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Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos Valdyba šį sekmadie-1 
nį, rugsėjo 21 d., Union City, 
Conn. turėjo savo posėdį, ku
riame dalyvavo ir New Yorko 
tautininkų atstovai. Apsvarsčius 
Sąjungos seimo Šaukimo klausi
mą, galutinai nutarta jį šaukti 
1953 metų kovo 14-15 dieną Phi- 
ladelphijoje. Valdybos nariui A. 
S. Trečiokui drauge su New Yor
ko skyrių pirmininkais ar jų 
atstovais pavesta susisiekti su 
Philadelphijos skyriumi ir tvar
kyti seimui patalpų ir kitų jo 
posėdžiams reikalingų sąlygų 
parūpinimu.

• Iš Kinijos — Maskvos derybų paaiškėjo, kad Maskva 
šių metų gale perduos vieniems kinams valdyti Mandžiūrijos ge
ležinkelį, kaip tai buvo numatyta ankstyvesnėj sutarty. Bet buvo 
numatyta perduoti Port-Arturo ir Daireno uostus. Tačiau, pasi
rodo, komunistinis Kinijos rpinisteris pirmininkas, "prašė rusus 
pasilikti tuose uostuose, kol Japonija nėra pasirašiusi su raudo
nąja Kinija taikos sutarties”. Stalinas, žinoma, su tuo "prašymu” 
mielai sutiko.

• Kalbama, kad ir pats Maocetungas neseniai lankęsis 
Maskvoj ir išbuvęs ten net 11 dienų. Tačiau viešai nieko apie tą 
apsilankymą nebuvo pranešta.

• Strassbourge posėdžiauja "Shumano plano valstybių” 
atstovai ir projektuoja Vakarų Europos valstybių federacijos 
konstituciją. Svarbiausias klausimas — ar federacijoj bus- Ang
lija, ar nebus. Pati federacijos idėja iškelta Chuchillio, kuris dabar 
vėl Anglijos valdžioje. Bet Anglija vargu ar jungsis j Europos 
federaciją, kadangi ji jaučiasi labiau priklausanti savo sąjungai 
su dominijomis.

• Mažiausiai dvi dienas Čekoslovakijos kepyklose nebuvo 
duonos. Kaikuriose vietose įvykę "bado demonstracijų”.

• Prancūzų komunistų partijos centras iš atsakingų pa
reigų partijoje pašalino žymius vadus — Andrė Marty ir Charles 
Tillon. Manoma, kad tai turi ryšio su netrukus numatomu Thorezo 
grįžimu iš Maskvos, kur jis jau apie dveji metai gydosi nuo kū
niškų ir, greičiausiai, nuo politinių "ligų”.

• Amerikos ambasadorius Maskvoje Kennanas, kuris vyko 
į Maskvą su viltimis sušvelninti santykius, skundžiasi, kad jis 
ten atskirtas nuo viso pasaulio ir sąlygos esančios blogesnės, negu 
buvę pas Hitlerį, kai pasiuntinys tenai buvo internuotas Amerikai 
įstojus į karą.

• Suomija baigė mokėti Sovietams reparacijas, kurios jai 
buvo užkrautos taikos .sutartimi. Reparacijos buvo mokamos pre
kėmis. 1938 metų kainomis tai buvo 300 milionų dolerių, o. dabar
tinėmis kainomis arti biliono dolerių. Vadinasi, po karo suomiai 
sumokėjo Maskvai po maždaug 250 dolerių nuo galvos, skaitant 
ir mažus vaikus.

• V. Vokietijos sostinėje Bonnoje lankėsi R. Vokietijos 
delegacija. V. Vokietijos vyriausybė jų nepriėmė, bet tarėsi su 
partijų vadais.

• Respublikonų kandidatui- į viceprezidentus senatoriui
Nixonui iškeltas nemalonus priekaištas: savo politinei veiklai jis 
naudojosi privačių asmenų parama, kurios gavo apie 18,000 do
lerių ir jų neregistravo mokestiniuose pranešimuose. Tačiau ofi
cialiai paskelbta, kad jis asmeniškai pinigų nenaudojo, juos tvarkė 
specialus komitetas ir dėl to išlošė tik mokesčių mokėtojai, nes 
pinigai nebuvo naudoti iš iždo. Aiškinama, ar ta parama nebuvo 
panaudota senatoriaus įtakai pakreipti paskirų asmenų interesams 
ginti. - ‘ ‘ c

Pasakoja nesenai tanios Lietuvoje
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Pastaruoju laiku į Vilties 
draugiją įstojo:
Papartis Teodoras,

Chicago ........
Latvėnas Alfa,

Dorchester .....
Kasmauskas J., 

Roslindale ....
Klypas Antanas, 

Chicago ....... .
Strockis Anicetas, 

So. Boston ....
Vileniškis Ignas,

So. Boston ....
Į Vilties draugiją galima įsto

ti siunčiant pareiškimus ar pi
nigus šiuo adresu: Viltis, 6820 
Superior Avė., Cleveland 3, Ohio.

niai bombonešiai per kelias va
landas gali pasiekti Jakustką, 
Tobolską, Uralo pramonės cent
rus, Magnitogorską, Stalingradą, 
Maskvą, Leningradą, Murmans
ką ... Maskva iš ten ne toliau 
kaip Washingtonas ...

Iš Korėjos praneša, kad ten 
pradėti 
žudžiai” 
lėktuve 
ravimo 
siųstuvą ir siunčia tą lėktuvą su 
2000 svarų bomba į tikslą. Te
levizijos siųstuvas rodo laive 
esantiems vairuotojams, ką tas 
tuščias lėktuvas "mato”, ir kai 
jis esti arti prie paskirto tikslo, 
vairuotojai, būdami nuo lėktuvo 
už kokių 150 mylių, nuleidžia jį 
su visa bomba, sakysim, į gele
žinkelio tunelį, tiltą ar elektros 
stotį... Kadangi lėktuvas visą 
laiką "žiūri” į tikslą, tai patai
kymas užtikrintas. Lėktuvas 
žūsta, bet be žmonių, o lėktuvas 
vis vien jau kitiems tikslams 
pasenęs, nebetinkamas ... Apie 
1600 tokių lėktuvų galį būti taip 
panaudota. Tuo tarpu rašo tik 
apie tris tokius bandymus, kurie 
visi gerai pasisekę.

Galimas dalykas, kad ir 
"skraidančios lėkštės”, kuriomis 
aviacijos vadovybė gana dvip
rasmiškai nesidomi, irgi nešioja 
savyje ką nors panašaus, apie 
ką dar nėra atėjęs laikas kalbė
ti.

