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KLAIPĖDOJ

Vakarus pasiekusių žmonių 
teigimu, daugiau kaip pusė visų 
Klaipėdos miesto gyventojų yra 
jau svetimieji. Ypač daug ka
riuomenės, tikrų aziatų. Prie 
Nemeržatos yra rusų karinė 
stovykla. Neringa paversta tik
rais karo medžiagų ir įrankių 
sandėliais — ten rodytis negali 
net komunistai be specialaus 
Vilniaus MVD leidimo.

Paprastai Klaipėdoj dienos 
metu eina pareigas apie 500 mi
licininkų ir sargybinių. Lietuviai 
milicininkais gali būti tik iki 
vyr. letenanto laipsnio, uniforma 
— mėlyna su sidabriniais' ženk
leliais (Vilniuj — mėlyna bu 
raudonais apvadais). Be to, yra 
dar kriminalinė policija, susi
siekimo, politinė, kovai su spe
kuliantais etc.

Klaipėdos deputatai yra Pa
leckis ir Cibers. Bet Klaipėdos 
srities pirmininkai kaitaliojami 
labai dažnai. Partiniai, bet kur 
atkeliavę, turi teisę į gerą butą, 
darbą, o jei jo negauna, tai gerai 
aprūpinami ir be darbo, gali eiti 
į savas krautuves, kur yra vis
ko ir prekės gaunamos pigiau. 
Tuo tarpu lietuvis krautuvės ve
dėjas, jei trūktų nors ir vieno 
kg. cukraus, areštuojamas. Tarp 
lietuvių kaime partinių bus gal 
kokie 2-3 procentai, mieste — 
apie 10 procentų, nors ir tai dau
gumas yra įsirašę greičiau dėl 
akių ar šiaip įvairiais sumeti
mais, kad būtų palikti ramybėje. 
Okupantams priešingi ne mažiau 
kaip 97 proc. visų gyventojų. 
Partinių galia labai didelė, jie 
vaikšto apsiginklavę, kaime — 
su šautuvais, su ginklu nei dieną, 
nei naktį nesiskirdami.

Jau ir kolchozininkai su žvejų 
artelių nariais pradėti mokyti 
rusų kalbos, kad galėtų "iš ori
ginalų skaityti Lenino ir Stalino 
veikalus”. Net ir vaikų darže
liuose mokoma: Stalinas, Leni
nas — mūsų vadai, pjautuvas ir 
kūjis — mūsų ženklai.

Iš laivų kapitonų lietuvių nė
ra nė vieno; seniau buvo du, bet 
vienas buvo suimtas už "sabo
tažą”, o kitas (L. Kublickas) vis 
tiek būtų neišvengęs tokio pat 
likimo, tad pabėgo į Švediją. Jū
ros žvejų mokykloj paruošiami 
kapitonai ir jūrininkai veik vie
ni rusai. Klaipėdos uoste žvejy
bai naudojamų laivų priskaito- 
ma apie 70, tolimajai žvejybai 
("logeriai”) — paimti iš vo
kiečių, reparacijų sąskaita. Jie 
karo metu ir vėl gali būti paver
sti kariniais laivais.

Dabar — pagal planą — iš lai
vo reikalaujama sugauti po 35 
tonų žuvų per mėnesį, žvejo 
vidut. uždarbis po 250-400 rub
lių, o paskoloms turi atiduoti ne 
mažiau kaip vieno mėnesio at
lyginimą.

Kaip visoj Lietuvoj, taip ir 
Klaipėdos krašte turgams die
nos nustatytos tik sekmadie
niais. Pritrūkus cukraus, kartais 
Klaipėdoj veikiantis saldainių 
fabrikas uždaromas net kelias 
savaites.

Traukiniai ruožu Klaipėda — 
Telšiai — Šiauliai — Kaunas 
kursuoja tik vieną kartą per 
parą.

Dr. Trukana buvo tikrai nu
teistas 15 metų, taip pat prof. 
Užpuryis. Išvežta ir Borcherto 
žmona su sūnumi. 1948 m. buvo 
iškilmingai sutiktas transportas 
grįžusių iš Vokietijos. Trakys 
kalbėjo net per radiją, bet dabar 
apie grįžusius daugiau nieko 
negirdėti. Ir lietuviai mė
gina kartais su vokięčiais pa
siekti Vakarus, bet nesėkmin
gai. Pvz., vieno lietuvio diploma
to giminaitė, gydytoja, sugauta 
be leidimo bėgant į Vokietiją, 
pernai nusinuodijo. Jos giminės 
paskiau buvo pašalinti iš tar
nybų. Todėl nenuostabu, kad ir 
klaipėdiečiai, kaip ir visi lietu
viai, per kiekvieną maldą prašo, 
kad tik greičiau būtų išlaisvinti.

Ir demokratai neatsiliko
Po to, kai respublikonų parti

jos rinkiminėje platformoje pir
mą kartą istorijoje buvo palies
tas Lietuvos ir kitų jos kaimy
ninių kraštų likimas, buvo ga
lima tikėtis, kad panašiai bus 
padaryta ir demokratų platfor
moje. Ir iš tikrųjų, joje yra sky
relis, pavadintas "Parama sovie
tinio imperializmo aukoms”:

"Mes neapleisime kadaise bu
vusių laisvų Vidurio ir Rytų Eu
ropos tautų, kurios dabar ken
čia Kremliaus tironiją, Sovietų 
Sąjungai sulaužius jos iškilmin
giausius pasižadėjimus Tehera
ne, Jaltoje ir Potsdame.

"Jungtinės Valstybės turėtų 
prisijungti prie kitų tautų ir for
malaus paskelbimo, kad genoci
das turi būti laikomas tarptau
tiniu nusikaltimu taikos metu 
lygiai kaip ir karo metu. Šis nu
sikaltimas dar kartą buvo iš
keltas Sovietų nusikaltimo re- 
veliacijomis išreikštomis Katy- 
no žudynių tyrinėjimo komiteto 
pranešime Kongresui.

"Mes žvelgiame į dieną, kada 
Lenkijos ir kitų Sovietų paverg
tų satelitų, įskaitant Čekoslova
kiją, Vengriją, Rumuniją, Bul
gariją, Albaniją,'Lietuvą, Estiją 
ir Latviją bei kitas sovietų už
viešpatautas tautas Azijoje, lai
svė bus atstatyta ir jos vėl ga
lės užimti sau prideramą vietą 
laisvųjų tautų bendruomenėje.

"Mes tobulinsime ir plėsime 
efektyvią "Amerikos Balso” pro
gramą, kad tiesa ir viltis prasi
skverbtų pro "Geležinę Uždangą 
į visas Sovietų 
vergtas tautas.”

*

Kai kuriuose
čiuose yra pasirodę priekaištų 
respublikonų platformos pareiš
kimui, kad jame nėra nieko aiš
kesnio pasakyta, ką gi jie mano 
daryti, kad pavergtoms tautoms 
būtų padėta. Mes savo laiku irgi 
esame pastebėję, kad respubli
konų pareiškimas gana "diplo
matiškas” ir jis gali būti įvai
riai aiškinamas, vykdant jį prak
tikoje. Bet jame yra du pozity
vūs dalykai: 1) atsimesti nuo 
Jaltos ir kitų panašių susitari
mų, kuriuos Maskva išnaudojo 
visai eilei tautų pavergti, 2) at
mesti "sulaikymo" politiką, su 
tendencija pereiti j išlais
vinimo politiką.

Žinoma, kaip praktiškai tas 
išlaisvinimas būtų vykdoma, to 
platformoj nėra pasakyta ir, yra 
pagrindo manyti, kad patys res
publikonai dar neturi aiškaus 
vaizdo, kaip ir iki kokio laipsnio 
jie tą darytų. Tačiau priekaištas, 
kam platformoje nėra išdėstyto 
konkretaus tos išlaisvinimo po
litikos plano, atrodo, yra nepa
matuotas: jeigu respublikonai 
tokį planą net ir turėtų, tai ne
išmintingai darytų, jei jį iš ank
sto imtų ir išdėstytų savo rinki
minėj platformoj ...

sulaužė ir iš to kilo visi negeru
mai. Ar jie stengsis priversti 
Maskvą tuos susitarimus vyk
dyti, ar pasiliks tik prie dabar
tinio apgeilestavimo — to de
mokratai nepasako.

Buvo prikaišiojama respubli
konams, kodėl jie nieko nepasi
sakė dėl Genocido konvencijos. 
Demokratai savo platformoje 
pasisako aiškiai už prisijungimą 
prie tos konvencijos, žinoma, ta: 
yra sveikintina, nors vien tik 
plikas prie tos konvencijos pri
sijungimas nesulaikys nei vieno 
ištrėmimo ir nesugrąžins nei 
vieno ištremtojo ... Prisijungus 
prie tos konvencijos būtų rei
kalingos ir tolesnės nuoseklios 
iš to išvados, apie kurias tačiau 
ir demokratai neturi drąsos pra
sitarti.

išvadą, kad de- 
pažadais nepra-

Imperijos pa-
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PAČIAME ĮKARŠTYJE

Kalbant apie patį prisijungimą 
prie konvencijos, būtų galima 
pasiūlyti, kad demokratai, vie
šai pasisakę už tą prisijungimą, 
nebeatidėliotų to prisijungimo 
iki susirinks kitas Kongresas. 
Kas gi žino, kokia ten bus dau
guma, ir kas gi žino, ar tada bus 
galima tą pažadą įvykdyti. O juk 
demokratai kaip tik dabar turi 
daugumą ir Atstovų Rūmuose ir 
Senate — tad kodėl jiems jau 
dabar, paskutinėje šio Kongre
so sesijoje to nepadarius? Visa 
nelaimė tačiau yra ta, kad didelė 
dalis ir demokratų atstovų bei 
senatorių ligi šiol nesiryžta pa
sisakyti už Genocido konvencijos 
patvirtinimą, paremdami irgi ne 
visus, o tik tam tikrą dalį

respublikonų, nusiteikusių kon
vencijos reikalu nepalankiai.

Pagaliau, demokratai pakar
toja jau respublikonų pareikštą 
pažadą — plėsti ir tobulinti 
"Voice of America” programą. 
Kokia prasme tai bus daroma — 
nepasakė nei vieni nei kiti.

Demokratai nieku neatsikirto 
dėl "sulaikymo” politikos, kurią 
respublikonai pasmerkė, kaip ne
gatyvią, bergždžią ir nemoralią, 
paliekančią tautas despotizmo ir 
teroro valioje.

♦
Tenka daryti 

mokratai savo
lenkė respublikonų pažadų. O ku
rie iš jų gali būti patikimseni 
tų pažadų vykdytojai, tą jau 
turės spręsti balsuotojai...

Bet kiekvienu atveju, tas reiš
kinys, kad abiejų didžiųjų par
tijų rinkiminėje programoje fi
gūruoja Lietuvos vardas, yra 
didelis įvykis. Tai yra bene pats 
didžiausias pralaužimas "tylos 
sąmokslo” sienoje, kurį ateityje 
bus galima daugeliu atveju nau
doti. Tai, šiaip ar taip, yra vek
seliai, kuriuos ateityje visi pa
vergtųjų kraštų likimu suintere
suotieji šio krašto piliečiai turės 
teisę po rinkimų patiekti išrink
tiesiems ir reikalauti, kad jie 
būtų išpirk i nė j ami.

Demokratai į prezidentus no
minavę Illinois gubernatorių Ste- 
vensoną ir į viceprezidentus Ala- 
bamos senatorių Sparkman, iš- 
siskyrstė iš konvencijos pasiry
žę sumušti respublikonus.

KĄ KONKRETAUS ŽADA 
DEMOKRATŲ PLATFORMA?

Mus interesuojančioje dalyje 
demokratų platforma yra be
velk tiesioginė polemika su res
publikonų pareiškimu; RespublL 
konai apkaltino demokratus, kad 
jie apleido Lietuvą ir kitus kraš
tus, o šie atsikerta "mes neaplei
sime!”.... Respublikonai pasi
žada tiesiog nutraukti slaptuo
sius Jaltos, Teherano, Potsdamo 
susitarimus, o demokratai prie
šingai, lyg nurodo, kad tie susi
tarimai tai visai tvarkoj, tik vi
sa nelaimė kadi Maskva juos

Laisvas žodis i Lietuva
X *

Praėjusią savaitę visų dėme
sys buvo atkreiptas į tris nekas
dienius įvykius Irane, Egipte ir 
Argentinoje.

Irano ministerio pirmininko 
Qavam pasitraukimas, arba ge
riau pasakius ginkluotu sukilimu 
privertimas pasitraukti ir par
lamento išsigandimas, kaip da
bar jau teigiama, Mossadegh bu
vo iš anksto gerai suplanuotas. 
Kad, esą, būtų įspūdingiau, bu
vo paruoštas sukilimas, po to 
pasitraukta iš pareigų, leista 
naujam pirmininkui pasisakyti 
dėl santykių su anglais ir po to, 
kraujui liejantis ir "tautai rei
kalaujant’’ grįžimas į pirminin
ko pareigas.

Visa ta Mossadegh politinė 
kombinacija gerai pavyko, bet 
nežinia, kaip ilgai ji tvers. Par
lamento nariai Mossadeghu nela
bai žavisi, j Mossadegh uždaigų 
pildymą aktyviai įsijungę ko
munistai, kuriuos už virvelių 
tampo Maskva.

Turkų laikraščiuose, kurie 
Irano įvykius seka labai rūpes
tingai, jau pasirodė žinių, ku
rios kalba, kad jei Mossadeghui 
greit pasiseks išspręsti ginčą su 
anglais dėl tolimesnio žibalo rei
kalų tvarkymo, jo manevrus 
reikės laikyti pavykusiais. Bet, 
jei anglai kietai paraližuos Ira
no žibalo reikalus ir nedarys 
nuolaidų, reikia laukti dar vi
sokių painiavų. Esą, Mossadegh 
gerai pasukęs lazdą į savo po
litinių priešų pusę, gali gauti 
pats kitu laizdos galu.

* *

Egipto karalius Farouk niekad 
nebuvo susidaręs karaliui pride

ramos aukštumos. Jis labai rū- t 
pinosi savo asmeniškais reikalais 
ir malonumais, negu tvarkingu 
krašto valdymu. Todėl ir jo nu
vertimas nuo sosto, po įvykusio 
ginkluoto perversmo, vadovau
jant gen. Naguib, nepadarė 
sprogusios bombos įspūdį. Dau
gelis Europos ir Azijos laikraščių 
parašė, kad, girdi, beveik taip 
ir reikėjo. -..A*

Karalius Farouk iš Egipto tuoj 
išvažiavo. Po sustojimo Italijoje 
žada keliauti į Ameriką. Drauge 
išvažiavo ir visa šeima. Nepaliko 
nei sosto įpėdinio, 7 mėnesio sū
naus, nes, esą, paties tėvo sam
protavimu, karalių dienos pa
sibaigusios. Kol jo sūnus sulauks 
18 metų, Egiptas, greičiausia, 
jau bus respublika.

* *

Jieva Peron, Argentinos pre
zidento žmona, mirė liepos 26 d. 
Ir tai buvo ne eilinis įvykis, nes 
Jieva Peron buvo toli pralenkusi 
daugelio prezidentų ir karalių 
žmonas, štai, neseniai mirė Va
karinės Vokietijos prezidento 
Heus žmona. Apie tai parašė di
dieji laikraščiai tik ]k> kelias ei
lutes. Gi apie Jieva Peron rašo 
ir dar rašys dauguma laikraščių.

Apie Jieva Peron rašoma to
dėl, kad jai priskiriami visi di
dieji Argentinos socialiniai ir 
vargingojo luomo pagerinimai, 
kuriuos Argentina labai vykusiai 
per paskutiuosius metus prave
dė.

Kada komunistai mus pradėjo 
abiem rankom smaugti, mes vi
si, kurie tada dar gyvename prie 
Nemuno, pradėjom stropiai jieš- 
koti naujo išsigelbėjimo. Tada 
nepaprastai laukėm pro naujai 
tveriamą geležinę uždangą pra
siveržiančių žinių, tada gaudėm 
kiekvieną naują pasakojimą ir 
tikėjom kiekvienu geru gandu.

Dažnas iš mūsų tada naktim, 
pasislėpę, prasukidavom radio 
aparatus, tikėdamiesi, kad iš ku
rios nors laisvo pasaulio radio 
stotis neprabils lietuviškas bal
sas ...

Dar labiau lietuviai pradėjo 
ilgėtis lietuviško žodžio radio 
bangomis, kada tūkstančiai iš
ėjo tremtinių keliais, gi pasili
kusieji namie okupantų buvo 
pradėti dar baisiau smaugti. O 
laukti reikėjo ilgai, kol tariamie
ji sąjungininkai neįsitikino, kad 
vienas iš jų partnerių yra žmog
žudys. Ir tik tada, kai įsitikino, 
susidarė galimybės.. apie jį pa
sakyti teisybę. Ir tą, pusiau tei
sybę sakydami, tūli jau mano, 
kad jie gali sulaužyti ne tik ge
ležinę uždangą, bet ir pačius 
geležinės uždangos statytojus.

Prisipažinsim, kad mes neti
kini tos priemonės dideliu pasi
sekimu. Bet taip pat turim būti 
teisūs ir - pasakyti, kad mums 
nepaprastai miela, kad iriūsų 
gimtąją kalba šiandien jau iš 
kelių. pasaulio kampų kalbama, 
palaipsniui kalbama drąsiau, ža
dama laisvė. Dažnais atvejais 
tos kalbos kankinamiems yra 
viltis dar1 kurį laiką tverti ir 
nepalūžti.

Dabar lietuviškai kalbaničųjų 
radio stočių pirmoje vietoje yra 
Amerikos Balsas. Jis tris kartus

paroje veržiasi j anapus geležinę 
uždangą. Tiesa, tas balsas dar 
nepasako tai, ką mes dažnas 
norėtume pasakyti, bet jau ge
rai, kad tylos sąmokslo nebėra 
ir mums pripažinta gyvybė.

Dažnai laikraščiuose skaitome, 
kad po Amerikos miestus, po lie
tuvių suvažiavimus ir parengi
mus, sukinėjasi vienas Amerikos i 
Balso redaktorių — jūrų kapi-1 
tonas inž. Povilas Labanauskas. 
Tai vidutinio ūgio, užgrūdintos, 
geros išvaizdos vyras.

Prieš porą savaičių jis suki
nėjosi Clevelande, buvo redak
cijos svečias, kalbėjosi su įvai
riais asmenimis į Amerikos Bal
so juostas, kad vėliau tuos pasi
kalbėjimus galėtų pasiųsti į ten, 
kur mes visi taip norėtume pra
siveržti.

Povilo Labanausko kelias į 
Amerikos Balsą ėjo ilgu tremti
nio keliu. Jis buvęs mūsų vienin
telio karo laivo kapitonas, pir
masis Nepriklausomos Lietuvos 
jūrų laivyno karininkas, tremti
nio keliais išėjo pačiomis pirmo
mis komunistų okupacijos die
nomis. Išėjo jūros keliu, jau ne 
karo laivu, bet paprasta valtim. 
Tas kelias ėjo per Vokietijos 
garsiąją Gleisgarbeno stovyklą į 
Portugaliją, vėliau Braziliją, ir 
pagaliau banginių laivų į Ame
riką.

Neseniai redakcijoje lankėsi 
Californijos lietuvių veikėjas 
Vincas Archis. Jis papasakojo, 
kokiu pasiryžimu ir kokią kova 
su nedatekliais, Povilas Laba
nauskas siekė baigti California 
Institute„of Technology ir pra
simušti. . Anot Archio, tai .jų 
pasididžiavimas, kad P. Laba
nauskas šiandien į pavergtą Lie-j

jie 
ap-

La-

tuvą kalba lietuviškai, nes 
calįforniškiai, jį laiko savo 
linlros tautiečiu.

Po studijų Californijoj P.
banauskas 3 metus profesoriavo 
Marųuette Universitete Mihvau- 
kee. Prieš tai dar kiek laiko dir
bo kaip inžinierius General Elec- 
tric Co.

Povilui Labanauskui dabarti
nėse pareigose labai praverčia jo 
geras 7 kalbų mokėjimas. Nea
bejotina, kad labai praverčia ir 
sąžiningai ir kietai išeita gyve
nimo mokykla. Ir linkėtume, kad 
naujo veržlumo iniciatyva, gyvi
nant ir aktualinant Amerikos 
Balso lietuvišką programą, būtų 
jo gyvenimo gera palydovė.

Komunistinė spauda šaukia, 
kad mirė "baltaplaukė diktato
rė", gi Argentinos darbininkija 
meldžiasi prie jos karsto dėko
dama už skurdo sumašinimą. Ob
jektyvūs stebėtojai tvirtina, kad 
Jieva Peron sumažino ne tik 
skurdą, bet ir komunistų įtaka 
Argentinijoje.

¥ *

Korėjoje jau buvo atsiradusių 
vilčių išspręsti įklimpusį belais
vių klausimą, bet paskutiniu me
tu ateina vėl pesimistiški prane
šimai. Nič nieko nedavusios ir 
slaptos derj bos.

Korėjos fronte vis stipriau 
pasireiškia dvikovos dėl domi
nuojančių fronto aukštumų. 
Abieju pusių nuostoliai žmonė
mis dideli. Tai reiškia, kad ko
vos kietos ir iš abiejų pusių be
veik lygios.

Didžiausias pasaulio sportinio 
gyvenimo įvykis — XV Pasauli
nė Sporto Olimpiada » vyksta 
Suomijos sostinėje Helsinki. Iš
kilmingas olimpiados atidarymas 
įvyko liepos 19 d., dalyvaujant 
arti 6000 rinktinių sportininkų iš 
69 kraštų. Dar nei vienoje 
ankščiau įvykusioje olimpiadoje 
nebuvo tokio dalyvių bei atsto
vaujamų kraštų skaičiaus. Pa
čios varžybos prasidėjo liepos 20, 
nors eliminaciniai krepšinio, fut
bolo ir lauko ritulio (field hoc- 
key) žaidimai, dėl labai gausaus 
dalyvių skaičiaus, prasidėjo jau 
keletą dienų ankščiau.

Didžiausius sportininkų bū
rius atsivežė JAV-bės ir Sov. 
S-ga. Visų dėmesys krypo į pa
slaptingumo skraiste apgaubtą 
Sov. S-gos rinktinę, visaip spė
liojant jų sportinį pajėgumą. Ką, 
gi, parodys tie iki šiol buvę už
sidarėliai? Ir ko buvo bijomasi, 
tas ir įvyko. Sovietų sportinin
kai pasirodė gerai paruošti. 
Visų nustebimui rusai su 502,5 
tašk. bendroje klasifikacijoje iki 
šiol (liepos 29) pirmauja, palik
dami JAV-bes, kurios buvo lai
komos olimpiados favoritu be 
konkurencijos, su 425 taškais II 
vietoje. Atrodo, kad amerikie
čiams sunkiai bepavyks tokią di
delę taškų persvarą išlyginti.

Didžiausia paslaptis Rusijos 
pirmavimo yra jų moterų stip
rumas visose šakose, tuo tarpu- 
kai amerikietės labai kukliu 
taškų indėliu prisideda prie ben
dro skaičiaus. Kiti kraštai toli 
atsilikę ir tik retkarčiais paski
rose šakose sublizgėdami, lyg 
smulkūs tarpininkai, dalyvauja 
Amerikos — Sov. S-gos dviko- 

. voje.
Pagal iki liepos 29 d. pasibai

gusių varžybų duomenis, pir
maujančių kraštų lentelė atrodo 
šitaip: 1) SSSR — 502.5; 2) 
USA 425; 3) Vengrija 203; 4) 
Švedija 183; 5) Suomija 128.5; 
6) Vokietija 118.

Taškai yra skaičiuojami už 6 
pirmas vietas: 10-5-4-3-2-1.

Galutinai užsibaigę yra: leng
voji atletika vyrams ir moterims, 
gimnastika vyrams ir moterims, 
ristynės, sunkumų kilnojimas, 
lauko ritulys, fechtavimasis, irk
lavimas ir modernioji penkiako- 
va. Olimpiada baigsis rugpjūčio 
3 d. Pasibaigus lengvosios atle
tikos varžyboms šią savaitę dė- 

' mesio centre bus plaukymo, fut
bolo, krepšinio ii- bokso varžy
bos. įdomu, ar amerikiečiams, 

i kurie yra itin stiprūs plaukyme, 
. bokse ir krepšinyje, pavyks pa

sivyti ir pralenkti Rusiją bend
rame taškų skaičiuje.

Daugiau apie sporto olimpiadą 
' žiūrėk sporto skyriuje, 2 psl.

