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Mūsų valstybės ir tautos su
dėtingoj istorijoj, greta garbės 
ir didybės pasireiškimų, ištiki
mai seka ir skausmo įvykiai. Už' 
savąją laisvę, kalbų, savo pa
pročius ir tradicijas esam visad 
brangiai mokėję ir atidavę di
delę kraujo aukų. Mūsų prose
neliai, mūsų tėvai ir dabar mes 
patys esam laisvės troškimo au
kos. Laisvės, kuri perkama tik 
kova.

Birželis, ankščiau lietuviams 
primenantis pražydusios gamtos 
džiaugsmą, dabar mums pasida
ręs baisiųjų persekiojimų ir trė
mimų priminimu. Birželyje į 
Lietuvą įsiveržė šio šimtmečio 
pabaisa - komunizmas, birželyje 
tūkstančiai lietuvių tremtinių 
išvaryti mirčiai į tolimas Rusi
jos sritis. Ir nuo fcnų birželio 
skausmingų įvykių dabar nesi
baigiančia eile rikiuojasi lietu
vių tautos didžioji golgota.

Lietuvos nelaimės prasidėjo 
dviem galingiems kaimynams — 
Rusijai ir Vokietijai pasirašius 
sutartį, pagal kurių buvo pasi
dalyta įtakų zonomis Europoje. 
Po tos sutarties pasirašymo Lie
tuva ir jos artimieji kaimynai 
tuoj buvo okupuoti ir pradėti 
beatodairiniai naikinti. Tiesiogi
niai pirmųjų Lietuvos nelaimių 
kaltininkai ir buvo Vokietija ir 
Rusija. Vokietija, pralaimėjusi 
karą, buvo teisiama ir savo gėda 
nuplovė. Bet tada teisėjų tarpe 
sėdėjo didžiausias kaltininkas ir 
milijonų pavergtųjų naikintojas 
— Rusija. Mes, kurie tada ste
bėjom išniekintos taikos vaidi
nimus, sukepusiom lūpom šau
kėm: — Mes reikalaujam teisy
bės! Mes reikalaujam laisvės! 
Deja, tada mūsų šauksmo niekas 
neklausė. Tada prie Elbės žmog
žudžiai ir naivėliai džiaugėsi per
gale, o mes matėm, kad 
milijonai netenka laisvės 
išvaryti į vergiją.

Šiandien pasaulis kiek 
gėjo. Jis pradėjo įžiūrėti
nizmo veidą, bet dar neįsitikino, 
kad sujaukta pasaulio taika ga
lima atstatyti tik visišku komu
nizmo sunaikinimu, šiandien, 
kaip ir anomis tariamos taikos 
dienomis, dar žaidžiama su 
žmogžudžiais, dar tebemanoma, 
kad galimas su komunistais su
gyvenimas. Taip, su komunistais 
sugyvenimas dar galimas, bet 
tik iki to laiko, kada jie pajėgs 
laisvėj gyvenantiems suduoti 
tokį smūgį, nuo kurio jie nebeat- 
sigaus.

Už dabartinius mūsų ir kitų 
pavergtųjų tautų žmonių naiki
nimus, kaip ir po Rusijos — Vo
kietijos taikos sutarties pasira
šymo, atsakomybę neša visi tie, 
kurie sukūrė sutartimis ir paža
dais dabartinę pasaulio tariamą
ją taiką. Ne be kaltės čia ir 
Jungtinės Amerikos Valstybės, 
kurių tuometiniai politikai ru
sams dalino naujus vergus Jal
toje, Podsdame ir kitose konfe
rencijose. Todėl, mes, iš vergi
jos išbėgusieji, minėdrfmi tas 
mūsų tautų didžiąsias nelaimės 
dienas, esam priversti visiems 
kartoti: — Mes reikalaujam tei
sybės! Mes reikalaujam laisvės! 
Mes reikalaujam, kad nedelsiant 
būtų sulaikytas mūsų žmonių 

' naikinimas!
Baisusis birželis pavergtuose 

kraštuose dabar kartojasi kas 
dieną ir kas savaitę. Teisybės ir 
laisvės išsiilgusieji laukia, kada 

. bus sukurta tokia pasaulio jėga, 
• kuri tą siąubą pajėgs sunaikinti, 

Laisvės kraštuose gyvendami 
matome reiškinių, kurie nerodo, 
kad į tą tiksią einama greitu ir 
tiesiu keliu. Mes matome dar la
bai daug tūpčiojimo vietoje, mes 
matofne labai aukštai, vertinant 
tik savąją laisvę, bet
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VA” PIRMA KELIONĖ PASIBAIGĖ NERIBOTOM ATOSTO
GOM. UOSTO ADMINISTRACIJOJ TIK RUSAI. LIETUVIAI 
NEPRIIMAMI 1 ŽVEJYBOS MOKYKLĄ. -AR MES NEPER- 

DAUG. ĮTIKĖJOM FABRIKINIAM DARBUI?

H
į i • y II K -7I w

■ lA » 'N.
i - A

■j

P?

KAUNA

k

S /

F .

J

n
SJĮ

'' J’’ •

ni
a i

Įl.į

Pats uostas yra palaikomas | Laivų remonto dirbtuvėse sta- 
pakenčiamam stovyje. Įplaukimo ---- '
vaga gilinama iš kitur atveža
mom žemsemėm. Judėjimas pre
kybiniam uoste vidutinis. Bu
vusios Lindenau laivų statybos 
dirbtuvės yra paverstos remonto 
dirbtuvėmis, į kurias atplaukia 
laivai remontuotis ir iš kitų so
vietinių uostų.

Tarp remonto dirbtuvių ir ce- 
lulozės fabriko esančiame plote 
buvo pastatytos naujos laivų 
statybos dirbtuvės, gana didelio 
pajėgumo, manoma, kad tai ka
ro laivams statyti. Esama 3 sau
sų dokų laivų remontams.

tomi ir nauji laivai. 1951 metų 
pavasarį buvęs baigtas statyti 
didelis žvejybos laivas "Soviets- 
kaja Liti a". Buvę sukelta daug 
agitacinio ir propagandinio 
triukšmo, tačiau išplaukus į pir
mųjų kelionę paaiškėjo, jog ma
šinos neitnkamos ir laivas buvo 
pririštas neribotam laikui.

Uosto administracija yra vien 
rusų žinioj, lietuviai neprilei- 
džiarni. Yra viena žvejybos rio? 
kykla, ’šleidzianti žvejybos ka
pitonus. Lietuviai priimami la
bai sunkiai ir tik po labai nuo
dugnių poli*.-imi skrodimų. 1919 

__ m. tų mokyklų baigė 160 asme-

Į Vilties Draugiją paskutiniu 
metu yra įstoja:
165. Mačiuikienė Antanina,

Chicago..................  10 dol.
166. Vedeika Petras,

Detroit .................. 10
167. A LTS tVorcesterio

skyrius ..................100
Skelbiant Vilties Draugijos 

įstojusiųjų narių sąrašus buvo 
praleistas 124 eilės numeriu į 
Draugiją įstojęs Juodvalkis An
tanas iš Chicagos, įnešęs 10 dol.

Neįstojusieji į Vilties Draugi
ją, bet pritariantieji Draugijos 
■tikslams, kviečiami artimiausiu 
laiku pareiškimus ir pinigus sių
sti šiuo adresu: Viltis, 6820 Su- 
perior Avė., Cleveland 3, Ohio.
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KODĖL STALINAS 
NEGALI 

PASITRAUKTI?
Iš anapus Geležinės uždangos 

yra prasiskverbę j Vakarus ži
nių, kad Stalinas buvo pasiryžęs 
traukti nuo visų atsakingų pa
reigų, kurias jis dabar eina ir 
pasilikti gal tik "dvasios vadu” 
sovietuose. Mat, gydytojai esą 
jam aiškiai pasakę, kad jis turi 
tai padaryti ne vėliau kaip per 
6 mėnesius, jei jis nori dar kiek 
ilgiau pagyventi. Dėl to jis ir 
buvęs nutaręs nuo šių metų ba
landžio mėnesio tą gydytojų pa
tarimų vykdyti. Tačiau vykdy
mas tuo tarpu atidėtas neribo
tam laikui.

Atidėjimo priežastis __ neiš
spręstas klausimas, kas turi per
imti Stalino pareigas. Savo laiku 
Stalinas buvo tik partijos gene- 

. ralinįs sekretorius. Tada vistiek 
jo žodis buvo lemiamas, nors vy
riausybės priešaky stovėjo, pvz., 
Molotovas. Dabar, kai Stalinas 
išbuvo pats 11 metų vyriausybės 

' priešaky, ministerio pirmininko 
pareigos pasidarė daug reikšmin
gesnės, negu pirma. Kaip būtų, 
jei tose pareigose būtų kitas as
muo: ar jis, ar partijos genera
linis sekretorius turėtų lemiama 
žodį? Ir kas, būtent, kuriose pa
reigose būtų?

Pats Stalinas esąs linkęs savo 
įpėdiniu palikti Malenkovų. Ta
čiau partijoj daug šalininkų tu
ri ir Molotovas. Kilus Stalino pa
sitraukimo klausimui, tarp Ma- 
lenkovo ir Molotovo šalininkų su
sidaręs toks įtempimas, kad nei 
pats Stalinas, apie kurį sakoma, 
kad jis ligi šiol visada sugebėda
vo nesutarimus politbiure išly
ginti geruoju, nieko negalėjęs 
padaryti. Nieko kita nelikę, kaip 
tuo tarpu Stalinui dar pasilikti 
pačiam, nes, esą, tarp atskirų 
grupių įsivyravęs toks nesuti
kimas, ir jos turinčios savo ran
kose tiek galios, kad jų gražiuo
ju nesutaikius, esą, galėtų kilti 
net vidaus karas . . .

Tų žinių, žinoma, negalima 
patikrinti, bet yra neabejotina, 
kad jose yra nemaža panašumo j 
tiesą. Tų dviejų klikų rungtynia
vimas tikrai esąs persimetęs net 
j vadinamųjų "satelitinių” kraš
tų komunistus, kur irgi vieni 
nori Molotovo, kiti Malenkovo’ 
laimėjimo.

nu, iš tų tik 18 lietuvių, kiti ru
sai. Sekančiais metais lietuvių 
buvo dar mažesnis procentas ir, 
manoma, dabar visiškai nebepri- 
imami.

Be ankščiau suminėtų Klaipė
dos uostui priklausančių žvejy
bos laivų yra dar nemažas skai
čius didesnių kuterių, rusų sta
tybos, kurie registruoti Lenin
grade, žvejoja iš Klaipėdos, bet 
turi savo atskirą bazę.

Nežiūrint gan didelio Lietuvos 
vandenyse esančio žvejybos lai
vyno, žuvies produktų Lietuvos 
rinkoj beveik nematyti. Viskas 
išvežama į Rusiją. Mūsų žmonės 
žuvį Klaipėdoje tiktai užuodžia, 
bet toliau nuo pajūrio ir kvapo 
nebėra. Klaipėdos ju<xlojoj rin
koj esama žuvies, bet tik už ne
paprastai aukštas kainas. Juo
dąja rinka dabar užsiima rusės, 
dauguma NKVD ir kitų aukštų 
pareigūnų žmonos, nes jos turi 
tani laiko ir jaučiasi saugios. 
Kiti, neturintieji tos apsaugos, 
buvo ankščiau sulikviduoti.

kiekį tokių karštuolių. Pats da- • 
bartinis kompartijos sekretorius, | 
Thorezo pavaduotojas, parlamen- j 
to komunstų grupės pirmininkas 
Duclos, buvo sučiuptas bedavi- 
nėjąs įsakymus demonstrantams 
iš savo radiju aprūpinto automo
bilio, kuriame buvo rasta ir 
ginklų ir du paštiniai karveliai! 
Ir Duclos buvo patalpintas į ka
lėjimą su šimtais "bendramin
čių". Tokiu būdu nors kartą nu
kentėjo ne tik vykdytojai, bet 
ir kurstytojai.

Vidaus reikalų ministeris įžiū
rėjo komunistų riaušėsi pasikę- 
sinimą prieš valstybės saugumą 
ir pradėjo plačius tardymus. Vi
soje Prancūzijoje iškrėstos kom
partijos būstinės, sukonfiskuoti 
glėbiai inkriminuojančios me
džiagos — dokumentų.

Tai pirmas po karo toks rim
tas Vyriausybės reagavimas 
prieš Maskvos tarnus — prieš 
Kremliaus penktąją koloną Pran
cūzijoje.

Astuonioms dienoms praslin
kus po Duclos arešto komunisti
niai sindikatas CGT paskelbė vi- 

, . , , - . sutina visame krašte steika.
leistos dažytojų komandos ir Treeiadienį _ birželio mėn. 4 (1.

' turėjo sustoti krašte traukiniai, 
, autobusai, elektra, gazas, ka- 
I syklos, fabrikai ir 1.1. Įsakymai 
I buvo griežti. Visuomenė su neT 
kantrumu laukė, kas gi čia bus. 
Nekomunistiniai sindikatai pa
sisakė prieš streiką, nes jo prie
žastis nieko bendro su darbinin
kų reikalais neturi. Vyriausybė 
irgi pasisakė, kad tokio jKolitinio 
streiko netoleruos ir išvakarėse 
areštavo kelis šimtus "vadukų" 
jų situacijai patikrinti...

Nepaisfant visų kompartijos 
pastangų, jų kvietimo streikuoti, 
darbininkija nepaklausė! Tai 
pirmas toks visuotinas komu
nistinio streiko nepasisekimas 
Prancūzijoje. Birželio 4 d. ryte 
Paryžius nejautė nei mažiausio 
skirtumo, palyginus su' kitomis 
darbo dienomis. Autobusai ir po
žeminiai traukiniai ' normaliau
siai veikė ir nei policijai, nei ka
riuomenei neteko įsikišti. Va
kare buvo suskaičiuota, kokiuose 
fabrikuose kiek darbininkų strei
kavo. Pasirodė, kad streikavo tik 
27r darbininkų ir tik kai ku
riuose priemiesčių fabrikuose...

Reikia tikėtis, kad Prancūzi
jos kompartijos vadovybė iš savo 
Maskvos viršininkų gaus už tokį 
fiasko ir susikompromitavimą 
gerą ataskaitą.

Prancūzija visu rimtumu pa
sekmingai šalina ne tik finansi-1__
nes, bet ir politines krašto sun- pesčio, pritapti. Tarp tų, be abe-1

V

ifi t

Dail. Z. Kolbos paveikslas, vaizduojantis Lietuvos ir Lietuvos kaimynų pavergimų
■>.

Prancūzija rinitai pasipriešino komnnistah
Komunistų maištas suardyti ūkinį at sigavimą. Iškrėstos visos ■ komunistų 

būstinės. Darbininkija nepaklausė streikuoti

Gana skaitlingi Prancūzijos 
komunistai mažai tepasireiškė 
per pastaruosius kelioliką mė
nesių. Jų veiklos "pasyvioji fa
zė” prasidėjo maždaug nuo to 
laiko, kai Maskva pasiėmė pas 
save "gydyti” jų vadų — parti
jos generalinį sekretorių — Tho- 
rezų.

Tiesa, komunistų naudai ilgai 
dirbo nesunormalėjantis Pran
cūzijos gyvenimas — krašto fi
nansiniai sunkumai ir visuotinas 
nepasitenkinimas "nesugeb a n -

čiomis valdžiomis".
Dabartiniam vyriausybės še

fui nepriklausomajam Pinay 
paėmus labai kritišku momentu 
į savo rankas valstybės vairą ir 
tiesiog stebuklingai išlaviravus 
iš ūkinių ir politinių sunkumų, o 
svarbiausiai iš infliacijos pavo- nigo negaili. Į darbą buvo pa-'

jo laikas ką nors daryti — veik
ti. Generolo Ridgway atvykimas 
į Paryžių komunistams pasirodė 
gera proga pabandyti pademons
truoti ir pakenkti pozityviems 

1 vyriausybės planams ...
Maskva tokiems reikalams pi-

jų, krašte dvilktėlėjo pasitikėji-

* *
Aukščiau patiekti duomenys 

ir palyginimai gal paryškins esa
mas gyvenimo sąlygas he tik 
pajūryje, bet ir likusioje Lietu
voje. Reikia prisiminti, jog žve- 
jiis vis dar turi geresnes gyve
nimo sąlygas, negu fabriko ar 
kolūkio darbininkas. Kita vertus 
žvejų luomas dabartinėje Lietu
voje yra smarkiai išsiplėtęs, bet 
lietuvių, dirbančių žvejyboje, 
yra žymiai mažiau negu atvež
tųjų rusų.

Jei išlaisvintos Lietuvos ūki: 
privalės patenkinti Lietuvos vi
daus rinkos ir minimalias žuvies 
eksporto galimybes, jai bus rei
kalingas didesnis ir daug geriau 
organizuotas žvejybos laivynas, 
negu dabar rusai laiko Klaipėdo
je. Todėl grįžtant prie žvejybos 
klausimo bendrai, atkreiptinas 
dėmesys, kad ir žvejyba, šalia 
kitų ūkio šakų, yra mums bega
liniai svarbi. Turėdami pajūrį ir 
uostus ateityje negalėsime ap
lenkti didelių jūrinės produkcijos 
galimybių. Jei kraštai, turintieji 
gausius gelmių turtus ir išbujo
jusią pramonę (pvz., Belgija, 
Anglija) taip intensyviai daly
vauja jūrinėj gamyboj, tuo la
biau reikės ir mūsų tautai nu
sikreipti į jūrą žymiai platesniu 
mastu.

Ta proga siūlosi ir dar vienas 
klausimas: ar ne perdaug esame 
įtikėję į fabrikus? Yra eilė lais-' 
vesniųjų verslų, kur mūsų žmo
nės galėtų, padėję šiek’tiek rū-

mo vėjelis. Labai greitai dauge- miestuose ant tvorų ir mūrų pa- 
lio prekių kainos krito ir franko sįroclė užrašai ”US go home ...” 
vertė laisvojoje rinkoje pakylo 'fačiau nesnaudė ir antikomunis-| 

finis elementas ir tokie užrašai 
Susidarė palanki . atmosfera' pridėjus dvi raides greit buvo 

užtraukti vidaus paskolą krašto beveik visur pataisytįi į ”URSS 
atstatymo ir moderninimo rei- go home ...” arba pakeisti į rek- 
kalams. I’rieš kelis mėnesius laminį: ’ 
apie tokios paskolos užtraukimą 
negalėjo būti nė kalbos, tačiau 
Pinay padarė tai, kas neseniai

apie 25'v.

nepaisoma į vergija atiduotųjų 
šauksmų.

Baisųjį birželio minim mes, 
mini mūsų kaimynai, mini visi 
pavergtieji. Dabar yra tikra pro-|buvo neįmanoma. Jo vidaus pa- 
ga drųsiai ir aiškiai pasakyti, skolos lakštų pardavimas pralen- 
kad mes žinom už kieno klaidin-Įkė visas viltis. Kraštas suprato 
gos politikos supratimų mes reikalų ir parodė noro rimtai 
kenčiam ir todėl teisėtai reika-1 vyriausybei padėti. Bankuose 
laujam, kad skriaudos būtų ati
taisytos. Ir mes turim įsisąmo
ninti, kad visi tie dideli šio ar 
kito krašto veikėjai, kurie taip 
mėgsta kalbėti apie izoliacioniz- 
mų, iš mūsų neturi susilaukti jo
kios paramos. Visokie izoliacio- 
nizmai yra ne kas kitas, kaip tik 
mūsų tautos kančių kelio prail-

US go home ... via Pan 
American ...”

Nepavykus lozungų ofenzyvai 
buvo bandyta veikti visuomenės 
nuotaikas kitaip. Išklijuoti gau
sūs įvairiaspalviai plakatai vaiz
duoju fantastiškus mikrobus ... 
protestai 
Korėjoje, 
nerolų ...

Rimtai 
stangos sudarė tik progos pasi

prieš mikrobinį karti 
ir prieš mikrobinį ge-

is

tiesiog eilės žmonių stovi — ne
ša pinigus. Be paskolos lakštų 
pirkimo banknotais, buvo daug 
žmonių, kurie nešė, vyriausybei- Jūokti? bet “partiečius? matyti, 

lengva sufanatizuoti, nes po to
kio "mūrinio" parengimo ir po 
"ugningų” antiameriko n i š k ų 
straipsnių spaudoje (už kuriuos 
dienraščio "Humanitė” redakto
rius atsidūrė už grotų) buvo 
duotas įsakymas demonstruo
ti... prieš Europos okupaciją...

i žinoma, tokia demonstracija 
Tokia padėtis labai blogai pa- buvo uždrausta, bet kompartijai 

nervams, nebuvo kelio atgal ir demonstra- 
pranašavi- cija įvyko. "Taikos partizanai” 

šaa ir nurodo būdus, kaip' tą i mai apie artimą "kapitalistinio apsiginklavę skustuvėliais nu- 
priešą greičiausiu keliu galima pasaulio” bankrotą ir prancūzų sagstytomis ir gelažgaliais ap- 
sunaikinti. Tik komunizmo mir- kompartijos paklusniai perduo-. kaustytomis lazdomis puolė įvar
tyje mes galim prisikelti iš kan- damas tų tvirtinimu aidas, štai- ką dabojančią policiją...
čios ir vėl išeiti į,laisvę. Kito ga net ir kiek raustelėjusiai vi- Polįpijos Prefektūra pamatė, 
kelio nėra ir nereikia pasiduoti suomenei pasirodė tik paprastas kad čia nebe demonstracija, o at- 
jokiems apgaudinėjimams.

B. G;
1 * *■ j * ’ *4

ir savo sutaupąs auksu. Per pir
mas tris dienas po vyriausybės 
kvietimo į Prancūzijos Banką 
suplaukė per 17 tonų aukso! Pa
ti vyriausybė- būdingai kreipia- 

ginimas į nežinomus .tolius. Tai s> į'gyventojus per spaudą-ir 
reškia, kad mes dar būsim palik- radiją kviesdama Visus dalyvau
ti tolimesniam naikinimui. Mes, ti Akcinėje Bendrovėje, kurios 
išėję kančių kelią, neturim bijoti vardas yra PRANCŪZIJA, 
aiškiai, pasakyti, kad mūsų drau-' ' 
gai ir visa mūsų parama tiems, veikė kompartijos 
kurie aiškiai sako kas yra prie- Kremliaus "žynių”

1 
visiškai į

visuomenei tokios pa

i neišmanėlių liaupsėjimais. viras maištas ir pasistengė su-i kūmų priežastis. jonės, nepaskutinių vieta savo
Į Prancūzijos komunistams atė- gaudyti į "cypę” kuodidžiausį| J. Masiulis, Paryžius [galimumais užima laivininkystė

ir žvejyba.
Kų gi duoda fabrikas.? Maža 

uždarbį, monotoniška, įkyrų dar
bų, varginantį, iki nervingumo, 
"pisivorką”, dažniausiai dulkinų 
ir nehigieniškų aplinkumų, jokių 
pažangos galimybių, nieko naujo 
neišmokstama, atropuojama sa
varankiškumas ir iniciatyva.

Viso to žmogus išvengia dirb
damas jūroj. Jo ir pajamos di
desnės, ir oras sveikas, ir laikas 
jam suteikia vis daugiau patyri
mo. Neužkirstas kelias ir į sa
varankiškų veiklų. Investicija 
čia nėra neįmanomai didelė, pa
tyrusiam žmogui labai apaimo-

( Perkelta i 2-r« pusL )
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Ohio Lietuvių Leidybos Bendrovės, 
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Ohio. Telefonas: ENdicott 1-4486. Iš- 
eina kiekviRia ketvirtadieni. Redakto
rius Balys Gaidžiūnas.

įregistruota kaip antroB klasės 
siunta 1915 metų gruodžio 6 d., Cle
velande pagal 1879 m. kovo 3 dienos 
įstatymų.

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

ĮVYKS CLEVELANDE

KAS ir KUR

Kai naujieji ateiviai pirmiau-j paramos. Juk jaunimas yra mū- 
sia pradėjo reikštis ir garsėti — -i—•*-*- J---- !,x!- —
šachmatų žaidynėse, vienas iš 
senųjų ateivių prieš dvejus me
tus rašė Worchesteryje išeinan
čiame savaitraštyje "Amerikos 
Lietuvis”, apgailesta u d a m a s, 
kaip dabartinės lietuvių kartos 
yra fiziškai susilpnėjusios, kad 
tik tokiame "sėdėjimo ir galvo
jimo sporte” tesugeba pasireikš
ti. Esu kodėl neiškyla nauji lie-

• Liet. Diplomatinės Tarnybos p’ienerių metų sutartį su Indiana 
šefas S. Lozoraitis, lankęsis tar- University, dėstyti Amerikos 
nvbos reikalais Londone, sugrį-į karių lakūnų grupei lietuvių kal- 
ŽO-j—Roma. Londone, min. B. K.
Balučio lydimas
Foreign office.
• VLIKo ir VT 
kis tarnybiniais 
si Šveicarijoje. Tarėsi su Dr. A. 
Geručiu ir S.

