”.

Su tikra pagarba
Juozas Strackis, Chicago

Kaip matyt, pas jus ten, Cle
velande, susidarė naujas SS: 
Steponaitis ir Stravinskas, kurie 
būtinai nori, kad "Dirva” būtų 
pamaldesnė už "Draugą", "Dar
bininką” ir, galbūt, net už juos 
pačius...

Nesiskubinkit, atsimin darni, 
kad ne tas būtinai turi eiti į 
Dangaus Karalystę, kuris tik 
šaukia ant kiekvieno kampo 
"Viešpatie, Viešpatie...”

O jeigu ir paklausysite, iš SS 
paglostyti vištiek negausite. Juk 
nors jie jums ir stato pavyzdžiu 
senuosius Lietuvos tautininkus 
su pačiu prezidentu Smetona 
priešaky, rodydami, kad anie bu
vę dievobaimingesni už jus, o 
"Draugas” vis vien sako, kad ir 
jie niekai...

J. G., Brooklyn, N. Y.



SENIAU IR DABAR
KAS BUS AMERIKOS 
PREZIDENTU?
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K. S. KARPIUS

Iš pasikalbėjimų su mūsų 
tremtiniais jaučiama, kad jie 
labiau susirūpinę Amerikos pre
zidento rinkimais, 
amerikiečiai, 
rinks.

Pirmiausia, 
atskirti šiuos 
liną varžytinė 
dabar yra 
nio, 
rikieči 
pasireiškimas 
čia yra priimta: piliečius susi
laukus berniuko, sakoma: tai 
bus kada—nors Amerikos prezi
dentas. kaijrtaetuvoie seniau sa
kydavo. berniuko suktuke: Bus 
mūsų kunigėlis ... Na, tai kas 
tik užsigeidžia ir gali kandida
tuoti.

Kandidatai reiškiasi Respubli
konų partijoje ir Demokratų par
tijoje, be to, dar atsiras socialis
tų kandidatas, gal ir komunistų 
kandidatas, ir kartais staiga pa
šokti dar ir koks kitas kandida
tas, pvz., blaivininkų, kurie pa
siryžę uždrausti Amerikoje svai
ginančių gėrimų pardavimą ir 
naudojimą. Bet šie neturi reikš
mės.

Kai kurie mūsų tremtiniai jau 
turi savo kandidatą prezidentui 
— gen. Eisenhovver, ir net bijo, 
kad Taft nebūtų išrinktas.

Kandidatų parinkimas priklau
sys ne nuo tremtinių, ar nuo pa- 

, bet nuo partijų 
bus Chica-

negu patys 
kurie prezidentą

prašau tremtinių 
dalykus: Dabar 

s tarp kandidatų, 
tik asmeninės žymes-

ir net ne taip žymaus ame- 
n> politikieriaus ambicijos 

būti prezidentu.

Kad galima sulaukti kandida
tų visai kitų, negu bent vieno, 
kuris dabar viešai nori preziden
tu būti, parodo praeities konven
cijos. Konvencijos susirenka tik 
kandidato nominviamui ir parti
jos platformos priėmimui. Kar
tais kandidatas būna nominuoja
mas pirmu ar kelintu balsaviftiu, 
bet kartins būna, kaip 1924 me
tais, net 103 balsavimai, kada 
Demokratų partijoje susivaržė 
katalikas kandidatas Smith su 
prezidento AVilsono žentu Mac 
Ądoo, ir nei vienas jiedu nomi
nacijos negavo. Nominuotas bu
vo taip vadinamas "juodas ark
lys”, visai netikėtas kandidatas, 
kuris rinkimuose nelaimėjo. To
kiais atvejais konvencijos užsi
tęsia ne porą dienų, bet visą sa
vaite, ir net partija susilpnina
ma.

PAŽVELGUS PRAEITIN

skirti grupių 
konvencijų, kurios 
goję, Respublikonu — liepos 7, 1 
Demokratų, — pora savaičių vė
liau. liepos 21. 1

Šios konvencijos — suvažiavi- I 
mai nominuos po vieną savo ' 
kandidatą, ir konvencijose gali : 
iškilti tokie kandidatai, kurių : 
vardų niekas iki šiol negirdėjo.

Leiskime, kad Respublikonų 
partijos kandidatu nominuotas- 
Ims gen. Eisenhotver. Bet kadan
gi lapkričio 4 d. prezidento rin
kimuose bus pastatytas prieš jį 
ir Demokratų kandidatas, šiam 
laimėjus l inkimus vistiek Eisem 
hower neliktų prezidentu, visai 
jau nesibaiminant dėl Tafto iš
rinkimo. Taigi, iki rinkimų gali
me būti ramesni. Trumanas pre
zidentaus dar iki sausio 20 d. 
1953 metų. Seniau prezidento 
terminas prasidėdavo kovo 4 d.

Rinkimus nulems gal ne tai, 
koks bus kandidatas, bet kuri tų 
dvieju partijų mokės pažadėti 
šalies gyventojams ką nors pa- 
traukentesnio, ir mūsų nebalsuo
jantiems tremtiniams’ atsistos 
klausimas: ko labiau geisti, ar 
tokio kandidato, kuris žadės Lie
tuvą išlaisvinti, ar kuris žadės 
visokių gerovių, net negalimų iš
pildyti? Jeigu Trumanas būtų 
kandidatavęs, jis būtų mokėjęs 
pažadėti mums dangų ir žemę, 
ir net būtų išrinktas. Ir dabar 
Demokratų partija, savo režimo 
išlaikymui, darys visokiausius 
prižadus, nors jai nebus jau sau
gu siūlyti visa tai, ką skelbė po
litinis šp< Simukas Trumanas.

Kaip Trumano ir bendrai De
mokratų administracija jau įgri
so rimčiau galiojantiems ame
rikiečiams, parodo balsai unijų 
narių eilėse. Nežiūrint unijų vir
šininkų slaptų tarybų su demo
kratais, dabar, kurie buvo linkę 
Trumaną remti ir iš narių varu 
lūpa specialias duklės rinkimų 
vajui, paprasti darbininkai uni
jų nariai kuždėjosi, "ludsuosim, 
kad ir už Taftą, kad tik Truma- 
nas būtų išmestas". Taigi, vieši 
balsai, kuriuos spaudoje sudaro 
daugiau linijų vadai, ne patys 
narii.i, , ia klaidinanti, ką paro
dė 1953 metais Tafto išrinkimas 
vėl senatoriurrį:.Tada unijos pa
pylė pusiau komunistišką pro
pagandą, greta milijonų dolerių, 
Tafto išmetimui, bet piliečiai pa
rodę daug didesnio susidomėji
mo tais rinkimais. Taftą išrinko 

. duodami jam virš '45(1,000 balsų 
- daugiau negu gavo jo demokra

tas oponentas..

1889. bal. 17 — Sustojo ėjęs 
Jono šliupo New Yorke leidžia
mas "Lietuviškas Balsas”. Liko 
tik du laikraščiai, "Vienybė Lie
tuvninkų” ir "Saulė”.

1896. bal. 30- — Lietuviai ir 
kiti ateiviai pradėjo rengti pro
testo mitingus prieš Senatorių 
Lodge ir Johnsono siūlymus su
varžyti ateivių įleidimą į Ame
riką. (Tas senatorius Lodge bu
vo tėvas dabartinio senatoriaus 
Lodge, kuris pasiėmė vadovauti 
Gen. Eisenhovverio vajų, piešda
mas jį į prezidentus).

1899, bal. 19 — Chicagoje bai
gėsi kun. M. Kriaučiūno byla 
prieš laikraštį "Lietuvą”, jos 
leidėją A. Olšauską ir redaktorių 
Šerną-Adomaitį. Byla, abiem pu
sėm kaštavus po $10,000, baigėsi 
klebono praleimėjimu. Visuome
nė pradėjo rinkti aukas "Lietu
vos” parėmimui.

1906, bal. 17 — Wilkes-Barre, 
Pa., įvyko lietuvių katalikų 
"kongresas”, kaip pasipriešini
mas socialistų sušauktam lietu- 
viė seimui Philadelphijoje.

190.8, bal. 19 — "Lietuvos” 
redaktoriui šernui - Adomaičiui 
surengta jubilejus ir tą progą 
įkurta "šerno Muzikališkas Fon
das”.