A. Bielskus

NEPAVYKO 
DRAMOS 

KONKURSAS
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P. Labanauskas kalba į Lietuva

Vliko Vykdomosios. Tarybos 
Lietuvybės Išlaikymo Tarnybos 
scenos veikalo konkurso Jury 
Komisija, kurios sudarymas bu
vo patikėtas Lietuvių Rašytojų 
Draugijos Valdybai, 1952 m. lie
pos 24 d. apsvarsčiusi 14 atsiųs
tų veikalų, vienu balsu nuspren- . 
dė, kad nė vienas jų neatitinka 
scenos veikalui taikomų meninių 
reikalavimų. Nors vienur kitur 
ir įžiūrėta pragiedrulių, iš ku
rių autorių jjalima- tikėtis kūry
binių laimėjimų, tačiau tos pro
švaistės buvo per menkos, kad 
komisija būtų galėjusi jų auto
rius premijuoti. Komisija, pri
ėjusi tokios nuomonės, yokų ne
atplėšė. Komisija sudarė: L. ši
mutis, J. Kaupas, A. Rūkas, J. 
Augustaitytė-Vaičiūnienė ir J.< 
Blekaitis,
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Olimpiada Helsinkyje

KAS ir KUR
• Berlyne įvykstančioje teisi
ninkų konferencijoje dalyvauja 
trys lietuviai: M. Brakas, J. 
Sakalauskas ir A. Trimakas.

• A. Liutkus, gyvenąs Prancū
zijoje, į prancūzų kalbą išvertė 
"Rainių miškelio tragedija”.

• Kazys Gineitis, ilgą laiką dir
bęs Lietuvos diplomatinėj tar
nyboj, neseniai susituokė su O. 
Končiene, šiuo metu K. Gineitis 
gyvena Chicagoje. Jis yra pa
rašęs išsamią studiją apie Ame
rikos lietuvius. Jo išleista Lon
done prekybine studija apie Lie
tuvą (anglų kalboje) buvo ■ di
delis įnašas į mūsų krašto už
sienio prakybos vystimą.
• Venecuelos lietuvių laikraščio 
redaktorius kun. A. Sabaliauskas 
švenčia 25 metų spaudos darbo 
ir 20 metų kunigavimo sukaktį.
• Iš Urugvajaus praneša, kad 
ten įsisteigusi Urugvajaus lie
tuvių bendruomenė išgyvena la-

bai sunkią krizę. Iš bendruome
nės vadovybės kairiųjų srovių 
organizacijos atšaukė savo at
stovus: Pr. Vikonį ir A. Gum- 
baragį, Atšaukimo priežastis — 
katalikų atstovų nepateisinamas 
elgesys.

• Nemuno knygynas (3153 So. 
Halsted St., Chicago 8, III.), iš
leido vardadienių sveikinimo at
virutes. Jų galima gauti ir Dir
voje.

• Leidykla Pašvaistė (560 
Grant Avė., Brooklyn 8, N. Y.) 
išleido Andriaus Mirono "Jaunas 
kai buvau” — balsui ir fortepio- 
nui lėtą fokstrotą. Kaina $1.00.

Olimpiados dėmesio centre bu
vo lengvosios atletikos — sporto 
karalienės varžybos. Dar nei vie
noje ankščiau įvykusioje olim
piadoje nebuvo pasiekta tokių 
gerų pasekmių ir taip dėl jų 
varžomasi, kaip šioje. Iš 33 dis
ciplinų vyrams ir moterims bur 
vo pasiekti 26 nauji ir pakartoti 
3 olimpiniai rekordai, iš kurių 
10 naujų ir 1 pakartotas pa
saulio rekordas!

Bendroje klasifikacijoje leng
vojoje atletikoje nugalėtojais, 
ryškia persvara išėjo JAV-bės, 
laimėdamos net 15 aukso me
dalių. Pagal surinktų taškų skai
čių pirmaują kraštai lengvojoje 
atletikoje pasiskirstė šia eile: 
1) USA — 235, 2) SSSR — 
12714, 3) Vokietija 57, 4) Ang
lija 56, 5) Čekoslovakija 51, 6) 
Australija 47, 7) Jamaica 39, 
8) Vengrija 28, 9) Švedija 27, 
10) Prancūzija 18.

Ar jau

įstojai į

VILTIES

draugiją?

STONY BROOK LODGE
I’R. LAPIENĖ, Vedėja

Kas mėgsta maudytis jūrų vandenyse, žavėtis gam
ta, džiaugtis lietuviška aplinka, kviečiamas į STONY 
BROOK LODGE, STONY 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. L, N. Y. Telefonas Stony Brook 7-0586.

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

V. RASTENIS
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taškų surinkusias valstybes: 1) 
SpSR 70.5; 2) Australija 42; 3) 
Vokietija 27; 4) Anglija 18; 5) 
Pietų Afrika 16 ir 6) čekoslova- 
kjja 12.

Bėgimuose pirmavo ąustrajie- 
tės, tuo tarpu kai rusės visą savo 
stiprybę parodė mėtymuose. Ge
riausia pasirodžiusia lengvatlete 
tenka laikyti australietę M- Jack
son, laimėjusią 2 aukso medalius.. 
Netikėtas, bet pelnytas ameri
kiečių laimėjimąs estafetėje. , 
Garsioji olandė F, Blankers- 
Koen dėl ligos turėjo iš varžybų 
pasitraukti.

Techniškos pasekmės. 100 m.: 
1) M. Jackson (Australija) 11,5 
sek. (pakartotas olimp. ir pa
saulio rekordas) 2) D. Hasenja- 
ger (Pietų Afrika) 11,8; 3) S. 
Strickland de la Hunty (Austra
lija) 11,9. 200 m.; 1) M. Jack
son (Australija) 23,7 sek. (pus
finalyje 28,4 sek. — naujas 
olimp. ir pasaulio rekordas); 2) 
B. Brouver (Olandija) 24,2; 3) 
N. Chnykina (SSSR) 24,2. 80 
m, kliūtinis: 1) S. Strickland de 
la Hunty (Australija) 10,9 sek. 
(pusfinalyje 10,8 sek. (naujas 
olimp. ir pasaulio rekordas); 2) 
M. Golubičnaja (SSSR) 11,1; 3) 
M. Sander (Vokietija) 11,1. 
4x100 m. estafetė: 1) USA 45,9 
sek*; (naujas olimp. ir pasaulio 
rekordas); 2) Vokietija 45,9; 
3) Anglija 46,2.

I tolį: 1) Y. Williams (Nauj. 
Zelandija) 6,24 m. (20’5.66”) 
(naujas olimpinis rėk.); 2) A. 
Čudina (SSSR) 6,14 m. (20*
l. 73”); 3) E. Cawley (Anglija) 
5,92 m. (19’5”). I augštį: 1) E. 
Brand (Pietų Afrika) 1,67 m. 
(5’5,75”); 2) S. Lerwill (Angli
ja) 1,65 m. (5’4.87”); 3) A. 
Čudina (SSSR) 1,635 (5’4.32”).

Rutulys: 1) G. Zybina (SSSR) 
15,20 m. (50’1.56”) (naujas 
olimp. ir pasaulio rėk.); 2) M. 
Wemer (Vokietija) 14,57 m. 
(47’9.64") ; 3) K. Točenova (SS 
SR) 14,44 m. (47’6.84”). Diskas: 
1) N. Romaškova (SSSR) 51,42
m. (168’7.25”) (naujas olimpi
nis rėk.); 2) E. Bagranceva (SS 
SR) 47,12 m. (154’6”); 3) N. 
Dumbadze (SSSR) 46,27 m. 
(151’8.75”). Jietis: 1) D. Za- 
topekova (Čekoslovakija) 50,47

, m. (165’7.05”) (naujas olimpinis 
i rekordas); 2) A. čudina 50,04 
i m. (164’0.93") 3) E. Goršakova 

(SSSR) 49,79 m. (163’3.15”).
i A. B.

(Šveicarija) 45:41,0; 3) B. Junk 
(SSSR) 45:41,0. 50 km. ėjimas:
1) Doręloni (Italija) 4.28:07,8 
vai, (naujas olimp- ir pasaulio 
rekordas); 2) Dolexal (Čekoslo
vakija) 4.30:17,8; 3) Roką 
(Vengrija) 4.81:27,2.

4x100 m. estafetė: 1) USA 
(D. Smith, R, Dillard, L. Remi- 
gino ir A. Stanfield) 40,1 sek.;
2) SSSR 40,3; 3) Vengrija 40,5.

4x400 m. estafetė: 1) Jamaica 
(A. Wint, L. Laing, H. McKen- 
ley ir G. Rhoden) 3:03,9 min. 
(naujas olimp. ir pasaulio re
kordas) ; 2) USA 3:04,0; 3) Vo
kietija 3:06,6.

Dešimtkova: 1) R. Mathias 
(USA) 7887 tašk. (naujas olimp. 
ir pasaulio rekordas); 2) M. 
Campbell (USA) 6975; 3) F. 
Simmons (USA) 6788; 4) V. 
Volkov (SSSR) 6674; 5) Hipp 
(Vokietija) 6559; 6) Widenfelt 
(Švedija) 6388.

Paskiri Mathias pasiekti re
zultatai: 100 m.: 10,9 sek. — 
948 taškai; j tolį: 6,98 m. (22’ 
10.8”) — 779; rutulys: 15,30 m. 
(50’2.37”) — 912; į augštį: 1,90 
m. (6’2.81”) — 900; 400 m.: 
50,2 sek. — 828; 110 m. kliūti
nis: 14,7 sek. — 894; diskas: 
46,91 m. (153’10.2”) — 838; su 
kartimi: 4:00 m. (13’1.47”) — 
745; jietis: 59,25 m. (194'3.15")
— 715 ir 1500 m.: 4:50,8 min.
— 328.

olimp. rėk.); 2) A. Mimpun 
(Prancūzija) 29:82,8 ; 3) A. 
Anufriev. (SSSR) 29:42,2. Ma
ratono bėgimas f4219 m.): 1) 
E. Zatopek (Čekoslovakiją) 
2.23:03,2 vali (naujas olimp. 
rėk.); 2) R. Corono (Argentina) 
2,25:85,0; 3) G. Janson (Švedi
ja) 2:26;07,0,

110 m. kliūtinis: 1) H. Dillard 
(USA) 13,7 sek. (naujas olimp. 
rėk.); 2) J. Davis (USA) 13,7; 
3) A. Barnard (USA) 14,1. 400 
m- kliūtinis: 1) Moorę (USA) 
50,8 sek. (naujas olimp. rėk.); 
2) Litujev (SSSR) 51,3; 3) Hol- 
land (Nauj. Zelandija) -52,2. 
3000 m. kliūtinis: 1) H. Aschen- 
felter (USA) 8:45,4 min. (nau
jas olimp. ir pasaulio rekordas);
2) V. Kazancev (SSSR) 8:51,6;
3) J. Disley (Anglija) 8:51,8.

Į tolį: 1) Biffle (USA) 7,57 
m. (24’10”); 2) Gourdine (USA) 
7,53 (24’8.4”); 3) Foldesi (Ven
grija) 7,30 m. Į augštį: 1) W. 
Davis (USA) 2,04 m. (6’8.37”); 
(naujas olimp. rėk.); 2) K. 
Weisner (USA) 2,01 m. (6’7. 
12”); 3) J. Conceicao /Brazili
ja) 1,98 m. (6’6”). Su kartimi:
1) R. Richards (USA) 4,55 m. 
(14’10.16") (naujas olimp. rėk);
2) Laz (USA) 4,50 m. m. (14’ 
9.12”); 3) Lundberg (Švedija) 
4,40 m. Trišuolis: 1) A. Da Silva 
(Brazilija) 16,22 m. (53,2.59"); 
(naujas olimp. ir pasaulio re
kordas) ; 2) L. šarbakov (SSSR)

1) Remigino (USA) 10,4 sek.lj^^™;^f ’̂14 } ^3)^ A. De-
2) McKenley (Jamaica) 10,4;’”””° ~
3) MacDonald-Bailey (Anglija) 
10,4. 200 m.: 1) A. Stanfield 
(USA) 20,7 sek. (pakartotas 
olimpinis rekordas); 2) T. Ba- 
ker (USA) 20,8; 3) J. Gathers 
(USA) 20,8. 400 m.; 1) G. Rho
den (Jamaica) 45,9 sek. (naujas

T

aiškiai pirmavo amerikiečiai lai
mėdami 100 m., 200 m. ir 4x100 
m. estafetę tuo tarpu kai 400 m. 
ir 4x400 m. estafetę paglemžė 
Jamaicos juodukai. 800 m., 1500 
m. ir 5000 m. bėgimuose vyko 
tokia arši kova, kad tik pasku
tiniuose metruose paaiškėdavo 
nugalėtojoj, čekas Emil ZATO- 
PEK laimėjo 3 aukso medalius 
— 500 m., 10000 m. ir Maratono 
bėgimo, tapdamas ryškiausia vy
rų lengvosioes 'atletikos figūra 
olimpiadoje. Visi šuoliai ir me
timai, išskyrus trišuolį ir kūjį, 
tapo amerikiečių grobiu. Cha
rakteringa, kad pirmą kartą 
amerikiečiai laimėjo jieties me
timą. Niekas amerikiečių nesu
gebėjo aplenkti ir kliūtiniuose 
bėgimuose, kur H. Dillard iš 
Clevelando ypatingai įspūdingai 
laimėjo 110 m- klūtinį. Dešimt- 
kovoje, kuri parodo geriausią 
lengvatletą, visus medalius nu
šlavė amerikiečiai su R. Mathias 
priekyje,

Techniškos pasekmės. 100 m.:
LENGV. ATLETIKA VYRAMS

Vyrų klasėje Iš 22 disciplinų 
pagerinta 19 ir pakartota 2 olim
piniai rekordai, iš kurių 6 pa
saulio rekordai. Nauji pasaulio 
rekordai pasiekti šiose rungty
nėse: 3000 m. kliūtinis bėgimas 
— Ilorace ASCHENFELTER 
(USA) 8:45,4 min.; trišuolis — 
Adhemar Da SILVA (Brazilija) 
16,22 m. (53’2.59”); kūjo me
timas— Josef CSERMAK (Ven-Į olimpinis rekordas); 2) H. Mc 
grija) 60,34 m. (197’11.67”); 50
km. ėjimas — DORDONI Ita-lMatson (USA) 46,8. 800 m.: 1) 
lija) 4.28:07,8 vai.; 4x400 m. 
estafetė — Jamaica 3:03,9 min. 
ir dešimtkova —' Robert MA
THIAS 7887 taškai. , '

Vyrų klasėje triumfavo ame
rikiečiai nušluodami net 14 auk
so medalių. Taškais 6 pirmos 
vietos pasiskirstė šia tvarka: 1) 
USA 224; 2) SSSR 57; 3-4) Če
koslovakija ir Jamaica po 39; 
5) Anglija 38 ir 6) Vokietija 30. 
Pirmaujančių lentelėje pasigen
dame tokių lengvosios atletikos 
galiūnų kaip Švedija ir Šuomija.

Trumpų nuotolių bėgimuose

Kenley (Jamafca) 45,9; 3) 0.

vonish (Venezuela) 15,53 m. (50’ 
11.03”).

Rutulys: 1) O’Brien (USA) 
17,41 m. (57’1”) (naujas olimp. 
rėk); 2) Hooper (USA) 17,38 
m. (57’); 3) J. Fuchs (USA) 
17,04 m. (55’10.5”). Diskas: 1) 
S. Iness (USA) 55,03 m. (180’ 
5.85”) (naujas olimp. rėk.); 2)
A. Consolinis 53,80 m. (176’5. 
37”); 3) J. Dillion (USA) 53,31 
m. (174’9.69”). Jietis: 1) Cy 
Young (USA) 73,78 m. (242’ 
0.79”) (naujas olimp. rėk.); 2)
B. Miller (USA) 72,50 m. (237’ 
8.82”); 3) T.- Hyjtjanen (Suo
mija) 71,93 m. (235’10.37). Kū
jis: 1) J. Csermak (Vengrija) 
60,38 m. (197’11.67”) (nąujas 
olimp. ir pasaulio rėk.); 2) K. 
Storch (Vokietija) 59,00 m. 
(193’1.36”); 3) 1. Nemeth (Ven
grija) 55,86 m. (186’5”).

10 km. ėjimas: 1) J. Mikael- 
son (Švedija) 45:02,8 min. (nau-

M. Whitfield (USA) 1:49,2 min. 
(pakartotas olimpinis rekordas) 
2) Wint (Jamaica) 1:49,4; 3) 
Ulzheimer' (Vokietija) 1:49,7. 
i500 Irt.: I) J.'‘B&rtheI (Liuk
semburgas) 3:45,2 min. (naujas 
oi. rėk.); 2) B. McMillen (USA) 
3:45,2; 3) W. Lueg (Vokietija) 
3:45,3. 5000 m.: 1) E. Zatopek 
(Čekoslovakija) 14:06,6 min. 
(naujas olimp.?rėk.); 2) A. Mi- 
moun (Prancūzija) 14:07,4; 3) 
H. Schade (Vokietija) 14:08,6. 
10000 m.: 1) E- Zatopek. (Čeko
slovakija) 29:17,0 min. (naujas j jas olimp. rėk.); 2) F. Schvvab

LENGVOJI ATLETIKA 
MOTERIMS

Neblogiau už vyrus lengvojo
je atletikoje pasirodė ir moterys 
iš 9 rungčių sumuždamos 7 ir 
pakartodamos 1 olimpinį rekor
dą, iš kurių 4 yra nauji ir 1 pa
kartotas pasaulio rekordas. Nau
ji pasaulio rekordai: 200 m. — 
Majorie JACKSON (Australija) 
23,4 sek.; 80 m. kliūtinis — 
Shirley STRICKLAND De La 
HUNTY (Australija) 10,8, sek.; 
rutulys — Galina ZYB1NA (SS 
SR) 15,28 m. (50’1.56”); 4x100 
m. estafetė — USA (M. Fąggs, 
B. Jonės, J. Morfreau ir C. Har
dy) ; 45,9 sek.! ir 100 m. bėgime 
M. Jackson (Australija) pakar
tojo pasaulio rekordą — 11,5 
sek.

Nors Australija laimėjo 3 
aukso medalius, o SSSR tik 2, 
tačiau dėl stipresnio pasirodymo 
visose rungtynėse , SSSR išėjo 
ryškiai pirmaujanti taškų skai
čiumi. Duodame 6 daugiausia

(Tęsinys, iš pereito numerio)

Kaip tokia taika galėtų 
Nuoširdi taika įvyksta tiktai 
abi šalys mato, kad jos pagaliau viena 
kitai pripažino suum cuiųue. Jeigu Lie
tuva buvo arba ir toliau būtų priversta 
norom nenorom atsisakyti nuo savo 
teisių į Vilnių, tai kiekvienas lietuvis 
per kartų kartas jaustų, kad vardan 
šventos ramybės, vardan taikos, jis 
turėjo atsižadėti ir savo teisės, ir savo 
ūkiškų interesų, ir savo istorinių sen
timentų, žodžiu sakant visko, kas kal
bėjo jo naudai. Ir jis matytų, jog tai 
įvyko tik dėl to, kad lenkai savo laiku, 
pasinaudodami palankiomis aplinkybė
mis, sukūrė sau palankų vieną faktą 
— įvykdė j Vilnių savo penetraciją: Ir 
jis žinotų, kad jis atitinkamu momentu 
buvo fiziškai silpnesnis, kad kita pusė, . 
būdama fiziškai stipresnė, nepanorėjo 
daryti 'jokios nuolaidos, o priešingai, 
remdamasi tuo faktu, kad jau yra įkė- 

. lusi kartą koją j Vilnių, ji nori ten ir 
pasilikti visišku šeimininku ... Aišku, 
šitokia prievartos taika negali būti tik
ra taika ir ten, kur kova dar gali reikš- 

, tis, ji visada pasireikš, lenko ir lietuvio 
. priešiškumas ir“ toliau.liks tradiciniu.

'.Pripažinimas suum cuique, mums
atrodo, šiame klausime turėtų taip at-. to krašto nacionalinis veidas, — lįėtu- 
rodyti: lenkai, nežiūrint jų didesnės viai vis dėlto be didelių abejojimų šu-

įvykti? 
ten, kai

tiktų daryti iš savo pusės reikiamų 
koncesiją, tam lenkų įvykusios penetra- 
cijos faktui. Matydami, kad iš lenkų 
pusės pripažįstama lietuviams tai, kas 
yra jų, jie nesįšykštėtų iš savo pusės 
pripažinti lenkams tai, kas jiems pri
klauso. Lietuviam^ būtų ne taip jau 
sunku sutikti su tuo, kad lenkų kalbos 
ir kultūros penetracija į Vilnių ar kitas 
Lietuvos vietas yra įvykęs faktas, ir 
kad tai nėra koks nors nusikaltimas, 
kurį reikia išnaikinti, bet faktas, kurį 
reikia pripažinti.

Šitoks žestas iš lenkų tautos pusės 
panaikintų visus buvusius nepasitenki
nimus ir nepasitikėjimus, ir lietuviai 
visiškai nuoširdžiai galėtų pasistengti 
sukurti Vilniuje tų pageidaujamų pa
dėtį, kurioje lygiai lietuvis, lygiai len
kas jaustųsi kaip ..namie. Detalizuotas 
projektas, kaip tų realizuoti, būtų jau 
techniškas klausimas.

Bet gi, iš kitos pusės, gali būti ir 
taip sakoma: ”0 budei jūs negalite pa
tikėti to paties lenkams? Ir mes, pa
silikdami Vilniuje,, gąlįme jums užtik
rinti tas laisvės sąlygas, kurias jūs. siū
lote mums. Juk mūsų Vilniuje daugiau,

galvojame: kaip jie atrodys, jeigu mes 
vėl pradėsime ant savo kojų stotis? Ga
limas dalykas, kad lenkai apie lietuvius 
galvoja štai kaip: ”Jie dabar po visų tų 
bėdų džiaugsis, jeigu tik galės surinkti 
savo kaulus iš buvusio skeleto ir jau 
nebegalvos apie senas pretenzijas, pa
liks Vilnių ramybėje ir neerzins mūsų 
tuo klausimu. O męs iš savo pusės pa
liksime juos ramybėje, tesižino sau, te- 
sitvarko, kaip nori... Jeigu norės, ga
lės jie ir su mumis arčiau sueiti, ir bus 
tvarka ir taika ...”

O lietuviai tikisi, kad lenkai po vi
sų šių įvykių, tiek nukentėję nuo jėgos 
ir įvykusių faktų politikos, revizuos 
savo pažiūras į santykius su Lietuva 
Vilniaus byloje ir pripažins principą, 
panašų į tą, kuris sako ”Kas Dievo-Die- 
vui, kas Cezario-Cezariui”, kitaip sa
kant, ”Kas fakto, tai faktui, o kas tei
sės, tai teisei”.

Ąr lietuvių pusėje, tačiau, pažiūra 
į šio klausimo perspektyvas nei kiek ne- 
Iasilaitė, palyginus su praeitimi? Bū
tų galima gana užtikrintai pasakyti, 
kąd, kiek tai liečia, patį principą, tai jis’ 
geruoju pasikeisti negali.- Bet kiek 
cai liečia pripažinimą lenkų eg
zistavimo Vilniuje faktą, tai ga< 
Įima pripažinti, kad lietuvių nuotai
kos šiuo atžvilgiu tikrai yrą tyli nuo tų 
nuotaikų, kurios vyravo anksčiau, abi
pusio ”kulturkampfo" metu. Jei lietu
viai pajustų iš lenkų pusės laukiamą 
žestą, jie yrą linkę nelikti skolingi..O 
ąr tas žestas iš lenkų pusės galimas, tas 
lietuviams ligi šiol neaiškų, nes dabar
tiniuose santykiuose šiuo klausimu dąr 
vipšnatauia npvdaucr neaiškumu .. -

bus Vilniuje daugiau lenkiškai galvo
jančių, nei lietuviškai. Vis vien tai būtų 
tik to vienintelio įvykusios penetraci- 
jos fakto pasėka. Vis vien tai būtų toks 
pats argumentas, kaip ir eventualiai 
galėtų būti buvęs vokiečių pretenzijų 
argumentas į Krokuvų, jei ten gyven
tojų dauguma kalbėtų vokiškai-.. Be 
to, atvirai kalbant, lenkams yra leng
viau pasitikėti lietuviais, kad jie loja
liai vykdys tas ”kaip namie” sąlygas, 
negu atvirkščiai, nes Lenkija visada 
bus už Lietuvą stipresnė ir visada tu
rės daugiau svorio, padaryti įtakos, kad 
Lietuva savo duotus garantijas vyk
dytų, tuo. tarpu lietuviams visada gali 
būti baimės, — o ką mes darysime, jei
gu Varšuvos pasodintas Vilniuje vai
vadą pradės elgtis vėl taip, kaip Kir
tiklis ar ten kuris kitas buvęs vaivada?