I

I

buvo priimtas

narys T. šidiš- 
reikalais lankė-

Garbačiausku.
savaitę, atidarant 
vasarvietės Stony

• Praėjusių 
Pr. Lapienės
Brook sezonų, dalyvavo per 300 
svečių, lietuvių intelektualų. Bu
vo įvairi ir įdomi programa.
• Sandaros seimas įvyks Cleve
lande liepos mėn. 5 ir 6 d. Lie
tuvių salėje.
• Gegužės 31 d. vėžio liga mirė 
Lietuvos kariuomenės karinin
kas ir operos solistas VI. Iva
nauskas. Palaidotas birželio 4 d.

sų ateitis ir viltis. Todėl, jeigu 
jis eina j gyvenimų doru keliu, 
lietuvišku keliu, nesitenkinda
mas vien tik "good time” turė
ti, dargi pats organizuotai ver
žiasi į grožį, — lietuvių visuo
menės šventa pareiga nestovėti 
nuošaliai, bet savo dėmesiu ir 
gausiu atsilankymu į žaidynes 
suteikti dar daugiau noro ir nuo- 

...__,------ ------- „------- — taikos mūsų jaunimui siekti
tuviai stipruoliai, „ boksininkai J sporto viršūnių ir idealo — 
kaip J. žukauskas-Sharky ir ki- J "Sveikame kūne — sveika dva- 
ti, išgarsinę lietuvius Amerikoje šia”, 
ir visame pasaulyje. I

Kiek ano lietuvio priekaištas 
naujiems ateiviams yra teisingas 
ar neteisingas — čia nenagrinė
sime. Į tai atsakymų duos gyve
nimas ir mūsų jaunimas.

Pernai Toronte įvykusios pir
mosios Šiaurės Amerikos lietu
vių sporto žaidynės gražiai pa- 

I demonstravo lietuvių jaunimo 
veržlumų j sporto aikštes, į or- 

Lietuvių Studentų Sųjungos'ganizuotų fizinio lavinimosi ju-

b*
• Komunistai Lietuvoje giriasi, 
kad jie pradėjo leisti dar vienų 
propagandinį, savaitinį laikraštį 
"Tarybinis studentas”.
• Muzikas Strolia, neseniai at
vykęs iš tremties, įsikuria De
troite.

Tikrasis' sportas yra ne žiau
riose ristynėse, kur vieni ki
tiems gyslas ištampo, rankas ir 
kojas laužo, arba ne bokse, kur 
vieni kitiems plaučius atmuša,

nosis subalnoja, veido išvaizda 
pakeičia, bet tikrasis sportas yra 
grožio, gracijos, plastikos, este
tikos, ritmikos, judėjimo ir gy
vumo harmonijoje. Tikrasis 
sportas jaunimų fiziškai formuo
ja, bet ne deformuoja, jo gyveni
mų ilgina, bet ne trumpina.

Laukdami Clevelande įvyk
siančių antrųjų šiaurės Ameri
kos lietuvių sporto žaidynių, ku
rios mums turi būti kaip ant
roji Mažoji Olimpiada, pasisten
kime sudaryti tinkamiausias sų- 
lygas, kad mūsų sportiškas jau
nimas ir svečiai sportininkai iš 
kitų lietuvių kolonijų nebūtų 
apvilti ir kad mes patys turėtu
me didelio džiaugsmo.

Ed. Kamėnas

Anglų kalbos gramatika
J. Kukanauza ____ _____ 2.00

Altorių šešėly
Mykolaitis - Putinas ...........$4.00

tAlgimantas I
V. Pietaris _______ .......... 1.50

Algimantas II
............2.00

Balutis
J. J. Bačiūno leidinys ............ 1.50

Baltaragio malūnas
K. Boruta________ _____ 2.50

Beržų pasakos
O. B. Audronė (eilėraščiai) 1.50

KLAIPĖDA ŽVEJYBOS BAZĖ

• Lietuvių Studentų Sųjungos ganizuotą fizinio lavinimosi ju- 
J.A.V. Rinkiminė Komisija pra-j dėjimų. Tada pasiekti rezultatai 
neša, kad rinkimai į Sųjungos j leidžia mums daug tikėtis iš 

mūsų jaunimo.
Lietuvių sporto klubai nesi-

žemės Ūkio Akademijoje 14-ai 
studentų buvo įteikiami baigimo 
diplomai. Diplomus ir pagyri
mus gavo: Garuolis, Rakauskai
tė, šalčius ir Vainauskas.

Kauno muzikos mokykla da
bar vadinama muz. Gruodžio 
vardu.
• Aktorius Vitalis Žukauskas 
kaip praneša Sandara, pasirašė

Centrinius Organus: Centro Val
dybų, Revizijos Komisijų ir Gar
bės Teismų pratęsiami iki š. m. 
birželio mėn. 17 d.
• Inžinierius Benediktas Ka
minskas, tarnavęs Nepriklauso
moj Lietuvoje Žemės Ūkio Mi
nisterijoje vyresnioju matininku 
dabar sėkmingai įsikūrė Cali- 
fornijoje ir dirba prie Los An
geles miesto planavimo.
• Chicagos lietuviai džiaugiasi 
ir atsidžiaugti negali lietuvišku 
alum. Lietuviškų alų geria ir 
blaivininkai. Sako, kad geriant 
lietuviškų alų blaivybė nesulau
žoma.

Ačiū Rėmėjams!
Prenumeratos pratęsimo pro

ga DIRVOS spausdinimo prie
monėms pagerinti aukojo šie 
skaitytojai:
Jurevičius J., Chicago 1 
Krulikas K., Brooklyn 
Merkys Jonas, Hartford 
Barčas A., Bellwood 
Kavaliauskas, Petras,

Melrose Park 
Kveselis K., Nevvington 
Racila J., Cleveland 
Radzvickas P., Ann Arbor 
Abramaitis M., Toronto 
Vitkus K., Maspeth 
Zitikas Ign. Maspeth

$2.00
1.00
1.00
1.00

1.00
1.00
2.00
2.00
1.50
1.00
1.00

• "Margučio”-naujasai numeris, 
skirtas birželio mėnesio baisu
mams paminėti, pasirodys laiku. 
Šiame numeryje skaitytojai ras 
ir skaitymų ir atvaizdų, pritai
kytų birželio baisumams pami
nėti.

• Kai Clevelande prasidės SLA 
47-tas Seimas, tuo pat laiku Chi- 
cagoj prasidės Respublikonų 
partijos konvencija kandidatui į 
prezidentus ir viceprezidentus 
nominuoti.

(Atkelta iš 1-mo pusi.)
kanti. žvejybos laivai gerai už
dirba, įdėtas pinigas išsiperku 
per ketvertų-penketų metų, o 
kartu su investicija yra ir ne- 

x_.__ , priklausomas pragyvenimo šalti-
tenkina vien tarpusavėmis var-1 nis suteikiąs daug aukštesnį 
žybomis. Jie jau seniai yra už
mezgę draugiškus ryšius su ki
tų tautybių ir amerikiečių spor
to klubais ir dažnai dalyvauja 
žymesnėse Amerikos sporto var
žybose, garbingai atstovaudami 
lietuviškas spalvas. Toli nerei
kia j ieškoti pavyzdžių. Štai Cle
velande sėkmingai veikius "žai
bo” klubas ir jo paskiri iškiles
ni sportininkai bei sportininkės 
dažnai minimi Ohio valstybės ir 
Clevelando miesto sporto žaidy
nių pirmose viętose.

Antrosios šiaurės Amerikoš 
lietuvių sporto žaidynės įvyks 
1952 m. liepos 4, 5, 6 dienomis 
Clevelande. Jos žada daug kuo 
pralenkti pirmąsias žaidyries To
ronte. * išfg ig

Ryšium su tuo Clevelando lie
tuvių kolonijai tenka didelė gar
bė ir atsakomybė. Tokie ir pa
našūs įvykiai negali apsieiti be 
visos lietuvių visuomenės nuo
širdaus pritarimo ir visokeriopos

darbo atlyginimų negu fabrikas.
Suprantama, ne visiems tai 

priimtina, ne visų amžius, fizi
nis pajėgumas, būdo ir tempe
ramento savumai, leistų gerai 
jaustis jūriniame darbe, čia te
norima pabrėžti, jog visuotinas 
užsikasimas fabrikuose nėra 
naudingas, jog aktyvesnis ele
mentas turėtų išsiveržti į įdo
mesnius ir naudingesnius vers
lus, kurių yra įvairiausių. Laivi
ninkystė ir žvejyba tik šia proga 
ryškiau iškeliama.

Komercinės žvejybos industri
ja J. Amerikos Valstybėse labai 
išaugusi ir jbje pritapti mūsų 
žmonėms, turint gerų norų, nėra 
neįmanoma. Daugiausia žuvies 
pagaminama-'-yra Pacifico pa-

ir programa įvyko Merchandise 
Mart dangoraižyje. V. M. Stul
pinas turi tarnybų jaunamečyj 
teisme. Jis yra teisėjo padėjėjas. 
Minėtų kursų mokslo metu yra 
dėstoma profesionališka ir biz- 
niška etika ir gyvenimo pasise
kimo taisyklės. Kalbų sakymo 
pratybose rišami rasinio bei tau-

• V. M. Stulpinas, plačiai žino
mas lietuvių veikėjas Chicagos 
politinėj dirvoj ir uolus tautiškų 
reikalų rėmėjas, baigė augštes- 
nįjį Dale Carnegie iškalbos kur
sų ir šeštadienį, birželio 7 d., 
kartu su kitais tų kursų baigu
siais gavo dilpomų. Ceremonijos J tinio sugyvenimo klausimai.

BALTARAGIO MALŪNAS
KAZYS BORUTA

Iš KNYGOS "BALTA RAGIO MALŪNAS"

Prieš pat aušrą išgirdo Baltaragis 
skardų eržilų žvengimą ir pabudo. Pa
galvojo, negi Girdvainis būtų suradęs 
savo obuolmušius ir atvažiavęs. Neži
nojo Baltaragis, niekur neišeidamas iš 
savo malūno ir tik savo sielvartu gy
vendamas, kad Girdvainio obuolmušiai 

■ seniai jau buvo žuvę ties Gaidžgalės 
karčiama.

— Ar nesapnuoju? — paabejojo, 
, bet čia pat vėl išgirdo, kaip trinktelėjo 

priemenės durys ir suprato, kad tai 
Jurga išbėgo pasitikti savo jaunikio. 
Tadį nudžiugęs atsikėlė ir, užsimetęs 
kailinius ant pečių, išbėgo ant kiemo.

Vos išėjęs pro duris, pamatė, lyg 
' Jurgos šešėlis šmėkštelėjo ant ežero pa

kriūtės ir dingo, o paskui pasigirdo dar 
skardesnis eržilų žvengimas, nustelb
damas šniokščiančią audrą.

— Jurgele mano, kur tu? — nusi-

"krantėse: Californijoj ir Wa- 
shington valstybėse. San Pedro 
(Los Angeles priemiestis) yra 
didžiausias Amerikos žvejybos 
uostas ir, kiek girdėti, tenai ne
sunku toj srity darbo rasti.

Atlanto pakrantėse žvejybos 
industrija stipriausiai išaugusi 
Massachusetts valstybėje, kurios 
svarbiausi centrai: Gloucester, 
Boston ir Netv Bedford. čia nau
jam žmogui sunkiau dėl griežtų 
unijos suvaržymų, išskiriant da
linai New Bedfordą, kur jau ke
letas lietuvių tremtinių ir ne
mažai latvių sėkmingai žvejoja.

Lengviau būtų pritapti Maine 
valstybėje, Netv Jersy pakran
tėse ir toliau į pietus. Ypač Flo
ridoj krabų žvejyba yra gana 
prieinama ir neblogų pragyveni
mų teikianti.

Dulkės raudonam saulėleidy
V. Ramonas_________ .”.__ :

Darius ir Girėnas
Jurgėla ________________

Debesys plaukia pažemiu
A. Baronas ____________

Didžiosios atgailos
R. Spalis ___ :___________

Doleris iš Pittsburgho
Stepas Zoharskas _______

Gintaro pasakos
Teta Rūta _______________

Gintariniai vartai
N. Mazalaitė____________

Kazimieras Sapieha
B. Sruoga __

Kuprelis
Ignas šeinius __________ 2.00

Lietuvių kalbos vadovas
Red. prof. Skardžius_____ 4.50

Lietuviškos pasakos
J. Balys________________ 2.50

Lietuvių poezijos antologija
J. Aistis ir A. Vaičiulaitis 6.00

Lekučio atsiminimai (jaunimui)
A. Giedrius ____________  1.50

Lietuvių archyvas
Bolševizmo metai _____.. 3.00

Mėnuo vadinamas medaus
N. Mazalaito __________ 2.50

Medinis arklys
Eric VVilliams

3.00

1.50

2.50

3.50

0.80

0.35

2.00

_ 2.50

P. Mažeika
(Pabaiga)

si

STONY BROOKLODGE
I’R. LAPIENĖ, Vedėja

Kas mėgsta maudytis jūrų vandenyse, žavi- 
gamta, džiaugiasi jaukia lietuviška atmosfera,

BROOK, LONG ISLAND. čia ideali vieta įvairiems 
pobūviams bei piknikams.

Kambarius atostogoms ir dienas įvairioms išvykoms 
prašome rezervuoti raštu, adresuojant: Mrs. Lape, Stony 
Brook, L. I., N. Y., Telefonas Stony Brook 586.

Susisiekimas autobiliais 25 arba 25 A keliu; arba iš 
Jamaica stoties Long Island traukiniu į Stony Brook. 
Stotyje svečius pasitinka vasarvietės mašinos.

taragio dėmesio. Jis visas susikaupęs 
klausėsi nesuprantamo žvengimo, nu
jausdamas nelaimę.

Su drebančia širdimi puolė atgal j 
trobą, įbėgo į seklyčią, — taip ir yra, 
kaip nujautė: nėra Jurgos, o patalas 
dar šiltas. Matyt, ne tik jam pasirodė, 
bet ji tikrai išbėgo, kai trinktelėjo prie
menės durys.

Ak, ta vakarykštė laimė! Kokia ji 
buvo apgaulinga.

Kaip pamišęs išbėgo Baltaragis at
gal į kiemą, dairosi aplinkui ir nieko 
nesupranta.’Tiktai žvilgtelėjęs Į tą pu
sę, kur pro audros debesis lėkė pažeme, 
lyg vejama, mėnulio delčia, viską su
prato Baltaragis ir apmirė vietoje.

Ant mėnulio rago sėdėjo velnias, 
— Baltaragis gerai jj pažino, tai buvo 
jo bernas — Pinčukas, — iš nepaprasto 
džiaugsmo kabaldavo arklio kanopo
mis ir žvengė visa gerkle,, net susiries
damas. ' •

— Tai nelabasis džiaugiasi savo 
darbais, — 
sai. nusiminė.

gandęs šūktelėjo Baltaragis ir nubėgo 
prie ežero pakriūtės, kur matė lyg Jur
gos šešėlį.

Bet tenai nieko nebuvo.
Tiktai žemai pakalnėje šniokštė 

sukilęs ežeras ir kraupioje mėnesienoje 
skardeno nejaukus eržilų žvengimas. 
Visai toks pat kaip tada, kai buvo at
važiavęs Girdvainis piršlyboms.

— Kas čia dabar galėtų būti? — 
stebėjosi Baltaragis ir dairėsi aplinkui.

Bet nieko nebuvo matyti. Nei Jur
gos, nei Girdvainio, nei jo obuolmušių 
žirgų. Negi būtų spėję išvažiuoti, jam 
nei žodžio nepasakę? Bet iš kur tada 
tas žvengimas? '

Nieko nesuprasdamas Baltaragis
žvalgėsi aplinkui su stingstančia širdi- O Pinčukas irgi pamatė Baltaragį, 
mi. Antroje ežerojjusėje švietė -gaisro stovintį vienplaukį kiemo viduryje. Nu- ■ 
pašvaistė. Tai degė Gaidžgalės karčia
ma. Bet gaisras ilgiau nepatraukė Bal-

* l , ■

1.20

2.00

3.50

Motulė paviliojo
Lazdynų Pelėda -______0.60

Meškiukas Rudnosiukas
Vytė Nemunėlis __________ 2.00

Namai ant smėlio
J. Gliaudą............................. 2.00

Nemunas
St Kolupaila __________ 2.50

Nuo Imsrės iki Orinoko
' A. Sabaliauskas _________2.50
Our Country LIthuania

V. Augustinas ___________5.00
Princas ir elgeta

Mark Twain_____
Pirmas rūpestis

Jurgis Jankus__
Pragaro pošvaistės

V. Alantas________
Partizanai už gelež. uždangos 

Daumantas ____________ 2.50
Pietų vėjelis

Vytė Nemunėlis —_
Paklydę paukščiai

Jurgis Jankus ______
Ramybė man

J. Kėkštas_________
Raguvos malūnininkas

V. Tamulaitis ______
San Michal knyga 

Axel Munthe ______
šventieji akmenys

1 Faustas Kirša „■____
Tėvų pasakos

A. Giedrius _______
Tolimieji kvadratai

J. Grišmanauskas ...
Tautosaka apie dangų

J. Balys_____ ______
Tautosakos Lobynas

J. Balys________________ 3.00
Vieneri metai ir viena savaitė

B. Gaidžiūnas __________ 1.50
Valentina

A. Vaičiulaitis _____
Varpai skamba

Stasius Būdavas____ ____ 2.50
žemė

Red K. Bradūnas    4.00

1.00

2.20

0.80

0.25

2.60

2.00

1.90

2.00

0.60

2.00

2.00

Visos knygos siunčiamos paštu. Užsakant pi
nigus siųskite: DIRVA,

6820 Superior Avė.,
Cleveland 3, Ohio

LIETUVIŲ TAUTOSAKOS LOBYNAS
Redaktorius — leidėjas Dr. Jonas Balys

Dvi dalys kartu įrištos: Dvasios ir žmonės, 166 sak
mės, 126 psl.; Liaudies Magija ir Medicina, 94 psl.

Knyga didelio formato, spalvotas viršelis, pieštas 
dail. V. K. Jonyno.

Kaina $3.00. Gaunama Dirvoje.

net malūnas visas sudrebėjo ir Balta
ragis išbalo kaip drobė.

— Cha-cha, i-cha-cha! — žvengė 
Pinčukas visa gerkle tiesiai Baltaragiui 
į akis. — Norėjai mane apgauti, nete
kai ne tik žento, bet ir dukters.

Iš to velniškb smagumo Pinčukas, 
prisiminęs senus laikus, pradėjo sukti 
malūno sparnus. Tuščias malūnas ūžė 
visais garsais, susimaišydamas su vel
nio žvengimu ir audros staugimu.

Baltaragis stovėjo vietoje, nesuju
dėdamas ir taip nusiminęs’, tarsi že
mėn įsmukęs. Dabar jis viską suprato.

— Jurgele mano, dukrele mario, — 
kartojo stingstančios Baltaragio lūpos,
— tai aš tave pražudžiau.

— O Pinčukas, sukdamas malūno 
sparnus, taip įsismagino, kad visai ne
sivaržydamas tyčiojosi iš savo buvusio 
šeimininko. Rodė jam liežuvį, kaišiojo 
špygas, baksėjo ragais ir visaip kitaip 
šaipėsi. sparnus ant Udruvės ežero1’ stataus

Bet Baltaragis, pritrenktas savo kranto. • ■ . ’ _•
pagalvojo Baltaragis ir vi- nepakeliamos neląimės, visai jo nepaisė 

ir nieko nepastebėjo. Jis iš to skausmo : 
visas sustingo ir tarsi suakmenėjo. . i

Tada nuo įsisiautusio Udruvės eže
ro pakilo ddižiulė audra, Suūžė, sušniok
štė ežeras, griaudamas savo krantus,

dangus kryžiumi sužaibavo, ir trenkė- 
perkūnija tiesiai į Baltaragio malūną.

Tai senelis Perkūnas, pirmą kartą 
tą pavasarį išvažiavęs su savo ratais 
pasivažinėti po plačią padangę, pamatė, 
kaip velnias, paskandinęs nelaimėse 
žmogų, dar tyčiojasi iš jo sielvarto, 
baisiai užsirūstino ir nutrenkė velnią 
savo ugnine strėle į pat pragaro gelmes.

O įsismaginęs Pinčukas, džiaugda
masis savo pergale ir tyčiodamasis iš 
Baltaragio, visai nepastebėjo, kaip pa
sirodė padangėje jo nenumaldomas 
priešas.. Tiktai akyse sužaibavo, kai kri
to nuo malūno sparno ir prasmego kiau
rai žemę, nespėjęs nei žioptelėti. Taip 
ir užspringo ant amžių amžinųjų su sa
vo nelemtu žvengimu.

Praūžus audrai, žmonės pasigedo 
Baltaragio malūno, kuris per visą žie
mą- stovėjo kaip šmėkla, suglaudęs

r

šoko tada nuo mėnulio rago tiesiai ant 
•malūno sparno ir taip sužvengė, kad

— Negi būtų nuskridęs? — kai kas 
mėgino pa juokauti, bet juokas tuoj pat 
stingo ant lūpų.

Nujautė žmonės, kad čia kažkas 
negero turėjo atsitikti. Nuėję į vietą, 
rado, malūną perkūno nutrenktą ir su-

f. i a?, T
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nuojanti. Tačiau kultūrinio gy- Jei koncerte nėra šios dainos, 
venimo vairuotojai greičiau nu- J rodos, jog koncertas neužbaig- 
krypsta į literatūrą, bet ne į' tas. Ją dainuojant šiurpas eina

Imkime, kad ir Čiurlionio an
samblį. Atrodo, jis turėtų pro-' 
mijas skirti tik už muzikinius dalykų kūrėjams, 
dalykus, nes jis pats ,vra muzi-

Būtų

c
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labai neapdairu į Namus VIKTORAS MARIONAS 
Ant Smėlio neatkreipti didesnio i 
dėmesio. Gavęs premiją konkur-l 
so keliu, šis kūrinys tampa lite- damas plunksną į rankas, auto- 
ratūriniu kriterijum ir skaity
tojo ir jaunesniojo rašytojo aky
se. Ir vargu ar k lysių sakyda
mas, kad tose akyse jis darosi 
viršutiniu orientaciniu tašku. Ar 
toks vaidmuo jam teisėtai ir na
tūraliai priklauso, mėginsiu at
sakyti.

Mano supratimu, pasaulėžiū
rinės, didaktinės ar aktualinęs 
meno veikalo vertybes nėra nei 
jo vertinimo kriterijai, nei pri
gimtinės, būtinosios žymės. Me
no kūriny aš jieškau tik meno 
tiesos liudijimo. Minėtosios žy
mės toleruotinos, jeigu jos su 
menine tiesa harmoniškos, jeigu •

rius turi esminiais bruožais iki 
esminių, konsekvencijų ryškiai 
suvokti ne tik pačią idėją, bet ir 
jos atskeidimo kelią,, taigi pa
tirti natūralų ir nuoseklų įkvėp
tosios idėjos išgyvenimą. Paana
lizuokime Jurgio Gliaudos idėjos 
išgyvenimą.

Senas vokietis dvarininkas 
Messkirchas, praėjusio karo pa
baigoje gavęs pranešimą, kad 
jo sūnus Otonas, saugumo kari
ninkas, žuvęs Prancūzijoje nuo 
pasalų kulkos, labai skaudžiai 
išgyvena jo, vienintelio sūnaus, 
praradimą.

Vieno pašnekesio metu dva- 
jos padeda jai išryškėti. Visais rininko pažįstamas miestelio fab-

Mecenatų bejieškantgimtinės, ne neišvepgiamosios, 
o atsitiktinės ir sąlyginės nusi
kaltimo konsekvencijos. Klausi
mo esmė juk yra ta, kad yda ir 
nusikaltimas, nerasdami atliepi
mo normalaus žmogaus prigim
tyje, iššaukdami dramatišką 
jgimtinių ar įgytinių dorybių 
pasipriešinimą, susidurdami su 
smerkiančiais ar skaidrinančiais 
išoriniais moraliniais šaltiniais, 
sukelia skaudžias ir audringas 
vidaus kovas, kurios veikėją ar
ba su žlugdo ir sunaikina arba 
per išpažinimą ir atsiteisimą iš
vaduoja. Tokį sprendimo kelią 
rado Dostojevskis, bet jo nepa
jėgė atskleisti mūsų autorius. 
Jo idėjos išgyvenimas nepajėgė 
pasiekti prigimtinių konsekven
cijų, o sustojo ties tariamai efek
tingomis dramatinėmis periferi
jomis, tuo pagaudamas ir ap
gaudamas nekritiškai nusitei
kusį skaitytoją.