1916, bal. 19 — Tautininkų 
atstovas R. Karuža iškeliavo Eu
ropon, kviečiamas Petrogrado 
Centralinio Komiteto dalyvauti 
būsimoje Lietuvių konferencijo
je, Stockholme.

1917. bal. 18 — Socialistas 
Kapsukas (Mickevičius) iš so
cialistų organo "Kovos” redak
cijos išvažiavo Rusijon, nes ten 
smunkant Kerenskio vyriausy
bei, reikėjo gabių agitatorių.

1917. bal. 28 — Europon iš
važiuoja Dr. Jonas šliupas. Tuo 
pat laiku Norvegijon iškeliavo 
ir A. Rimka.

1917, bal. 28 — 'tėvynės My
lėtojų Draugijai išleidus .Kun. 
A. Strazdelio raštus-eilėraščius, 
"Drauge" kun. Bučys įdėjo to 
seniai mirusio liaudies poeto 
meilės laišką, jo atminties paže
minimui.

1919, bal. 23 — Baigus rinkti 
milijoną parašų visoje Ameriko
je, reikalaujant Lietuvai pripa
žinimo, Ne\v Yorke surengtas 
paradas, kuriame dalyvavo lietu
viai veikėjai, sąryšyje su ilgai 
užtęstu Lietuvos nepripažinimu.

1920, ba'l. 21 — Lietuvon iške
liavo 20 amerikiečių lietuvių, įsi
rašiusių į Lietuvos Laisvės Sar
gų Sąjungą. Klerikalų spauda 
maj. P. žadeikį, organizuojantį 
L.L.S: sąjungą, pavadino "maiš
tininku”. .■

1922, bal. 18 — Kun. česaitis, 
"Draugo”., redaktorius, ■ pradėjo 
propagandą prieš Amerikon at
vykusį "Geležinio Vilko” orga
nizatorių kapt. Natkevičių;

1923, bal. 20 -r- Pranešama 
apie. Chicagoje pasirodžiusį J. 
Gabrį. Jis tylomis atvykęs slap
tai tarėsi su kunigais, neva Klai
pėdos iluosayybes išpirkti.

Mūsų spaudos apžvalga
. ‘'J?.'?-. •

VIENAS AR KELI FONDAI? juo metuose, nei praėjusiais me
tais buvo elgiamasi priešingai.

"Tremtyje jau ne kartą buvo 
keltas klausimas fondų bei lėšų 
telkimo temomis. Tuose straips
niuose buvo užakcentuota, jog 
bene tikslingiau liūtų turėti vie
ną gerą fondą, t. y. pajėgų su 
parama ateiti visur, kur tik ji ,
reikalinga, negu kad turėti vi-! šytojų ir žurnalistų Sąjungos 30 
sa eilė tuščių fondų.

Sveikais pagrindais įsteigtas 
vienas fondas visada gali būti 
naudingesnis, negu keli. Pir
miausia, esant vienam fondui, 
atpultų tasai nuolatinis elgetavi
mas bei aukų rinkimas įvairiems 
reikalams, nuolatinis durų vars
tymas ir, pasakytum, dažnai be! 
reikiamų rezultatų. Lėšų telkimo 
darbą centralizavus būtų ne tik 
sutaupoma laiko, energijos, bet, i 
tikriausiai, ir lėšų,. Paimkim kon
kretų pavyzdį. Štai po įvairias 
Amerikos kolonijas važinėja vie
nas veikėjas su pranešimais bei 
paskaitomis, po kurių vykdomas 
aukų rinkimas ALTui. Pagre
čiui važinėja, sakysim BALFo 
atstovas su prakalbomis, ragin
damas aukoti vargan patekusių 
tautiečių šalpai. Dar vyksta au
kų rinkimas mokyklų rėmimui, 
mažalietuviams ir 1.1. Kiek, dir
bant nesuderintai, eikvojama! 
energijos, Jaiko ir pridaroma be- 

l reikalingų išlaidų ...” (Stebėto
jas. Tremtis, Nr. 76, Vokietija).

Aišku, kad vienas lėšų telkimo 
fondas būtų žymiai veiksmin
gesnis šalpoje. Tuo klausimu ir 
čia Amerikoje buvo ne kartą 
rašoma, bet vargu ar tos visos 
kalbos atneš rezultatų, nes čia 
galvojama labai paprastai: kas 
jau kartą sukurta — nevalia ir 
galvoti apie jokias, kad ir pro
tingiausias reformas ,..

DARBININKAS APIE SAVE

TEISINGAI, PIRMININKE, 
BET...

A. Merkelis, Lietuvių žurna
listų Sąjungos tremtyje pirmi
ninkas, rašydamas Lietuvių Ra-

kos jautrumo pareina spaudos 
tobulumas. Kur laikraštininkų 
(laikraščius redaguojančių ir 
juose rašančių) menkas profesi
nis pasiruošimas, kur visiškai 
nepaisoma profesinio solidaru
mo, draugiškumo ir etikos, ten 
spaudai sunku siekti savo di
džiųjų tikslų. Spaudai siekti sa
vo didžiųjų tikslų, be kitko, daug 
padeda laikraštininkų organiza
cijos". (Karys, Nr. 3).

Teisingai; Pirmininke, bet 
kaip su ta Lietuvių žurnalistų 
Sąjunga, kurios gyvasties pasi
reiškimo jau ketvirtuosius metus

metu sukaktuvių proga, tarp
i k ii ko pastebi:
I "Spaudą kuria, ją ugdo ir to-
i balina daugiausia tie, kurie joje 
; bendradarbiauja, t. y. ižurnalis-
| tai. Nuo jų profesinio pasiruoši- __ _______ _____
!nn> ir profesinio solidarumo,1 laukia visi lietuviai žurnalistai? 
| draugiškumo bei profesinės eti-l Vyt. Gedrimas
i

Balsuok už demokratus

PALIKITE 
ROBERT

CROSSER
Congresmanu

21-mam Districtc
ir 

ATLYGINKITE JAM 
už 

IŠTIKIMĄ IR 
TEISINGĄ TARNAVIMĄ

Pirminiai rinkimai 6 geg.

"Laikraštis metus išvarė. Per 
tą laiką nesistengė nei sensaci
jų vaikytis, neturėjo noro nei 
visiems įsiteikti, skaitytojui pa
taikauti. Tarnauti vienai kuriai 
visuomeninei grupei laikraštis 
nenorėjo. Jo noras buvo tarnau
ti senajam lietuviui, kuris iki 
šiol garbingai palaikė katalikiš
ką ir lietuvišką dvasią tarp tau
tiečių, tarnauti ir naujam atei
viui, kuris turi ištikimai įsi
jungti į senojo dirbtą darbą. 
Jiems laikraštis,_ tiesa, norėjo 
būti įdomus, bet jis norėjo išlik
ti švyturys, kuris aiškiai ir tik
sliai sk/eistų tiesą, gaivintų ti
kėjimą ir tautiškumą, pratintų 
skaitytoją j kultūringą diskusi
ją, pagerbiant svetimą nuomonę 
ir asmenį, vengiant visomis iš
galėmis griaujamosios veiklos, 
kuri taip braujasi j mūsų spaudą 
sykiu su prasitęsiančiu emigra
cija:

Aišku su tiesa neprasilenkian
ti linija laikraščiui buvo ir yra 
svarbiausia gairė, šia kryptimi 
laikraštis stengėsi eiti.. 
(Darbininkas, Nr. 28).

Pavarčius visų metų Darbi
ninko komplektą, šią neblogai 
suredaguotą laikraščio "liniją ir 
gairę” linkėtina Darbininkui 
įgyvendinti sekančiuose gyvavi-

. 1923, bal. 28 — Pittsburghe 
areštuotas ,J. Baltrušaitis su 22 
lietuviais komunistais už kenks
mingą priešvalstybinį, darbą.

1921, bal. 17 —AVashingtone 
pravesta kvotų įstatymo per
tvarkymas, lietuvių metinė kvo
ta dar sumažinta iki 344 ateivių.

1921, bal. 23 — Daugelyje lie
tuvių kolonijų rengtą Lietuvoje 
spaudos atgavimo 20 metų su
kakties paminėjimas. Taip pat 
rengta paminėjimai Dr. Vinco 
Kudirkos 25 metų mirties su
kaktis. '

1921, bal. 24 — Skelbiama, 
kad Lietuvos labui Amerikos lie
tuviai sukūrė virš 15 įvairių 
bendrovių, kurioms sudėta ka
pitalo gal apie pora. milijonų 
dolerių. Jų tik viena kita Lietu, 
yą pasiekė, kitos čia sudilo.