Tačiau ne tai yra esminis dalykas. 
Svarbiausia tai, kad Vilniaus priskyri
mas prie Lenkijos lietuvių akyse būtų 
paneigimas tų argumentu, kuriu jokių 
logika jų akyse dar nesugriovė..Tai 
būtų tik pripažįnimas pliko fakto: da
bar mūsų ęią daugiau ir tqdėl mes no
rime čia šeimininkauti, o visi kiti sam
protavimai nesvarbu... Jūs turit sen
timentų, bet ir mes turim, o tai svar
biau, negu jūsų, sentimentai. Istorija? 
Jos nebėra. Ekonomika? Prisijunkite

fizinės jėgos, džentelmeniškai pareiš
kia — jūsų sostinė tepalieka jūsų sosti
ne, jūsų teisė tepasilieka realia teise, 
o mes pretenduojame tiktai į tą, kad 
mūsų jau įvykęs penetracijos faktas 
būtų tinkamai respektuojamas.

Toks klausimo pastatymas savaime 
sukeltų lietuviuose pasitikėjimą lenkų 
nuoširdumu ir gera valia, parodytų, 
kad teisę jie vertina labiau už jėgą ir 
įvykusius faktus, ir galima neabejoti, 
kad lietuviai iš savo pusės visiškai ki
tokia nuotaika prieitų prie klausimo, 
kaip sutvarkyti padėtį, kad lenkų in
teresai ir Vilniuje ir apskritai Lietu
voje ištiesų būtų teisingai ir džentel
meniškai respektuojami.

Manau, kad tai būtų atskira tema- _____ r__ ______ _ ________
— išplėtoti visus Sumanymus, kaip len-. tai teisingiau yra, kad muihs toji°pir-

- i-menybė būtų pripažinta...
Šitaip klausimą statant, būtų-vėl 

sugrįžtama prie pačios pradžios. Visų 
pirma, šiandien mes. ne labai tvirtai prie mūsų su visą savo Lietuvą,'tai gal 

*......... ekonomiškai bŪB dar geriau... Na, žo
džiu sakant, lietuviai jaustųsi prieš 
Lenkiją tokioje pąčidje padėtyje, kaip 
šiandien mes visi jaučiamės prieš Mas
kvą. O tai yra blogas sprendimai

♦ ♦ •

Taigi štai mes daugelis dabar žiū
rime į tuos lenkų-lietuvių santykius ir

kų kultūriniai, ekonominiai ir kiti in- j 
teresai galėtų' būti apdrausti Vilniuje 
ir apskritai Lietuvoje. Esu tikras, kad 
tokiu atveju lietuviai būtų nešykštūs 
pageidaujamų garantijų srityje ir ga- galime skaičiuoti, kurių bus Vilniuje 
lėtų įrodyti absoliutišką lojalumą £as daugiau tuo metu; kada šis klausimas

. gaj_g sprendžiąmas $ eąiįiės. Savo 
laiku .‘didžiausiu skaičiume Vilniuje ga
lėjo drąsiausiai pąsįgirti žydai..,. Da
bar gali taip atsitikti, kad Vilnius liks 
ir be lenkų ir be lietuviųJ • • 

Bet, leiskime; kad ir ateityje dar

.garantijas vykdant.
Nors, žinoma, kiekviena nacionali

nė ambicija yra linkusi, kad kur ne kur, 
o krašto sostinėje būtų koryškiausias

viešpatauja perdaug neaiškumų.
t-’ ..........................: < (Pabaiga) ’t
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i Nobelio premijos laureatas Pear Lagerkvist Jaunimo suvažiavimas Toronte
Iš penkių, kasmet skiriamų 

, Nobelio premijų, plačioji visuo
menė daugiau domisi literatūros 
premija. Spauda kasmet mini 
■kelis kandidatus. O Švedijos aka
demijai, kuriai tenka pasirinkti 
tinkamiausį, tai iš tikrųjų ne
lengva. Savo laiku apeiti tokie 
literatūros milžinai, kaip Ibse
nas, Strindbergas, Levas Tols
tojus, nekalbant jau apie ma
žesniųjų — tame skaičiuje ir 
Baltijos — tautų šios premijos 
tikrai vertus rašytojus. Užtat 

B premijas kartais gavę, palyginti, 
nežymūs, bent jos tikrai vertus 
rašytojai, k. a. prancūzas Sully- 
Prudhome (1901 m. — pirmo
ji premija), italė Gazzia Deledda 
(1926), amerikietė Beari Buck 
(1938) ir čilietė Gabriela Mistral 
(1945). Taip ir 1951 m. akade
mija pasirinkusi laureatą iš savo 
tarpo — Paer Lagerkvist. Tai 
iš eilės ketvirtas švedas, kuriam 
atiteko ši garbė po Šeimos La- 
gerlef (1909), Vernerio af Hei- 
denstamm (1916) ir Axelio Karl- 
feld (1931).

Geležinkelio tarnautojo sūnus 
Paer Lagerkvist gimęs 1891 m. 
gegužės mėn. 23 d. mažame pie
tinės Švedijos miestelyje Vek- 
schee, ten pat baigęs gimnaziją, 
jaunystėje persirgęs tuberkulio
ze. Liriką rašyti pradėjęs 20 me
tų amžiaus. Paskui’ buvęs teatro 
ir knygų recenzentas laikraščiuo
se. Apkeliavęs Prancūziją, Itali
ją, šiaurės Afriką, Palestiną. Vi
sus 40 savo veiklos metus jis 
praleidęs tyliame darbe, veng
damas stoti prieš publiką ir sto
vėdamas 
niams 
mikoms.
liriką, dramą ir prozą, 
knygų gana daug, bet jos nedi
delės: 7-8 lirikos rinkiniai, apie 
10 dramų, koks tuzinas prozos 
rinkinėlių. Pastaruosiuose ran
dami eilėraščiai prozoje, novelės 
ir legendos arba padavimai. Kai- 
kuriuos ilgesnius prozos kūrinius 
būtų galima pavadinti ir roma
nais, tačiau pats autorius vengia 
duoti jiems bet kurią klasifika
ciją.

L. labai rimtas, pesimistiškai 
nusiteikęs rašytojas su stipriu 
lirišku talentu. Jo minčių ir 
jausmų amplituda siauroka, už
tat nepaprastai nuoseklus, 
nepatraukia nei spalvos, 
garsai, nei fabulos,

nuošaliai literatūri- 
ginčiams ir pole- 

Lagerkvist rašęs 
Jo

. Jo 
nei 
nei

EMILIS SKUJENIEKAS A

piktybės problemas. Ten jis ga
na giminingas eksistencialistams 
ir kitiems mūsų dienų rašyto
jams — Moriac’ui, Faulkner’iui, 
Sartre’ui, Camus.

Dramoje Karalius (1932) L. 
nagrinėjo galios problemą, pri
eidamas išvados, kad kiekviena 
galia yra iš pikto ir galia orga
niškai surišta su piktu. Savo lai
ku L. simpatizavo komunistams, 
bet šios simpatijos pamažu iš
nyko. Tačiau didžiausį pasipik
tinimą jame sukelia hitlerinin
kai, ir tą jis pareiškęs savo kū
rinyje Budelis. Ten viduramžių 
budelis su kirviu už juostos 
smuklėje girtuokliams giriasi 
savo darbu ir jo didele reikšme. 
Dekoracija keičiasi — pasirodo 
moderniškas naktinis baras, kur 
šoka ir lėbauja visuomenės auk
ščiausi sluogsniai. Bet ir ten 
kalbama tiktai apie karus, žmog
žudystes, prievartą, ir čia gana 
profesionalų budelių, kurie sa
vo darbą laiko pačiu svarbiau
siu. Ir ten pasirodo tradicinis 
budelis su Kaino ženklu kaktoje 
ir kirviu rankoje. Jis giriasi nu
kryžiavęs Kristų, nes tas ne
pajėgęs išgelbėti žmonijos. Jis 
didžiuojasi esąs galingesnis už 
tikrąjį Kristų — nemirtingas, 
amžinas, vien tik jis galįs išgel
bėti žmoniją nuo gyvenimo. Sa
vo darbą jis baigsiąs tik tada,

kompozicija, bet beveik vien 
pajautimai ir išvados. Jo pa
prastoji forma — tai praplėsta 
legenda, kurioje tačiau niekur 
nerandama švediškumo požymių. 
Kitais žodžiais tariant, tai tik
ras tarptautinis rašytojas, pri
klausąs visai žmonijai. L. arti
mas ekspresionizmui, tokiam, 
kaip jis buvo pradžioje, apie Pir
mą Pasaulinį karą ir po jo. Jis 
nuosaikus formoje ir savo kū
rinių pagrindan deda etines pro
blemas.

žvilgsnį į jo kūrybą suteikia 
jo autobiografija. Svečiuose pas 
tikrenybę. Ten vaizduojama di
delė, aprūkus'geležinkelio stotis, 
virš restorano butas daugiavai
kei geležinkelio tarnautojo šei
mai. Vaikai kaip musės apspitę 
langus ir stebi pro juos prabė
gantį gyvenimą ir žmones. Ma
žasis Andriukas visuomet liūd
nas, laikosi nuošaliai. Kartą jam 
smėlyje bekasant duobutę, res
torano šeimininkas sako: jei 
vaikas kasa duobę, tai tuose na
muose kas nors turi mirti. Vai
kas įgauna kankinantį, baugų 
klausimą — kuris mirs? Šis 
klausimas jau nebeduoda jam 
ramybės nei dieną, nei naktį ir 
įvaro begalinę mirties baimę. 
Kuriam laikui apsigyvenęs pas 
senelius, vaikas visą laiką gal
voja, kad tai seni žmonės ir greit 
turės mirti. Senelė miršta vėžio kai paskutinis žmogus būsiąs 

užmuštas, šis kūrinys kupinas 
nepaprastos ekspresijos ir gilaus 
sarkazmo.

Vienas apimtimi didžiausių L. 
kūrinių —tai romanas — legen
da Neužauga (194’). Renesanso 
laikų Italijoje tūlam kunigaikš
čiui tarnauja neužauga, kuris 
bando daryti viską, kas tais lai
kais buvo pripažinta geru. Jis 
parodo ištikimybę, didvyrišku
mą, tačiau viskas, ką jis padaro, 
virsta smulkesniu, o dažnai ir 
stambesniu blogumu, užtat kad 
pats neūžauga mažavertis žmo
gus. Pagrindinė mintis — visas 
blogumas kyla iš mažiaverčių 
žmonių.

Daug dėmesio L. skiria taip 
vadinamam mažiajam žmogui, 
jieškodamas jame vertybių. Ten 
Dievo keliaujantis agentas — 

, pasigailėtinas religinių brošiūrų 
' platintojas, ten Jonas Išganyto-

liga, ir jos laidotuvės Andriukui 
virsta neišdildomu pergyvenimu. 
Senieji žmonės savo baimėje nuo 
mirties randa nusiraminimą sa
vo tikėjime Dievui, bet Andriu
kas, kiek paūgėjęs, jau nustoja 
ir šio tikėjimo. Prasideda Pir
mas Pasaulinis karas su savo 
baisenybėmis ir 'palieka vaikui 
baugų įspūdį. Jo vienintelis, ne
numaldomas noras — pasilikti 
gyvam, šioji baimė tai ir sudaro 
L. pirmųjų kūrinių pagrindinį 
motivą (brikos rinkinys Baimė 
— 1916, drama Nematomasis — 
1923).

Jo akimis žiūrint, gyvenimas 
pilnas kančių, skausmo ir pikto 
įvairiuose pavidaluose. L. min
tis nepaliaujamai stengiasi šią 
problemą išnarplioti. 1924 m. 
pasirodo jo legendos Sagos apie 
piktybę, kuriose jis, dažniausiai 
su dideliu pasisekimu, nagrinėja

jas — menko proto žmogelis, 
kuris neva apsiima išganytojo 
pareigas, ten istorijos rašyto
jas — grafomanas, kuris užra
šinėja įvairius mažos svarbos 
miestelio įvykius. Bet visi šie 
personažai domina L. tiktai kaip 
figūros, per kurias reiškia savo 
išpažinimus.

L. galima pripažinti giliai re
ligingu fanatiku, kuris tačiau 
netiki j Dievą. Jis netekęs ti
kėjimo, bet trokšta atnaujinto 
Dievo.

Tačiau jau pastarieji kūriniai 
rodo, kad L. pradėjęs "atsivers
ti”. Juose pasirodo ir šviesesni 
ruožai. Ant savo tematikų tam
saus fono jis iškelia šviesų ži
bintą — meilę, žmoniškąją mei
lę. Dramatinis kūrinys Gudrybės 
akmuo .(1947) ryškiausiai paro
do, kad iš žmonių dar galimą 
tikėtis ko nors gero, kad meilė 
galingesnė už galią, išmintį ir 
turtą.

Atrodo, kad po tokio "atsi
vertimo” L. galės žmoniškiau ir 
labiau suprantančiai prisiliesti 
tokio žmogaus likimui, kuris pa
smerktas klaidžioti tamsybėje.

Tai verčia manyti jo 
naujausia ir bene žymiausia kū
rinys — apokrifinė legenda Ba
rabas (1950), kur vaizduojami 
įvykiai, besivysią lygiagrečiai 
Biblijoje aprašytiems.

Kaino, Judos Iškairioto'-ir kitu 
piktadarių problemos pasaulinė
je literatūroje nagrinėtos ne

Liepos 4, 5 ir 6 dienomis To-lžiavimo dalis išvyko laivu ap- 
ronte, Kanadoje, buvo suvažia- žiūrėti Ontario ežero esančias 
vęs lietuvių protestantų jauni
mas. Suvažiavo iš įvairių Ame
rikos ir Kanados vietų, siekiant 
Oregon valstybę prie pacifiko 
vandenyno, Albertos provinciją 
Kanados Vakaruose, Pennsylva- 
niją Amerikos rytuose ir Mont- 
realį prie St. Laurenco upės.

Torontiečia visus svečius su
tiko labai nuoširdžiai, aprūpino 
nakvynėmis ir dar tą patį va
karą surengė visiems iš įvairių 
krypčių atvykusiems susipažini
mo arbatėlę.

Antrą dieną iš ryto, šeštadie
nį, prasidėjo suvažiavimo pro
grama. Prieš pietus ėjo trumpos 
idėjinio turinio paskaitos. Re
formatų kunigas Dilys kalbėjo 
apie okumeninį tai yra tarpbaž- 
nytinį judėjimą tautinėje ir 
tarptautinėje plotmėje, istorikas 
Naubūras apie protestantizmą 
Mažojoje Lietuvoje ir evangelikų 
liuterionių kunigas M. Preikšai- 
tis apie Kristijoną Donelaitį 
kaip kunigą ir poetą.

Tuoj po pietų didesnė suva-

venimo kova kiek palengvėtų. 
Nes šią kovą kiekvienas pats 
turi iškovoti iš naujo.

Lagerkvisto Barabas miršta 
nukryžiuotas tamsoje ir vienas, 
nors jo gyvenime kartas nuo 
karto' truvor jsirkverbęs amžino
sios šviesos spindulys Jis netu- 

kartą. Tačiau dar niekas nepa- rėjo tikėjimo ir aiškaus tikslo, 
lietė Barabo, to plėšiko ir žmog- dėl kurio būtų verta mirti, taip, 
žūdžio, kuris pagal seną paprotį 
Velykų proga paleistas, o jo 
vieton nukryžiuotas Kristus. 
Naujas Įstatymas jo daugiau 
nebemini. Užtat L. savo legen
doje pasinaudoja šia dar nepa
liesta tematika ir stengiasi pa
rodyti žmogų, kuris visą savo 
gyvenimą klaidžioja.jtjamsoje ir 
joje miršta, kurio' prigimtis 
galingesnė už pasąmonėje bręs
tantį šviesos ir harmonijos troš
kimą. Kūrinys, kurio turinio 
čia plačiau nenagrinėsiu, nes jis 
jau prieinamas ir lietuviškam 
skaitytojui, parašytas didele jė
ga ir ekspresija. Jis ne tiek 
teikia skaitytojui fabulą, kiek 
nagrinėja amžinąsias žmonijos 
problemas. Autoriaus tikslas, 
kaip jis pats sykį reikšmingai 
pasisakęs, — suprasti ir parody
ti blogybę kitiems, kad jų gy-

salas, o kiti, kurie į salas ne
važiavo, lankė pažįstamus. Va
kare susirinkime vėl apkirti lie
tuviško protestantiško jaunimo 
reikalai. Atstovai iš įvairių vietų 
padarė pranešimus, o kunigas A. 
Trakis kalbėjo apie lietuvio 
protestanto politinę ir bažnytinę 
padėtį. Tarp kitko buvo aptartas 
protestantų reikalas Lietuvių 
Skautų Sąjungoje. Taip pat nu
tarta kitais metais vėl šauktį 
tokį suvažiavimą, o suvažiavi
mui parengti buvo išrinkti at
stovai iš Toronto, Montrealio, 
New Yorko ir Chicagos. Suva
žiavimas pasveikino Lietuvos 
įgaliotą ministerį žadeikj Wa- 
shingtone, Tremties Liet. Evan. 
Liut. Bažnyčios seniorą A. Ke- 
lerį ir gen. sekretorių F. šlen- 
terį Vokietijoje ir Liet. Evang. 
Ref. Bažnyčios superintendentą 
prof. dr. Jakubėną Šveicarijoje.

Kultūrinėje dalyje Toronto 
evang. jaunimo ratelis pasirodė 
su tautiniais šokiais, o chica- 
giečiai su choru. Programa buvo 
užbaigta tautos himnu. Po to 
vieni vyko į vakarinį pobūvį, o

AR JAU SKAITĖTE

kaip tai padarė jo likimo bend
ras Sahakas, jo buvusi meilužė 
Kiškialūpė ir kiti krikščionys. 
Jis nepajėgė sukilti prieš tą tam
są, iš kurios jis buvo kilęs, kuri 
buvo jį užgulus per visą gyve
nimą ir kurion jis turėjo grįžti 

vienas ir neišganytas. Tokiam 
likimui pasmerktas ir mūsų die
nų žmogus, kuriam išimtas iš po 
kojų pamatas, atimtas tikėji
mas šviesai ir sumaišytos gero 
ir blogo sąvokos.

šias visuomet aktualias žmo
nijos problemas L. gvildena sa
vo kūryboje, užtat ne vien No
belio premija, bet ir jo darbas 
pakelia šį neperdaugiausiai ži
nomą rašytoją j pasaulio pirmų
jų autorių eiles. Užtat ypač svei
kintinas Barabo vertimas lietu
viškai, kurį perskaitęs nesigai
lės nė vienas rimtas skaitytojas.

kiti pasiliko išklausyti Dr. M. 
Anyso paskaitos tremties gyve
nimo aktualijomis.

Sekmadienį, Pabaltiečių baž
nyčioje buvo atlaikytos iškiL 
mingos pamaldos su šventa va
kariene. Pamaldose dalyvavo 
chicagiečių choras, vedamas M. 
Lacyčio, ir ponia Preikšaitienė 
solo. Į pamaldas atsilankė gau
sybė žmonių. Jos buvo praves
tos bendrai evang. reformatų 
kunigo Dilio ir evang. liut. ku
nigų M. Preikšaičio ir A. Trakio.

šis suvažiavimas buvo antra
sis išeivijoje. Prie jo pasisekimo 
ypačiai prisidėjo Toronte gyve
nantieji lietuviai protestantai su 
M. Yču ir inž. Preikšaičiu prie
šakyje. Prisidėjo ir chacagiečiai 
su Albrechttu ir A. VėliUmu 
priešakyje. O taip pat eilė kitų 
geros valios žmonių, kuriuos vi
sus suminėti užimtų daug vietos. 
Suvažiavimą organizavo kunigas 
A. Trakis.

Dalyvavęs

Patark ir kaimynui, 
kad prenumeruotų 

DIRVĄ

ARABĄ
šitas puikus švedo Paer Lagerkvist veikalas laimėjo 

1951 m. Nobelio literatūros premiją. Jis išverstas į visas 
kultūringąsias kalbas, visi juo grožisi, visi jį komen
tuoja. Susidomėkite, ir neapsivilsite.

Knyga turi 212 psl., kaina 2.25 dol.
Rašykite: TERRA, 946 W. 31 Place, Chicago 8, III.

Kam Nepriklausoma Lietuva yra tikslas, visi skaito

NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ
NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ leidžia Kanados Lie

tuvių Centro Taryba, apjungianti įyąirių politinių pažiūrų 
bei partijų ir visokių religinių bei nereliginių įsitikinimų 
lietuvius bendru tikslu: Lietuvių tautos progresas ir Lie
tuvos Nepriklausomybė.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA sprendžia neišspręs
tus Lietuvos ateities klausimus bei aktualias problemas, 
daugiausia rašo apie gyvenimo ir įsikūrimo sąlygas Kana
doje ir kituose kraštuose.

N. L-VOS kaina: Kanadoje $5,00, visoje Amerikoje 
$5,00 ir kitur $6,00.

Adresas: NEPRIKLAUSOMA LIETUVA, 7722 Ge
orge St., Ville Lasalle, Montreal, P. Q., Canada.

Naujai atvykę ”N. L." gauna bargan ligi uždirba.

ID A IR AIDAS
IŠTRAUKA Iš PEAR LAGERKVIST "BARABAS”

Kai gubernatorius pasitraukė iš 
savo tarnybos ir grįžo į Romą praleisti 
likusia gyvenimo dalį, jis buvo susikro
vęs tiek turtų, kiek nė vienas jo pirma- 
takų saloje, bet tuo pat metu, valdyda
mas kasyklas ir visą sritį, jis davė vals
tybei ligi tol negirdėtą pelną. Nesuskai
toma daugybė prižiūrėtojų ir vergų va
rovų savo pareigingumu, atsidavimu ir, 
gal būt, savo žiaurumu prisidėjo prie 
šio pasisekimo. Jų dėka buvo galima 
gerai išnaudoti gamtos turtus ir iščiulp- 
ti gyventojų ir vergų jėgas iki kraštu- 
tinumo. Bet jis pats nebuvo žiaurus.

, Žiaurūs buvo tik jo valdžios įstatymai, 
ne jis pats. Jei kas nors kaltino jį žiau
rumu, tai darė tik iš nežinojimo, jo ge
rai nepažindamas. Ir beveik visi jo ne
pažino, jis buvo pusiau mitinė asme
nybė. Tūkstančiai užguitų žmonių ka
syklų urvuose ir prie savo žagrių sau
lėtuose laukuose lengviau atsiduso, iš
girdę, kad jis nori pasitraukti, klaidin
gai tikėdamiesi, kad' naujasis valdovas 
bus geresnis. Gubernatorius pats ap
leido gražiąją salą nuliūdęs ir apgai- 
lestaudamas. Čia jis jautėsi labai getai.

Ypač jis gerai žinojo, kad jis pa- 
■ siges darbo, nes buvo tvirtas ir darbš

tus vyras.. Bet jis buvo ir aukštos kul
tūros žmogus ir dėl to jis su malonumu 

žvelgė pirmyn, galvodamas apie tas 
galimybes, kurias Roma teikė išpuikin
tam gyvenimui ir bendravimui su išsi
lavinusiais, sau lygiais žmonėmis. Ilsė
damasis patogioj atlašioj kėdėj laivo 
užpakaly, jis galvojo apie tai su dide
liu malonumu.

Jis pasiėmė su savim vergų, žino
damas, kad jie pravers jo paties rei
kalams, tarp jų ir Barabą. Beje, jis 
įtraukė Barabą į sąrašą daugiau iš 
užuojautos ir gailesčio; nes tokio am
žiaus vergas mažai bebuvo naudingas. 
Jam patiko šis simpatiškas ir protingas 
vergas, paklusniai leidęs išbraukti jo 
Dieyo vardą, ir jis nusprendė jį pasi
imti. Niekas negalėjo patikėti, kad Ba
rabo ’ viešpats toks rūpestingas ir ne
užmaršus.

Kelionė ramioje jūroje užtruko il
giau,'negu paprastai, bet po kelių sa
vaičių irklavimo laivas su kruvinais 
galerų Vergais įslinko į Ostijos uostą. 
Gubernatorius jau kitą dieną buvo Ro
moj, o už poros dienų — ir jo palydo
vai su daiktais ir visu turtu.

