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PAVERGTOJE 
TĖVYNĖJE

Lietuvoje komunistų valymai 
eina ir toliau. Atleista visa eilė 
kom. pareigūnų ir kolchozų pir
mininkų. Tačiau, nepaisant' to, 
"Pravda” vistiek toliau puola 
Lietuvos komunistų vadovybę 
už "apsileidimą”. Būdinga, jog 
visa eilė specialistų gavo "pa
tvarkymus” iš Lietuvos vykti į 
kitas, atsilikusias Rusijos sri
tis. Tačiau tų vietovių "Pravda” 
smulkiau nenurodo. Tai naujas 
deportacijos būdas, dėl kurio 
kraštą per radiją įspėjo A. B. Į 
jų vietą gabenami rusai.

Paskiausiai visa eilė lietuvių 
ir kt. pabaltiečių vėl gavo "pa
sirašyti” sutartis dirbti 3 metus 
įvairiose Sov. Sąjungos vietose. 
Lietuviai su latviais ypač grū
dami į darbus prie Baltosios jū
ros, j Kotlos apylinkes ir kt. Ten 
su jais elgiamasi kaip su tikrais 
deportuotaisiais. Geležinkelio 
statybai prie Baltosios jūros jau 
suvežti tų "savanorių" žymūs 
kiekiai.
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Smarkinama akcija prieš ame
rikiečius ir kitus "Vakarų im
perialistus”. Paskaitų skaityti 
ar pranešimų' daryti, kad, esą, 
J. T. vartojančios Korėjoj bak- 
terioligines karo priemones, 
įtraukti prof. Mažylis, prof. V. 
Girdzijauskas ir kt. Toji akcija 
ypač stiprinama, skleidžiant ne
tiesą, per ”7 respublikinius, 4 
sritinius, 87 rajoninius (nes tiek 
dabar Lietuvoje yra rajonų), 
120 MTS polit. skyrių laikraščių 
ir 10 žurnalų”, taip pat 3.600 
mokyklų su 400,000 mokinių, iš 
kurių 170.000 skelbiama jau 
esant pijonierius ar komjaunuo
lius. 303 pastovius ir kilnoja
muosius kino teatrus ir 220 — 
kaimuose, 340 radijo mazguB su 

, įjungtais apie 60.000 radijo 
punktų, žodžiu, visą bolševikinę 

'agitacinę aparatūrą. Tam tiks
lui turi tarnauti ir į lietuvių, k. 
spec. išverstas M. V. Lavričenko 
"Maršalo planas" ir "Vakarų 
Europos žemės ūkio nuskurdi
mas”.

Dono-Valgos kanalo džiaugs
mas Rusijoj ir jos pavergtuose 
kraštuoše nesibaigia. Esą, ko 
niekas neįstengė padaryti, tą at
liko "didysis Stalinas”. Tik ne
pasakyta, kiek prie jo statybos 
paklojo savo galvas mūsų tau
tiečių. Džiaugtis per jėgą turi 
dėl to ne tik mokslininkai, bet ir 
rašytojai, o toks V. Sirijos Gira 
jam pagyrų himnus gieda.

' 5

S. LOZORAITIS 
PRANCŪZIJOS UŽS. 
REIK. MINISTERIJOJ

Mirt. S. Lozoraitis grįžo į Ro
mą iš kelionės į Londoną ir Pa
ryžių. Paryžiuje Lietuvos Dip
lomatijos šefą, kurį lydėjo Dr. 
S. Bačkis, e. Lietuvos Atstovo 
pareigas, priėmė Prancūzijos 
užsienio reikalų ministerijos 
Generalinis Politikos Direktorius 
G. de la Toumelle.

K. ŽALKAUSKAS 
IŠVYKO

K. žalkauskas, naujasis Vliko 
Vykdomosios Tarybos pirminin
kas, su ponia, išvyko į Vokietiją.

-Paskutinieji. įvykiai Vlike, 
apie kuriuos pranešėme praėju
siam Dirvos numeryje, visose 
politinėse grupėse sukėlė gyvų 
komentarų. Kai kurie laikraš
čiai net pasisakė, kad, girdi, ir 
gerai, jei VLIKą apleido tie, 
kurie labiausiai ardė jo pama
tus. , . <

Meš ir šiuo atveju manome, 
kad nėra tokių klausimų, kuriuos 
protingai galvojantiėji negali 
patenkinamai ~ išspręsti ir nėra 
tokių kliūčių, kurios neleistų vi
siems lietuviams susėsti prie 
sunkaus Lietuvos laisvinimo

Klaipėdos krašto vokiečiai 
rugpjūčio 2 ir 3 d. minėjo Klai
pėdos miesto 700 m. įkūrimo 
sukaktį .Kad iškilmės būtų efek
tingesnės, šventė buvo sujungta 
su visoj Vokietijoj rugpjūčio 3 
d. minėta "tėviškės diena”.

Jau prieš šventę vokiečių pa
bėgėlių laikraščiuose buvo pla
čiau atžymėta toji sukaktis, pa
žymint, kad Klaipėdos kraštas 
esąs "amžiais vokiška žemė” ir 
kad vėl turi būti, sujungta su 
Vokietija. "Die Stimme der Ver- 
triebenen” ]>er visas skiltis pa
skelbė, kad "Nemunas ir Saaras 
buvo ir bus vokiški”, o "Klaipė
dos miestas sudarė patį prieša
kinį vokiečių postovį Rytuose”. 
Palygirtti kuklesnis ir nuosaikes
nis pasirodė Rytprūsių vokiečių 
organas "Das Ostpreussenblatt” 
— kad ir įdėtame buv. Klaipėdos 
kr. direktorijos pirmininko, o 
dabar pabėgėlių reikalams mi
nisterijoje valst.. sekretoriaus 
Dr. O. Schreiberio pranešime 
"Klaipėda — Rytų Vokietijos 
likimas”, mėginančiame duoti, 
žinoma, provokietinėmis akimis 
Klaipėdos krašto istoriją. Net ir 
per patį minėjimą Dr. Schreibe- 
ris įrodinėjo, kad "Klaipėdos kr. 
sienos išliko nepakitusios dau
giau kaip 500 metų”, kad "šian
dien jos yra pastoviausios sienos 
Europoje” ir kai neabejojamą 
šio krašto pobūdį rodo ir tai, 
jogi'net po kryžiuočių pralaimė
jimo 1410 m. per Žalgirio mūšį 
juos nugalėjęs priešas neįsten
gęs pagrįsti į tą kraštą jokių 
savo pretenzijų. Klaipėdos kraš
to vokietininkų organas "Mem- 
melerdampfboot”, nuėjo toliau
siai. Ta proga išleistame spec. 
numeryje mėgino įrodinėti, kad 
Klaipėdos kraštas esąs vokiškas 
ir tik Vokietijai turės priklau
syti ateityje.

Kitos antraštės skelbia: "Klai
pėda niekad nepriklausė Lietu
vai”, ir įrodinėjama, esą, net ir 
Vytautas išsižadėjęs Klaipėdos 
krašto, kad "teisė turi likti tei
se”, kad "mūsų teisės grąžinti 
mums mūsų senąsias tėviškes 
turi būti pareikštos aiškiai ir 
nedvejojamai — neatsižvelgiant 

•į tai, ar iškilmėse dalyvaujan
čiam kuriam nors politikui tai 
patiks ar ne”, kad ”1923 m. 
sausio mėn. jėga nugalėjo tei
sę”. Laikraštyje paskelbtas ir 
kanclerio Adenauerio sveikini
mas, kuriuo pareiškus skausmą' 
dėl klaipėdiečių tėviškės atplėši- 
mo nuo Vokietijos, pasižadama 
daryti visa, kad būtų sudaryta 
jiems geresnė ir ramesnė ateitis 
į tėvų žemę.

Tačiau faktiškai tokio kovin
gumo ir tokių garsių pretenzijų 
reiškimo Klaipėdos kraštą vėl 
prijungti prie Vokietijos pačia
me suvažiavime nebuvo. Iš at
vykusių į suvažiavimą, nevienas 
išlipęs Hamburgo centrinėj sto
ty .veltui žvalgėsi, ar nepama
tys kur nors skelbimo, kur vyk
sta ta pabėgėlių spaudoj taip 
išgarsintoji "Tėviškės diena” ir 
"Klaipėdos miesto 700 m. su
kaktuvių minėjimas". Net ir 
Dammtor stoties apylinkėj apie 
tai niekas nežinojo. Tik "Plan- 
ten ir Blomen” kasoje buvo jau 
paaiškinta, kur. viskas vyksta.

Iškilmės buvo pravestos un-to 
salėje. Čia Klaipėdos krašto vo
kiečių pirm. R. Meyeris pažymė
jo, kad’ vokiečiai pabėgėliai rei
kalauja tiktai įvykdyti tas tei
ses, kuri03 sužymėtos Ištremtų
jų Vokiečių Chkrtoj, būtent — 
kad jie, o ne kas kitas turi ap
spręsti Klaipėdos krašto likimą

ir ateitį. Hamburgo vyr. burm. 
Braueris pabrėžė Vokietijos Ry
tų nedalomumą. Kiek santūres
nis pasirodė valst. sekr. Dr. Fr. 
Thodieck. Jis įspėjo nesidaryti 
tuščių iliuzijų ir negailinti pa
dėties nerealiomis spalvomis. Jo 
įsitikinimu, vokiečiai galės grįž
ti į atimtąsias iš jų sritis tik 
taikios politikos padedami ir su 
pilnu kitų Europos tautų prita
rimu. Negalima esą, — kalbėjo 
jis, — užmiršti ir tų pakitimų, 
kurie yra per šį laiką įvykę, 
įsijungus ten naujiems žmonėms 
ir tuo būdu susiduriant su nau
jomis - problemomis.

Susirinkusiųjų vardu buvo 
perskaityta rezoliucija, kad lais
vasis pasaulis įgalintų juos pa
čius apspręsti savo tėviškių li
kimą.

Apskritai, tenka pasakyti, kad 
Lietuva ir lietuviai nebuvo puo
lami, greičiau — nutylimi, bent 
neminimi. Vaizdas — kitoks, 
negu vokietininkų spaudoj. Pa
čios Meyerio ir Schreiberio kal
bos buvo blankios, išskyrus ne
bent keletą stipresnių posakių 
Santarvininkų adresu. Daugu
mas kalbėtojų tiek per Klaipė
dos sukakties, tiek per Tėviškės 
dienos minėjimus dėl dabartinės 
vokiečių tremtinių nelaimės dau
giausia kaltino Staliną ir Roos- 
veltą, bet nė vienu žodžiu neuž
siminė apie Hitlerį ir jo kaltę. 
Net daugiau: pasirodo, kai kurie

aukščiau buvę žymesni nacių 
pareigūnai vėl pradeda atkusti 
ir aiškiau viešumoj rodytis. Tad 
buvo matyti, kad ir per "didįjį 
Rytprūsių vakarą”. Taigi, buv. 
naciai vėl stengiasi grįžti į va
dovaujančius veiksnius.

Tačiau tehka paymėti, jog to
li gražu ne-visi eina išvien su 
karingaisiais vokietinin kais. 
Daugumas suvažiavusiųjų jokia 
politika nesidomėjo, o svarbiau
sia — norėjo pasimatyti, pasi
šnekėti apie šeimyninius reika
lus. Ypač tarp senesnio amžiaus 
žmonių buvo nemaža ir tokių, 
kurie net į vokiečių suvažiavimą 
atvykę savo tarpe kalbėjo lie
tuviškai. Lietuvius šiltu žodžiu 
prisiminė iškilmių metu taip pat 
Rytprūsių vokiečių vadas Dr. 
Gille, pareikšdamas jiems nuo
širdžiausią padėką už 1946-47 
m. Rytprūsių vokiečiams pabė
gėliams suteiktą pagalbą. Ir vo
kiečių spaudoj, ypač didžiojoj, 
toli gražu nematyti to efekto, 
kurio tikėjosi iš šio minėjimo 
Klaipėdos krašto vokietininkai, 
ne kartą nutylėdami net kitų 
vokiečių pabėgėlių pareikštus 
apie lietuvius šiltus atsiliepimus.

Tilžės įkūrimo 400 m. sukak
ties minėti į Hamburgą rugpjū
čio 9-10 d. buvo suvažiavę apie 
10.000 tilžiškių. Jie taip pat pa
reiškė savo pageidavimus, kad 
būtų kiek galint-'greičiau grą
žinti į jų senąsias tėviškes.

Ką nutars komunistą vatai?
Tarp Rusijos ir Kinijos, kaip 

tų kraštų santykius sekantieji 
pranešinėdavo, yra atsiradusių 
nemažų spragų. Esą, rusai Ki
nijos komunistus yra giliai 
įklampinę į Korėjos karą, stip
riai paraližavę savais politiniais 
ir ūkiniais vadovais ir pačios 
Kinijos vidaus reikalus. Ir tai 
suprantama, nes Rusija negi 
gali pakęsti stiprėjančią Kiniją. 
Ji gali pakęsti tik tokią Kiniją, 
kuri aklai sutinka sekti kiekvie
ną Rusijos įsakymą. Gi kinai, 
kad ir kaip besimpatizuotų Ru
sijai, pradeda įžiūrėti, kad jie 
esą žaislelis Rusijos imperialis
tinėje politikoje.

Kinijos ūkinį gyvenimą pažįs- 
tantieji teigia, kad jos reikalai 
labai blogai stovi. Rusai, kaip ir 
iš visų Europos satelitinių kraš
tų, grobia kas tik jiems reika
linga, gi Kinijai duoda tik tru
pinius jos didelėms spragoms 
kaišioti. Kinijos gyventojų eko
nominė padėtis esanti dar žy
miai 
kada 
Nors 
tada
galima įsivaizduoti, kokia dabar
tinė Kinijos ekonominė padėtis, 
kada bado mirtys yra nuolati
niai žmonių palydovai.

Ir . štai, tokių santykių ir pa
dėties charakteristikoje, pra
nešta, kad į Maskvą atvažiavę 
15 Kinijos komunistų vadų de
legacija, vadovaujama paties 
ministėrio pirmininko ir užsienių 
reikalų ministėrio Chou En-Lai. 
Delegacijoje yra kariniai, dip
lomatiniai ir ekonominiai spe
cialistai. .Delegaciją Maskvos 
aerodrome pasitiko Molotovas, 
Mikojanas, Bulganinas ir Vi
šinskis. Aerodromas buvo, iš
puoštas gausybe Kinijos ir Ru
sijos komunistų vadų portretais 

t ir vėliavomis.

pablogėjusi nuo to laiko, 
komunistai užėmė Kiniją, 
visi atsimename, kad ir 

skurdui nebuvo ribų. Tat

šis Kinijos komunistų vadų 
atvykimas į Maskvą rodo, kad 
pasitarimai lies karinius, ekono
minius ir politinius klausimus. 
Vieni paleido spėliojimus, kad 
šis komunistų vadų pasitarimas 
greit nulems Korėjos karo toli
mesnį klausimą. Esą, Kinija tik 
gavusi labai- didelę paramą iš 
Maskvos gali toliau vesti Korė
jos karą. Bombardavimai, ku
riuos dabar veda amerikiečiai, 
baigią išmušti itr Korėjos ir 
Kinijos komunistus iš vėžių. Ne
be reikalo ir komunistinės Ko
rėjos premjeras padarė pakarto
tiną pareiškimą, kad kovosią 
iki pergalės. Mes jau iš prak
tikos gerai žinome, ką tokie 
pareiškimai reiškė, kada juos 
pakartotinai rėkdavo Hitleris 
arba jo tarnas Goebelsas. Ma
tyt, kad veriasi labai didelės 
žaizdos, kurios paprastais šūka
vimais neužgydomos. Jo antras 
pareiškimas, kad jie sutiktų su 
tokiomis taikos sąlygomis, ku
rios nepripažintų laimėtoju nė 
vienos nė antros pusės, yra taip 
pat reiškinys, kuris sako, kad 
kariauti nelengva, nors už nuga
ros stovi visa Rusija ir Kinija.

Bet yra ir kitokių pranašavi
mų. Mat, kai 1950 metais sau
sio mėnesy panaši kiniečių de
legacija lankėsi Maskvoje, už 
kelių mėnesių prasiėjo Korėjos 
karas. Yra teigiančių, kad po 
šio pasitarimo Kinija dar labiau 
įsimaišys į Indokinijos karą, ak
tyviau pradės kištis ir į kitus 
Azijos nekomunistinius kraštus. 
Bet Kinijos ekonominę padėtį 
išstudijavusieji' tokiai minčiai 
negali pritarti. Kinija turi tūks
tančius savo bėdų, neišskiriant 
ir didėlio krašto viduje partiza
ninio pasipriešinimo. Bet . viso
kiais atvejais reikia palaukti ir
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Elvyra šikšniūtė šiam 60 m. bėgime pasiekė naują Lietuvos re
kordą. (7,8 sek.) Nuotr. B. Gaidžiūno.

nuo atominiu bombų
RAŠO J. VĖGELIS, DIRBĘS PRIE TŲ SLĖPTUVIŲ STATYBŲ

Nors Amerika kdrui-ir nesi
ruošia, bet ji daro visa, kad ne? 
tikėtam užpuolikui atsiradus, 
būtų apsaugotas šio krašto tur
tas ir gyventojai. Iš spaudos 
žinome, kad jau ir dabar J.A.V. 
ir Kanada apjuostos ištisu tink
lu stebėjimo punktų, kurie vei
kia dieną ir naktį

Be viso to, reikia manyti, kad 
krašto viduje, gal net kiekvieno
je valstybėje, yra padaryta 
slėptuvių nuo atominių bombų 
apsaugoti. Apie vienas iš tokių 
esu jau rašęs "Drauge” (1951 
m. Nr. 169). Tai N. Y. valstybės, 
Linlitho slėptuvės, kurias pa
statė ”IR0N MOUNTAIN ATO- 
MIC STORAGE CORPORA- 
TION”. Jų vyriausias autorius 
ir statytojas yra milijonierius 
H. Knaust.

Šių metų, Joninių išvakarėse, 
šitos slėptuvės buvo galutinai 
užbaigtos statyti. Aš užbaigiau 
paskutinius matavimus ir pla
nų sudarymą.

Vadovybei leidus, noriu trum
pai supažindinti ir "Dirvos” 
skaitytojus.

Pačios slėptuvės yra buvusia
me lietuvio Miliausko, ūkyje, 
kurį sudaro beveik vieni, mišku 
apaugę kalnai, iš po kurių se
niau buvo imama geležies rūda. 
Dabar tuose požemiuose, 100 — 
350 pėdų gilumoje, po kieto ak
mens kalnu, net keturiuose augš- 
tuose, įrengta keletas ilgų, krei
vų koridorių, o iš jų, į abi puses, 
virš 200 kambarių. Kambarių 
dydis įvairus, nuo 300 cf. net iki 
12.000 cf. • •

Koridorių ir kambarių grin
dys, sienos ir lubos gražiai da
žytos. Visi kambariai kietų sie
nų ir uždaromi hermetišlcai, sei- 

I fų durimis. O įėjimas į slėptuves 
uždarytas net trejomis, per di
delį atstumą vienos nuo kitų, 
jau tunelyje esančiomis duri
mis. Dvejos iš jų —plieno du
rys, o trečiosios voult door, ku
rios vienos sveria 20 tonų.

’ Patalpose langų nėra, bet vi-

sa apšviesta elektros lempomis. 
Patalpų vėdinimas ir grynu oru 
pripildymas, taipgi vienodos 
temperatūros palaikymas, atlie
kamas mašinomis iš požeminės 
jėgainės. Koridoriuose yra ge
riamas vanduo, tualeto kamba
riai ir stovi paruošti elektriniai 
vežimėliai. Tam tikrame kabi
nete įrengta radaras ir kitos 
sekimo ir ryšio priemonės.

Minimos slėptuvės numatytos 
ne tiek žmonėms slėpti, kiek tur
tams: bankų, muziejų, įvairiems 
archyvams, išradėjų patentams, 
turtuolių brangenybėms ir kt. 
Tuos kambarius — seifus galima 
bus-išsinomuoti, mokant sutar
tą mokestį.

Iš toliau slėptuvės visai ne
pastebimos.

Bendrai, tai yra milioninė sta
tyba. Todėl, ten jau dabar, dieną 
ir naktį budi nepastebimos gink
luotos sargybos ir aviacijos 
žmonės prie radaro įtaisymų.
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greit bus pajusti, ką Maskva 
įsakė Kinijai atlikti ir ką Kiniją 
dar pajėgė iš Maskvos išside
rėti.

RAUDONOJO 
KRYŽIAUS 

KONFERENCIJOJ

JAU 72!
Vasario 16-osios gimnazijos 

vadovybė praneša, kad jau su* 
sirado 72 tautiečių būreliai, ku
rie pasiryžo išlaikyti 72 tos gim
nazijos mokinius. Taigi lieka dar 
43 mokiniai, kurie laukia lietu
vių pagalbos. Ir reikia pasiti
kėti lietuvių savigarba, kad ir 
dar 43 rėmėjų būreliai atsiras.

Vasario šešioliktosios gimna
zijos išlaikymas, ten esančių 
mūsų jaunuolių išmokslinimas ir 
jiems atidarymas durų į augš- 
tąsias mokyklas, nėra paprastas, 
kasdienis reikalas. 115 mūsų iš
auklėtų jaunuolių, daug daugiau 
Lietuvai reikš, negu 115 Ame
rikoj ar kur kitur mūsų ranko
mis pastatytų namų ar nupirk
tų brangių automobilių ...

Sąmoningų šviesuolių mums 
visad stigo. Užėję sunkūs metai 
visose srityse padarė dideles 
spragas. Savam krašte paliku
sieji maitinami tokiu "mokslu”, 
kuris nieko daugiau nežino, kaip 
tik įpiršti komunistinę doktriną 
ir pagarbinti pavergėją. Ten ža
lojama materialiai, bet dar la
biau moraliai. Tat ir brangus 
mums kiekvienas prasiskleidęs 
lietuviškas žiedas. Brangus, nes 
jis mūsų ir mes tikime, kad jis 
bus mums visiems naudingas.