Tik pačiuos paskutiniuos kny
gos puslapiuos jis pateikia ir sa
vo tezės formulavimą ir jos 
sprendimą, pasitelkdamas į tal
ką šiaip jau su dramatine linija 
niekur nesusilietusį personažą 
senąją Messkircho seserį (Deux 
ex machina) ir Pamokslą Nuo 
Kalno, šiaip visas' knygos turi
nys yra vieno išskirtinio asmens 
išskirtinis, košmariškas nuoty
kis, nei iš tolo natūraliai ir nuo
sekliai nepribrandinęs pretenzin
gų apokalipsinių pabaigos išva
dų.

Charakteriai, šitokiame vidi
nės dramos apsprendimo ir glo
balinės vertės moralinio dėsnio 
įrodymo kūriny vedamojo cha
rakterio nuoseklus atskleidimas tol> nul uus lleluvlo g>va„. 
tampa pagrindiniu raktu meni-1 Paimkime tik JULIAUS ŠTAR- 
nei tiesai išryškinti. Betgi pigu i KOS, Nepriklausomos Lietuvos 
suprasti, kad autorius, neturėjęs valstybinio teatro operos ma- 
nuoseklaus idėjos išgyvenimo, jestro, sukurtą muziką — dainą 
negalėjo sukurti ir nuoseklių __________________ ________
charakterių. To, berods, jau nei • 
įrodinėti nereikėtų. Bet kad ne- priemonėm. Gyvenąs savo protu 
būtume pakaltinti apriorizmu ar ir turįs savo prendimus. žmogus 
tendencija (kuriai atsirasti nėra jaučiąs savo rasės, savo protėvių 
jokių priežasčių), paanalizuoki-, ir savo paties .nelygstamą vertę, 

o čia šioks ir anoks suanacėjęs, 
gryno kraujo materijalistas fab- 

' rikantas Wachmannas pakiša 
jam iš propagandinio leksikono 
paimtą tezę apie kerštą kaip 
vaistus ir jis ja susidomi, lyg 
kažkuo visai nauju, teze, kurios 
kilmę ir istoriją žino jau kiek
vienas pirmosios katechizacijos 
vaikas. Messkirchas apie šią ar- 
chajinę išmintį net knygas skai-

• Dažnu.atveju pabrėžiama, jog, Palikti Tuštieji Namai. Juk 
lietuvių tauta yra muzikali, dai-.tai dabartinių tremtinių himnas.

kinių dalykų išpildytojas, atseit, 
jis naudojasi muzikų kūriniais. 
Romanų premijavimas nevisai 
derinasi su jo paskirtimi, žino
ma, tai nėra joks priekaištas, 
bet tik pageidavimas. Kiekvienas 
daro tai, kas jam atrodo tikslin
ga ir visuomenei naudinga. Ta
čiau iš šalies žiūrint, atrodytų, 
jog premijas reikia pakreipti ki
ta vaga, iš kurios mes semiamės 
savo gyvybės ir stiprybės šal
tinį.

Bejieškant šiems metams nau
jų mecenatų, reikėtų pagalvoti 
ir apie muzikų premijavimą. 
Nors tai ir nebūtų pakankamas 
materialis atlyginimas, kuris iš
vaduotų nuo kitų darbų, bęt 
moralis, kuris sustiprintų jų jė
gas naujiems darbams. Aš ma
nyčiau, jog nereikėtų skelbti 
konkurso. Kūrinių yra pakanka
mai ir jie visi vertingi. Reikia 
tik mecenatų, kurie savo skati
kus paskirtų lietuviškas dainas, 
muzikos kūrėjams, lietuviškų 
dainų užrašinėtojams, muzikinių

pasišlykštėjęs geštapo žiauru
mais, buvo įtartas įsivėlęs j są
mokslą prieš Hitlerį.

Tėvas apsidžiaugia dėl sūnaus 
moralinio sveikumo, bet dar dau
giau palūžta suvokęs, kad jo 
keršto aktas buvo be pagrindo ir 
kad dabar jis jau tik paprastas 
žmogžudys, šią tragišką valan
dą jį ima noras pulti ant kelių 
prieš nužudytojo tėvą, prisipa
žinti ir gauti jo sprendimą. Bet 
išdidumas jį sulaiko. Rytą jis 
eina su Molendruzu j nusikalti
mo vietą ir dar įkyriau pajunta 
žmogžudystės naštą.

Nepakeldamas prancūzo tylios, 
skausmingai kaltinančios, o kar
tu ir išdidžios laikysenos, vo
kietis atskleidžia jam jo sūnaus 
ir savo dukters meilės paslaptį 
ir tuo šventvagiškai tampa pran
cūzo kilnaus skausmo dalininku.

Dvarininkas dabar jau aiškiai 
ir kuo skaudžiausiai regi savo 
nevertingumą ir telkiasi ties 
mintim nusižudyti. Bet pirma 
dar nori išgirsti savo vyresnio
sios sesers, grynos krikščioniš
kosios asmenybės ir savo paties 
moralinio šaltinio, sprendimą.

Nuvažiuoja, atvirai prisipa
žįsta ir laukia pasmerkimo. Bet 
gauna išrišimą. Jis ne nusikaltė
lis, o tik paklydėlis. Tada užmie
ga gero žmogaus miegu ir per 
sapną mato tobulesnės ateities 
vaizdą, ateities pasaulį, kurių 
žmogų simbolizuoja nekaltos sie
los vaikučiai.

šitokia drama autorius tariasi 
įrodęs tezę, kad, "kerštas — 
pradas priešingas prigimčiai”. 
Jeigu jis tiki įrodęs, tai sunku 
jam ką bepagelbėti. Autorius

kitais atvejais jos yra arba ne- rikantas \Vachmannas įrodinėja 
subrendimo, arba manieros, arba; tezt‘> kad atsilyginant priešui už 
fanatizmo rodikliai. I nuostolius, padarant jam pana-

Bet kas yra meninė tiesa? šiua nuostolius, patenkinamas 
Trumpai, tai pasirinktoji veikalo I keršto jausmas ir atsikratoma 
idėja, atskleistina nuosekliomis; savo nelaimės skaudulių.

(•ha.| šita teorija Messkirchą pa
gauna ir jis ją įsisavina senų 
raštų studijomis apie atsiteisi
mo principą akis ui akį, dantis 
už dantį. Jis subrandina įsitiki
nimą, kad privalo už savo sūnų 
atkeršyti, atimdamas gyvybę 
kuriam lygiaverčiui prancūzui. 
Jo dvare dirba belaisvis prancū
zas Molendruzas. Jis irgi vie
nintelis sūnus, tėvų mylimas ir 
išsiilgęs grįžimo į namus. Jis 
randamas lygiaverčiu su Otonu 
ir pasalūniškai paties Messkir- 
cho ranka nudobiamas.

Po keršto akto Messkircho ne
pagauna laimėtojo džiūgavimas 
ir sūnaus praradimo skausmas man, skaitytojui, šios tezės ne- 
nesumažėja. O čia dar jo duktė 
Hedvyga prisipažįsta mylėjusi 
prancūzą, buvusi jo mylima ir 
laukianti kūdikio. Įdūkęs tėvas 
varo ją iš namų ir net sumuša 
veidą. Desperacijos pagauta, 
Hedvyga nusišauna. Tėvas jos I duktė turėjo taip toli nusiroman- 
mirtį dar skaudžiau išgyvena, 
nes žino esąs jos žudikas.

Hedvygos laidotuvės taip pat 
tragiškos. Vokiškoji visuomenė, 
nacistinių vadeivų paskatinta, 
smerkia jos santykius su pran
cūzu ir nei vienas neateina pa
lydėti.

Ligonis, susenęs, vaikų ne
tekęs, jau žmogžudžiu besijau-

įrodė. Aš ją tikėjau dar prieš 
skaitydamas. Knygoje randu ne 
tezės įrodymą, o tik tai, kad ši
tam Messkirchui jo žygis bai
siai neišdegė.

Ir pasitaikyk man, kad jo

meninėmis priemonėmis: 
rakteriais, kompozicija ir fraze.

Veikalo idėja. Jurgis Gliaudą 
pasiėmė įrodyti, kad keršto 
jausmas yra svetimas žmogaus 
prigimčiai efektas, "žmogaus to
bulėjimas iš vidaus bus tas šal
tinis, kuris sukurs naują pasau
lio santvarką. Mes esame kruvi
nųjų reformų priešai. O ne
apykanta, o kerštas 
— pradai priešingi 
prigimčiai: jais negali
ma grįsti gyvenimo statybos” 
(211 psl.).

Jau daug šimtmečių žmonija 
šitą tiesą tiki, bet autorius nori 
jos- visuotinumą ir negęstantį 
aktualumą įrodyti, leisdamas 
jai pasireikšti, subręsti ir at
siskleisti jo sukurtame pasauly. 
Taip ji tampa jo teze, jo pasi
rinktąja menine tiesa.

Jai įrodyti meninėmis priemrP 
nėmis, jis turi pilną laisvę savo 
būdu naudoti geografinius ir is
torinius faktus, perkeldinėti ir 
savaip nuspalvinti įvykius ir as
menis pagal jo kūriniui būtiną 
erdvės, laiko ir charakterij in
terpretaciją. Betgi jo interpre
tavimo laisvė nėra neribota. Bū
damas žmogus ir kurdamas žmo
nėms, siekdamas išsisakyti ir 
būti suprastas, jis negali igno
ruoti ar pažeisti natūraliąją te-'čiąs ir gyvenimo prasmės neįžiū- 
zės, žmogaus logikos ir jausmų ris dvarininkas turi išgyventi 
prigimtį. Kiek ir kaip šita pri-’dar vieną staigmeną — į jo na- 
girritis autoriaus yra suprasta mus atvyksta nužudytojo pran- 
ir meniniu būdu atskleista yra cūzo tėvas ir Otono draugas, at- 
jau recenzento teisė ir pareiga' nešąs jam pranešimą, kad Oto- 
jžvelgti ir nurodyti. > nas žuvo ne nuo atentato, o bu-

Idėjos išgyvenimas. Prieš im- vo priverstas pats nusišauti, kai.'mai yra ne natūraliosios, ne pri-

griuvusį, o patį malūninką Baltaragį 
ligi kelių į žemę įsmukusį ir visą tarsi 
suanglėjusį, tarsi suakmenėjusį.

O kur dingo Baltaragio duktė, 
linksmoji gražuolė Jurga, taip ir nesu
žinojo niekas. Ji vis dėlto išvažiavo, 
ūžiant pirmai pavasario audrai ir žven
giant Girdvainio obuolmušiam, su savo 
pražuvusiu jaunikiu susituokti.

Daug metų praėjo nuo tų visų ne
paprastų įvykių, kurie dėjosi Paudru
vės krašte, bet lig šiol žmonės atsimena 
nelaimingą Paudruvės malūninką. Bal
taragį, jo gražuolę dukterį Jurgą, išdi
dų jaunikį Girdvainį ir jo obuolmušius 

• žirgus, kurie vėją pralenkdavo. Bet ne 
vien tiktai žmonės prisimena.

O ir man pačiam kartais atrodo, 
tarytum aš pats, o ne Girdvainis būčiau 
turėjęs tuos obuolmušius žirgus ir va
žinėjęs kaip su vėjo sparnais pas Bal
taragio dukrą piršlybėmis, o paskui 
praradęs savo eikliuosius žirgus ir klai
džiojęs, jų jieškodamas, keliais ir kryž- 
keliais.

Arba ir vėl, kitą kartą man atrodo, 
. tarsi ne Baltaragis, o aš pat pats tu
rėjau malūną ant Udruvės ežero kran-

muziką. Iki šiol viešame gyve
nime labiau buvo puoselėjama li
teratūrą, jai kurti buvo skiria
mos literatūrinės premijos, štai 
ir šiais metais turėjome net tris 
literatūrines premijas, kai tuo 
tarpu muzikai ugdyti jokios pa
ramos, rodos, nebuvo teikiama. 
O juk lietuvis labiau mėgsta 
muziką, dainą. Kur jis bebūtų
— ar prie darbo, ar prie lopšio, 
ar prie stiklelio — tuojau pra
dedama daina. Susitiks kelios 
sesulės, tuojau daina, išjos vy
rai į naktigonę — daina, vaka-j 
ruškoje — daina. Neišskaičiuosi' nei literatūrinių dalyku. Dažnu 
visų tų įvykių, kurie yra lydimi atveju muzikiniai kūriniai guli 
dainos. Skausmus palydi , grau-į rankraščiuose. O ir išleistus te- 
džios dainos, linksmius įvykius perka tik tų dalykų išpildytojai
— linksmios. arba dažniau gauna dovanų iš

Per lietuvių tremties meti} .kūrėjų.
mus lydėjo dainos ar muzikiniai 
parengimai — koncertai. Per 8- 
ius klajoklinio svetur gyvenimo 
metus, mūsų muzikai yra tiek 
daug sukurę, jog reikia tik ste
bėtis jų tokiu dideliu darbštu
mu ir nepalaužiama lietuviška 
valia bei atsidėjimu lietuviškai 
muzikai. Kaip daugumas mūsų 
šviesuomenės per tą laiką beveik 
nieko visuomenei naudingo nesu
kūrė, tai muzikai paliko amžiais 
nemirštamų muzikinių kūrinių, 
dainų, kurios skamba ir skam- 

. bės tol, kol bus lietuvis gyvas.

visu kūnu, nes prieš akis išsiry- 
kiuoja baisioji tikrovė paliktoje 
brangioje Lietuvoje — tėvynėje.

Paminėjau tik vieną. O kiek 
, jų yra daugiau. Kiek muzikas 
i VI. Jakubėnas sukūrė dainų ir 
’ muzikinių dalykų, kiek mūz. Br. 
1 Budriūnas, muz. Iz. Vasiliūnas, 
I muz. Banaitis ir visa eilė kitų 
, čia nesuminėtų paliks tautai 
; dvasinių vertybių.

Muzikinių dalykų kūryba yra 
. sunkesnė dar ir tuo požiūriu, jog 
i jų išleidimas bei leidinių reali
zavimas yra žymiai sunkesnis

SPROGO ATOMINĖ BOMBA - 
MIEGOKIME TOLIAU...

Birželio 1 d., 1952 m., sekma- je sprogo atominė bomba, mie- 
dienj, pakilau iš miego anksčiau gokite sau ramiai toliau. ..” Esą 
nei norėjau ir net daug anksčiau, 
negu bet kurią darbo dieną. Ank
sti rytą, dar prieblandoje, kai 
tamsa dingsta ir pamažu ateina 
šviesa — kaž kur trinktelėję lyg 
duslus griaustinis, namas, ypač 
langai ir durys sudrebėjo, du 
kartu su visai trumpa i>ertrau- 
ka, ir po kiek ilgesnės pertrau
kos — trečiu kartu.

me pagrindinio veikėjo Messkir-1 
cho charakterį.

Messkirchas pirmiausiai pa-1 
daromas keršto kaip vaisto nuo 

šuo su belaisviu, kad nebuvo1 praradimo skausmų teorijos sa-. 
kaip ir kam atskleisti keršto žy- j vininku. Kas jis, kad pripažino 
gio ir kad Otonas žuvo ne nuo šitą džiunglių įstatymą? žemdir- 
prancūzo rankos. O jeigu būtų bių, dvarininkų palikuonis. Tur- 
buvę kitaip: Hedvyga neturėjus tingas, be abejojimo su geru 
meilės ryšių su Molendruzu, mokslu, kaizerinės vokiečių ar- 
Otor.as kritęs pasalūniško aten- mijos karininkas. Krauju ir sme-
tato auka, naciškos ir didgerma- genimis suaugęs su germaniš- to ir ją pasisavina, lyg koks 
niškos pasaulėžiūros visuomenė 
būtų jo keršto žygį patyrus, pa

kai krikščioniška pasaulėžiūra ir 
išdidžiai tikįs savo rasės ’ranašu- 

teisinus ir net išgarbinus, ar ta- mą. Tuo pranašumu grindžiąs 
da kerštas irgi būtų likęs pradas' 
priešingas prigimčiai ?

Šio klausimo autorius neatsa
kė. O tik šitokiomis sąlygomis 
jis jį ir tegalėjo atsakyti. Duk
ters žuvimas ir kiti nesklaindu- I ...

teisę kitus užkariauti ir valdyti, 
bet nekenčiąs propagandinio, 

. aklai reklaminio ir reformistinio 
: nacių vaikėziškumo. Skeptikas, 
. netikįs karo laimėjimu ir besi- 
. piktinąs vis dar fanfariškais pa- 
• sigyrimais spaudoje ir kitom

džiunglių herojus, lyg koks ex- 
travagantiškas išsigimėlis, lyg 
visai nepaliestas ne tik Wilchel- 
mo Vokietijos, bet ir jokios krik
ščioniškojo pasaulio įtakos. Bet 
taip juk nėra. Bet juk pats au
torius davė visai priešingą savo 
herojaus metriką, kurios esmi
nes ištraukas augščiau radome. ’ skambinau. Ir kągi, koks atsa- 

(Bus daugiau) kymas? "Nesirūpinkite, Nevado-

Laikas — kada miegama kie- i 
čiausiai ir staiga pabudus sunku 
susiorientuoti kame reikalas. Iš
šokęs iš lovos pribėgau prie lan
go, bet nieko nesimatė — nei 
ugnies, nei dūmų, nei ugniagesių 
ar policijos sirenų girdėjosi, 
žmona, spėliodama, daleido, kad 
kur nors toli bus sprogusi kokia 
benzino stotis ... Aš gi, daleidęs, 
kad galėjo būti žemės drebėji
mas, skambtelėjau telefonu ar
timiausiai policijos stočiai, nes 
žinau — tokiais netikėtais atsi
tikimais policija visada yra in
formuota pirmoje eilėje ir randa 
raminančių arba įspėjančių žo
džių, kad ir didžiausios nelaimės 
metu ...

Ne taip jau greitai ir prisi-Į 
skambinau, bet vis dėlto prisi-1 

I

ir jie, policijos stotyje jautę, 
kaip sudrebėjo ir jų namas ir 
labai daug, iš įvairių miesto da
lių, net iš užmiesčio, skambina 
teiraudamiesi to paties — kodėl, 
kur ir kas yra priežastimi to 
trenksmo.

Įvykis gal būtų nevertas pa
minėti, jei tai būtų įvykę netoli 
sprogimo vietos, bet kai bomba 
sprogsta dykumose, o namai 
dreba net 350 mylių atstume, tai 
miegas, kad ir labai raminančiu 
policijos patarimu, vis dėlto da
rosi neramus ....

V. B.

nario lakštus?

riais daug šviesių ir karčių valandų esu 
išgyvenęs.

Kokia tada čia pasaka? Juk tai 
pats gyvenimas!

Ir iš tikrųjų, susipina pasaka su 
tikrove, kaip laimė ir nelaimė žmogaus 
gyvenime, ir kur čia tada atskirsi, kur 
pasaka, o kur tikrasis gyvenimas?

Aš jų ir neskiriu.
Neskiria ir žmonės su skaidria šir

dimi ir šviesiomis akimis.
Dar ir dabar, pasakoja, Paudruvės 

krašte kiekvieną pavasarį, kai sušniok
ščia pirma pavasario audra, sukyla Ud- 
ruvės ežeras, veržiasi iš savo krantų, 
griauna tą skardjr kur stovėjo Baltara
gio malūnas, ir pradeda tada tenai dė
tis nepaprasti ir nuostabūs dalykai.

Tada įsisiautusiame ežere iškyla

to ir gražuolę dukterį, kurią be galo 1 
mylėdamas ir dėl jos sielvartaudamas, i 
pražilau ir suakmenėjau jos netekęs.

Ak, juk visa tai tiktai pasaka, kuri ] 
klaidina ir vedžioja, kaip tą Girdvainį 
Pinčukas. I

Bet kartais ir man tas Pinčukas I 
pasivaidena ir atrodo, tarytum tas Pin- ] 
čukas ne kas kitas būtų, tiktai aš pats, 
kuris ne kartą būdavau apgautas per 
savo lengvatikiškumą, sukdavau malu- i 
no sparnus už vėją, paskui pamatęs, 
kad akiplėšiškai esu išnaudojamas, su
pykdavau, keršydavau ii; juokdavausi, 
nugalėjęs savo priešininką.

Ak, juk iš žmogaus širdies kajba 
pasaką, todėl ir sužavi.

Vakaro prieblandoje, kai pats ne
žinai ko pasiilgsti-, susirenka kaip gyvi 
visi tie bičiuliai, — ne tik Baltaragis su ant bangų neapsakomai graži laumė, 
savo dukrai ir Girdvainis su savo obuol- nelaiminga malūnininko duktė Jurga,' 
mūšiais, bet ir išmintingasis Anupras,, verkia ir juokiasi, šaukia savo jaunikį 
ir. vargšė Uršulė, ir nenaudėlis šešelga. 
ir arkliavagis Raupys, ir visi kiti, ku
riuos' prikėliau iš numirusių knygos 
puslapiuose.

Tada man baisiai gera su. jais vi
sais pabūti, pasikalbėti, tarytum aš patp 
su savim susitikčiau‘ar. su savo geriau- 

■ siais, seniai- nematytais bičiuliais, su ku-

., ir neprisišaukia.
0 tuo metu kai kas matė ir net pa

kelėje sutiko išdidų ir niaurų jaunikį 
Girdvainį, kuris vis dar jieškojo ir ne
galėjo surasti savo pavogtų arklių.

Tada dar labiau pradeda siausti 
audrą ir ima šėlti ežeras, o ežero pa
krantėse ir aplinkiniuos kalnuos prade-

dą žvengti eržilai, ir jų žvengimas nu
stelbia pavasario audros šniokštimą.

Tada pakyla dar didesnė aud
ra ir dar garsiau pradeda žvengti ne
matomi žirgai, — tada susimaišo žemė 
su dangumi, tai Jurga važiuoja tada 
vėjo sparnais susituokti su savo jauni
kiu Girdvainiu. Ir skamba tada aplin
kiniai šilai, kaip vestuvių vargonai, ir 
juokiasi audra, kaip laiminga nuotaka. 

Tuo pačiu metu kitose vietose 
įvyksta kitų nuostabių reiškinių.

Ties ta kryžkele, kur buvo Gaigž- 
galės karčiama, pasivaidena arkliava
gio Raupio dūšia, užsiūta arklio odoje 
ir negalinti iš jos ištrūkti. Tai daužosi 
kryžkelėje ir aimanuoja, šaukdama pa
galbos. Bet niekas nedrįsta prie jos pri
eiti ir išvaduoti iš odos. -.

O po Padievyčio tilteliu žmonės yra 
matę supančiotą raganą, kūrenančią 
ugnį ir prašančią išrišimo. Bet tai ne 
ragana, tiktai vargšė Uršulė, negavusi 
savo nuodėmių išrišimo, atgailauja po 
tilteliu, kūrena ugnį ir šildėsi, laukda
ma, kada pagaliau atkentės už savo ’ 
burtus fr gaus išrišimą.

Paudruvės pelkėse, kurios vis dar 
tokios klampios ir klastingos .tinginys 
velnias Pinčukas jau nesnūduriuoja,velnias

svajodamas apie pačią, bet su pavasa
rio maurais iškyla karčiamninko šešel- 
gos dvasia ir skundžiasi, koks čia gali 
būti bajorui gyvenimas dumblyne. Bet 
to jo skundo lig šiol niekas neišgirdo ir 
tų pelkių nenusausino.

O j tą skardį, kur buvo Baltaragio 
malūnas, — dabar gi tiktai akmenų 
krūva, — kiekvieną pavasarį trenkia 
perkūnas.

Tai velnias Pinčukas, per metus 
prasirausęs iš žemės gelmių, nori iš
trūkti iš pragaro, bet vos tiktai iškiša 
ragą iš po žemės, tuojau perkūnas vėl 
jj nugramzdina j pragaro tamsybes.

Kiek toliau nuo malūno akmenų' 
krūvos, stovi pusiau į žemę įsmukęs ak
muo, labai panašus į suakmenėjusį žmo
gų. Tai nelaimingas malūninkas Balta- 
ragis iš savo sielvarto suakmenėjęs ir 
amžinai pavirtęs akmeniu. Tiktai tą 
naktį, kai sušniokščia audra, prieš auš
rą atgyja Baltaragio akmuo, ir per jo 
veidus nurieda stambios ■ akmeninės 
ašaros.