Tai — rengiamasi ar nesiren
giama karui? Atsakyti' valia 
kiekvienam, kaip kam patinka. 
Tik to atsakymo netikslu būtų 
jieškoti. rinkiminėse prakalbose.

t . fc
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Praeitą savaitę Washingtone 
posėdžiavo septintoji National 
Conference on Citizenship.. Va- 
triotines kalbas pasakė Prezi
dentas Trumanas, p. Rooseveltie- 
nė ir daugelis kitų. Konferenci
ja buvo globojama teisingumo 
ministerijos (U.S. Attorney Ge- 
neral). Konferencijoj dalyvavo 
lietuvių veikėjų grupė, reprezen
tuojanti SLA, būtent: adv. Ka
linauskas iš Bostono, Povilas 
Dargia iš Pittsburgho ir Dr. 
Matas Vinikas, ilgametis SLA 
sekretorius.

Šia proga minėtoji grupė nu
tarė pagerbti atmintį leitenanto 
Samuel L. Harris, Amerikos pi
liečio iš Pennsylvanijos, kuris 
1920 metais žuvo Kaune eida
mas savo pareigas, kaip kariš
kis. Jo kūnas buvo atgabentas 
Amerikon ir palaidotas Arling- 
ton National Cemetery. Ant jo 
kapo yra pastatytas didokas pa
minklas. Paminkle išgraviruoti 
dviejų valstybių ženklai: Erelis, 
kaipo J.A.V. emblema ir Vytis 
— Nepriklausomos Lietuvos 
Respublikos emblema. Abiejose 
granitinio paminklo pusėse yra 
įrašyta amerikiečių ir lietuvių 
kalbomis biografinės žinios apie 
tą šaunų jauną amerikietį. Adv.. 
Kalinauskas padėjo gyvų gėlių 

. vainiką SLA vardu.
Vainiko padėjimo iškilmėse 

dalyvavo Povilai žądeikis, Lie
tuvos Nepaprastas Pasiuntinys 
ir Įgaliotas Ministras JAV.

ALT SUVAŽIAVIMAS
ALT. Vykdomojo Komiteto 

nutarimu metinis ALT narių su
važiavimas šaukiamas New Yor-. 
ke lapkričio mėn. 21 ir 22 d.

Smulkiau apie suvažiavimo , apiy .*
vietą, posėdžių laiką, darbotvar-Įtik taikingomis priemonėmis” 

“' I visiems, kurie šiek tiek žino pa-
■■ ' ......................... ■■ ' ‘

Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos vadovybė, turėdama 
galvoje gen. Eisenhowerio ryš- 
kiuB pasisakymus už pavergtųjų 
Europos kraštų, jų tarpe ir Lie
tuvos, išlaisvinimą iš dabartinės 
vergijos, nutarė pasiųsti gen. 
Eisenhoweriui bei respublikonų 
partijos vadovybei sveikinimą 
bei pasitenkinimo ir dėkingumo 
pareiškimą dėl tų lietuviams 
taip svarbių nusistatymų, pažy
mint, kad toks pavergtųjų kraš
tų padėties supratimas be abe
jojimo susilauks Amerikos pilie
čių atitinkamo įvertinimo. Tuo 
būdu ALTS vadovybė prisijungė 
prie gen. Eisenhowerio kandida
tūros į prezidentus rėmėjų. Ta
tai buvo viešai pareikšta sekma
dienį, rūgs. 21 Union City įvy
kusiame ALTS tVaterburio sky
riaus gegužinėje. Waterburio 
mayoro Snyderio ir kongresme
no Petersono akivaizdoje.

. • t

PAGERBĖ 
S. L. HARRIS

Rinkiminė propaganda išryš
kino šio krašto partijų viešai 
skelbiamuosius nusistatymus dėl 
bolševikų pavergtųjų kraštų li
kimo. Ir išryškino gana netikėta 
prasme.

Buvo manoma, kad respubli
konai šiuo klausimu greičiausiai 
bus santūresni, o demokratai — 
drąsesni ir bent jau žadės dau
giau už respublikonus. Bet nau
jieji respublikonų vadai aiškiai 
pasisakė už tų kraštų išlaisvini
mą, neišskirdami iš jų tarpo 
nei Lietuvos, nors ir pabrėždami, 
kad to tikslo jie nori siekti ne 
karinėmis, o - tik taikingomis 
priemonėmis. O demokratų vadai 
priešingai — galima sakyti, net 
ciniškai atvirai pasisakė, kad nei 
nebandys pavergtų kraštų lais
vinti: ne dėl to, kad nenorėtų, 
bet dėl to, kad žadėti išlaisvinti 
nesirengiant kariauti yra tuščia 
kalba, o kariauti demokratai, 
žinoma, irgi nesirengia.

dėtį, atrodo, mandagiai tariant, 
neįtikinančios ... Tad ir ima di
delė abejonė, argi toki padėties 
žinovai, kaip Eisenhoweris ir 
Dulles rimtai tiki galėsią išlais
vinti pavergtus kraštus ir nu
raminsią amerikiečių sąžinę be 
karo?

Iš viso to būtų galima daryti 
išvadą, kad abejotino tikrumo 
yra šie "pinigai”:

pas respublikonus — užtikri
nimas, kad gali pasiekti išlaisvi
nimo be karo,

pas demokratus — staigus at. 
sisakymas nuo išlaisvinimo pa
stangų.

Labai dažnai ne politinės pro
gramos nulemia politinių įvykių 
eigą, o atvirkščiai. Amerika da
lyvavo jau dviejuose pasauli
niuose karuose, nors rinkimus 
tais laikais laimėjusieji buvo be
veik prisiekę, kad jokiu būdu 
nesileis įveliami į karus.

'Ir šiuo metu, pažvelgus, kas 
tikrumoje darosi, pažadai ka
riauti ar nekariauti neatrodo 
labai reikšmingi.

Neseniai laikraščiai paskelbė, 
kad rusai turi 4 milionus pa
rengtos kariuomenės, galinčios 
pulti Vakarų Europą, o Vaka
ruose esą tik 2 milionai... Vie- 

.nas New Yorko laikraštis sako
mi patyręs iš Washingtono žval
gybinių sluogsnių, kad rusai lai
ko parengę net tris milžiniškas 
lėktuvų armadas, galinčias kiek
vienu metu bombarduoti bet ku, 
rį Amerikos miestą.

Dažnai laikraščiuose pasirodo 
palyginamosios diagramos, ku
riose lyginamas Sovietų karinis 
pajėgumas su Amerikos. Daž
niausiai jos gąsdina, rodydamos, 
kad Sovietai stipresni ir Ame
rika nebent apie 1954-55 metus 
galėtų susilyginti su dabartine 
jų apsiginklavimo jėga. Bet kar
tais būna diagramų, rodančių ir 
Amerikos pranašumą. Kuo tikė
ti?