Į Vasario šešioliktosios rė
mėjų eilės lietuviai telkiasi iš 
viso pasaulio pakraštėlių: Ame
rikos, Kanados, Australijos, An* 
glijos ir t.t. Bet visų akys la
biausiai krypsta į Amerikos 
lietuvius. Ir teisingai, nes čia 
didesnės galimybės ne tik save 
išlaikyti, bet ir savo artimą pa
remti. i

Reikia tikėti, kad dar kelios 
savaitės praeis ir mes galėsime 
su džiaugsmu pranešti, kad yra 
globėjai jaru visiems 115 moki
nių. Ir tai skelbdami galėsime 
atliktu darbu paliudyti, kad mu
myse tebėra gyvas lietuviškumo 
daigas ir kad jį dar sugebame 
auginti. ,

72 būreliai yra. Kas bus se
kantieji? Kas atsimins, kad jo 
paaukotas doleris augina mūsų 
stiprybės daigą? Kas padės 
tiems, kurie veržias į šviesą?

*

Jau buvome paskelbę 64 rė
mėjų būrelius. Dabar skelbiame 
sekančius:

65. Rėmėjų Būrelis Chicagoj 
(VI. Augulis);

66. Evangelikų liuteronų baž
nyčios jaunimo būrelis Chicagoj 
(V. Albrechtas);

67. Rėmėjų Būrelis Waukegan 
(VI. Petrauskas);

68. Rėmėjų Būrelis Longuenil, 
Canada, (Petras Beleckas);

69. Rėmėjų Būrelis Chicagoj 
(Juozas Vaineikis);

70. Rėmėjų Būrelis Adelaidėj, 
Australijoj (J. Lapšys);

71. Keturių Rėmėjų Būrelis 
Chicagoj (V. Tamošiūnas) ir

72. Rėmėjų Būrelis Sault Ste 
Marie, Canadoj (Liudas Biels
kis).

Kanadoje vykusioje Tarpt. 
Raud. Kryžiaus konferencijoje 
bolševikai išnaudojo visas pro
gas savo propagandai, per kurią 
dergė Vakarus, kaltino juos var
toj ant Korėjoj bakteriolog. karo 
priemones, bet atsisakė įsileisti 
tarptaut. R. Kryžiaus delegaci
ją įvykių ištirti vietoje, galiau
siai net apskelbė, kad iš Vokieti
jos negrąžinti Sovietų piliečių 
vaikai (našlaičiai), kurie "gro
biami” ir "jėga gabenami" į 
JAV. Pavyzdžiais buvo minimi 
ir. lietuviai. Pavergtų Rytų ir 
Vid. Europos tautų vardu kon
ferencijai buvo įteiktas apie 
Raud. Kryžiaus tikrąją padėtį 
kraštuose už gelež. uždangos 
bendras egzilų memorandumas, 
kurį iš lietuvių pusės pasirašė L. 
Raud. Kryžiaus pirm. J. Nor- 
kaitis ir valdybos narys, V. Si
dzikauskas. Nutarta kitą suva
žiavimą sukviesti po 4 metų In
dijoje. ’

KORĖJOJE
Korėjos fronte nieko ypatin

gesnio, išskyrus labai kietas ko
vas dėl bunkerių kalno, kuris 
yra tik penkių mylių atstume 
nuo pasitarimų palapinių. Tos 
kalvos eina iš rankų į rankas, 
bet pastaruoju metu jas kietai 
laiko amerikiečiai.

Po ilgo laukimo pagaliau ko
munistai pranešė Jungtinių Tau
tų vadovybei, kad beleisvių sto
vyklos yra pažymėtos sutartais 
ženklais ir jau sąjungininkų 
aviacijai žinomos. Iki šio laiko, 
kada nebuvo stovyklos pažymė
tos, komunistai vis teigdavo, 
kad bombos krenta į belaisvių 
stovyklą ir užmuša daug karei
vių. Tas "nuolatinis bombų kri
timas” į belaisvių stovyklas ir 
buvo komunistų tikro ji,priežąs- 
tis, kodėl jie nesutikdavo tas 
stovyklas reikiamais ženklais 
pažymėti. .»
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• Australijoje veikiąs Kultūros 
Fondas pasiryžęs išleisti knygą, 
kurioje būtų atspausti rinktiniai 
grožinės lietuvių literatūros pa
vyzdžiai. Taip pat galvoja ir 
apie kitus lituanistinius leidi
nius.
• Australijoje buvo plačiai iš
garsintas Karaliaus Mindaugo 
augštųjų Mokslų Institutas, ku
rį globojo ten veikiąs Kultūros 
Fondas. Dabar, įvykusiam Kul
tūros Fondo suvažiavime pada
rytas toks nutarimas: "Jau ant
rus metus vykdomos paskaitos 
neatitinka instituto statutui bei 
programai, ir, apskritai, negali 
būti skaitomas kaip augštosios 
mokyklos kursas arba jo dalis”. 
Dėl tų ir kitų priežasčių institu
to veiklą sustabdė.
• Department of Statė paskelbė 
užsienių konsulatų sąrašą Ame
rikoje. Jame įtraukti visi Lietu
vos konsulatai, lygiai kaip ir ki
tų valstybių, taip pat pažymėta, 
kurie konsulatai kurias Ameri
kos sritis aptarnauja.
• Lietuvoje iš viso komunistai 
leidžia ir gyventojams bruka 
skaityti 87 laikraščius. Juose 
visuose, nesvarbu kuriam tiks
lui leidžiamuose, yra priverstinis 
Stalino ir rusų garbinimas, Lie
tuvos praeities klastojimas ir

okupantų aukštinimas.
• Vokietijoje esantieji lietuviai 
skautai šiais metais stovyklavo 
Pietų Vokietijoje. Stovyklavo 72 
skautai ir skautės. Stovykloms 
vadovavo M. Venclauskas, Ge- 
šventas ir Gasnerienė.
• P. Abelkis parašė romaną "že
maičių Krikštas”. Romaną spau
sdins Vokietijoje. Spaudos dar
bus prižiūrės Tremties leidykla.
• Hanoveryje, Vokietijoje, vyko 
Pasaulinės Liuteronų Sąjungos 
suvažiavimas. Suvažiavime da
lyvavo liuteronys iš 23 valsty
bių. Suvažįavime buvo atsto
vaujami ir lietuviai.
• Naujojoj Zelandijoj apsigyve
nę lietuviai pradėjo veržtis j sa
vistovius amatus. Svilainis ir 
Raudonikis atidarė mašinų tai
symo dirbtuvę, šiuipys batų da
rymo dirbtuvę, Sakalauskas lai
krodžių taisymo dirbtuvę, gi Dr. 
A. Butkus laboratoriją dirvože
mio analizui, kuri jau turi didelį 
susidomėjimą.
• Anksčiau Dirvoje pranešėm, 
kad paskirtas naujas BALF įga
liotinis. Dabar, gavę Vokietijos 
lietuvių vadovybės informacinį 
leidinį, skaitome: ”BALF įga
liotinis Vokietijoje p. Pr. Zunde 
įteikė BALF centrui savo atsi-

ĮDOMŪS 
ATSILIEPIMAI 
VOKIETIJOJE

Tokiais atgarsiais .galima
vadinti Krašto Valdybos gauna
mus žymių asmenų laiškus. Jų 
tarpe yra Prancūzų Aukštojo 
Komisaro įstaigos atstovo, daly
vavusio minėjime, pik. litn. Jean 
de Gaix, raštas, kuriuo pareiš
kiama pabaltiečiams jo paties ir 
prancūzų užuojauta. Atsiliepė ir 
baronas von der Ropp, ilgame 
laiške primindamas, kad jis esąs 
Lietuvos vokietis ir kad jo šir
dis niekuomet nenustojusi plak
ti savo tėvynei. Primena, kad jis 
savo laiku buvęs tarpininkas 
tarp Vokietijos vyriausybės ir 
pirmojo karo metu įsteigtosios 
Lietuvos Tarybos. Jis gerai pa
žinojęs Smetoną ir jo bendra
darbius ir viena proga juos pri
statęs vokiečių Reichstago at
stovams. Naujieji vardai jam 
nepažįstami, bet jis tuo nesiste- 
bįs, nes "daug vadovaujančių 
mūsų tėvynės vyrų yra depor
tuoti ir sunaikinti.”
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STONY BROOK LODGE
PR. 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. I., 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.

statydinimų. Savo atsistatydini
mo rašte p. Zunde, kuris yra 
drauge ir bendruomenės pirmi
ninkas, pažymėjo, kad jis ne
gali daugiau bendradarbiauti 
BALFe, jei BALFo pirmininko 
pareiškimais bendruomenė pri
lyginama partijai... ir daromi 
tokie patvarkymai, kurie prieš
tarauja bendruomenės santvar
kai”. Taigi BALF Dirmininkas 
naujoj kelionėj vėf privirė nau
jos košės. ■' 1

• Vokietijoje, Luebecko ligoni
nėje ”Ost” mirė patriarcho Mar
tyno Jankaus sūnus Martynas 
Jankus. Mirė liepos mėn. 26 d.
• Naujai išrinktoji Kanados 
Lietuvių Bendruomenės Taryba 
pirmam posėdžiui susirenka rug
pjūčio 30-31 ir' rugsėjo 1 rd!' 
Montrealyje. Į Tarybų išrinkta 
40 atstovų.
• Dirvos bendradarbio . Dr. M. 
Anyso sūnus Jurgis, kaip gerai 
mokus anglų kalbų mokinys, su 
devyniais kitais torontiečiais, 
paminėtas Toronto laikraščiuose.

f

• Vytautas Vygantas, studijuo
jąs Fordham universitete, šiuo 
metu ruošia mokslinį darbų psi
chologijos srityje. Jis prašo vi
sus, kuriems jis pasiuntė anke
tas, jas neatidėliojant užpildyti 
ir jam grąžinti.

Patark ir kaimynui, 
kad prenumeruotų 
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( Tęsinys iš pereito numerio )

Nieko nelaukdama, drebančiomis 
ir suvertomis lūpomis, nutaikiusi va
landą, ji priartėjo ir kiek galėdama 
švetystelėjo savo stipria kumštimi jam 
į akį. Taikiklis buvo geras. Valandėlei 
jis griebėsi savo pažeistos akies. Damos 
būta temperamentingos. Jaunikis nirto. 
Šiaip gana aristokratiškas, nuolat iš- 
prunkšdamas nemaža - rusiškų balsų, 
kurių nedorybės Anelė nė negalėjo su
prasti, pavertė ją ant žemės. Jau per
blokšta, ji suleido dantis į jo ranką. 
To užteko.

Baigta. Ji bejėgė. Ji viena. Ji gy
nėsi.

Viskas baigta. Ji -žuvusi.
Straktelėdamas iš pykčio ir savo 

sopama akim jis dar piktai bakstelėjo 
moteriškei batu į šoną. Kam jis darė, 
jis nežinojo.

Atsidūrusiam čia iš kaųkaziško pa- 
svečįo žmogui akis vįs dėlto maudė. 
Jis net nematė kaip reikiant tos skais- ' « . — ■ . J.

čiosios gamtos ir skaisčiųjų takų gržti 
namo.

Visai išjungta valia ir bejėgė Ane
lė atsikėlė.

Ji liko nubausta. Iš išgąsčio jai 
kaktą gėlė. Žiūrėti į gamtą jai buvo 
šiurpu. Taip pat buvo šiurpu ką nors 
spręsti. •

Ant vieno žydų antkapio buvo iš
kaltos dvi užlauštos rankos akmenyje.

— Ar priekaištauja jos, todvi ran
kos? Laimina? Ne! Šios dvi rankos ją 
prakeikia.

Bet gamta buvo galingesnė už ją. 
Ji buvo tik menkas žmogus. Gamta 
gyveno savo gyvenimu. Ji — savo.,Kad 
ir skaųdžu šįkart. Kaip jaučia gamta? 
Ar ją, pavyzdžiui, atjaučia. Ji bega
linti visados- likti viena su savo so
puliu ir visai išsijungti iš gamtos. Rei
kia gyventi.

40 METŲ VEDA TĄ PAČIĄ MOKYKLĄ
Chicago, i!jilt — 

apie Juozą Oleką, kurs jau 40 
metų, kai įkūrė ir tebeveda 
Amerikos Lietuvių Mokyklą. Jo 
mokykloj mokoma anglų ir lie
tuvių kalbos, aritmetikos, ste
nografijos, mašinėle rašymo, pi
lietybės ir knygvedystės. Jo mo
kyklos adresas: 816 W. 33 Place.

Tam darbe jis yra nuo 1912 
metų. Tai reiškia, kad jo darbas 
visuomenei naudingas. Tas taip
gi reiškia, kad jis yra kvalifi
kuotas mokytojas, štai pluošte
lis žinių apie jį ir jo veiklą.

Juozas Olekas yra kilęs iš 
Obšrutų k., Griškabūdžio vals
čiaus, Šakių, apsk. Pradedamąjį 
mokslą įgijo Barzduose, kur lie
tuvis mokytojas Vincas Margai- 
tis, tėvo prašomas, jauną Juozą 
slapta pamokė ir lietuviškai 
skaityti. Į Ameriką atvyko 1893 
m. Tada buvo 18 m. amžiaus. 
Trumpai gyveno Grand Rapids, 
Mich. Po to atvyko į Marion, 
Ind., kur uždarbiaudamas lankė 
Normai College. Iš ten 1908 m. 
atvyko j Valparaiso Universite
tą, kur jau mokėsi nemažas lie
tuvių būrelis. 1912 metais, bai
gęs komercijos skyrių ir dar 
lankęs vienus metus teisių sky
rių, atvyko Chicagon. čia jau

- čia kalbėsimų veikė "Aušros” knygynas ir mo
kykla. Pirmas Oleko darbas Chi- 
cagoj ir buvo "Aušros” mokyk
loj. Mokė dienomis ir vakarais. 
Po kurio laiko Olekas sumanė 
atidaryti savo mokyklų ir tų 
padarė 3360 So. Emerald Avė. 
Tuo tarpu veikė dar Leveckio 
mokykla. Veikė sėkmingai, bet 
dėl nesveikatos jis turėjo iš
vykti į Kaliforniją. Jo mokykla 
atiteko Olekui už $75.00. Nuo 
1939 m. Oleko mokykla perkrau
styta į dabartinę vietų, 816 W. 
33 Place.

Per 40 metų Olekas praleido 
daugiau kaip 8.000 mokinių. Jų 
tarpe buvo ir svetimtaučių — 
lenkų, italų ir kitokių. Lietu
viškos kalbos pas Olekų mokėsi 
Bridgeporto airių kunigas, šv. 
Dovydo bažnyčios klebonas. Mat 
savo parapijonų tarpe turi ir 
lietuvių. Taigi aiškus išskaičia
vimas pramokti lietuviškai. Pas 
Olekų lietuviškai mokėsi ir vie
nas žydas, nes turėjo biznį lie
tuvių tarpe.

šiuo laiku Olekos mokinių 
skaičiuje daugiausia tremtiniai. 
Moterų ir merginų turi daugiau, 
negu vyrų.

Olekos mokykloj mokslo me
tai prasideda, kaip ir kitose mo
kyklose, tuoj po Darbo Dienos 
(Labor Day).

Buvęs Mokinys

kų

NAUJOS 
PLOKŠTELES

Leidykla PAŠVAISTĖ tik 
išįpido dvi naujas, Broniaus Bud-
rj.ūno Vyrų Kvarteto (Detroit, 
Mich.) įdainuotas, patefono 
plokšteles: ŠAUKSMAS / ALU
TIS ir TĖVYNEI / SUBATOS 
VAKARĖLĮ..

Kiekvienos,. plokštelės kaina 
$1.75, gi siunčiant paštu po$2.00. 
Užsakymus siųskite:

PAŠVAISTĖ
560 (Grant Avė., 

.......... Brfjo^s 8, N. Y.

• U .

NEBŪK ŽILAS
Stebuklįngoš gyduolės, kurios 

panaikina žilumą, plaukų slin
kimą ir plaiskanaS. šias gyduoles 
privalėtų turėti' kiekvienas, ku
riam žyla, slenka arba pleiska- 
nuoja plaukai. Jos atitaiso žilus 
plaukus. Nėra .nieko už jas ge
resnio iki šiol išrasta.

Kreipkitės neatidėliodami. 
Kaina $2.00. Jeigu nebūsite pil
nai patenkintas, jums pinigai 
bus sugrąžinti.
'PASTABA: Su orderiu siųs

kite ir pinigus, kitaip vaistų ne- 
siunčiam.

FLORAL HERB CO.
Box 305, Dept. 7, Člinton, Ind.

LIETUVIAI 
HELSINKIO 

OLIMPIADOJ
Helsinkio sporto olimpiadoje 

dalyvavo ir lietuvių sportininkų. 
Su Urugvajaus krepšinio koman
da buvo nuvykęs V. Česlinkas, 
tenykštės Liet. Kultūros Drau
gijos sekretorius, taip pat da
lyvavo lietuvių ir su Venecuelos 
krepšinio komanda. Su sovietų 
krepšinip komanda, įjungti į ją, 
dalyvavo, kaip treneris V. Ku
lakauskas, o ’ kaip žaidėjai J. 
Lagūnavičius, St. Butautas ir 
Butkus. Paryžiuje dalyvavę lie
tuviai krepšininkai buvo visur 
NKVD lydimi, ir su jais kiti lie
tuviai negalėjo susitikti, užtat 
bent palydėjo Tautos Himno 
garsais. Griežtoj priežiūroj jie 
buvo laikomi ir Helsinkyje. Kau
nietį boksininką Šociką, Sovietų 
Sąjungos bokso čempioną, Pietų 
Afrikos meisteris patiesė nokau
tu pirmą minutę.

Sovietai šioje olimpiadoje bu
vo pasiryžę žūtlbūt laimėti pir
mąją vietą ir tuo parodyti pa
sauliui ko verta "sovietinė fizinė 
kultūra”. Tiems visiems pasiruo
šimams, kaip teigia sekusieji jų 
sportininkų paruošimą, išleidę 
net 4 milijardus rublių.

viršūnėmis žiūrėjo į dangų ir jos viską 
matė. Jos buvo ramios, kaip riterių 
graviūrose piešiamos.

Kiek kartų čia, padubysiąis, vyko 
istoriniai mūšiai ir istoriniai žmonių 
subuvimai. Įvykdavo ištisų kariuome
nių susidūrimai ir pavienių riterių su
sitikimai. Visokei’iausi susikovimai bei 
bėgimai, kiek arklių kanopos įkerta.

Kunigai nišų buvo čia kariami už 
žmonių raginimą sukilti prieš engėjus.

Ir riteriai jodavo ant baltų arklių.
Jųjų pirmųjų pirmasis, kovojąs 

amžinai ir visur už tiesą, pats galin
giausias ir nenugalimas riteris — ne- 
pakeištinas Don-Kichotas. Su daugeliu 
jautrios sielos mažesnių donkichotų.

Eglės ūžė. > •
Daug pasjlapčių slepia Padubysio 

šlaitai.
Dabar eglės tykios tamsios ir rūs

čios. Ji ir anksčiau bus girdėjusi, kad 
medžiai žmogų atjaučia. Dabar ji pati 
pajuto, kad tai tiesa. .

Anelei sopėjo širdį.
Nepajėgdama pakelti galvos iš tam

sių žolių, ji temato. tik šių nejaukių 
kmynų ir puplaiškių peprielankias vir
šūnės. žiogai visur skraido. Zvimbta-

Krioklių išgraužto padubysio eglės Įėjo skaidri žiogpalaikio gaida, kaip šų- 
buvo tokios aukštos. Kaip irnekasdie-1 vis >ar kaipsgitaros išplėšta styga, Jo
niškos šiandien. Tomis savo aukštomis kių horizontų gamtoje.
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reikalais:ir skelbimų

Baltimore, Md.
Antanas česonis

620 W. Cross St.

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

Brockton, Mass.
Bačiulis A.,

22 Intervale St.

Chicago, III.
Plonas Paplėnas,

4416 So. Hermitage Avė., 
YArd 7-0191

Dayton, Ohio
J. A. Urbonas, 
130^ Lamar St.

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

VI. Pauža, 
9124 Quincy Avė.

Newark, New Jersey
A. S. Trečiokas,

314 Walnut St.

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

Omaha, Nebr.
J. Povilaitis, 

5617 So. 31 St.

Stirnos skubotumu pašoko Anelė. 
Rūbai jos nutėkšti čia pat. Iki jos so
dybos kelios varsnos. Bet tokia aiški 
diena. Kaip matai ji įsivilko į savo rū
bus.

Ji dabar girdėjo skambant bažny
čios varpus, žmonės dar staigiau atsi
liepė keliais posmais, eidami apie baž
nyčią. Vėjas atnešė per erdvę išrovęs 
tą tolimą bažnytinę giesmę ir vogčio
mis ją jai padovanojo.

Jau ir jųjų žemės plotas. Ji — na
mie.

Ją pasitiko, į seną ąžuolą įkeltas, 
rūpintojėlis. Jokio įspūdžip. Nei jai, 
nei jam. Nes jis buvo šaltas.

Šį sekmadienį pirkinių Anelė mo
tinai neatnešė. . ’ .

Apsitvarkiusi kiek išėjo į sodą ir 
sode sutiko klieriką Silvestrą Amžių. 
Tokį gražų ir statų vyrą. Jis galėtų 
prilygti ir karininkui.

Klierikas ėjo į ją ir kažką linksmo 
kalbėjo. .. ;

Anelė sustabdė jį savo žodžiais:
— Tamsta mieste, matyti daug ką 

nauja būsi pramokęs.
Klierikas varėsi per braškių plo

tus.
t

i
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i

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

v
Hamilton, Canada

Antanas Mingėla,
190 Catherine St. S.

Montreal, Canada
Stepas Kęsgailą, 

6882 Beaulieu St.

Toronto, Canada
Jonas Paršeliūnas, 

62 Pauline Avė.

Welland, Canada
Žukauskas Kazys

' 287'/ž E. Main St.

Anglijoje
Dainora Daunoras 
49 Thornton Avė. 
Thurnham Green, 

London W. 4

Australijoje
Povilas Lukošiūnas,

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

Venecuęloje
Antanas Diržys,

Avenida Alayon No. 6 
Oeate

Maracay, Edo, Aragua

—Juk č i a mudu turėjome šian
dien susitikti?

—Galbūt. Daug čia kunigų ateina.
— Aš dar ne kunigas.
— Būsi...
—Dėl tamtsos kaip ir atėjau. Ir 

laukiu. Laukiu.
Jis buvo jaunas, drąsus ir šviesios 

minties žmogus. Jis galėjo staigiai su
mobilizuoti visą savo nebemažą inte
lektą. Šį kartą dėl jos. Gyvenimas bu
vo jo. Ir, deja, prieš jį. Jis per kelias 
nemigo naktis ir rūkomų papirosų pa
dedamas nutarė. Primo: kad visuomet 
turi būti teisingas su savim ir, secun- 
do ... O jo jis ilgai negalėjo surasti.