Bet kai įsisiaučia audra, užgroja 
pušynų vargonai, nušvinta Baltaragio . 
akmuo ir vėl sustingsta.

• (Pabaiga).
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Ginamųjų Vilniaus miesto 
sienų nugriovimas■

Leonid Žytkowicz

Vertė Marijus Blynas

VERTĖJO ŽODIS

Daugelis Lietuvos istorinių bei vertingų pastatų laiko 
gyje išnyko nuo žemės paviršiaus. Vienus išgriovė priešai, kiti 
tvs sugriuvo, dar kiti tapo nugriauti..., palyginti dar neseniai, — 
kaip kad įvyko su Vilniaus miesto siena, jos vartais ir bokštais.

čia duodamas vertimas vienos knygos — studijos apie 
Vilniaus miesto sieną bei jos išgriovimą. Autorius labai objekty
viai, išsamiai ir moksliškai atvaizduoja visą miesto sienos istoriją, 
paremdamas savo tvirtinimus dokumentiniais šaltiniais.

Šiame knygos vertime duodamas tik pats studijos tekstas, 
išleidžiant prierašus bei šaltinių nurodymus, vienok kai kurios 
įdomesnės bei svarbesnės pastabos yra spausdinamos skliauste
liuose, kad atskirus jas nuo teksto. Dalis jų yra paties vertėjo 
parinkta.

Lietuvių kalba šioji tema pasirodo pirmą kartą, neskai
tant nežymių, smulkių paminėjimų knygose bei straipsniuose 
apie Vilnių. Jokios platesnės bei išsamesnės studijos šiuo klau
simu nebuvo parašyta. Minimoji knyga yra lenkų kalba išleista 
Vilniuje, Vilniaus Miesto Magistrato, 1933 metais.

Skaitytojui, kuris įdomaujasi mūsų sbstine Vilniumi, šioji 
studija atidengs daugiau ar mažiau žinomą, įdomią Vilniaus pra
eities dalelę.

I. VILNIAUS SUSTIPRINIMAI
16 amžiaus pradžioje

bė- 
pa-

Skautai vyčiai Chicagoje

I

no sk.’vyčio išpažįstamoje kon
fesijoje, užakcentuojamas kaip 
integralinė vyčiavimo programų 
dalis.

3) Prie JAV rajono vadijos 
steigiamas sk. vyčių skyrius. Jo 
vedėju išrinktas nenuilstamas 
skautybės kovotojas psktn. Vai
devutis Mantautas. Vadeiva 
sktn. V. Pauža gavo puikų tal
kininką vyčiavimui JAV rajone 
skatinti.

Sąskrydis užbaigtas Tėvynei 
skirtu laužu, į kurį atsilankė 
Pas. Liet. Skautų S-gos Pirmijos 
Pirmininkas vyr. sktn. K. Pal- 
čiauskas.

Sąskrydžio dalyviai buvo glo
bojami ir uoliai maitinami chi- 
cagiškių vyresniųjų skaučių, ku-

režisorius C. B. de Mille atsisakė 
nuo "Trojos Elenos” filmavimo. 
Daugeliui Hollyvvoodb artisčių 
dingo viltys gauti legendarinės 
Trojos Elenos rolę. Tačiau vieto
je to C. B. de Mille nusprendė 
sukti seniai jo planuotą skau
tams pagerbti filmą, kuris pasi
žymės šiam režisoriui įprastu 
didingumu bei tragiška pabaiga 
skautų kovoje su viena didele 
nelaime. Jo pastangomis šis fil
mas pasieks teatrų ekranus 
greičiausia per Paramount’ą. 
Anot "Skautų Aido” filmas 
pavadinta? "Savo Garbė” ir 
sukamas 1953 m. pavasarį.

bus 
bus

KODĖL APLENKIAMI MŪSŲ VAIKAI?

Sustiprinimų pastatymo laikas ir priežastys. Totorių ar 
Maskvos pavojus. D.L.K. Aleksandro 1503 metų privilegija ir 
pirmutinis fortifikacijos planas. Jo pakeitimas. Sienų kryptis. 
Vartai ir bokštai. Sienų gynamoji vertė. Apsigynimo sistema. 
Vilniaus sienų charakteris.

Atrodo keista, kodėl Vilnius, didžiosios Lietuvos Kuni
gaikštijos sostinė, tiktai 16 šimtmečio pradžioje pradėjo rūpin
tis savo saugumu ir, vakarų miestų pavyzdžiu, apsisupo gynimosi 
siena.

Tą faktą galime paaiškinti tuo, kad: 1) po kryžiuočių 
puolimų sustojimo, Vilniui toliau ilgą laiką nebegrėsė joks tie
sioginis pavojus; 2) Vilnius, 1387 metais apdovanotas miesto 
teisėmis dar ilgai buvo mažu miesteliu, — gal būt tiktai keli 
tūkstančiai gyventojų gyveno netvarkingai išsistačiusiuose me
diniuose nameliuose.

Vilnius 16 šimtmetyje buvo jau toli nuo valstybės sienų, 
siekiančių rytuose iki Okos ir Gros aukštupio krantų ir iki Juo
dosios jūros pakrančių — pietuose; šiaurėje — po kryžiuočių nu
galėjimo, niekas daugiau nebegrėsė. 15-to šimtmečio gale pra
sidėjo dideli karai su Maskva; taipgi po Kipčako nusilpimo iš
kylantis Perekopo chanatas, nuo Mengli — Girėjo laikų tampa 
•ilgalaikiu Maskvos sąjungininku ir Jogailaičių priešu.

Reikia apsvarstyti, kurie iš tų pavojų: totorių ar Mask
vos, privertė Vilniaus gyventojus rūpintis privilegija fortifika
cijų pastatymui? Tam klausimui nurodymų patiekia: a) D.L.K. 
Aleksandro 1503. IX. 6. privilegija, b) tuolaikiniai aprašymų 
šaltiniai; c) anuometinė politinė situacija.

a) Privilegijos ištrauka aiškiai tvirtina: "miesto vilens- 
koje niezatvorennoje i jestliby na službu našu pojechali, toh- 
dy jelio Buže vchovaj štoby tomu miestu našomu kakoje škody 
ot pohanstva ne bylo”*), o toliau miestiečiai prašė jų pa- 
liuosavimo nuo karinės tarnybos, bijodami, kad su laiku ne- 
apgintas miestas nenukentėtų nuo priešų.

b) Miechovita užrašo: ”Hoc anno 1506 Lithvąni pluri- 
bus ineursionibus Thartarorum agitati et vexati, Vilnam, civi
tatem eorum capitalem, muro circumdare coeperunt”. Po jo, 
tikrai tą patį pakartoja Vapovskis, Bielskis ir Kromeris (Kro
nikų rašytojai. — Vert.).

c) Sakytoji nuomonė visai sutinka su tuometine po
litine krašto situacija.' Minėtos privilegijos laiku su Maskva 
buvo sudaryta 6 metų laikina santaika, — iš tos pusės tie
sioginis pavojus nebegrėsė. Pagaliau, Maskvos karai nepasiekdavo 
krašto gilumos. Vietoj to kova su totoriais ėjo beveik be pertrau
kos. Perekopiečių būriai, kaskart įžūliau stūmėsi į Lietuvos va
karus; 1500 metų rugsėjo mėnesį siekė Lietuvos Brastos apylin
kes, 1502 metais — Ovručo ir Babrnisko; baisūs buvo 1503 me
tai — totorių būriai grėsė Nesvyžiaus, Klecko, Slucko ir Naugar
duko apylinKėms. — Mokėjo jie — sakoma — laike paros nužy
giuoti 30 mylių. Suprantama, kad ordų, krašto viduje pasirody
mas turėjo sukelti gyventojų paniką ir rūpinimąsi apsisaugojimu.

' Nereikalinga įrodinėti, kad Vilnius 16 amžiuje buvo ne
tvarkingai išsistatęs medinis miestas. Tą patvirtina ir Brauno pla
nas iš 16 amžiaus. Platus miesto išsistatymas darė tai, kad miesto 
apmūrinimui siena buvo reikalinga daug didesnių išlaidų kaip kad, 
proporcingai gyventojų skaičiui, kituose panašiuose miestuose.' 

1503 metais. Didysis Lietuvos Kunigaikštis Aleksandras 
įsakė Vilniaus gyventojams eiti į žygį, — tikriausiai prieš toto
rius. Miestiečiai, bijodami palikti neapginto' miesto, prašė kuni
gaikščio atleisti nuo žygio mainais už pastatymą gynimosi sienos 
aplink Vilnių. Didžiajam Kunigaikščiui tas prašymas pasirodė iš- 
klausytinas, ką taipgi parodo anksčiau minėtoji 1503. IX. 6 pri
vilegija, kurioj įsakė vaivadai Mykolui Radvilai apvažiuoti miestą 
ir pažymėti sienų'kryptį. Tai galutinai įrodo, jog prieš tai miestas 
■neturėjo jokių sustiprinimu; jeigu kokie būtų buvę, nors ir Suirę, 
tai būti) stengęsi, vietoj statę naujus, juos pataisyti.

Gegužės mėn. paskutinėmis 
dienomis Chicagoje šauktas JAV 
rajono skautų vyčių sąskrydis 
sklandžiai praėjo. Dalyvavo 49 
sk. vyčiai — iš New Yorko, Cle- 
velando, Detroito, Yanktono (So. 
Dakota), Cicero ir Chicagos. 
Darbščiai posėdžiauta dvi dienas 
Švč. P. Marijos Gimimo (Mar- 
ąuette Park) parapijos salėje. 
Dėl tolimų atstumų negalėjo da
lyvauti visi numatyti prelegen
tai, tačiau juos broliškai pava
davo kiti sk. vadovai.

Sąskrydį sveikino iš Toronto, 
Kanadoje, — Vyriausiasis Skau
tininkas prof. Step. Kairys ir 
LSB Vadijos skyrių vedėjai — 
sktn. č. Senkevičius ir psktn. H. 
Stepaitis; iš JAV rajono — Lie-[
tuvos Skautų Brolijos Pirmūnas rios po laužo buvo smagiai pa- 
vyresn. sktn. Jetras Jurgėla,1 šokdintos. 
Akad. Skautų Sąjūdis, ”M. Vy
čio” redakt. sktn. B. Kviklys ir 
Chicagos jūrų skautai. Nepa
prastomis ovacijomis buvo pri
imti skautų vyčių sveikinimai iš 
JAV kariuomenės — iš Korėjos 
fronte kovojančių ir Vokietijoje 
taikai budinčių dalinių.

Iš svarbesnių nutarimų pažy
mėtini, 1) Sk. vyčiai visomis 
galimomis priemonėmis efektin
gai rems savo spaudą —"SKAU
TŲ AIDĄ” ir "Mūsų Vytį”. 
Energingai rūpinsis lordo R. 
Baden-Powell knygos "Skautybė 
Berniukams” išleidimu, ši kny
ga skautams ir jų vadovams yra 
raktas į sekmingesnį skautavi- 
mą. Pirma jos laida pasirodė 
Kaune 1934 m.

2) Religijos mokslas, kiekvie-

Naktį po sąskrydžio — už
miesčio gamtoje, vadovaujant 
Lituanicos tuntininkui sktn. St. 
Rudžiui, buvo pravestas tradici- 

! nis sk. vyčių budėjimas. Sk. vy- 
1 čio įžodį davė sktn. kun. J. Vaiš- 
nys, S. J. ir skiltn. V. Šliūpas.

Chicagos Lituanicos sk. tunto 
vadija parėmė sąskrydį $50 au
ka jo išlaidoms apmokėti. . t

Ruošiamas smulkus šio sąs
krydžio darbų protokolas, kuris 
sk. vyčius pasieks per skautiš
kąją spaudą arba per jų vienetų 
vadovus.

SKAUTIšKASIS EPAS FILME

"Skautų Aidas’’ ir JAV kino 
žurnalistė Louella O. Parsons 
praneša, kad pasauly pagarsėjęs 

t

—i-“
' *(Tuo laiku dokumehtai'buvo rašomi gudų kalba. Vėliau — lotyniškai. 

Vert. . «
Y ♦ Privilegijos ištraukos vertimas: "Vilniaus miestas neaptvertas ir 

jei į tarnybų (karo) išeitume, tada jį Dieve saugok, kad tam mūsų miestui 
kokios bėdos nuo pagonių nebūtų”.)

DISKUSIJOS ”MIDDLETOWN’- 
TEMOMIS

Paskutinį gegužės sekmadienį 
Akad. Skautų Sąjūdžio Bostono 
skyriaus sueigoje buvo gyvos 
diskusijos apie šio krašto gyve
nimą ir kultūrą pagal Robert S.; 
Lynd ”Middletown” knygą. Ban
dyta išvesti paralelė su Lietuvos 
gyvenimu. Prelegentė buvo Gra
žina čaplikaitė, kuri šiuo 
baigė studijas bakalauro 
niu Bostono U-te.

Sueigoje buvo pagerbti
tų ordinais apdovanoti šio sky
riaus nariai ir nusiųstas sveiki
nimas naujai išrinktajai Skaučių 
Seserijos Vyriaus. Skautininkei 
dr. D. Kėsiūnaitei.

Keli šio ASS skyriaus nariai- 
ės rengiasi ASS vasaros stovyk- 
lon J. Bačiūno vasarvietėje — 
Tabor Farm, Sodus, Mich.

Iš straipsnio "Imigracija į 
JAV nepalengvės” (Dirva Nr. 
22, gegužės mėn. 29, 1952) ma
tėme, kad Lietuvos kvota įva
žiuoti į JAV per 130 metų esan
ti po 190 imigrantu kas metai. 
Šitoks skaičius yra tik simboli
nės reikšmės, nes praktiškai, sa
kysim, iš tos kvotos į JAV iš 
įvairių kraštų įvažiuos tik po 
vieną šeimą.

Dabartiniu metu JAV konso- 
latuose, esančiuose kituose kraš
tuose, yra susitelkę ir vis tel
kiasi didžiausios eilės laukian
čiųjų vizų į JAV. O galimybės 
taip aprėžtos.

Tos eilės telkiasi juk neprie- 
puolamai, o dėl antrojo pasauli
nio karo žmonių išblaškymo po 
visus krantus. Daugiausia jų 
esama Kanadoje, Anglijoje, Au
stralijoje. Nebereikia čia nė kar
toti, jog tie žmonės, paliko sa
vąjį kraštą ne dėl malonių kelio
nių, bet nustodami visko, gelbė
dami savo gyvybę.

Nėra abejonės, kada 1924 m. 
buvo Amerikos Senato bei At
stovų Rūmų svarstomas ir pri-

j imamas senasis Imigracijos Įsta- 
I tymas, tada ir nustatytos kvo- 
i tos maždaug atitiko tų dienų 
reikalavimus. Bet dabartiniais 
laikais sąlygos yra akivaizdžiai 
pasikeitusios.

Šia proga ypatingai pabrėžti
nas yra suskaldytų šeimų reika
las, kada, pvz., tėvai išemigravo 
į Ameriką, o vaikai dėl vienokių 
ar kitokių priežasčių į kitus 
kraštus. Žinoma, jeigu tėvai ir 
vaikai su šitokia padėtimi yra pastariesiems esant nepilname- 
susigyvenę, reikalas tvarkoje.' čiams. (Iš Kanados).

metu 
laips-

skau-

Bet kada vaikai nori grįžti pas 
savo tėvus, ir tėvai to reikalauja, 
tai vien humaniškumo dėsniais 
vadovautis,- atrodo, tai turėtų 
būti patenkinta. Kuo gi galima 
būtų pateisinti neleisti vaiko 
grįžti į šeimą, ypačiai po tokių
skaudžių mūsų tautos išgyveni
mų.

Jeigu jau Senatoriaus McCar- 
ran nuomone nenorima perdaug 
įsileisti naujų imigrantų j JAV, 
tai leidus keliolikai šimtų vaikų 
grįžti pas tėvus, tikrai jokio ap
sunkinimo šiam kraštui nebūtų, 
o šeimos liktų didžiai dėkingos 
Amerikai gražiau susitvarkyda- 
mos ir savo ekonominį ir morali
nį gyvenimą. Pagaliau, vaikai 
yra vienintelė paguoda ir pana
ma tėvams senatvėje. Einant 
lietuviškomis tradicijomis jie sa
vo senuosius karšina — išlaiko. 
Dabargi, einant Federalinės val
džios įsaku (Provisions of Sec- 
tion 42.308 (a) (3) of Title 22 
of the Code of Federal Regula- 
tions), vaikams nėra leista ap
lankyti savo tėvus, kaip ir ki
tiems vizos laukiantiems, nors ir 
dešimtimis metų truktų jų vizos 
eilė. , Į

Visų lietuvių troškimas yra,, 
kad leidžiant naujus imigracijos 
įstatymus, Senatas ir Atstovų 
Rūmai atkreiptų į šį taip svarbų 
mums reikalą dėmesį ir leistų 
vyresnio amžiaus vaikams be 
kvotos prisijungti prie savo tė
vų Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse, kaip tatai yra leidžiama

Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio privilegija įsakė, be ap
vestų sienų, pastatyti dar 5 vartus: 1) už starostos rūmų į Neries 
pusę — vėliau vadinamus Vilniaus, 2) šalia Dievo Motinos (baž
nyčios. Vert.) į Trakus —Trakų, 3) prie Šv. Trejybės (bažnyčios. 
Vert.) — Medininkų arba Aštriuosius (Aušros) vartus, 4) šalia 
Šv. Spaso cerkvės ir 5) jungiančius pili su miestu. Tas parodo, 
kad pagal pirminį planą miestas turėjo būti, panašiai kaip Kro
kuva, apskritai uždarytas, tiktai turėjo būti vartai vedantieji iš 
miesto į pilį.

Kaip žinoma, anuometinė Vilniaus pilis su monarcho rezi
dencija užėmė visą šiandieninės Katedros aikštės plotą, jungėsi su 
daržu vadinamu Telėtnyku (Celentnik) ir turėjo vartus su išėji
mu į dabartinę Pilies gatvę, vedančią j miestą. .

Tačiau pirminis planas buvo pakeistas, gal būt dėl tuome
tinės vyskupo įtakos, kuriam turėjo rūpėti, kad ir jo jurisdikciją 
būtų apsupta sustiprinimų; todėl miesto fortifikacijos įvykdymas 
nesudarė savotiško uždaryto apskritimo, bet prisišliejo prie pilies 
šienų iš vienos pusės ir iš kitos — baigėsi prie Bernardinų baž
nyčios.

Nežinome sienas pastačiusio architekto pavardės ir kilmės, 
taipgi nežinome tikslios jų pastatymo datos. Miechovita ir su juo 
kiti kronikai nurodo pradžią 1506 metais. Tai sutampa su totorių 
užpuolimais, kurie siekė ir Vilniaus apylinkes ir turėjo priversti 
vilniečius pasiskubinti miesto apsauga. 1522 metų D.L.K. Zig
manto I. privilegija primena, kad ”iam totą mūris cineta ėst”, 
(”jau viskas yra siena apsupta”), taipgi kad ”cives nostri Vil- 
nenses .. . civitatem nostram sumptibus propriis muro -cinxe- 
runt...” c

Zigmantas I, atleisdamas Vilniaus miestiečius nuo sar
gybos atlikimo pareigos pilyje, įsakė "custodes viginti ųuattor 
decenter armatos more et ad inster civitator nestrae Cracovien- 
sis” ant sienų laikyti. Reikia tačiau manyti, kad sienos buvo 
pastatytos tarp 1503-1522 metų.

Žinomieji šaltiniai sienų pastatymo laiką leidžia tiktai 
apytikriai nustatyti. Tiktai pamatų atkasimas galėtų tikrai nu
rodyti vietas, kuriomis ėjo sustiprinimai.

Siena prasidėjo netoli nuo Katedros varpinės, nuo ku
rios ją skyrė Vilnelės vaga, toliau traukėsi Bonifratų gatve, 
kaire puse Liudvisarskos (Liejyklos. Vert.) — šalia vėliau pa
statyto Šv; Ignoto vienuolyno, skersai kirto Vilniaus gatvę ir 
nepriėjusi Pylimo gatvės sukosi j dešinę ir išlenktai tęsėsi išil
gai jos, po to suko į Bazilionų gatvę, aplenkė Šv. Dvasios vie
nuolyną, perkirto Subačiaus gatvę sankryžoje su Bokšto gatve, 
po to kalno nuožulnumu leidosi iki Vilnelės, kurios krantais 
priėjo iki Bernardinų bažnyčios ir čia baigėsi.

Tuo būdu išvestį siena viso miesto neapėmė, bet didelę 
jo dalį paliko už sienos, kaip priemiestį; tą vienodai paliudija 
ir Miechovito kronika ir Brauno planas (Miechovita: ”Non to
tam im toto ambitų sėd ųuar.tum videbatur comprehenderent’et 
cinxerunt, reliąuam pro suburbiis sine muro dirriiserunt”.)

Siena, visumoje siekusi 2,9 km. (1.8 mylios. Vert.), turėjo 
sekančius vartus:

1) Slapiuosius arbašv/ Magdalenos, 
prie šiandien jau nėsančios to vąrdo bažnyčios, netoli Katedros 
Varpinės. 1503 metų privilegijoje jįe nebuvo numatyti, todėl, ne
žinomas jų paminėjimas 'iš 1601 metų sako, kad jie užversti 
medžiais, —taigi turėjo būti pastatyti žymiąi anksčiau, nes 
naujai- pastatyti nebūtų uždaryti praėjimui; 2) Totorių — 
kurie pirmą kartą paminimi 1598 metais. Miesto aktai iš sienų 
nugriovimo laikų pamini juos su pastaba, kad tai yra šv. Ignoto 
kareivinių, kadaise 17 amžiuje pastatyto jėzuitų vienuolyno pi
lioriai (kolonos); reikia tačiau manyti, kad tie vartai tapo pagrin
dinai perdirbti; gal būt net ir naujoje vietoje.

(Bub daugiau)

. Tik ką gautos mašinėlės, pa
čios moderniškiausios, kurios tu
ri pilną lietuvišką raidyną, kaip 
kad buvo Lietuvoje ir poperio 
skaityki). O kainos tos pačios, 
kaip ir paprastų.

Visą lietuvišką spaudą ir vi
sokius rankdarbius, medžio — 
odos dirbinius gausite geromis 
sąlygomis pas J. Karvelį, 4434 
So. Fairfield Avė., Chicago 32, 
III. Tel. FRontier 6-3387.

BARANSKY Eugene, Helen ir 
Miehail, iš Vilniaus, Petrogrado 
ir Lvovo.

GELGAUDAS, iš Liudvinavo, 
Marijampolės ap.

GIEDRAITIS Jonas, iš Degu
čių k., šakių ap.

KAMINSKAS, iŠ Kaupų k., 
Laukuvos v., Tauragės ap.

KAPAčINSKAITĖS, Magda
lena, Marcelė ir Petronėlė, viena

DIRVOS ATSTOVAI
į kuriuos galima kreiptis visais DIRVOS prenumeratos 

ir skelbimų

Baltimore, Md.
Antanas česonis

620 W. Cross St.

Chicago, III.
Jonas Paplėnas, 

4416 So. Hermitage Avė., 
YArd 7-0191

Toronto, Canada
Jonas Paršeliūnas,

62 Pauline Avė.

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

Detroit, Mich.
L. Bulgarauskas, 
7313 Navy Avė.

VI. Pauža, 
9124 Quincy Aye.

Welland, Canada
Žukauskas Kazys 
287 >/2 E. Main St.

Newark, New Jersey
A. S. Trečiokas,

314 Walnut St.

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

, u
■ '

Omaha, Nebr.’
J. Povilaitis, 

5617 So. 31 St.

Anglijoje J
Dainora Daunoras 
49 Thornton Avė. 
Thurnham Green, 

London W. 4

Australijoje
Povilas Lukošiūnas,

Bok 1665'M, G.P.O., 
Adelaide, S. A.

Venecueloje
Antanas Diržys,

Avenida Alay.on No. 6
Oešte

Maracay, Edo, Aragua

jų ištekėjusi KASPERAVIČIE
NĖ, iš Alvito parap., Vilkaviškio 
ap.

KASPARAVIČIENĖ - KAPA- 
Č1NSKAITĖ, ir jos seserys, 
Magdalena, Marcelė ir Petronė
lė, iš Alvito par., Vilkaviškio ap.

KAVALIAUSKIENĘ- RAMO- 
NAUSKAITĖ Marijona ir jos 
sesuo POVILĄIT1ENĖ - RAMO- 
NAUSKAITĖ Pranė, iš Kaupiš
kio k., Vištyčio v., Vilkaviškio 
ap.

KAžDAILEVIčIUS Antanas, 
iš Taučių k., Gadunavo bžntkm., 
Telšių ap.