Būdingas įvykis: audra vie
name aerodrome neseniai aplau
žė ir net visai sulaužė visus te
nai buvusius didžiuosius (B-36) 
bombonešius. Buvo oficialiai 
pranešta, kad tuo būdu beveik 
visi Amerikos turimieji to tipo 
bombonešiai sugadinti. (Daugu
mas jų buvo greit pataisyti). Tai 
yra didžiausi ir brangiausi Ame
rikos bombonešiai, neskaitant 
dabar gaminamų dar didesnių — 
B-52 tipo. Dėl jų buvo dideli 
ginčai, apsimoka ar neapsimoka 

' juos gaminti. Bet įdomiausia ta 
aplinkybė, kad uraganas tų lėk
tuvų sulaužė... daug daugiau, 
negu jų "buvo!” Sulaužytų bom
bonešių skaičius buvo nurodytas 
bene 107, ir tai buvo pasakyta, 
kad tai yra "beveik visi” turi
mieji to tipo bombonešiai. O ligi 

, šiol buvo manoma, kad tų bom- 
. bonešių iš viso yra tik kelios 
. dešimtys...

, Jau vien tas faktas rodo, kad 
i diagramų apie Amerikos pasi- 
, rengimą ar nepasirengimą ka

rui negalima priimti kaip visai 
i "giyno pinigo”...

"Life" pereitą savaitę atiden- 
i gė vadinamos "Blue Jay” ope

racijos paslaptį: Grenlandijos 
šiaurėj pastatyta milžiniška lėk. 

. tuvų bazė, iš .kurios sprausmi-

Reikia neužmiršti, kad rinki
minėj propagandoj visų pareiš
kimų • svarbiausias tikslas yra 
patikti kiek galima didesniam 
rinkikų skaičiui.

Respublikonai žino, kad dau
geliui rinkikų, kilusių iš Eu
ropos vidurio ar rytų, drąsus 
pažadas išlaisvinti jų senąsias 
tėvynės tikrai patiks. Bet nie-l8į 
kam nepatinka karas. Todėl jie 
tuojau pridėjo, jog išlaisvinimo 
sieks be karo.

Demokratai, matyt, skaičiuo
ja, kad karo nenorinčių balsuo
tojų yra daugiau, negu išlaisvi
nimo norinčiųjų. Taigi jie, ma
tyt, ryžosi verčiau "nurašyti į 
nuostolius” tuos, kurių mažiau, 
o remtis tais, kurių daugiau.

Kiek tuose rinkikams patai
kavimuose yra nuoširdumo?

Iš esamų duomenų galima 
spręsti, jog lygiai respublikonai, 
lygiai demokratai iš esmės norė
tų, kad visos- bolševikų paverg
tos tautos būtų išlaisvintos. Ir 
jei tai būtų iš tikrųjų galima 
pasiekti be karo, tai nei vieni 
nei kiti nevengtų teikti pagalbos 
vadinamomis taikingomis prie
monėmis. Skirtumas galėtų būti 
tik metoduose.

Demokratai, matyt, dar nėra 
nusikratę idėjos ko nors pasiek
ti derybomis su bolševikais. 
Anot Stevensono, reikia laikytis 
dėsnio "imti ir duoti”.... O res. 
publikonų vadai kalba, jog rei
kia reikalauti, kad būtų atsta
tytas teisingumas ir tą reika
lavimą paremti savo pajėgumo 
stiprinimu.

Aišku, šis antrasis dėsnis 
nuoseklesnis. Nes, anot "Life” 
(rūgs. 22), nėra jokio pagrindo 
dėsniui "imti ir duoti” santy
kiuose tarp laisvės ir tironijos. 
Toks santykis gali būti tik tarp 
draugų, o ne tarp priešų. "Ir ką 
gi mes duotumėm? — klausia 
"Life”. — Juk negi mūsų pačių 
laisvę!” O jei ne, tai, sako, 
Stevensonas turbūt mano duoti 
laisvę dar kurios nors tautos, 
esančios kur nors arti prie da
bartinės Sovietų viešpatavimo 
zonos -pakraščio...

Bet ir respublikonų . kalbos 
apie išlaisvinimą "taikingomis ir

Dvi vokietaitės, gyvenusios kuro ir kuriuos reikia dažnai tai- 
Lietuvoje nuo 1947 metų, viena 
iki 1951 metų vasaros, kita iki 
1952 nietų pavasario, pasakoja 
apie gyvenimą Lietuvoje, dau
giausiai Panevėžio apylinkėje. 
Jų pasakojimai vietomis kiek 
skirtingi, tačiau daugeliu at
žvilgių vienas kitą tik patvirti
na. . .

PASAKOJA GRĮŽUSI 1951 
METAIS

"Didžiąją savo Lietuvoje bu
vimo laiko dalį dirbau kolcho
zuose netoli nuo Panevėžio. Kraš
tas žymia dalimi atrodo ištuštė
jęs. Daug nedirbamų laukų, nes 
trūksta darbo jėgos. Deportuo
tų lietuvių žemės sujungtos į 
kolchozus. Buvo kalbama, kad 
ūkininkų namai bus nugriauti 
ir perkelti į kolchozų ceųtrus, 
bet iki 1951 metų gegužės ta 
prasme dar nieko nebuvo pada
ryta. , •

"Kolchozo administraciją su
daro pirmininkas, knygvedys ir 
brigadininkas, šis paprastai yra 
labiausiai privengiamas asmuo 
kolchozo administracijoje, nes 
jis yra kolchozo darbininkų vir
šininkas ir jis skirsto darbo nor
mas. Normos būdavo tokios di
delės, kad darbininkas vos pusę 
tegali atlikti per paskirtą laiką.

"Kolchozuose buvo normalus 
kiekis arklių, karvių bei kiaulių, 
bet dėl pašaro stokos jie labai 
blogai atrodė. Arklius reikdavo 
dažnai keisti, nes greit pavarg
davo. Pas mus arkliai turėdavo 
dirbti kol ant kojų laikydavosi, 
nes brigadininko nuomone ark
liai yra pigesnė darbo jėga, negu 
traktoriai, kuriems reikia daug 

syti.
"Gyvenimas kolchozuose buvo 

labai primityvus. Darbininkai 
gyvena daugiausia ištremtųjų 
ūkininkų patalpose. Namų dau
gumą jau reikia taisyti. Maistą 
kolchozo nariai turi pirktis mies
te ar gretimuose kaimuose. Bet 
kolchozo darbininkams dažnai 
pritrūksta maisto, nes miestie
čiai išperka anksčiau, negu kol
chozo darbininkai suskumba nu
vykti. Ypač pritrūkdavo cukraus 
ir mielių. Ir apsirengę žmonės 
Lietuvoj labai menkai, ypač kol
chozuose dirbantieji. Jie nešioja 
daugiausiai linų ir vilnos mi
šinio drabužius. Blogiausia su 
autuvu. Apie 70 nuošimčių dir
bančiųjų kolchozuose avi savo 
darbo avalinę, pasigamintą iš 
medžio bei odos liekanų ar net 
skudurų. Tik vienam kitam pa
siseka, už didelį pinigą, gauti 
prastos rūšies porą pusbačių ar 
net batų.
"Daugelis kolchozų darbininkų, 

ypač lietuviai, nori persikelti į 
miestą. Bet kaip tik lietuviams 
tatai beveik neįmanoma. Galima, 
žinoma, prašyti leidimo, jei ga
lima įrodyti, kad tęn esi reika
lingas kokiam svarbiam užsiė
mimui, tačiau atitinkama įstai
ga tokį leidimą duoda nepapras
tai retai.