— Secundo! Vesti Bąklioraitę -... 
Pasidaryti doru ūkininku ir — me

džioti. Koks iš jo kunigas?
Amžius matė, kaip jis puola į be

dugnę. Kai viskas eina po velniais. Bū
ti kųnigu( tai tik pasiekti per kančias. 
Jis buvo dorų principų žmogus.

Jam net šalta pasidarė.
Ir dabar reikėjo veikti ir sakyti.

Anelė buvo čia pat, prieš jį. Kaip išlie
ta. Jis patraukė ją arčiau savęs. Ji net 
atsišliejo nuo jo.>

> — Sakyk, ar tamsta tekėtum už 
manęs?

i

.1

— Būtent?
— Ūkininkams mindžioti braškes. 
Klierikas tuojau davė šuolį į šalį.
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MŪSŲ KŪRYBA

Labai neseniai, tik 1950 m., 
j mūsų literatūrą atėjo nauja 
jėga — tai Romualdas Spalis, 
tais metais išleidęs pirmąją pro
zos knygą — Trylika nelaimių. 
Būtų kiek klaidinga tvirtinti, 
kad toji data reiškia naujo ra
šytojo gimimą: R. Spalis pir
muosius savo prozos darbus 
pradėjo spausdinti periodikoje 
dar Lietuvoje, jo novelių taip 
pat spausdino mūsų tremties 
laikraščiai ir žurnalai, o po Try
likos nelaimių, kur buvo sudėta 
13 humoreskų ir komedijelė (pa
ti didžioji ir, pasakytume, la
biausiai dūrianti humoreska be
ne bus "Kolchozas”), šiais me
tais "Tremtis” Vokietijoje iš
leido didžiulį tomą šio rašytojo 
novelių — Didžiosios Atgailos. 
Stp. Vykintas ”Br. Lietuvyje” 
R. Spalį už šią knygą pavadino 
antruoju lietuvišku Grušu, tai
gi lietuviškosios novelės meistru 
ir pažiba.

Labai gražiai apie jo kūrybą 
yra pasisakęs ir žymusis mūsų 
rašytojas Ignas Šeinius, štai jo 
žodžiai: "R. Spalis gražiai rašo! 
Jo Ežeras, Stirnių Sukilėlis, 
Audra, Likiminė Naktis ir Mo
tina mane stačiai sužavėjo. In
teligentiškas, spalvingas rašyto
jas. Geras psichologas, puikus 
vyksmo komj>ozitorius. Jo rašto 
kalba skambi, ryški, vaizdinga. 
Nedirbtina, natūrali. Personažai 
meniškai gerai atlikti, patrauk
lūs. Vienu žodžiu: nauja žvaigž
dė mūsų grožinėje padangėje. 
Tikra žvaigždė, sava šviesa 
spinduliuojanti.”

Kai pirmojoje savo knygoje 
R. Spalis pajėgė taikliai juoktis 
iš žmogaus lietuvio ydų ir gy
venimiškųjų pritikimų, tai ant
rojoje jis rimtas ir stengiasi įsi
skverbti į žmogaus gilumas, j 
jo sielos tragedijas ir painiavas. 
Meilė, kerštas, charakterių skir
tumai, nesugebėjimas atsispirti 
gyvenimo ir žmonių pakišamoms 
kliūtims, svyravimui, lūžimas ir 
bandymas prisikelti, net prisi
kėlimas, kuris vienus pastato ant 
kojų, o kitus ir sunaikina, tai 
šitos versmės, kuriose klaidžioja 
R. Spalio novelių žmonės. Jo 
novelės žmonių skalė labai mar
ga ir gyva: kunigai, dvarininkai, 
valdininkai, studentai, meninin
kai, darbininkai, tarnaitės, svei
ki ir ligoti, mokyti ir bemoksliai, 
aiškūs ir neperprantamai sudė
tingi, patys sau ardantieji gy
venimą ar kitų stumdomi, nuo 
kitų valios priklausantieji, ener
gingi, užsispyrę ir nepajėgian
tieji kovoti.

Abi knygos parodė, kad R. 
Spalis yra geras pasakotojas, 
moka valdyti dialogą ir pajėgia 
sukurti aiškius žmones. Be to, 
pastaroji knyga, kurios beveik 
visi dalykai imti iš Lietuvos gy
venimo, visu ryškumu rodo au
toriaus didelę meilę savo krašto 
gamtai, nes jos puikių vaizdų 
paberta novelėse gana daug.

"Tremties” leidykla tiek rašy
tojui, tiek skaitytojui bus gra
žią paslaugą padariusi, išleis
dama Didžiąsias Atgailas ne su
skaldytas į kelias knygas, bet 
vienu stambiu tomu: iš jo mes 
jau visapusiškai pajėgiame su- 
sipAžinti su literatūron atėjusiu 
nauju žmogum. Iš kitos pusės, 
kąip jau minėjom, Spalis kritikų 
pripažįstamas subrendusiu rašy
toju, todėl išleidimas stambios 
knygos yra aiškus didesnis nau
jo autoriaus įnašas į mūsų trem
ties prozą:

Nepaisydamas šiandieninių 
nelengvų sąlygų, rašytojas R1. 
Spalis yra kūrybingai ir darbš
tus. Jis ir toliau kuria vis nau
jus. dalykus, o ta pati "Tremtis” 
iki rudens pasiryžusi išleisti tre
čiąją jo knygą —, Gatvės berniu-

K. BARĖNAS

ko nuotykius. Toji knyga žada 
būti žymiai stambesnė ir už 
Didžiąsias Atgailas, net per 500 
puslapių. Joje rašytojas gyvai 
pasakoja apie vieno Kauno prie
miesčio vaikų būrelį. Ten tokia 
gausybė ■ tveniškų nuotykių 
(man yra tekę skaityti rankraš
tį), kad net suaugęs ir juokies ir 
džiaugies, nepajėgdamas atsi
traukti, o jaunimui tai turės bū
ti nepakeičiama knyga, užkre
čianti nuolat besikeičiančiais 
nuotykiais ir jos veikėjų didvy
riškais žygiais. Jeigu kur tėvai 
dar savosios kalbos neprimiršu- 
siems vaikams parūpins ją, no
riu tikėti, kad ji bus tas jau
nąsias sielas užkrečiantis veiks
nys, kuris palaikys lietuvišką 
gyvybę. Jeigu kur nors Chica- 
goje, Sydnėjuje ar Mancheste- 
ryje būrelis vaikų pradės gy
venti Spalio knygos nuotykiais 
— neteks perdaug stebėtis.

Pats rašytojas R. Spalis — 
šviesus, eruditas žmogus. Gimęs 
jis Kaune, ten užaugo ir mokė
si, jau iš pat pradžios mokyklos 
dienų be galo pamėgęs knygą ir 
su ja niekada nesiskyręs. Jis 
medžiodavo knygas, kad tik tu
rėtų ką skaityti, ir tos medžiok
lės sekdavosi, o per savaitę kar
tais perskaitydavo daugiau kny
gų, negu ji turi dienų. Net nu

ėjęs mokyklon skaitydavo pasi
kišęs knygą po suolų, skaitydavo 
be jokios atrankos viską, kas 
tik po ranka pakliūdavo, šitas 
knygų godulys, kaip pats ra
šytojas sako, tai įtaka motinos, 
kuri taip pat niekada nesiskir
davo su knyga.

Tik gimnazijos vyresniosiose 
klasėse R. Spalis pradeda kri
tiškai žiūrėti į savo skaitymą, 
pradeda atskirti knygas. Tuo
met, jau ūgtelėjęs, jis nebepa- 
sitenkino vien dailiąja literatū
ra: skaitė jau ir filosofus.

Baigęs gimnaziją, mokėdamas 
net kelias svetimas kalbas (len
kų, rusų, prancūzų), stoja į Vyt. 
Didž. Universitetą studijuoti li
teratūros, ir čia jį ypač patrau
kia prof. Mykolaitis, prof. B. 
Sruoga, ypač pastarasis, su ku
riuo nenutrūksta ryšiai iki pat 
galo, nes R. Spalis nepasitenkina 
tik paskaitų klausymu, bet yra 
nuolatinis prof. Sruogos veda
mojo teatro seminaro dalyvis, 
godžiai besidomįs teatrine kul
tūra.

Bestudijuojantį jį užklumpa 
neramūs okupacijų metai. Lai
kinai nutrūksta studijos, tenka 
griebtis mokytojo darbo ir slap
stytis. Pirmieji okupantai iš
skaido draugus — suima, išve
ža. Bet ir toje prislėgtoje at
mosferoje, jau karo metu, R. 
Spalis prisiverčia ir baigia stu
dijas jau Vilniaus Universitete.

TUOJ ĮSIGYKIT 
ŠIAS KNYGAS!

Anglų kalbos gramatika
J. Kukanauza __________ 2.00

Altorių šešėly
Mykolaitis - Putinas ____ $4.00

Algimantas I
V. Pietaris ____ ____ -— 1.50

Algimantas II
V. Pietaris______________ 2.00

Aukso kirvis
Juozas Švaistas .__ ._____2.50

Barabas
Paer Lagerkvist____ ____ 2.25

Balutis
J. J. Bačiūno leidinys_____ 1.50

Baltaragio malūnas
K. Boruta______________ 2.50

Beržų pasakos
O. B. Audronė (eilėraščiai) 1.50

Dulkės raudonam saulėleidy
V. Ramonas____________ 3.00

Darius ir Girėnas
Jurgėla ________________ 1.50

Debesys plaukia pažemiu
A. Baronas ____________ 2.50

Didžiosios atgailos
R. Spalis ____________ 3.50

Doleris iš Pittsbųrgho
Stepas Zobarskas _______ 0.80

Gintaro pasakos
Teta Rūta............................... 0.35

Gintariniai vartai
N. Mazalaitė____________ 2.00

Gimtojo žodžio baruose
P. Jonikas----------------------1.50

Kazimieras Sapieha
B. Sruoga____ ■---------------2.50

Kuprelis
Ignas šeinius ___________2.00

Kolektyvinė prausyklą
Vytautas Kastytis _______ 1.00

Kalorijos ir doleriai
Vilius Bražvilius________ 2.00

Lietuvių kalbos vadovas
Red. prof. Skardžius_____ 4.50

Lietuviškos pasakos
J. Balys............ ...................... 2.50

Lietuvių poezijos antologija
J. Aistis ir A. Vaičfulaitis 6.00

Lekučio atsiminimai (jaunimui)
A. ' Giedrius ____________ 1.50

Lietuvių archyvas
Bolševizmo metai _____ 3.00

Lietuvai Tėvynei
V. Nemunėlis , ir VI. Vijeikis 0.50

Lietuva tironų. Pančiuose
B. T. Dirmeikis ir V. Rastenis
(jonas Andrūnas ir Petras
Svyrius) _________-______ 1.60

Visos knygos siunči, 
nigus siųskite:——

Trys gudrūs broliai iškeliavom 
automobiliais pasivažinėti...
Naujiems studijų metams artėjant

Rugpjūčio 24 (L, tuo pačiu
metu kai Chicagoje įvyksta JAV 
Lietuvių Studentų Sąjungos su
važiavimas, Clevelande šaukia
mas studentų skyriaus susirin
kimas painformuoti vietos lie
tuvių jaunimą apie studijų ga
limybes augštosiose mokyklose.

Prabėgus beveik penkeriema 
metams nuo spartesnės tremti
nių imigracijos į JAV, spaudoje 
nugirdome, kad štai vienas ki
tas lietuvis baigė JAV kurį nors 
universitetą, įgijo mokslo laips
nį, pasiliko dirbti mokslinį dar
bą toje pačioje mokykloje ar 
užėmė atsakingą darbą kurioje 
nors įstaigoje.

šiaip jau niekas daug nekal
bėjo apie Amerikos universite
tus, apie tremties jaunimo ver
žimąsi į mokslą. Atvirkščiai, tė
vai puolėsi į fabrikus. Neneigiu 
fakto, kad fabrikai trumpu lai
ku pradėjo tremtiniams susi
kurti pakenčiamą materialinį 
gerbūvį. Bet kad nuo pat imi
gracijos j JAV pradžios nete-

Mėnuo vadinamas medaus
N. Mazalaitė __________ 2.50

Medinis arklys
Eric Williams ___________2.00

Motulė paviliojo
Lazdynų Pelėda _________0.60

Meškiukas Rudnosiukas
Vytė Nemunėlis _________2.00

Namai ant smėlio
J. Gliaudą____ _________ 2.00

Nemunas
St. Kolupaila __________ 2.50

Nuo Imsrės iki Orinoko
A. Sabaliauskas _________2.50

Our Country Llthuania
V. Augustinas __________ 5.00

Princas ir elgeta
Mark Tvvain__ __________  1.20

Pirmas rūpestis
Jurgis Jankus __________ 2.00

Pragaro pošvaistės
V. Alantas_______ ."______3.50

Partizanai už gelež. uždangos
Daumantas ____________ 2,50

Pietų vėjelis
Vytė Nemunėlis _________1.00

Paklydę paukščiai I
Jurgis Jankus__________  2.20

Paklydę paukščiai II
Jurgis Jankus __________ 2.60

Ramybė man
J. Kėkštas...............................0.80

Raguvos malūnininkas
V. Tamulaitis __________ 0.25

San Michael knyga I
Axel Munthe____________ 2.60

San Michael knyga II
Axel Munthe____________ 2.50

šventieji akmenys
Faustas Kirša__________ 2.00

šventoji Lietuva
Jurgis Savickis __________ 3.00

Tėvų pasakos
A. Giedrius -_____________1.00

Tolimieji kvadratai
J. Grišmanauskas_ -_____ 2.00

Tautosakos Lobynas
J. Balys________________ 3.00

Vaikų knygelė
M. Valančius ___ _______ 1.80

Vieneri metai ir viena savaitė
B. Gaidžiūnas ___________1.50

Valentina
A. Vaičiulaitis_____ ___ 2.00

.Varpai skamba
Stasius Būdavęs____ ____ 2.50

žemė ‘
Red. K. Brądūnas ______-4.00

įmos paštu. .Užsakant pi" 
DIRVA,
6820 Superior Avė., 
Cleveland 3, Ohio

Naujosios okupacijos akivaiz
doje jis pasitraukia iš savo kraš
to. Po karo Vokietijoje mokyto
jauja lietuvių gimnazijoje, re
daguoja kultūros žurnalą "Tė
vynės šešėly” ir daug rašo. Pra
dėjęs rašyti dar nepriklausomo
je Lietuvoje, okupacijų metais 
nebepaėmė plunksnos ’į rankas, 
todėl dabar lyg stengiasi ati
dirbti už sugaištąjį laiką.

Miesto vaikas, dar gimnazisto 
metais įstoja į skautus, ir nuo 
tada prasideda jo plačios pa
žintys su Lietuva. Tąi aistrin
gas keliautojas, skersai ir išil
gai prakeliavęs Lietuvos žemę, 
praplaukęs jos vandenis, išsigro- 
žėjęs savo gimtosios žemės gro
žybėmis.

Iš Vokietijos išvažiavo į Ang
liją ir dabar jau keleri metai 
dirba tekstilės fabrike kaip dar
bininkas. šiaip jau, nuvogdamas 
kiek laiko nuo rašymo, dalyvau
ja ir visuomenės gyvenime. Jis 
yra aktyvus literatūros vakarų 
ir kitokių kultūrinių subuvimų 
dalyvis ,o ne kartą ir paskaiti
ninkas.

Visi įsigykite ką tik išleistą 

žinomo rašytojo Stasiaus Bū

davo apysaką

VARPAI SKAMBA
Galima gauti leidykloje. ”LIE

TUVIŲ DIENOS”, 9204 So. 

Broadway, Los Angeles 3, Cal., 

spaudos kioskuose ir "Dirvos” 

administracijoje. Kaina $2.50.

JUOZAS STEMPUŽIS į

kome gilesnio perspektyvinio 
žvilgsnio, kad sutaupytais do
leriais ir pažeista fabrikuose 
sveikata Lietuvos nei išgarsin
sime, nei atvaduosime, nei. at
karsime — kita vaizdi medalio 
pusė.

Kas užvaduos mūsų kultūros 
ir politinio gyvenimo darbinin
kus ir kūrėjus, kas atneš j mū
sų gyvenimą naujų gyvastingų 
polėkių, idėjų, mokslo žinių? 
Ar, manote, jaunuolis, praleidęs 
savo darbingiausius ir kūrybin
giausius metus fabrike, išmokęs 
smarkiausių keiksmažodžių ir 
įsigyjęs vairuotojo leidimą? Ar, 
manote, jaunuolis, lėkdamas 90 
mylių per valandą greičiau, rieda 
į mūsų retų ir brangių kultūros 
darbinininkų ir visuomenininkų 
namus, ar galvotrūkščiais neria 
į graborių glėbį? Atsakymas 
nereikalingas.

Kad asmeninis gerbūvis yra 
mūsų gyvenimo būtinybė, nea
bejoju, bet taip pat tiesa, kad 
metų metai ir toji svetimo kraš
to aplinka, kurioje mes tą ger
būvį ,kuriamės, per greit atima 
iš mūsų jaunimo ne tik fizines 
jėgas, bet dargi jis pasidaro 
bespalvis, neveržlus, dažnai to
limas ir svetimas brangioms 
tautinėms idėjoms, netalkauja 
tėvynės vadavimo darbuose, ne- 

, sidomi mūsų tautine kūryba.
Šita liga ateina pamažėli, ne

skaudžiai, net, rodosi, tokia ma
loni — daug dolerių, automobi
lis, malonios pramogos, išvažia
vimai. Gaila, bet šios ligos pa
sekmes mes pajusime negrei
tai. Kai ateis laikas sugrįžti į 
tėvynę, šia liga sergantieji ne
begrįš į gimtuosius namus. Da
bar, jie, bijodami budrių tėvy
nės sąžinės akių ir draugų prie
kaištų, slepia ligos simptomus 
ir tyli. Ateis baisi valanda, bet 
dar baisesnius regėsime rezulta
tus.

Argi taip greit užmiršome, 
kad tėvynėje palikome, kaip to
je pasakoje, jauniausią brolį 
kvailutį kraują lieti už šventąją 
laisvę, o trys gudrūs broliai... 
iškeliavome j pasaulį automobi
liais pasivažinėti!

Tiesa, šie gudrieji broliai kar
tais dirba tariamai lietuvišką 
darbą, bet ar jie nenujaučia to 
svarbaus didelio tikslo, kurį 
Lietuvių Studentų Sąjungos 
centro valdybos narys V. Ka
volis savo straipsnyje "Studentų 
suvažiavimo proga” taip nusa
ko: "Nei naudinga, nei bet kie
no pageidautina, kad dėl visuo
meninių užduočių pildymo, kad 
ir kaip svarbių (bet dažniau 
momentiškų) būtų paaukota 
ryškioji užduotis būti tautos 
kultūriniu elitu.”

Mokslas yra viena didžiųjų 
šviesų, kuri skaisčiai nušvies 
mūsų tautos kūrybos kelius, pa
laimingai padės atkurti sugriau
tas sodybas ir kultūros židinius. 
Bet klausimas, iš kurios pelkės 
.mes trauksime tąjį elitą, mokslu 
apsišarvavusius mergaites ir 
vyrus, jei šiandien nesiruošia
me. Negi vėl atgimusioje Lie
tuvoje turėsime kviestis.svetim
taučius ekspertus tvarkyti mūsų 
finansus, prekybą, statyti ke
lius, elektros jėgaines, mokyti 
balęto, dainavimo, groti instru
mentais.

Būtų didžiausia gėda tiems, 
kurie dešimtmečius būsime pra
leidę Vakarų Europos ir Naujo
jo Pasaulio miestuose, kur moks
las ir menas pasiekė naujų lai

mėjimų, kurie ten gyvenome, 
visa matėme, bet nieko neiš
mokome. O sugrįžę namo, tar- 
simės esą tokie dideli, taip daug 
žiną, nors, galbūt, būsime net 
nevaikščioję užsienio universi
teto koridoriais, net su sargu 
nepasikalbėję, nes svetimos kal
bos tingėjome, ar tariamai ne
turėjome laiko išmokti.

Šie skauduliai nėra eiliniai, 
bet kasdieniai, svarbūs ir rū
pestį Veliantieji.

Malonu pastebėti, kad tie, ku
rie jau įkopė į universitetus, 
pradeda kviesti ir draugus pa
sekti jų takus; spaudoje pasi
rodo jų dėmesio verti straips
niai, skelbią rimtas ir naujas 
pažiūras mums rūpimo gyveni
mo klausimais. Bet kažkodėl iš 
lietuviškos visuomenės tinka
mos moralinės paramos — susi
domėjimo, paskatinimo pasigen
dame. Gi dažniausia, patys tė
vai gana abejingi, kad vaikai 
siektų mokslo. Jie mieliau ve- 
lyja. kad vaikai eitu su jais į 
fabriką ir padėtų išlaikyti bend
rą šeimos kasą.

Neabejotina, kad jau laikas 
ką nors daryti, nes lietuvių abi
turientų skaičius auga ir jų nu
teikimas siekti augštojo mokslo 
yra vienas svarbiausių uždavi
nių. O ir pradėjusius ir užmetu
sius savo studijas, reikia pa

skatinti grįžti į tą kelią, kurį 
buvo pasirinkę.

Apskritai, reikia sukaupti di
desnį dėmesį mūsų studijuojan
čiam jaunimui, reikia šaukti 
lietuviškąjį jaunimą veržtis į 
universitetus, reikia mėginti su
daryti sąlygas bet neišgalin
tiems studijuoti.

Apibarti jaunimą, kad jis ne
siekia augštojo mokslo yra 
lengva, bet jiesm palengvinti to 
mokslo siekti mes taip pat dar 
nemėginome. Toks sambūris, 
kaip Clevelando Diepholzo gim
nazijai remti draugija, yra nuo
stabi retenybė mūsų pabjuru
siame gyvenime.

Pagaliau, įstaigose jaunimas 
susiras geresnę aplinką, greičiau 
pramoks geros kalbos, įtakin- 
giau galės reprezentuoti Lietu
vos vardą.