K1BARTAS Kazimieras ir 
Pranciškus, iš Piežių k., Telšių 
vals.

LAPIENIS Vladas, ir jo sūnus • 
Vladas.

L1NDENHARTAS, Valteris, 
iš Prišmančių k., Tauragės ap.

L1UDV1KAUSKAS Andrius iš 
Danblavos k., Igliškėlių v., Ma
rijampolės ap.

MILKINTA1TĖ Uršulė, iš 
Kuršėnų.

POVILAITIENĖ — RAMO- 
NAUSKAITĖ Pranė ir jos sesuo 
KAVALIAUSKIENĖ - RAMO- 
NAUSKAITĖ.

POVILAITIS Julius, iš Bag- 
dongirio k., Meškuičių v., Šiaulių 
ap.

RAMONAUSKAITĖS Marijo
na KAVALIAUSKIENĖ ir jos 
sesuo Pranė POVILAITIENĖ, iš 
Kaupiškio k., Vištyčio v., Vil
kaviškio ap.

SIMONAITIS Titus, iš Tirkš- 
lionių k., Rozalimo v., Panevėžio 
ap.

VILGA, elektros inžinierius, 
iš Vilniaus.

WINICK Anna duktė Juozo ir 
Čilės VAINIKEVIČIŲ.

Jieškomieji ar apie juos turin
tieji bet kurių žinių prašomi dt- 
siliepti Lietuvos Generaliniam 
Konsului šiuo adresu;

CONSULATE GENERAL OF 
LITHUANIA 
41 West 82nd Street 

New York 24. N. Y.

Ar jau

draugiją?
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Kas buvo Amerikos prezidentai?

ANTIKOMUNISTINIS ANTSPAUDAS

KUN. PR. BASTAKIO PAMINĖJIMAS

KLAUSIMAI — ATSAKYMAI

d.1

įvyksta

¥
Lietuva, tai bus, berods, Eu

ropoj, bet Europa... Azijoje.

1950 m. 
1901 m. 
skaičius

šcštad. 10

4192 Archer Avė., Chicago 32, UI.
JUSTIN MACKIEWICH, prezidentas • Telef. VIrginia 7-1141 
įstaigos valandos: Kasdien nuo 9 ryto iki 4 vai. po pietų, 

ketvirtadieniais- nuo 9 rytu iki 8 vakaro, 
trečiadieniai uždaryta.

BIRŽELIO ĮVYKIŲ MINĖJIMAS 
NEW YORKE

CHICAGIEČIAI, ĮSIDĖMĖKITE

DR. ANTANAS RUDOKAS, O. D. 
tikrina akis, pritaiko akinius, keičia stiklus 

4701 S. Damen Avė. Chicago 9, 1
(47-sios ir Damen kampas) ’
■ . Priima 6-9 vai. vak.;

trečiad, tik ssusitarus. Tel. YA 7-7381

Nr. 24 * 1952 birželio 12 d,

AND LOAN ASSOCIATION OF 
CHICAGO

Iš Los Angeles lietuvių gyvenimo

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

Wm. SUDDUTH 
PAGALBA 

LIETUVIAMS
Rasa Gustaitytė birželio

baigė "Cum Landė” (su atsižy- 
mėjimu) Dana Hali School, Wel- 
lesley, Mass. — Ji studijavo te
nai 3 metus, gavus stipendiją 
Wm. Sudduth pastangomis.

Wm. Sudduth, DP studentų 
draugas ir globėjas, būdamas po 
karo UNRRAos Direktorius Hei- 
dleberg stovykloje, kur buvo 
DP Universitetas, buvo nepa
prastai nustebintas lietuvių no- 

' r u mokytis ir jų ištverme ir nu
tarė jiems padėti. Grįžęs Ame
rikon jis įsteigė. New York’e 
"Heidelberg Committee” ir per 
jį padėjo virš 200 studentų gauti 
stipendijas universitetuose ir 
kitose mokyklose.

Rasa yra duktė buvusio Lie
tuvos Karo Aviacijos viršininko, 
generolo Antano Gustaičio, rusų 
ištremto į Sibirą 1941 m.

_Gustaitienė su šeima dabar 
gyveno Flint, Michigan, kur ; 
dirba Miesto ligoninėje, kaip 
gailestingoji sesuo.
: šį rudenį Rasa studijuos Ober- 
lin College, Ohio', iš kur ji yra 
gavus stipendiją tęsti savo moks
lą. Ji studijuos kalbas.

‘ . 1 •
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Kiek gyventojų yra Aliaskoje?
Pagal 1950 m. surašymo duo

menis, gyventojų buvo 128,643. 
Palyginus su 1930 m. gyventojų 
skaičius Aliaskoje padidėjo dau
giau kaip .77 nuoš.

Ar dar vyksta Amerikoje linčo 
teismai?

Retai pasitaiko, pvz., 
du atsitikimai, tačiau 
linču nužudytų žmonių 
buvo pasiekęs 130.

Kiek šiame krašte 
skyrybų?

Nuo 1946 m. skyrybų skaičius 
mažėja. Tuo metu jis buvo pa
siekęs rekordą — išsiskyrė net 
610,000 porų. 1950 m. skyrybų 
skaičius buvo nukritęs ligi 385,- 
000. į

Kas tas Baramu teatras Cle
velande?

Tai visam krašte žinomas ne
grų teatras, turįs du padalinius. 
Jo tikslas propaguoti visų rasių. 
suartėjimą. Kai kurie jo pasta
tymai, savo meniniu lygiu, yra 
verti dėmesio.. Apie teatrą dar 
rašysime kitoje vietoje.

Kiek per metus JAV išleidžia
ma knygų?

Per 1950 m. šiame krašte įvai
rių pavadinimų knygų buvo iš
leista 11,062.

Kiek kapitalo investuota Į fil
mų pramonę Amerikoje?
’ Apie 3 bil.. dol. Gryno pelno 
Už filmas pramonė per metus . 
gauna virš 2 bil. dol.^

Į . • ' Parengė V. AL

• • •

Los Angeles mieste gyveną 
lietuviai baisiuosius birželio įvy
kius šiemet mini birželio mėn. 
14 d. 7 vai. vakare Patriotic Hali 
salėje. Minėjimas rengiamas, 
kaip ir pernai, kartu su latviais 
ir estais. Programoje numatyta 
lietuvių, latvių ir estų dvasiškių 
maldos, prakalba — kurią pasa
kys lietuvis tremtinis VI. Hriš- 
kevičius (jis kalbės anglų kal
ba) ir koncertinė dalis. Iš lietu
vių koncertinėje dalyje dalyvaus 
solistė Swaggart-Bartush.

♦
Birželio 7 d. įvykusiame ALT 

skyriaus visuotiname susirinki
me buvo priimta skyriaus vi
daus tvarkos taisyklės, perrink
ta valdyba ir aptarta eilė eina
mųjų skyriaus reikalų. Iš seno
sios valdybos pasitraukė jos se
kretorius A. Dabšys. Pririnkus 
kandidatus — ALT valdybą da
bar sudaro: J. Peters, J. Uždavi
nys, Ch. Lukšys, B. Gediminas, 
K. Barauskas, J. Mitkus ir Dė- 
ringienė. Kandidatai: F. Kudir
ka, V. Trumpa ir H. Tumas. Re
vizijos komisijoj: dr. P. Pama
taitis, F. Masaitis ir V. Kazlaus
kas.

ALT Valdyba buvo numačiusi 
į Los Angeles pakviesti Grišma- 
nauską, Kublicką ir Paulauską, 
bet paaiškėjo, kad jiems netu
rint nuolatinio apsigyvenimo 
Amerikoje leidimo jų lankyma
sis Los Angeles, bent tuo tarpu, 
atpuola.

Taip išdėstė savo geografijos ; 
žinojimą vienas skautukas šių 
eilučių autoriui, š. m. birželio i 
mėn. 6-7 d. Los Angeles kolize- ] 
juje įvykusiame Los Angeles 
apygardos skautų sąskridyje, 
kuriame dalyvavo virš 20.000 
skautų. Vienas skautukas (jis 
galėjo būti apie 12 metų am- ' 
žiaus), pasitiesęs didelį Ameri
kos žemėlapį — ant jo, nuo Los 
Angeles iki New Yorko, išvin
giavęs jo paties puikaus rankų 
darbo traukinį su dideliu užrašu 
"FREEDOM TRAIN”. žemėla
pio kraštai buVo nusagstyti vė
liavėlėmis, į kuriuos tas laisvės 
traukinys turėtų važiuoti. Ir 
mūsų trispalvė ten buvo priseg
ta, su užrašu jos apačioje ”Li- 
thuania”. Paklaustas ar jis žino 
kur yra Lietuva'— atsakė ”hm, 
tai bus, berods, Europoj, bet ta 
Europa kažkur Azijoje”. "Suly-1

gome” ant pusės — Lietuva yra 
tikrai Europoj, bet pusė Eu
ropos užimta azijatų, taigi bent 
pusės Europos, šiuo metu yra 
Azijoje...

¥
I

Į "Dirvos” 21 Nr. tilpusią iš 
šio miesto lietuvių veiklos pasta
bą, kad parapijoje besireiškiąs 
lietuviškas gyvenimas nėra "vi
sas” ir kad lietuviškas gyveni
mas reiškiasi ir už jos ribų — 
"Draugo” 130 Nr. kitoje žinutė
je iš Los Angeles reaguojama ši
taip: "Laikraštyje Dirvoje Nr, 
21 gegužės 22 d. autorius infor
macinių straipsnių apie Los An
geles miestą yra "išdirbtas" už 
"geležinės sienos” laikraščių mo
tyvais ir tonu”.

čia jau vargiai gali būti kalba 
apie juokdarius — čia jau tikras 

'juokdario kliedėjimas.

*
Amerikos Lietuvių Tautinės 

Sąjungos Los Angeles skyrius, 
savo šiomis dienomis įvykusiame 
susirinkime paskyrė 200 dole
rių pašalpos Uos Angeles lietu
viškai radijo valandėlei paremti. 
Tai stambi, ir pati stambiausioji, 
iš iki šiol tam reikalui gautų au
kų.

Lietuviams liūdniųjų birželio 
mėn. 14 d. įvykių 11 metų su
kakčių proga IVaterburio lietu
vių antikomunistų grupė, kovai 
prieš lietuvių tautos genocidą 
pastiprinti, išleidžia specialiai 
tai dienai antikomunistinį ant
spaudą.

šiuo antspaudu VI. 14 dieną 
bus perspaudžiami, pirmiausia 
su prieš 2 metus lietuvių trem
tinių draugijos išleistais antiko
munistinės informacijos ženkle
liais "Communiam Exterminates 
Nations”, vokai, blankai, atvi
rukai ir t.t.

¥
Lietuvių Bendruomenei orga

nizuoti Los Angeles apygardos 
laikinoji valdyba, to miesto apy
linkei steigti į organizacinį ko
mitetą yra pakvietusi visą eilę 
visuomenininkų, iš kurių savo 
sutikimus jau davė: žurnalistei 
Miltonas Starkus ir V. Trumpa, 
"Lietuvių Dienų’’ leidėjas A. 
Skyrius ir prekybininkas B. Ge
diminas. Gavus ir kitų kviestųjų 
sutikimą — bus kviečiamas pa
sitarimas ir tada šaukiamas 
steigiamasis apylinkės susirin
kimas.

Jei kas (pvz., kolekcijų rinkė
jai, kai kurios įstaigos ir p.) no
rėtų, kad tuo antspaudu būtų pa
žymėta ir jų korespondencija, 
turi tokių korespondenciją ne 
vėliau liig birželio 13 d. pri
siųsti paistu (P. O. Box 507, Wa- 
terbury, Conn.). Korespondenci
ja bus perduoda kur reikia su- 
antspauduoti ir pasiųsti paštu 
kam priklauso. Už antspaudavi
mą neimama jokio mokesčio, taip

pat nepriimama jokių aukų. Bet 
siuntėjai prašomi patys apmo
kėti savo korespondencijos per
siuntimo išlaidas.

šis antikomunistinis antspau
das IVaterburyje yra jau tre
čias. 1950 m. birželio mėn. 14 d. 
buvo išleistas antspaudas su įra
šu: June 14, 1941, the Soviet 
Union liąuidated 40.000 Lithua- 
nians. . ,

1951 m. birželio mėn. 14 d. bu
vo išleistas antspaudas su įra
šu: 1941-June 14-1951 the So
viet Union deported and liąuida
ted 700.000 Lithuanians.

IVaterburio ir apylinkių gy
ventojai, savo korespondencijai 
galės antspaudą gauti ALTo ruo
šiamajame birželio Įvykių mi
nėjime ir iš Lietuvos pabėgusių 
trijų žvejų pranešimų metu bir
želio mėn. 14 d. Šv. Juozapo pa
rapijos salėje tik prie įėjimo 
(prieš minėjimo pradžią).

Antikomunistinis antspaudas 
naudojamas tik vieną
— dieną ir po to sunaikinamas.

L. A.

Birželio mėnuo yra skaudus 
Lietuvai ir lietuvių tautai. So
vietų Sąjunga, vykdydama savo 
imperialistinės užmačias, 1940 
metų birželio mėnesį užgrobė 
Lietuvą, išplėšė lietuvių tautos 
laisvę. Nuo tada prasideda dar 
istorijos nežinoma lietuvių tau
tos kančia, lydima žudymų, kan
kinimų, naikinimo, teroro, skau
smo, ašarų.

Po vienerių metų bolševikinės 
okupacijos pradedamas vykdyti 
masinio lietuvių tautos naikini
mo planas, Kremliaus paruoštas 
dar prieš Lietuvos okupavimą. 
Dešimtys tūkstančių Lietuvos 
gyventojų — senelių, moterų, 
vaikų, ligonių — be jokios jų 
kaltės žiauriausiu būdu išplėšia
mi iš savos gūžtos ir tremiami 
j tolimas Rusijos sritis, nežmo
niškai vergijai ir mirčiai tik dėl 
to, kad jie yra Lietuvos žemės Į 
vaikai ir myli savą tėvynę, šis 
Maskvos suplanuotas lietuvių 
tautos naikinimas jau vyksta 
daugiau kaip dešimt metų.

Laisvojo pasaulio lietuviai 
skaudžiai išgyvena Lietuvos ir 
lietuvių tautos tragediją ir, 
kaupdami jėgas laisvės kovai, 
kas metai mini baisiuosius birže
lio įvykius. t#

šiemet New Yorke, galima sa
kyti,. pasaulio politikos centre, 
lietuviai drauge su estais ir lat
viais ne vien tik savo tarpe mi
ni didžiąją Pabaltijo valstybių 
tragediją ir baisiąją savo tautų 
kančią, giliai susikaupdami lais
vės kovai. Yra ryžtas savo liūde- 
sin dalintis su mūsų draugais, 
sukviečiant į minėjimą, kiek ga
lima, daugiau įtakingų ameri-

kiečių ir sovietų pavergtųjų tau
tų atstovų. :

Pirmųjų Sovietų Sąjungos au
kų — Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos — 1940 metų tragedijai (tų 
valstybių okupacijai) ir lietuvių, 
latvių ir estų 1941 metų birželio 
baisiesiems įvykiams (tų tautų 
masinio naikinimo pradžiai) pa
minėti iš lietuvių, latvių ir estų 
tautų atstovų New Yorke suda
rytas Pabaltijo Valstybių Lais
vės Komitetas, kuris rūpinasi 
minėjimo organizacija.

Birželio 14 d., šeštadienį, 7 
vai. vakaro Angelų Karalienės 
parapijos bažnyčioje Brooklyne 
įvyksta religinė valanda, o bir
želio 15 d., sekmadienį, visose 
New Yorko lietuvių bažnyčiose 
laikoma šia intencija Suma' ir 
sakomi pritaikyti pamokslai. 

Į Birželio mėn. 15 d., sekmadie
nį, 8 vai. vakaro Town Hali sa
lėje (123 W. 43 Street, Manhat- 

, ten) įvyksta masinis lietuvių, 
latvių ir estų protesto mitingas, 
dalyvaujant žymiems amerikie- 

1 čiams ir sovietų pavergtųjų Eu
ropos tautų atstovams. Mitinge 
■kalbės Jungtinių Valstybių am-

• basadorius Arthur Bliss - Lane, 
Laisvosios Europos Komiteto

• prezidentas admirolas H. B. Mil- 
, ler, senatorius IVilliam Benton 
■ ir Vidurio ir Rytų Europos so

vietų pavergtų egzilinių tarp
tautinių organizacijų atstovai: 
Vidurio ir Rytų Europos Komi
teto pirmininkas Ferenc Magy ir 
Vidurio ir Rytų Europos Kon
ferencijos generalinis sekreto
rius Dr. Juraj Slavik.

Pr. Pak.

N E W A R K , N. J. šių me
tų birželio 22 d. Nevvarko lietu
viai rengia kun. Pranui Bas
tą k i u i, vietos šv. Trejybės 
parapijos vikarui, jo 15 metų 
kunigystės, 5 metų darbo Ne
vvarko parapijoje ir gal jo išleis
tuvių paminėjimą —.- pagerbimą.

Ta proga norima papasakoti 
keletą jo gyvenimo - ryškesniu 

VI. 14 ' " ~ -

BIRŽELIO TRĖMIMO MINĖJIMAS 
DETROITE

Šių metų birželio mėn. 15 d., 
sekmadienį, 1 vai. 10 min. p. p.; 
International Institute, 111 E. 
Kirby, rengiamas birželio trėmi
mų minėjimas. Minėjimas yra 
ruošiamas pirmą kartą Detroite 
kartu su latviais ir estais. Mi
nėjime dalyvauti yra pakviesti 
Michigan valstybės gubernato
rius, Detroito miesto majoras, 
žymiųjų vietos laikraščių spau
dos atstovai ir kiti. Pagrindinę 
minėjimo kalbą pasakys prof. 
Pr. Padalskis. Po atskirų tauty
bių kalbų, rezoliucijų priėmimo, 
bus koncertinė dalis, kurią iš
pildys visų trijų tautybių me
nininkai.

Prieš. 11 metų pradėtas lietu-

>iVių tautos naikinimas nepasi
baigė su anuo klaikiuoju 1941 
metų birželio mėnesiu. Kankini
mai, žudymai ir trėmimai iš 
gimtojo krašto nekaltų Lietuvos 
žmonių tebevyksta ir šiandien. 
Būdami toli nuo gimtojo krašto 
mes tą ypač skaudžiai išgyve
name.

Detroito Lietuvių Organiza
cijų Centras kviečia visą De
troito lietuviškąją visuomenę kuo 
skaitlingiausiai atsilankyti į šį 
minėjimą. Tuo mes ne tik bend
rai prisiminsime anas baisias 
dienas, įvykusias prieš 11 metų, 
ne tik visi bendrai pagerbsime 
šioj nelygioj kovoj žuvusius

momentų. Kun. Pr. Busta- 
k y s gimė Tauragės Naumies
tyje 1911 metų sausio 27 d. Jis 
iš neturtingų tėvų trylikos vai
kų buvo vienuoliktasis. Kad pa
lengvintų tėvų sunkią dalią, vie- 
nerių metų amžiaus Pranelį pa
siėmė globoti ir į mokslus išleido 
jo giminės p. Stančikai.

Kun. Pr. Bastakys pradžios ir 
vidurinę mokyklą baigė T. Nau
miestyje, penktąją klasę — 
Švėkšnos gimnazijoje. 1950 m. 
Įstojo į Telšių Dvasinę Semina
riją, kurią baigė ir gavo kunigo 
šventimus 1937 m. birželio 6 d. 
Vėliau, jau būdamas tremtiniu, 
metus buvo Šveicarijoje Fried- 
burgo U-to Teologijos fakultete. 
Būdamas dar seminarijoje, jis 
trejis metus buvo Telšių kated
roje bažnytinių ceremonijų ve
dėju, o baigęs seminariją, buvo 
vikaru Plateliuose, Šilalėje, Pa
pilėje ir Ginteliškėje ir klebonu

TAUPYTI GALITE IR LAIŠKAIS! 
TAUPYKITE PAS SAVUS!

STANDARD FEDERAL
STIPRIAUSIA TAUPYMO IŠTAIGA 

AMERIKOJE MOKA AUKŠTA DIVIDENDĄ

z------------------------------------- \
Seniausias ir gražiausiai ilius
truotas lietuviškos minties žur

nalas.

MARGUTIS
Įsteigė kompozitoriup 

A. VANAGAITIS 
Kaina metams $3.00 

Susipažinti siunčiamas 
dovanai.

6755 So. Western Avė. 
Chicago 36. III.

— administratorium — Kražiuo
se. Apie metus ėjo tremtinių 
kunigo pareigas Vokietijoje ir 
apie tiek pat laiko Šveicarijoje. 
Nuo 1946 m. lapkričio 28 d. vi
karas Nevvarko šv. Trejybės liet, 
parapijoje.

Dar Lietuvoje kun. Pr. Bas- 
tagys su kun. A. Riškum paren
gė specialų Telšių katedrai apei
gų vadovą, už kurį gavo vyskupo 
pagyrimą ir padėką. Lietuvoje, 
tremty ir čia bendradarbiauja 
spaudoje, o taip pat dalyvauja 
visuomeniniame ir kultūriniame 
darbe.Būdamas tolerantu rėmė ir 
remia religinių ir tautinių susi
būrimų ir organizacijų geras pa
stangas.^ Sunkiame ir margame 
savo kunigo kelyje sutiko daug 
žmonių, draugų ir priešų, tačiau 
didžiumos įsigyja simpatijas. 
Net ir užkietėję priešai jį vis 
dėlto vadina džentelmenu.

Kun. Pr. Bastagys,•vienas pir
mųjų tremtinių Nevvarke, dau
gelį vėliau pasiekusių Amerikos 
krantus tremtinių, vykstančių į 
Nevvarką ir apylinkes, jis savo 
mašina suvežė pas pirmuosius 
globėjus, o vėliau rūpinosi jų 
pastovių įkurdinimu. Tiems, ku
rie dar vargo vargą, yra išsiun
tęs nemaža paketėlių. Jis yra 
paskyręs net 900 dol. naujai 
statomai Nevvarko katedrai, o 
mažesnėmis sumomis yra pašel- 
pęs nemaža asmenų ir organiza
cijų.

Baigiant vienas klausimas 
skaitytojui — žmogui. Kodėl 
taip dažnai atsitinka, kad ko 
karo audrų metu nesuėda prie
šai, tai laisvinusiame krašte pa
sistengia atlikti artimiausieji? 
Argi tarp artimo ir priešo jau 
nėra jokio skirtumo?...

Dievo Apvaizda kun. Pr. Bas- 
takiui rodė kelią ligi šiol, tikė
kim, globos jį ir ateityje.

St. D.

šie rinkiminiai metei artėja 
prie karščiausių mėnesių. Liepos : 
mėn. Chicagoje įvyksta demo
kratų ir respublikonų partijų 
konvencijos — seimai, kurių me
tu susirinkę delegatei išrinks : 
kandidatus j prezidentus. Pasta
rieji viso krašto rinkikų bus 
renkami lapkričio mėn. rinki
muose.

šiuo metu rinkiminė preziden
to kampanija yra pasiekusi di
džiausią įkarštį, juo labiau, kad 
jau yra atvykęs vienas rimčiau
sių kandidatų — gen. Eisenho- 
weris. šį kartą savo skaitytojus 
kiek supažindinsime su ligšiol 
buvusiais JAV prezidentais.

Ligšiol Amerika turėjo 33 pre
zidentus. žemiau dedamame są
raše kai kurios pavardės karto
sis, tatai reiškia, kad kai kurie 
prezidentai savo pareigas ėjo ne 
vieną kartą.

Primintina, kad prezidentas 
renkamas ketveriems metams. 
Jam mirus ar dėl kitų priežasčių 
negalint eiti pareigų, jo pareigos 
atitenka viceprezidentui. Pagal 
1947 m. priimtą įstatymą, po vi
ceprezidento kitas kandidates į 
prezidentus — Atstovų Rūmų 
pirmininkas — speaker’is, toliau 
seka Senato pirmininkas ir ka
bineto nariai.

Pirmasis seimas išrinkti kan
didatams į prezidentus įvyko 
Baltimorės mieste 1831 m. Be ! 
šio miesto, šios konvencijos — 
seimai yra įvykę New Yorke, 
Philadelphia, Clevelande (pask. 
kartą 1916 m.) ir kt. miestuose, 
tačiau dažniausia Chicagoje. 
Apie šiuos seimus ir pačią rin
kiminę tvarką šiose skiltyse bus 
rašoma liepos mėn.

Štai visų Amerikos prezidentų 
sąrašas — šalia jų pavardžių, 
partijos, patiekiama pareigų 
perėmimo data ir amžius pra
dedant eiti pareigas ir jiems 
mirštant.