"Kultūrinis gyvenimas kol-

chozuose reiškiasi atsitiktiniais 
kino filmų parodymais ir šokių 
vakarėliais, valstybinių švenčių 
proga. Kartais atvažiuoja sovie
tinis automobilis su knygomis, 
bet knygos esti vien tik sovieti
nės kilmės ir paprastiems kol
chozų darbininkams visiškai ne
įdomios. Kartais jaunimas su
rengia vaidinimą, bet vaidinimai 
turi turėti politinę spalvą, be to, 
jie paprastai būna kvaili ir pri
mityvūs.

"Atostogų duodama labai re
tai ir tai tik esant blogam orui. 
Tik kas yra geruose santykiuo
se su brigadininku, tai gali gauti 
porą dienų atostogų, bet ir už 
tas paskui reikia specialiai ati
dirbti. Laisvalaikiu kolchozuose 
smarkiai geria. Geria rusišką 
degtinę, bėt daugiausia naminę. 
Patiems degtinę gaminti griež
tai draudžiama, bet jos visdėlto 
daug daro.

"Pavasarį visi kolchozų darbi
ninkai turi eiti kelių taisyti. Ir 
čia darbams vadovauja brigadi
ninkas, kuris nurodo, kada ir 
kur reikia dirbti. Už tą darbą 
moka atskirai, bet kiek teko su
žinoti, tik apie 2 ar 3 rublius 
už dieną. Berniukai ir iki 18 
metų taip pat turi eiti kelių tai
syti.

"Aš dažnai būdavau Panevėžy, 
šis nedidelis miestas turi savo 
radijo stotį. Gatvėse būdavo

garsiakalbiai, iš kurių pati gir
dėjau programos pradžioje sa
kant "Radio Panevėžys”. Kiek 
žinau, mieste kaikurie žmonės 
turi nedidelius radijo imtuvus, 
kurie, atrodo, yra tiesiog su
jungti su stotim: kai tik vietinė 
stotis nutyla, tai ir jie nutyla. 
Programa labai vienoda ir nuo
bodi: joje nieko daugiau negir
di, kaip tik sovietines dainas ir 
politines paskaitas, aiškinimus ir 
kalbas apie darbą. Manau, kad 
retas kas tos programos klau
sosi. jj

"Panevėžy buvo keletas viešų 
skaityklių su politinio turinio 
laikraščiais, keletas restoranų ir 
du restoranai, kur esti šokiai. 
Visi tie restoranai būdavo vasa
rą uždaromi 10 vai. vak., o žiemą 
— 9 vai., tik šokiams skirtosios 
vietos kartais būdavo atdaros 
iki vidurnakčio.

i "Tolyirt į Rusiją iš Lietuvos 
važiuoti leidžia be specialaus lei
dimo. Taip pat galima važiuoti į 
Latviją ir Estiją. Kiekvenas gy
ventojas turi turėti asmens liu
dijimą, vadinamą "Spravka”,- 
kur įrašoma pavardė, vardas, 
amžius ir darbovietė. Fotografi
jos nėra, tik vietos administra
cijos antspaudas. Tas "sprav- 
kas” išduoda vietos milicija. Bet 
jų retai kada reikia.

"Panevėžy veikia telefonas, 
bet naudojasi juo tik įstaigos, 
ligoninės, gydytojai ir sovieti
niai bei vietiniai "komunistai. 
Kek žinau, telefonų knygos nė
ra.

"Bedarbių Panevėžy nebuvo, 
nes tai ir negalima, kadangi 
"Kas nedirba, tas nevalgo”.

"Vienas kitas iš lietuvių man ■ 
neretai pasakojo apie partiza
nus, kurių esą apylinkės miš
kuose. Aš pati niekad nebuvau 
jų sutikusi. Tik žinau, kad so
vietiniai kareiviai dažnai Pane
vėžio apylinkės miškuose j ieš
kodavo partizanų. 1951 metų pa
vasarį tuose miškuose įvykęs 
didesnis rusų susirėmimas su 
partizanais ir abiejose pusėse 
buvę sužeistų.

"Laiškai nuo 1950 metų vi
durio necenzūruojami ar bent 
beveik necenzūruojami. Bet tai 
tik vidaus susirašinėjimo laiškai. 
Laiškai iš užsienių beveik visada 
cenzūruojami. Tačiau aš gavau 
eilę laiškų iš Vokietijos, kurie 
neatrodė buvę atidaryti. Bet 
mano pažįstama kiek tik gavo 
iš Vokietijos laiškų, tai vis ati
darytus. Paprastai laiškas iš 
Vokietijos eina apie 16 dienų.

"Labai blogai Panevėžio apy
linkėje yra su medicininiu pa
tarnavimu. Į kaimą gydytoją 
atsikviesti iš viso neįmanoma. 
Sunkesniais atvejais, nepapras
tai nepatogiomis sąlygomis, ten
ka ligonį gabenti į ligoninę. Li
goninės, man regis, Panevėžy 
yra dvi, bet labai primityviai 
įrengtos. Ypač stinga vaistų, 
žinau, kad daugelis lietuvių dėl ‘ 
to labai pasipiktinę, nes buvo 
patirta, kad sovietų kariuome
nės daliniai didžiąją ligoninių 
įrengimų'dalį išplėšė.”
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KAS ir KUR
• Šiuo metu Vokietijoje veikia 
šios-lietuvių mokyklos: Vasario 
šešioliktosios gimnazija, trys 
pradžios mokyklos ir trys vargo 
mokyklos.
• Tremtis praneša, kad šiuo 
metu iš Vokietijos retai kam 
pasiseka išemigruoti. Tik vienas 
kitas išvyksta Katiadon ar į Pie
tų Amerikos kraštus.
• LRKS skelbia, kad per pir
mąjį šių metų pusmetį tos or
ganizacijos turtas padidėjo virš 
63,000 dolerių.
• Rusai giriasi, kad Lietuvoje 
išdalino 36 premijas už gerą 
miško reikalų tvarkymą. Tie 
apdovanojimai palietė tuos, ku
rie gerai vykdė, pagal rusų įsa
kymus, miškų kirtimus.
• Amerikos lietuvių socialdemo
kratų vadovybę dabar sudaro: 
J. J. Dulkis, K. Belinis, J. Bui
vydas, J. Pakalka, B. Spudienė, 
P. Kriaučiukas, J. V. Stilsonas, 
V. Gervickas, P. Grigaitis, S. 
Michelsonas ir J. Januškis.
• Iš Anglijos į Clevelandą at
vyksta apsigyventi K. Puskuni
gis. Anglijoje gyveno apie tris, 
metus laiko.
• Terros leidykla labai skonin
gai išleido Balio Sruogos Gies
mę apie Gediminą. Tekstą lino
leume ir paveikslus atliko dail. 
V. Petravičius. Bibliofiliniu at
žvilgiu tai labai retas leidinys.