Atsiminkime, kad darbininkų 
unijos šiame krašte yra labai 
nacionalistiškai nusiteikusios. 
Kai tuo tarpu įstaigų tarnauto
jai yra labiau internacionalus ir 
todėl kalba apie pavergtų tautų 
išlaisvinimą iš bolševizmo yra 
jų tarpe daug populiaresnė. To
dėl tik jų tarpe galime rasti 
tinkamos paramos ir mūsų kraš
to laisvės kovai.

Tremties jaunimo aukščiau
sias šūkis turi būti mokslas, ke
lias — aukštyn! Jis turi būti 
visuotinis ir sutelktinis, jei at
gimusioje Lietuvoje norime tu
rėti tikrą, o ne tik tuo vardu 
besidangstantį, kultūrinį elitą.

Sielojimasis jaunimo ateitimi 
reiškia ne tik troškimą gero sau 
ir nūdieniam mūsų gyvenimui, 
bet įžvalgiomis akimis matyti 
istorinę ateities sunaikintų ma
terialinių ir dvasinių turtų spar
tų atkūrimą.

„Tremties77 leidiniai
Vienerių metų sukaktis

VYT. ALANTAS

Tremties leidykla Vokietijoje 
per vienerius metus prasimušė 
j mūsų leidyklų pirmąsias vie
tas, turbūt, nė viena mūsų lei
dyklų negali pasigirti tokiu iš
leistų knygų gausumu ir tokiu 
pavyzdingu jų techniniu apipa
vidalinimu, kaip kad Tremtis. 
Ta leidykla įsikūrė lygiai prieš 
metus. Pemiai vasarą pasirodė 
jos pirmoji išleista knyga. Pu
tino romanas "Altorių šešėly”. 
Per tą trumpą laiką Tremtis iš
leido penkias stambias knygas: 
be paminėtų "Altorių šešėly”, 
pasirodė Igno šeiniaus apysaka 
"Kuprelis”, Vyt. Alanto romanas 
"Pragaro Pošvaistės”, R. Spalio 
novelės "Didžiosios Atgailos” ir 
Jurgio Savickio romanas "šven
toji Lietuva”. Sudėjus visas tas 
knygas susidarys arti 2.000 psl.

Lietuvių knygai kelias į vie
šumą niekados nebuvo lengvas 
ir, be abejo, jis nėra lengvas 
tremtyje. Išmesti į rinką per 
metus penkias dideles knygas, 
kitaip sakant, beveik po knygą 
per du mėnesius, nėra paprastas 
dalykas. Juo labiau, kad knygos 
išleistos rūpestingai, įrištos į 
kietus viršelius ir apskritai pa
darytos techniškai be priekaištų.

Tremties leidiniai gali būti bet 
kurios bibliotekos ' pasigrožėji
mas. Tai yra didelis mūsų kny
gos leidybos laimėjimas ' trem
tyje. Aš neabejoju, kad mes su 
pasididžiavimu Tremties leidi
nius parsivešime ir į Lietuvą.

Toėdl ne be pagrindu tenka 
stebėtis Tremties leidyklos įstei
gimo bei tvarkytojo S. Mig
lino energija, patvarumu orga
nizaciniais sugebėjimais bei ko
mercine. drąsa. Juo labiau, kad, 
kiek mums žinoma, Miglinas ne
gauna jokios piniginės paramos

iš šalies. Tiek knygos tiek laik
raštis Tremtis leidžiami grynai 
jo rizika ir atsakomybe.

Skaitančioji visuomenė Trem
ties leidinius sutiko palankiai 
ir, reikia pasakyti, su tam tik
ru nusistebėjimu. Užsimoti leng
va, bet ištesėti, sunku. Iš pra
džios daug kas galvojo, kad gal 
kokią knygą ir pasirodys, bet 
viskas tuo ir baigsis. Tik maž
daug po trečios knygos visuo
menės pasitikėjimas ėmė didėti, 
ir knygos mylėtojai turėjo kon
statuoti su džiaugsmu, jog 
Tremties leidykla nėra tik vie
nos dienos leidykla. Jai užteko 
vienerių metų, kad galėtų įsi
gyti skaitytojo pasitikėjimą bei 
susidaryti rimtos ir energingos 
leidyklos vardą. Tai yra rekor
diškai trumpas laikas firmai 
įleisti šaknis visuomenėje ...

Tremties leidyklos organiza
torius priklauso prie tų žmonių, 
kurie mėgsta daugiau dirbti ir 
mažiau kalbėti. Iškalbingiausia 
kalba yra tada kai leidžiama 
kalbėti patiems darbams. Mig
linas ištesėjo visus pažadus, ku
riuos buvo davęs skaitytojui. 
Skaitančios visuomenės jis tik
rai neapvylė. Jis "didelių daly
kų” nežada ir ateityje. Dabar jis 
leidžia R. Spalio "Gatvės ber
niuko nuotykius”. Tai. bus irgi 
stambi, apie 500 psl. knyga. Ką 
jis leis toliau, nesiskelbia, bet 
mes neabejojame, kad tai bus 
irgi kokia stambi ir. gražiai pa
daryta knyga.

Nuoširdus lietuviškos knygos 
mylėtojas tikrai džiaugiasi 
Tremties leidyklos! per vienerius 
metus nuveiktu darbu.



Ką S. Masytė rašė apie tremtinius ir Lietuvos okupaciją KUO PATEISINTI KALBOS DARKYMĄ

Liepos 10 d. "Dirvoje” Nr. 
28 skaitėme apie Detroit’o Li
thuanian Chamber of Commerce 
sieninį kalendorių, kuris, kores
pondento galvojimu, sudaro rau
svą įspūdį. Kalendoriuje yra ne 
tik visoms tautybėms bendros 
amerikinės, bet ir žydų šventės. 
Tačiau, pasigendama Vasario 16- 
osios ir kitų lietuviškų švenčių. 
Korespondento samprotavimu, 
tai nė kiek ir nenuostabu, žinant, I 
kad Lithuanian Chamber of1 
Commerce valdyboje, greta ži
nomų lietuvių patriotų, yra ir 
tokių žmonių, kaip detroitie- 
čiams gerai pažįstama savo 
rausva veikla advokatė S. Ma
sytė.

■ Liepos 24 d. "Dirvoje” Nr. 30 
rašoma, kad redakcija gavusi 
Stephanie Masis laišką, kuriame 
ji sako, kad skleidžiamos žinios 
apie ją neturi jokio pagrindo, 
tik kenkia jai, jos profesijai ir 
reputacijai. Ji teigia, kad ne
santi rausvos veiklos, pavyzdin
ga darbininkė ir tarnautoja, įsi
traukusi j daugelį socialinių, val
diškų organizacijų ir demokratų 
partijos veiklą. Pastebi, kad ne
santi jokioje rausvoje ar raudo
noje organizacijoje ...

Rugpjūčio 7 d. "Dirvoje” Nr. 
32. "Dar dėl Detroit’o kalendo
riaus” redakcijos rašinyje sako
ma, kad gauta dar du laiškai. 
Vienas pasirašytas "Lithuanian 
Chamber of Commerse of De- 
troit” pirmininko VViliam J. 
Adams, antras — "Lithuanian 
American Citizen Club of Ham- 
tramek” pirmininko Charles J. 
Martin ir sekretoriaus James B. 
Kavolis.

Abiejuose laiškuose tvirtina
ma, k:id šių organizacijų valdy
bų narė advokatė S. Masytė ne
dalyvaujanti nei rausvoje nei 
raudonoje (nei geltonoje!) veik
loje, esanti gera šio krašto pi
lietė, nedalyvaujanti jokioje 
veikloje, kuri galėtų būti laiko
ma priešinga Jungtinių Valsty
bių valdžiai. Kalbamosios orga
nizacijos pačios nevarančios ir 
neremiančios jokios raudonos 
veiklos.

Mano galvojimu, abiejų klubų 
pirmininkų laiškuose pasiaiški
nimo motyvai dėl Vasario 16-os 
kalendoriuje neatžymėjimo, ne
turi jokio rimtesnio pagrindo. 
Teigiu, kad kiekvienas patrijotas 
lietuvis pilnai sutinka su redak
cijos padarytomis išvadomis: 
arba jiems iš viso lietuviški da
lykai yra svetimi, arba jie yra 
priešingi Lietuvos nepriklauso
mybės net paminėjimui — taip, 
kaip yra priešingi ir visi vadi
namieji pritarėjai bolševikinio 
impeializmo, prieš kurį Amerika 
kovoja. Jeigu per 25-rius metus 
"Lithuanian Chamber” nesusi-

VLADAS PAUŽA

dependence Day”, tai patrijotai 
lietuviai turi tvirtų pagrindų 
galvoti ir įtarti. Dėl to nereikė
tų pykti, bet, jeigu daroma ne
bloga valia, pasistengti "nežino
jimų” tuoj išlyginti.

Dėl advokatės S. Masytės 
veiklos geriausiai liudija jos pa
čios 1948 m. "Laisvėje" gegu
žės 26 d. parašytas straipsnis, 

I kurį prašau gerbiamos redakci
jos vientisai perspausdinti, kad 
visi įsidėmėtų, kaip pavergtai 
Lietuvai ir tremtiniams S. Ma- 
sytė kenkė.

Tame rašinyje (jį spausdina
me kalbos netaisę) S. Masytė 
Maskvos tonu aiškina:

šaudys” Lietuvos "okupantą”. 
Tai bus komedija, kokią galės 
surengt savo poniškų vietų Lie
tuvoje netekę pabėgėliai. Tik 
pamanykite: nei Suvienytų
Amerikos Valstijų, nei Angli
jos ar Franci j os valdžios neren
gia jokių teismų jokiam oku
pantui, bet rengs ponai pabėgė
liai! Jie nori būti gudresniais ir 
už mūsų šalies valdžią.

gyvena, darbuojasi, ir visai ne
paiso pabėgėlių ir jokių pro-na- 
cių šauksmų^ Kunigų "Draugas” 
ir vadinamų socialistų "Naujie
nos” talpins tas visas tiradas, ir 
vis puola Masytę.

AR MES DALYVAUSIME 
JŲ KOMEDIJOJE?

Buvo liūdna ir nesmagu, kada 
atvykęs į šį kraštų išgirdau kal
bančius mūsų brolius — senuo
sius ateivitis taip darkyta kalba, 
kaip pvz. laikinu, trajinu, testė- 
nu, pehtinu, karų parkinu ir t.t. 
Tų jaučiau ne aš vienas, bet 
girdėjau daug naujųjų ateivių 
nusiskundimų, kad jie daugeli 
atvejų, nebesuprantu, kų senieji

AR LIETUVA OKUPUOTA?

"Detroite buvo norėta surengt 
debatus su pabėgėliais Tarybinės : 
Lietuvos klausimais. Mat, kaip , 
pirmiaus buvo pranešta, pabė- ] 
gelis A. Tolis kalbėdamas De
troite pasakojo, kad per mūsų 
radiją skelbiamos žinios iš Ta
rybinės Lietuvos esančios ne
teisingos, melagingos, ir t.t., ir 
sakė, kad jis apsiimtų debatuot 
ir prirodyt, kad "ką skelbia Ma
sytė per radiją, ir ką rašo bol
ševikų laikraščiai, yra neteisy
bė". Bet kuomet mes, t. y. aš 
ir Lietuvių Literatūros Draugi
jos 52-ros kuopos komisija, pa
kvietėm juos surengt viešus ir 
rimtus debatus apie Lietuvą, tai 
ponai pabėgėliai pabėgo nuo de
batų. Išsyk ponas Tolįs pasiža
dėjo debatuot, ir debatų suren
gimą pavedė taip vadinamam 
Detroito Lietuvių Organizacijų 
Centrui. Mes pradėjome kviesti 
jų Centro valdybą susitarimui. 
Bet ponai pabėgėliai apsižiūrėjo, 
kad viešuose debatuose jie pra
kiš ir patys save nusimaskuos, 
tai nuo debatų pabėgo; ir pa
skelbė "Drauge” ir "Naujienuo- 
se”, kad jie vieni rengs "teismą 
Lietuvos okupantui”. Juos pa
sekė ir vadinamas Liet. Org. 
Centras, ir atsisakė rengt vie
šus Debatus.

Pažįstu to Centro valdybos 
narius gerb. Medonį ir Šimonį. 
Rodosi, jie yra rimti žmonės, 
bet kodėl jie paklausė kerštų 
pritvinkusių prieš Lietuvą pa
bėgėlių? Jie visi užmiršo, kaip 
jie sako, "neteisingas” žinias 
apie Lietuvą, užmiršo mūsų ra
dio programas, apie kurias pa
bėgėlis Tolis prasišiepė, ir tik 
rengs "teismą”. Teismą, kam, 
prieš ką, ką jie pasodins kalti
namųjų suole? Jų rengiama ko
medija (sorkės) nieko bendro 
nei panašumo ndturi su viešais 
debatais. Jie labiausia bijojo 
susirinkusios publikos nuospren
džio. Jie bijo žmonių, jie papra
tę nesiskaityt su žmonių valia 
ir pageidavimais. Telefonu pasi
kalbant su jais (vienas iš jų 
tai pabėgėlis ponas Dambraus
kas) — sakė, kad ”po diskusijų 
negalima ir nereikia tokių da
lykų leist publikai nubalsuot.” 
Todėl jie rengs, "teismą”, ir 
"teisėjais” bus paskirti tokie 
asmenys, kurie aklai tiki nacių 
propagandai, ir jie išneš nuos- 

pranta pagerbti "Lithuanian In- prendį, ir gal "pakars" ar ”su-

Okupuota šalis būna tada, kai 
svetimos šalies kariuomenė įsi
veržia ton valstybėn, įsteigia 
savo karišką valdžią ir tvarką, - 
panašiai kaip dabar yra Vokie
tijoje. Ar Lietuvoje dabar yra 
rusų kariška valdžia? NE, NĖ
RA! Tą turėtų žinoti ponai pa
bėgėliai ir visi kiti pro-naciški 
elementai. Bet jie vistiek rėkia, 
kad "Lietuva okupuota”. Tai kas 
gi ją okupavo? Ponai pabėgėliai 
prisimena tuos gerus laikus Lie
tuvoje, kai jie tarnavo naciams, 
ir kai Raudonoji Armija vijo 
vokiškus nacius iš Lietuvos, ir 
sykiu ir jiems reikėjo bėgt pas 
Hitlerį. Tai jie ir dabar tebe
sapnuoja apie tą "okupaciją”. 
Visi žino, kad kai Lietuva buvo 
apvalyta nuo vokiškų nacių ir 
jų lietuviškų bendradarbių fa
šistų, Raudonoji Armija pasi
traukė, susiorganizavo pačių lie
tuvių valdžią, buvo balsavimai, 
Lietuvos piliečiai išrinko Seimą 
(arba kitaip — parlamentą). 
Lietuvoje ne kariška, bet civilė ' 
valdžia. Tai kur toji okupacija? 
Ponai pabėgėliai ir kiti pro-na
ciai atsako, kad Lietuvą vistiek 
okupavo Paleckis, Gedvilas, 
Sniečkus ir kiti "raudoęieji”. 
Tai taip pabėgėliai supranta 
okupaciją. Suminėti asmenys 
yra Lietuvos piliečiai, jie ten 
gyveno, juos žmonės išrinko ir 
pavedė tvarkyti visus šalies rei
kalus .Jei pabėgėliai ir to neži
no, tai jie nieko nežino, nes jie 
su vokiečių armija pabėgo pas 
Hitlerį, ir dabar tūli jau net 
atsibaladojo Amerikon, ton 
Amerikon, prieš kurią jie ka
riavo būdami su naciais Lietu
voje. Mes. Amerikos piliečiai, 
dejom visas pastangas, kad 
Amerika laimėtų karą prieš vo
kiškus nacius ir Italijos fašis
tus, o jie padėjo naciams ka
riaut prieš Ameriką, ir dabar 
atvykę Amerikon rengs "teis
mus” prieš tuos, kurie sutriuš
kino Hitlerio armijas ir išvijo 
iš Lietuvos. Pabėgėliai norėjo, 
kad Lietuva būtų Hitlerio "Ost- 
landas”, o jie būtų tarnavę Hit
leriui ir jodinėję ant Lietuvos 
piliečių.

Jei jie surengs tas komedijas 
("teismus”), tai tie "teismai” 
bus sykiu ir prieš Amerikos val
džią, nes Amerika sykiu su So
vietų Sąjunga kariavo prieš Hit
lerį ir dabar turi okupavus dalį 
Vokietijos. Tai "geras” pasitar- 
navimas Amerikai, kurioje jie 
rado sau prieglaudą.

Atsakymas trumpas ir aiškus 
— ne. Jie nenorėjo viešų debatų, 
tai su komedijomis mes neužsi- 
imsime. Nei aš, nei LLD 52-ros 
kuopos komisija, Radio Kliubas, 
nei kas nors kiti nedalyvaus jų 
surengtame jomarke. Tokius 
jomarkus gali rengt, kada tik 
jiems patinka.

Tiesa, kaip buvo paskelbta 
"Drauge” ir "Naujienose”, jie 
yra ’Tnielaširdingi” ir duoda 
mums progą dalyvauti jų jo
marke ('teisme”), ir ginti Lie
tuvos "okupantą”, suprantama, 
Staliną, ir rusių armiją, kurių 
Lietuvoje nėra. Jei jie turėtų 
sveikus protus, tai nebūtų tokie 
naivūs žmonės. Jie turėtų žinoti, 
kad mes esame Amerikos pilie
čiai, ir nesikišam į jokius sveti
mos šalies reikalus. Lietuvos 
valdžia ir tvarka, tai pačių Lie
tuvos žmonių reikalas.

Jie turėjo suprasti, kad debatų 
negalima pakeist vienos pusės 
"teismu”, ir kad iš to "teismo" 
jšeis tik išpūstas burbulas. Pa
galiau, jie turėtų žinoti, kad 
žinios patiekiamos per radiją ne
gali būti išgalvotos, bet paimtos 
iš tam tikrų šaltinių, ir jei būtų 
buvę debatai, man būtų buvę 
nesunku prirodyt jų teisingumą 

1 ir iš kur jos paimtos.
Bet pasirodo, kad ponai pa

bėgėliai nieko nesupranta nei 
apie radiją, nei apie debatus; 
jie tokių dalykų savo gyvenime 
neturėjo, todėl pabėgo nuo de
batų ,ir rengs komediją. Tai 
tikri juokdariai, ir sykiu bailiai. 

Adv. Stephanie Masytė”.
Skaitytojai, susipažinę su ra

šinio turiniu, tesusidaro patys 
vaizdą, kiek adv. S. Masytė pa
darė "gero” ir "naudingo” ko
voje dėl Lietuvos Laisvės. Lie
tuvos, kuri bolševikų rusų kry
žiuojama ir žiauriausiomis prie
monėmis naikinama.

Pastebiu, kad niekur negir
dėjau ir neskaičiau, kur būtų 
adv. S. Masytė savo rausvos 
veiklos viešai atsisakiusi ir Lie
tuvos okupantus bolševikus pa
smerkusi.

Saliamono Baltūsio nuomones, 
konstatavo: iš susirašinėjimo 
duomenų ir teisininkų B. Novic- 
kienės ir S. Baltūsio pareikštų 
nuomonių Centro Komitetas ne
randa nei tiesioginių nei netie
sioginių duomenų, kurie duotų 
pagrindų mestam Broniui Bie- 
liukui kaltinimui. Centro Komi
tetas laiko Bronių Bieliuka be 
pagrindo apšmeižtu”.

Asmenys, kurie apie B. Bie- 
liukų 1950 metais buvo paleidę 
gandus, paprašyti juos patvir
tinti, atsisakė ir privačiais laiš
kais atšaukė, o B. Bieliuko pa
kviesti stoti garbės teisman, vi
sai neatsiliepė. Jų vardus ir pa
vardes skelbti viešumon yra pa
čio B. Bieliuko reikalas.

Iš aukščiau paduotų duomenų 
aišku, jog "Tėvynės Sargo” tei
gimas, kad "liaudininkų turimo
mis žiniomis B. Bieliukas nėra 
Lietuvos darbui ištikimas”, yra 
neteisingas, nes liaudininkai to
kių žinių neturi.

Iš čia aišku, jog ir antrasis 
"Tėvynės Sargo” tvirtinimas dėl 
B. Bieliuko iš L. V. L. S-gos 
suspendavimo motyvų, taip pat 
yra neteisingas ir klaidinantis.

B. Bieliukas iš Liaudininkų 
Sųjungos suspenduotas grynai 
dėl prasilenkimo su organizaci
jos drausme.

Henrikas Blazas
L.V.L. S-gos Centro 

Komiteto pavestas

dio pranešimus lietuvių kalba. 
Tarp kitų būna ir reklaminiai 
pranešimai, kuriuose girdime ir 
tokius sakinius: "Miškinių teat
rai yra ten ir ten ir duoda ge
riausias filmas. Tad imkite sa
vo vaikus, sodinkite į savo karus 
ir važiuokite į Miškinių teatrus".

Arba vėl "ten ir ten toks ir 
toks dileris Džiordžis turi karų 
prekybų. Jis parduoda- geriau
sius karus ir t.t. ir t.t."

Visi žinome, kad lietuvių kal
boje žodis karas tai reiškia muš
tynes — ginkluotų kovų. Tai 
kaipgi lietuviui suprasti, kad su 
karu dar galima yažiuoti arba jį 
pirkti?

Dirbu fabrike kartu su vienu 
buv. lenkų armijos majoru, kuris 
mano atžvilgiu yra labai drau
giškas ir dažnai pakviečia mane 
paklausyti lenkų radio progra
mos.- Neteko girdėti, kad jų pra
nešėjai sakytų "kar”, bet sako, 
wobs, samachod”.

Už tokį mūsų radio pranešė
jų negerbimų savosios kalbos, 

’ mums tenka raudonuoti prieš 
, svetimtaučius.

Būtų daug gražiau ir naudin
giau ,kad mūsų radio pranešėjai 
netik kad patys geriau pasiruoš-

atęiviai lietuviškai kalbą.
Jei sęnieji mūsų ateiviai lei

do sau darkyti gražią savo tėvų 
kalbą, tai juos dar galima ,pa
teisinti. Jie išvyko iš Lietuvos 
tuo laiku, kada ji buvo rusų caro 
priespaudoje. Taigi, jie ne tik 
kad neturėjo galimybės mokytis 
lietuviškai, bet ir iš viso ne
galėjo jokios mokyklos lankyti. 
Dauguma iš jų atvyko bemoks
liai arba šiek tiek pramokę skai
tyti iš mamos, prie ratelio sė
dinčios.