Rūmai, -kuriuos jis buvo pavedęš 
nupirkti, buvo gražiausioj vietoj ir pa
čioj miesto širdy. Jie buvo kelių aukštų, 
vidus klotas įvairiaspalviu marmuru ir 
įrengtas labai prabangiai. Barabas, ku

ris kaip ir kiti vergai gyveno rūmų rū
sy, kad ir nedaug ką buvo matęs savo 
gyvenime, suprato, jog tai labai ištai
gingi ir puošnūs namai. Jam tai buvo 
visiškai nesvarbu. Jam davė lengvą, 
įvairų darbą. Kiekvieną rytą jis su ke
liais vergais vykdavo su virtuvės šei
mininku, išdidžiu paleistiniu, į turgų 
apsipirkti, šitaip jis pakankamai gerai 
susipažino su miestu.

Gal būt, negalima sakyt, kad jis iš 
tikrųjų su juo susipažino. Miestas tik 
slinkdavo jam pro akis, kaip atrodė, 
nesukeldamas susidomėjimo. Grūdantis 
tarp minios siaurose gatvėse arba vaik
štant triukšmingose turgavietėse, kur 
būdavo tiek susigrūdusių žmonių, kad 
būdavo sunku ir prasiskverbti, viskas 
jam atrodydavo kažkaip svetima ir kaip 
per miglą. Milžiniškas ir triukšmingas 
pasaulio miestas iš tikrųjų jam niekad 
netapo tikrove, ir vaikščiojant po jį, 
jo mintys būdavo kaž kur kitur. Vyrai 
ir moterys iš visų kraštų ir visokių ra
sių maišėsi kur kam pakliuvo. Kiek
vienas, tik ne Barabas, atrodo, būtų 
žavėjęsis šia kunkuliuojančia minia, 
tuo turtingumu ir puošnumu, tais mil
žiniškais pastatais ir nesuskaitomomis 
maldyklomis visiems visokiausiems pa
saulio dievams, į kurias vergai nešdavo 
didikus blizgančiuose paauksuotuose 
neštuvuose pagarbinti savąjį dievą, nu
sibodus vaikščioti prabanginėse Via 
Sacra krautuvėse arba gulinėti patogio
se maudynėse. Visų akyse būtų visa tai 
džiuginančiai atsispindėję. Bet Barabo 

akyse niekas neatsispindėjo, gal būt, 
jos buvo per giliai įdubusios, ir viskas, 
ką jos matė, rodėsi, kaip slenką pro 
šalį dėmesio neverti dalykai. Ne, šis 
pasaulis jo nei kiek nedomino. Jam vis
kas buvo vistiek. Taip bent jis pats sau 
galvojo.

Bet vargu, ar viskas jam buvo vis
tiek, kaip jis sau tikėjo. Nes juk jis ne
kentė šito pasaulio.

Tarp dalykų, kurie jam atrodė to
kie netikri, buvo ir tos dažnos procesi
jos, traukiančios miesto gatvėmis su 
savo kunigais, tikinčiaisiais ir švento
mis karūnomis. Jam, neturinčiam die
vo, reikėjo keistai jaustis, nuolat tai 
sutinkant ir traukiantis iš kelio. Jis 
spausdavosi prie namų sienų ir lydėda
vo jas vogčiomis, paslėptu žvilgsniu. 
Vieną kartą jis net nusekė paskui tokią 
procesiją į nuostabią maldyklą, kokios 
jis niekad nebuvo matęs. Įėjęs į vidų, 
jis sustojo, kaip ir visi kiti, prieš pa
veikslą, vaizduojantį motiną su kūdi
kiu glėby, ir kai jis paklausė, kas tie 
vaizduojamieji, jie atsakė, kad tai esan
ti visų palaimintoji Isis su savo vaiku 
Horus. Bet netrukus jie ėmė šnairuoti 
į jį su nepasitikėjimu, pamatę tokį, ku
ris nežinojo Šventosios Motinos vardo. 
Priėjęs maldyklos vartų sargas išvarė 
jį laukan, ir prie varinių vartų dar pa
darė paslaptingus ženklus, kad apsau
gotų nuo jo save ir savo maldyklą. Gal 
būt, jis pamatė, kad Barabas buvo pra
dėtas ir pagimdytas neapykantoj dan

gaus ir žemės sutvėrimų, neapykantoj 
dangaus ir žemės Sutvėrėjo.

Randui paaky paraudonavus iki 
kraujo spalvos, paslėptų nuožmių akių 
žvilgsniui drebant, kaip strėlės smai
galiui, Barabas pasileido į gatvę, o iš 
čia visokiomis visokiausiomis gatvėmis 
ir gatvelėmis. Eik iš čia, prakeiktasis! 
Jis paklydo ir visiškai nebesuvoke, kur 
esąs, o kai pagaliau surado namus, liko 
vos nenubaustas. Jie tik nedrįso, nes 
žinojo, kad namų ponas buvo jam pa
lankus. O, be to, jie patikėjo jo miglotu 
pasiaiškinimu, kad jis buvo paklydęs 
vis dar labai svetimame mieste. Jis 
įlindo į savo kampą vergti rūsy ir, at
sigulęs tamsoj, jautė, kaip išbrauktasis 
"Christos lesus” degino, lyg žarija, jo 
besikilnojančią krūtinę.

Tą naktį jis sapnavo, kad jis buvo 
prirakintas prie vergo, gulinčio šalia ir 
besimeldžiančio, kurio tačiau jis nega
lėjo matyti.

— Už ką tu meldies? — jis pa
klausė. — Kas iš tavo maldų?

— Meldžiuosi už tave, — atsakė 
vergas tamsoj gerai pažįstamu balsu. 
Jis gulėjo dar ramiau, kad netrukdytų 
jam melstis, ir juto, kaip jo akys apsi
pylė ašaromis. Pabudęs jis ėmė grai
bytis aplinkui grandinės, bet jos nebu
vo, nebuvo nė vergo. Jis nebuvo su nie
kuo surištas. Su nieku visame pasau
lyje.

(Bus daugiau)
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I’R. SKARDŽIUS

Perkūno
reiškė "god”, šalia to jautada

nuo senovės buvo vartojamas ir 
priklausomybinis būdvardis *di- 
wios: šen. indų divyas "dangaus, 
danginis”, gr. dios "dievo, die- 
vinis”, lot. dius "divinus”. Kaip 
*diwios su priesaga -io- iš šak
nies *diw-, taip *deiwos su bal-

J. Balys Dirvos Nr. 26, rašy
damas apie šen. baltų vyriausiąjį 
Dievą, nerado jokių duomenų, 
kurie rodytų toki Dievą kada 
nors buvus, šiai tezei paremti 
jis tarp ko kito mėgino pasinau
doti ir kalbiniais duomenimis, 
bet, kaip aš Dirvos Nr. 29 esu 
nurodęs, nevisai vykusiai ir įti
kinamai. Į tai atsakydamas, jis 
Dirvos Nr. 30 lengvai bando
nuvertinti mano argumentus ir siniu kamiengaliu -o- yra suda- 
dar truputį per dantus patrauk-Į rytas iš šaknies *deiw-. Taigi iš 
ti: "Nenorėdamas, kad kalbi- pradžios ’deitvos galėjo taip pat 
ninkai mane pradėtų 1 i n - būti būdvardis, bet jis gana 
č u o t i, geriau grįšiu prie ‘ anksti, jau pačioje ide. prokal- 
tautosakos ir etnologijos", rašo bėję, buvo sudaiktavardėjęs ir 
jis tarydamasis jau apsidorojęs vartojamas "dievui” reikšti, 
su tais nevidonais kalbininkais.

-Dėl to J. Balys gali būti vi-'reiškė "dangų”, bet vėliau, šiuo 
kiškai ramus; jo kaip tautosaki-1 žodžiu pradėjus žymėti dievybę, 
ninko niekas iš kalbininkų lig 
šiol dar nemėgino ir, manau, 
toliau nemėgins linčuoti, bet jie pats dangus atskirose ide. kal- 
nepasiliks abejingi jo kalbinių bose buvo iš naujo įvairiai pava

dintas : gr. ouranos, lot. caelum, 
gotų himins (vok. Himniel), sla
vų nebo, latvių debess, liet, dan
gus (t. y. dangtis) ir kt. Kaip 
rodo baltiškas suomių skolinys 
laivas 'ir atskiros latvių bei lie
tuvių kalbose išlikusios reminis
cencijos, baltų *deivas irgi yra 
reiškęs "dangų”. Bet kadangi 
ide ’deitvos jau reiškė "god”, 
tai baltų ’deivas "dangus” savo 
reikšme turi būti dar senesnis, 
kilęs iš tų laikų, kada ide. ’dei
tvos, vis daugiau pakeisdamas' 
senesnį *dieus, buvo perėmęs ir 
pirmykštę jo "dangaus" reikš
mę. Kokiu būdu ir k' ..u 
galėjo įvykti ši reikšmės atmai
na, čia plačiau nebeilagrinėsiu, 
nes tai išeinu iš šio straipsnio 
ribų. z

Dabar pažiūrėkime, ko verti 
yra kiti J. Balio priekaištai. Vi
sų pirma dėl priesagos -aitis. 
Remdamasis elementarine gra
matika, jis taria priesaga esant 
-ait-, o galūne -is. Bet tai ne
tiesa: kalbotyrinėje literatūroje 
dabartinio dievaičio pirmykščiu 
kamieniu laikoma ne dievait-, 
bet ’deivaitja-, taigi priesaga 
čia iš tikrųjų yra ne -ait-, bet 
■aitja-, kuri geriausiai yra išli
kus ds. naudininke: dievaičiams 
iš *deivaitja-mus. Taip mano el
giamasi ir "Liet, kalbos žodžių 
daryboje" (358 t.). Paprastuose 
laikraštiniuose straipsniuose aš 
tos painesnės, daugiau specia
listams įmanomos žodžių anali
zės tyčiomis nevartoju ir rašau 
paprastai -aitis, -ynas, -ūnas ir 
kt.

Priesaga -aitja- toliau santy
kiauja su -eitja-, -ytja-, pvz. gi
minaitis, giminietis, vokietis, 
žem. šiaulytis "šiaulietis” ir kt. 
Savo formantais ai: ei: y šios 
priesagos yra toliau susijusios 
su -ainja-: einja-: -inja-, pvz. 
brolainis "sesers vyras, svainis”, 
gentainis "giminaitis”, aviežie- 
nis, kvietienis, toliau kvietinis, 
ruginis ir kt. Iš pradžios šios 
rūšies priesagos yra buvusios 
priklausomybinės, ir tik vėliau iš 
jų yr;l išriedėjusios mažybinės 
(diminutyvinės). šią reikšmės 
atmainą dar galime ir šiais lai
kais pastebėti. Pvz priesaga 
-inja- (vs. vd. -inis) liet, kalboje 
dar tebėr būdvardinė ir aiškiai 
priklausomybinė (plg. beržinis, 
eglinis, duoninis ir kt.), bet lat- 

. vių kalboje jau yra įgavusi ma- 
, žybinę reikšmę, pvz. kuocin’š 

"medelis” iš *kuokinis šalia 
kuoks "lazda; medis” ir kt. Prie
saga -yna- liet, kalboje taip pat 
tebėra priklausomybinės reikš
mės, pvz. kaimynas (iš pradžios 
"kaime esąs, kaiminis, kiemi
nis"), brolynas "brolio sūnus”, 
genynas "genio vaikas”, Jonynas 
(iš pradžios "Jono sūnus”) li
kt. Bet šalia to ši priesaga da
bar vietomis jau reiškia ir ma
žybę arba 'malonybę, pvz. žąsy- 
nas "mažutė, dar su pūkais žą
sis, žąsiukas", žmogynas "žmo
gelis" ir kt. Visa’i panašiai yra 
kitėjusi ir priesagos -aitja-

Senų senovėje ide. ’dieus,

I 1 J v T>
iš pradžios "dangaus dievą” ir 
vėliau "dievą" apskritai imant,

. ... ‘I, duomenų interpretacijai ir pa
naudojimui tautosakinėms pro
blemoms spręsti. Jei jis nebūtų 
lietęs kalbos dalykų rašydamas 
apie vyriausiąjį senovės baltų 
Dievą, tai ir aš visai nebūčiau 
rašęs apie Dievą bei Perkūną. 
Todėl ir dabar, palikdamas nuo
šaly jo visokias tautosakines te
orijas, dar kartą, pakartotinai, 
bet jau žymiai konkrečiau pasi
sakysiu dėl to apie ką jau esu 
rašęs Dirvos Nr. 29.

Visų pirma turiu pasakyti, 
kad J. Balys Savo atsakymuose 
daugiausia klaidžioja aplinki
niais takais ir visai neatsako j 
mano iškeltąjį pagrindinį klau
simą. Todėl iš naujo pakartosiu 
jo paties žodžius: "Indogerma- 
nišką išvestinį žodį *deiwos kal
bininkai visaip aiškina. Pirmiau
sia jis reiškęs "dangų”, vėliau 
įgavęs ii- "dienos” prasmę. Ne- 
visados jis esąs ir daiktavardis, 
kartais vartojamas ir kaip būd
vardis, prasme "dangiškas” ar 
"dieviškas”. Trijose kalbose, 
sanskrito, graikų ir lotynų, tas 
žodis pagaliau pasidaręs vardu 
Dievo, kuris buvęs laikomas vi
sų kitų dievų tėvų ir karaliumi. 
Tačiau tai esąs vėlyvesnes reiš
kinys, pirmykštė jo prasmė 
bendrame indoeuropiečių laiko
tarpyje buvusi "dievystė” aps
kritai, tai bendrinis, o ne tik
rinis daiktavardis, (žr. Grace 
S. Hopkins. Indoeuropean *Dei- 
wos and Itelated \Vords . . . , p. 
76 t.)”.

Dabar pažiūrėkime, ką savo 
išvadose sako Grace S. Hopkins: 
"The ablaut -deieu-, froni wha- 
tever root,
"sky". Erom it \vere l'ormed the 
noun "dieus "sky 
jective *deiwos 
The latter early 
"god". .
the sky 
tvas l'ormed in that meaning, 
irom the noun *dieus, namely 
“dinios. At a comparatively late 
period, after ’dinios had become 
an established tvord, it become 
customary to ūse *dieus to re- 
prisent the periods of time 
mai'ked by the phases of sky, 
that is, days” (80 psl.).

Iš šitų dviejų citatų palygini
mo aiškiai matyti, kad J. Balys 
neatsargiai yra sumaišęs dvi są
vokas: ide. 'dieu-, iš kur yra 
šen. indų dyaus "dangus, dan
gaus dievas; diena”, gr. Zeus, 
lot. diūs, dies, ir *deiwos, iš kur 
via išriedėjęs 'šen. indų dcvSs, 
lot. deus, liet, dievas ir kt. Taigi 
tik ide. ’dieus tėra išlikęs šen. 
indų (sanskrito), graikų ir lo
tynų kalbose, o ide. ’deivyos 
"god’’ randame ne tik šen. indų 
bei lotynų (šen. graikų kalboje 
jis buvo pakeistas kitu žodžiu), 
bet ir kitose (šen. airių, gailų, 
germanų, baltų'- ir kt.) ide. kal
bose. Pats žodis ’deitvos yra 
balsinio kamieno (deiw-o-s) ir 
todėl žymiai vėlyvesnės kilmės 
kaip šakninis žodis ’dieus.- Jau 
pačioj ide. prokalbėj šis žodis

i

had the meaning

and the ad- 
"of the sky”. 
come to niean 

lt tvas no longer "of
and a new adjective

"kalvio sūnus”, prašalaitis "pa
šalietis, svetimas žmogus”, taip 
pat pavardės Kunigaitis, Maša- 
laitis ir kt.) yra dabar jau var
tojama ir diminutyvų, pvz. blo- 
laitis "broliukas, brolytis”, kar- 
paitis "mažutis karpis”, vaikai
tis "vaikelis” (kitur dar tebėra 
"vaiko vaikas", plg. sūnaitis 
"sūnaus sūnus”), o šalia to ir 
kepalaitis 
"langelis" 
to žvejų 
langelis") 
tis iš pradžios veikiausiai tėra 1 
buvęs tas pat, kas yra dievonis 
"dievo sūnus”, dievynas "t. ' 
p.” ir kt., juo labiau, kad šiuo 
žodžiu seniau buvo vadinamos 
dievybės kaip atskiros sųvokos 
(pvz. saulė, mėnulis, perkūnas, 
ugnis ir kt.), todėl jų viena ma- 
žybe ar malonybe negalima iš
aiškinti, kaip kad to norėtų J. 
Balys. Tas faktas, kad jo ži
niomis bernaitis nereiškia "ber
no sūnaus” arba mergaitė ne
bėra "mergos duktė”, dar visai 
nerodo, kad priesaga -aitja- iš 
pat pradžios tereiškė mažybę. 
Pvz. pagramdukas dabar vieto
mis reiškia "paskutinį vaikų 
šeimoje”, bet iš to dar negalima 
spręsti, kad ir iš pradžios jis tų 
reikšmę yra turėjęs; pirmykštė 
jo reikšmė yra buvusi ir vieto
mis dar tebėra išlikusi "iš pa- 
gramdų iškeptas duonos kepa
lėlis”. Pagaliau J. Balys gyvus 
niekus rašo, kad neva pagal 
mano taisyklę žmonės Balio duk
terį arba seserį turėtų vadinti 
tik Balaitė, ne Balytė (kupiškė
nų Balyčia) ir kt. Taip iš tik
rųjų nėra: jaunų žmonių pa
vardės yra visai vėlai pradėtos 
darytis pagal pagrindinių žodžių 
kamienus; pvz. iš žygas yra su
daroma žygaitė, iš Lingis—Lin- 
gytė, iš Saladžius — Saladžiūtė 
ir kt. Vietomis šio polinkio da
bar nebesilaikoma, ir todėl daž
niau vartojama ši ar kita pri- 
klausomybinė priesaga.

Toliau iš eilės pasvarstytinas 
šen. prūsų dievo vardas Occo- 
pirmus. Dėl to J. Balys Dirvos 
Nr. 26 rašo: "Tur būt išgirdo 
žmones šaukiant "aukų pirmų 
duokim” ar panašiai, tai ir pa
darė "Occopirnum "deum 
caeli et terrae". čia jis Occo
pirnum suprato kaip aukų pirmų, 

. vadinasi prūsų pirnum jis nesų- 
moningai sutolygino su pirmų, 
ir dėl to aš nieko nesakiau. Bet 

■ dabar jis kimba prie manęs ir 
klausia, iš kur aš ištraukęs Occo- 

. pirmum užuot Occopirnum. Tai 

. galiu jam paaiškinti: J. Malec- 
, kio Occopirnum yra ne kas kita 
. kaip paprasta spaudos klaida 
į užuot Occopirmum (vs. gi. iš 
, Occopirmus). Ankstyvesnėje, va

dinamojoje sūduvių knygelėje 
(Sudauenbuechlein) šis žodis 

. dar teisingai rašomas su m: Oc- 
kopirmus "der erste Gott Him- 

; mels und Gestirnes" (žr. W. 
j Manhardt, Letto-Preussiche 

Goetterlehre, 245 psl.). Toliau 
Occopirmus, ne Occopirnus mini 
1530 m. "Articuli Ceremonia- 
rum” ('Occopirmus, Suaixtix, 
Aushauts, Autrympus ir kt. žr. 
W. Manhardt, 233 psl.), Danzigo 
miesto bibliotekos rankraštis ir 
kt. Pagaliau Occopirmus duoda 
ir Magazin ("Lettisch-Litterari- 
sche Gesellschaf” leidinys), šis 
žodis aiškiai yra prūsiškas: 
occo- yra tas pat ucka- "visų” 
(raidė o dažnai' rašoma u vie
toje), taigi Occo-pi’mus skaity
tina Uka-pirmas "visų pirmas, 
der erste", žr. J. Endzelin, Sen- 
prūšų valoda, 217 psl. Plg. dar 
Auschauts "der Gott der Gebre- 
che, Kranken. und Sunden” ir 
prūsų auschautins (ds. gi.) "kal
tes" bei auschautenikamans 
"kaltininkams” ir kt.

Prūsų occa-, ucka- nieko bend
ro netiiri su vėlyvu naujadaru 
auka,' kuri Daukanto raštų kal
boje yra atąiradusi šalia alka, 
alkas. Pvz. jo Būde dėl to ra
šoma: 
šventus

"kepalėlis”, langaitis 
(plg. Klaipėdos kraš- 

langynas "mažutis 
ir kt. Taigi ir dievai-

C ’

altorius, ant kairiais, ku
riuos vadino auko kalnais, arba 
alko kalnais ir viešpilais ... 
ir dievams aukavo arba jus vai
šino, kaip šiandien iš gudiškumo 
sakoma, a p i e r a s jiems 
darė” (114 psl.). Plg dar Juš
kevičiaus žodyne iš Alsėdžių 
duodamų sakinį: "alkas (t. y. 
apieras) vežė į Rokytus gyvolių 
patronui šv. Rokui”. Toliau žr. 
mano "Liet, kalbos žodžių dary
ba” 581t. Anksčiau apie tai 
plačiau yra rašęs K. Būga Rusų 
Mokslų Akademijos Izvestijose. 
Taigi J. Balio primygtinas noras 
šen .prūsų occo- (ucka-) jungti 
su auka yra 
darbas. Tai 
į Kretingos 
kaus galvojimų, 
čius esųs kilęs iš karas ir liauti 
arba Kretinga iš kreta — linga, 
t. y. kretėti — linguoti!

Pagaliau dar viena kita bend
ro pobūdžio pastaba. J. Balys 
mano cituotosios ištraukos pra
džioje sako, kad išvestinį indo
europiečių (ne indogermanų ar 
indogermaniškų, kaip kad jis 
rašo) žodį *deiwos kalbininkai 
visaip aiškinu; bet kurie kalbi
ninkai taip daro, jis nepasako; 
taip pat, be G. Hopkins diserta
cijos, jis nenurodo ir kitų kal- 
botyrinių veikalų. Iš to matyti, 
kad savo straipsniui jis tesi
naudojo tik šia viena disertacija, 
ir tai rašymo metu neturėdamas 
jos savo rankose. Jeigu jis būtų 
įstengęs pažvelgti bent į vienų 
kitų rimtesnį šaltinį (pvz. Wal- 
de-Pokorny, Vgl. Wb. der idg. 
Sprachen II 772 tt., E. Benvenis- 
te, Origines de la formation de 
noms en indoeuropeen 59 t.( J. 
Wackernagel, Altind. Grammatįk 
II 1, 219 t., A. Walde-J. B. Hof- 
manm, Lat. etym. Wb. I 345 t., 
349 t., E. Boiscaų, Dict. etym. de 
la langue grecųue 189, Fr. 
Specht, Der Unsprung der idg. 
Deklination 16 t. ir kt.), tai ne
būtų tokio raizginio prirašęs ir 
paskui tai dar nevykusiai teisi
nęs.

Toliau šalia J. Balio citatos 
pirmame savo straipsnyje (Dir
vos Nr. 29) aš esu plačiau at
pasakojęs ir svarbesnes G. Hop
kins išvadas, bet savo replikoje 
jis prisispyręs tvirtina, kad tik 
jo išvados esančios teisingos, o 
mano kitokios, negu G. Hopkins, 
ir tai jis daro iš atminties, ne 
palygindamas mano straipsnio 
su originalu. Tai yra nevisai 
įprastas rimtesnių diskusijų to
nas. Ypač keistas jo šis.sakinys: 

' "Žinoma, jokia knyga nėra pas- 
’ kutinis žodis, ir kiekvienam va

lia daryti savo išvadas ir įtiki- 
nėti savo tiesų”. Tai nevisai 
taip yra: tam tikrų faktų logika 
sųlygoja ir tam tikrų išvadų da
rymų, todėl rimtesnis moksli
ninkas negali sauvaliauti trak
tuodamas . kokius nors rimtes
nius mokslinius veikalus. Tuo 
keliu eidamas, jis iškrypsta j 
pigių publicistika ir- nutolsta 
nuo mokslinės tiesos. Taigi ir 
J. Balys, minėdamas mano 
straipsnio kitus abejotinius da
lykus, bet jų neiškeldamas aikš
tėn ir neparodydamas savo di
desnio kalbinio supratimo, el
giasi nepergudriausiai.