1. George IVashington, fed., 
1789 m., 57 m. amž., miręs 67 m. 
amž.

2. John Adams, fed., 1797 m., 
61 m., miręs 90 m. amž.

3. Thomas Jefferson, dem. — 
resp., 1801 m., 57 m., miręs 83 
m. amž.

4. James Madison, dem.-resp.', 
1809 m. 57 m., miręs 85 m. amž.

5. James Monroe, dem.-resp., 
1817 m., 58 m. amž., miręs 73 
m. amž.

6. John Quincy Adams, dem. 
— resp., 1825 m., 57 m., miręs 
80 m. amž.

7. Andrevv Jackson, dem., 1829 
m., 61 m., miręs 78 amž.

8. Martin VanBuren, dem., 
1837 m., 54 m., miręs 78 m. amž.

9. VVilliam Henry Harrison, 
whig., 1841 m., 68 m. ir miręs 
tokio amžiaus.

10. John Tyler, whig.,~ 1841 
m., 51 m., miręs 71 m. amž.

11. James Knox Polk, dem., 
1845 m., 49 m., miręs 53 m. amž.

12. Zachary Taylęr, whig.,
1849 m., 64 m., miręs 65 m. amž.

13. Millard ‘ Fillmore, whig.,
1850 m., 50 m., miręs 74 m. amž.

14. Franklin Pierce, dem., 1853 
m., 48 m., miręs 64 m. amž.

15. James Buchanan, dem., 
1857 m., 65 m., miręs 77 m. amž.

16. Abraham Lincoln, resp., 
1861 m., 52 m., miręs 56 m. amž.

17. Andrew Johnson, dem., 
1865 m., 56 m., miręs 66 m. amž.

18. Ulysses Simpson Grant, 
resp., 1869 m., 46 m., miręs 63 
m .amž.

19. Rutherford Birchard 
Hayes, resp., 1877 m., 54 m., 
miręs 70 m. amž.

James Abram Garfield, 
1881 m., 49 m., tokio am- 
ir miręs.'
Chester Allan Arthur, 

1881 m.,'50 m., miręs 56 
Grover Cleveland, dem.,

23. Benjamin Harrison, resp., 
1889 m., 55 m., miręs 67 m. amž.

24. Grover Cleveland, dem., 
1893 m., 55 m., miręs 71 m. amž.

25. William McKinley, resp., 
1897 m., 54 m., miręs 58 m. amž.

26. Theodore Roosevelt, resp., 
1901 m., 42 m. miręs 60 m. amž.

27. \Villiam Hovvard Taft, 
resp., 1909 m., 51 m., miręs 72 
m. amž.

28. Woodrovv Wilson, dem., 
1913 m., 56 m., miręs 67 m. amž.

29. Warren Gamaliel Harding, 
resp., 1921 m., 55 m., miręs 57 
m. amž.

30. Calvin Coolidge, resp., 1923 
m., 51 m., miręs 60 m. amž.

31. Herbert Clark Hoover 
resp., 1929 m., 54 m., dar tebe
gyvena.

32. Franklin Delano Roosevelt, 
dem., 1933 m., 51 m., miręs 63 
m. amž.

33. Harry S. Truman, dem., 
1945 m., 60 m., dar tebeinąs pa
reigas.

Trys iš prezidentų — Tyler, 
Taylor ir Buchanan žuvo nuo 
pasikėsintojų kulkų. Prezidentei 
priklausė įvairioms religinėms 
bendruomenėms. F. D. Roosevelt 

1 su dabartiniu Trumanu — abu 
. laisvieji masonai. Trumanas sa

kosi esąs baptistas. Pagal kilmės 
. kraštus, olandų kilmės buvo šie 
, prezidentai: Van Buren, T. Roo

sevelt, F. D. Roosevelt; šveicarų 
—■”vokiečių — Hoover; anglų — 
IVashington, J. Adams, Madison, 
J. Q. Adams, W. H. Harrison, 
Tyler, Taylor, Fillmore, Pierce, 
Lincoln, Johnson, Grant, Gar- 
field, Cleveland, B. Harrison, 
Taft, Harding, Coolodge; britų- 
škotų-airių — Truman; škotų —■ 
Monroe, Hayes; škotų-airių — 
Jackson, Polk, Buchanan, Ar- 
thur, McKinley, Wilson, pagaliau 
velšų kilmės — Jefferson. Iš mi
nėtų prezidentų G. Cleveland (jis 
nereikia suplakti su Cleveland 
miesto įkūrėju gen. Moses Cle
veland) paskirais laikotarpiais 
perrinktas du kartus prezidentu, 
o F. D. Roosevelt net keturis 
kartus. Dabartinis H. S. Tru
man, prezidento pareigas per
ėmė 1945 m. mirus F. D. Roose- 
veltui. Prezidentu išrinktas 1948 
metais.
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SENIAU IR BABAR
K. S. KARPIUS

TRUMANAS PRALAIMĖJO I

Mūsų spaudos apžvalga
ŽODŽIAI IR TIKROVĖ

*

Aukščiausias U. S. teismas, 
dauguma balsu, išnešė sprendi
mą, kad prezidentui Trumanui 
'"Nei įstatymai nei konstitucija 
nesuteikia galios paimti plieno 
dirbtuves į savo kontrolę”. Tai
gi dirbtuvės buvo gražintos jų 
savininkams. Darbininkų - darb
davių santykiams reguliuoti yra 
kongreso pagaminu atitinkami 
įstatymai, bet prezidentas jais 
nepasinaudojo.

Streikai čia nėra naujenybė, 
jų buvo ir bus; vieni ilgiau užsi
tęsia, kiti trumpiau, ir darbinin
kai paprastai laimi, kad ir ne 
visus savo reikalavimus.

PREZIDENTO KANDIDATŲ 
NOMINACIJOS

Demokratų partija turi visą 
eilę kandidatų į prezidentus, ir 
jų kandidatas išsiryškins tik 
konvencijoje, kuri prasidės lie
pos 21 d. Chicagoje.

Respublikonų partijos du iš
populiarėję kandidatai — Taft 
ir Eisenho\ver — jeigu vienas 
kito nesunaikins ir nesudarys 
progos būti nominuotam "juo
dam arkliui”, visai nenumaty
tam kandidatui, turės atkaklias 
varžytines konvencijoje, kuri 
prasidės liepos 7 d.

Dabar Taft turėdamas užtik
rintų balsų 420 ir Eisenhover 
apie 387, nominacijos pirmu bal
savimu negali tikėtis, jei bent 
kokia netikėta staigmena įvyk
tų, susimetant neinstruktuotų 
delegatų blokams vieną ar kitą 
paremti.

Amerikos partijos kandidato 
į prezidentus nominavimas eina 
veik panašia procedūra, kaip 
Lietuvoje pats prezidento rinki
mas, pvz., prez. Griniaus išrinki
mas. Liaudininkams neturint pa
kankamai atstovų, prisiėjo nau
dotis mažumų atstovais. O tos 
mažumos, savu keliu, sugebėjo 
žymiai paprašyti už tą paramą.

Amerikoje į prezidento kan
didato nominavimo konvenciją 
suvažiuoja paskirų valstybių va
dai su savo dispozicijoje esan
čiais balsų blokais, ir tie vadai 
naudojasi padėtimi, derėdamiesi 
su balsų jieškančiais kandida
tais, ir tik tada sutinka paremti 
tą ar tą, kuris jų reikalavimus 
patenkina. Taip išsiderama ka
bineto vietos ir kitokios pozici
jos, nors toli ne visos delegatų 
vadovybės kokių didelių preten
zijų turi.

Konvenciją ir nominavimą 
dažnai pasuka savaip gerai už
sispyrę vienas ar ]>ora paskirų 

' didesnių valstybių delegacijų va
dų.

Ne visos delegatų grupės pa
prastai pretenzijų stato ir nėra 
instruktuotos ką remti: gali bal
suoti už ką nori, ir jos dažnai 
tuoj pasirenka remiamuosius. 
Viską nulemia didelių valstybių 
delegatu blokai, kuriems įsakyta 
laikytis instrukcijų, iki jų vadas 
matys reikalinga daryti kitaip.

Neužimant vietos išvardinimui 
visų valstybių delegatų skaičių, 
paminėsiu tik, kad, pvz., New 
Yorko valstybės respublikonai 
turi 96 delegatus, Californijos 
70, Michigan 46, Ohio 65. (De
mokratų partija kai kur turi po 
tiek, Lai kur po daugiau, kitur 
po mažiau delegatų).

Daugelis valstybių siunčia in
struktuotus delegatus, pavedant 
juos žymesniam savo partijos 
vadui. Vadais dažniausia skai
tomi tos partijos senatorius ar 
gubernatorius, kur partija to
kius turi išrinkus. Tradicija yra 
savo valstybės senatorių, ar gu
bernatorių, kuriam pavedama 
delegacijos vadovybė, tiesiog no
minuoti į prezidentus, ir jis gali 

. tais balsais pasinaudoti, nors to
li, ne visi taip nominuojami kon
vencijoje sulaukia kokio nors dė
mesio.

Delegacijų vadaię yra ir šiaip

piliečiai, smarkesni partijos va
dai. Pennsylvanijoje, Respubli
konų partijos 70 delegatų paves
ta Pennsylvanijos gubernatorius 
Fine, kuris nepasisakė ar rems 
Tafta^ar Eisenhovverj. Nuo to 
gali priklausyti vieno ar kito 
laimėjimas. Bet apie tokį kartais 
susigrupuoja kiti neinstruktuo
tų delegatų būriai ir jie nelei
džia net žymiems kandidatams 
laimėti, pastatydami visai kitus 
kandidatus.

Kitur, pvz., Ohio, nors turi 
demokratą gubernatorių Lau- 
sche, ir kartais jis siūlomas kan
didatu net į viceprezidentus 
(Ohio demokratai neturi nei vie
no savo senatoriaus), vis tik jam 
savo delegacijos vadovybės ne- 
pavedė, nes Lausche skaitosi ne
priklausomas demokratas, lai
mėjęs rinkimus be partijos pa
ramos. Ohio Demokratų partija 
savo delegatų vadovybę nutarė 
pavesti buvusiam senatoriui, se
nukui Bulkley, kaip partijos 
žmogui, jį net nominuodami į 
prezidentus, kaip to reikalauja 
tradicija, nors jis nesitiki būti 
nominuotu. Ohio demokratų de
legatų beveik pusę laimėjo se
natorius Kefauver, kurio Ohio 
demokratai nepasiryžę remti. 
Visi Ohio respublikonų delegatai 
instruktuoti balsuoti tik už Taf
tą, ir jis gali tik su savo delega
cija pasilikti, jei laimės Eisen- 
hower.

Tal't jau prieš tris mėnesius 
pareiškė sutiks remti Eisenho- 
werj, jeigu jis bus nominuotas 
respublikonų partijos kandidatu i 
į prezidentus. Reikia, kad tą pa
sakytų ir Elsenhower, partijos 1 
vieningumui išlaikyti.

Senatoriaus Tafto tėvas, išbu
vęs prezidentu vieną terminą, 
1912 m. pralaimėjo dėl to, kad 
anksčiau buvęs prezidentu Teo
doras Roosevelt, rėmęs Taftą 
1908 rinkimuose, užsimanė 1911 
metais vėl kandidatuoti, ir ne
gavęs nominacijos net Suskaldė 
respublikonus, įsteigdamas savo 
trečią partiją. Jis nieko nelai
mėjo, tik davė progą demokra
tams išrinkti Wilsoną.

Rimtesni Amerikos veikėjai 
prisibijo, kad tokio užsispyrimo 
nebūtų tarp Eisenhowerio ir 
Tafto ir jų šalininkų dabar, kas 
privestų partiją prie suskilimo.

1918 metais du stiprūs kandi
datai •— Dewey ir AVarren 
abu norėję prezidento nominaci
jos, susitaikė pagalinus taip, kad 
AVarren apsiėmė viceprezidento 
kandidatūrai. Dabar, vargu ga
lima tikėti, kad Taft ar Eisen- 
ho\ver sutiktų priimti viceprezi
dento įcandidatūrą.

Socialistai nominavo savo kan
didatą į prezidentus, advokatą 
Darlington Hoopes. Jų suvažia
vimas buvo Clevelande pereitą 
savaitę. Viceprezidentu pastatė 
Samuel H. Friedman, be jokių 
varžytinių. Jie tokiu būdu yra 
įpėdiniai amžinų kandidatų Dėb
so, paskiau Norman Thomas, 
kurie niekad nelaimėjo, bet so
cialistai savo kandidatus stato 
"iš principo”.

Visi įsigykite ką tik išleistą 
žinomo rašytojo Stasiaus Bū
davo apysaką

VARPAI SKAMBA
Galima gauti leidykloje "LIE

TUVIŲ DIENOS”, 9204 So. 
Broadway, Los Angeles 3, Cal., 
spaudos kioskuose ir "Dirvos" 
administracijoje. Kaina ?2.50.

reformavę save įsitikinimu, kad 
nieko nepadarysi, ramiai Jaukti 
galo, kiti' nori pasipurtinti ir 

(Darbinin-
Chieagos arkivyskupas kardi

nolas S. Strich, kalbėdamas su šaukt pagalbos...” 
Draugo atstovu, į klausimą: kas 
lietuviams 
me krašte 
kalbą? —

"Turiu 
tremtiniai 
savo pareigą skiepyti pagrindi
nius principus lietuviškosios kul
tūros ir jie nesileis būti suklai
dinami sekuliarizmo, kuris te
galėtų vesti prie paneigimo ir 
naikinimo to, kas buvo geriausio i 
Lietuvos istorijoje.

Mokyklose taipgi svarbu, kad sišką atsakomybę už lietuviškų 
vaikai būtų mokomi gerbti ir sielų sužalojimą neša gerb. kle- 
mylėti tėvus ir melstis savo kal
ba. Mūsų uždavinys yra gelbėti 
sielas ir me.4 prie jų turime 
prieiti tokia kalba, kokią varto
ja ir supranta”. (Draugas, Nr.
127).

Tais pačiais klausimais Dar-1 
bininkas taip rašo: į

"Pereitais metais vienoj pa-' 
rapinėj mokykloje, kur iš 400 
mokinių buvo 200 lietuviukų, kur 
aštuntąjį skyrių iš 29 mokinių į 
baigė 21 lietuvis — baigimo iš
kilmių programoj nebuvo nieko! 
lietuviško, šiemet toj pačioj mo-1 
kykloj mokslo baigimo šventėje! 
jau pusė programos buvo lietu
viška. Tos pačios seselės įrodė, 
kad pažanga galima. Kitoj pa
rapinėj mokykloj, kur pusė vai
kų lietuvių, seselės j lietuvius 
lietuviškai neprašneka. Tačiau 
viena mokytoja susišaukia vai
kus į salę ir juos moko lietuviš
kai pažaisti, padainuoti. Ar jos 
vienos geriausios pastangos ga
li atsverti visos mokyklos kito
kią nuotaiki}?...

Kitoj vėl parapijoj klebonas, 
šiaip neabejotinas patriotas, pa
sakė: šeštadieninės lietuvių mo
kyklos nepriimsiu į parapijos 
mokyklos patalpas, nepriimsiu ir 
gana, basta.

Vėl kitur klebonas padarė 
priešingai: prašau, turite pa
talpas ir šviesą, naudokitės ir 
dirbkite... Ir šeštadieninė mo
kykla veikia, mokinių daug. Tik 
kažkodėl daugelį vaikų reikia 
versti, kad šeštadienais į mo
kyklą eitų. Ar vaikai tinginiai, 
ar kažkas mokykloj ne taip, kaip 
norėtum ?

Padėtis nėra gera tose pozi- mokratų atitinkamosios idėjos 
cijose, nuo kurių priklauso mūsų jam toli gražu ne visos tepati- 
ateitis. Visi tai supranta. Tik ko... (M. Vaitkus, Aaidai, Nr. 
vieni nori akis užmerkti ir ohio- 5).

padėtų išlaikyti šia- 
savo tradicijas, savo 
atsakė šitaip:
viltį, kad lietuviai 
inteligentai supranta

kas. Nr. 41).
Apie lietuviškų

mokyklų netvarką ______
iki šiol rašė kiti, gi katalikų lei
džiama spauda tylėjo ar net 
teisino kai kurių klebonų neleis
tinus veiksmus nutautinimo dar
be. šį bene pirmą pranciškonų 
leidžiamo laikraščio drąsesnį žo- 

: dj tektų tik sveikinti.
Kaip ir iš Chįcagos arkivys- 

; kupo pareiškimo matyti, jog vi-

parapijinių 
daugiausiai

E. ŠIKŠNIŪTĖ IR S.
JUODVALKYTĖ — OHIO

MEISTERĖS

bonai, kurie, vis dėlto anot Dar
bininko, beveik visi ramiai lau
kia galo...

SMETONA TIKRAI 
— STULGINSKAS 

GERAS...

GERAS 
LABAI

atsimini-

diskvalifikuoja prasižengusius 
dalyvius ir prižiūri varžybų vyk
dymo tikslumą bei objektyvumą. , 
Ši komisija bus sudaryta ir veiks 
tik žaidynių metu. Jos pirminin
ką skiria arba tvirtina Vyr. 
FASK-tas.

Ryšium palaikyti yra kompe- 
tetingi šie asmenys:

Visais organizaciniais reika
lais — Org. K-to sekretorius Ar
vydas Barzdukas, 7509 Lawn- 
view Avė., Cleveland 3, Ohio.

Finansiniais reikalais — Org. 
K-to iždininkas Vytautas Ja- 
nuškis, 1303 E. 68th St., Cleve
land 3, Ohio.

Sportiniais reikalais — Var- 
žybinio K-to pirmininkas Algir
das Bielskus, 770 E. 91st St., 
Cleveland 5, Ohio.

2. Dalyvių kvalifikacijos, žai
dynėse gali dalyvauti kiekvie
nas lietuvis- už savo sporto klu
bą ar nepriklausomai, neatsi
žvelgiant kuriam krašte jis yra 
gimęs ir kurios valstybės' pilie
tis dabar yra. Nelietuviai žaidy
nėse dalyvauti negali. Pavieniai 
nelietuviai sportininkai- bei ko
mandos turinčios savo sudėtyje 
nelietuvių bus diskvalifikuoja
mos.

3. žaidynių programą duoda
me dar kartą ištisai:

lengvoji atletika:
100 m., 400 m., 
4x100 m., į tolį, 
rutulys ir diskas.

Moterims: 60 m., 4x60 m., į 
tolį, į augštį, rutulys ir dis
kas.

Jauniams: 100 m.,
4x100 m., į tolį, į augštį, 
rutulys (12 lbs) ir diskas.

Mergaitėms: 50 m. ir į tolį.
Jaunučiams: 60 m., į tolj ir ru

tulys (8 lbs.)
Pastaba: Jauniams gimimo 

datos riba yra 1933 m. ge
gužės 30 d., o jaunučiams 
ir mergaitėms — 1936 m. 
gegužės 30 d.

Futbolas (soccer) 
krepšinis vyrams ir 
tinklinis (volleyball) 
moterims.

Stalo tenišas vyrams ir mote
rims. Komandinės, vieneto dve
jeto ir mišraus dvejoto varžy
bos. Stalo tenisas jauniams ir 
mergaitėms — tik vieneto var
žybos. Pastariesiems gimimo da
tos riba yra 1933 m. gegužės 30 
dieną.

Neatsiradus kurioje nors var
žytoje pakankamam dalyvių 
skaičiui registracijai pasibaigus, 
ta varžyba bus iš programos iš
braukta. Galutinė žaidynių pro
grama bus paskelbta birželio 22 
dieną.

4. Dalyvių registracija pratę
siama iki birželio 22 d.

5. Smulkios informacijos iš
siuntinėjamos tik užsiregistra
vusiems klubams ar asmenims 
arba specialiai to taraujantie
siems. ,

II-jų š. Amerikos Lietuvių 
Sporto žaidynių 

Organizacinis Komitetas

E. šikšniūtė ir S. Juodvalkytė 
dalyvaus JAV-bių moterų leng
vosios atletikos pirmenybėse, 
kurios įvyks birželio 28-29 d., 
Waterbury, Conn. Tenka palin
kėti joms ir ten gražiai repre
zentuoti lietuvaičių sportininkių 
vardą.

Apie mūsų merginų laimėji
mus gražiai atsiliepė Clevelando 
didieji laikraščiai, pabrėždami, 
kad jos yra lietuvaitės.

Birželio 4 d., Cuyahoga
Heights stadione Clevelande, 
įvyko AAU (Amerikos mėgėjų 
sąjungos) North Eastern Ohio 
distrikto moterų ir mergaičių 
lengvosios atletikos pirmenybės, 
kuriose sėkmingai dalyvavo ir 
LSK žaibo lengvatletės.

Elvyra šikšniūtė išplėšė įspū
dingą pergalę 50 yardų bėgime, 
pasekme 6,7 sek. Labai stiprus 
priekinis vėjas neigiamai atsi
liepė j pasekmę. Antrąjį meis- 
terės titulą pasiglemžė Stefa 
Juodvalkytė rutulio stūmime, 
pasiekusi 33’2" (10,12 m). La
bai gražiai pasirodė mūsų mer
gaitės ir 4x75 yard. estafetės 
bėgime laimėdamos antrą vietą, 
su 40,4 sek. Estafetėje bėgo A. 
Malcanaitė, N. žydavičiūtė, L. 
Januleviūiūtė ir E. šikšniūtė. 
Dėmesio vertas ir priaugančiųjų 
bėgikių A. Malcanaitės ir L. 
Janulevičiūtės pasirodymas. A. 
Malcanaitė 50 yardų bėgime iš
simušė į finalą laimėdama 5 vie
tą. L. Janulevičiūtei nelaimin
gesni burtai sutrukdė pasiekti 
finalą, bet už tat ji labai gerai 
pasirodė estafetėje, šuoliuose 
gerus duomenis turi N. žydavi
čiūtė.

II-jų š. Amerikos Liet. Sporto 
žaidynių Organizacinio K-to
PRANEŠIMAS

M. Vaitkus savo 
muose apie susitikimus su Mai
roniu, tarp kitko taip rašo: 

j "Panašiai beplepant, prisiarti- 
j no laikas pietų grįžti. Tad šoko- 
i ine į vandenį nusiplaukyti ir, 
I gražiai nusivalę, žingsniuojame 
namo lengvom kojom, šviesiom 
galvom, pabudusiu skilviu. Nėra 
didelio noro nė apie ką nors 
kalbėti. Bet, kai ėjome pro Bi
rutės gatvę, neiškenčiau nepa
sinaudojęs proga paklausti Mai
ronį, ką jis mano apie pirmuo
sius du mūsų prezidentus, Sme
toną ir Stulginskį, (nes juodu 
abu dabar šioj gatvėj gyvena, 
beveik vis-avis: Smetona — Ro
mano viloj, Stulginskas — Bal
tijoj). Neskubėdamas, dainius 
atsakė tikrai salamoniškai, be
veik kaip anas vokietis moky
tojas (”oba lučšę” — abudu į meilę. Siaubingas yra pikto po- 
geriau), išėjo daugmaž šitaip: tosas, tačiau neturi būti pasi- 
vienas protingas ir antras iš- gailėjimo irLompromiso blogiui, 
mintingas, o šiaipjau >— Smeto- nes kitaip nešvies mūsų akims 
na tikras geras ir Stulginskas ’ ’ ‘ ‘ "" ‘
labai geras. Visai rimtai kalbant 
reikia nulenkti galvą priešais 
Maironio bešališkumą: nors jam 
simpatingesnės buvo politinės — 
socialinės — ekonominės tauti
ninkų idėjos, ir todėl jo širdis 
linkte linko į Smetonos pusę, ta
čiau jis tikrai aukštai vertino ir 
Stulginskį, nors krikščionių de-

ARTIMO MEILĖ KARDU ...
G. J., rašydamas artimo mei

lės. klausimais, taip samprotau
ja:

"Neapykantos krovinys yra 
sunkus, bet jis yra realus kelias

gėrio spinduliai. "Ne taiką, bet 
kardą Aš jums atnešiau”, šitie 
Kristaus žodžiai dvelkia ne vien 
religiniu patosu, bet ir šviesiu 
humanizmu, kuris ypačiai su
prantamas tiems, kurie savo iš
vargintoje širdyje jaučia tikrą 
pasaulio skausmą ir tikrą jo 
kančią, kuris buvo patekę į pa
gonybės recidyvų orgijas, kurie 
yra pabėgę nuo jų ir tikrai su- 
pratd, kodėl jie turėjo bėgti...” 
(G. J., Draugas, Nr. 127).