Bet kuo pateisinti naujuosius 
mūsų ateivius, kurie gyyeno ne
priklausomoje Lietuvoje ir ten 
mokslus ėjo, ir tik prieš porą 
— trejatą metų atvyko į šį 
kraštą. Naujieji jau sugebėjo 
net pralenkti senuosius ateivius 
kalbos darkymo atžvilgiu, štai 
pvz., su vienu ateiviu, kuris 
Lietuvoje yra baigęs universite
tą, turėjau tokį nesusipratimą. 
Buvo laikas, kada buvo sunko
ka darbą gauti, taigi apie tai ir 
kalbėjome. Minimas ateivis'man 
sako, esą, X kompanija, ten ir 
ten, statanti didelius plentus ir 
netrukus pareikalaus daug dar
bininkų. Kadangi kalbėjau su 
lietuviu, ir dar baigusiu augštą-| 
jį mokslą, aišku ir galvojau lie- tų eidami prie' mikrofono, bet 
tuviškai. žinau, kad lietuvių kai-*nors retkarčiais suruoštų, kad 
boję žodis "plentas” reiškia su- ir trumpą paskaitėlę apie lietu- 
tvirtintą kelią. Taigi taip su-'vių kalbą Ir kaip reikia kovoti 
pratęs atsakiau savo prieteliui,'su jos darkytojais. Darkytojų 
kad iiš prie plentų statybos tai jau perdaug, net ir iš gerokai 
jau neisiu, nes tai yra man pasimokiusių žmonių. Tik, gaila, 
per sunkus darbas. O kai vėliau kad tvarkytojų labai maža! 
išsiaiškinom, kad jis turėjo gal
voje žodį "plentos”, tai dirbtuvę 

’.— fabriką, tai pasirodė, kad ir
' su naujaisiais nel>e visai galima 

; lietuviškai susikalbėti. Na, čia 
1 dar gal būtų pusė bėdos, bet yra 

dar blogiau.
Detroito lietuviai turi Radio 

klubą, kuris tam tikromis va
landomis duoda per Detroito ra-

Radio Klausytojas

Patark kaimynui

prenumeruoti

DIRVĄ

Atsigaivinimas visiems

AR JAU SKAITĖTE

BARABĄ
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

NEPAKLAUSOMA LIETUVĄ 
NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ leidžia Kanados Lie

tuvių Centro Taryba, apjungianti įvairių 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. I.-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.

"NEMATĖ” OKUPACIJOS

Kai smetonininkai nakties lai
ke su revolveriais užpuolė liau- 
dininkų-socialdemokratų teisėtą 
valdžią, ją nuvertė ir paskelbė 
savo diktatūrą, tuomet pro-na- 
ciai "nematė” okupacijos, ne
rengė ir nerengia teismų. Ir kai 
smetonininkai, nuvertę liaudi
ninkų - socialdemokratų valdžią, 
tuojaus Kaune sušaudė keturius 
nekaltus darbininkus (Požėlą, 
Čiornj, Greifenbergerį ir Giedrį), 
kai šaudė Suvalkijos valstiečius, 
ir visi kalėjimai buvo perpildyti 
kaliniais, tuomet pro-naciai "ne
matė” teroro nei okupacijos 
Lietuvoje. Kai Hitlerio galvarie- 
zai naciai'okupavo Lietuvą, žudė 
Lietuvos piliečius, gyvus degino 
krematorijose, masiniai žudė ir 
dar gyvus šaukiančius pagelbos 
ir pasigailėjimo.vertė į iškastus 
griovius, o kitus vežė Vokietijon 
katorginiams darbams dirbti, tai 
ir tuomet lietuviški pro-naciai 
"nematė” teroro nei okupacijos, 
nerengė teismų prieš Hitlerio 
žmogžudžius ir dabar nerengia. 
Jie pamatė "okupaciją”, kai Lie
tuvos ponai neteko savo dvarų 
ir palocių, kaip įvairūs ponaičiai 
valdininkai - lekeruotais batais 
neteko savo šiitų'vietų, nebegali 
valdyt biedniokų ir-jų išnaudot, 
ir kai dvarų žemė likosi išdalin
ta bežimiams ir ntažažemiams 
valstiečiams, ir t.t., tai dabar 
jiems "teroras” ir "okupacija” 
Lietuvoje. O Lietuvos ' žmonės

NETEISINGA 
INFORMACIJA 

"TĖVYNĖS SARGE”

Bronių

"Jis (B. 
turimo-

"Tėvynės Sargas” 1952 m. 2 
(9) Nr., straipsnyje "Lietuvos 
Valstiečių Sąjungos Kryzė”, 
tarp kitų tvirtinimų, neteisingai 
nušviečiančių Liet. Valstiečių 
Liaudininkų Sąjungų,' palietė 
dalykus, kurie neteisingai ir 
šmeižiančiai nušviečia 
Bieliuką.

"Tėv. Sargas" rašo: 
Bieliukas) liaudininkų
mis žiniomis nėra Lietuvos dar
bui ištikimas. Ir dalykas baigėsi 
tuo, kad liaudininkų c. komite
tas suspendavo trejiems metams 
B. Bieliuko veiklą”.

Buvo tikra, kad 1950 m. pra
džioje B. Bieliukui kai kurių 
asmenų buvo mestas šešėlis 
esant neištikimu Lietuvos dar
bui. Liaudininkų S-gos Centro 
Komitetas pavedė teisininkams 
B. Novickienei ir S. Baltūsiui 
reikalą ištirti, patiekdamas 
jiems visą surinktą medžiagą. 
Abiejų minėtų teisininkų, kaip 
ekspertų, išvados sutapo. Jiedu 
B. Bieliukui mestam kaltinimui 
jokių duomenų nerado, kvalifi
kuodami kai kurių asmenų B. 
Bieliuko adresu paleistus gan
dus, kaip Šmeižtą.

Centro Komitetas iš savo pu
sės taip pat reikalą nuodugniai 
išstudijavo ir padarė sekantį 
nutarimą:

”1951 m. rugsėjo mėn. 16 d.; 
L. V. L. S-gos Centro Komitetas 
inexile, susipažinęs su Broniaus 
Bieliuko apšmeižimo susirašinė
jimu ir priimdamas dėmesin tei
sininkų Birutės Novickienės- ir

B0T7LED UN0ER AUTHORITY OF THE COCA-COLA COMPANY BY

A n d COCA-COLA BOTTI^ING COMPANY
• « 1952. THE COCA-COLA COMPANY
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Keliausi skersai Ameriką — ir visur gamta 
apsaugota

Peržvelgę tautinius parkus 
ir jų būdinguosius bruožus kraš
to rytinėse srityse, dabar per
sikelkime į JAV vidurines vals
tybes, į pačią šiaurę.

Pasiekę Pietinės Dakotos vals
tybę, jos Juoduosius Kalnus 
(Black Hills) užtiksime vad. 
Wind cave tautinį parką. Jis 
įsteigtas 1903 m. apsaugoti 1881 
m. rastus kalkakmenių susifor
mavimus. Nors turistams la
biausiai rūpi pamatyti šiuos po
žeminius urvus, tačiau kiekvie
no lankytojo dėmesį patrauks ir 
žemės paviršiuj, 44 k. mylių 
plote laisvai besiganą bizonai, 
antilopės ar prerijų šunes.

Jei kas pasiilgęs didingo kal
nų grožio ir laukinės gamtos 
su ežerais ir ledynais, reikėtų 
užsukti dar toliau į šiaurės va
karus, j Montana valstybę, į 
Kanados pasienį, kur 1910 m. 
įsteigtas Glacier parkas. Savoj elniai ir kt., o iš paukščių net 
metu pajudėję ledynai šiose sri-l^ŪO rūšių su baltaisiais pelika- 
tyse paliko U formos slėnius ir nais, retai sutinkama gulbių rū- 
kalnų viršūnes. Išnykus didie- šimi, laukinėmis antimis ir kt. 
siemp ledynams, dar užsiliko j Visi jie, savo gausumu ir įvai- 
mažesnieji — jų tėra apie 60 ir 
jie pamažu nyksta. Du šimtai 
ledynų kilmės ežerų žymiai pa
kelia šio parko gražųjį primi
tyvųjį 
arkliais 
mybių 
laukine 
nais, augmenija, su kalnų vir
šūnėmis, pvz., 6654 m. augščio 1 
Logan terpeklis, kur lankytojas 1 
galės gėrėtis visu kalnų gėlių 1 
grožiu. Ypatingai lankytojo dė
mesį patrauks įvairūs ežerai 1 
(Lincoln ir kt.), iš visų pusių I 
apsupti didžiulių kalnų ir kriok- 1 
lių.

Visų šio krašto tautinių parkų 
pažiba tai Yellowstone taut. par- ' 
kas, esąs j pietus nuo Glacier, 
šiaurės vakarų \Vyoming vals
tybės daly, tiksliau be šios vals
tybės dar savo dalimis paliečius 1 
Montanos ir Idaho sritis. Tai 
pats pirmasis Amerikos tauti
nis parkas, įst. 1872 m. VVash- 
burn ekspedicijai ištyrus šios 
srities gamtinius nepaprastu
mus, susidomėta ne tik šiomis 
sritimis, bet iš viso pradėta 
plačiau rūpintis tautinių parkų 
įsteigimu ir jų apsauga. Atrasti 
geizerių baseinai, Yelloivstone 
upės kriokliai, karštieji šaltiniai 
ir kiti gamtos "stebuklai”, ma
tyt, padarė tyrinėtojams didelį 
įspūdį, nes jau už poros metų 
busimųjų kartų džiaugsmui bei 
naudai perleisti šie dideli plotai, 
apimą 3472 kv. mylias arba per 
2 mil. akerių. Kas norėtų juos 
smulkiau pažinti, reikėtų pa
skirti ne vieną dieną laiko.

Susipažinti su visu parko gro
žiu, jo nepaprastai turtinga gy
vūnija ir augmenija negalės pa
tarnauti nei auto mašinos nei 
laivai, bet tik paties keliautojo 
kojos. Tik jodamas arba pės
čiomis keliaudamas galėsi pra
keliauti tuos 900 mylių ilgio 
kelių, kurie išsiraizgę 60 m. 
plote iš šiaurės į pietus ir maž
daug tiek pat iš rytų į vakarus. 
Keliautojas šiame parke susi
durs su gamtos ypatumais, ku
rių stinga kitose šio krašto gam
tos apsaugos srityse.

Parkas turi nemažiau 3.000 
karštų šaltinių ir geizerių ir jų 
kilmė aiškinama vulkaniniu šios 
srities pobūdžiu. Ųgniakalnių 
veikimui aprimus, požeminė "ko
šė” dar ligšiol nėra užgęsusi ir 
štai dėl ko čia aptinkame šiuos, 
geizeriais vadinamus milžiniškus 
verdančio vandens fontanus, ku
rių dalis (Ėxcelsior) kyla į vir
šų apie 270 p. Tie geizeriai 
Amerikoje retenybė ir juos dar 

, užtinkame tik Islandijoje, N.
Zelandijoje ir prie Raud. Jūros.

Kai kuriose vietose šiame parke 
karštas vanduo, pvz. Mammoth 
Hot Springs srity, išsilieja į 
platų baseiną arba teka- didele 
upe. Be geizerių ir kitų karštų 
šaltinių verta susidomėti ir 
Yelloivstone upe su jos pažymė
tinu Grand Canyonu (gamtos 
sudarytu slėniu tarp kalnų) ir 
dviem kriokliais, kurių žemuti
nis savo ūžesiu teikia kokių 
dvylikos simfonijų didingus 
garsus. i

šio Geltonojo Akmens parke 
(Yellowstone pavadinimas sieja
mas su geltoną — y ei 16 w spalvą 
įgyjančiomis vulkaninėmis uolė- 
nomis) tik valdžios apsaugos 
dėka sugebėta išlaikyti nuo ne
gailestingosios medžiotojo ran
kos tūkstančius paukščių ir žvė
rių, kurie parke jaučiasi kaip 
savo šventykloje. Juodieji ir 
pilkieji lokiai, bizonai, antilopės,

gamtovaizdį. Laivais, 
ar pėsčiomis daug gali- 
susipažinti su Glacier 
gamta, įvairiais gyvū-

rumu, praneša kitų panašių vie-. 
tų gyvūnija. Pastaruoju metu, 
siekiant šių gyvūnijų grųžinti į 
natūralias gamtos sųlygas at
sisakyta nuo dirbtino bizonų ir 
lokių maitinimo. Sis didingasis 
parkas veikia nuo birželio ligi 
rugsėjo mėn. vidurio.

Būdami jau ir šiaip kalnuotose 
srityse pasukime dar labiau į 
pietus, į pačių kalnuočiausių Co- 
lorado valstybę ir jos šiaurėje 
užtiksime ne mažiau kaip 65 
Kalnų viršūnes su 10,000 ir dau
giau pėdų augščio. Iš jų augš- 
ciausia Long Beak (14,255 virš 
jūros paviršiaus), šiose 405 k. 
mylių srityse, nuo 1915 (p. va
dinamose Rocky Mountain taut. 
parku, be kalnų daug ledynų kil
mės ežerų, slėnių, vad. canyonų. 
Šalia savo geologinių, botaniškų 
ir kt. nepaprastumų, parkas ypač 
patraukia paukščių entuziastus, 
nes nuolatinių ir praskrendančių 
čia daugybė.

Tos pačios valstybės pietva
kariuose įsteigtas Mėsa Verde 
taut. parkas paskirtas apsaugo
ti pačias žymiausias ii: seniau
sias krašte indėnų gyv. vietoves 
ir kt. pastatus. Visu tai apsupta 
gilių urvų ir randama apie 2000 
p. augščiau lygumų. Iš tų prieš
istorinių pastatų žymiausi — 
Cliff Rūmai, su 200 gyv. kam
barių ir 8 augštais. įdomu, kad 
šioji sritis indėnų buvo jau ap
gyventa nuo 1 metų pr. K. ligi 
1300 m. p. K. Tų indėnų papro
čiai, jų ūkis, menas ir kt. teikia 
medžiagą besidomintiems Šiau
rės Amerikos priešistorine civi- 
.izacija, tad ir nestebėtina, kai! 
Mėsa Verde parkas laikomas 
viena labiausiai vertintinų kraš
to archeologinių vietovių.

Kiek į vakarus, pietinėje Utah 
v. daly, vietoj griuvėsių užtin
kame gamtos suliedintus "ste
buklus”. Tai Bryce Canvon taut. 
parkas, įsteigtas apsaugoti bal
tųjų kalkakmenių susiformavi-' 
mus. Lietus, šaltis ir vėjas juos 

■ yra taip nuostabiai išdailinęs,
• kad visi tie grioviai ir slėniai
• lankytojui teikia pasakiškai ste

buklingą vaizdą, kurį ne taip
l lengva aptikti kur nors kitur, 
i Ta pati Utah dar gali pasigirti 
i Zion taut. parku, kuris vadina

mas spalvų simfonija, čia esan
čios uolos a-odo, kad per 200 ręiil. 
metų šioji sritis daug kartų kito 
savo- gamtovaizdžiu ir klimatu ir 
savo metu buvo atsidūrusi jū
ros dugne; Galima įsivaizduoti, 
kiek daug įspūdžių teikia visi 
tie kalkakmenių kilmės, kalnai, 
uolos, urvai, bedugnės.

Nuo Zion’o ligi Bryce Canyono 
yra 89 mylios, ligi Cedar Breaks

taut. paminklo 86 m. į šiaurę ir 
ligi Grand Canyono 125 m. į pie
tus — visa žioji sritis, sakoma, 
teikia mums visą žemės istoriją 
ir štai kodėl būnant krašto vi
dury ar vakaruose negalima vi
sų tų parkų aplenkti. Tokį Grand 
Canyoną, Arizonos šiaurės va
karuose, stengiasi aplankyti vi
si savo automobiliais vykstan
tieji į Amerikos vakarus. Tai 
sritis 1009 k. m. apimties ir jos 
didelę dalį sudaro Colorado upė. 
Ypač tas upės canyonas-—vienos 
mylios gylio ir nuo 4 ligi 18 my
lių pločio puikiai pavaizduoja 
kaip kito žemė vandeniui ją plo
vus per milionus metų. Nuo 
apačios j viršų kyla fantastinės 
"pilys” ir "šventyklos”, kurių 
uolus daugiausiai spalvotos vy
raujant raudonai spalvai. Saulės 
spinduliams kintant, veikiant 
atmosferinėms sąlygoms, spal
vos kas valandą canyone kinta 
ir galima suprasti, kad čia at
vykę džiaugsis ne tik geologai, 
bet ir eiliniai lankytojai valan
domis negalės atsigėrėti spalvų 
žaismais. Tie gamtos vaizdai il
gai liks jų atminty. ,

Tą patį galima pasakyti ir 
apie N. Meksikos pietrytiniame 
kampe esantį Carlsbad Caverns 
taut. parką, kuris turi didžiau
sius pasauly kalkakmenių urvus 
su trimis augštais, siekiančiais 
1320 p. po žemės paviršium. 
Tiesiog fantastiškai atrodo visi 
tie kalcito ir kt. geologiniai su
siformavimai, požeminės "ka
tedros”, 1300 p. po žeme esąs 
didysis kambarys, tačiau nuste
bę lankytojai su keltu nuleidžia
mi tik 750 p. po žeme. Keturių 
valandų vos pakanka apžiūrėti 
visiems tiems gamtos stebuk
lams.

Ir štai pasiekėme jau pačius 
Amerikos vakarus, nes pakeliui, 
nei Idaho nei Ne vado j e gamtos 
požiūriu nėra nieko ypatinges
nio. Visos Ram. Vandenyno pa
kraščių valstybės turi kuo pasi
girti. Washington v. Cascade 
kalnuose susidursime su Mount 
Rainier taut. parku su jo įžy
mybe, majestotingu M. Rainier 
kalnu, amžinu sniegu padengtu 
ir 14,408 p. augščio. Kalnas turi 
25 ledynus. Aplinkiniuose miš
kuose daug retų medžių, gyvū
nų, paukščių. Ties vandenynu, 
Olympic pusiasaly vėl kitas par
kas, vad. Olympic. Didingi miš
kai su senųjų laikų medžių pa
vyzdžiais (miško pirkliai ir čia 
graso), kalnų ežerai, augmenija, 
gyvūnai ir paukščiai. Visa tai 
teikia retos gamtos idilijos vaiz
dą. Įdomus čia vad. lietaus miš
kas ,kur per metus lietaus gau
nama 142 coliai ir tai miškui 
teikia fantastines formas.

Pietiniame Oregone vėl nuo
stabus gamtos tvarinys — Cra- 
ter Lake ežeras, esąs buv. ug- 
niakalnio kratery, šis mėlynasis 
ežeras, kurio kilmę.niekas tiks
liai negali nusakyti, savo mėly-

IŠ LOS ANGELES
BALF Los Angeles skyrius 

per rugsėjo ir spalio mėn. su
planavo pravesti piniginį vajų. 
Yra sudarytas vajaus garbės 
komitetas, į kurį įeina: prof. 
M. Biržiška, konsulas J. J. Biels
kis, kun. J. Kučingis, teisėjas J. 
Peters, dr. P. Pamataitis, A. 
Skirius, F. Kudirka, J. Stepona
vičius, F. Račkus.

* *
Prof. M. Biržiškai pagerbti 

bankietas, rengiamas A. L. T. 
Los Angeles skyriaus, įvyks 
rugsėjo 28 d, Karls Restorane 
(Vernon & Grenshaw BĮ.). Į 
rengimo komitetų įeina: M. Af- 
tukienė, prof. K. Alminauskas, 
A. Deringienė, A. Dabšys, F. 
Kudirka, dr. P. Pamataitis, A. 
Skirius, M. Starkus, Steponavi
čiai ir J. Uždavinys.

• *
Lietuvių tautinių šokių grupė 

amerikiečių tarpe yra gerai ži
noma. Ji yra užkviesta spalio 
10-11 d. Tarptautinio instituto 
ir spalio 19 d. šokti Civic audi
torijoj, Glendale, Calif. Grupę 
sudaro apie 30 jaunuolių. Jai 
vadovauja L. Zaikienė.

* *
Piknikai Los Angelyje įvyks-

ta beveik kas sekmadieni. Rug
pjūčio 10 d. buvo pirmasis radio 
pusvalandžio piknikas. Rugpjū
čio 17 d. "Lietuvių Dienų” pik
nikas. Šv. Kazimiero parapija 
rengia piknikų rugpjūčio 31 d. 
Arroyo Sėco Parke. Jame bus 
tautinių šokių ir dainų progra
ma.

nais vandenimis, savo grožiu 
buvo net vadinamas aštuntuoju 
pasaulio stebuklu. Visą šio 20 
k. m. dydžio ežero aplinką su
daro parkas su jiems įprastais 
gyventojais ir laukine gamta. 
Pagaliau, Kalifornijoje lengvai 
pasiekiamas Yosemite taut. par
kas vėl sudaro vieną nuostabiau
sių gamtos apsaugos sričių. Ir 
čia ledynai savo veiksmais pali
ko gamtoje pėdsakus, čia sutin
kami vieni gražiausių pasauly 
kriokliai, kurių dalis turi 1612 
p. augščio vandens kritimą. Vie
nas su kitu siejasi dar du par
kai Kalifornijoje— tai Seųoios 
ir Kings Canyon taut. parkai. 
Abu parkai yra 1314 k. m. dy
džio. Seųoia parkas įst. 1890 m. 
apsaugoti milžiniškus to pava
dinimo medžius, vėliau jis pra
plėstas ir su miškais ir kalnais 
teikia daug vaizdų, turi ir di
džiausią kalną JAV — Mt. Whit- 
ney su 14,494 p. augščio. Pati 
didžioji parijo įžymybė tai tie 
milžiniški medžiai, kurių se
niausi turi 4000 m. amžiaus, kai 
kurie turi 300 p. augščio, o jų 
diametras — net 20 pėdų ...

Augščiau apžvelgti 20 parkų 
tai tik dalis visų tų gamtos ap
saugos sričių, kuriomis kraštas 
gali teisėtai didžiuotis, nors vi
sas "kreditas” atitenka ne pa
tiems amerikiečiams, bet gam
tos kūrybai, šalia parkų dar yra 
įsidėmėtinų, taip pat valdžios 
globojamų taut. gamtos pamink
lų ,bet apie juos jau kitą kartą.