Aš pats iš savo pusės manau, 
kad viena kalbotyra negali iš
spręsti tautosakinių problemų, 
— tai tegali būti tik viena iš 
daugelio priemonių tautosaki
niams dalykams aiškinti, — bet 
taip pat esu įsitikinęs, kad rim
ti tautosakininkai negali lengvai 
numoti ranka į kalbotyrinius ar
gumentus, kaip kad tai J. Balys 
daro." Pvz. žymus latvių tauto
sakininkus Petras Šmitas, bu
vęs Rygos universiteto profeso
rius, gražiai mokėjo suderinti 
kalbinius duomenis su tau- 
tosakiniaip ir tuo būdu 
galėjo atsiekti didesnių re
zultatų. Kalba ir tauto
saka yra tos pačios žmogaus 
žodinės kūrybos vaisiai, todėl 
jos daug kur tarpusavy susi
siekia ir vienų kitų papildo, gi 
llau paryškina.

niekų 
panašu 

But-

tik 
yra 
Prano 
kad Karaliau-

Skautės stovyklaus Camp Kirby
Bostono liet, skautės rugpjū

čio 2 d. išvyksta stovyklauti j 
Bostono amerikiečių skaučių sto
vyklų — Camp Kirby. šių vasa
rų ten vyksta pirmasis skaučių 
stovyklavimo sezonas. Tai sto
vyklai priklauso 26 akrai miško, 
o šalia yra Vinton Pond ežerėlis. 
Ten esama nuolatinių įrangų, 
kaip — medinės gyvenamos ka
binos, virtuvės pastatas ir už
siėmimų salė, ši stovykla pritai
kyta ir .vėsaus meto stovyklavi
mui bei iškyloms.

Lietuvaitės vyksta stovyklauti 
su savo vadovėmis ir visų sto
vyklavimo programų (2 sav.) 
vykdys savystoviai — pagal Tė
vynėje turėtas programas ir 
tradicijas. Prie bostoniškių pri
sidės kelios skautės iš Worces- 
terio ir Nonvoodo, Mass.

Camp Kirby yra apie 2 my
lias nuo West Townsend, Mass. 
Iš Bostono važiuojama 2-jų ke
liu į 119-jį kelių prie Littleton. 
Pasiekus West Townsend ugnia-

gesiu stoginę (Fire Station), 
sukti kairėn ir sekti "Camp Kir
by” ženklais. Pašto adresas: 
Camp Kirby, Wėst Townsend, 
Mass. Bostono liet, skautės kvie
čia tėvelius ir bičiulius nepa
miršti jas aplankyti stovykloje. 
Lankymo dienos — sekmadie
niais — 2-4 vai. p. p. (rugp. 3 ir 
10 d.).

SKAUTŲ STOVYKLA 
ANGLIJOJE

Tradicinė — jau 3-ji Anglijos 
lietuvių skautų-čių stovykla bus 
s. m. liepos 26 — rugpjūčio 4 d. 
Pietų Anglijos pajūry. Iš pra
džių stovyklautojai-jos suskris 
Londonan, kur globojami vietos 
P. L. B-nės organų dvi dienas 
lankys to miesto įžymybės, mu
ziejus, zoologijos sodų ir kt. 
Liepos 28 d. skautai-tės sukurs 
Londono lietuviams laužų ir ki- 
tųdien autobusais išvyks stovyk
lom Kartu su skautais-tėmis sto-

vyklaus ir mokyklinis' jaunimas. 
Laukiama per 100 stovyklautojų.

Birželio pabaigoje Bradforde 
mišri "Geležinio Vilko” skautų- 
čių draugovė turėjo iškilmingų 
sueigų. Joje turėta daug svečių, 
sk. tėvų bičiulių ir rėmėjų. Gra
žus būrelis kandidatų (13) davė 
įžodį. Jo apeigas pravedė Angli
jos Rajono Vadeiva sktn. K. 
Vaitkevičius. Naujieji skautai 
sulaukė gražių sveikinimų iš sa
vo vadovų ir globėjų. Ši Bradfor- 
do skautų-čių šventė buvo už
baigta improvizuotu lauželiu.

šį pavasarį Londone įsteigta 
liet, skautų-čių draugovė, kuriai 
vadovauja skautas vytis pskltn. 
V. Torūta. Džiugu, kad šioje 
didžiausioje Anglijos lietuvių 
kolonijoje atsirado dar vienas 
skautiškas vienetas.

GIMTASIS ŽODIS SKAUTŲ 
STOVYKLOJE

2.00

Birželio pabaigoje Kanados 
rajono lietuviai skautai buvo su
skridę 4 dienų stovyklon netoli 
Hamiltono, Ont., kanadiečių 
skautų parke. Stovyklavo 108 
skautai — iš Toronto, Hamiltono, 
Londono, Ont., bei Montrealio, 
Que., vietininkijų. Turėta ir sve
čių stovyklautojų iš JAV rajo
no — Clevelando (Ohio) vieti- 
ninkijos. Kad ir ne gimtųjų šilų 
paūksmėje skautai turėjo na
šias ir smagias stovyklines die
nas. Pažymėtina, kad jaun. skau
tai savo vadų paskatinti ir pri
žiūrimi turėjo gimtosios kalbos 
grynumo varžybas. Skautukai 
per tas kelias dienas stovykloje 
padarė didelę pažangų — iš 
jų lūpų dingo svetimybės ir 
skambėjo nesudarkytas lietu
viškas žodis.

TUOJ ĮSIGYKIT 
ŠIAS KNYGAS!

Anglų kalbos gramatika 
J. Kukanauza ______ ..

Altorių šešėly 
Mykolaitis-Putinas ....

Algimantas I
V. Pietaris __________

Algimantas II
V. Pietaris___________

Aukso kirvis
Juozas švaistas _____ -

Barabas
Paer Lagerkvist______

Balutis
J. J. Bačiūno leidinys__

Baltaragio malūnas
K. Boruta___________

Beržų pasakos
O. B. Audronė (eilėraščiai) 

Dulkės raudonam saulėleidy
V. Ramonas____________ 3.00

Darius ir Girėnas
Jurgėla ______________

Debesys plaukia pažemiu
A. Baronas __________

Didžiosios atgailos
R. Spalis __________

Doleris iš Pittsburgho
Stepas Zobarskas ____

Gintaro pasakos
Teta Rūta_________1—.

Gintariniai vartai
N. Mazalaitė__________

Gimtojo žodžio baruose
P. Jonikas ____________

Kazimieras Sapieha
B. Sruoga____________

Kuprelis
Ignas .šeinius ________

Lietuvių kalbos vadovas 
Red. prof. Skardžius__

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. Mazalaitė  ------ 1— 2.50

Medinis arklys 
Eric Williams

44.00

1.50

... 2.00

2.50

2.25

1.50

2.50

1.50

1.50

2.50

3.50

0.80

0.35

2.00

1.50

2.50

2.00

2.00

2.00

2.50

2.50

1.20

2.00

... 3.00

Motulė paviliojo
Lazdynų Pelėda

Meškiukas Rudnosiukas
Vytė Nemunėlis _______

Namai ant smėlio
J. Gliaudą_____________

Nemunas
St. Kolupaila ________

Nuo Imsrės iki Orinoko
A. Sabaliauskas _______

Our Country Llthuania
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 Michael knyga I
Axel Munthe__ .____

San Michael knyga II 
Axel Munthe________

šventieji akmenys
Faustas Kirša______

Tėvų pasakos
A. Giedrius ________

Tolimieji kvadratai
’J. Grišmanauskas _______ 2.00

Tautosaka apie dangų
J. Balys_________jy_____ 0.60

Tautosakos Lobynas
J. Balys__ _

Vaikų knygelė
M. Valančius ____ .’---------1.80

Vieneri metai ir viena savaitė
B. Gaidžlūnas —------------1.50

Valentina
A. Vaičiulaitis_ —

Varpai skamba
Stasius Būdavas 

žemė
Red. K. Bradūnas

4.50

1.00

Liepos 10 d. Toronte Ont., lan
kėsi ilgametis Liet. Skautų Bro
lijos Vyriausis Skautininkas — 
v. s. dr. Vyt. Čepas, šiuo metu 
jis gyvena Bostone ir eina LSB 
Vadijos užsienio dalies vedėjo 
pareigas. Jis dalyvavo dabar 
Toronte veikiančios LSB Vadijos 
posėdyje, po kurio papasakojo 
JAV rajono liet, skautų gyve
nimo aktualijas.

PAIEŠKOJIMAI

2.20

0.80

0.25

2.50

2.50

2.00

1.90

3.00

2.00

2.00

.2.50

.4.00

Visos knygos siunčiamos paštu. Užsakant pi-
• ’ DIRVA,

6820 Superįor Avė., 
Cleveland 3, Ohio

BLAŽYTĖ Julija, gyvenusi 
Pelyšelių k., Troškūnų v., Pa
nevėžio ap.

BRAŽINSKAS Jurgis.
ČERNAUSKAS Marcijonas, iš 

Barysių k., ir žmona MOCKUTĖ 
Barbora, iš Dausiškių k., Lygu
mų v., abu Šiaulių ap.

GLAVTNSKAITĖ, iš RadysT 
čiaus k., Merkinės v„ Alytaus 
apskrities.

HEIN gimusi WEBER Au
gustė, iš Penkinų k., Vilkaviš
kio ap., ir vyras HEIN Adolfas, 
iš Gulbiniškių k., Marijampolės 
apskrities.

MERTINAITIS Mikas.
MOCKUTĖ-čERNAUSKIENĖ 

Barbora, iš Dausiškių k., Lygu
mų v., ir vyras ČERNAUSKAS, 
Marcijonas, iš Barysių k., abu 
Šiaulių ap.

OŠKARTAITĖS, iš Meiželių 
k., Švėkšnos v., Tauragės ap.

PETRAUSKAS ir jo žmona 
RIMKĄUSKYTĖ — PETRAUS
KIENĖ Mina.’

RIMKĄUSKYTĖ - PETRAUS
KIENĖ Mina ir vyras PET
RAUSKAS.

. ŠIMITAS Izidorius, iš šilų k., 
Šilalės v., Tauragės ap.

SIREWICZ Jozef ir Waclaw, 
gyvenę Ogden, Iowa.

ŠIUMAKARIS Albinas, iš Al
vito k., Alvito vi., Vilkaviškio' 
apskrities. ■'

WEBER-HEIN Augustė, . iš 
Penkinų kl, Vilkaviškio ap. ir 
vyras HEIN , Adolfas iš Gulbi
niškių k., Marijampolės ap.

CONSULATE GENERAL OF 
LITHUANIA 
41 West 82nd Street 

New York 24. N. Y
’Turėjo dar taip'pat už 

a u lt u r u s, arba
buvo daiktavardis ir, kaip dau- reikšmė: šalia aiškios priklauso- 

. gelis ide. .kalbų patvirtina, jau mybinės reikšmės (pvz. kalvaitis

nigus siųskite:

V .
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Nuo lietuvaitės ligi mažosios japonų geišos

Ir dar apie Chicagą?
Taip, šį kartą dar paliesime 

miesto tarptautinį pobūdį, įvai
rias tautybes, kurios atvykusios 
į Naująjį Pasaulį pasiekė šį did
miestį prie Michigan ežero kran
tų ir... buvo milžino suvirškin
tos.

Įvairiomis kalbomis kalbą 
emigrantai suteikė miestui savo
tišką atspalvį, bet nesugebėjo 
Chicagai atimti jos Amerikos 
vid. Vakarų veido, šiuo atveju 
miestas skirtingas nuo New 
Yorko, kuriam ateiviai sugebėjo 
suteikti ir savotišką tarptautinio 
miesto atspalvį.

Nemažiau kaip ketvirtadalį 
miesto gyventojų sudaro iš Eu
ropos ir kitų kontinentų atkelia
vę ateiviai. Jei lietuvių priskai- 
toma ligi 100,000 ir tai neabejo
tinai didžiausia lietuvių metro
polija Amerikos kontinente, ir 
iš viso pasauly, tai būtų klaidin
ga manyti, kad kitų tautybių ir 
rasių žmonių Chicagoje būtų 
mažiau. Jau minėta, kad negrų

New Yorke, jie čia neturi tokios 
vienalytės kolonijos ir -yra la
biau išsidraikę po miestą.

Ne visi gal žino, kad seniausia 
graikų kolonija taip pat Chica
goje. Jų čia rasime nemažiau 
kaip 75,000 ir daugelis jų turtin
gi žmonės. Jie ne tik prekiauja 
vaisiais, saldumynais, importuo
ja alyvą ir vyną, bet aktyviai 
reiškiasi ir lošimų pasauly, ben
dradarbiauja su italais gamble- 
riais ir tas jų pasinešimas į lo
šimus iš dalies amerikiečių aiš
kinamas moterų stoka. Mat, jų 
ateivių masę daugiausia sudarė 
vyrai.

Italai iš pažiūros žmonės, ku
rie taikingai nusiteikę valgo sa
vo spaghetti,. geria raudoną vy
ną ir dainuoja ”0 sole mio”. 
Amerikos miestuose, kuriuose 
italai sudaro reikšmingą gyven
tojų masę, yra ir vargingesnių, 
tačiau šiaip italai yra virtę, ša
lia žydų, pačia apsukriausia, net 
įžūliausia ateivių grupe, sugebė
jusia prasiskverbti į pramonę,

šiame mieste bus apie milioną ir, prekybą, net pačias augščiausias 
jų skaičius nuolat auga. Bau- administracijos vietas (pvz. New
giau kaip lietuvių čia yra lenkų 
(ligi 500.00(1) ir airių — 300.000.

O dabar pažvelgus į įvairių ; 
tautybių mišinį, lengvai supra
sime posakį, kad tiek New Yor- 
ke, tiek Chicagoje, iš dalies ir 
kituose JAV miestuose, galima 
lengvai padaryti kelionę aplink 
pasaulį, prisižiūrėti įvairių tau
tų papročių ir užkąsti gerai pa- ’ 
gamintų europietiškų ir aziatiš- 
kų valgių jų įrengtose valgyk
lose ir restoranuose. ‘

Norite įsigyti arabiškųjų ki
limų? — Juos galėsite gauti iš 
tikrų arabų rankų. Jie čia pasi
žymi juodos kavos pamėgimu ir 
kortavimu, tačiau haremų nėra 
įsirengę, čekų čia rasime dau
giau kaip kitame kuriame pa
saulio mieste (be Prahos). Jų 
penktadalis, gyvenančių JAV, 
įsikūręs šiame "Vėjuotame mies
te” ir jie čia žinomi jau šimtas 
metų. Turėjo ir savo tautybės 
burmistrą milionierių — A. Cer- 
maką, kurio vardu pavadinta 
viena svarbesnių gatvių. Bent 
šešių kvadr. mylių plote yra iš
sidriekusi jų "mažoji Praha”. Ir 
lenkai pradėjo į čia plaukti prieš 
visą šimtą metų ir šio amžiaus 
pradžioje jie jau sudarė nemažą 
pajėgą ... Kaip ir lietuviai su 
čekais, taip ir lenkai Chicagoje 
sudaro didžiausią savo koloniją 
Amerikoje. Jie sugebėjo prasi
skverbti į prekybą, pramonę ir 
net valdžios vietas bei biznį. O 
šeštadienių vakarais, anot ame
rikiečių žurnalistų, jų 100,000 
apsirengia šventiškai ir ... pa
sineria karčiamose. Tais atvejais 
policininkai turi daug darbo juJs 
renkant į dabokles, o daktarai 
su žaizdų aptvarstymu. Jaunos, 
paprastai gražios lenkaitės mėg
sta šeštadieniais nueiti pasi
žiūrėti filmų, vėliau gi atsiduria 
baruose, geria ir... būna daž
nai surenkamos. Nedaug atsiras 
vad. baltųjų rusų šiame mieste, 
bet dažnas jų jums pasigirs bu
vęs augštas Romanovų karinin
kas ar šiaip didikas — šiuo me
tu jis kelneris ar lifto patarnau
tojas.

Daugiau už" slavių tautybių 
ateivius šiam miestui ir jo au
gimui reikšmės turėjo vokiečiai. 
Jų pirmasis Chicagoje atsirado 

• 1837 m., o prieš pirmąjį kailį 
mieste, sakoma, vokiečių gyveno 
daugiau kaip kitur, išskyrus 
Berlyną. Jų įtaka buvo pastebi
ma ne tik. pramonėje, bet ir po
litikoje, ! auklėjime, socialįniame 
gyvenime, net ir nusikaltimų

Yorko burmistrai) ir paimti į 
savo rankas viso padugnių pa
saulio vadovavimą. Ir patys 
amerikiečiai pripažįsta, kad ita
lai sugebėjo okupuoti jų didžiuo
sius miestus. Panašus ir žydų 
vaidmuo. Jie Chicagoje, pradžio
je, turėjo savo Ghetto, vėliau 
kūrėsi įvairiose miesto dalyse. 
Turtingesnieji susibūrė šiaurinės 
dalies pakraščiuose, visi kiti su
sitelkė vakarinėje ir kt. miesto 
dalyse. Košer valgyklas su už
rašais ’AVilno” ir pan. lengvai 
galima pamatyti Roosevelt Rd., 
į vakarus nuo miesto centro, žy
dų kvartaluose atsidūręs praei
vis prisimins ir Vilniaus gat
veles su įprastais "jarmulkų” 
vaizdais.

Visos jau paminėtos tautybės, 
žinoma, dar neatstovauja visos 
Europos, šalia jų rasime dar 
švedų, vengrų, prancūzų jau 
smulkesnes kolonijas, kurios sa
vo restoranais, tautiniais val
giais ai’ gėrimais sugebės turis
tus pvz. už lietuvius daugiau 
pritraukti. Apie latvius ar suo
mius iš viso neteko girdėti.

Ne tik Europos tautos, su savo 
papročiais, tradicijomis ir skir
tingomis kalbomis įsikūrė Mi- 
chigano pakrantėse. Miestui 
spalvingą vaizdą teikia ir Rytai. 
Paimkime tokius Filipinus — jų 
atstovų mieste priskaitoma net 
10,000. Jų tarpe vos 30 moterų. 
Daugelį , metų jų įvažiavimas į 
kraštą buvo nelegalus. Dabar jie 
laikomi gerai įsikūrusiais ir jie 
dirba ne tik plaudami lėkštes 
restoranuose, bet jų pavardes 

, pamatysime ir daktarų, advoka- 
: tų, net mokslo vyrų sąrašuose. 
, Kinų gali būti Chicagoje ligi 
• 10,000, tačiau tikras jų skaičius 

nežinomas, nes vyksta nelegali 
i jų emigracija ir jie vengia su

rašymo. Chicagos "Kinų mies
tas” yra trečias savo dydžiu po 
San Francisco ir New Yorko. 
Kinai čia užsiima daugiausia 
urmo prekyba, savo tnetU’sudarė 
vyr. būstinę opiumo importui ir 
vedė gyvą kinų moterų importo 
prekybą į Ameriką, šiaip jie 
laikomi turtinga kolonija, be 
gamblerystės ir narkotikų netu-, 
ri daugiau reikalų su policija, b 
jų jaunimas visai riet nepasi
žymi nusikalstamumu. Vengia 
■turėti ryšių su baltaisiais, o jau
nimas, baigęs amerikiečių mo
kyklas, įpareigojamas tęsti mok
slą kinų kalba. Daug dėmesio 
skiriama valgiui. Sakoma, jų 
pietūs susideda iš . 20 patiekalų

nemažiau kaip 20,000 ir tai pati 
jauniausia miesto ateivių kolo
nija. Jos atsiradimas siejasi su 
pastaruoju karu ir netoleranci
jos reiškiniais, kurių prisimini
mas neteikia malonumo ameri
kiečiams. Tai laikai po Pearl 
Harbor puolimo, kai 1941 m. 
gen. DeWitt įsakymu 100,000
amerikiečių, japonų tautybės gy
ventojų, buvo surinkta, išguita 
iš jų darbų ir prez. Rooseveltui 
pritariant uždaryta į koncentra
cines stovyklas kalnuotose Mon
tana, Idaho, Wyoming ir Colo- 
rado valstybėse. Tai buvo ramūs 
japonai iš Kalifornijos ir kitų 
šiaurės vakarų valstybių. 1942- 
43 m. pradėjus japonus paleisti 
iš stovyklų ir jiems uždraudus 
grįžti j Kaliforniją, jų tūkstan
čiai pasuko rytų, Chicagos kryp
timi. Tai daugiausia antrosios 
kartos, vad. nisei japonai (gimę 
ir išauklėti JAV). Nors vėliau 
ir leista jiems kurtis vėl saulė
tuose Pacifiko pakraščiuose, bet 
didelė dalis liko Chicagoje. Be 
kelių išsišokimų jie šiame mies
te rado daugiau tolerancijos, 
mielai buvo priimti kinų ir grei
tai suaugo su miesto ateivių ma
se. Jie rado daria) viešbučiuose, 
restoranuose, ligoninėse, įkūrė 
ir savo per 50 restoranų, šiuo 
metu, kaip ir . visi Rytų kraštų 
atstovai japonai mėgsta lošimų 
meną, (o juk gamblerystė yra 
viena didžiausių miesto pramo
nių ...), gerai auklėja savo jau
nimą (jokių nusikaltimų), tei
kia gražų pavyzdį kitoms tauty
bėms ir iš viso sudaro vieną 
simpatiškiausių kolonijų.

Tokia yra Chicaga: vėjų, ne
švaros, skerdyklų kvapų, nusi
kaltimų ir drauge didelių užsi
mojimų technikos ir mokslo pa
sauly, didelių plotų, milžiniško 
masto prekybos, pramonės, su 
viso pasaulio kalbomis, papro
čiais ir juos atstovaujančių tau
tų geromis ir blogomis pusėmis 
dvelkiąs amerikietiškasis did
miestis.

PAGERBTI MOKYTOJAI
Mokslo metams pasibaigus, 

šeštadieninės lituanistikos mo
kyklos lankytojų tėvai suruošė 
pobūvį tos mokyklos mokyto
jams pagerbti. Mokytojai išti
sus metus dirbo be jokio atlygi
nimo. . • •

šalia tėvų ir mokytojų pobū
vy jp dalyvavo klebonas kun. P,

mų, pobūvis savo tikslą pasiekė.

MOKYKLOS DARBO 
SĄLYGOS

šeštadieninė lituanistikos mo
kykla pradėjo veikti 1950 metų 
pavasarį. Ją suorganizavo ir iš
laiko tremtinių komitetas. Mo
kykla dirba nuo pat pradžios pa- 

__ ___________________ rapijos mokyklos patalpose, ku- 
Strakauskas, tarybos pirminin- riomis ji gali naudotis nuo 11 
kas Dr. A. Vaitkus, kun. A. Kli
mas, tremtinių komiteto pirmi
ninkas P. Viščinis ir senas vei
kėjas -V. Zinkevičius. Pasakyta 
keletas kalbų, kurių ne visos 
buvo į temą. Gal dėl organizato
rių neapsižiūrėjimo ar nepa
grįsto nuolaidumo vienas kalbė
tojas pasakė net tris kalbas, bet 
visas tris ne mokyklos reikalais, 
o bendrais klausimais. Ne vie
toje buvo ir piniginių dūkų rin
kimas vienam pobūvio dalyviui, 
atsitiktiniam solenizantui. Jei 
jau galima buvo rinkti aukas, 
tai tik mokyklos reikalams. Kal
bos ne į temą ir aukų rinkimas 
solenizantui, dargi tremtiniui, 
kuris tokių piniginių dovanų 
tikrai nereikalingas, kiek iškreū 
pė pobūvio pobūdį*ir tikslą. Iš 
šalies žiūrint, galėjo susidaryti 
įspūdis, kad čia ne mokytojams 
pagerbti pobūvis, o šiaip sau su
siėjimas, kuriame dalyvauja ir 
mokytojai.

Bendrai, be paminėtų trūku-

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI

Kas apmoka konvencijų kaš
tus?

Apmoka miestai, kuriuose 
vyksta tos konvencijos išrinkti 
kandidatams į prezidento ir vi
ceprezidento vietas. Miestų pa
tiektas sąmatas prieš tai turi 
patvirtinti partijos. Delegatai 
patys apsimoka savo išlaidas.

Ką reiškia G.O.P. raidės, kai 
kalbama apie respublikonų par
tiją?

Jos reiškia Grąnd Old Party 
(didžioji sena partija), ši pa
vadinimą partijai suteikė jos 
nariai. Kilmė gali būti iš žodžių 
”Grand Old Man” — taip buvo 
vadinamas anglų politikas W. 
E. Gladstone. G. O. P. .pradėta 
naudoti praslinkus 20 metų nuo 
civilinio karo, kai Gladstone bu-

v o pačioje savo garso viršūnėje.
Kiek nuostolių atnešė plieno 

streikas?
Per 53 streiko dienas kraštas 

neteko 16 miL'tonų plieno, kas 
sudaro apie penktadalį visų me
tų gamybos, o plieno pramonės 
darbininkai neteko 450 mil. dol. 
atlyginimų. Nepriskaitoma čia 
milionai kitų darbininkų, kurių 
uždarbiai dėl plieno streiko buvo 
sumažėję arba jie visai buvo ne
tekę darbo.