Kaštuoja tik 2 dol. Gaunama 
Dirvoje ir Terros leidykloje. 
Knygos išleista tik 700 egz.
• Laikraštininkas L. Valiukas 
iš Dayton, Ohio persikėlė gy
venti į Los Angeles, Cal. ir pra
dėjo talkininkauti "Lietuvių Die
nų" redakcijoje.
• Jau išėjo iš spaudos "Lietu
vių Dienų" spalio mėn. numeris. 
Įdėta virš 40 nuotraukų iš lie
tuvių gyvenimo Amerikoje ir ki. 
tuose kraštuose.
• Spalio 12 d. Carnegie Hali, 
New Yorke įvyksta Baltijos tau
tų simfoninis koncertas.
• Rugsėjo 6 d. Chicagoje mirė 
Lietuvos kariuomenės veteranas 
viršila4 Petraitis. Jis Nepriklau
somybės kovose buvo nustojęs 
68'/c sveikatos. Palaidotas šv. 
Kazimiero kapinėse.

NAUJOS 
PLOKŠTELES

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

Leidykla PAŠVAISTĖ tik ką 
išleido dvi naujas, Broniaus Bud- 
riūno Vyrų Kvarteto (Det.roit, 
Mich.) įdainuotas, patefono 
plokšteles: ŠAUKSMAS / ALU
TIS ir TĖVYNEI / SUBATOS 
VAKARĖLI.

PAŠVAISTĖ
560 Grant Avė., 

Brooklyn 8, N. Y.

GENOCIDO 
PROBLEMA TARPT. 

INSTITUTO 
SUVAŽIAVIME

Italų spauda praneša, kad Me- 
rane, šiaurės Italijoj, įvyko 
Tarptautinio Instituto tyrinėti 
tautybių ir mažumų problemoms 
organizacinio komiteto sesija. 
Jos metu Komiteto pirmininkas 
Min. S. Lozoraitis laikė viešą 
paskaitą apie Instituto uždavi
nius, sustodamas ilgiau ties vie
na tragiška problema, liečiančią 
tautybes, būtent, ties genocidu, 
kurį sovietai vykdo jų paverg
tuose kraštuose, šios problemos 
rimtumas buvo iliustruotas pa
skaitoj pavyzdžiais, taip pat ir 
iš sovietų elgesio okupuotoj Lie
tuvoj.

Klausytojų tarpe buvo provin
cijos Trento — Alto Adige augš- 
tojo komisaro atstovas, Merano 
burmistras ir miesto tarybos 
nariai, provincijos atstovai Ita
lijos parlamente, Merano kuror
to valdybos pirmininkas, provin
cijos laikraščių redaktoriai ir 
Instituto org. komiteto nariai su

IŠ VYR. FASK-to VEIKLOS i
Rugsėjo 20 d., Chicagoje, po- 1 

sėdžiavo Vyr. Fizinio Auklėjimo 
ir Sporto Komitetas, padaryda
mas visą eilę svarbių nutarimų 
ir aptardamas ryškiąsias mūsų 
sportinio gyvenimo problemas.

Aptardamas H -S. Amerikos 
Lietuvių Sporto žaidynių, įvy
kusių Clevelande; oficialų už
fiksavimą, Vyr. FASK-tas .pa
reiškė, kad šios žaidynės yra la
bai reikšmingas mūsų sportinio 
gyvenimo įvykis, duodąs impul
są tolimesniam lietuviško sporto 
sąjūdžiui. Komitetas užgyrė žai
dynių Organizacinio Komiteto, 
LSK žaibo, Clevelando lietuviš
kų organizacijų ir plačiosios vi
suomenės parodytą pasišventi
mą ir atliktą darbą surengiant 
šias žaidynes, pabrėždamas, kad 
tai buvo pavyzdys visoms lietu
viškoms kolohijoms . darnaus 
sportininkų ir plačiosios visuo
menės bendradarbiavimo.

Toliau buvo aptariamas III 
Sporto žaidynių reikalas, žaidy-j 
nės bus rengiamos Vyr. FASK-. 
to, 1953 metų vasarą, Chicagoje. 
Informaciją ir pirminius paruo
šiamuosius darbus šiam, reikalui 
nutarta pradėti jau šį rudenį. 
Šiam reikalui, lapkričio 1 d., 
Vyr. FASK-tas šaukia Chicagos 
lietuviškų organizacijų atstovų 
bei įtakingesnių asmenų .susi
rinkimą, III žaidynių Organiza
cinio Komiteto sudarymo reika
lu. žaidynių data bus nustatyta 
sudarius Organizacinį Komitetą. 
Žaidynių programoje numatomą 
šios sporto šakos: lengvoji atle-. 

’tika vyrams, moterims, jau
niams ir mergaitėms; plauky-i 
mas vyrams ir moterims; futbo-i 
las; krepšiais vyrams ir mote-; 
rims, tinklinis vyrąjną ip motą-; 
rims; stalo tenisas vyrams ,ir: 
moterims; lauko tenisas vyrams . 
ir moterims ir šachmatai. Taigi 
programa atrodo plati ir įvairi.; 
Aišku, jai pravesti reikės daugį 
darbo ir lėšų, tačiau Vyr. FASK-i 
tas tikisi, kad tiek sportininkai,' 
tiek visa lietuviška visuomenė, 
nuoširdžiai prisidės prie šio di
delio užsimojimo įvykdymo. 
Smulkią žaidynių programą bei"

nuostatus Vyr. FASK-tas pa
skelbs vėliau.

Svarstant sporto klubų regis
tracijos reikalus buvo, nusiskun
džiama mūsų klubų apsileidimu 
bei vilkinimu tai tinkamai įvyk
dyti. Dalis klubų dar visai nėra 
užsiregistravę, 6 kiti tai atlikę 
nepilnai, todėl ■ Vyr. FASK-taą 
nutarė papildomai kreiptis į 
sporto klubus ,dėl tvarkingo re-: 
gistracijos atlikimo, nes trūku
mas duomenų gerokai trukdo vi
są Vyr. FASK-to veiklą.