PADĖKITE SURASTI... l«. ....

KIENĖ Mina ir . vyras PET
RAUSKAS.

RIMKIENĖ - MALVICAITĖ 
Ona, iš Jomantų k., Švėkšnos vl., 
Turagės ap.

SIREVVICZ Josef ir Waclaw, 
gyvenę Ogcjen, Iowa.

URBONAVIČIUS Pranas ir 
URBONAVICrUTĖ Bronė, iš 
Kuršėnų m., Šiaulių ap.

VENGELLTĖS, Ema, Emili
ja, Natalija ir Ona, iš Lydavėnų 
k., Šiluvos v., Raseinių ap.

BALAIKAITĖ - MATUSEVI- 
CIENĖ Anelė, iš Marijampolės 
ap., Strazdų k. „

GAIŽAUSKAS- Antanas, iš 
Gryblaukiųk., Batakių v., Tau
ragės ap.

GRIšMANAUSKAS Juozas, iš 
Medsėdžių km., Platelių vl., Kre
tingos ap.

JOCIUS Antanas, iš Rimgai- 
lų k., Betygalos v., Raseinių ap. 
, JONAUSKAS ar DANAUS
KAS, iš Pagramančio v., Taura
gės ap.

JUSAITIS ir JUSAITYTĖ bro
lis ir sesuo Antano Jusaičio, iš 
Šakių ap.

MATAITIS Juozas, iš Daugė
liškiu km-, Krekenavos vl., Pa
nevėžio ap.

MATUSEVICIENĖ - BALAI
KAITĖ Anelė, iš Marijampolės 
ap. Strazdų k.

Jieškomieji ar apie juos turin
tieji bet kurių žinių prašomi at- 

’ siliepti Lietuvos Generaliniam 
Konsului šiuo adresu:

i -■

ALEKNAITĖ - JARAŠUNĄI- i
TĖ, nuo Šeduvos, Panevėžio ap. 1 

ARTŲNGAS (HARTUNGAS)
Jonas, iš Jurbarko parap. 

BLAŽYTĖ Julija; gyvenusi
Pelyšelių k., Troškūnų v., Pane
vėžio ap.

BLODŽIUNAS Walter John. 
BRAZAUSKAS Justinas ir 

Vladas, iš Drutūnų km., Kalti
nėnų v)., Švenčionių ap.

GRICIENĖ Elena, iš Anykš
čių m., Utenos ap.

HARTUNGAS (ARTŲNGAS) 
Jonas, iš Jurbarko parap., Ra
seinių ap.

HERMANAS Otto ir Richar
das, iš žvyrių k., Raseinių ap.

JAKŠTAS Jonas ir Kazys, iš 
Latvelių k., Panemunio par., 
Pandėlio v., Rokiškio ap.

JARAŠUNAITĖ - ALEKNAI
TĖ, nuo Šeduvos, Panevėžio ap.

KOLIAVAITĖS Marijona ir 
Ona, iš Kuprių k., II. Gudelių v., 
Marijampolės ap.

MALVICAITĖ - RIMKIENĖ, 
Ona, iš Jomantų k., Švėkšnos vi., 
Tauragės ap.

MERTINAITIS Mikas.
MIKULIUNAS Aleksandras, 

iš Paleknių k., Radviliškio v., 
Šiaulių ap.

OšKARTAITĖS, iš Maišelių 
k., Švėkšnos v., Tauragės ap.

PETRAUSKAS ir jo žmona 
RIMKAUSKYTĖ - PETRAUS
KIENĖ Mina.

RAZMAITĖS, Kastė, Liuba ir 
Vera, dukterys Jono Razmos, iš 
Kartenos vl., Kretingos ap.

REPMAN Leonas ir Stanislo
vas.

RIMKAUSKYTĖ - PETRAUS-

CONSIJLATE GENERAL OF 
I.ITHUANIA

41 West 82n<l Street 
New Yorlt SU. N. Y.

NeW UNIVERSAL

Better, Faster, Easter, Wth Alr Mana l
Cleans Rūgs

A

*

Cleans ev^rythlng better* 
taster, easlerl

The pow«rful 99 moior cret««
• «uper-»uctioo . ..
cubic inchei of »it» minutė... gen 
all the dirt the time.

H ; w r a
L.

NEW SUPER-TYPE VACUUM CLEANER

o Just Press the Button

And Thro w Away the Paper Bag I

NO DUST B AG S, NO CANS, 
NO FILTERS TO EMPTY! 
Nothing to take apart, no heavy 
motor to remove, it's the easiest 
cleaner in the world to etripty. '

Here's “Room-Easv” 
Cleanlngl

Thė Jet 99 never geis in; your w»y, 
pivots M you turo, gildės ftora 
room to room. Balenced for eisy 
certying. Woo't tip off it»ir»; A special tool for every floor to cciling clean. 

ing task.-Scratch-proof, mar-proof, they’re 
. eaaily attached to jteel wands. ' i
Antrini'* Moli Comptete Uni of Homo Cleantna Ęqvlpmėnt
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495 East 123rd St.
Telef.: POtomac 1-6899

Sumoderninkit savo virtuvę su nauju elek
tros pečium — pečium, kuris visada teisingas.

švaru, lengva valdyti, elektros šiluma tinka, 
bet kokiam maisto paruošimui... duoda Jums 
tikrą patarnavimą kiekvieną kartą ... palieka 
Jūsų indus ir virtuvę švarią ir šviesią.

GRĮŽO Iš ARIZONOS
i

Ilgametė Dirvos skaitytoja ir RKO Keith’s 105th
Balandžio 23 — 26 dienomis 

”BIG TREES” su Kirk Douglas, 
Patrice Wymore.

DAR ŠIANDIEN UŽEIK Į 
DIRVĄ

REIKALINGAS BUTAS
•Dr. D. Kesiūnaitė įieško 4-5 

kambarių buto (be baldų). 
Skambinti telef. RA 1-3805.

IŠNUOMOJAMA
Rimtam vyrui ar moteriai 

kambarys su baldais. Teirautis 
vakarais

HE 1-8516

I
apie pusmetį Arizonoje, vėl su
grįžo į Clevelandą.

ray More ?

ENdicott 1-1703

Vėsinamas oras Jūsų jtogumui

Nr. H* 1952 balandžio 24 <L

PARDUODAMAS NAMAS
8 kambarių namas vienai Šei

mynai. Keturi-miegamieji ir vo
nia viršuj. Apačioj trys kamba
riai ir virtuvė. Pilnas rūsys. Ga- 
so šildymas. Namas Dibble Avė. 
Kreiptis: EX 1-0049.

RINKITĖS PEČIŲ, KURIS

YRA VISUOMET TEISINGAS

RKO Keith’s 105th
Balandžio 16__ 19 dienomis

"STREETCAR NAMĖD DE- 
SIRE” su Vivien Leigh, Marlon 
Brando.

JONAS G
P.OLTER

ŽVEJAI CLEVELANDE
Praėjusį sekmadienį Clevelan

de lankėsi, adv. J. Skorubsko ly
dimi, prieš pusmetį iš Lietuvos 
pabėgę žvejai. Jie susirinkusiems 
lietuviams padarė pranešimą 
apie padėtį Lietuvoje. Pranešimo 
klausėsi apie 700 clevelandiečių. 
Į pranešimą buvo atėjusių ir 
bimbininkų. Gal vienas kitas bus 
paveiktas ir grįš į lietuviškąjį 
kelią.

VISI Į SLA VAKARĄ
• . 't

Sekmadienį, balandžio mėn. 27 
d., SLA 136 kuopa, Lietuvių sa
lėje rengia linksmą vakarą.

Programą išpildys SLA na
riai jaunuoliai.

Bus geras, turtingas bufetas. 
Bus duodama dovana už gražiai 
ir smagiai pašoktą polką. Bus 
dovana tai šeimai, kurios narių 
daugiausia priklauso SLA.

Į vakarą kviečiami visi SLA 
nariai, senieji ateiviai ir tremti
niai. Pradžio 7 vai.

Kviečia s£a 136 kuopos 
rengimo komisija

IŠNOMUOJAMAS KAMBARYS
Išnomuojamas kambarys. Tei

rautis 5-8 vai. vakaro telefonu 
EN 1-5315.