Parengė V. AL

* •
Lietuvių Dienų leidykla, kuri 

iki šiol jau yra išleidusi poezijos 
antalogiją "žemė” ir St. Būda
vo apysaka "Varpai Skamba”, 
dabar jau baigia spausdinti prof. 
Mykolo Biržiškos knygą "Lie
tuvių tautos kelias”. Taip pat 
renkama mdežiaga Amerikos 
lietuvių bibliografiniam vardy
nui "žinomieji lietuviai”, kuri 
numatoma išleisti apie Kalėdas. 
Į šią knygą tilps tik tie lietuvių 
visuomenei žinomi asmenys, 
kurie užpildys specialią anketą. 
Dėl adresų pasikeitimų ne 
pasiekiami, todėl prašome 
anketų rašyti į leidyklą — 
L.” — 9204 S. Broadway, 
Angeles 3, Calif.

* *
Rugsėjo mėnesio "Lietuvių 

Dienų” numeris išėjo anksčiau. 
Tuo būdu jis laiku pasieks ir 
tolimas Pietų Amerikos bei Aus
tralijos lietuvių kolonijas, šiame 
numeryje telpa daug iliustracijų 
iš Dariaus-Girėno legionierių 
posto Chicagoje. Taip pat nema
žai nuotraukų iš New Yorko, 
Kanados, Europos ir Australijos 
lietuvių gyvenimo. "L. D.” pren. 
$3.00 metams. Adresas — 9204 
S. Broadway, Los Angeles, Cal.

SAMBŪRIO NARIAMS 
CHICAGOJE

pranešama, kad Sambūrio iškila 
— gegužinė įvyksta rugpjūčio 
mėn. 24 d. (sekmadienį) Thom- 
ton’o miške, prie alaus daryklos 
"Baltoji meška”. Autobusai į. 
Thornton’ą kursuoja kas valan
dą nuo 63-čios ir South Park 
Avė. kampo. Susirinkimo vieta 
10-il vai. prieš piet "Baltoji 
meška" kieme. Esant blogesniam 
orui iškila įvyks patalpose.

Visi kolegos (ės) su draugais 
ir pažįstamais maloniai kviečia
mi iškiloje dalyvauti.

bažnyčios pas kpt. Mitkų — 
3549 W. Vernor Huy, Detroit 
16, Mich.

Ar jau

įstojai į

VILTIES

draugiją?

KARIUOMENES 
MINĖJIMAS 

BROOKLYNE

visi 
dėl 
"Z. 
Los

Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sųjungos pirmasis skyrius 
Brooklyne, rengia Lietuvos ka
riuomenės 34-rių metų įkūrimo 
minėjimo koncertų.

Šis koncertas bu3 iškilmingas, 
turės įvairių programų. Koncer
tas įvyks lapkričio mėn. 23 d. 
Schwaben Hali salėje; 474 Knic- 
kerbocker Avė., Brooklyn 21, N. 
Y.

Visų lietuviškų organizacijų 
Brooklyne nuoširdžiai prašome 
tų dienų kitų parengimų nereng
ti.

Rengėjai

CHICAGIEČIAI, ĮSIDĖMĖKITE

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

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

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 FEDERAL
STIPRIAUSIA TAUPYMO ĮSTAIGA 

AMERIKOJE MOKA AUKŠTA DIVIDENDĄ
TURTAS? ...................... !......  per $31,000,000
ATSARGOS FONDAS ....... „ $ 3,000,000

SWBD MRAL SAM 
AND LOAN ASSOCIATION OF 

CHICAGO
4192 Arčher Avė., Chicago 32, III,

JUSTIN MACKIEVVICH, prezidentas • Telef. VIrginia 7-1141 
įstaigos valandos: Kasdien nuo 9 ryto iki 4 vai. po pietų, 
— ■ ketvirtadieniais nuo 9 ryto iki 8 vakaro,

trečiadieniai uždaryta.
h-

t

IŠLAIŽO VIENĄ MOKINI
Savanoris kūrėjas Jurgis Mit

kūs suorganizavo, Detroite' bū
relį žmonių Vasario 16 gimna
zijos vienų mokinį išlaikyti. Į 
būrelį įeina:

V. Bložė, E. Bložienė, A. Bra
žėnas, Pr. Gobis, G. Gobienė, L. 
Heiningas, P. Heiningienė, L. 
Meškauskas, J. Mitkus, T. Mit
kienė, L. Mikalionis, A. Petru
lis, Gr. Petrulienė, K. Stašaitis, 
A. Stašaitienė, J. Stasys, S. Sli
žys, N. Sližienė, R. Tamulionis, 
P. Varjakojis ir K. Varjakojienė.

ši grupelė žmonių pasižadė
jusi išlaikyti per šiuos mokslo 
metus gimnazijos IV klasės mo
kinį Juozų Simokaitį, kilusį iš 
Kaniūkų km., Raseinių apskri
ties.

WORCESTER, MASS.
MIRĖ MATAS DABRILA ’

Rugpjūčio 15 d. Čia mirė prieš 
t^s metus iš tremties atvykęs 
Matas Dabrila. Prieš kiek laiko 
jis buvo sunkiau susirgęs^ bet 
paskutiniu metu taisėsi.

Matas Dabrila buvo kilęs iš 
Vilkaviškio. Worcesteryje liko 
jo trys broliai ir žmona Ona 
Dabrilienė. Palaidotas rugpjūčio 
18 d.

RAMOVĖS 
VADOVYBE
DETROITE

K. Sųjungos "Ramovė”L.
Detroite skyrius persitvarkė ir 
dabar valdybą sudaro: pirmin. 
pulk. ltn. J. šepetys, kasin. kapt. 
J. Mitkus ir sekret. kap. V. Ru- 
seckas.

Savo būstinę pasirinko, dėl 
patogumo susirinkimams dary
ti, prie šv. Antano parapijos

RAŠOMOSIOS MAŠINĖLĖS
Garsiosios SMITH-CORONA 

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

NEPA-

PRIEKIN!

DIDELIS ŽINGSNIS

TA PATI
KAINA!

DABAR
HIGH

Sohio X-tame 
pastumta iki 

viršija rūšį geriausio gazolino. 
Bet, X-tame dar parduodama už 

paprasto gaso kaina! 
Jei jūs naudojate geriausių gazolinų, yra 

tikra, kad naujas X-tame duos Jums 
visų patarnavimų, kurį gaunate dabar 

ir tai padarys už paprasto gaso kainą.
Dabifl- tik keli labai jautrūs motorai yra 
reikalingi augštesnio octane kuro negu 
naujo high-test X-tane. Tiems, Sohio 

siūlo Sohio Supręme, augščiau- 
sios vertės gasolinų 
parduodamų Ohio

vertė yra 
taško, kur 

io gazolino.



SENIAU IR DARAR
K. S. KARPIUS

APIE "ANTRĄ SKRIDIMĄ"

Prieš išvykdomas atostogų, : 
rašiau Dirvoje apie Dariaus-Gi- i 
rėno skridimo sukaktį. Trum- ■ 
pai užsiminiau ir apie "antrą ; 
skridimą”, kurį surengė sočia- I 
listų Naujienos. Dėl to Naujie
nose kilo didelis triukšmas. Mat, 
Naujienos nenori to antro skri
dimo nei prisiminti, nei kad kas 
kitas primintų. Nuo Vaitkaus 
skridimo, iki šiol Naujienos nė
ra rodos nei karto apie tą žygį 
prasitarusios, ir nedaro metinių 
paminėjimų, kaip daroma Da
riaus ir Girėno minėjimai.

Kodėl "antras skridimas”? 
Minėjau, kad Naujienos visomis 
pastangomis boikotavo ir ardė 
Dariaus'ir Girėno sumanymą 
skristi į -Sietuvą. Tai buvo bur
žujiškas, ne darbininkiškas, ne
reikalingas išmislas ir Naujie
nos nenorėjo, kad lietuviai dar
bininkai tam tikslui aukotų pi
nigus. Bet kai Darius ir Girėnas 
tragingai žuvo, Naujienoms ki
lo mintis surengti savo skridi-' 
mą, išsireklamuoti.

Tuoj Grigaitis griebėsi orga
nizuoti kolonijose "antrojo skri
dimo” komitetus, kai kur pri
viliodamas Dariaus-Girėno skri
dimo rėmimo komitetus tam 
tikslui dirbti. Kitur senieji ko- 

• mitetai atsisakė su Grigaičiu ką 
nors bendro turėti, prisiminda
mi Naujienų pasielgimą su Da
rium ir Girėnu.

"Antras skridimas” vadinta 
dėl to, kad šiuo atveju nebuvo 
nei lakūno nei lėktuvo, tik gera 
mintis ■ Grigaičio galvoje pasi
naudoti Dariaus ir Girėno tra
gedija ir sujaudinta lietuvių vi
suomene. Kita istorija būtų bu
vus, jeigu būtų atsiradęs lakū
nas, kuris būtų sakęs ryžtasi

Pačių Naujienų ir socialistų 
spaudos būdas yra toks, kad kai 
apie jų darbus užsimenama, 
šmeižimu — riksmu nurėkti, kad 
visuomenė netikėtų kas sakoma 
ar rašoma, panašiai kaip daro 
bolševikai.

PAKELIUI Į MONTREAL

Iš Toronto, kelias į Montreal 
eina Ontario ežero šiauriniu pa
kraščiu. Pravažiuojant Trenton 
miestelį, ežere jau pasirodo sa
los, kurių dalis yra labai dide
lės ir apgyventos, matyt jose 
miesteliai ir ūkiai.

Apie 160 mylių į rytus nuo 
Toronto, prie Kingston miesto, 
Ontario ežeras baigiasi. Visas 
platus ežero rytinis galas nusi
driekęs į pietus, kur jau plauna 
New Yorko valstybės krantus. 
Ežero vandeniui toliau tekėti 
telieka siaura upė, einanti šiau
rryčių kryptimi, pavadinta St. 
Lawrence upė (šv. Lauryno).

Upės pradžioje tūno nesuskai
toma daugybė smulkių salukių 
ir didesnių salų, ir ta dalis pa
vadinta "Tūkstančių Salų” sri
timi. Ten įrengta įvairūs ku
rortai. Apie tas salas-salukes 
plauko lavai-laiveliai vėžio ją tu
ristus kanadiečius ir amerikie
čius. Ir laivai vasaros metu da
ro labai gerą biznį.

Dar už 50 mylių St. Lawrence 
upė visai susiaurėja, gal dviejų 
Nemunų pločio.

Iš šiaurės, ties Kingston mies
teliu, yra daugybė mažesnių 
ežerų, kurių dalies vanduo susi
lieja į Ontario ir St. Lawrence 
vandenis.

džiausiąs yra Niagaros kriok
lys.

Bet ypatinga tas, kad tiek 
vandens turinti St. Lawrence upė 
neturi tinkamo vandens kelio iš 
Atlanto į Didžiuosius ežerus. 
Laivų susisiekimas eina įvai
riais perkasais-kanalais, įreng
tais visu Kanados pakraščiu į 
vakarus nuo Montreal. Kadangi 
pati upė, tekedama į Atlantą, 
daugelyje vietų vis smunka že
myn, kai kuriose vietose vanduo 
krinta per kataraktus, 
akmenų. Tose 
laivams iškelti 
tvankos. Ir tik 
vai iš Atlanto
velandą; bet tik maži laivai. Di
desni jūrų laivai, net keleiviniai 
iš Anglijos, plaukia iki Montro- 
alio. Prekiniai Europos ir Kana
dos laivai daugiausia plaukia iki 
Toronto. Karo laivai anais lai
kais, kada dar reikėjo Amerikai 
ir Britanijai savo nesusiprati
mus Amerikos kontinente spręs
ti karu, buvo statyti pačiuose 
didžiuosiuose ežeruose.

pilnus 
vietose įrengta 
ir nuleisti už- 
tokiu būdu lai- 
atplaukia į Cle-

St.

pu-
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Kalbant apie St. Lawrence 
upę, reikia priminti, kad tą 
upę sudaro visų penkių Didžiųjų

pravesti Dariaus-Girėno nebaig- -Ežerl} vandanyg, atiteką iš va-
tą kelionę oru į Lietuvą. Kita j 
pasaka būtų buvus jeigu toks ( 
lakūnas būtų kreipęsis į visuo- - 
menę prašydamas jį paremti, 
visi būtų atsisakę, tik Naujienos 
būtų sutikusios jį remti. Bet , 
buvo visai atvirkščiai: Naujie- . 
nos išsišoko "antrą skridimą” , 
organizuoti, jieškoti — samdyti ( 
lakūnus, rinkti tam tikslui au- ‘ 
kas, pirkti lėktuvą ir t.t.

Žinant Naujienų pasielgimą . 
su Darium-Girėnu, veikėjai šal
tai į tą projektą žiūrėjo, kita i 
spauda jo nerėmė. Grigaitis ke
lis lakūnus, kiek tada lietuvių 
lakūnų buvo, kalbinęs, šiaip-taip 
gavo tūlą James pavarde vyruką, 
kuris sakė esąs lietuvis, ir ren
gė jį skridimui, mokėjo jam al
gą. Paskui vėl, j ieškota kito la
kūno, kol gautas Vaitkus. Kai 
jau buvo išreklamuotas "antras 
skridimas” ir Lietuvoje jau ti
kėta, kad skridimas įvyks, Gri
gaičiui pasidarė nejauku, kad jo 
skridimas neįkūnijamas. Nau
jiem} vadovaujamas komitetas, 
ne lakūnai, pirko lėktuvą, ir visą 
reikalą kontroliavo. (Komitetas 
skaitėsi tik su Naujienomis).

Vaitkui sutikus pagaliau skri
sti, ir nuskridus į Airiją, nusi
leidus pievoje, sutrankytas lėk
tuvas vėliau buvo nuvežtas į 
Kauną (laivu ir traukiniais). 
Kiek žinoma, už tą lėktuvą Nau
jienų atstovai Lietuvoje gavo 
apie $15,000, kas skaitėsi Nau
jienų ir lakūno pelnas. Bet ma
tyt kilo nesusipratimai, kad po 
sugrįžimo Amerikon Vaitkus, 
kur ne kur pasirodęs, tuoj iš 
lietuvių tarpo dingo, ir apie jį 
Naujienos daugiau nenorėjo už
siminti.

Mane ir Dirvą išbarti prisidė
jo ir vienas kitas tų, kurie Lie
tuvoje dalyvavo yaitkaus suti
kime, kai jis kitu lėktuvu buvo 
atskraidintas į Kauną, o jo lėk
tuvas buvo išvežtas laivu. Juo
kingos pamokos, kad laivu į 
Kauną negalima atvykti. Gali
ma, sakysiu, iš Anglijos išvyk
ti laivu, o Kaune atsirasti jau 
lėktuvu. Bet tai smulkmena, ku
ri antrojo skridimo esmes ne
pakeičia.

karų, iš aukštumų, kurios bai
giasi artėjant Atlanto rytuose. 
Tie ežerai yra: Superior (602 
pėdos virš jūros paviršiaus, 1009 
pėdų gilumo), Michigan (580 pė
dų virš jūros paviršiaus, 868 
pėdų gilumo), Huron (580 pėdų 
virš jūros paviršiaus, 702 pėdų 
gilumo), šitų trijų ežerų vande
nys, tekėdami į rytus, per ma
žiuką St. Clair ežerą ir Detroit 
upę susilieja į Erie ežerą, kuris 
yra 570 pėdų virš jūros pavir
šiaus. (Erie ežero gilumas 210 
pėdų). Prie Buffalo, visas tas 
vanduo sueina į upę ir staiga 
krenta daug žemiau, per Niaga
ros krioklį į Ontario ežerą, kuris 
yra jau tik 247 pėdų virš jūros 
paviršiaus, bet kurio gylis yra 
apie 740 pėdų. (Metras yra apie 
31/3 pėdos).

Kaip iš mažų ežerų prasideda 
mažesnės upės, iš šių didelių 
ežerų, tūkstančių ketvirtainių 
mylių ploto, susidaro didinga St. 
Lavvrence upė, tų ežerų vandens 
ištekėjimui vaga į Atlantą.

Ežerams esant vienas už kitą 
aukščiau, jų vandenys iš vienų 
į kitus persilieja įvairiais siau
rais vandenpuoliais, kurią di-

Ilgos kalbos apie vandenkeli
Kanada savo pusėje mažiems 

laivams turi perkasus, ir kalbi
na Ameriką (jau keliasdešimt 
metų), įrengti didiesiams jūrų 
laivams atitinkamo gilumo 
Lawrence upe vandenkelį. 
projektas kaštuotų abiems 
siems apie bilioną dolerių.
Amerikos geležinkelių interesai 
vis pajėgia kongrese iškeliamą 
to vandenkelio sumanymą nu
stumti į šalį. Amerikai šis upės 
kelias yra nuošalus, Kanadai gi 
kaip tik patogiausias, nes di
džiuma pietrytinės Kanados 
miestų ir pramonės liečia St. 
Lawrence upę ir didžiųjų ežerų 
krantus. Kanada pagaliau pasi
ryžo tą projektą vykdyti pati 
viena.

Iš penkių didžiųjų ežerų tik 
vienas, Michigan ežeras, visas 
yra Amerikos pusėje. Kitais vi
sais keturiais ežerais eina Ame- 
rikos-Kanados rubežius.

Artėjant prie Montreal, St. 
Lavrence upė išsiplečia vėl \ 
nelabai platų ežerą, gal kokių 
40 mylių, pavadintą šv. Pran
ciškaus ežeru. Toliau, susiaurė- 
jus vėl į upę, Montrealio srityje 
virsta šv. Liudviko ežeru. Iš 
šiaurės vakarų atiteka didelė 
Ottawos upė, į Dės Deux Mon- 
tagnes ežerą, tas ežeras susi
jungia su Šv. Liudviko ežeru, 
paskui vėl subėga į St. Lawrence 
upę. Kitos dvi šakos iš Dės Deux 
Montagnes ežero teka šiaurine 
puse Montrealio į St. Lawrence 
upę, toliau nusisukančią į šiau
rę. Pats Montreal guli prie iš
plitusios rytų pusėje St. Law- 
rence upės vandenų.

Kanadoje keliauti lengva, 
didmiestį įvažiuojant yra val
diški informacijos biurai, ku
riuose turistas gauna miestų že
mėlapius, žinias apie nakvynės 
vietas ir jų kainas.

DIRVĄ UŽSISAKYTI .

galima ir šiandien, nėra r e ik ak

laukti nei metų, nei mėueah

pabaigos!

TUOJ ĮSIGYKITE NAUJĄ

Balio Gaidžiūno 
knygą

VIENEPJMEKI
IR

VIENASAAM®
šioje knygoje, prišiminimų forma, vaiz

duojami 1940 ir 1941 vergijos metai Lietu
voje.

Knyga 182 psl; Kaina 1.50 dol. Knyga 
gaunama: DIRVA, 6820 Superior Avė., Clo- 
veland 3, Ohio. „.i i

Klaidingi tvirtinimai
Mūsų spaudos apžvalga

Tėviškės Žiburiai, norėdami 
paaiškinti, kodėl mūsų visuome
nėje vis daugiau rodoma susi
rūpinimo dėl VLIKo veiklos, 
taip rašo:

"VLIKo pertvarkymo reikala
vimas kilo ne iš jo darbo trū
kumų, ne iš noro jo pastangas’ir 
darbą padaryti veiksmingesnį jo 
tiesioginės veiklos dirvoje, t. y. 
plačiame pasauly; keliant Lietu
vos laisvės bylą, bet grynai dėl 
kai kurių asmenų bei grupių 
ambicijos ten taip pat dalyvauti 
arba didesnės įtakos įgauti. At
seit, tai grynai partinis užsispy
rimas, kuriam paaukojamas pats 
laisvės kovos reikalas, nes jis 
iššaukia ir antros pusės užsispy
rimą ,o ginčai suėda visą laiką 
ir energiją...” (Tėv. Žiburiai, 
Nr. 32).

Taigi, dėl to partinio užsispy
rimo VLIKo veikloje ir pasi- 
reškė labai daug, trūkumų. Ir 
tik dėl tų trūkumų reikalauja
ma Vliką pertvarkyti ir padary
ti jį visų apjungiančiu organu, 
o ne vienos kurios grupės nuo
savybe.

Tas "antros pusės užsispyri
mas" yra toks didelis, kad, visos 
pastangos iki šiol nedavė jokių 
vaisių..

KURIE PRIETARINGI?

"Bažnyčia paties mirusiųjų 
deginimo fakto visiškai nesibijo 
ir anaiptol nei kiek nemano, kad 
tas sukliudytų jų kūnams pri
sikelti paskutiniąją teismo die
ną. Tūkstančius sudegintųjų 
Bažnyčia yra paskelbusi ir atei
tyje dar paskelbs savo šventai
siais. Pradedant Nerono sodų 
"gyvaisiais fakelais” ir baigiant 
naujausios bedievybės perlais — 
kacetų krematorijumų aukomis. 
Ne Bažnyčia ir ne krikščionys, 
o vadinami laisvamaniai laikosi 
prietarų, manydami, kad jų 
adeptų sudegintieji kūnai' nie
kados nebeprisikels ir tuo būdu 
išvengs jiems siaubą keliančio 
atsiskaitymo paskutiniojo teis
mo dieną. . ■ r

Ne tikintieji,. o bedieviai pa
sirodo tikri ignorantai, kurie 
mano, jog žemėn užkastas kū
nas laikui bėgant išnyksta. .Pa
naši nesąmonė — būk Bažnyčia 
mokinanti; kad mirusieji' atgis 
su tokiais pat kūnais, kokius jie 
turėjo prieš mirdami." (P. Kirs
tukas, Draugas, Nr. 183).

Damušiui pasitraukus, Draugas 
savo vedamajame, tarp kitko, 
taip rašo:

"Kadangi prof. Maceinos iš
keltos idėjos yra dar gyvų dis
kusijų būvyje, tai apžvalginiame 
straipsnyje netenka jų vertinti 
ir svarstyti, kokios visuomeninės 
reikšmės jos turės lietuviškai 
šviesuomenei. Reikia iškelti tik 
faktą, kad pažiūrų skirtumai 
kaikuriais klausimais ateitinin
kų tarpe pasidarė gana junta
mi.” (Draugas, Nr. 187).

Vyt. Gedrimas

Seniausias ir gražiausiai ilius-

truotas. lietuviškos minties žu»

nalas.

MARGUTIS
Įsteigė kompozitorių?