Kokios yra JAV gydytojų, ad
vokatų pajamos?

Pagal ofic. duomenis Ameri
kos daktaro metinės vidutinės 
pajamos netto (po atskaitymų) 
1951 m. buvo 12,518 dol. me
tams, advokato__ 9,375 dol. ir
dantų gydytojo — 7,743 dol. Iš 
visų gydytojų 22%, iš advokatų 
35% ir iš dantų gydytojų tik 
8% gauna atlyginimus algų pa
vidale. Ligi 1940 m. Amerikos 
advokatų uždarbiai buvo dides
ni už gydytojų, vėliau šis san
tykis pasikeitė ir dabar daktarų 
uždarbiai vis kyla, palyginus su 
praeitais metais.

Kiek dienraščių išperkama 
kasdieną J.A.V-se?

54,017,938 egz. ir už juos su
mokama 2,589,000 dol.

Parengė V. Al.

vai. ligi 1 vai. kiekvieną šešta
dienį. Dėl trumpo ir nelabai pa
togaus laiko gerokai nukenčia 
darbas.

Mokyklą lanko daugiausia 
tremtinių vaikai. Pasibaigusiais 
mokslo metais čiagimių buvo 
pasilikę tik du. Bet ir tremtinių 
ne visi vaikai domisi mokykla. 
Apie ketvirtadalis jų mokyklos 
nelanko. Tremtinių komiteto dė
tos pastangos sutraukti į mo
kyklą bent visus tremtinių vai
kus pilnų rezultatų nedavė. Re
guliariai mokyklą lankė apie 30 
vaikų, kurie buvo mokomi tri- 
jomis grupėmis. Mokslo ir auk
lėjimo atžvilgiu pasekiti neblo
gi rezultatai.

Mokkylai vadovavo J. Daniu- 
sevičius, o joje dirbo A. Sužie- 
dėlienė, O. Daniusevičienė, I. Ei- 
tavičienė, L. Senutienė ir O. Ke- 
turakienė. Tai visi kvalifikuoti 
mokytojai, dirbę švietimo sri
tyje Lietuvoje.

Tremtinių komitetas įsteigė 
prie mokyklos knygynėlį, iš ku
rio mokiniai gali pasiskolinti lie-

tuviškų ki^ygų pasiskaityti. Toks 
knygynėlis yra bene vienintelis 
visame krašte. Tuo tarpu jis 
nėra didelis, bet labai reikšmin
gas. Tiek mokytojai, tiek tėvai 
konstatavo, kad tai gera pagel- 
binė priemonė pratinti vaikus 
skaityti lietuvišką knygą, jos 
jieškoti ir ją mylėti. Pradžioje 
knygynėliu vaikai mažai domė
josi, o paskutiniu metu patys 
klausdavo mokytojus, ar negau
ta naujų knygų.

Užbaigiant mokslo metus, 
tremtinių komitetas kiekvienam 
mokyklos lankytojui įteikė do
vanų lietuviškų knygų. Gautomis 
dovanėlėmis vaikai buvo labai 
patenkinti. Mokytojai paaiškino 
vaikams, kodėl duodamos dova
nėlės knygomis, o ne kitomis 
gėrybėmis. Labai gerai vaikus 
nuteikė tai, kad dovanėles gavo 
ne vien parinktieji, bet visi mo
kiniai.

Naujų mokslo metų uždavi
niai ; gauti patalpas patogesniam 
ir ilgesniam laikui, sutraukti į 
mokyklą galimai daugiau vaikų 
ne tik iš tremtinių, bet ir čiagi- 
mių tarpo, parūpinti mokytojams 
atlyginimus už darbą, plėsti 
knygynėlį, stiprinti tėvų bend
radarbiavimą su mokytojais.

TĖVŲ AR VISOS 
VISUOMENĖS UŽDAVINYS
šeštadieninės lituanistikos mo

kyklos išlaikymas ir stiprinimas, 
kol lietuviškų dalykų mokymas

ir tautinis auklėjimas bus tin
kamai sutvarkytas parapijos 
mokykloje, yra ne vien tėvų, bet 
visos visuomenės uždavinys.

šioje srityje tėvams pagalbon 
privalo ateiti visi tie, kuriems 
rūpi, kad mūsų jaunoji karta 
nenueitų svetimų dievų gerbin- 
ti, o pasiliktų ištikima savo tau
tai ir būtų jautri jos reikalams. 
Kai kieno aiškinimas, kad tai 
vien tėvų reikalas, yra mažiau
siai nesusipratimas. Ne tėvų, 
bet visos visuomenės apsileidi
mas ir kaltė, kad šiandien lie
tuviškų dalykų mokymas ir tau
tinis auklėjimas dar tebeeina 
vargo mokyklos keliais. Visuo
menei daugiau susidomėjus mū
sų jaunosios kartos reikalais, 
mokyklų klausimas būtų lengvai 
išsprendžiamas. Mūsų sentė
viams garbė, kad jie sugebėjo 
sukurti ir išlaikyti vargo mo
kyklą, kai lietuviškos viešosios 
mokyklos nebuvo leidžiamos, bet 
mums bus gėda, jei mes neiš
naudosime turimų sąlygų išlai
kyti savo mokyklas, o priver
sime tėvus kurti naujo tipo var
go mokyklą. , J

Tėvų pareiga būti pirmose ei
lėse kovoje už lietuvišką mokyk
lą. Drauge privalo eiti visa 
visuomenė. Tik bendromis jėgo
mis pasieksim tai, ko iš mūs 
reikalauja tauta. Tėvai, moky
tojai ir likusioji visuomenė pri
valo sudaryti bendrą frontą prieš 
vaikų nutautėjimą, kurio toj 
zultataus taip akivaizdžiai mato- 

; me šiame laisvės krašte.

Mes duodam ir iškeičiam Eagle Stamps

THE MAY CO’S BASEMENT

Reguliariai 49 c. už jardą 
margintos

Moterų, reguliariai 18 c.
NOSINĖS

MEDVILNES
Jardas

8
Puikios rūšies spal- , .... 
voti marginiai. Y pa- p/ Jį’ 
tingos vertes. Ne- J , 
perdidžiausias kiekis 
parduodama tik vie- - 
ną dieną.

Telefono užsakymai priimami už $2.00 ar 
daugiau — šaukite CHerry 1-3000

The May Co.’s Basement Handkerchief
Department

Balkono ir grindų dažai

Visa skalbiama
Didelis pasirinkimas rūšių ir spalvų

The May Co.’s Basement Yardgoods 
Department

Reguliariai 3.95 ”Wear-test”

36” Plati medvilnė

SADDLE OXFORDS
• Raudoni guminiai padai
• Elnio odos viršus.

Vaikų 
panelių 

ir augančių mergaičių
“ ■ * ** v h

džiūstantys dažai 
medžiui, cemento 
grindims, laiptams 
(r kitieriis. JIi-Hiding| 
dažai garantuojan
tys apsauga iš vi
daus ir lauko. Pui
kaus pilka. Nepa
prastos vertės tik 
vieną savaitę. ;

TURTAS ..........;..................  per $31,900,000
ATSARGOS FONDAS ......  „ $ 3,000,000

CHICAGIECIAI, ĮSIDĖMĖKITE

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

4701 S. Damen Avė. Chicago 9, III.
(47-sios ir Damen kampas)

. Priima 6-9 vai. vak.;
šeštad. 10 v. r. — 6 v. v.; trečiad. tik ssusitarus. Tel. YA 7-7381

TAUPYTI GALITE IR LAIŠKAIS! 
TAUPYKITE PAS SAVUS!

STANDARD F E £> E R A L
STIPRIAUSIA TAUPYMO IŠTAIGA

AMERIKOJE MOKA AUKŠTA DIVIDENDĄ
Tiktai pilkas!

Ilgai stovintys, greit ,■£;

pasauly. Mėsos pakavimas ir ir.juos suvalgyti tenka paskirti 
alaus daryklos — tai dvi šakos, pusę dienos... .
kur iš dalies dar ir dabar ne- Norėtumėte pamatyti mažutę 
apsieinama be vokiečių. Nors 'japonų geišą? Tai nestingu, nes 
vokiečių Chicagoje daugiau kaip Chicagoje tikrų japonų atsiras

MIKO FEDEItAL SI®
AND LOAN ASSOCIATION OF 

CHI.CAGO
4192 Archėr Avė., Chickgo 32, III.

JUSTUS MACKIEWIČH, prezidentas • Telef. Vlrginia 7-1141 
Įstaigos Valandos: Kasdien nuo 9 ryto iki 4 vai. po pietų, 

" _' ■ ketvirtadieniais nuo 9 ryto iki 8 vakaro, 
trečiadieniai uždaryta.

AS

Juodos ir baltos. Dydžiai: 
8Vį iki 12; 12% iki 34 iki 
i>. Vidutiniai pločiai.

<
4 ■ , .

Telefono užsakymai priimami — 
Šaukite CHerry i-3600

1 '
C.’s Basement Shoe Department

Telefono, užsakymai pildomi. Pirmadieni 9 ryto 
iki 9 vak.- Šaukite CHerry 1-ŠOOO

The May The May Co.’s Basement Paint Department



Brockton, Mass.
Bačiulis A.,

22 Intervale St.

pirma, tai jų (krikščionių de- 
~ ' pa- 

su-

į kuriuos galima kreiptis visais DIRVOS prenumeratos 
ir skelbimų reikalais:

Baltimore, Md.
Antanas česonis

620 W. .Cross St.

K. S. KARPIUS Mūsų spaudos apžvalga

ir apie $3,000 pinigų.

gera

PAŽVELGUS PRAEITIN

BATŲ SIUVIMO ROMANTIKA

DIRVOS ATSTOVAI
Patark kaimynui

prenumeruoti

DIRVĄ

p;.

tt *

l
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t
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I I

NAUJA TVARKA 
UNIVERSITETUOSE

SLA SKILIMAS
1901 METAIS

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

Visi įsigykite ką tik išleistą 
žinomo rašytojo Stasiaus Bū
davo apysaką

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

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

Toronto, Canada
Jonas Paršeliūnas, 
62 Pauline Avė.

Detroit, Mieli.
L. Bulgarauskąs, 
7313 Navy Avė.

VI. Pauža, 
9124 Quincy Avė.

Australijoje
Povilas Lukošiūnas,

Box 1665 M, G.P.O., 
Adelaide, S. A.

Hamilton, Canada
Antanas Mingėla, 

190 Catherine St. S.

Welland, Canada
Žukauskas Kazys 
287į/2 E. Main Št.

Montreal, Canada
Stepas Kęsgailą, 

6882 Beaulieu St.

RELIGIJOS SU PARTIJA 
MAIŠYMAS

Chicago, III.
Jonas Paplėnas, 

4416 So. Hermitage Avė., 
YArd 7-0191

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

Anglijoje
Dainora Daunoras 
49 Thornton Avė. 
Thurnham Green, 

London W. 4

Omaha, Nebr.
J. Povilaitis,. 

5617 So. 31 St

New York-Brooklyne
- • I <.

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

Latvijos žvejų pasakojimas

$
i

būti SLA organu. Pasireiškė 
naujas pagyvėjimas. Į SLA pra
dėjo rašytis nauji nariai. Se- 

Susivienijimas Lietuvių Ame-1 kenčiame, 1902, metų seime Bos- 
rikoje nuo 1886 metų veik iš- tone, SLA jau turėjo 1,720 narių 
imtinai buvo kunigų valdomas j 
ir vadovaujamas, nes tada bu
vo tokie laikai. Prie organizaci- . 
jos prisidėdavo dirbti naujai at- : 
vykstantieji kunigai, kurie vieni 
buvo rimtesni, o kiti sauvaliau- 
tojai. Rimtas kunigas, buvęs . 
SLA pirmininku virš keturis 
metus, kun. Jonas Žilinskas 
(kun. Jonas žilius, rimtai dar
bavęsis Lietuvos nepriklausomy
bės kūrimosi laikais), užleido 
pirmininkavimą kun. A. Kaupui. 
Šis, su kitu smarkiu kunigu A. 
Miluku, ryžosi SLA paimti į sa
vo visišką kontrolę, išmetant iš 
organizacijos jiems nepatinka
mus narius.

Votis turėjo truktj, ir tas įvy
ko 1901 metais, 16-me seime, 
Wilkes-Barre, Pa., gegužės 21, 
22, 23 d.

Abi pusės — kunigai su savo 
pasekėjais, ir blaiviai protaują, 
lietuvystės idėja vadovaudamie
si delegatai — susirinko į savo 
paskirus pasitarimus dar seimui 
neprasidėjus. Kun. Milukas ta
da buvo toks karštas, atkaklus 
kovotojas, kaip pirmo pasaulinio 
karo metu kun. F. Kemėšis (abu
du jie vėliau žymiai surimtėjo. 
Kun. Milukas į senatvę pasidarė 
plačiau žiūrįs ir sukalbamas).

Jo frakcija, rengdamasi sei
mui, nutarė nelaikyti seimo de
legatais jiems nepatinkamus 
"laisvamanius”, išmesti juos iš 
Beimo, o išmetimui buvo parū
pinta ir policija. Dešinioji frak
cija į seimą atėjo prisisegusi po 
rūtos šakelę prie krūtinės. Tai 
buvo ženklas, kurie yra "mūsiš
kiai”. Visus kurie neturėjo rū
tos ženklo, mesti iš seimo...

Įvykus seime skandalui, tuo
metinis SLA centro sekretorius 
pasirūpino paslėpti organizacijos 
knygas, ir nors paskui policijos 
ir teismo tardomas, pasakė ne-

’”ygos dingo.
Ti ukšmo metu, prieš kun. Mi

luko vadovaujamą frakciją pasi
reiškė jau minėtas kun. J. Ži
linskas ir kun. J. žebrys. Reiš
kia, ne visi ir kunigai sutiko su 
Miluko užsimojimais. Bet kai 
tiedu kunigai seime bandė kal
bėti, jie buvo užrėkti.

Seimas skilo, bet su nepasi
tenkinusiais delegatais į kitą sa
lę išėjo ir 14 turėjusių rūtos 
ženklą. Jų ir tarpe buvo kunigai 
Žilinskas ir Žebrys.

Kitą seimą sudarė 44 delega
tai. Kuniginė partija, likus sei
mo salėje, savo seimą baigė per 
pusę dienos. Savo organizaciją 
pavadino Susivienijimas Lietu
vių Rymo Katalikų Amerikoje.

Kun. Milukas, bijojo areš
to už pagrobimą svetimo turto. 
Mat, norėdamas sučiupti SLA 
knygas, sugraibstė kitų žmonių 
čemodanus. Jis pasišalino iš 
Wilkes-Barre. Bet jis skubiai 
nuvyko į Philadelphia, kur buvo 
įrengta "Tėvynės” spaustuvė, 
ten sugraibyti organizacijos tur
tą. Jam gelbėjo kun;' A. Kaula- 
kis. Muitinėje klastotu vardu 
pasikėsino išimti iš Prūsų at
siųstas Susivienijimui 2,600 Lie
tuvių Kalbos gramatikų. Už tai 

. jis taip pat atsidūrė teisme. 
Knygos liko SLA turtu.

Kuniginis susivienijimas sau 
pasiliko organizacijos pinigus, 
spaustuvę. Iš 1400 narių į tau
tinį susivienijimą sutiko pereiti 
tik 616 narių. Kiti visi nuėjo j 
tą naują, kunigų vadovaujamą 
organizaciją.

Susivienijimas Lietuvių Ame
rikoje išrinko savo valdybą: pir
mininku — M. Totorius; vice- 
pirm. .— V. Kaunas; raštininku 

. — T. Astramskas; iždininku — 
T. Paukštis. Priimta atgal į SLA 
kunigų išbraukti veikėjai; Or
ganizacija- pradėjo gyvuoti su 

. , $15.40, seime delegatų sumestų 
aukų.

"Vienybė Lietuvninkų” sutiko

Neseniai Londone įvyko mūsų 
diplomatų konferencija, po ku
rios buvo išleistas bendro po
būdžio komunikatas. A. Mankū- 
nas, Darbininke, rašydamas dėl 
mūsų diplomatų užsimojimų ir 
žygių ir labai neigiamai atvaiz
davęs jų veiklą ir darbus, tarp 
kitko, taip sako:

"O iš Londono pasitarimų ko
munikato patiriame, jog į savo 
tvarkomų reikalų sritį ši grupė 
jau įtraukia net švietimo ir te
ritorinius klausimus, nes svars
tyta net Diepholzo gimnazijos 
ir Mažosios Lietuvos Tarybos 
reikalai, kurios vienas svarbių
jų uždavinių rūpintis Mažosios 
Lietuvos sričių revendikacijos 
reikalais.

Turint tokius užsimojimus 
prieš akis, galima būtų tik pa
klausti, kaip jie mano tas be- 
sisavinamas vyriausybines funk-

Du didieji Amerikos universi
tetai, pirmiau Yale (Connecticut 
valstybėje) dabar Princeton 
(New Jersey), taupydami lėšas 
įvedė studentams naują tvarką: 
sulaikė tiekimą aptarnavimo 
bendrabučių kambariuose, kas 
sutaupo, pvz., Yale universitetui 
apie $75.000 metuose. Studentai 
patys turi pasikloti lovas ir iš
sivalyti kambarius.

Suprantama, dauguma studen
tų dėl to pakėlė beveik "revoliu
ciją”, tačiau palengva pradėjo 
apsiprasti. Tokia pat revoliucija cijas vykdyti...” (Darbininkas, 
kilo ir Princeton universiteto Nr. 52).
studentų daugumoje, bet ir jie, 
sakoma, jau aprimsta ir prisi
taiko tokiai naujai tvarkai.

Naujai ateinantieji studentai, 
rasdami tokią tvarką, su ja su
sigyvens, tik tiems naujenybė 
nepatiko, kurie turėjo visą ap
tarnavimą ir jis buvo staiga nu
trauktas.

Tą ekononjinę priemonę įves 
ir kiti universitetai, nes 
pradžia jau padaryta.

1923, liepos 16 — New Yorke 
įsteigtas Lietuvos konsulatas. 
Dr. J. J. Bielskis paskirtas kon- , 
sulariu agentu.

1924, liepos 12 — Grįžta Lie
tuvon Neo-Lituanijos atstovas 
K. Marčiulionis. Jis ir V. Ba
naitis surinko studentų namui 
Kaune $6,088.

1886, rugp. 4 — "Vienybėje 
Lietuvninkų”, kuri to pat meto 
pradžioje pradėta leisti, tilpo at
sišaukimas į visas lietuvių ka
talikiškas draugijas įkurti ben
drą "katalikiškų draugijų” su
sivienijimą. To pat meto gegu
žės 5, Jonas šliupas New Yorke 
savo laikraštėlyje "Lietuviškas 
Balsas" kėlė mintį organizuoti 
Amerikos Lietuvių Susivieniji
mą. Abi šie sumanymai pradėti 
vykdyti — tai buvo Susivieniji
mų Lietuvių Amerikoje steigimo 
metas.

1890, rugp. 6 — V. Rutkaus
kas iš Ansonia, Conn., skelbia 
Amerikoje lietuvių esant apie 
100,000. Lietuviškų draugijų bu
vo apie 30.

1893, rugp. 1 —. "Vienybė 
Lietuvninkų” ir "Lietuva” su
tartinai pradėjo agituoti už 
steigimą "lietuviškų naujokynų” 
(kolonijų) Amerikoje.

1895, rugp. 6 — Pranešama, 
kad kun. Abromaitis pirkęs daug 
tūkstančių akrų žemės prie Ma- 
ratico upės, Virginijoje, kur ke
tinąs steigti lietuvių koloniją iš 
15,000 asmenų ir statyti ten 
bažnyčią ir vienuolyną. Lietuviai 
Virginia valstybėje niekad ne
įsigyveno ir apie tokią koloniją 
nebuvo girdėti.

1904, rugp. 1 — Dr. J. šliu
pas, kilus lituvių tarpe nesusi
pratimams, atsisako važiuoti j 
Pasaulio Darbininkų Kongresą 
Europoje.

1911, rugp. 1 — Iš Tilžės at
vyko Prūsų Lietuvos veikėjas 
J. Vanagaitis rinkti aukų "Biru
tei” leisti. Patriotinė visuomenė 
jį gausiai parėmė.

1912, rugp. 2 — Argentinoje 
proto ligų ligoninėje mirė ame
rikiečių šelpiamas rašytojas An
drius Vištalius (Višteliauskas).

1924, rugp. 2 — Kelionėje ne
tikėtai mirė prezidentas Hard- 
ing, kuris prieš pora metų pa
skelbė Lietuvos de jure pripa
žinimą. Lietuvos atstovybė ir A. 
L. Tautinė Sandara padėjo ant 
jo karsto vainikus.

mokratų partijos. Vyt., G.) 
stangos katalikybės sąvoką 
plakti su partiniais interesais. 
Dėka tų pastangų atsiranda šū
kiai, jog "tik katalikas (turint 
galvoje savo partiją) gali būti 
pilnutinis lietuvis”. Taip rūšiuo
jant negausiai po platųjį pa
saulį išsiblaškusius tautiečius, 
kertama ne tik lietuviškoji, bet 
ir katalikiškoji šaka, ant kurios 
sėdima.

Jeigu iš viso toks palygini
mas yra vykęs, tai uolūs šakos 
kirtėjai, ant kurios patys sėdi, 
yra visokie religiniai ir politiniai 
fanatikai. Tie, kuriems kiek ki
taip manančių, negu jis, veidas 
vis neaiškus, kurie lietuvišką 
spaudą rūšiuoja pagal dedamus 
šventųjų atvaizdus ar Dievo 
vardo paminėjimų skaičių. Dar 
nedrįsčiau tuoj pat juos pava
dinti okupantų talkininkais. Bet 
kam jie tarnauja? — tik.jau ne 
lietuvybei ir katalikybei.” Vy
tautas Rimantas, Vienybė, Nr. 
28).

O kad nereiktų toli j ieškoti, 
kaip tos sąvokos sąmoningai su
plakamos, paskaitykime tokį 
tvirtinimą iš Tėviškės žiburių 
vedamojo:

"Vysk. Ant. Baranausko laikų 
Lietuva pasipuošė liaudies meno 
kryžiais ir rūpintojėliais, jų 
trykštanti gyvojo tikėjimo švie
sa užgrūdino lietuvį nenuilsta
mai kovai prieš carinės Rusijos 
priespaudą ir apvainikavo Lietu
vą laisvės vainiku. Gi mes, vos 
išvedę jos saulėtikį, užmiršom, 
kas esą. Mums pakvipo svetimų 
vėjų dulkės, kuriomis nusigri- 
mavom. Ir ar ne šiurpas krato

■ prisimenant, kad buvusioji Ma-
■ rijos žemė — šv. Lietuva — jau 

suko Romos Nerono keliais į
• katakombas. Ar nėra taip su 
i mumis tremtyje? Bevartydamas 

čia Kanadoje išeinantį vieną sa
vaitraštį randų "krikdemas" ir 
visą eilę kitų tepliojimų. Norė
tųsi paklausti —riš kur jūs po
nai būsit, gal iš Indijos? Dėl ko 

"Kokios tos tendencijos? Visų jūs išbėgot iš gimtosios žemės,

Tuos paminėtus klausimus 
šiose nenormaliose sąlygose 
svarsto įvairios institucijos, vi
suomeninės organizacijos ir net 
atskiri asmenys, bet iki šiol dar 
nepadarė išvados, kad jie visi 
pasisavino vyriausybines funk
cijas ...

Tačiau pažiūrėkime į kitos 
įvykusios konferencijos komuni
katą. Tuo pačiu maždaug laiku, 
lyg atsakymui mūsų 3 diploma
tams, buvo susirinkę konferen- 
cijon 3 tremtyje esantieji Vys
kupai, kurių komunikate tarp 
kitko skaitome:

"Atsižvelgiant į Lietuvos atei
ties reikalus svarstyti būdai, 
kaip paruošti religijos mokytojų, 
auklėtojų, labdaros tvarkytojų, 
o taip pat radijo, kino, spaudos 
ir kitokių specialistų ...” (Dar
bininkas, Nr. 53).

Įdomu, kokį kometarą parašy
tų p. A. Mankūnas dėl tų radijo 
ir kino specialistų ?

Kaip pernai mūsų 3 žvejams, 1 
taip, šiemet 5 latvių Liepojos 
žvejams pavyko pasprukti į 
Švediją ir tuo būdu pasiekti 
laisvąjį pasaulį. Apie jų pabė
gimą ir parneštas iš okup. tė
vynės ^paskiausias žinias plačiai 
rašė tiek "Latvija”, tiek švedų 
ir kt. spauda, o jas, kalbėdama
sis su. E. bendradarbiu, papildė 
min. R. Liepinė, Latvių Raud. 
Kryžiaus pirmininkas, kuris yra 
tiek pramokęs lietuviškai, jog 
pats gali laisvai sekti ELTOS 
biuletenius ir lietuvių spaudą.