Administraciniai savo veiki
mo plotą Vyr. FASK-tas nutarė 
padalinti į 4 iBporto apygardas: 
I-ji Apygarda'—- apimanti JAV-; 
bių vidurio kraštus (Illinois, 
Michigan, Ohio, Indiana, Wis- 
consin, Nebraska ir kt.); II-ji 
Apygarda —-apimanti Atlanto 
pakraščio valstybes (New York, 
New Jersey, Penrisylvania, Con- 
neetieut, Maryland, Virginia, 
Rhode dsland, Massachusetts, 
Maine ir kt.); III-ji Apygarda
— apimanti Kanadą. Vis dau
giau beaugant lietuviškoms ko
lonijoms Ramiojo vandenyno 
pakrantėje, nutarta, laikui bė
gant, įsteigti Ir iV-ją apygardą
— apimančią Californiją ir ki
tas vakarų valstybes. Apygardų 
buveinę ir vadovybę skiria arba 
tvirtina Vyr. FASK-tas.

Lietuviško ■ sporto populiaru
mui ugdyti bėi savo tikslams 
plačiau nušviesti, Vyr. FASK- 
tas yra numatęs sekančių metų 
pradžioje išleisti leidinėlį, šiame 
leidinėlyje ‘tilptų kondensuota 
Lietuvos sportinio gyvenimo is- 

; tori j a, keletas aktualių straips
nių, paruoštų 'geriausių mūsų 

' fizinio auklėjimo žinovų, statis
tinės bei'teoretinės sporto žinios 
ir' "kt. šis. leidinėlis, užpildytų 
spragą taip trūkstamos lietuviš
kos sporto literatūros.
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GERAI PAVYKO WATERBURIO ALTS 
SKYRIAUS GEGUŽINĖ

-'-Y;"' ■■■/
Gegužinių sezono uždarymui

Waterburio.,- ALTS skyriaus 
Union City rengta gegužinė la
bai gerai pavyko. Esant gana 
palankiam orui, susirinko apie 
700 svečių (skaičiuojant be 
įprasto išpūtimo, kaip tai dažnai 
daroma, o griežtai pagal įėjimo 
kontrolės duomenis). Tai bene 
gausingiausia waterburiečių ge
gužinė šią vasarą.

Gegužinėje apsilankė ir daly
vius trumpai pasveikino Water- 
burio mayoras Snyderis (savo 
kalbon įpindamas ir keletą lie
tuviškų žodžių — mat, jo žmo
na lietuvaitė), kongresmanas 
Patersonas, kandidatas j Con- 
neetiout valstybės senatorius

Albertas Schiavone ir Rudy Fio- 
re. Pasveikino susirinkusius ir 
newyorkiečiai — V. Rastenis, 
V. Abraitis, ir vietos svečiai — 
Tarnas Matas bei dr. Viktoras 
Jasaitis, neseniai grįžęs iš Iowai 
valstybės, kur ilgoką laiką ne-j 
turėjo progos susitikti lietuvių.) 
Gegužinėje dar dalyvavo iš Newį 
Yorko St Mackevičius, P. Ali-; 
šauskas, iš Newarko — Albinas 
ir Jieva Trečiokai.

Vietinio dienraščio reporteris 
darė nuotraukų. Gegužinėje bu
vo ne tik "valgių ir gėrimų" 
bei loterija, bet taip pat ir gau
sūs "kultūros stalas”, prie ku
rio svečiai turėjo progos įsigyti 
lietuviškų knygų bei laikraščių.

Vyriausias gegužinės šeiminin
kas buvo Waterburio ALTS sk. 
pirm. Alf. Koncė, programai’ va
dovavo dr. M. J. Colney. P. An
tanina Colney, kaip paprastai, 
su būriu savo talkininkių, vado
vavo gegužininio "biznio" dar
bams.

TALIS STUDIO
dabar jūsų kaimynistėj 

7106 Superior Avė.
Tel. HE 2-0144

Bet kuriuo laiku, bet kokios 
rūšies, foto patarvimas Jums.

Modernūs portretai, vestuvių, 
Hldlralų, vilkų ir kitos nuo
traukos.

FOTOGRAFIJOS MEISTERIS 
Europinių Žurnalų Ir filmų 
ivalrždžlų fotografas, dabtr 
CLEVELANDE.

IŠVYKA Į CHICAGĄ

Jau galutinai susitarta dėl 
LSK Žaibo išvykos į Chicagą. 
Išvykos data •— lapkričio 8-9 
arba 15-16 <L Sutarta sužaisti 
po dvejas vyrtf'krėpšinio, vyrų 
ir moterų tinklinio ir vyrų ir 
moterų stalo teniso rungtynes. 
Be to, numatoma sužaisti ir vie
nas moterų krepšinio rungtynes. 
Numatomas ir stalo teniso tur
nyras. LSK žaibas bus ASK 
Lituanicos, LSK Perkūno ir LSK 
Gintaro svečiai.

• *

Instituto gen. sekretorium prof. 
L. Magnino priešaky. Po pa
skaitos paėmė žodį burmistras," 
linkėdamas Institutui pasiseki-) 
mo ir dėkodamas už tai, kad šiai 
savo sesijai Institutas pasirinko 
Meraną. Sveikinimo telegramas, 
atsiuntė provincijos augštasis 
komisaras ir tarybos pirminin
kas. Vakare kurorto valdyba 
suruošė priėmimą sesijos daly
viams, valdžios ir visuomenės 
atstovams ir laikraštininkams. [ ir bus užbaigtos šią savaitę.

APLIEIUTAS KIEMAS
MARIUS KATILIŠKIS

IŠTRAUKA

Kur ne kur palomyje dar buvo už
silikusi kviečių guba. Plėšimuose biro 
apatiniai linų lapeliai. Tiesiog iš linie- 
nos juos bugdė prie markų — karšė, 
šukavo ir grūdo į vandenį. Avižos žir
niavo, o šešeiliai miežiai ir ankstyvasis 
mišinys, šniokšdamas gulo į pradalges. 
Už alksnyno visą dieną terškė Bart
kaus pjaunamoji.

Ir į tą ‘sausą tarškėjimą įsivėlė ka- 
žinkoks ūžesys. Pjovėjai atvertė gal
vas, jieškodami lėktuvo tarp baltai išsi
kedenusių debesiukų. Ir kai nieko nera
dę apsižvalgė, pilkas automobilis jau 
buvo pranėręs tarpą nuo Gružės, pa
likdamas dulkių paklodes ant vieškelio 
ir sustojęs sodžiaus gale. Vienas žmo
gus iš jo išlipė, pasilankstė, pasišnekė- 

' jo ir palaukė kol mašina, lyg ėsdama 
geležis žviegė ir leido iš uodegos dū-

mus, sukdamosi atgal. Tada jis pa
mojo ranka ir pranyko už medžių.

O ten, patys mažieji, sutupę vidu
ry gatvės, pilstėsi smėliu ir sutrintomis 
provėžų dulkėmis. Bėgti jau nebebuvo 
kur, ir pervėlu. Ir jie tik spoksojo di
delėmis akimis į nepažįstamąjį.