A. VANAGAITIS 
Kaina metams $3.00 

Susipažinti siunčiamas 
dovanai.

6755 So. Western Avė, 
Chicago 36, III.

«.

PAŽIŪRŲ SKIRTUMAI PAS 
ATEITININKUS

Vyr. ateitininkų vadui dr. A.

CHICAGOS ŠEŠĖLIAI
CHICAGOS ŠEŠĖLIAI — žiaurios tikrovės vaizdai. Visas 
pasaulis žino Chicagą, bet netokią', kokia aprašyta CHI
CAGOS SEšĖLfuOSE. Upton Sinclair rašė apie Chicagos. 
lietuvius savo romane RAISTAS, bet netiek 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.
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CLEVELANDIECIŲ DĖMESIUI

K. RAMANAUSKAS 
CLEVELANDE

K. Ramanauskas, Vilties drau
gijos narys, Dr. VI. Ramanaus
ko brolis, savaitei atvyko iš Chi- 
čagos į Clevelandų. Prieš tai lan
kėsi Kanadoj.

ĮSIKORĖ JURŲ SKAUTŲ 
VALTIS NARAS

r
1

LANKĖSI J. SK1NDERIS

RENGIA VAIKŲ 
IŠLEISTUVES l MOKSLĄ

REIKĄLINGAS PIANINAS Pranešimas Pranešimas LANKYKITĖS SAVO KLUBE!

Šių savaitę Neurą savo ūkyje 
rengia vaikų išleistuves į moks
lų. Kviečia atvykti clevelandie- 
čius ir drauge pasilinksminti. 
Adresas: 38 Country Rd.( Brun- 
swick, Ohio.

Čiurlionio ansambliui reikalin
gas geram stovyje esantis pia
ninas. Siūlyti telefonu: HE 
1-4947.

Dirvos redakcija visų cleve
landiečių patogumui praneša, 
kad norintieji savo artimiesiems i 
ir pažįstamiems per laikraštį i 
pranešti apie savo išvykimus 
atostogų, apie šeimos šventes, 
laimingus ir nelaimingus atsiti
kimus, tų gali padaryti nemoka
mai.

Iki kiekvieno pirmadienio va
karo redakcijai pranešti pagei
davimai telefonu ar laiškais, bus 
patenkinti tos savaitės Dirvos 
numeryje.

Už visus skelbimus kų nors 
perkant ar parduodant, rengiant 
koncertus, gegužines ir kt. mo
kama skelbimų nustatytos kai
nos.

Organizacijų susirinkimai, pa
skaitos, paminėjimai, skelbiami 
nemokamai. Tuo gali naudotis 
visos Clevelando lietuviškos or
ganizacijos.

BILIETAI Į SPAUDOS BALIŲ

. Bilietai j spaudos balių jau 
parduodami Dirvoje. Pirmoji į 
spaudos balių bilietus sau ir sa
vo pažįstamiems užsakė p. Mal- 
canienė. Jų tuoj pasekė visa eilė 
kitų clevelandiečių. Apie Dirvos 
ruošiamų -spaudos balių plačiau 
skaitykite 7 psl. spausdinamam 
skelbime.

NORINTIEMS STUDIJUOTI

Pakartinai primenama vietos 
jaunimui ir visiems besidomin
tiems studijų galimybėmis, kad 
š. m. rugpjūčio mėn. 24 d. 11 
vai. 15 min. Lietuvių salėje bus 
platus informacinis pranešimas. 
Karlu prašoma atkreipti dėmesį 
į šio pdiiktadienio (VIII. 22) lie
tuviškąjį radio pusvalandį.

LFK IŠKILMINGAS NARIŲ 
SUSIRINKIMAS

1952 m. rugp. 8 d. čiurlionie- 
čių patalpose įvyko NARŲ val
ties įkūrimas.

Susirinko trylika jūros skau
tų. Valčiai vadovauti ir instruk
tuoti pakviestas jūrų skautinin
kas VI. Petukauskas. Sueigos 
metu jūr. sktn. VI. Petukauskas 
paaiškino jūrų skautų reikšmę 
ir tikslų. Vėliau buvo išrinktas 
valties vadas Emanuelis Jara- 
šūnas.

Jūrų skautai nustatė darbo

Jonas Skinderis su dukterim, 
kuri taip pat gražia kalba lie
tuviškai, pakeliui iš Kanados 
buvo sustoję CIevelande ir ap
lankė savo pažįstamus. Skinde- 
riai yra iš tremties iškvietę virš 
10 tremtinių. Jie gyvena Clin- 
ton, Ind. Aktyviai dalyvauja lie
tuviškoje veikloje.

VISIEMS NEPILIECIAMS

Leonard of Fuerst, Clerk of 
Courts, redakcijai atsiuntė raš-

gaires ir visi ruošiasi trečiajam ir praAo jį paskelbti Msų
jūrų skautų patyrimo laipsniui.! 
Sueigos vyksta kiekvienų penk
tadienį 7 vai. čiurlidniečių pa
talpose.

Norintieji įstoti j jūrų skautų 
eiles kreipiasi j valties vadų ad
resu: 558 E. 102 St. arba tele
fonu M U 1-9469 vakarais.

POVILAS CHALKO — 
ADVOKATAS

Povilas Chalko paskutinioj 
egzaminų sesijoj išlaikė valsty
binius egzaminus ir gavo advo
kato teises. Jis nuolat padeda 
Dirvai jos teisiniuose reikaluose 
ir dažnai patarnauja kitiems 
lietuviams.

REIKALINGAS BUTAS
3 ar 5 kambarių, apartamente 

ar paskiram name. Taip pat ir 
garažas. Maža šeima.

Pranešti: EN 1-4486.

PARDUODAMI NAMAI

TALIS STUDIO
dabar jūsų kaimynistėj 

7106 Superior Avė.
Tel. HE 2-0144

Bet kuriuo laiku, bet kokios 
rūšies foto patarvimas Jums.

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

PARDUODAMI VAISIAI

T. Neuros ūkyje pigiai galite 
nusipirkti vaisių. Atvažiuokite 
šių savaitę, galėsite nusipirkti 
visų vaisių medį ir jį nusiskinti.

Ūkis yra 38 Country Rd., 
Brunswick, Ohio.

Puikus pirkinys, dveji namai, 
vertės $10,000 ir $13,500. Abu 
atskirai ir puikiam stovyje, gau
nami už $8,000 ir $11,000. Ne
toli St. Thomas Aąuinas para
pijos. šaukite: Gerity, SW 
1-9597 arba 9108 Superior Avė.

Modernui portretai, vestuvių, 
likilmių, vaikų ir kitos nuo
traukos.

FOTOGRAFIJOS MEISTERIS 
Europinių žurnalų ir filmų 
žvaigždžių fotografas, dabtr 
CLEVELANDE.

A
-

JIEŠKOMI DARBININKAI PARDUODAMAS NAMAS

Rugsėjo 7 d. 12 vai. Lietuvių 
salėje aštuntai rugsėjo paminėti 
šaukiamas iškilmingas LĖK na
rių susirinkimas.

Susirinkime bus atitinkama 
paskaita ir meninė programa.

Clevelando lietuvių visuomenė 
maloniai kviečiama tame susi
rinkime) dalyvauti.

SVEIKSTA DR. M. VAITĖNAS
Sunkiai susirgęs Dr. M. Vai- 

tėnas pamažu taisosi. Jo pasvei
kimo nuoširdžiai laukia jo ne
mažas būrys pacijentų, draugų, 
o ypač skautai, kuriems jis daug 
padeda.

RAMANAUSKAI SUSILAUKĖ 
DUKTERS

Dr. VI. Ramanausko šeima 
liepos mėn. 24 d. susilaukė duk
ters Rimos-Marijos,

J. VERBELA CLEVELANDE
J. Verbela, gyvenantis Ilolly- 

wood, Fla., savaitei atvyko į 
Clevelandų aplankyti savo arti
muosius.

DAR ŠIANDIEN UŽEIK Į 
DIRVĄ

Mes turime visas naujausias 
knygas, kurios tik išėjo Ameri
koje, Anglijoje, Australijoje ar 
Vokietijoje. Užeik ir nusipirk. 
Aukso kirvis ...................... 2.50
Altorių šešėly .................. i
Balutis ..............................
Baltaragio malūnas ..........
Beržų pasakos ..................
Barabas .....................
Dulkės raud. saulėleidy . .. 
Debesys plaukia pažemiu.... 
Didžiosios atgailos ..........
Doleris iš Pittsburgho .......
Gintaro pasakos ...............
Kdzimieras Saphiega .......
Kuprelis ..............................
Kalorijos ir doleriai ..........
Kolektyvinė prausykla.......
Lietuvai Tėvynei ...............
Lietuva Tironų Pančiuose 
Lietuviškos pasakos...........
Lietuvių kalbos vadovas .... 
Lietuvių poezijos antologija 
Lapės pasaka ...................
Lekueio atsiminimai .......
Mėnuo vadinamas medaus 
Meškiukas Rudnosukas .... 
Motulė paviliojo ...... ........
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 ......
Paklydę paukščiai I 
Paklydę paukščiai II 
Ramybė man...... ’......
Raguvos malūnininkas .... 
San Michael knyga 
šventioji akmenys... 
Šventoji Lietuva ... 
Tolimieji kvadratai 
Tautosakos lobynas 
Tėvų pasakos ......
Vieneri metai ir viena 

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

nepiliečių dėmesiui. Tame rašte 
sako:

"Nuo 1952 metų gruodžio 
mėn. 24 dienos ir vėliau, išsii
mant pilietybės popierius nebe
reikalingi turėti dokumentai va
dinami "Pirmaisiais popieriais”, 
nebent ateivis reikalaus jų ku
riam kitam reikalui, bet ne pi
lietybei gauti. Daugelis ateivių, 
be abejojimo, jų nebeišsiims.

Imigracijos ir Pilietybės įsta
tymo 334 skyrius sako, kad 
ateivis .turįs 18 metų ir čia gy
venęs reikalingus 5 metus, galės 
tiesiai užpildyti pilietybės pra
šymų. Jei kas vistiek norėtų 
gauti kuriam kitam tikslui, kaip 
darbo gavimui ir kt. "Pirmuo
sius Popierius”, jie tai gali pa
daryti”.

Jieškomi vyrai surinkėjai, kū
rikai' padėjėjai. 45 valandų sa
vaitė. Darbas pastovus. Pirma 
ir antra pamaina. Įvairūs prie
dai.

Interior Steel Eųuipment Co. 
2352 E. 69 St.

Dviejų šeimų, 5 ir 5 kamba
riai, modernios virtuvės, prau
syklos. Dvigubi garažai. Kaina 
$12,700.

Šaukite: G L 1-2359, arba —
9311 Wright Ct.

t------------------------------------------------------------ A

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI

Kada jūsų namai arba ra- 
tandai tampa sunaikinti arba 
lugadinti ugnies, kreipkitės 
P. J. KERŠIS, dėl apkainavi- 
•no, ko visada reikalauja 
(raudos kompanijos pirm, 
<u išmoka už nuostolius.

P. J. KERŠIS
509-12 Society for Saving

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

z
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Pay More ?
CLEVELAND TRUST 
PERSONAI LOANS

10 vv-cosr
I £ASy TO ARRANGE

PATIKRINKIT SAVO 
PLAUČIUS

NATIONAL LIMOUSINE SERVICE
Weddings Our Specialty

CAREFUL, COURTEOUS DRIVERS
FULL INSURANCE COVERAGE

2910 EAST 102nd STREET

SW 1-5130

ĮSTAIGOS AUGIMAS!

«ANK rot Ali

Cleveland
Crust Company

$4.00
. 1.50
. 2.50

1.50
. 2.25
. 3.00
. 2.50
. 3.50
. 0.80
. 0.35
. 2.50

2.00
2.00
1.00
0.50
1.50
2.50
4.50
6.00
1.10
1.50
2.50
2.00

2.50
2.50
2.00
5.00

Neseniai Clevelando miesto 
majoras T. A. Burke paskelbė, 
kad X-Rayjrikrinimo.;K,ornitptas 
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 sveikatingumų.

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

PASIKEITIMAI OHIO BELL 
TELEPHONE CO.

Randolph Eide, 22 metus iš
buvęs prezidentu, neužilgo bus 
pakeltas j tos bendrovės garbės 
pirmininkus. Ohio Bell bendro
vės prezidentu bus paskirtas 
John A. Greene, buvęs laivyno 
leitenantas ir vėliau daugelio 
labdaringų organizacijų narys. 
Jis jau 31 metus priklauso Ohio 
Bell lelephone bendrovei..

Šie numatyti pakeitimai buvo 
paskelbti po tos bendrovės di
rektorių susirinkimo. Taip pat 
nauji vadovai išrinkti ir Michi- 
gan Bell bendrovėje.

8 KAMBARIŲ NAMAS, 
tinkamas dviems šeimoms. Ge
rame stovyje iš lauko ir viduje. 
85th East St. ir Wade Park 
Avė. Geras pirkinys už $9.250.—

Eastern Realty 
P. O. Box 259 

Ttvinsburg, Ohio . “
(34)

PARDAVIMUI
7 kambarių atskiras, labai ge

ram stovyje namas, 4 miegamie
ji. Extra prausykla ir dušas rū
syje. Gaso apšildymas, žemi 
taksai. Namas yra, Lockyear gat
vėj. šaukti po 4’tos vai.

1222 E. 73 Place
HE 1-1518

CANDIPATE FOR STATĖ

REPUBLICAN T1CKET

WILBUR H, BREWER

6202 SUfERlOR AVĖ.

Jau ilgas laikas kai lietuvių banke, dėl vietos stokos, 
didelė spūstis. Klijentų patogumui banko patalpų padidi
nimo darbai pradėti ir sparčiai varomi pirmyn.

Kai patalpų praplėtimo darbai bus baigti, visi kli- 
jentai bankinius reikalus galės atlikti labai patogiai.

Lietuvių Bankas yra saugi ir pelninga taupymo vie
ta. Kiekviena knygutė apdrausta Federal Insurance Corp 
iki $10.000.

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

SVEIKINIMAI IR LINKĖJIMAI
r ■ _

mūsų draugams
lietuviams

REPRESENTATIVE ON THE
4

I.J. S AMAS, JEwELER
šveicarišk? ir geriausi Amerikos laikrodžiai

S Laikrodžių taisymas. Brangenybės. Įvairus dovanų
3 pasirinkimas.
g 7007 Superior Avė. Greta Ezella Theatre

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

SUOPIS FURNITURE
EX 1-0911

JIEŠKO PIRKTI PIANINĄ
Jieškomas pirkti pianinas.

Prašome siūlyti telefonu MU 
1-7106 (vakarais).

6921 Wadč Pąrk
Visokių rūšių baldai ir elektriniai bei kitokį reikmenys 
• virtuvei ir kiekvienam Jūsų buto kambariui ■

ŽEMOS‘KAINOS — MALONUS PATARNAVIMAS
’ • *

Patogi vieta apsipirkti lietuviams naujakuriams 
lietuviškoje krautuvėje

THE SUPERIOR SAVINGS 
AND LOAN ASS’N.

6712 Superior Avė. HE

Cleveland, Ohio

Patobulinkit SAVO NAMUS 
vartodami M O N C R I E F

ŠILDYMO ir OHO VĖSINIMO SISTEMĄ
S&

7 »
THE HENRY FURNACE CO., Medina, Ohio

sr

P J SEKSIS
609-12 Society for Savings Bldg—Cleveland, Ohio

OFISO TELEF.: MAin 1-1773. RE?IDENCIJA:a PĘNINSUl.A 2521
Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuoee, kreip

kitės j mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą jvai- 
,-iuose apdraudos-insurance reikaluose.

Sutaisau paskolas pirmo .morgeėio. Patarnavimas ir išpildymą* 
garantuojama Kreipkitės į mane telefonu arba asmeniškai.

~ -■

Pilnai padengta apdrauda UTah 1-4515

WM. DFBBS PAINT3NG CO.
WM. DEBESIS

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

Wiikeiis Funerall Home
Valdžios pripažinta laidotuvių direktorė 

Aldona ^Vilkelis - Wirby
Pilnas laidotuvių patarnavimas

—HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS—

HEnderson 1-9292

Į/

JAKUS S & SON
FUNERAL P9ME

Vėsinamas oras Jūsų >togumui

> Delta E. Jakobų & Wiii.nm J. Jakubs
Licėnšijūoti laidotuvių ’ direktoriai ir balsamuotojai

25 metai simpatingo ir rimto patarnavimo
6621 Edna Avenue ENdicott 1-1763
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PASIRŪPINKIME JAUNIMU
B. G.

VYRIAUSIAS LIETUVIŲ 
KOMITETAS

Katalkybė Rusijoj

Kaip kūrėsi Lietuvoj
ir emigracijoj tvarkėsi ILIKas?

DIRVA
★★★- 
THE FIELD

Redakcijos ir administracijos adresas — DIRVA, 6820 Superior Avenue, Cleveland 3, Ohio.—Telefonas: ENdicott 
1-4486. Redaktorius Balys GA1D2IŪNAS (buto telefonas: GArfietd 1-7406).

Redakcija gavo eilę laiškų, 
kuriuose prašo ryškiau nu
šviesti VLIKo įsikūrimą ir jo 
peršity a rk y m u s e m i grac i j o j e. 
Tenkindami skaitytojų prašy
mus ir pradedame spausdinti 
šj rašinį. Red.

Pačioje vokiečių okupacijos 
pradžioje pradėjus ryškėti tik
riesiems vokiečių planams Lie
tuvoje .eilė lietuvių veikėjų pra
dėjo bandyti sukurti bendrą 
tautos pasipriešinimo centrą. 
Bet pradžioje tatai nesisekė, ka
dangi buvo sunku suderinti at
skirų politinių srovių pretenzi
jas dėl įtakos tame centre.

Nuo seniau Lietuvoje buvo 
ryškios trys pagrindinės politi
nės srovės: katalikų, tautininkų 
ir kairiųjų.

Katalikai formaliai turėjo tris 
partijas: Krikščionių Demokra
tų Partiją, ūkininkų Sąjungą ir 
Darbo Federaciją. Tikrumoje tai 
buvo viena srovė, jungiama ben
dros katalikiškos pasaulėžiūros, 
o trimis partijomis susiskirsčiu
si tik taktikos sumetimais.

Tautininkai — religijos ir pa
saulėžiūros klausimuose liberali, 
nacionalistinė, antimarksistinė 
srovė, ekonominiame gyvenime 
šalininkė racionalaus kompromi
so tarp ekonominio liberalizmo

tinkanti lygiai į vieną, lygiai į 
kitą pusę.

Okupacijos metu nebuvo ga
limybės objektyviai patikrinti 
visų šių mažesnių ir didesnių 
grupių faktišką įtaką bei atra
mą tautoje, o vis dėlto kiekvie
na grupė vertino savo svorį ga
na augštai. Kiekviena srovė bu
vo tos nuomonės, kad be jos 
atstovavimo ir be jos svoriui 
atitinkamos proporcijos bendras 
tautos pasipriešinimo centras 
neturės reikiamo autoriteto ... 
Sunkumas suderinti tas preten
zijas į svorio proporciją bendra
me centre kurį laiką ir trukdė 
tokį centrą sudaryti.

Lietuvos nepriklauso m y b ė s 
pastaraisiais laikais Tautininkų 
srovė buvo laikoma pozicijos 
partija, o katalikai ir kairieji 
buvo opozicijoje. Tuo metu jie 
buvo savo tarpe sudarę politinę 
sąjungą, kuri Lietuvoje buvo 
vadinama "kairiųj ų-katalikų aši
mi”. Bet vokiečių okupacijos 
metu toji "ašis” jau buvo sulū
žusi. Katalikai laikė save do
minuojančia srove ir reiškė pre
tenziją bendrame centre turėti 
arba absoliučią daugumą arba 
bent ne mažiau kaip pusę vietų. 
Valstiečių-įLiaudininkų partijos 
pretenzijoms jie dabar jau aiš- 

| kiai priešinosi, prikišdami šiems,
ir valstybinio dirižizmo, šalinin- Į^ac] pirmosios bolševikų okupa- 
kė įvairių ekonominių interesų cjjos metais daug jų žmonių nu- 
derinimo, priešininkė klasių ko-^jo atvirai bendradarbiauti su 
vos. Taikant jau tarptautinius bolševikais, taigi Valstiečių 
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auginusi perdaug tautos išda
vikų ... Iš kitos pusės Valstie
čiai Liaudininkai (ir Socialde
mokratai) priekaištavo katali
kams netoleranciją, nes jie pir
momis dienomis po sukilimo 
prieš bolševikus beveik vieni 
užgrobę valdžią ir į visas svar
besnes administracijos vietas 
susodinę vien savo žmones, pa
šalindami iš jų net ištikimiau
sius Lietuvai kairiuosius arba 
tautininkus ... Pagaliau, lygiai

pajėgia jaunimo sudominti. O 
tuo tarpu grynai praktinėje 
veikloje, ypač jeigu būtų jun
tamas tikras apčiuopiamas nau
dingumas, šitokiose organizaci
jose galėtų dalyvauti kuopla- 
čiausi jaunimo būriai.

Pastebima, kad naujakurių 
jaunimas, lygiai, kaip ir suau
gusieji, tik nedideliu skaičiumi 
įsijungė į bendrą šio krašto lie
tuvių veiklą, čia gimusieji jau
nuoliai eina sau, o atvykėliai 
tik su savotiškiais bendrauja. 
Sis reiškinys giliai nesveikas. 
Čia gimusieji jaunuoliai bend
raudami su atvykusiais ne tik 
sau laimėtų, kad ir lietuviškos 
kalbos praktikoje, bet ir nau
jai atvykusiems daug gero pa
darytų. Atrodo, kad nauda būtų 
abipusė.

Tur būt dauguma visuomeni
ninkų pritars, kad jaunimo auk
lėjimui tautinėje dvasioje pa
rankiausia būtų kurti bendras 
naujųjų ateivių ir čia gimusių 
Susivienijimo Lietuvių Ameri
koje jaunimo kuopas. Tuo būdu 
ne tik pripratintume jaunimą iš 
jaunų dienų dirbti visuomeninį 
darbą, bet juos sujungtume su 
lietuviškuoju kamienu visam 
gyvenimui. Toks jaunuolis, kurs 
jaunas būdamas pradės SLA 
veikloje dalyvauti, jau visą gy- 
vepimą bus sujungtas su lietu
viškais reikalais, neatitols nuo 
savo brolių, nors likimas jį nu
blokštų ir toliau nuo saviškių.