ČIURLIONIO ANSAMBLIO 
KONCERTAS

' Praėjusį šeštadienį Clevelande 
įvyko Čiurlionio ansamblio, Met
ropolitan operos solisto Algirdo' 
Brazio'ir solistės Juzės Krišto- rėmėja A. Grigienė, praleidusi 
laitytės koncertas. Koncertas 
buvo įvairus, sutraukė virš 600 
clevelandiečių. Koncerto plates
nį vertinimą įdėsime sekančiame 
Dirvos numeryje.

KAS BUS PREZIDENTU?
Amerikos Lietuvių Politiškas 

Klubas padarė žygių supažindin
ti Clevelando lietuvius su Ame
rikos politikos klausimais, su 
Ohio rinkimais, net su paties 
prezidento rinkimais.

Susirinkimas įvyks Lietuvių 
salėje, sekmadienį, gegužės 4 d., 
nuo 12 vai., tuoj po pamaldų. 
Kurie pašvęs porą valandų laiko 
šiam įdomiam susirinkimui, tu
rės iš to didelės naudos.

Susirinkime kalbės senatorius 
Robert Taft.

Įėjimas nemokamas.

.... . j « <

PADĖKA DR. DEGĖSIUI
Beviltiškai sergant mūsų tė

vui Tomui Dobkevičiui-Dapkui, 
už padarytą sunkią operaciją, 
už kruopščią medicinišką prie
žiūrą ir kitokią pagalba, nuošir
džiai dėkojam.

I. ir E. Dapkai

RAŠINĖLIŲ KONKURSAS '

PADĖKA
Laidotuvių direktorei poniai 

D. Jakubauskienei, visiems gi
minėms, draugams ir pažįsta
miems už suteiktą materialinę ir 
nąorąlę paramą, mums sunkioje 
valandoje, mirus musų tėvui To
mui Dobkėvičiui-Dapkųi, reiš
kiame širdingą padėką,

' L ir Ė.; Dapkai
•

Lituanistinė Mokykla, giliai 
suprasdama didžią motinos reikš
mę atskiro individo, šeimos, tau
tos ir žmonijos gyvenimui, ar
tėjant Lietuvoje taip gražiai ir 
nuoširdžiai švęstai Motinos Die
nai, paskelbė Lituanistinės Mo
kyklos mokiniams, lankantiems 
aukštesniąsias mokyklas, raši
nėlių apie motiną konkursą.

Lietuvių Mokytojų Draugija 
už tris pačius geruosius rašinė
lius skiria tris dovanėles vertin
gomis knygomis.

Konkursinę komisiją sudaro: 
A. Augustinavičienė, St. Barz- 
dukas, V. Kavaliauskas.

PADĖKA
Visiems ~ mano prieteliams, 

ypatingai p. M. Skardžiuvienei 
širdingai dėkoju už paramą li
goje ir sunkioj mano gyvenimo 
valandoj. Manau būsiu atspėjęs 
jų mintį jeigu tą savo skolą, 
sumoje $40., perduodu BALFui, 
kuris panaudos Europoj likusius 
tautiečius ligonis sušelpti.

K. Mažonas

Mes turime visas naujausias 
knygas, kurios tik išėjo Ameri
koje, Anglijoje, Australijoje ar 
Vokietijoje. Užeik ir nusipirk.

Tarp eilės gerųjų knygų, at
kreipk dėmesį į šias: 
Altorių šešėly ................... !
Balutis .... ........................
Baltaragio malūnas ...........
Dulkės raud. saulėleidy .... 
Debesys plaukia pažemiu.... 
Didžiosios atgailos ...........
Gintaro pasakos ...............
Kazimieras Saphiega ,......
Kuprelis ...j...................... .
Lietuviškos pasakos »..........
Lietuvių kalbos vadovas .... 
Lapės. pasais.
Mėnuo vadinamas 'medaus 2.50 
Meškiukas Rudnosukas .... 2.00 

. 0.60 

.' 2.50
2.50 
5.00 
2.00
3.50

,?4.00 
. 1.50 
. 2.50
. 3.00
. 2.50
. 3.50
. 0.35
. 2.50
. 2.00
. 2.50
. 4.50 
:■ įiio

"RAMOVĖS” SUSIRINKIMAS
Clevelando "Ramovės” skyrius 

sekmadienį, balandžii 27 d. 11 
vai. 30 min. Lietuvių salėje šau
kia visuotinį ųarių susirinkimą.

Dienotvarkėje bus svarstoma 
svarbūs C. Valdybos pranešimai. 
Nariams dalyvavimas būtinas.

LANKĖSI ROCHESTERIEČ1AI
Praėjusią savaitę į Čiurlionio 

ansamblio koncertą buvo atvykę 
eilė rochesteriečių: kun. Bakšys, 
J. Cijunskas ir kiti. Kun. Bak
šys buvo sustojęs pas Dr. De
gėsį, kurio jis yra giminaitis.

IŠVYKO l VOKIETIJĄ
Baigti medicinos mokslo stu

dijas į Vokietiją išvyko Algis 
Čepulis. Į Ameriką jis buvo at
vykęs prieš du su puse metų. 
Pradžioje gyveno Worcester, o 
paskutiniuoju metu su uošviais' 
Kasakaičiais Clfevelande.

PARDUODAMAS NAMAS
Parduodamas dvejų šeimų na

mas. 4 kamb. apačioj ir 5 augš- 
tai. 3 garažai, gaso šildymas. 
Kaina $11,000. Kreiptis: 1447 
E. 92 St.

PARDUODAMAS NAMAS
Parduodamas namas labai ge

rame stovyje, prie E. 79 ir Wade 
Park Avė. susisiekimo, suside
dantis iš 7 ’A kamb. ir vonios (4 
miegamieji kamb,). Kilimai, kie
mas ir garažas 2 mašinoms.

Teirautis tel. UT 1-5510 va
kare po 6 vai. arba "Dirvos” red.

Motulė paviliojo
Nemunas ..........
Nuo Imsrės iki Orinoko ....
Our Country Lithuania .... 
Pirmas rūpestis ...............
Pragaro pošvaistės ...........
Partizanai už geležinės 

uždangos ............
Paslaptis ....................
Pakeliui į mirtį...... ......
Princas ir elgeta ........
Pietų vėjelis ...............
Ramybė man...............
Raguvos malūnininkas . 
San Michael knyga .... 
Šventieji akmenys........
Tautosakos lobynas ....
Tėvų pasakos ............
Vieneri metai ir viena 

savaitė ................
Varpai skamba...........
Valentina ..■....... .-.........
žemė ...........................

Visų lietuvių pasididžiavimas 
šias, ir'daugelį kitų knygų, turėti 
savo namuose.

Dirvoje galite gauti Karį, Lie
tuvių dienas, Margutį, Pelėdą. 
Vienybę ir Amerikos Lietuvį.

. 2.50 

. 1.00 

. 1.00 

. 1.20
1.00 

. 0.80 

. 0.25 

. 2.50 

. 2.00 

. 3.00 
. 1.90

1.50 
... 2.50 
...2.00 
... 4.00

PARDUODAMAS NAMAS
E. 85 — Superior rajone par

duodamas labai grižus namas. 
Penki miegamieji. Gasinis šiltu 
vandeniu šildymas.
Ray Nausner, 11809 St. Clair 

UL 1-3919 LI. 1-9216

LANKYKITĖS SAVO KLUBE!

IŠNOMUOJAMAS KAMBARYS
Vienam arba dviems asmenims 

išnomuojamas kambarys. Gali 
naudotis visais patogumais.

I Kreiptis, 1375 E. 82 St. (19)
1*b

Lietuvių Klube, 6835 Supę- 
rior Avė., klubo nariams ir sve 
čiams penktadienių vakarais esti 
bulvinių blynų ir žuvies vaka
rienė ir šokiai su gera muzika 
žemutinėje Lietuvių Salės patal
poje.

EAST79th STUDIO
Liet, savininkas Anthony Bort

VAIKŲ IR ŠEIMŲ FOTOGRA-ą 
F AVIMAS SU NUOLAIDA

»
1197 East 79 St.

HE 1-3535
O .

EX 1-6716

TALIS STUDIO
FOTOGRAFIJOS MEISTERIS 

Europinių žurnalų ir filmų 
žvaigždžių fotografas, dabir 
CLEVELANDE.