Vyt. Gedrimas

500 \iiiiju skaitytoju
Trečioji Dirvos talka

Nuo 1952 metų kovo mėn. 1 dienos 
iki 1952 metų liepos mėn. 31 dienos 
skelbiama trečioji Dirvos talka.

Į talką kviečiami visi mūsų talki
ninkai, dabartiniai skaitytojai ir Dirvos 
draugai. Bendromis pastangomis mes 
turime sutelkti 500 naujų skaitytojų, 
kurie dar Dirvos, dėl vienokių ar kitokių 
priežasčių, neskaito.

Mes visus talkininkus prašome at
kreipti ypatingą dėmesį į tas šeimas, 
kurios turi vaikų. Dirva leidžia mėne
sinį, gražiai tvarkomą, 16 didelių pus
lapių "Tėviškėlę”, kuri visiems Dirvos 
skaitytojams duodama nemokamai. Tai 
vienintelis vaikų laikraštis, spausdina
mas tokiu tiražu ir paskleidžiamas po 
viso pasaulio lietuvių šeimas. Mūsų tiks-' 
las "Tėviškėlę” dažninti,- tenkinti tėvų 
ir vaikų norus. Jei mes padidinsime 
Dirvos skaitytojų šeimą, susidarys są
lygos dažniau ir "Tėviškėlę” leisti. Tat 
j šią. talką turi įsijungti ir jaunieji, jei 
jie nori dažniau savo laikraštį skaityti. .

Dirva pradėjo aktyviai telkti ge
riausius bendradarbius, į gyvenančius 
įvairiausiuose pasaulio kraštuose. Kiek- ■ 
vienam numery jūs matot naujas pa
vardes. Bendra talka padidinę prenume
ratorių skaičių Jūs įgalinsit mus tuo 
keliu-ir toliau eiti ir laikraštį padaryti 
tokį,' kokio kiekvienas lietuvis trokšta.

Dirvos talkai pasibaigus, trys’ dau
giausia naujų skaitytojų surinkę talki
ninkai, gaus premijas.

t

Pirmoji premija — atostogų savai
tė J. Bačiūno Tabor Farm ar Prospect 
Point vasarvietėse. Antroji premija — 
30 dolerių ir trečioji premija — 20 do
lerių. Premijas gauna surinkę nemažiau 
kaip 20 naujų skaitytojų.

Jaunieji Tėviškėlės skaitytojai, tu
rintieji nemažiau kaip 12 metų, taip 

,pat kviečiami aktyviai įsijungti i talką. 
Jiems taip pat skiriamos trys dovanos: 

Pirmoji — savaitė atostogų J. Ba
čiūno paminėtose vasarvietėse. Antroji 

, premija — radijo aparatas ir trečioji 
‘ premija — 10 dol. Premijos skiriamos 

surinkus nemažiau kaip 12 naujų pre
numeratorių.

, J. Bačiūno vasarvietėse jaunieji ga
li atostogauti ir be tėvų, nes yra specia
li priežiūra. Jei vyks ir1 tėvai — gaus 
specialią nuolaidą. Jei suaugęs talkinin
kas laimės premiją ir uorės vykti su 
savo Šeima, šeimos nariai taip pat gaus 
nuolaidą.

Naujiesiams skaitytojams, burtų’ 
keliu bus paskirta 25 naujai išėjusios 
knygos.

Talkininkams premijos bus skiria
mos pagal ’surinktų taškų skaičių. Me
tinė prenumerata vertinama 4 taškais, 
pusmetinė 2 taškais ir metų ketvirčio 
1 tašku.

Visos premijos skiriamos sutelkus 
500 naujų skaitytojų.

Visus kviečiame į trečiąją Dirvos 
.talką! ' / ' ;

i

Dėl sekmingesnio Antrųjų 
šiaurės Amerikos Lietuvių Spor
to žaidynių įvykdymo, tolimesnį 
jų organizavimą iš Clevelando 
LSK žaibo perima visa Clevelan
do lietuviškoji visuomenė, re
miama Clevelando miesto admi
nistracijos. Glaudžiai bendradar
biaujant su Vyr. FASK-tu, žai
dynėms pravesti yra sudaryti 
šie organai:

a) Garbės Komitetas — re
prezentacinis organas, j kurį yra 
kviečiami aukštieji vietos ad
ministracijos pareigūnai ir ben
drinių lietuviškų organizacijų 
atstovai bei sportiniame gyveni
me ypatingai pasižymėję asme
nys. Garbės Komitetą sukviečia 
Organizacinis Komitetas.

b) Organizacinis Komitetas — 
sudalytas iš Clevelando lietu
viškų organizacijų ir visuomenės 
atstovų — rūpinasi žaidynių re
prezentacija, propoganda, Gar
bės Komiteto sukvietimu, finan
sais, dalyvių aprūpinimu, dova
nų organizavimu ir kitais orga
nizaciniais reikalais, šis komite
tas susideda iš 17 narių. Pirmi
ninku yra išrinktas Jonas Dau
gėla, sekretorium — Arvydas 
Barzdukas.

c) Varžybinis Komitetas — 
sudarytas iš jvairių sporto šakų 
specialistų — rūpinasi tik gry
nai sportiniais reikalais. Jo kom
petencijoje yra dalyvių registra
cija, teisėjų kolegijos sudary
mas, varžybų sistemų nustaty
mas, dienotvarkės išplanavimas, 
sporto aikščių, įrankių ir kito
kių priemonių parūpinimas ir 
sklandus bei objektyvus varžy
bų pravedimas griežtuose ofi
cialių mėgėjų taisyklių rėmuose, 
šio komiteto -pirmininku yra Al
girdas Bielskus. Vyriausias tei
sėjas — Dr. Algirdas Nasvytis.

d) Varžybų priežiūros komi
sija, j kurią įeina mažiausia du 
Vyr. FASK-to nariai, arba jo 
įgalioti atstovai ir po vieną at
stovą iš ■ ...u žaidynėse daly
vaujančių sporto klubų, tikrina 
dalyvių bei teisėjų kvalifikaci
jas, sprendžia ginčus ir skundus,

Vyrams: 
1500 m., 
į augštį,

1000 m.,

vyrams, 
moterims, 
vyrams ir

YRA GUDRIAU
UŽSISAKYTI

Gegužinėms 
Pobūviams
Sąskrydžiams
Išvažiavimams

Grupės atvyksta kartu ir kartu jos 

važiuoji j bet kur"— užsakytame

autobuse. Taip patogiau, saugiau 

ir ekonomiškiau. Išnuomokit vie

ną ar keliB autobusus, nuo. 31 iki 51 vietos kiekviename. Kainuoja ma

žiau, kaip galvojate. Būkite bo rūpesčio, bė mašinos, važiuokite CTS!

. • • ® . . ' ■ • . .

šaukite MAin 1-9500 autobusų užsakymų informacija
. • ’ • ■ i



LIŪDNŲJŲ BIRŽELIO 
ĮVYKIŲ MINĖJIMAS

A. L. T. rengiamas liūdnųjų 
birželio įvykių minėjimas įvyks
ta šį sekmadienį (birželio 15 d.) 
5 v. po pietų Cathedral Latin 

z School (2056 E. 107).
Amerikos Lietuvių Taryba mi- 

“ nėjimų rengja drauge su latviais 
ir estais. Minėjime numatoma 
kalbos ir meninė programa.

CĮevelando lietuviškoji visuo
menė kviečiama skaitlingai da
lyvauti.

AKT. Valdyba

BALF 38 SKYRIAUS 
SUSIRINKIMAS •

Birželio 15 d. 11 vai. 30 min. 
(sekmadienį) šv. Jurgio parapi
jos salėje įvyks BALF 38 sky
riaus narių susirinkimas. Susi
rinkime bus pranešta metinė 
veiklos apyskaita, renkama nau
ja skyriaus valdyba ir svarsto
mi aktualūs šalpos reikalai.

Į susirinkimų kviečiami visi 
skyriaus nariai ir BALF veiklai 
pritariu asmenys.

L.K.F. METINIS NARIŲ 
SUSIRINKIMAS

Lietuvių Kultūros Fondo Cle- 
velando skyriaus metinis narių 
susirinkimas įvyks birželio mėn. 
29 d., sekmadienį, lietuvių salėje, 
11 v. 30 m.

Dienotvarkėj numatoma: Val
dybos pranešimas ir svarstymas 
L.K.F. ateities veiklos planų.

L.K.F. narių dalyvavimas bū
tinas. Visi CĮevelando lietuviai 
maloniai kviečiami susirinkime 
dalyvauti.

L.K.F. Valdyba

vo išeita smulkmeniškai kuri 
nors lituanistinių dalykų pro
grama, tačiau pagrindinis tikslas 
pasiektas — mokykla pradėjo 
darbų ir pastatė laikinį pylimų 
prieš nutautėjimų.

Ateinantiems metams norima 
įvesti tautodailės pamokos, kank. 
liavimų bei skudučiavimų, su
stiprinti tautinių šokių bei žai
dimų mokymų, įsteigti mokyklos 
bibliotekų. Kad ir po sunkių rū
pesčių, nesusispratimų, mokyto
jams darbo nuotaika nesumenko, 
atvirkščiai — neteisybė ir pa
žeminimas gimdo naujas ir drų- 
sias mintis.

Po oficialaus akto moksleiviai, 
vadovaujami mokyt. V. Alkai- 
tienės, Malinauskienės, Tamu- 
lionienės ir kt. atliko gražių me
ninę programų. Mokyklos 60 
vaikučių choras, vadov. A. Ma
linauskienės šauniai padainavo 
keletu dainų, gi jaunųjų ir vy
resniųjų moksleivių tautinių šo
kių grupės smagiai pašoko kelis 
tautinius šokius.

Vaikučių chorui ir svečiams 
giedant Lietuvos himnų, baigėsi 
graži ir prasminga šventė, kurios 
nuotaika jau ilgus metus nesame 
gyvenę.

Vakare "Ateities” klubo rū
pesčiu įvyko mokytojams nuo
širdus pobūvis.

• -I

JAUNUTIS PUODŽIŪNAS
baleto artistas, trejus metus gy
venęs CIevelande, redakcijai ra
šo, kad po baletinių pasirodymų 
Chicagoje, Vegas, Palm Spring 
ir kitose vietovėse, jų buvusioje 
trupė išsiskirstė. Jaunutis Puo
džiūnas apsigyveno Hollywoode, 
kur esu pakenčiamos studijų sų- 
lygos ir galimybės prasimušti į 
filmų pasaulį. Jau kelis kartus 
pasirodė NBC televizijos pro
gramose.

SUSILAUKĖ SŪNAUS
SLA 136 kuopos veikėjai K. 

ir U. Gaižučiai birželio’ 9 d. su
silaukė sūnaus.

DAR ŠIANDIEN UŽEIK I 
DIRVĄ TALIS STUDIO

PENKI METAI KAI MIRĖ
C. SELICKAS

šiemet sueina 5 metai nuo 
mirties Cipro Selicko, I pasauli
nio karo veterano, kuris mirė 
CIevelande birželio 13 d., 1947 
m., sluaųkęs 53 metus amžiaus.

Cipras Selickas buvo ilgemetis
CĮevelando gyventojas, iš čia iš-' 
ėjo kariuomenėn, ir čia sugrįžo, 
bet jau sužalota sveikata, kuriai 
atitaisyti dažnai turėdavo lan
kyti veteranų ligonines. Kai ge
riau jautėsi, Cipras buvo apsi- 

, lankęs Lietuvoje, savo tėviškėje
šventinta lituanistinės mokyklos Svėdasų miestelyje, 
vėliava, mūsų trispalvė ir jauni-1 
mo organizacijų vėliavos.

MOKYKLOS IŠKILMĖS
Birželio 8 d., buvo lituanisti

nės mokyklos šventė. 10 vai. į 
pamaldas atėjo moksleiviai, tė
vai ir mokyklos draugai. Baž
nyčioje išsirikiavo naujai pa-

CIevelande gyvena jo brolis,
Po pamaldų Lietuvių salėje' Vladas Selickas, ir Chicagoje — 

įvyko mokslo metų užbaigimo Jonas Selickas, kurie, kaip buvo 
aktas. CĮevelando lituanistinė ‘r Cipras, yra geri dirviečiai. 
mokykla užbaigė trečiuosius Lietuvoje liko brolis Juozas Se- 
darbo metus. Iš tikrųjų, tai pir-i------ • ■■------------- •— j- ..................t —

mi ir dar nevisai pilni rimtesnio bar nežinoma, 
darbo metai. Beveik du metus / - • ....
trukusi kova dėl mokyklos eg- sirūpino jo kūlių palaidoti Chi- 
zistencijos, teįgijo šiokių tokių cagoje, Lietuvių Tautiškose Ka- 
teisių.

Tarp įvairių organizacijų at
stovų kalbų, reikšmingus žodžius 
tarė mokyklos krikšto tėvai Jul. 
Kunevičienė ir St. Barzdukas. 
Jul. Kunevičienė yra Amerikos 
lietuvių vyresnės kartos veikėja, 
St. Barzdukas — buvęs šios mo
kyklos vedėjas, lituanistas ir pe
dagogas.

Lituanistinėje mokykloje šiais 
metais veikė trys grupės: pa
grindinė grupė, vadovaujama 
mokyt. A. Malinauskienės, ku
riai priklausė visi lietuviai moks
leiviai lankų šv. Jurgio parapi
jinę mokyklų; šeštadieninė gru
pė, vadovaujama mokyt. J. ži- 
lionio, kurių lankė moksleiviai 
einu į kitas miesto pradines Mo
kyklas ; ketvirtadieninę grupę 
lankė lietuviai jaunuoliai besi- 

. mokų miesto aukštesniuosiose 
mokyklose.. Iš viso mokyklų šiais 
metais lankė per 200 moksleivių. 
Pagrindiniai dėstomieji dalykai 
■buvo tikyba, lietuvių kalba ir 
literatūra, Lietuvos istorija ir 

. geografija. Mokyklos vedėjas A. 
Tamulonis, talkinamas 12 mo
kytojų: A. Augustinavičienės, 

tat ■ A. Malinauskienės, V. Alkaitie- 
nės, S. Stasienės, žilonienės, E. 
Skrabulytės, Graužinienės, -V. 
Valaitienės, V. Tamulionienės, 
P. Balčiūno, J. žilionio, S. Barz- 
duko. Kun. Dr. K. Širvaitis dės
tė visoms grupėms R. K. tikybų.'Į 

Suprantama, mokykloje riebu-Apolonija šembergienė. .I ■ - .

■

i liekas, tačiau apie jo likimų da-

Amerikoje gyvenų broliai pa-

| pinėse, kur jo kapų, kaip vete
rano, atitinkamai puošiamas.

Velionis Cipras, gyvas būda
mas CIevelande, turėjo daug 
draugų ir pažįstamų, kurie šia 
proga, kartu su jo broliais, jį at
simena ir mini kaip buvusį gerų 
patriotų lietuvį, mūsų spaudos 
rėmėjų ir dirbusį vietos lietu
vių organizacijose.

Puikus, naujas kelias 
atviras

VAIRUOTOJUI —
PARDAVĖJUI

FILMŲ FESTIVALIS
Penktas CĮevelando Filmų 

Bendrovės metinis filmų festi
valis įvyks Carter Hotelyje, ket
virtadienį, birželio 12, nuo 9:30 
ryto iki 10 vai. vakaro. Bus ro
domos informacinės ir mokslinės 
filmos ir už geriausias paskiria
mos Oscar dovanos. Suinteresuo
ti kreipkitės: Margaret D. Say- 
Ior, SH 1-5570.

MOTERŲ LABDARYBĖS 
DRAUGIJOS PIKNIKAS

Moterų Labdarybės Draugija 
sekmadienį, birželio mėn. 22 d. 
Naujosios Parapijos sode (18022 
Neff Rd.) rengia didelį piknikų. 
Kviečiami senieji ir naujieji 
ateiviai. Pelnas skiriamas baž
nyčios altoriui įrengti. Pikniko 
pradžia 3 vai. Įėjimas tik po 50 
centų.

TREMTINIŲ GEGUŽINĖ 
ATŠAUKIAMA

Antrasis šiaurės Amerikos lie
tuvių sporto žaidynes nukėlus į 
liepos 4, 5 ir 6 dienas ir tų žai
dynių organizaciniam komitetui 
prašant, Clev. liet, tremtinių 
draugijos gegužinė liepos 6 d. 
(sekmadienį) "The Brae-Burn” 
parke, 25000 Euclid Avė., atšau
kiama ir ji neįvyks.

PARDUODAMAS NAMAS
7627 Star Avė., 2 šeimų, 6 ir 
kambariai, gasu-garu apšildo-5

mas, naujai atremontuotas. 2 
garažai, didelis, puikus sklypas. 
Kaina $12.500.

P. P. Muliolis, 
6606 Superior Avė.

PERKRAUSTO BALDUS
Perkraustau baldus ir patar

nauju su sunkvežimiu. Pigios 
kainos.

P. Banionis,
1474 E. 66th St., Cleveland 3, O.

(25)

PARDUODAMAS NAMAS

kalbančiam lietuviškai
Alga su priedais. Darbas 5 dienų 

savaitėj. Sųlygos pakilimui.
Pageidaujamas amžius

21-39 m.

BIG BOY 
BEVERAGES

4209 Fulton Ct.
ME 1-2445

JIEŠKOMAS VYRAS
Vidutinio amžiaus, nevedęs ir 

negeriantis — mažam gerai ap
rūpintam ūkiui.

Reikalinga rekomendacija. Ge
ras butas su reikmenimis ga
minti maistų. Alga $250.00 mė
nesiui.

Tel.: AVON LAKE 32810

Vienos šeimos, 8 kambarių, 
gerai išlaikytas namas. Teirau
tis po 6 vai. vakaro šiuo telefonu: 
CE 1-7791 arba tiesiai kreiptis 
— 1210 E. 85 St.

SKAUČIŲ STOVYKLAVIMAS
''Dubysos” Skaučių Tuntas 

praneša visiems, kad skaučių 
vasaros stovykla įvyks š. m. lie
pos 21 — rugp. 4 dienomis. Niau
rų ūkyje, apie 22 mylias į Va
karus nuo CĮevelando. Bus sto
vyklaujama naujose- palapinėse.

Mokestis stovyklaujanči' o m s 
nustatytas toks: 20.00 dol. už 
visų stovyklavimo laikų. Jei iš 
vienos šeimos stovyklaus dau
giau kaip viena skautė, bus pa
daryta nuolaida: už'dvi skauteę 
reikės mokėti tik 35.00 dol., o 
už tris — 45.Q00.
. Mokestį1 galima tuoj pradęti 
mokėti draugininkėms. Galima 
mokėti dalimis, tačiau pinigai 
turi būti sumokėti prieš prasi
dedant stovyklavimui.

Stovyklaujančios privalo apsi
rūpinti lengvomis‘lovomis.

| Stovyklai vadovauja“ sktn.

LANKYKITĖS SAVO KLUBE!

Lietuvių Klube, 6835' Supe- 

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.

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 ...................$4.00
Balutis .............................. 1.50
Baltaragio malūnas ........... 2.50
Beržų pasakos .......  1.50
Dulkės raud. saulėleidy . .. 3.0(
Debesys plaukia pažemiu ... 
Didžiosios atgailos ..........
Doleris iš Pittsburgho.......
Gintaro pasakos ...............
Kazimieras Saphiega .......
Kuprelis..............................
Lietuviškos pasakos...........
Lietuvių kalbos vadovas .... 
Lietuvių poezijos antologija 
Lapės pasaka ........... ......
Lekučio atsiminimai .......
Mėnuo vadinamas medaus 
Meškiukas Rudnosukas .... 
Matulė paviliojo ..............
Medinis arklys ..................
Nemunas ;.........................
Nuo Imsrės iki Orinoko .... 
Namai ant smėlio..............
Our Country Lithuania .... 
Pirmas , rūpestis ...............
Pragaro pošvaistės ...........
Partizanai už geležines 

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

savaitė ......................
Varpai skamba ..................
Valentina ..........................
žemė ..................................

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

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

FOTOGRAFIJOS MEISTERIS
Europinių žurnalų ir filmų 
Žvaigždžių fotografas, dabir 
CLEVELANDE.

9400 Euclid Avė,
Tel. TY 1-5456 

Modernu* portretai, vestuvių, 
škilmių, vaikų ir kilos nuo
braukos.

Su šiuo kuponu — 10% nuolaida.

RKO Keith’s 105th
Birželio 11 — 14 dienomis 

"THE SNIPER’,’ su Adolphe 
Menjoū. ■ I

Birželio — 15 17 dienomis 
"THE HALF BREED” su Ro- 
bert Young, Janis Carter.

2.50
3.51
0.8'
0.3:
2.5C
2.00
2.5C
4.50
6.00
1.10
1.50
2.5
2.0'
0.60
2.0G
2.51
2.5C
2.0(
5.00
2.00
3.50

2.5f
1.00
1.00
1.20
1.00
2.20
0.80
0.25
2.50
2.00
2.00
3.00
1.9C

1.50
2.50
2.00
4.00

EAST 79th STUDIO
Lietuvis savininkas
1197 EAST 79 ST.

Telef.: HE 1-3535 ir EX 1-6716 
Atnešę šį skelbimų 10'7 gaus nuolaidos

\dreaa-
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IŠTIKUS GAISRO 
NELAIME!

Kada jūsų namai arba ra
kandai tampa sunaikinti arba 
mgadinti ugnies, kreipkitės j 
?. J. KERŠIS, dėl apkainavi- 
no, ko visada reikalauja ap- 
Iraudos kompanijos pirm, ne 
<u išmoka už nuostolius.

P. J. KERŠIS
109-12 Society for Saving IJld 

Telef.: MAin 1-1773.
Rezidencija: PEN1NSULA 2521

Savers always -welcome

\ THI BANK roa Ali THI RIOFLI S

MEMBEB FEDEBAL OEPOSIT INSURANCĖ C0RP0RAT10N

KELIAS I GERESNE ATEITI
Nuolatinis taupymas yra tikras kelias į geresnę ir 

laimingesnę ateitį.
Lietuvių Bankas yra saugi ir pelninga taupymo vie

ta. Kiekviena knygutė apdrausta Federal Insurancė Corp 
iki $10.000.

Lietuvių Banke galit užsimokėti už gasų, elektrų, 
išpirkti money orderius, pasiųsti pinigus į visas valstybės 
ir t.t.

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

THE SUPERIOR SAVINOS 
AND LOAN ASS’N. '

6712 Superior Avė. HE 1-2498

Cleveland, Ohio

Jūsų doleriai SIEKIA TOLIAU 
s u MONCRIEF 

ŠILDYMO IR ORO VĖSINIMO SISTEMA

_ GAsnS
Z asgias

RFURNACĖ.įCO., Medina, Ohio'

609-^2 Society for Savings B!dg—Cleveland, O.hio ■
OFISO TELEF.: MAin 1 1773. REZIDENCIJA: I’ENINSUl.A 2521

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

Sutaisau paskolas nirme niorgečio. Patarnavimas ir išpildymai 
gnrantuojama. Kreipkite? j’ mane telefonu arba aameniftkni.

PARDUODAMAS NAMAS
Vienai šeimai, 7 kambarių. 

Namas Linwood Avė. Dideli 
kambariai pirmam aukšte, 4 
miegamieji antram, graži vie
ta trečiam aukšte. Anglių 
šildymas, 2 garažai. Sklypas 
40x150. Kaina $12,500.

Namo apžiūrėjimui šaukti:
Paul Chalko, MA 1-2388.

Rowhnd Realty Co. "Realtora” 
4163 Mayfield Road 

EV 1-0500.

REIKALINGA ŠEIMININKĖ
Trims asmenims reikalinga 

nuolatinė šeimininkė. Gęros ap- 
Bigyvenimo ir atlyginimo sųly
gos. Kreiptis: Lt 1-6415.

DIRVĄ UŽSISAKYTI

galima ir šiandien, nėra reikale 

laukti nei metų, nei mėnesfr

pabaigos!