— Ar čia bus Bartkaus kiemas? — 
klausė jis vaikų. Vienas trynė žeminuo- 
ta ranka akis,” kitas užpakaliu šliaužė 
atgal, ir pasijutęs griovyje, pasileido 
juomi išilgai, skirdamas dilgynes ir 
kiečius. Didesnis jau buvo vieną žiemą 
ėjęs mokyklon. Jis atsistojo.

— Ugi kaip ... Tas kryžius jo. Su
puvęs jau. Svyruoja, kai didelis vėjas 
pučia. Ugi.

Žmogus pasidėjo ant žemės savo 
nešulį, blizgančia raudona šikšna ap
trauktą. Atsegė jo diržus ir atvožė.

Blogas oras praeitą savaitga
lį sutrukdė užbaigti Clevelando 
lietuvių lengv. atletikos pirme
nybes. Pirmenybės yra įpusėtos

NAUJI IR GERESNI kainą mažinan
tieji metodai, nauji ir pagerinti ins
trumentai, nepaliaujamas atydumas 
pagaminime ir tiekime, prisidėjo prie 
šios malonios padėties sudarymo.

Šiandien, rytoj ar bet kurią kitą 
dieną, kaip ir per paskutinę šimtme
čio pusę, mes darysimo viską, kad 
elektra tarnautą Jūsų geriausiam pa
togumui.
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Popierinį maišiuką padavė tam vaikui:
— Šekit. Pasidalinkit visi. O kieno 

tu?
— Ugi... Vaitiškio aš...
— A... Kažin kurio?
— Jo senelįs su tokiais, va, ūsais. 

Žilas... — antras paaugesnis abiem 
rankom rodė, kokie ano senelio ūsai.

Žmogus nubrido trumpa ir stan
gia apleisto kiemo žole ii’ sustojo prie 
išvartytų pamato . akmenų. Aslos vie
toje ir apie kamino likučius, nuo traš
kumo į šonus- lūžo 'dilgynės ir nuodnė- 
rės, susimetusios kupliais pudurėliais, 
visai kaip kanapės. Viename krašte
•laukinių žolių nuspelgti, liūdnai spyg
so j o menki likučiai žieminių jurginių 
ir baltųjų karklelių. Įr .parstapo virkš-

TIKRAI NUOSTABU, ar ne?
Vidutinė kaina už elektrą, gaunamą 

iš The Illuminating Company namų 
naudojimui dabar yra 25% pigesnė, 
negu 1939. Tuo pąčiu metu pragyve
nimo kaina pakilo daugiau kaip 90%.

apirusį tiltelį. O kai jis pajudėjo, nu
sekė išilgai gatve, dėl viso ko laikydami 
gerą atstumą. Jis nešėsi savo krepšį ir 
baltą skrybėlę mosavo į šonus, lyg šu
nims gerindamasis, nes tie pavamsėję, 
visai jo nepuolė.

Neilgai trukus vaiką klausinėjo kas 
buvo tasai ir ko jis jieškojo. Vaikai iš
sitepę saldainiais, rodė į kokius gražius 
popierėlius jie buvo suvynioti, ir kaip

beprimatė ir begirdėjo.
'Dar viena moteriška, laužusi kiau

lėms buroklapius, ir įsitėmijusi, kaip 
tašai, mėlynai pasirėdęs, nusilaužęs 
diemedžio šakelę iš apirusios Dryžos 
tarpuvartės ir pakėlęs prie nosies, ją 
uostęs eidamas.

Nutraukė jis į Svetimų pusę, kaip 
koks juodas-šešėlis. Ir tiek kas jį be- _ T, , _ •

čios, seniau taip .tirštai "nusivijusios dęs, kokie ano senelio ūsai, 
gonkų stulpeliais, ir nuo sienų jsikėbi- - - ■ • - .
-nusiųs į pastogę, 'dabar tik viena drie- bus. vienas iš matininkų, atsiųstas slap- 
kena iš senojo, kėhno graibstėsi už pa- tai persitikrinti ar ūkininkai nesumąi- 
puvusio tvoros mietų. Kryžiąuą.pąpė-, šė savo žemių. Ji mačiusi, kaip jis pa
dėję smilko smidrai.. tavęs Bartkaus -sėdybvietę. Ir dideliu

Jis paėjo iki šulinio rentinio, iki balsu skaitęs žingsnius. Senutės pasa- 
išdųobto laidario, įkuriame vešėjo dar- kojimą laikė ne kam vertu, žinodami; 
žovės, •PaspardėL'ko ja žoles tėn, kur ka- kaip ji iššibaūgiūo- matininkų anais

• ■ •• • <a • « • .a a — « a

popierėlius jie buvo suvynioti, ir kaip matė. Bet saulei dar nenusileidus, į 
jie patys burnoje tirpo. Didysis tebesi- kalvę užkliuvo Lapeika. Atsinešė kirvį 
nešiojo maišelį, ir jis daugiausia žino- paplakdinti. Jis rūkė cigarą, įsistatęs 
jo: .jipypkę. "

— Klausė... ugi... Sakė, ar Bartkus — Amerikoniškas!
čia gyvena. Visa maišelį atidavė. Ugi, — Kas dūos? Susisukai šiųmečių, 
žegnojosi prie kryžiaus... lapų, prasivaitinęs ant augšto ir trauki.

— Pasidalinti liepė visiems, o tu — Še, koks šmikis — netiki. Bart- 
nenorėjąi duoti... —aiškino antras, ro- kus Benipacas parėjo...
'r ' ’ ' ’ • Kalvis tik girdėjęs buvo, kad Bart-

Stripeikų senutė tikino, kad šitas kaus brolis Amerikoje. Lyg aptieko- 
v——•>-- įg jęiVįrių jam pasirodęs. Jis vi

rinęs geležį ir negalėjęs viską pametęs. 
bėgti,ir gerai apžiūrėti. O, kad ame
rikonas toks nunokęs, tai negirdėta.

Aūgštas ir pakumpęs, kaip- va
žio jiena. Kas ten ‘duos amerikoną.