9400 Euclid Avė.
Tel. TY 1-5456 

Modernūs portretai, vestuvių, 
ilkilmių, vaikų ir kitos nuo- 
trauktos. t

Su šiuo kuponu

Pavardė

Adresas •

Patark ir kaimynui, 
kad prenumeruotų 

DIRVĄ

3

RINKITĖS ELEKTRINĮ

švarus, saugus automatas, tikras, greitas, 
lengvas naudoti — tai yra tik dalis priežasčių, 
kodėl Jūs norėsit modernaus Elektrinio pečiaus.

"TEN O'CLOCK TUNES”
Perduodama penkias dienas per savaitę — nuo pirmadienio iki penktadienio 
Rytais 10-tą j— VVICA ir WGAR • Vakarais 10-tą — WHK

Lietuvis .
Namų Maliavotojas

Popieriuotojas
Apkainavimas ar patari
mas reikale jūsų namo 
pagražinimo suteikiama 

nemokamai.

CLEVELAND TRUST 
PERSONAL LOANS

ARE IOW-COST 
E AŠY TO ARRANGE

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI

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

P. J. KERŠIS
609-12 Society for Saving 

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

BTd.
i:

PAVASARIS-VEIKIMO LAIKAS!
Pavasaris — naujų sumanymų ir veikimo laikas. 

Laikas statyti naujus namus, taisyti ar pagražinti.
Tuose sumanymuose visad atsiranda piniginis rei- , 

kalas. Lietuvių Banke, norint tuos sumanymus įgyvendinti, 
galima daug atsiekti. Bankas per daug metų įsigijo didelį ’ 
patyrimą ir jums gali visada padėti.

Taupymas yra Federal Insurance Corp. — JAV val
džios saugumo užtikrintas — kieyiena knygutė iki $10.000.

Darbo valandos nuo 9:30 iki 3:00 vai.
Trečiadieniais iki 12:00, šeštadieniais iki 1:00 vai.

THE SUPERIOR SAVINGS 
AND LOAN ASS’N.

6712 Superior Avė. HE

Cleveland, Ohio

JEI TIK NORI LINKSMAI PRALEISTI LAIKĄ 

ATEIK Į LIETUVIU SVETAINE! 
čia kiekvieną penktadienį grojant R. Gilio kapelai, 

VYKSTA LINKSMI ŠOKIAI.
■ » ■ ’

Clevelandiečių pasirinkimas
DAUGIAU KAIP PER 57 METUS 

MONCR8EF ŠILDYMO SISTEMOS

VISUS KVIEČIA

Amerikos Lietuvių Piliečių Klubas

BALSUOKITE UŽ
WILBUR H. BREWER

Kandidatas į 
VALSTYBĖS ATSTOVUS

Respublikonų tikėtas 
PRIEŠRINKIMINIAI BALSAVIMAI GEGUŽĖS 6, 1952 

PAJĖGUS ADVOKATAS
Kvalifikuotas. ir pasiruošęs atstovauti visus, neskiriant 

rasės, spalvos ar tikėjimo.

I. J. S A M A S , JEWELER
šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai

Laikrodžių taisymas. Brangenybės. Įvairus dovanų 
pasirinkimas.

| 7007 Superior Avė. Greta Ezella Theatre
Telef.: EX 1-3969. Bute: WA 1-2U54

SUOPIS FURNITURE
EX 1-0911

i THE HENRY FURNACE CO., Medina, Ohio

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

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

Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildymai 
garantuojama. Kreipkitės j mane telefonu arba asmeniškai.

Pilnai padengta apdrauda UTah 1-4515

WM. DERBS PA8NTING CO.
WM. DEBESIS

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

Woikeias FnsneraS Kome
Valdžios pripažinta laidotuvių direktorė 

Aldona Wilkelis - Wirby
Pilnas laidotuvių patarnavimas

—HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS—

6202. SUPERIOR AVĖ. HEnderSon 1-9292

JAKUBS & SON

10% nuolaida'.

6921 Wade Park
Visokių rūšių baldai ir ęlektririiai bei'kitoki reikmenys 

virtuvei ir kiekvienam Jūsų buto kambariui
”, ŽEMOS KAINOS — MALONUS PATARNAVIMAS

Patogi vieta apsipirkti lietuviams naujakuriams
■ lietuviškoje krautuvėje .

FUNERAL P9ME

Della E. Jakubs & J. Jakubs
Licenstjuoti laidotuvių direktoriai ir. balsamuotojai

£5 metai simpatingo ir rimto patarnavimo
6621 Edna Avenue
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Redakcijos ir administracijos adresas — DIRVA, 6820 Superior Avenue, Cleveland 3, Ohio.—Telefonas: ENdieott
1-4486. Redaktorius Balys GAIDŽIŪNAS (buto telefonas! GArfieid 1-7406).

Ką sako Maž. Lietuvos Taryba

Eilėje laikraščių J. Brazaitis Suprantamesnė būtų Brazaičio 
skelbia atvirą laišką, kur kalti- pretenzija prie T. šidiškio, kai 
na kitus laikraščius, jų tarpe ir jis nori priminti, jog jis tebėra 
"Dirvą" dėl "faktų iškraipymo”,'bent titulinis URT *Vri! .. .ojas. 
"prasimanymų fabrik avim o”,1 To T. šidiški- tikrai :.. paminėjo, 
"prasmingų nutylėjimų” ir t.t. I bet atsakant į kr ::.,imą, ar Bra- 
Tuo būdu jis dar kartą pūsteli zaitis kiti m ’■ Iko vardu, ar ne, 

nėra nei reikalo tą minėti.
O iš kitos pusės, po dabartinio 

Brazaičio pasiaiškinimo, jo tas 
URT. Valdytojo titulas tikrai jau 
pasidarė daugiau negu abejoti
nas. Būtent, jis išleistas su tuo 
titulu ir trijų mėnesių atlygini
mu, tačiau su pareigomis, tie
siogiai nesurištomis su URT 
Valdytojo darbo sritimi. Tie trys 
mėnesiai pasibaigė, uždavinys 
tebėra neatliktas. URT Valdyto
jo pareigose Brazaitis savo vie
toj paliko kitą asmenį, kuris 
formaliai tas pareigas eina. Pa
galiau, visa Vykdomoji Taryba 
atsistatydino ir tik laikinai at
lieka bėgamuosius reikalus, ligi 
bus sudaryta kita. Faktiškai, 
tuo metu, kada Brazaitis čia da
vė pasikalbėjimus spaudai, lygiai 
Vlike, lygiai URT Valdytojo pa
reigose buvo kitas asmuo (tą 
Brazaitis kaip tik nurodo savo 
pasiaiškinime), o jam pačiam 
buvo pavestas visai specialus už
davinys. .. Tai dabar tikrai jau 
neaišku ar Ęrazaičio pretenzija, 
kad jis prie progos ir net be 
progos būtinai būtų tituluojamas 
URT Valdytoju, yra labai pama
tuota. Jei T. Šidiškis, to visai 
neklausiamas, nepaminėjo, var
gu ar yra pamato dėl to kelti 
triukšmą per spaudą ...

Kiek liečiamas Brazaičio at
lyginimo dydis, tai "Dirva” jo 
neminėjo. Jei viename straips
nelyje buvo paminėtas, kad toks 
atlyginimas yra (nenurodant 
dydžio), tai Brazaitis savo pasi
aiškinime tą kaip tik ir patvirti
no visai konkrečiais duomenimis.

į jau prigęstančią diskusijų liep
snelę, ir kaip tik į liepsnelę tų 
diskusijų, kurios liečia daugu
moje labai neesminius reikalus 
ir dėl kurių diskusijos galėtų 
būti ir baigtos. Tad, jei čia turi
me kaikuriuos tokius klausimus 
dar kartą paliesti, tai jau tikrai 
ne savo, o tik ,J. Brazaičio inicia
tyva.

VALDYTOJAS AR NE?

Y 4*
n ‘•V."
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b
Laiko temomis
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ANGLŲ PIRMOJI ATOMINĖ BOMBA. INDONEZIJA NEPRIIMA 
AMERIKOS PASKOLOS. IRANAS NORI ATSIKRATYTI RUSŲ 

, , ŽVEJYBOS

a) Priėmimas naujos 
į Vliką priklauso nuo visų gru
pių pritarimo. Tokio kaip nebu
vo taip ir nebus, ir visiems tai 
gerai žinoma. Argumentai, ku
riuos įvairios grupės naudoja, 
yra labai neįdomūs šiame sąry
šyje. Visgi esame linkę galvoti, 
kad daugumas tų argumentų nė
ra esminiai, o taktinio pobūdžio. 
Taktikos, kuri su Maž. Lietuvos 
reikalais maža ką bendro tetu
ri...