•«SJ5S(Sasa SSRS 3=3 5=3

1
II I. J. SAMAS, JEWELE&

šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai 
Laikrodžių taisymas. Brangenybės. Įvairus dovanų 

pasirinkimas.
7007 Superior Avė. Greta Ez.ella Theatre

Telef.: EX 1-3969- Bute: WA 1-2354

SUOPIS FURNITURE

Visokių rūšių baldai ir elektriniai bei kitoki reikmenys 
virtuvei ir ki.ekvienam- Jūsų buto kambariui

ŽEMOS KAINOS — .MALONUS PATĄRNAV1MAS

Patogi vieta apsipirkti lietuviams naujakuriams 
lietuviškoje krautuvėje

Pilnai padengta apdrauda UTab 1-4515

WM. DFKB^ PAIMTINO CO. -
WM. DEBESIS

Namų Pagrai’nimas iš Vidaus ir iš Lauko
7526 Star Avenue Cleveland 3, Ohio

Vilkelis Fanerai r2oino
Valdžios pripažinta laidotuvių direktorė 

Aldona ^Vilkelis - VVirby
Pilnas laidotuvių patarnavimas

—HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS—

SUPERIOR AVĖ IIEnderson 1-9292

JAKUBS SON
FUNERAL F9ME

Vėsinamas oras Jūsų utogum'ui

Ilella E. Jakubs & VLih.am
Liccnsijupti laidotuvių direktoriai

25 metai simpatingo ir rimto
6G21 Edna Avenue

J. Jakubs
ir balsamuotojai

patarnaviipo
ENdicott 1-1763

j



— DIRVA, 6821) Superior Avenue, Cleveland 3, Ohio.—Telefonas: ENtiicou 
Reduktorius Balys GAIDŽIŪNAS Į buto telefonas: GArfieid 1-7406).

Vokietaitė gyvenusi 1944-1951 m. Lietuvoj, mokosi lietuvių gimnazijoj

Grišmanausko bėgimo planu, o 
išblaškytas svarbiais, bet ne 
daug kam įkandamais žodžiais 
"subordinuotas veikimas... ge
nocido konvencijos ratifikavi
mas", ir pan.

* .
ALTas sudaręs žvejų kelionių 

planą po • lietuviškas kolonijas 
griebėsi vienos iš efektingiau
sių priemonių Lietuvos kančių 
priminimui Amerikos lietuvių 
tarpe. Ypač senųjų ateivių, ku
rie gyvu žodžiu buvo girdėję ga
na daug žinių iš tremtinių, per
gyvenusių pirmąją bolševikų 
okupaciją. Bet tos žinios buvo 
senstelėjusios. Dabar gi, klausy
dami žvejų, jie buvo tartum iš 
naujo įelektrizuoti ir kraujuje 
srūvančios gimtinės vaizdas ta
po atgaivintas viso ryškumu.

Bet ir čia, kalbant apie kelio
nių planą, norėtųsi rengėjus pa
klausti: — Kaip reikėtų tokį 
planą tvarkyti, kad žvejus išgirs
tų visi lietuviai? Pavyzdžiui, čia 
aprašytame pranešime nedaly
vavo vietos parapijos atstovai ir 
dalis lietuvių kolonijos. Dalis 
taurių lietuvių ir nuoširdžių pa
triotų, kurių veikimo metodai 
ar įsitikinimai nesutampa su 
rengėjų, bet kuriems lietuvybės 
reikalai dieną naktį ugnele šir
dyje rusena. Kitur, — gali būti 
atvirkščiai. O iš tikrųjų tokio 
pranešimo turėtų klausyti be iš
imties visi. Nežiūrint įsitikinimo 
ir amžiaus: — vaikai ir suaugę, 
paaugliai ir seneliai, __ ir ųet
tie, kurių lietuvių kalbos mokė
jimas nutrupėjęs į žodynėlį susi
dedantį iš šimtinės žodžių.

Ypatingai j ieškotini ir kviesti
ni j tokius. pranešimus yra tie 
lietuviai, kuriuos Bimbos neša
ma stalininė "šviesa” yra priž- 
libinusi ir priglušinusi. Gal tūlam 
iš jų žvejų kalbos būtų tas elek
trinis "šokius” kurio jie taip rei
kalingi! K. Da.

I.

i
Diepholzo gimnazijos mokiniai BAL F pirmininko apdovanoti knygomis

šią mokyklą oficialūs vokiečių kur mokytojas pilnai atlygina- 
švietimo įstaigos asmenys galėjo mas. Ir šiuo atveju, normuojant 
pilnai konstatuoti, kad mokyklos mokytojų atlyginimą, išlaidos 
lygis pilnai prilygsta vokiečių padidės.
tokios pat mokyklos lygiui. Pa-j Jei šiuo metu vidutiniškai te- 
skutimu laiku teikėsi mokyklą įplaukia apie 1000 ar kiek dau- 
aplankyti ir vokiečių žurnalistai.1 
Po to vokiečių spaudoj pasirodė 
Keli palankūs ir labai nuoširdūs 
straipsniai apie lietuvišką mo
kyklą.

Taigi ši gimnazija per tą trum
pą laiką pajėgė pateisinti įdėtas 
viltis ir pastangas. Tai yni pati 
šviesioji šio reikalo pusė. Bet 
deja, ši vienintelė lietuviška mo
kykla liūdnai žiūri į savo ateitį.

Gimnazija laikosi mūsų tau
tiečių aukomis. Tam sudarytas 
prie Krašto Valdybos gimnazi
jos fondas, kuris yra šiuo metu 
ne tik tuščias, bet turi ir skolų.

Atskiros geraširdžių tautiečių

Vienintelė laisvam pasauly 
veikianti lietuvių gimnazija šiais 
metais,pradėdama naujus moks
lo metus, atsistoja ties naujais, 
rimtais klausimais. 1951 metais, 
besikuriant galima sakyti iš nie
ko, atrodė, kad tai tik gerų norų 
tuščios pastangos. Mokinių skai
čius teviršino vos 50, mokytojų 
daugumas stovėjo vieno koja 
emigraciniam laive, nei vadovė
lių, nei aiškios pažiūros ir pri
tarimo iš vokiečių valdžios. Net 
pats Vilkas tada atsistojo j gim
nazijos priešų eiles. Esą, tai 
nejmponuojanti tautine veikla ir 
gimnazija surysianti tik lėšas ir 
nieko gero neduosianti. Taip at
rodė reikalai prieš du metus.

Šiandien gimnazija pradėda
ma naujus mokslo metus turi 
117 mokinių ir pilnai veikian
čias visas 8 klases (Vokiet. šiuo 
metu prasidėjo nauji mokslo me
tai Iled.). Mokytojų kadras iš
silygino ir bent artimiausioj 
ateity liks pastovus. Vokiečių 
valdžia gimnazijai duoda nemo-, 
karnai patalpas ir apmoka 4 mo
kytojus. Gimnazijoj mokslas ofi-', skir!‘ globėją, organizacijose ar 
cialiai yra dėstomas lietuvių kal
ba, išskyrus matematiką. Gim
nazijos tipas yra realinis t. y. su 
sustiprintais gamtos mokslais ir 
matematika. Dalykai einami pa
gal vokiečių aukštesnėms mo
kykloms nustatytą programą. | 

Mokiniai amžiaus atžvilgiu yra 
tarp 12,-19 metų, tai vaikai dau
giausia nepasiturinčių tėvų, ku
rie dėl lėšų stokos patys nega
lėtų mokyklą lankyti.

Tuo būdu gimnazija ne tik 
varo didelį švietimo darbą, bet 
kartu ir labdaros, nes išlaiko, 
aprėdo ir maitina 117 lietuvių 
vaikų. Mokinių didesnė pusė, 
apie 60'. ž evangelikų ir apie 
40'. < katalikų. Tautybės atžvil
giu visi lietuvių vaikai ar lietu
viškos kilmės šeimų, išskyrus 
vieną mergaitę, kuri nuo 1914 
ligi 1951 gyveno Lietuvoj, kaip 
pabėgėlė vokietaitė, grįžus at
gal pas tėvus Vokietijon panoro 
lankyti tik lietuvišką mokyklą. 
Ji puikiai.kalba lietuviškai.

I’rie gimnazijos veikia ir ben
drabutis. Jame gyvena beveik 
visi moksleiviai. Mokiniams prie 
gimnazijos duodamas pilnas iš
laikymas ir net rūbai. Maisto 
produktai surenkami aukomis. 
Dalis ateina iš užjūriu brolių, 
kita dalis yra gaunama iš NC\VC 
ar kitų Vokietijos labdaros orga
nizacijų. šį mėnesį atvykęs kun. 
Končius, kaip BALFo direkto
rius, patarpininkavo didelį mais
to kiekį gauti iš Balfo ir NCWC. 
Kasdieninę duoną ir bulves bei 
daržoves tenka pirktis. Tokiai 
šeimai reikia, irgi nemažo kiekio 
maisto.

Prie mokyklos vedamas ir ma
žas ūkis. Laikoma keletas kiau
lių, kurios išmaitinamos iš vir
tuvės liekanų. Mokiniai tu
ri užsivedę savo daržą, kuris 
padalintas klasėmis, čia, lyg per 
ūkio . varžybas, užsiauginama 
savo virtuvei daržovių.

Atrodo, kad ir patiems moki
niams netrūksta bendro reikalo 
supratimo. Nežiūrint, kad mo]<i- 

• niai darbu apkrauti (6 pamokos 
per dieną, choras, sportas ir pa- 

. gelbinis pamokų ruošimas) pa
žangumas ir noras mokytis jau- 

daugumą. Vizitavę

I

gliui mėnesiui aukų gimnazijos 
reikalams, tai savaime aišku, 
kad gimnazija finansiškai stovi 
labai kritiškoj padėty.

Kažkaip nesinorėtų galvoti, 
kad tie šimtai tūkstančių tau
tiečių užsieny nepajėgtų išlaiky
ti vienos tautinės mokyklos, kai 
tuo tarpu Lietuvoj savo laiku 
daug negausiasnės mažumos pa
jėgė net po kelias savo mokyk
las išlaikyti.

Atrodo, kad čia trūksta ne 
gerų norų, (tų gerų norų visa- 

| da lietuvis turi) bet trūksta or- 
1 ganizacijos ir tam tikros siste- 

aukos gimnazijos negali išlaiky- nloa- ^es turime tokias organi- 
ti. Juk tai aukos, kurios plaukia zacipas, kaip VLIKas ir ALTas.

j I iš taurios širdies, bet nėra ga-1 VLIKas čia nieko nepadarys.
□ 'rantijos kiek ilgai tas taurus) ALTas? Tai gal būtų viena iš 
,1Į žmogus aukos. Vedama akcija realių galimybių. Bent ALTas 

surasti kiekvienam mokiniui at- turėtų pasvarstyti, ar lietuviška 
gimnazija iš vis reikalinga? Jei 
taip, tai jis galėtu šiuo reikalu 
tarti svarli žodi. O gal Pasaulio 
Lietuviu Bendruomenė, kuri taip 
sunkiai ateina į gyvenimą?

i Nejaugi, mes esame tautiniai 
tokie žiaurūs ir atiduotume vo
kiečiams savo 117 susipratusių,' 
lietuviais norinčių būti, jaunuo
lių?

Lietuviška gimnazija šaukiasi 
greitos ir tikros pagalbos. Kitaip 
su gėda atsistosime prieš save

Įspūdžiai trijų žvejų pasiklausius. Kaip reikėtų pravesti pasikalbėjimus

pavieniuose asmenyse rado dali
nai pritarimo ir šiandien jau 
turi 23 kilnius globėjus iš or
ganizacijų ir asmenų tarpo. Bet 
kas dar paims globoti kitus 94 
mokinius?

Jei ši akcija pilnai būtų pra
vesta, susidarytų mėnesiui 2340 
dolerių arba 9360 DM. Gimna
zijos pilnam išlaikymui, perkant 
visą maistą, reikia mėnesiui apie 
9000 DM, neskaitant vadovėlių 
ir rašomos medžiagos. Tai yra 
minimumas išlaidų, nes čia jkal- ir savo tautiečius, nepajėgę net 
kukuojamos tik dalinai apmo- nė vienos savo mokyklos išląiky- 
kamos mokytojų algos: Mokyto- ti. Pats laikas ta gimnazija su- 
jai, pusiau atliginami, negalės sirūpinti ir jai ištiesti pilną pa- 
visą laiką dirbti ir kaikurie pra- gailios ranką. ■ i per pirmąją okupaciją!
dės pereiti į vokiečių mokyklas, Tomas.

Į tolimą Rytinės Amerikos pa- bolševikų tardytas ir kalinamas, 
krašėių miestuką atvažiuoja trys *
lietuviai žvejai "padaryti prane-1 Trys jauni žvejai savo prane
šimą”. Lietuvių kolonijoj didelis Šimuose nenaudoja nei gražbi- 
sujudimas. Paskirtą dieną, vie- lystės, nei gudrių išsireiškimų, praskiesti pasisakymai apie Šim
tinio klubo salė nesutnlpina sve-nei pigių efektų. Jų kalba pa
čių. Pristatoma papildomai kelios prasta, sūglausta į šiauraus pra- 
eilės kėdžių, tarpduriuose būre-' nešimo rėmus, jų temos dar pa- 
liai Stovinčių. Pasirodo,,į prane-: prastesnės, bet įspūdis besiklau- 
šimą sugužėję apsčiai kaimyni-' Šančiam lietuviui—milžiniškas, 
nių kolonijų lietuvių, pas kuriuos Priežasties, berods, dėlto nerei- 
žvejai negali užsukti. Naujųjų kia toli jieškoti. Savo trumpomis 
ateivių nedaug. Jų iš viso į šį biografijomis ir kasdienio gyve- 
Amerikos kampą nedaug atvyko. Į nimo vaizdeliais jie neliečia ir

ALTo vietinio skyriaus pirmi- nesprendžia gilių politinių ar 
įlinkas atidaro susirinkimą, pa- diplomatinių problemų. Jie brau- 
giedami himnai, pristatomi susi- naši klausytojo širdin pačiais 
rinkusiems jaunieji žvejai ir ! suprantamiausiais palyginimais 

įjuos lydįs ALTo atstovas. ir sąvokomis.
I Tai ką žvejai pasakoja, esame Jei Grišmnnauskas pradėda- 
1 skaitę periodinėj spaudoj. Skili- mas kalbėti pasisako, kad jis 
i tėnie gal plačiau ir nuosekliau augo 4-rių akerių ūkyje ir 8-nių 
surašyta, literatūriškesne kalba, asmenų šeimoje, tai ir apkiautęs 

I dailesniais sakiniais. Skaitėme klausytojas iš karto suvokia 
I ne tik faktus, bet ir komentarus Į kad į jį kalba ne buvęs "ponas”, 
prie jų. Ir, vistik ... apleisdamas i bet eilinis vyrukas iš neturtin- 
salę iš savo draugo sekančio vi- gos lietuviškos šeimos. Ar gali 
sus laikraštines žinias iš Lietu- kas nors suabejoti apie kolchozi- 
vos, išgirdau tokį trumpą ko
mentarą :

— Ten dabar baisiau negu 
aš vaizdavaus ir esu išgyvenęs

nės sistemos darbadienių vergiją 
ir tas normas nustatytas atski
riems darbams kai žvejas pa
prasčiausiais žodžiais nusako: 

____ __ "Tau bus užskaitytas vienas dar- 
O jis, vyras, jau ir tada laivo' badienis jei su minėju per dieną

Kova prieš komuinstinį terorą
Tueringijoj buvo gautas dide

lis kiekis Stalino paveikslų ir 
išsiuntinėtas visom krašto ligo
ninėm. Ligonių direktoriai buvo 
įpareigoti sovietų diktatoriaus 
paveikslą iškabinti prie ligonių 
lovų, kad tie galėtų jį visą laiką 
matyti; esą, taip greičiau pa
sveiksiu. ..

Leipcigo un-to studentų grupė 
įteikė rektoriui prašymą, kad 
perdaug visur nekištų maksizmo 
—leninizmo paskaitų (jų visur, jį pasaulį 200 pabėgėlių papasa- 
prigrūsta 12-16 vai. per savai-1 kojo smulkiau, kaip 1951 m. va- 
tę), nes tada jiems nelieka kada 
gilintis į savo specialybę. Deja, 
rektorius davė suprasti, jog "po
litinis švietimas” yra "mokslų 
mokslas ...”

Sovietų zonos "m misteris pir
mininkas" Groteivohl nedavė lei
dimo atidaryti rytinėj Berlyno Į Ukrainai bus iškovota visiška jai akis, ir ji nusprendė pasi-

Vengrijoj uždrausta jau net 
Gaunod opera ’ Faustas”. Jugo
slavijoj pradėtą naują religinių 
persekiojimų banga, skelbia 
CDNS N. 8/52, Ypač jie smar- 
kinami Slovėnijoj. Ten veikia 
dvi spec. koncentracijos stovyk
los kunigams. Čekoslovakijoj ko- 

l munistai kat. kunigus aprūpino 
"tinkamomis” maldaknygėmis ir 
kitokia religine literatūra.

Prasimušę per Indiją į laisvą-

organizuotos antibolševi k i n ė s 
grupės.

Šveicarų Lozanos mieste lei
džiamas "Defence de l’Europe” 
(N. 2/52) pažymi, kad Sovietai, 
nešdami vergiją, nesigėdyja dar 
šnekėti apie taiką. Toliau smul
kiai išskaičiuoja, kuriuos kraš
tus jie pavėrgč,'būtent — iš vi
so 12 teritorinių vienetų G84.300 
kv. km. ploto su 24.396.000 gy
ventojų. Iš viso Sovietų žinioj 
yra 13.151.700 kv km. su 574- 
842.000 gyventojų.

Paskiausiai į Vakarus pabėgu
si Rytų Vokietijos soviet. zonos

sąrą žuvo turkestaniečių laisvės 
kovotojas Osmanas Batūras, ku
ris su 12.000 savo vienminčių’vad. užs. reik, m-jos spaudos 
nuo 1939 m. kovojo prieš sovie- skyriaus vedėja Anna Hermanu, 
tinę tironiją. Ukrainiečių pogrin- atskleidė daug dalykų, kaip So- 

į džio armija UPA paskelbė naują viet. metodais varoma bolševiki- 
atsišaukimą, kad ji kovos tol, kol nė propaganda. Visa tai atvėrė

nepriklausomybė. Jų pogrindžio ; rinkti tikrąją laisvę. Tą pat pa- 
veikėjas maj. Poltava paskirtas darė ir jų užs. reik, ministerio 
vyr. ukrainų išlaisvinimo tarybos asmeninis spaudos referentas, 
gen. sekretoriato antruoju ve
dėju.
■ Briusely leidžiamas "Service ir akivaizdžiais dokumentais įro
dė Presse” N. 200 skelbia, kad dyta, kad S o v. Sąjungo-

' čiamas pas

visko entuziazmo persunktais sa
kiniais kalbąs žvejys Paulauskas 
susirinkusiųjų buvo labai ati
džiai išklausytas. Jo sarkazmu

bą klausytojus labiaus įtikino 
negu' desėtkas poleminių laik
raščių straipsnių, paremtų ne
sugriaunama logika ir išvedžio
jimais. Koks didelis skirtumas 
tarp aprašymų laikraščiuose ir 
gyvo žodžio, kai Paulauskas pri
simena Panevėžio cukraus fab
riko darbininkų ir gydytojų tra
gediją pilnai bolševikų okupaci
jai besibaigiant. ”Aš tada buvau 
devynerių metų vaikas. Save, 
akimis mačiau nužudytus dakta
rus. Nukankintus, su išpjautom 
širdim ..." Dievaž,- klausytojai 
tiki šiam vos prasikalančių ūsų 
kalbėtojui labiau negu kvalifi
kuotam paskaitininkui, kurs su
geba kalbėti "kaip iš knygos”.

*
Nežinau kaip didesniuose lie

tuvių centruose buvo tvarkoma 
žvejų programa. Minėtame susi
rinkime iš maždaug 300 klausy
tojų gal vos pora tuzinų buvo 
tokių, kurie buvo lankę ar baigę 
aukštesnįjį ar aukštąjį mokslą.- 
Kiti, daugumoje seni ateiviai, 
nuoširdūs lietuviai, paprasti ei
liniai žmonės. Dėl to, žvejų pa
prasti išsireiškimai ir kasdienio 
gyvenimo temos visų buvo aiš
kiai suprastos ir širdin priimtos.

Negalima pasakyti, kad ALTo 
atstovas savo kalba būtų įtapęs 
į žvejų programą. Be abejo, jis 
turiningai kalbėjo, ilgokai (apie 
15-20 minučių), išdėstė Lietu
vos bylą, ir priminė aukų reika
lą. Gal jo kalba tiktų į kurio 
laikraščio įžanginius, ji tikrai 
tiktų intelektualų susirinkime, 
bet, atleiskite už mano nekuklią 
nuomonę, ji čia visai netiko. Ji 
nutęsė programą, tuo sutrum
pindama klausytojų pateikiamų 
klausimų laiką, (o juk kiekvie-

suveši ne mažiaus kaip 40 ve
žimų javų, ne arčiau kaip per 
tris mylias”. Po kalbų, viename 
kampe, užgirdau susimetusius 
vyrus besiginčijant:

— Esu ir aš vežęs vežimus 
javų. Su slaininiais! Būdavo, kai 
uzjudina ponas ir užveizda gor- 
činę primena, — plėšiame iš pe
ties. Pirmuosius vežimus kluone 
paverčiame ir lekiam pasukdami 
vadžias virš galvos. Ir...’ dvi- 
dešims vežimų sugrubdavome. 
Šiur tik tiek . ..

Žvejų tema aktuali, jei darbi
ninko mėnesinis uždarbis siekiąs 
350 rublių palyginamas su kos
tiumo kaina — 1200. rublių. Ar 
reikia geresnio komunistinės 
santvarkos palyginimo kaip pa- nas turėtų ir norėtų ko nors 
prastų brezentinių batų pirkimo naujausių pabėgėlių klausti), ne- 
procedūra, jų kaina ir pasirinki-Į paskatino aiškiu žodžiu aukoji
mas (keturiais numeriais per-. mo reikalą (ALTui didesnė auka 
didelis!). Ar reikia jieškoti grau- pravartu, tai kiekvienas žinom), 
dingesnio vaizdelio kaip papras-' ir tik daliniui buvo suprasta bei 
tais žodžiai nusakytas lietuvės nugirsta. Paprasti ir aiškūs žo- 
motinos darbadieninė vergija—' *•••— —:i—i-
"Vos tik saulė pateka, ji jau turi 
būti kolchozo lauke. Paguldo vai
ką ant ežios ir pati pluša iki 
saulė nusileidžia...”

Kiek padrikusiais, bet jaunat-

NUMERIU
GERESNIAM

ILGOS

DISTANCIJOS

PATARNAVIMUI

*

džiai šiuo atvejų vestų reikalą 
tiesiausiu keliu prie tikslo. Da
bar gi, išėjo taip, kad pb ALTo 
atstovo kalbos vietos skyriaus 
pirmininkas pareiškė: "Kadan
gi mūsų svečiai bevažinėdami 
turi "iškaščių” ir niekas jų "bi
lų” neapmoka, taigi, draugai, kas 

sunkiausius darbus, į dieną gau- i lįek išgali, —- sumeskime 
darni iki 50 gr. arklienos ir vietoj Į jiems ...” žinoma, • kalbėtojai 
sriubos — paprasčiausio van- šoko aiškinti, kad toks paragi- 
dens. Tarp moterų yra nemaža nimas_ klaidinantis, bet, į kė

zonoj kun, seminarijos, skirtos 
rengti dvasininkams Sovietų val
domai Vokietijai. Ten, pasirodo, 
nereikia nei tokių seminarijų, 
nei dvasininkų, nes "sąžinės lai
svė klesti” ir be to ,‘. .

Didžiausia kunigams irki- ...___ „ _________ _______ „ _ . .
tiems Čekoslovakijos ”kler'iką-Į Čekoslovakijoj gyvena miškuose' j e-yra.2.000 d a r b o „,,D. uiuun-ų yru ikuiu» IUnias kiuiiuiiuiiub, uei, yr- j ne- 
lanis” koncentracijos stovykla ar yra dingę sėkliams iš akių' stovyklų šu 15 mi- rusių, buvusių anksčiau žymių! pures krito daugumoje monetos, 
yra Tatrų mieste, Slovakijoj, apie 40.000 žmonių. Juos valdžia 1 i j o n ų suimtųjų, tarp1 Sovietų pareigūnų žmonių. Pa-,1 o ne banknotai... Tokiose vie- 
Vnr nūn kiinicrn tiof iu Rnmiiniins nnžniiVin nrlif •> . Vilemo <-.1,:^.__ x__  __ _______  ! .__ i_i____ i. •_ i...... . .....i'T-_ l_

Muenchene leidžiama rusų k. 
”Wolia” skelbia, jog liudininkų.

kur esą kunigų net iš Rumunijos apšaukia "banditais^, bet faktiš- jų — nemaža moterų,' kurios skiausiai moterų stovyklose ypa-; tose klausytojas buvo sukauptas 
bei Vengrijos. i kai tarp jų veikia kelios gerai | drauge su vyrais turi dirbti čiai padidėjo ir žydžių skaičius, ir sujaudintas labiau Kublicko irbei Vengrijos.

• Jei neturite Mėly
nos Nuosavos Knygutės 
pažymėjimui užmiesti
nių numerių, gaukite 
mūsų įstaigos raštinėj.