5 pabėgę iš Liepojos latvių 
žvejai yra tralerio kapitonas A. 
Tuklers, šturmanas A. Stals, 
žvejai V. Rekis, Guntis Ore ir 
K. Strazdą. Jų pabėgimas — 
panašus į pernai pabėgusių mūsų 
3 žvejų odisėją. Dabar jie yra 
aprūpinti drabužiais ir darbu ir 
sako, kad jei galėtų, tai šian
dien Švedijoje būtų ne tik jie 
vieni, bet ir visa latvių tauta, 
išskyrus nebent nedidelę saujelę 
komunistinių bonzų, švedų ir 
latvių spauda mirga jų nuotrau
komis ir su latviškais bei rusiš
kais parašais "Liepojos žvejų 
artelės Bolševikas” laivo atvaiz
dais. Latvių polit. vadovybė 
projektuoja taip pat juos, pana
šiai, kaip 3 lietuvių žvejus, pa
stoviai įkurdinti JAV-se.

Lietuvoj gyvenimas yra kiek 
pigesnis nei Latvijoj. Todėl tarp 
abiejų kraštų gyventojų vyksta 
"mainų prekyba”. Rėžimas yra 
nepaprastai sunkus, vis dėlto 
žmonių daugumas dar nėra pa
laužti. Kaip galėdami vietos gy
ventojai remia partizanus ir ak
tyvų pasipriešinimo sąjūdį, bet

paskiausiai bolševikai iš tų apy
linkių, kur pastebimas nors koks 
partizaninis sąjūdįs, ėmė de
portuoti, be išimties, visus gy
ventojus. Pirmiausia surenkami 
vyrai, o paskiau — moterys, 
vaikai ir seneliai. ' Deportuoti 
stengiamasi daugiausia iš kai
mų, kur ir žmonių nepasitenki
nimas, ypač dėl įvestos bolševi
kų kolchozinės sistemos, yra gal 
net stipresnis nei miestuose.

Latvijos kaimuose jaunimas 
išgaudytas, daugiausia likę mo
terys, seniai su paūgliais ir vai
kai. Kaimuose, kaip ir Lietu
voje, gyvenimas yra labai skur
dus ir eina dar skurdyn. Skursta 
ir žvejų kolchozai su artelėmis, 
jų sugaunama žuvis eina vals
tybei ir daugiausia tenka ru
sams.

Tiek Liepoja, tiek kiti uostai 
nepaprastai apleisti. Jie "žydi” 
tik bolševikinėse propagandinėse 
nuotraukose ir ofic. pranešimuo
se. Svetimų laivų atplaukia labai

dimai, kurie ne kiekvienam iš
duodami.

Ęaimuose rusų yra nebent di
džiųjų kolchozų vadovybėse, bet 
ir ten jie jaučiasi nelabai sau
giai ir mieliau norėtų persikelti 
į miestus, kur yra daugiau jų 
tautiečių. Daug kur net jų vai
kai pramoko latviškai, žymesni 
rusų kiekiai yra Rygoj ir kt. 
miestuose, ypač jūrų laivyno ir 
aviacijos bazėse, kur su rusais 
taip pat gyvena ir jų šeimos. 
Liepojoj jau kokią vieną ket
virtąją visų gyventojų dalį su
daro rusai. Tendencija dar smar
kiau stiprinti bolševikinimą ir 
rusinimą. Algos — panašiai, kaip 
Lietuvoje, tik kainos maisto 
produktų biržoje gal kiek bran
gesnės, o pigesnės nebent teks
tilės. Paprastas darbininkas mė
nesiui gauna 300 rublių, specia
listai ir sunkiausio darbo darbi
ninkai 600, bet direktoriai ir 
augštųjų kategorijų tarnautojai 
gauna 1.500-2.000. Tačiau tiek 

gyvenimo
pareigūnų nepaprastai sekamos. 
Net Liepojos ežero visi priv. 
laiveliai suregistruoti.

Liepojos opera "likviduota” 
1950 m., vietoj jos paliktas dra
mos teatras, kuris stato tik 
propag. komunistinius veikalus. 
Visam Liepojos mieste tėra tik 
10 taksių, taip pat labai maža 
dviračių. Dviratis kaštuoja 780 
rublių. Vykstant į Lietuvą ar 
Estiją, reikalingi specialūs lei-

Venecueloje.
Antanas Diržys,

Avenida Alayon No. 6 
Oeste

Maracay, Edo, Aragua

jei niekinant, kas tautai bran
gu," (V. Dumbliauskas, Tėviš
kės žiburiai, Nr. 29).

Iš tikrųjų, šiurpas ima, auto
riaus žodžiais, kai išgirsti tokį 
siaurą samprotavimą ...

VARPAI SKAMBA
Galima gauti leidykloje "LIE

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

nedaug, o ir tų pačių įgulos MVD 8Udaro >r įmanomo
• - - minimumą.

Ypač stipriai saugojami kari
niai centrai ir bazės pajūry, kaip 
Ventpily ir kitur. Ten pajūris 
yra išdalytas tam tikrais kvad
ratais, kurių vienuose leidžiama 
žvejoti, o kituose — ne. Iš to 
daromos išvados, kad ten dažnai 
vyksta kitiems negalimi matyti 
dalykai: manevrai, dėliojamos 
minos ar kas kita. Pakrantėse 
nuolatos budima. Kai kur įtai
syti ar kas vakaras išdėstomi 
spec. įtaisai, kurie rytojaus die
ną patikrinami ir parodo, ar kas 
yra išvykęs į jūrą, arba auto
matiškai duoda signalą ir su
kelia aliarmą, todėl nežinantieji 
neatsargiai juos paliečia ir tuo 
būdu yra labai lengvai suseka
mi.

Apskritai, gyvenimas, kaip ir 
visam Pabaltijy, yra sunkus ir 
lįūdnaą. žmonės tik laukia, kada 
bus laisvojo pasaulio išvaduoti. 

Elta

”O kodėl taip yra — visai 
nesunku suprasti. Juk batus dė
vi visi, kas tik gyvas. Pagaliau 
ir numirusius palaidoja su ba
tais. Juos dėvi itin populiarūs 
šiose šalyse kaubojai, taip pat 
dėvi ir grakščiosios baletininkės, 
tik jos dėvi scenose ne batus, 
bet lengvas ir minkštutes šliu
raites. Batus dėvi darbininkas, 
dėvi juos ir inteligentas, dėvi 
universiteto profesorius, dėvi ir 
žymus mokslininkas. Ir visi, be 
abejonės, nori, kad jie būtų gra
žūs, patogūs, nespaustų kojų, 
žodžiu sakant kad jie būtų pa
siūti gražiai, patogiai, menišku 
pajautimu. Batus dėvėjo netgi 
garsieji Egipto faraonai, gyvenę 
prieš tūkstančius metų ...

Pasaulio masto kūrėjai, kaip 
Šekspyras, Baironas ir kiti, o 
taipgi šimtai, gal ir tūkstančiai 
poetų, niekad neišvengė kūryboj 
žodžių: batai, bateliai, šliuraitės, 
nežiūrint ar jie būtų odiniai ar, 
pagaliau perkeltinėj prasmėj, 
auksiniai, stikliniai, ar dar ki- 
tokiausl...

Tiesa, gal kiek daugiau, ypač 
poetai, randa romantikos mote
rų skrybėlaitėse, negu batukuo
se, tačiau ir pastarieji, toli gra
žu, nėra užmiršti...”- (Pranys 
Alšėnas, Drangas, Nr. 167).

Tokius romantiškus klausimus 
sprendžia, anot to pačio Drau
go, minint autoriaus kažkokį ju
biliejų, mūsų produktingiausias 
žurnalistas tremtyje....

Vyt. Gedrimas

RED. PASTABA:
Kitame numeryje spausdinsi

me platesnį pranešimą apie pa
bėgusios penkius Latvijos žve
jus ir jų patiektas informacijas.

CHICAGOS ŠEŠĖLIAI
CHICAGOS ŠEŠĖLIAI — žiaurios tikrovės vaizdai. Visas 
pasaulis žino Chicagą, bet netokią, kokia aprašyta CHI
CAGOS ŠEŠĖLIUOSE. Upton Sinclair rašė apie Chicagos 
lietuvius savo romane RAISTAS, bet nętiek daug, kiek 
apie juos parašyta šitoje naujoje novelių knygoje. 316 pus
lapių; iliustruota; kaina 3 doleriai.
ŠIRDIES RŪMAI — Amerikos liettuvių gyvenimo roma
nas. 450 puslapių; iliustruotas; kaina 4 doleriai.
ŠLIUPTARNIAI — pirmutinis romanas, kuriame tiek daug 
parašyta apie Amerikos lietuvių gyvenimo sunkumus, var
gus ir kovas dėl lietuvybės. 652 puslapiai; Jono šliupo, 
"dėdės” šerno ir kun. Dembskio atvaizdai; kaina 3 doleriai. 
VISOS TRYS KNYGOS TIK Už 8 DOLERIUS!
Rašykite: Dr. Alg. Margeris, 3325 So, Halsted St., Chicago 
8, Ilinois.

LIETUVIŲ TAUTOSAKOS LOBYNAS
Redaktorius — leidėjas Dr. Jonas Balys

RAŠOMOSIOS MAŠINĖLES
Garsiosios SMITU - CORONA 

44-rių raktų portatyvės. rašomo
sios marinėlės PILNU LIETU
VIŠKU raidynu arba VISAIS 
lietuviškais ženklais NEPA
KEISTAM amerikoniškam rai
dyne, gaunamos išsimokėtinai 
pas V- Bartkus, 712 E. 92 St, 
Cleveland 8, Ohio. Telef.: LI 
1-6716. (52)

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



SKAUTŲ STOVYKLOS
IŠKILMĖS

Stovyklaujantieji Clevelando 
skautai šį šeštadienį, rugpjūčio 
2 d. kviečia visus clevelandiečius 
atsilankyti į stovyklos uždarymo 
iškilmes ir stovyklos laužą.

Praėjęs stovyklos laužas, ku
ris įvyko liepos mėn. 26 d. taip . , ,, . , .
pat sutraukė daug svečių, kurie i kelią- 42 keliu važiuoti 
iš laužo grįžo patenkinti. Reikia iki Brunswick miestelio. Bruns- 
tikėtis kad šis paskutinis laužas wlck miestelyje, prie pirmos 
bus dar įdomesnis. signalines lempos, sukti į dešinę,

į 303 kelią. Tuo keliu pavažiuoti
Skautų stovyklą praėjusį sek-'mylią ir vėl sukti į dešinę. Pa- 

madienį, liepos 27 d. aplankė sukus greit matysite pikniko

VISI I AMERIKOS LIETUVIŲ 
PILIEČIŲ KLUBO 
PIKNIKĄ

Amerikos Lietuvių Piliečių 
Klubas rugpjūčio mėn. 10 d. nuo 
11 vai. iki 9 vai. vakaro, T. Neu- 
ros ūkyje rengia pikniką.

Pikniko vieta — Neuros ūkis 
pasiekiamas važiuojant West 25

signalinės lempos, sukti j dešinę, 
į 303 kelią. Tuo keliu pavažiuoti

vyr. skautininke Dr. Kesiūnaitė 
ir su mergaitėmis turėjo pašne
kesį.

SKAUTŲ PRAŠYMAS 
AUTOMAŠINŲ 
SAVININKAMS

Šį šeštadienį baigiasi skautų 
stovykla. Stovyklautojus ir sto
vyklos turtą parvežti į Clevelan
dą prašoma visų automašinų sa
vininkų talkos. Prašom atva
žiuoti į stovyklą ir kreiptis į 
sktn. Z. Dučmaną. Bus nurodyta 
ką reikės parvežti.

SPAUDOS BALIUS
įvyksta rugsėjo 14 d. Slovenian 
Auditorium salėje. Spaudos ba
liaus programą išpildo: Bernar
das Brazdžionis, Antanas Gus
taitis, Henrikas Kačinskas, Al
dona Stempužienė ir Stasys 
Santvaras. Bilietai Į spaudos ba
lių bus pradėti pardavinėti nuo 
rugpjūčio 10 d. Dirvoje. Vietos 
numeruotos, todėl visi clevelan
diečiai bilietais pasirūpinkit 
anksto.

PATIKRINKIT SAVO 
PLAUČIUS

iš

Neseniai Clevelando miesto 
majoras T. A. Burke paskelbė, 
kad X-Ray Tikrinimo Komitetas 
deda naujas pastangas, kad visi 
Clevelando gyventojai galėtų pa
sitikrinti savo plaučius ir įsiti
kinti ar jiems nereikia gydytis. 
Tuo norima sumažinti džiovos 
pavojų ir pakelti Clevelando 
miesto gyventojų sveikatingumą.

Šiuo metu yra paruošta 12 
specialių automašinų, kurios vie
noje vietoje išstovės po mėnesį 
laiko. Tose automašinose bus 
galima plaučius peršviesti.

Nuo rugpjūčio mėn. 5 d. iki 
rugsėjo 5 d. viena automašina 
stovės prie Superior ir East 6 
gatvių. Darbo laikas nuo 9 
ryto iki 4 vai. vakaro.

B. AMBRAZIEJUS 
CLEVELANDE

vai.

Dirvos skaitytojas B. Ambra
ziejus, su draugais, važiuodamas 
į Niagara Falls ir New Yorką, 
buvo užsukęs į Clevelandą ir 
aplankė savo pažįstamus.

OI R V X

PARDUODAMAS NAMAS
vienos šeimynos, aštuonių kam
barių, labai geram stovyje iš
laikytas namas. Teirautis po 6 
Vai. vakarais. Adresas: 1210 
East 85 St., telef. CE 1-7791.

JIEŠKO PIRKTI PIANINĄ
Jieškomas pirkti pianinas. 

Prašome siūlyti telefonu MU 
1-7106. (vakarais).

PARDUODAMAS namas
Parduodamas dviejų šeimų 

namas. Skambinti:
EN 1-7774.

vietą.
Norintieji važiuoti, bet netu

rintieji savo automobilių, prašo
mi užsiregistruoti pas Feliksą 
Baranauską, Lietuvių klube.

Alus bus duodamas dovanai. 
Atsiveškit tik savo stiklus. Bus 
gera muzika.

Klubo Valdyba

DIDELIS PIKNIKAS
rengiamas Moterų Labdarybės 
Draugijos, įvyksta sekmadienį, 
rugpjūčio 17 d. Naujosios para
pijos sode — 18022 Neff Rd. 
Pelnas skiriamas Naujosios pa
rapijos altoriui įrengti. Pikniko 
pradžia 3 vai. šokių pradžia 5 
vai. įėjimas tik 50 c.

PARDUODAMAS NAMAS
Labai gražus, didelis, 4 mie

gamųjų kambarių. Gaso šildy
mas. 2 garažai. Namas East 94 
St., netoli Superior.

Ray Nausner
11809 St. Clair Avė.

UL 1-3919 LI 1-9216

PARDUODAMI BALDAI
Virtuvės pečius, virtuvės ir 

valgomojo įvairūs baldai: stalai, 
lovos (vienam ir dviem), užval
kalai. Kreiptis: 6820 Bayliss Av.

PARDUODAMAS NAMAS
Diejų šeimų, 5x5 kambariai. 

Anglių šildymas. Kainuoja 
$11.500. Kreiptis: 7416 Star Av.

DAR ŠIANDIEN UŽEIK Į 
DIRVĄ

Mes turime visas naujausias 
knygas, kurios tik išėjo Ameri
koje, Anglijoje, Australijoje ar 
Vokietijoje. Užeik ir nusipirk. 
Aukso kirvis ........r
Altorių šešėly ......*
Balutis .... ..............
Baltaragio malūnas . 
Beržų pasakos ____
Barabas ....,...............
Dulkės raud. saulėleidy .... 
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 
Motulė paviliojo

NAUJA VAISIŲ KRAUTUVĖ
Didelis šviežių vaisių — dar

žovių pasirinkimas naujai atida
rytoje V. Klimaičio krautuvėje.

6216 Superior Avė.
(šalia p. Obolenio kepyklos)

(31)

RKO Keith’s 105th
Liepos 30 — rugpjūčio 2 die

nomis "THE WINNING TEAM” 
su Ronald Regan, Doris Day.

TUOJ ĮSIGYKITE NAUJĄ

Balio Gaidžiūno

Šioje knygoje, prisiminimų forma, vaiz
duojami 1940 ir 1941 vergijos metai Lietu
voje. ' ' ' t

Knyga 182 psl. Kainą 1.50 dpl,-Knyga 
gaunama*. DIRVA, 
veland 3, Ohio

6820 Superior Avė.,. Cl$r

Medinis arklys ...................
Nemunas ..........................
Nuo Imsrės iki Orinoko ....
Namai ant smėlio ...........
Our Country Lithuania ....
Pirmas rūpestis ..........
Pragaro pošvaistės ......
Partizanai už geležinės

uždangos ...
Paslaptis ..........
Pakeliui į mirtį...
Princas ir elgeta
Pietų vėjelis ......

2.00
2.50
2.50
2.00
5.00

Paklydę paukščiai

Ramybė man 
Raguvos malūnininkas 
San Michae) knyga 
Šventieji akmenys... 
Tolintieji kvadratai 
Tautosakos lobynas 
Tėvų pasakos ........ 
Vieneri metai ir viena 

savaitė ...
Varpai skamba 
Valentina ......
Vaikų knygelė
žemė

Pranešimas Pranešimas

TALIS STUDIO
dabar jūsų kaimynistėj 

7106 Superior Avė.
Tel.

kuriuo 
rūšies foto

HE 2-0144
laiku, bet kokios 
patarvimas Jums.

Modernūs portretai, vestuvių. 
Iškilmių, vaikų Ir kitos nuo
traukos.

79th
Lietuvis

1197 EAST 79 ST.
'.: HE 1-3535 ir EX 1-6716

FOTOGRAFIJOS MEISTERIS
Europinių žurnalų ir filmų 
žvaicždžių fotografas, dnb ir 
CLEVELANDE.

... 2.50

...$4.00

... 1.50

... 2.50

DABAR
HIGH

II. J. S AMAS, JEVELER
Šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai 

Laikrodžių taisymas. Brangenybės. Įvairus dovanų 
pasirinkimas.

5 7007 Superior Avė. Greta Ezella Theatre
Telef.: EX 1-3969. Bute: WA 1-2354

I
B J

SUOPIS FURNITURE
6921 Wade Park EX 1-0911

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

ŽEMOS KAINOS — MALONUS PATARNAVIMAS

Patogi vieta apsipirkti lietuviams naujakuriams 
lietuviškoje krautuvėje

Sohio X-tanė gąsdinąs tik ką gavo ■ 
vieną iš didžiausių pagerinimų Sohio 
gazolino istorijoje! X-tane dabar vir
šija geriausią gazolino rūšį, bet par
duodamas už paprastą gazolino kainą! 
Jei Jūs naudojate paprastos kainos ga
zoliną, tikėkitės pajusti skirtumą su 
nauju X-tane. - ' C

Jei jūs-.naudojate geriausią gazoliną, 
yra tikra, kad šis naujas, pajėgesnis 
gazolinas duos Jums visą patarnavimą, 
kurį gaunate dabar ir tai padarys' už 
pąprasto ga^o kainą! Leiskit savo mo
torui būti teisėju!

Smarkus

naujas pakėlimas!

REGULIARI
KAINA!

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 
poje.

IŠTIKUS GAISRO
NELAIMEI

Kada jūsų namai arba 
kandai tampa sunaikinti arba 
sugadinti ugnies, kreipkitės j 
P. J. KERŠIS, dėl apkainavi- 
<no, ko visada reikalauja 
lraudos kompanijos pirm, 
?u išmoka už nuostolius.

P. J. KERŠIS
609-12 Society for Saving

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

ap- 
ne

LOANS TO 
REPAIR, MAINTAIN, 
MODERNIZE YOUR HOME 
OR BUSINESS PROPERTY

Crust Company
VHI BANK Ali THI FIOFII ja p.

==• Jojąsis

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 Insurance Corp 
iki $10.000.

Lietuvių Banke galit užsimokėti už gasą, elektrą, 
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 SAVINGS 
AND LOAN ASS’Nl"'

6712 Superior Avė. HE 1-2198

Cleveland, Ohio

A S

Us
. I s

MONCRIEF
ŠILDYMAS AR 

ORO VĖSINIMAS

G A S A

A L f E J

A N G L

^7

VARTOH

7
TH.E7Ml!įRy:FURNZ(CE-iCOf, Medina,' <Oh io *

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

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

Sutaisau paskolas pirmo morgeėio. Patnrnr.vimas ir išpildymą.- 
garantuojama. Kreipkitės į mane telefonu arbu

Pilnai padengta apdrauda UTab 1-4515

WM. PAINmN’G CO
WM. DEBESIS

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

w58ke‘Jss taeral!
Valdžios pripažinta laidotuvių direktorė 

Aldona IVilkelis - IVirby
Pilnas laidotuvių patarnavimas

—11AMMO.ND VARGONAI PER ŠERMENIS—

SUPERIOR AVĖ. HEnderson 1-9292

JAKUBS & SON
FUNERAL P9ME

Vėsinamas oras Jūsų . ftogĮumui

Della E. Jakubs & IVihmm J. Jakubs
Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir biilsamuotojai

25' metai simpatingo ir rimto patarnavimo
6621 Edna Avenuę - ENdicątt 1-17G3

ase. 
disku- 
■' at-



(Elenos Urbaitytės kelias į dailės pasaulį)

VYTAUTAS BRAZIULIS

VL. BUTKIENĖ

PASTEBĖJUS KLAIDAS

N. ZELANDIJOS KLIMATAS

MARGUTIS

Kaina metams $3.00

Sakopia,

įkompo- 
pastogę,

pasiekęs 
olandas 

Cook —

pasek.
lietuvy:
si deleg.
paskirus N. ZELANDIJOS ATRADIMO 
nenr»- MITAI IR GYVENTOJAI

Augmenija 'N. Zelandijoje yra 
dvejopa: vietinė ir atvežtinė. 
Vietiniai miškai labai įdomūs vi
jokliais, įvairiom paparčių rū
šim, dagiais, krūmais, pro ku
riuos sunku ir prasiskverbti. Jie 
žaliuoja žiemą vasarą. Beržas, 
klevas, ąžuolas ir panašūs me
džiai yra atvežtiniai. N. Z. cha-

N. ZELANDIJOS AUGMENIJA 
IR GYVULIAI

Redakcijos ir administracijos adresas — DIRVA, 6820 Superior Avenue, Cleveland 3, Ohio.—Telefonas: ENdicott 
1-4486. Redaktorius Balys GAIDŽIŪNAS (buto telefonas: GArfieid 1-7406).

įsteigė kompozitorius
A. VANAGAITIS

THE FIELD

Jungtinėse Valstybėse ir ki
tuose kraštuose leidžiamuose 
mokyklų vadovėliuose, enciklo
pedijose, šiaip leidiniuose ar že
mėlapiuose pasitaiko kreivų tei
gimų apie Lietuvos praeitį ar 
dabartį.

Patariamoji Lietuvių Grupė 
dėl visų tokių netikslumų pasi
ryžusi daryti žygių, kad jie bū
tų pataisyti, kad bent naujose 
laidose nebūtų kartojami. Ta
čiau pačiai Grupei į rankas to
kių su klaidomis apie Lietuvą 
leidinių bei žemėlapių retai te
patenka. Todėl Grupė maloniai 
prašo visus, kam tenka susidurti 
su leidiniu ar žemėlapiu, kuriuo
se būtų klaidingų teigimų apie 
Lietuvą, tuojau parašyti Grupei, 
16 West 58th Street, New York 
19, New York, pranešant leidi
nio ar žemėlapio pavadinimą, 
kada, keno ir kur išleistas, kas 
jame neteisinga apie Lietuvos 
praeitį ar dabartį.

Visiems tokiems lietuviško 
reikalo talkininkams iš anksto 
dėkojame.

Kartais pats netiki, kad esi 
—atsidūręs taip arti Pietų poliaus, 

ir ne kartą savęs paklausi: ar 
tikrai gyveni, ar tik sapnuoji?

Kai mokyklose mokėmės geo
grafijos, atsimenu, vadovėlyje 
buvo keletas žodžių ir apie Nau
jąją Zelandiją, bet nuo to laiko 
jau daug vandens nutekėjo pa 
sroviui, tai ir atmintyje apie ją 

k ne daug kas bebuvo likę.