"3. Gerai apžvalgius padėtį, 
pažiūrėjus j tikruosius ML rei
kalus, prezidiumaš suabejojo ar 
dabar iš viso laikas šį klausimą 
forsuoti: 
a) Faktinas Vliko skilimas yra 
jį privedęs prie neveiksmingu
mo ...

b) Jeigu ir ML atstovas įeitų 
į Vliką, ar kas mano, jog toji 
dvasia pasikeis? Prezidiumas ne
mano ir savęs bei ML reikalų ne- 
perventina, lyg jie (čia pabrau
kimas MLT Prez.) sugebėtų su
kelti reikalingą šoką, kuris už
baigtų krizę ir padėtų pasveikti. 
Prez. nežavi proga būti "gramu, 
viską nusveriančių”.

c) Vilkas, turėdamas lietuvių 
tautoje gal didžiausį autoritetą, 
bent moralinį, jau daug yra pra
radęs dėka savo neveiksmingu
mo. Visiškai užmiršti liko at
skirų koncepcijos reikalų išdir- 
bimas, apie taktiką jau nekal
bant ... Vieni ir kiti reikalauja 
aiškių ateities koncepcijų. (Ko
kia bus ateities Lietuva, koks 
bus Maž. Lietuvos vaidmuo to
je valstybėje), toliau reikalin
ga ... apsvarstyti ML reikalų 
taktinį kėlimą...

”4. Prezidiumas nėra numetęs 
į šoną ginklo, o tik stabtelėjęs 
laukia: •

a) Galutinio išsiaiškinimo 
Vliku minėtais "strategijos 
taktikos” reikalais ...

b) Vliko persitvarkymo 
konsolidacijos, kad Vilkas atsi
statytų savo pilną autoritetą ir 
taptų tikru veikimą rikiuojančiu 
veiksniu — kurin MLT netik eis, 
bet netgi tikisi 
pakviesta.

”5. Kas liečia 
view "Drauge” 
me ML reikalais pareiškimą ir 
ne laiku ir ne vietoje duotą. Ne 
vietoje todėl, kad į tą klausimą 
Brazaitis galėjo atsakyti jam ge
rai žinomu MLT prez. 1951 m. 

| lapkričio 24 d. pareiškimu, j jį 
Į nukreipiant ir nurodant. Netai

ku, kadangi Brazaitis matomai 
patenkintas, jog ML įėjimo į Vli
ką klausimas "migdinamas”, 

■ norėjo prisidėti prie jo tolimes- 
1 nio dezinteresavimosi. , Įvyko 

nekoks nors vienas asmuo (sa-'priešingai. Prezidiumas nemato 
kyšime, Brakas), bet visa MLT-i kitų Brazaičio motyvų ir skaito 
"nelaiko aktualiu klausimu M. interview nelaimingu atsitiki-

P. Brazaitis aiškinasi, ar jis 
dar tebėra URT Valdytojas Vli- 
ko'Vykdomojo Taryboj, ar ne ... 
To aiškinimosi priežastis yra T. 
šidiškio atsakymas "Dirvos" 
bendradarbiui, kad ”J. Brazaitis 
išemigravo per IRO bendra tvar- , 
ka. Iš Vliko jis laikinai pasi
traukė ir į jo vietą įėjo naujas 
jo grupės atstovas, J. Brazaitis 
galėjo duoti pasikalbėjimus tik 
savo arba savo politinės grupės 
vardu, bet ne Vliko”.

Iš to J. Brazaitis darti išvadą, 
kad čia yra kažkokių "prasmin
gų nutylėjimų”, "faktų iškrai- , 
pimų”, kad čia yra sudaromas 
įspūdis, jog jis elgiasi sauvališ- 
kai, peržengia įgaliojimus, 'žo
džiu, virsta chlestakovu”.

Iš kur J. Brazaitis tokias bai
senybes ištraukė? Ogi tik iš čia 
pacituotų T. šidiškio žodžių ... 
Reikia pasakyti, kad fantazija 
gabi...

Beje, Brazaitis, cituodamas 
savo laiške T. šidiškio atsakymų, 
nutylėjo, į kokį klausimą tas 
atsakymas buvo.\ O klausimas 
buvo labai paprastas: "Ar J. 
Brazaitis nuvyko į JAV kaip 
Vliko atstovas su Vliko misija ir 
ar tuo titulu jis davė spaudai 
pasikalbėjimus?” Atsakymas į 
tą klausimą nėra nieko apie įga
liojimų peržengimus, nieko apie 
"virtimą chlestakovu”, o yra tik 
konstatuotas faktas, jog iš Vli
ko Brazaitis laikinai pasitraukė, 
jo vieton įėjo kitas asmuo, to
dėl jo pasikaloėjimai tegalėjo 
būti duoti arba jo paties, arba 
jo atstovaujamos grupės vardu, 
bet ne Vliko vardu.

Jei kas sudarė įspūdį, kad 
Brazaitis visdėlto kalba Vliko 
vardu, tai tik jis pats. Dėl to ir 
toks klausimas atsirado. |

Bet čia J. Brazaitis nori iškel- ”1 
ti štai ką: jis gi visdėlto atvyko kraipo faktinę padėtį. Jis tuo 
į JAV ne tik kaip paprastas imi- įpūdu teigia, kad šiandien jau] 
gruntas, bet ir su tam tikra mi
sija, o taip pat ir su VRT Valdy
tojo titulu. Tam patvirtinti jis 
pasirūpino net laišką gauti iš 
paties Vliko pirmininko.

Tačiau iš t

P. J. BRAZAITIS IR MLT

P. J. Brazaitis priekaištauja 
A. Puskepalaičiui, kam jis nepa
kartojo žodis žodin jo pareiški
mo, kuris buvęs toks: "MLT at
stovas Vykdomojoj Taryboj Bra
kas pareiškė, kad šiuo metu ne
laiko aktualiu klausimu M. Lie
tuvos atstovo buvimą Vlike". 
Kai kurie laikraščiai tą sutirš
tinę tokia prasme, kad Brako 
pažiūra buvo paversta MLT pa
žiūra. Bet tai,esą ir gerai, nes 
tuo sutitirštinimu klaidos, esą, 
nepadaryta. To, esą, dabar nei 
l’uskepalaitis nebeneigtų ...

I Čia p. Brazaitis tai jau tikrai 
'reikšmingais nutylėjimais" iš-iKI‘ 

. - , .. ,... . 1 no

Lietuvos atstovo buvimo Vlike”. 
Ką tai reiškia "nelaiko aktua-

grupės

su
ir

.....—.............. .  • <■ .

AR TAI SIMPATIJA IR UŽUOJAUTA?
Jau keliais atvejais Dirvoje yra susitveręs, net specialus k^h

mitetas, ugdyti pašaukimą lietu
viškoje visuomenėje į kunigo 
luomą. Minimas komitetas ir pa
ti visuomenė, pirma turi kreipi- 
ti rimto dėmesio dėl nūdieni
nės sunkios ir apverktinos kai- 
kurių tremtinių kunigų būklės. 
Laikas jau būtų rimtai ir or- 
anizuotai šalinti tas kliūtis.

Jau susiorganizavo ir .specia
lus komitetas ‘su kan. F. 'kapo
čių priešakyje statyti čia lietu
višką padėkos bažnyčią. Ar ne
geriau būtų, kad panašus komi
tetai pirma rimtai susisielotų, 
kad jau esamose lietuvių lėš'Mk 
mis statytose bažnyčiose, galėti^' 
pritilpti ir tremtinis kunigas ir 
būtų atgaivintas lietuviškas žo
dis bei giesmė.

Dirvos skaitytojas” 
_________________ r

buvo rašyta, kad ir lietuviams 
kunigams, atvykusiems iš trem
ties ir norintiems dirbti lietu- .1
viškose parapijose, sudaroma ne
mažai kliūčių. Yra ir labai tur
tingų lietuviškų parapijų, ku
rios visiškai nenori įsileisti 
tremtinių kunigų. O jei kartais 
ir įsileidžia, tai neretais atve
jais sudaro tokias darbo sąly
gas, jog jie savo pašaukimo dir
bti Dievui ir Tėvynei, negali pil
nai išpildyti. Tik reti atvejai, 
kai garbingi parapijų vadovai, 
kunigus tremtinius mielai pri
ima ir jiems duoda visas įma
nomas darbo sąlygas.