Kaip tik šiuo metu SLA va
dovybė ypatingai susidomėjusi 
yra jaunimo kuopų organizavi
mu. Tai yra sveikintinas ir ne
atidedamas darbas. Sustiprinę 
jaunimo kuopas ir tam pačiam 
jaunimui padarysime daug nau
dos ir tuo pačiu sutvirtinsime 
šią svarbiausią lietuvių organi
zaciją.

šis darbas nepakeliamas at- ' 
skiriems žmonėms. Juo turi su
sidomėti plačiausi mūsų visuo
menės sluogsniai. Mes gerai ži
nome, kad šia kryptimi jau bu
vo daromi bandymai. Ir jeigu 
jie nedavė didesnių vaisių, tai 
tik todėl, kad visuomenė nenorė
jo suprasti koks čia didelis ir 
svarbus darbas.

A. Survila

0 gal ir gerai, kad taip 
SLA vadai organizaciją tvarko 
— man pasakė vienas narys. 
Tada mes žinosim, kad turim 
tik lietuvišką kooperatinę ap- 
draudos organizaciją ir nieko 
daugiau.

Taigi, esant tokiai SLA padė
čiai, kalbos apie jaunimo kuopų 
suorganizavimą, yra kaip ir nai
vios. Bet jaunimo organizavimo 
klausimai iš viso yra labai ak
tualus ir įdomus. Redakcija 
mielai duos vietos šiems klausi
mams svarstyti ir dėl jų pasi
sakyti. Taigi laukiame.

Redakciją, gavo A. Survilos 
rašinį "Pasirūpinkim jaunimu”, 
tą rašinį spausdiname, nes pir
moji jo dalis, kur kalbama apie 
reikalą jaunimui susiorganizuo
ti, teisinga. Bet antroji rašinio 
dalis, kur numatoma, kad klau
simas bus aptvarkytas, jei jau
nimas susiorganizuos į SLA kuo
pas, yra perdaug neaiškus ir 
diskutuotinas.

i

Didžioji dalis senųjų ateivių 
į SLA žiūri, kaip į visokios lie
tuviškos veiklos šaltinį. Didžioji 
dalis naujųjų ir dalis senųjų į 
SLA žiūri tik kaip į lietuvišką 
apdraudos ėrganizaciją.

Iš SLA vadovybės per pasta
ruosius kėlerius metus beveik 
nebuvo jokių'pastangų kuo nors 
jaunimą sudominti ar patrauk
ti. Visiškai nebuvo rūpinamasi 
jaunimo vadų paruošimu. Nieko 
konkretaus' nematyti ir dabar, 
išskyrus vieno kito pasisakymą, 
kad reikėtų jaunimą pritraukti. 
Bet tas nepadaroma vien tik 
žodžiais, apeliavimu j visuome
nę. Tą lengviausia padaryti, ar 
teisingiau pasakius, nieko neda- 
ti....

Organizacija, kuri turi nema
žus materialinius išteklius visad 
galėtų šį tą naujo ir patrauk
laus išgalvoti. Bet stebint SLA 
veiklą galima teigti, kad kei
čiasi laikai, keičiasi reikalavi
mai, o SLA vis tebeveikia tais 
pačiais' metodais, kokie buvo ir 
šio šimtmečio pradžioje. Gi nau
jai ateinantieji tą mato ir įieš
ko ko tai naujesnio, dinamiš- 
kesnio, gyvenimiškesnio, pa
trauklaus.

Stebint šių metų SLA seimą 
buvo galfmajsusidaryti nuomonę, 
kad baigiama ateiti prie upės, 
per kurią greiti dar nėra nė 
pastatyto ir net nė apgalvoto 

. tilto. Kaip bus persikelta j kitą 
pusę upės^ kai išmirs tie, kurie 

i SLA organizacijoj jau dirba po

50-40-30 metų, niekas neįžiūri. 
Gyvenama, kaip tradicinių ba
jorų, senais, skambiais nuopel
nais. Bet toks gyvenimas, be 
aiškios ateities, organizacijai 
žalingas. Suvažiavime labai bu
vo stropiai žiūrima, kad įvai
riose komisijose išsilaikytų tie,, 
kurie jose buvo ir prieš 30 metų, 
bet niekas "nepagalvojo,” kad 
yra tūkstančiai naujų gyvento
jų, kuriuos reikia organiškai į 
veiklą įjungti. Įjungti ne vien 
iš jų surenkant apdraudos mo
kestį, bet ir kitokią veiklą or
ganizuojant.

(sudaryta daugiausiai tautinin
kų ir iš dalies kairiųjų jaunimo), 
Lietuvių Frontas (sudarytas 
daugiausiai katalikų jaunesnių-f 
jų veikėjų — kovos organizacija 
su palinkimu tapti nauja kata
likų politine organizacija), Na
cionalistų Partija (daugumoje 
tautininkų — kuriuos pirma pa
vadinome Nacionalistais-Radika- 
lais suorganizuota politinė orga
nizacija, vokiečių okupacijos 
pradžioje gavusi leidimą oficia
liai veikti, bet nesutikusi būti 
aklu okupantų įrankiu oficialiai 
uždaryta ir perėjusi į pogrindinį 
veikimą, tapdama pirmoje eilėje 
kovos su okupantais organiza
cija) ir pagaliau Vienybės Są
jūdis (taip pat iš katalikų sluog
snių suorganizuota maža grupė, 
rodžiusi tendencijos ne tik ko
voje, bet ir politiniuose sieki
muose arčiau bendradarbiauti 
su kitomis politinėmis grupė
mis). Kadangi šitos organizaci
jos kaip tik ir buvo skirtos pir
moje eilėje kovai su okupantais, 
tai jų dalyvavimas bendrame 
pasipriešinimo centre taip pat 
buvo reikalingas. Tačiau ir šios 
organizacijos mažiau ar daugiau 
turėjo ir politinių savo atspal
vių, todėl jų dalyvavimas centre 
savaime turėjo sustiprinti vienos 
ar kitos pagrindinės politinės 
srovės svorį...

Svarbiausias reikalavimas ben
dram pasipriešinimo centrui su
kurti buvo, be abejo, savitarpi
nis pasitikėjimas ir sutarimas. 
O tą savitarpinį kompromisą, 
net ir okupantų priespaų7 
doje, nebuvo galima vienu 
užsimojimu surasti ir sutarti. 
Bet laikui bėgant to vis dėlto 
pasiekta.

' Pradžioje katalikiškosios gru
pės nesutiko eiti į bendrą centrą 
be absoliučios daugumos garan
tijų. Ir todėl, po ilgų pasikalbė
jimų, laikinai tapo sudarytas 
centras tik iš kairiųjų ir tauti
ninkų srovių, be katalikų srovės, 
t y., į tą centrą įėjo Valstiečių 
Liaudininkų Sąjungos, Socialde
mokratų Partijos, Tautininkų 
SkjUngos (Nacionalistų-Libera- 
lų) ir mūsų pavadintų Naciona- 
listų-Radikalų grupės (į pogrin
dį veikti nuėjusios, okupacijos 
pradžioje oficialiai bandžiusios 
veikti Nacionalistų Partijos) at
stovai. Kiek vėliau į tą centrą 
įstojo ir Laisvės Kovotojų Są
junga (tautininkų ir iš dalies 
kairiųjų jaunimo sudarytoji ko
vos organizacija), šis veikimo 
centras buvo pavadintas — VY
RIAUSIAS LIETUVIŲ KOMI
TETAS. Jo pirmininku buvo as
muo, save laikęs nesurištu su 
jokia politine grupe.

Iš katalikų srovės organizaci
jų tuo metu aktyviau veikė Lie
tuvių Frontas. Buvo tvirtinama, 
kad šitos-organizacijos iniciaty
va yra sudaryta TAUTOS TA
RYBA. Tačiau tos Tautos Tary
bos veikimas liko nepastebimas 
ir vyravo įsitikinimas, kad Tau
tos Taryba yra tik antra Lie
tuvių Fronto iškaba.

Vyriausias Lietuvių Komite
tas iš karto “plačiai užsimojo. 
Tuoj buvo suorganizuotos ketu
rios apygardos: Marijampolės/ 
Panevėžio, Šiaulių ir Vilniaus. 
Jų uždavinys buvo — gauti visas 
žinąs“ iš' kiekvienos Lietuvoš 

centrui, 
iš cent-

politinės diferenciacijos termi
nus, gal geriausiai tiktų srovę 
vadinti Nacionalistais-Liberalais. 
Iš šios srovės savo laiku buvo 
atskilusi dalis, pasižymėjusi ma
žesniu kompromisingumu beveik 
visuose politiniuose klausimuo
se. Norint šią grupę pavadinti 
tarptautiškai suprantamesnių 
vardu, tai gal geriausia tiktų ją 
vadinti Nacionalistų - Radikalų 
vardu. Taigi ir ši srovė faktiškai 
turėjo dvi atskiras grupes.

Kairioji srovė susidėjo iš dvie
jų žymesnių partijų— Valstie-1 katalikai, lygiai kairieji turėjo 
čių Liaudininkų ir Socialdemo-' visą eilę "sąskaitų” su tautinin

kais už nepriklausomybės laikus, 
kada ir katalikai ir kairieji buvo 
opozicijoje...

Atrodytų, kad Lietuvos poli
tinės grupės nepaprastai daug 
reikšmės skyrė "valdžios pasi
dalinimo” klausimui kaip tik tuo 
metu, kada visa valdžia buvo ne 
jų, o okupantų rankose... Visi 
tą gerai suprato ir todėl, nežiū
rint natūralaus partinio egoiz
mo, visi jautė būtiną reikalą su
sitarti ir bendrą pasipriešinimo 
centrą sudaryti. Kaip jau mi
nėta, politinės grupės savo pre
tenzijas į didesnį svorį tame 
centre motyvavo ne savu val
džios troškimu, o pirmoj eilėj, 
susirūpinimu,, kad tas centras 
būtų pakankamai autoritetingas. 
O tam, jų tvirtinimu, reikėjo, 
kad svorio santykis atitiktų to 
meto tautos sroves, kurių rea
laus svorio, deja, nebuvo galima 
objektyviai patikrinti...

Tuo pačiu metu, šalią politinių 
partijų, jau pradėjo kurtis ir 
pasipriešinime prieš okupantus 
jau pasireiškę naujos organiza
cijos, kurios buvo grynai kovos 
organizacijos, ne politinės parti
jos tikra to žodžio prasme. Tai vietos ir tuoj perduoti 
buvo: Laisvės Kovotojų Sąjunga Taip pat, gautas žinias

kratu. Pirmoji iš jų laikė save 
partija, liberaliai demokratine. 
Ji laikė save atstove smulkių ir 
vidutinių ūkininkų bei ekono
miškai silpnesnių sluogsnių at
stove. ši partija laikė save bro
liška partija su lenkų tVitos’o, 
Rumunų Maniu, Bulgarų Petko- 
vo partijomis ir iš dalies su 
prancūzų radikal-socialistų par
tija, tačiau tai nebuvo visiškai 
tikslios analogijos. Socialdemo
kratų partija buvo, galima sa
kyti, klasiškiausia Lietuvos so
cialistinė partija, laikiusi save 
II internacionalo dvasinėje šei
moje, kurios-vadai, tačiau.buvo 

.caristinės Rusijos laikų social
demokratų - menševikų srovės 
auklėtiniai ir į bendravimą su 
Vakarų Europos sociąlistų cent
rais nebuvo aktyviai įėję. 
P,rie kairiosios srovės būtų ga
lima priskaityti dar nedidelę 
grupę, kuri vadinosi Ūkininkų 
Partijos vardu, bet iš esmės tai 
jau nebuvo tikra to žodžio pras
me kairi grupė. Ją tektų sta-. 
tyti tarp Valstiečių-Liaudininkų 
ir Tautininkų (mūsų čia pava
dintų Nacionalistų - Liberalų) 
grupės ir ji, kaip pereinamasis 
Itiuansas, galėtų būtų skaitoma

ro, tuoj perduoti į visas apygar
dos vietas. Pačiame centre dar
bas buvo padalintas į eilę ko
misijų. Ir kada jau buvo pa
kankamai susitvarkyta viduje, 
buvo pradėta megzti galimai 
tampresnius ryšius su užsieniais. 
Tuo tikslu 1943 metų vasarą 
buvo pasiųstas slaptas atstovas 
į Švediją. Jis ten įsikūrė ir visą 
vokiečių okupacijos laiką akty
viai veikė informuodamas pa
saulį, esantį už vokiečių kont
rolės ribų.

Vyriausias Lietuvių Komite
tas atidžiai sekė visą tuometinį 
Lietuvos gyvenimą ir kiekvienu 
atveju reaguodavo tiksliausio
mis priemonėmis, kurias buvo 
galima panaudoti. Buvo sureda
guojami memorandumai, kuriuos 
okupacinėms įstaigoms įteikda
vo vokiečių dar teleruojamos' 
lietuviškos įstaigos, leidžiami

Dažnas mūsų darbuotojų, kai 
pradedama kalba apie čia gy
venantį jaunimą, daro beviltiš
ką sprendimą, numodamas ran
ka ir netikėdamas, kad dar būtų 
galima ko nors rimtesnio patiek
ti.

Jau pirma viso l^o mes tu
rime pripažinti, kad panašios 
nuotaikos yra mums giliai kenk
smingos. O be to, dar, kas svar
biausia, jos ir nėra visai pa
grįstos.

Jeigu ir sutiksime, kad dalis 
mūsų gerų patriotų lietuvių tė
vų vaikų jau beviltiškai mums 
dingo, tai toli gražu negalima 
pasakyti to paties lygiai apie 
visus.

Ypatingai organizuotoji, su
sipratusi visuomenė turi kreipti 
dėmesį į tuos jaunuolius, kurie, 
taip tariant, yra "pusiaukelyje”. 
Jeigu skatinančioms nutautėti 
aplinkybėms bus ir toliau leista 
nekliudomai veikti, tai, žinoma, 
ir ta dalis mūsų jaunimo, kuri 
šiandien dar neprarado savo tau
tinių nuotaikų, laiko bėgyje ga
li pasidaryti jau visai abejinga 
lietuviškumui.

Pirmoje gilėje šiuo žvilgsniu 
galima pasitikėti šeima. Bet, de
ja, šeimos ne visados pajėgia 
stipriai ir autoritetingai veikti. 
Visuomenės parama šeimos ko-

voje dėl jaunimo tautinėje dva
sioje išauklėjimo šiais laikais 
yra būtina.

Jau esamos jaunimo organiza
cijos savo tautai atliekia didelį 
darbą sulaikydamos jaunimą 
nuo ištautėjimo. Sunkiausia es
ti toms šeimoms, kurios atsidu
ria toli nuo savo tautiečių ir 
kurių jaunimas esti dažnai pri
verstas bendrauti tik" su svetim
taučiais. Išmintingai galvoją tė
vai stengiasi net apleisti tokias 
gyvenvietes, kur jaunimui grę- 
sia pavojus ištautėti.

Jeigu svarbu jaunimui pasto
viai sekti lieutvišką spaudą, da
lyvauti lietuviškuose parengi
muose tai dar svarbiau būtų su
teikti progos jaunimui nuolatos 
rūpintis lietuvių bendrais rei
kalais. žodžiu, svarbu jaunimą 
įjungti į lietuvių organizacijų ir 
draugijų nuolatinę veiklą.

Visa bėda, kad daugelis or
ganizacijų tik "šventadienį” 
veiklą praktikuoja.

•Tad ir kyla mintis, ar nebū
tų geriau jaunimą įjungti į 
bendrą, kasdienį ir praktišką 
darbą. Ir dar svarbu, kad jau
nimas dalyvautų kuo didesniais 
būriais fokioje veikloj. Partiniai, 
sroviniai ar panašūs pradai daž
nai suskaldo jaunimą nedidelė
mis grupėmis, kurios kartais ne

šia tema vokiečių laikraštis 
”Kirche in der Welt” duoda pla
tų straipsnį, paliesdamas ir lie
tuvius katalikus. Atpasakojame 
jo pagrindines mintis:

Katalikų bažnyčios Rusijoje 
galvos, arkivyskupo von der 
Ropp, sekretorius, Mgr. Ohalo - 
Koulak, 1929 m. Varšuvoje pa
skelbė straipsnį apie katalikų 
bažnyčią buvusioje Rusijoje, pa
gal kurį ji turėjusi gerai įreng
tas bažnyčias, buvo išvysčiusi 

i nuostabią socialinę veiklą ir*sa- 
:vo kunigiją, seminarijas, licėjus 
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kontaktai ir kt. Kiekvienu to
kiu atveju VLK nariai slaptai 
susirinkdavo ir bendrai aptar
davo, kas ir kaip! turi būti pa
daryta. Komiteto veiklai buvo 
renkama gėlimai tikresnė me
džiaga iš įvairių vokiečių įstai
gų, kurios planavo amžiną Lie
tuvos okuįūciją. VLK posėdžiai 
buvo kviečiami pagal reikalą. 
Pirmininkas galėjo atlikti tik 
eilinius, bėgamuosius reikalus. 
Toj pačioje vietoje buvo ven
giama nuolatos susirinkti, bet 
kai reikalai pradėjo spausti, 
kartais tekdaVo į savaitę ir po 
kelius kaltus posėdžiauti toje 
pačioje vietoje. Darbas Komi
tete ėjo>sklandžiai. Nė vieno 
klausimo nebuvo, kuris išdisku
tuotas‘nebūtų priimtas vienbal
siai.

Vyriausias Lietuvių Komite
tas veikė nuo 1942 m. iki 1943 
metų lapkričio mėn., kada būva 
suorganizuotas Vyriausias Lie
tuvos Išlaisvinimo Komitetas, į 
kurį įėjo’ jau visų politinių sro
vių veikėjai

(B. d.)

iš savo ūkių gerai aprūpinti. Ar
kivyskupo buveinė buvusi Mo- 
hiliove, o daugumas katalikų — 
buvusios Lenkijos plotuose, kas 
sudarė ir kai kurių sunkumų, 
nes dažnai katalikybė sutapusi 
su lenkybe.

Paskutiniais 19 amžiaus me
tais įvyko žymių atsivertimų į 
katalikų tikėjimą, jų tarpe mi- 
nisterio pirmininko Stolypino 
pusseserės, Natalijos Očiakovos. 
Ji įsteigusi Petrapilyje Romai 
ištikimą rytų apeigų bažnyčią. 
Romai ištikimų unitų misijas 
rėmė Mgr. Septickis, o tolesnė 
tos bažnyčios raida buvo 1917 
m. aptarta sinode, kuriam va
dovavo tik ką iš Sibiro grįžęs, 
1914 m. ten ištremtas, Leonidas 
Fiodorovas.

Spalio revoliucija katalikuose 
sukėlė vilčių, kurias vėliau teko 
palaidoti. Iki tol’ katalikų baž
nyčia matė savo didžiausią prie
šą pačiame rusų imperatoriuje. 
Paskelbus po revoliucijos tikybų 
lygybę ir nusilpus ortodoksų 
bažnyčiai, buvo tikėtasi,. kad 
naujoji ' vyriausybė bus labiau 
tolerantiška kataliku tikėjimui.

Nors 1919 m. arkivyskupas Springovičius. Nors lietuvių 85% 
von der Ropp su savo bendra
darbiais buvo ištremtas, katali
kų kunigija ir tikintieji jautėsi 
gana laisvai. 1920 m. Apaštališ
kasis Sostas įgaliojo Mįjr. Ropp 
sueiti su Maskva į kontaktą. Jis 
prašė jam leisti grįžti j savo pa
reigas, o katalikams suteikti 
tam tikras laisves. Nors jis ne
gavo jokio atsakymo, 1922 m. 
Vatikanas gavo leidimą pasiųsti 
į Rusiją padėti badaujantiems 
misiją iš 11 kunigų,, kuriai va
dovavo amerikietis kun. Walch. 
Misija liko Rusijoje dvejus me
tus ir naudojosi visiška laisve.

Tais pat metais Genujoje su
sitiko kardinolas Gaspari ir so
vietų pasiuntinys čičerinas. Jų 
pokalbis liko be pasekmių, taip 
pat, kaip ir kito Vatikano pa
siuntinio pastangos Maskvoje.' 
Bet jau kitais metais, 1923, ar
kivyskupui Cepliakui, Mgr. But
kevičiui ir 14 kunigų buvo iškel
ta byla. Butkevičius buvo nu
žudytas, Cepliakas pasodintas į 
kalėjimą ir vėliau ištremtas.

1926 m. Vatikano atstovas 
d’Hėrbigny dar kartą aplankė 
Rusiją ir ta proga įšventino ke
lis kunigus į "vyskupus. 1930 m. 
Apaštališkasis Sostas palaidojo 
visas viltis, o šv. Tėvas Pijus 
XI pasmerkė sovietų rėžimą ir 
kvietė pasaulį melstis už Rusi
jos atsivertimą.

Po antrojo pasaulinio karo, 
prijungus prie Rusijos Vakarų 
Ukrainą ir vėliau Pabaltijo vals
tybes, katalikų .bažnyčios reika
lai pasidarė vėl labąi aktualūs. 
Sovietų, enciklopedijos žiniomis, 
katalikų bažnyčia yra" pripažinta 
religinė organizacija ir jos gal
va < ~

yra katalikai, 'jie niekur nemi
nimi. Pagal turimas informaci
jas, vienas lietuvių vyskupas nu
teistas mirti, o dar keturi vys
kupai ir Vilniaus arkivyskupas 
deportuoti.

Romoje žinoma tik apie vieną 
katalikų bažnyčią, vadinamą St. 
Louis bažnyčią, Maskvoje, ku
rią valdė tėvai Brown, Laberge 
ir Thomas, o 1949 m. ją perėmė 
lietuvis kunigas Bontaravičius. 
1951 m. gruodžio 25 d.'Maskvos 
radiofonas paskelbė Bontaravi- 
čiaus "taikos atsišaukimą” ir 
vadino jį katalikų bažnyičos 
Maskvoje dekanu.

Tuo tarpu kunigai Rusijoje 
dirba toliau "požemyje”, globoja, 
kiek gali, tikinčiuosius, kurie li
ko ištikimi bažnyčiai ir Romai, 
ir kurie eina didvyrišku tkiėjimo 
ir kančios keliu. Katalikų bažny
čia Rusijoje tapo tos "tylos baž
nyčios" dalimi už geležinės už
dangos, apie kurią nieko nebe- 
išgirstama.
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