ZELANDIJOS ATRADIMO MITAI. — PIRMIEJI GYVENTOJAI. — PIRMASIS EUROPIETIS 
N. ZELANDIJOJ. — GERAS KLIMATAS. — VIETINĖ IR ATVEŠTINĖ AUGMENIJA. — NĖ
RA PAVOJINGŲ GYVIŲ. — MIŠKAI PILNI GIESMININKŲ PAUKŠČIŲ. — ZELANDIJOS 

GYVULIAI. _ KALNUOTAS SALOS PAVIRŠIUS IR PUIKŪS EŽERAI.

Klimatas nėra tropinis, kaip 
Australijoje, nors žolė išbūna 
žalia visus metus. Kal
nuotas paviršius užstoja 
vėjus bei surenka lietų, to
dėl žiemos čia būna drėgnos, lie
tingos (gegužės, birželio, liepos 
mėn.).

Sniego būna labai mažai, 
rytais dažnai pašąla, o dienos 
metu saulė vėl viską atšįldo. Va
sarą saulė karštesnė, negu Lie
tuvoje ar Vokietijoje, bet nak
tys vistiek būna vėsios, galima 
sakyti, šaltos. Patalai praverčia 
apskritus metus. Taip pat ir šil
ti" vilnoniai rūbai. Vidurvasaris 
būna apie Kalėdas, todėl žmonės 
Kalėdas švenčia vasarodami, nes 
tuo metu ir visos įmonės 2-3 sa
vaitėm sustoja.

"Dirbti su mokinėmis 
labai malonu.

ŽEMĖLAPIUOSE IR 
LEIDINIUOSE

N. Z. ankstyviausias atradi
mas siejamas su Polinezijos pra
bočiais. Polineziečių mitai pa
sakoja, kad N. Z. buvusi ištrauk 
ta iš jūros jų vieno mitinio he
rojaus, vardu Manui. Jis su bro
liais išvykęs žvejoti ir labai toli 
nuplaukęs dar nė sykio niekam 
neplaukta kryptimi. Pritrūkę 
maisto jie nutarę pasigauti žu
vies. Manui, pasidaręs žuvims 
gaudyti kablį iš savo senelės apa
tinio žandikaulio, panėręs meš
kerę į vandenį. Su tokia simboli
ne meškere jis sugavęs didžiulę 
žuvį, kuri, ištraukta iš vandens, 
tapo N. Z.

Palikęs brolius, Manui išplau
kęs atsigabenti žynio, kuris žu 
vį supjaustytų pagal atitinkamą 
ritualą. Broliai, likę vieni, ne- 
iškentę ir ėmę žuvį pjaustyti be 
žynio, žuvis ėmusi spurdėti ir 
trūkčioti. To pasėkoje N. Z. pa
viršiuje susidarę kalnai ir slė
niai.

Maori, N. Z. vietinių gyvento
jų nuomone, N. Z. būtų buvus 
puiki lyguma, jeigu Manui bro
liai pagautos žuvies nebūtų pjau
stė be atitinkamo ritualo.

Kitas padavimas pietinę N. Z. 
salą vadina Manui valtimi, iš 
kurios jis žvejojęs.

Manui galėjo būti geras jūri
ninkas ir nežinomų vandenų ty
rinėtojas, gyvenęs taip seniai, 
kad pasakojimams beeinant iš lu
ini j lūpas, jis tapo žmogus — 
pusdievis.

Tai pats ankstyviausias mitas 
apie N. Z. Iš tiesų, N. Z. salos 
yra vulkaninio pobūdžio, prieš 
milionus metų iškeltos į jūros 
paviršių. Ir dabar yra keletas 
veikiančių ugnikalnių. Neretai, 
būna ir žemės drebėjimų, bet 
jie nėra labai stiprūs, nebent 
nupurto kam nąmo kaminą.

Patys pirmieji NZ gyventojai 
vadinami moriori, bet jų pasku 
tinis grynakraujis palikuonis 
mirė, berods, 1920 metais. Jie 
buvo išnaikinti vėliau atvykusių 
maori arba su jais susimaišė 
Moriori buvo giminingi melane- 
ziečiams. Didžiausia maori gru
pė atvyko į N. Zelandiją 1350 
metais. Jų kalba gimininga ha- 
vajiečių ir Polinezijos salų gy
ventojų kalbai, šie gi siejami su 
indų protėvių sanskrito kalba, 
iš kurios išsivystė visos kitos 
indoeuropiečių kalbos.

Maori yra tamsios odos, juodų 
garbiniuotų plaukų, plačių ,pe 
čių bei stiprių kaulų. Veidas 
dažniausiai kampuotas ir ypač 
charakteringa jų plokščia, plati 
nosis. Maori yra ramaus būdo 
žmonės, labai geros širdies. Tik
tai nauja civilizacija atnešė tą 
blogybę, kad jie metėsi į girta
vimą ir aptingo.

Nuo svajonių
Jos jaunų dienų svajonė buvo 

dailės pasaulis. Kūdikystės die
nomis ji mėgo stebėti gamtą sų 
jos nuolatos kintančia misteri
ja — pavasarį, vasarą, rudenį 
ir žiemą. O paskui ja žavėjo spal
voti vaizdai, užtinkami knygų 
puslapiuose, kurie jos širdyje 
kėlė grožio ilgesį. Kai ji su Šiau
lių Valstybinės Mergaičių Gim
nazijos atestatu rankose atsidū
rė kryžkelėj — ką pasirinkti 
gyvenimo tikslu, ji be svyravimo 
pasirinko dailę. Tą pasaulį, į ku
rį ji gaivališkai veržėsi nuo to 
momento, kai pradėjo suvokti 
grožio paslaptį. Ji įstojo į Kauno 
Taikomosios Dailės Institutą.

Taip pradėjo Elena Urbaitytė 
savo įdomią kelionę j dailės pa
saulį. šiandiena ji Alabama 
Statė College for Women ^dailės 
profesorė...

Jaunos dailininkės kelias į dai
lės pasaulį, kaip ir daugumos 
menininkų, nebuvo lengvas. Kau
no Valstybiniam Taikomosios 
Dailės Institute jai teko stu
dijuoti 1941-1944 metais, kada 
nacių okupacija, lyg sunkus slo
gutis, slėgė Lietuvą. Medžiagi
niai karo meto nepritekliai ne
palaužė jos veržimosi į grožio 
pasaulį. Instituto profesoriai — 
Galdikas, Ušinskis, Jonynas, 
Petravičius ir kiti — jauni, bet 
talentingi bei veržlūs pedagogai, 
jai davė visa tai, ko siekė ir apie 
ką svajojo būsimos- dailininkės 
jautri, širdis ...

O paskui bėgimas į Vakarus 
nuo raudonųjų grėsmės. -

Karo audros Eleną Urbaitytę 
nubloškė į Vieną, Austrijos sos
tinę. Nežiūrint nuolatinių bom
bardavimų pavojų, sunkios trem
ties padėties, E. Urbaitytė lan
ko muziejus ir galerijas, stebi 
retas dailės parodas, susipažįsta 
su senųjų bei naujųjų dailės kū
rėjų darbais, gilina savo žinias, 
plečia patirimą.

Karo auroms aptilus ją ma
tome jau Muenchene, kaip Dai
lės Akademijos studentę. Vėliau 
ji persikelia į Freiburgą ir stu
dijuoja Ecole Art et Metier 
(Meno ir Dailiųjų Amatų Mo
kykloje), įsteigtoje bei vadovau
jamoje prof. Vytauto K. Jonyno.

"Į Freiburgą atvykau 1948 
metais iš Muencheno Dailės 
Akademijos. Nusprendžiau pa
keisti mokyklą dėl gero tapy
bos lygio. Muencheno Dailės 
Akademija davė progos su
prasti figūros konstrukciją 
arba formos pagrindinius dės
nius. Freiburgo profesoriai — 
Kasiulis, Jonynas, Vizgirda ir 
Valeška suteikė stiprius pa
grindus tapybinėms proble- 
boms — spalvas bei jos ar- 

. chitechtonišką įjungimą į for- 
fną ir kompoziciją”...
Tokiais žodžiais Elena Urbai

tytė nusako motyvus, dėl kurių 
ji apsisprendė pakeisti mokyk
lą. Vokiškas, šaltas ir kiek su
stingusias tradicijas, nugalėjo 
jaunas liętuivškas kūrybinis ver
žlumas. Pakeisdama mokyklą ji 
neapsiriko, čia jos gabumai bu
vo labai vertinami ir ugdomi. 
Prisimenu-, dažnų savo apsilan
kymų Freiburge progomis, iš jos 
profesorių ne vieną kartą esu 
girdėjęs gražių atsiliepimų apie 
Elenos Urbaitytės sparčią pa
žangą. Jie pranašavo Urbaitytei 
gražią dailės kūrėjos ateitį.

Dailės studijas Ecole Art et 
Metier Elena Urbaitytė baigė 
1949 nL ljepos mėn. Už diplomi
nį darbą "Pieta” jai buvo su
teiktas dailininkės diplomas.

Freiburgo .studijų metu jau
nosios dailininkės gyvenime 
įvyko laimingas posūkis. Ji gavo 
iš World Student’s Service Fund 
vieneriems metams stipendiją 
Alabama Statė College for Wo- 
men, Montevallo, J.A.V., stu
dijuoti "fine Arts”. O baigus 
studijas Elena Urbaitytė gavo 
dar ir kitą stipendiją (Viena iš 
penkių) iš Prancūzijos švietimo 
Ministerijos, kurios buvo gautos 
Ecole Arts et Metier vadovo, 
prof. Vytauto K. Jonyno pastan
gomis, tą mokyklą baigusiems 
penkiems studentams, studijų 
pagilinimui Paryžiaus dailės 
akademijose. Nors dailininkei 
buvo atėjusi eilė važiuotį į J.A. 
V. ir jau turėjo sutvarkiusi sa
vo dokumentus, tačiau ji apsi
sprendė pirmiau pasinaudoti an
trąja stipendija. į Paryžių Ele
na Urbaitytė išvyko 1949 metų 
rudenį ir ten išbuvo iki 1950 m. 
vasario mėn. pradžios.

Pasaulio dailės Mekka — Pa
ryžius ,mūsų dailininkei padarė 
didelį įspūdį, čia ji turėjo gali
mybę pamatyti pasaulinės dai
lės raidą, Antikos meisteriais 
pradedant, Renesanso genijais 
ir šių dienų kraštutiniais mo
dernistais baigiant. Elena Ur
baitytė Paryžiaus dailės lobynus 
stebėdama bei studijuodama, pa
pildė savo žinias. Tie stebėjimai 
bei studijos padėjo susidaryti 
savo, kaip dailininkės pasaulė
vaizdį. Apie savo praleistas die
nas po Paryžiaus meno dangum, 
dailininkė pasakoja:

"Paryžiaus laiką sunaudojau 
išimtinai muziejų, galerijų ir 
dailės parodų studijoms. Nors 
buvau, palyginamai, trumpą 
laiką, bet, norint aprašyti šio 
meno centro įspūdžius, reikė
tų nemažai popierio ... Trum
pai kalbant, Paryžius daro di
delį įspūdį kaip nepaprastos 
koncentracijos ir kūrybinio 
intensyvumo miestas. Tiesiog 
stebėtina, jog nežiūrint sun
kių gyvenimo sąlygų, ten jau

giamas nepalaužiamas verži
masis j kūrybinę tiesą. Pary
žius gali būti gražiu pavyz
džiu, kokia gali būti stipri 
dvasinė jėga prieš medžiagi
nius nedateklius”...
Sakoma, kad pirmą kartą pa

tekus į šį meno Babiloną, žmo
gus pasijaučia tarytum būtų at
sidūręs burtų pasaulyje. Sunku 
buvo apleisti šitą burtų pasaulį 
ir mūsų dailininkei, kai pasi
baigus stipendijai, ji turėjo ke
liauti toliau, anapus Atlanto.

Į Dėdės Šamo kraštą Elena 
Urbaitytė atvyko . 1950 m. va
sario mėn. gale. Ji nuvyko tiesiai 
į savo paskirimo vietą, Monte
vallo miestą, kur randasi Ala
bama Statė College for Womęn, 
Alabamos valstybėje, šiaurės 
Amerikos pietuose.

Dailininkė prisipažįsta, kad 
Naujasis Pasaulis ją gerokai ap- 
vilęs, nes čia neradusi to,, kO ti
kėjusi rasti... Nusivylė dėl to; 
kad josios naujos Almae'Matris 
tiekiamoji dailės studijų pro»- 
grama,"palyginus su išeitomis

Seniausias ir gražiausiai illu» 
truotas lietuviškos minties žur

nalas.

Jie pasižymi ypatingu šeimų 
gausumu. 12 vaikų skaičius yra 
tik vidutinis. Maori labai myli 
savo vaikus. Jų organizacijos 
globoja gausias šeimas. Mišinys 
su baltaisiais duoda sveiko, stip
raus ir gražaus tipo žmogų.

Senovės maori gyveno lauki
nių gyvenimą kiltimis, maitino
si žuvimis, paukščiais, vaisiais, 
žolėmis. Neniekino ir žmogienos. 
Vadai būdavo tatuiruojami, net 
ir moterys, kilusios iš vadų šei
mos. Jų rūbai buvo nesudėtingi: 
bambuko plonos lazdelės, suriš
tos per juosmenį, iš žolių pintos 
skaros — siaustuvai nuo lietaus, 
papuošti plunksnomis.

Daugumoje maori laikėsi šiau
rinėje NZ saloje, nes pietinėje 
jiems buvo per šaltas klimatas. 
Charakteringi jų drožinėjimai, 
kuriais puošė valtis bei vadų 
namus. Tai daugumoje fantas
tiški veidai su iškištais liežu
viais, įvairūs vingiai, 
nuoti į namo koloną, 
arba valties galus.

Pirmasis europietis, 
N. Z. 1642 m., buvo 
Tasman. 18 amž. kap. 
anglas — apiplaukė visą N. Z., 
bet nuolatiniai baltieji gyvento
jai — anglai oficialiai pradėjo 
kurtis nuo 1840 metų, kada bu
vo pasirašyta sutartis su maori. 
Maori labai lengvai keitė savo 
žemę į įvairius reikmenis: kir
vius, pjūklus, meškeres, o ypač 
šautuvus. Tokiu būdu, baltieji 
galėjo lengvai įsigyti neišmatuo
jamus žemės plotus.

Pirmuosius baltuosius maori 
vertimo pagal jų atsivežtą kiekį 
mainymo objektų. Būdavo, kad 
neturtingus naujakurius jie su
valgydavo. šiuo metu maori ir 
baltųjų sugyvenimas yra geras.

Freiburge, buvo žemesnio lygio. 
(Šio krašto college yra bendrojo 
lavinimosi institucijos, išimties 
nesudaro ir Alabama College). 

Atvykus iš Vakarų Europos 
meno mokyklos į tokį college bū
na gana liūdnoka, ypač tokiems 
studijozams, kurie iš prigimties 
pašaukti kūrybiniui darbui yra 
veržlūs, nori tobulėti ir siekia 
pažinti giliausias kūrybines pa
slaptis. O prie tokių priklauso ir 
Elena Urbaitytė. Per Atlanto 
vandenyną ji keliavo studijuoti 
tapybos, tačiau tokių dalykų čia 
jai neteko studijuoti. Jai buvo 
užskaitytos Freiburgo tapybinės 
studijos ir be egzaminių suteik
tas "Bachelor of Art” diplomas, 
t. y. diplomas, kuris suteikiamas 
college baigusiems studentams, 
su teise mokytojauti J.A.V. mo
kyklose.

Skirtą stipendijos laiką, kuris 
buvo pratęstas iki 1951 metų 
pavasario semestro pabaigos, 
Elena Urbaitytė sunaudojo iš
imtinai teoretiniams, mažai ar
ba nieko bendro su menu netu
rintiems mokslams studijuoti. 
Dailininkė sako, kad Alabama 
College jai tekę "studijuoti vis
ko po truputį, tik ne meną”...

Po diplomo įteikimo Elena Ur
baitytė buvo pakviesta tame pat 
Alabama College profesūros dar
bui. Taip vadinamam. "Art De- 
partment’e” nuo 1951 m. rudens 
semestro ji dėsto tapybą, moder
niojo meno istorija, Costume 
desingn ir medžiagų raštus. Ji 
pasiekė tokį laipsnį, apie kuri 
kukli tremtinė nei nesvajojo. 
Ar ji patenkinta dabartine savo 
padėtim? Medžiaginiu požiūriu, 
galbūt. Ji sako:

"Alabama College, kaip ir 
visi šio krašto college yra lyg 
stovyklinio pobūdžio. Jie va
dinasi "campus”. Tai yra lyg 
atskiras nedidelis miestas, su
sidedantis iš įvairių pastatų, 
kuriuose randasi paskiros stu
dijuojamų mokslų šakos. Pa
vyzdžiui, vienam pastate stu
dijuojama muzika, kitam so
cialiniai mokslai, dar kitam 
plastinis menas, atskiras pa
statas College prezidento bu
veinei, dar kitas pastatas te
atrui, koncertams ir kitiems 
reikalams. Reikią pasakyti, 
kad College išoriniai tikrai 
labai gražus. Dormitories, pa
statai, kuriuose gyvena stu
dentės, yra gerai ir patogiai 
įrengti, puikūs salionai ir po
ilsio kambariai. Studenčių gy
venamieji. kambariai yra tik 
svajonė. Europos studentams. 
Teniso aikštės, lauko ir vi
daus luksusiniai. baseinai, čia 
pat puiki ligoninė, specialus 
pastatas svečių priėmimui su 
gražiomis terasomis ir pui
kiais vaizdais aplinkui — 
"campus" gyvenimas medžia
giniu atžvilgiu retai geras”...

. * * 
Tokiose gerose sąlygose ■ stu

dentės, atrodo, turėtų studijuoti 
ir norėti studijuoti. Bet taip nė
ra. Mūsų dailininkė, kalbėdama 
apie studenčių pažiūras į mokslą 
bęi studijas, t&ip sako:

išsekusių požeminių upių, karš
tų krioklių bei geizerių, kuriuose 
dar ir dabar maori verdasi ku- 
marą — saldžias bulves. Kai kur 
karštas požeminis vanduo jau 
pajungtas centraliniam šildytnui 
ir kt. tikslams. N. Z. gamto
vaizdžio atžvilgiu yra tikras tu
ristų rojus, bet turizmas plačiu 
mastu čia dar nežinomas, nėra 
specialių užeigų, o be to, N. Z. 
pasiekti užsieniečiui yra tolimas 
keliąs.

(Bus daugiau)

Susipažinti siunčiamas 
dovanai.■

6755 So. Western Ava.
Chicago 36, IH.

rakteringas medis yra vadina
mas "cabbage tree" — šakota 
palmė, kurios dauguma angliš
kos kilmės zelandiečių nemėgs
ta ir apie namus sodinasi euro- 
pietiškos kilmės medžius.

N. Zelandijoje nėra jokių pa
vojingų gyvių. Gyvačių čia nėra 
visiškai, nors, einant per kokį 
brūzgyną, dažnai baisu darosi, 
kad neužliptum ant kokios barš
kuolės. Taip pat nėra jokių nuo
dingų vorų, driežų, ar musių. 
Bet užtat miškai pilni įvairiau
sių vietinių paukščių, kurie la
bai jaukūs ir turi labai gerus 
balselius. Tautinis N. Z. paukštis 
yra vadinamas ”Kiwi” (nuo to 
vardo ir N. Z. kareiviai vadina
mi ”Kiwi”), be sparnų, be uo
degos, ilgu snapu. Jis giminin
gas buvusiam N. Z. milžinui 
paukščiui moa, kurio tik kaulai 
besurandami.

Kartais spaudoj pasirodo vie
na kita žinia apie matytą di
džiulį paukštį, kur nors dideliuo
se miškuose, bet miškai dar tiek 
neištirti, kad apie moas agzis- 
tavimą nėra jokių žinių. Maori 
juos išnaikino medžiodami mais
tui.

Iš Europos yra atvežti visi 
naminiai gyvuliai, kurių dalis 
čia yra virtę parazitais. Trušių 
pilni laukai ir pakelės ir su jais 
kovoti yra įsteigta net speciali 
draugija. Nemėgiamas gyvis yra 
vadinamas oposumas, panašus į 
katę, vaikus nešiojęs sterblėje ir 
gyvenąs medžiuose. Nakties me
tu dažnai baladojasi ant stogų 
bei aplanko maisto sandėlius.

Prie parazitų gyvių skirtinas 
ir panašus į mūsų žebenkštę gy
vulys (wiesel). Jis yra žiaurus 
tuo atžvilgiu, kad visą dieną iš
laiko užhipnotizavęs savo auką 
ir tik nakties metu ją nugala
bina, nežiūrint, kad auka yra 
keletą kartų už jį didesnė.

Miškai pilni briedžių, stirnų 
ir šernų. Dėl perdidelio s kai. 
čiaus, jie viis laikomi naikinti- 
nais gyvuliais.

Vandenys pilni įvairių rūšių 
žuvų. Upėse yra daug ungurių, 
bet jie dideli ir neskanūs. Pra
džioje bandėme juos gaudyti ir 
rūkyti, bet ar dėl mūsų paso
tintų apetitų, ar dėl ungurių 
stipraus dumblo skonio, tą už
siėmimą metėme. Maori juos 
gaudo su lazdom, kuriom užka
binę smarkiai sviedžia ungurį iš 
vandens j' orą. Rykliai N. Z. 
vandenyse negyvena, nes jiems 
čia per šalta. Jeigu pasitaiko 
koks, dažniausiai būna prikly
dęs Australijos augintinis.

Vienintelis tikrai bjaurus van
dens gyventojas, gyvenąs N. Z. 
jūrose yra oktopusas. Tai nepa
prastai gajus aštunkojis jūros 
gyvis, visu kūnu galįs 
čiulpti sultis ar kraują 
iš. savo aukos. Matę jį 
pasakoja, kad ir mažiausia dale
lė, atskirta nuo kūno, dar prisi
siurbia prie rankos. Jis gyvena 
■vandenyno dugne,' yra pilkos 
spalvos ir per ilgą laiką užauga 
labai didelis.

Dėl kalnuoto N. Z. paviršiaus 
gamtovaizdis -čia nepaprastai 
įvairus. Pilna gražiausiu ežerų, 
miškų, kalvų, apaugusių vieti
nės kilmės augmenija, snieguotų 
kalnų viršūnių, amžinų' ledynų,

pietų amerikietės yra švelnes
nės ir daug -mandagesnės už 
šiaurietes. Bet jos, nežiūrint 
progresivaus auklėjimo siste
mos, vis dėlto neturi veržlumo. 
Atkaklaus, ir sistematinio dar
bo jos taip pat nepažįsta. Į 
mokslą arba studijas jos žiūri, 
rėikia pasakyti, labai pavir
šutiniškai. Turint tokias geras 
■darbo sąlygas būtų galima 
daug daugiau pasiekti”...
Mūsų dailininkės studijų die

nos Alabama College, kiek ga
lima spėti iš jos pačios pasisa
kymų, nebuvo lengvos. Tame 
College ji buvo ne tik vieninfele 
lietuvė tremtinė, o galbūt vie
nintelė net ir visoj. Alabama 
valstybėje. Atsidūrus vienai tarp 
svetimų, ir dirbant su sveti
mais, kur viskas sukasi tik apie 
materialines vertybes, kur pasi
gendama skaidraus idealizmo, 
jautrios prigimties dailininkės 
gyvenimą žymiai apkartino ... 
Elenos Urbaitytės nelengvas 
dienas dalinai švelnino tiek stu
denčių, tiek profesorių rodomas 
jos atžvilgiu palankumas. B. 
Urbaitytei atvykus j College, 
buvo ne tik draugiškai sutikta, 
bet ir viskuo, pradedant knygo
mis, drabužiais ir sporto reik
menimis baigiant, aprūpinta. 
Mūsų dailininkei visi stengėsi 
kuo galėdami padėti, bet tas 
gerumas plaukė iš nuoširdaus 
noro — visomis galimybėmis ja 
greičiau suamerikoninti... Tad 
ir mums bus suprantamas atvi
ras bei nuoširdus dailininkės 
prisipažinimas, kada ji sako:

"Reikia pasakyti, teko daug 
pakęsti, nes šis pasaulis man 
labai svetimas, tad dažnai sva
joju apie Europą ir apie kūry
binį darbą”...
Elena Urbaitytė profesoriau

dama College turi gražaus lais
vo laiko, daug dirba tapybos sri
tyje ir ruošiasi 1953 m. savo 
darbų parodai.

■j-