Amerikos lietuvių katalikiš- 
kięji laikraščiai tuos skaudulius 
sąmoningai nutyli. Į nenormalią 
padėtį visiškai nenori atkreipti 
dėmesio, tarsi tų skaudulių ne
būtų. Jie pataikauja nuo lietu
vybės .nutolusiems parapijų va
dovams, greičiausia tik dėl ma
terialinio išskaičiavimo. Bet gi 
reikia žinoti, kad tokių elgesiu 
parapijų vadovai viena ranka 
gniaužia savose parapijoje lietu
vybę. o kita ranka remia kata
likiškąją spaudą. ■

Mes gavome žinių apie dviejų 
lietuvių kunigų nenormalų trak
tavimą. Mūsų bendradarbis ra- 

i šo:
"Kunigns Pijus Brazauskas ir

Anglija bando pirmą atominę tas prieš Sovietų Sąjungą. Už- 
bo'mbą. Savo gaminiui bandymo] 
vieta pasirinkta kažkur Tolimų-; 
jų Rytų dominijoje. Amerikie
čiai kvietė sprogdinimus vyk-i 
dyti jų įrengtuose bandymų plo
tuose, tačiau Churchillis kvieti
mą atmetė. Anglai nori parody
ti pasauliui ir kviestiems ame
rikiečiams, kad Anglija ir be 
Amerikos paramos sugeba pasi
gaminti stiprią atominę bombą. 
Tokiu nusistatymu Anglija sie
kia su tVashingtonu glaudesnio 
bendradarbiavimo, kurio ypatin
gai amerikiečiai vengė po išda
viko Fuckso bylos. JAV moksli
ninkai pageidauja irgi artimiau 
susigyventi su Londono labora
torijomis, tačiau jiems priešina
si Atominės Energijos komisi
jos valdininkų štabas.

♦

Kancleris Adenaueris pareiš
kė, kad Vokietija savo teritori
nius reikalavimus norinti įgy
vendinti taikingu būdu. Į tai vie
nas vokiečių laikraštis Adenau
eriui teisingai pastebi, kad Vo
kietija tikrumoje tokių reikala
vimų neturi. Priešingai, Vokieti
jos sritis savinasi Rusija, Len- pramonę, kaip anksčiau jų buvo 
kija ir Prancūzija, ir tų kaimy- pasielgta su žibalu, žinoma, kiek- 
nų norus, kaip kalba kancleris, vienu atveju lauktina audringų 
vokiečių valdžia mananti taikin- derybų ir tik po to paaiškės, ar 
gai patenkinti.

*

Atlanto sąjungoj armijai at- 
sirpdusi nauja kliūtis. Neaišku-! 
mu kilo dėl skirtingų karei
viams atlyginimų. Atlanto armi
joje JAV kareivio atlyginimas 
tris kartus didesnis už italų ir 

’ prancūzų, kurių kareiviai į die
ną gauna 2 dol. 32 centus. Kitų 
kraštų kariams mokama: Belgi- 

’ jos — 2.09 dol., Anglijos — 0.80 
cent., Olandijos — 0.70 cent., 
Danijos -r- 0.20 cent. ir Norve
gijos — 0.15 cent. Atlanto są
jungos nariai tariasi kaip esa
mus skirtumus išlyginti.

♦

šiais laikais rasime valstybių, „u.o.uuu illOi\uo pa
kurtos jieško paskolų, bet negau- drąsinimas puolantiesiems. Ta- 
na. Atsiranda ir tokių vyriausy- čiau ir jam už tokias mintis, kaikurių' laikraščių akcentuoja- 
bių, kurioms siūloma pinigai, kaip anksčiau .gen. MacArthu- mą šių įstaigų simpatiją ir užuo- 
bet neima. I r’ui. teko pasitraukti iš politinės jautą?!

štai, Indonezija nepriėmė JAV veiklos. Skaitome laikraščiuose, kad
siūlomos paskolos, neatsižvel--------------- —---------------------------------------------------- --------------
giant, kad kraštui labai reika
linga finansinė prama. Ameri- ' ■ _
kiečių sąlygos, atrodo, irgi buvo ATSARGIAI, z KAD
nepersunktos. Jie reikalavo, kad Al E A BClk.ll IAI\VTI I Ai E
JAV doleriai nepatektų aplinki- NtArjINUVUT I UMt . . .
niu keliu komunistams, tačiau Kešeninio formato žurnaliukas rint federalinių bei vietos įstai- 
vyi iausybė, pritariant ir opo- ra§0, jOg žmogus nežinąs, ką jis gų įspėjimų vis daugiau ir dau- 
zicijai, šitokiomis sąlygomis pa-. gajjs parsinešti iš vaistines — giau atsiranda vaistininkų, kurie 
skolos atsisakė. Tai įrodo, kaip drugstore sveikatą ar mirtį .•Va-] prekiauja netinkamais vaistais, 
si jabna valstybė jautriai gina Einasi, įu neši garantuotas, jog'St. Louis viena vad. grandininė 

nonriUnnanmnmn , • . t • ' . . « « , '....- ..... . ...

simota suvalstybinti kaviaro 
pramonė, kuri nuo 1925 m. išim
tinai yra sovietiškų komisarų 
rankose. 1925 m. sutartimi So
vietų Rusija gavo konsesiją Kas
pijos jūroje žvejoti ir Irano pa
krantėse. Iš pat pirmų dienų 
žvejybos bendrovei tvarkyti įsi
taisė sovietų komisaras. Nors 
akcijų abi šalys turi po lygiai, 
50-50, tačiau žvejybos lobio so
vietai ima 90',«, Iranas turi pa
sitenkinti tiktai 10 U. Per metus 
sovietai pagamina apie 75 to
nas kaviaro, tai gamyba siekian
ti bemaž 2 milionus dolerių. Dėl
to Maskvai nesunku diktuoti šio 
produkto kainos ir pasaulio rin
koje. Rusų — iraniečių susitari
mas baigiasi šiais metais balan
džio mėn. ir Teherano vyriausy
bė šį pelningą verslą ketina per
imti į savo rankas. Valdžios nu
sistatymui neprieštarauja ir te
beveikianti sutartis, nes susita
rime yra pažadas, kad pasibai
gus konsesijai Teheranas nesi- 
tars su jokia valstybe. Tai šiuo 
metu dar labiau padrąsina ira
niečius nacionalizuoti ir kaviaro

PADĖKIM NAUJŲJŲ 
PILIGRIMŲ VAIKAMS

toliau pokiliuose bus patiekia
mas iraniškas ar rusiškas ka- 
viaras?

Gegužės 4 d. Bostono liot. 
skautų vietininkija rengia skau
tų išvyką__iškylą į Plymouthą.

Ten 1620 m. išlipo į krantą iš 
Mayflower laivo pirmieji "DP” 
— pilgrimai. Jie, kaip ir šių lai
kų tremtiniai, atvyko į šį kraš
tą laisvės troškimo vedami, no
rėdami būti sau žmonės. Iškylos 

(tikslas — supažindinti skautiš-
kun. Teofilis Palukaitis lietuviš-, kąjį jaunimą su ta kiekvienam 
kai visuomenei yra gerai žinomi, amerikiečiui brangia istorine 
kaip uolūs ir pareigingi kunigai. ' vjeta ir jos paminklais, 
atvykę iš tremties i U.S.A. ir Į Tačiau skautai vieni negali 
neradę užuojautos lietuviškoje gjos iškylos pravesti, nes per di- 
klebonijoje, šie uolūs ^kunigai, dėlės išlaidos susidarytų keliau- 
svečių teisėmis dirbo airiškose jnnĮ traukiniu ar autobusais. Jie 
parijose.

Portland’o (Oregon) arkivys
kupas panoro abu šiuos kunigus 
priimti j savo arkivyskupiją, 
pastoviam pastoracijos darbui, 
tarp svetimtaučiu, šiuo reikalu 
arkivyskupas atsiklausė ir Ro
mos kongregacijos. Kongregaci
ja savo atsakyme kun. P. Bra
zauskui uždėjo 15 dienų ir kun. 
T. Paulukaičiui 8 dienas ”bafls- 
mės" rekūlekcijų, už neva atvy-

«

Prancūzijos pasiuntinys Gran- 
dval, Saaro sričiai, atlyginimą 
gaus iš Saaro valdžios iždo. Tai 
dar viena tarptautinės teisės 
naujovė, kad diplomatams algas 
turi sumokėti ta šalis, kuriai jie 
akredituoti, pažymi ”New York 
Herald Tribūne".

*

John F. Dulles nurodė, kad 
nuomonių skirtumai tarp JAV ir kimą be pastarosios žinios. Pir- 
kaikurių britu dominijų, dėl ko-ma diskreditavus ir pažeminus 
munistinės Kinijos politikos, di-‘ svetimšalių akyse, leista tiems 
dina pavojus Tolimuose Rytuose.1 kunigams pastoviau įsikurti 
Stoka sutarimo yra aiškus pa- dviem metams arkivyskupijoje.

Kur čia rasim, tą taip dažnai

kviečia talkon visus Bostono ir 
apylinkių geros valios lietuvius, 
kuęie turi automobilius.

Prašome visus norinčius skau
tams padėti automobilių savinin
kus pranešti pasktn. Liudui J. 
Končiui, 328 E. St., So. Boston 
27, Mass. (telef. SO 8-7571) — 
ar jie apsiima dalyvauti šioje iš
kyloje ir kiek skautukų galėtų 
priimti savo mašinon. Tikslus 
laikas ir švykimo vieta bu3 pra
nešta vėliau.

ir

būti vienbalsiai

Brazaičio inter- 
tai-mes skaito-

mu”.
Taigi tokia yra MLT prezi-

...__  ... to laiško matyti, liu”? Išeina,kad nebesidomi tuo nuomonė apie Brazaičio
kad jam panešta misija liečia] klausimu, nemato reikalo, nebe- pareiškimą, kurios ne tik Puske-

.tik vieną reikalą: "kontaktuo
jant. su Pž, ALT bei LE-PLG 
atlikti paruošiamuosius darbus 
(programą) veiksnių konferen
cijai”. Tai nėra pavedimas kal
bėti visais klausimais Vliko var- 

„du. Tas Vliko pirmininko atsa
kymas tik patvirtjna T. šidiškio 
atsakymą. Ir jeigu Brazaitis no
ri pasakyti, kad jis Vilko vardu 
negalbėjo, tai nesuprantama, ko
dėl jis jiėško šmėklų T. šidiškio 
pareiškime, kuris pasakė tą pa-

' tj . . i '

palaitis, bet ir Brazaitis neturė-turi noro?
Jei jau taip, tai. yra būtina pa- tų pamato užginčyti, 

cituoti atitinkamas vietas 
MLT prezidiumo aplinkraščio, iš
leisto kovo 1 d., kaip tik ryšium 
su Brazaičio pareiškimais spau
dai (pabraukimai, mūsų): .

”1. MLT princiniai nėra atsi
sakiusi nuo savo reikalavimo

j§! šis pareiškimas datuotas be
veik prieš du mėnesius.’Jis iš- 

• siuntinėtas, kaip paaiškinimas 
MLT bičiuliams: Jo ligi! šiol ne
skelbėme, nenorėdami kurstyti 
nuotaikų. Tačiau Brazaitis, ,tuo 
pasinaudodamas, recidyviš k d i

turėti savo atstovą pačiame Vii- kartoja, kad MLT klausimas jau

”2. štai kodėl neįmanoma šiuo vadovybė taip mano. Pirma jis
ke savaime neaktualus, nes MLT

savo visišką nepriklausomumą.
. ‘ *

Po žibalo konflikto su Anglija 
Irane bręsta nauja krizė, šį kar
tą Irano valdžios žygis nukreip-

tu gausi tokius vaistus, kokius vaistinė gamino savo netinkamus 
prirašė tavo gydytojas. Anot mi-. vaistus, pavadintus — Surin

I

thritis, reumatizmą. New Yorke 
sveikatos įstaigos inspektoriai 
konfiskavo 14.688 butelių "Ce- 
regen”, "ąuinine brain tonicc”, 
kurie neturėjo ąuinino, bet 11% 
alkoholio.

Amerikiečiai per metus išlei
džią vaistams pagal receptus 
600 milijonų dolerių. Žurnaliu
kas siūlo Amerikos Farmaceutų 
Sąjungai priimti tokį įstatymą, 
koks esąs Kanadoje, čia pagau
tas vaistininkas pardavinėjant 
netinkamus vaistus netik nubau
džiamas 100 dol;, ir perspėjamas 
daugiau nenusidėti, bet tuojau 
atimamas leidimas ir uždrau
džiamas tas verslas.

Iš šių kelių pastabų mes gali
me susidaryti tokią išvadą, bū
tent: jei kam reikia vaistų, tai 
pasirink rimtą vaistinę ir labai 

i vo nurodyta, jog jie pagydo — rimtais atvejais pasitark su sa- 
burkitis, sciatica, lumbago, ar-1 vo daktarų,. A. M-kis

metu revizuoti MLT reikalą vi- skelbė, kad tatai tvirtina tik kaip tą 
mo įeiti į .Vliką:. , ■ MLT atstovas vykdomoje Tary-į . ”MLT atstovas vykdomoje Tary-Į

neto žurnaliuko, daugeliui ame-'pain Killer, kurių etiketėje bu-l 
rikiečių kibąs pavojus. Ir tai 
esąs tikras faktas.

Maryland’o valstybėje sveika-' 
tos departamento gydytojas dr. 
Samuel W. Goldstein paprašė 46 
valstybių 924 vaistininkus pa- 

I ruošti tam tikrus vaistus pagal 
parašytus receptus. Gautieji vai , 
štai buvę išanalizuoti ir gauti 
rezultatai gydytoją labai sukrė
tę. Iš 924 receptų 300 vaistų bu
vę sudaryta su klaidomis. 125 
iš jų sudarę tokius vaistus, ku
rie galėjo iššaukti pavojingus 
uždegimus,, Detroit FREE 
PRESS nurodė, jog kas ketvir
tas receptas buvęs paruoštas su 
pigesniais vaistais, negu gydy
tojo nurodyta recepte. FREE 
PRESS rašo: "beveik 30% gau
tų vaistų (skirtų pavojingai 
anemijai) buvę beverčiai...”

Michigano valstybės vaistų ir 
vaistinių dir. Orrin K. Gretįen- 
berger, tikrindamas rado; jog iš 
J2 pdtikrintų vaistinių . Pontiac 
miestely 8: paruošti vaistai iš 12 
receptų turėję, blogus kompo
nentus (shoddier įngrediepts). 
' JAV maisto ir vaistų admi
nistracija randa daug tokių vais- 

Įtininkų, kurie vaistus pardavi-
B. K. Naujokas Inėją be gydjętojo recepto. Nėžiū-

* ..!

boję M. Brakas. Jis tai pareiškė 
taip, jog ir tada sunku kitaip 
buvo tą pareiškimą suprasti, 
kaip tik taip, jog Brakas jam 
perdavė MLT nusistatymą ir d'ar, 
kaip ■ spaudos atstovams buvo 
pasakyta, prašydamas Brazaitį 
Amerikoje tą visiems perduo
ti... Dabar Brazaitis jau sako,' 
kad ir MLT prezidiumas yra tos, 
pačios nuomonės, štai' kas ir 
verčia mus paskelbti autentišką 
MLT prezidiumo nuomonę ir apie 
patį reikalą ir apie Brazaičio 
pąreiškimus.

Iš tikrųjų, MLT prezidiumas 
šiuo metu mano, kad nėra pras
mės forsuoti į Vliką įėjimo klau
simą,, bet kodėl? Ogi tik todėl, 
kad nėra vilties kakta pramušti 
tą sieną, kurią sudarė Vlike 
esančių grupių dalis. Ir kad Vil
kui reikia pačiam pasigydyti, 
MLT nelaiko savęs pakankamu 
vaistu. Ęet tai jokiu būdų hę^ 
reiškia, kad ALT įėjimo į Vliką 
klausimas būtų "neaktualus”, 

tvirtina Brazaitis.
• L.-

i 
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nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi:

Mielą bičiulį Rimvydį Bajoraitį ir visą šeima, 
■ I ■■ ' ■ '

jų tėveliui IGNUI.BAJORAIČIUI mirus,

Irena Dubauskajtė, Nįjolė Bružienė 
ir Vytautas Stroliav
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