• — Nu va — jąm sakyk.'Laikrodžio

:r

dais stovėjo klėtis; Vaikai sekė nugulęį skirstimosi laikais. -Be to,, ji menkai diviska per pilvą. Šunį galėtum rišti

<’ - ~'.-v. ..'iV ■: v:.--
•:;l ■ . - .■■■ .. ... . ■ ... .. _ __ \__ L- - _ f . J' J
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(Clevelandiecių dėmesiui)
Pirmieji lietuviu emigrantu vargui

o • - ‘ '

Vincas Ambrozevičius, SLA Emigrantų Komisijos buvęs narys

vąrgai sutinka. Ateina guzikuoti ’ 
Amerikos valdininkai, nusigabe
na į Ellis Island salą (pramintą 
"Ašarų sala”). Vėl gydytojai, 
nauji sveikatos tikrinimai, su- 1 
skaito tavo pinigus, patikrina 
ar gerą adresą turi. Jei kas tik ’ 
kur negerai, tuojau gražina at- ' 
gal. Gali būti, giminių ar pažįs- ' 
tarnų visai čia nėra, o tavo tavo ; 
pinigus kas nors laive išvogė. 
Gali būti, tavo giminė išsikraus
tė kiton vieton, ir adreso nepa
liko. Gali būti, jo adresas neaiš
kiai užrašytas. Pavyzdžiui, Ona 
Kubilienė gruodžio 2, 1908 me
tais, važiavo pas vyrą į Pitts- 
■brughą. šis atsisakė ją priimti. 
Ji buvo nesveika, na, ir grąžino 
atgal. Galima būtų šimtus tokių, 
ir panašių atsitikimų prirašyti. 
Vėliau, lietuviai buvo tuo lai
mingi, kad Ellis Island saloje at
sirado apstus būrelis gerų ir 
malonių lietuvių valdininkų: V. 
S. Jankauskas, Kazys Kriaučiū
nas, Vincas Daukšys, Petras Mi- 
kolainis, Antanas Dvaržeckas ir 
kiti.

Pirmiesiems emigrantams, iš- 
tikro, buvo sunku, žmonės be
moksliai, kalbos nemoka, be pa
žįstamų, be darbo, slapstėsi kaip 
žvirbliai, j Ieškodami vietos per
nakvoti. Sužino, kad kur ten 
Pennsylvanijoje yra darbo ang
lius kasti ir geležinkelius tiesti. 
Be žemėlapio ir be supratimo, su 
lazda rankoje, eina pirmieji lie
tuviai emigrantai, sermėgomis 
apsirėdę ir čebatuoti, į tą Penn- 
vylvaniją.

Tokius vargus patyrę, ir nau
jame krašte meilios, pagalbingos 
rankos nesutikdami, lietuviai 
emigrantai, atrodo, turėjo stver
tis rišti ateivių sutikimo, globos 

> ir pągelbos;, klausimą. Deja, vi
suomeninis jausmas-pas mūsų 
pirmuosius ateivius buvo tiek 
menkas, kad tik dideliu ir sun- 

■ kiu vargu bei propoganda pavy- 
• ko nors šiek tiek emigrantų 
: būklę pagerinti.

Visos tautos prieplaukose tu
rėjo savo atstovų, net namus 
savo tautybės emigrantams. Ne
turėjo jų lietuviai, nors čia pri
statė šimtus bažnyčių ir, atrodo, 
lengvai būtų galėję nors New 
Yorke vieną Emigrantų Namą 
išlaikyti. Deja, kunigai, kuriems 
šiuo mielaširdystės tautiniu dar
bu reikėjo užsiimti, į jį veik jo
kio dėmesio neatkreipė! Jie kūrė 
savo parapijas ir bažnyčias su
šilę, o mūsų brolius ateivius vi
sokie išnaudotojai prieplaukose 
gaudė ir devynius kailius nėrė. 
Labiausiai nukentėdavo moterys 

___________  ...... ir merginos. Tiesa, ne vieni ku- 
vertė ežerais. Sekančiais, 1868 pasiekia Ameriką, čia vėl nauji inigai čia kalti, bet ir visa mūsų

metais, didelė kaitra ir sausra 
vėl viską sunaikino: taip javai 
laukuose išdžiuvo, kad nebuvo 
ko suimti. Maisto neliko nei 
žmonėms, nei gyvuliams. Rusų 
valdžia lietuviams jokios pagel
bės nedavė. Kas tik galėjo, par
davė ūkius ir bėgo Amerikon. 
Kurie to neįstengė padaryti, ėjo 
vargšais elgetaudami net Len
kijon. Dauguma nebegrįžo, daug 
šeimų pakriko. Ypatingai liko 
daug mažų vaikų, tai yra tie, 
kurie neišmirė badu. Pavergta 
Lietuva iš niekur nesusilaukė 
pagalbos. Tai dar vienas faktas 
įrodyti, kaip brangi yra tautos 
politinė nepriklausomybė. Sau
gokime visomis spėkomis Lietu
vos Nepriklausomybę!

Laisvės ir duonos jieškotis 
lietuviai daugiausiai važiavo į 
Ameriką ir Angliją.'Emigracijai 
pradžią padarė pietinė Suvalkų 
krašto dalis. Pirmųjų išeivių 
vargai buvo dideli, jų kelionė 
sunki ir apverktina. Pirmiausiai 
turėjo valdžios saugotis. Lietu
vis, iš savo kaimo išėjęs į kitą 
apskritį, jau galėjo būti areš
tuotas visokiais nelegaliais. įta-

Spausdiname Vinco Ambra
zevičiaus iš Newark, N. J. pa

stabas apie pirmųjų emigran
tų vargus. Vincas Ambrazevi
čius yra pakeliui į 90 metų 
amžių, tebesisielojąs lietuvy- 
vybės išlaikymu ir Nepriklau
somybės atstatymu. Dirvai 
atsiuntė senų, vertingų lietu
viškų laikraščių rinkinį ir įpa
reigojo juos saugoti. Red.
Lietuvių išeivybė, jei Simanui 

Daukantui tikėti, prasidėjo 250 
metų atgal, nes savo knygoje, 
"Būdas Senovės Lietuvių” jis, 
sako, kad daugybė lietuvių tada 
keliavo Amerikon, nepakęsdami 
svetimų gaivalų užpludimo ir 
žiaurios jų priespaudos baudžia
vomis. Reiškia, ištvirkusių len
kų ponų sauvališkumai jau nuo 
senų laikų vertė žmones dangin
tis svetur, laisvės ir laimės jieš- 
koti. šita lietuvių emigracijos 
pradžia neliko nepastebėta. "Lie
tuviškas Balsas”, kurį Jonas 
Šliupas Shenandoahe 49 metai 
atgal leido, spalio 28 dieną, 1888 
metais, štai ką rašė:

"Shenandoah lietuviai iškil
mingai apvaikščiojo 200 metų 
sukaktuves tų lietuvių atkelia- d____
vimo Amerikon. Iškilmė atsibų-1 rimais, kaip be paso gražintas 
vo Robinsono svetainėje. Kalbė- ir nubaustas. Prūsų sienos per- 
tojai buvo: angliškai kalbėjo ėjimas vėl sudarė sunkią mūsų 
kapitonas Robinson, lietuviškai kaimiečiams uždavinį. Reikėjo 
kalbėjo J. šliupas, Rutkauskas, griebtis papirkimų. Mano laikais 
ir kiti. Išnešta protesto rezoliu-1 šakališkių kilime, Igliaukos pa- 
cijos prieš rusų žiaurumus. Gar-| rupijoje, gyveno šmugelninkas 
bingai atminčiai tų mūsų pirmų 
emigrantų, susirinkimas buvęs 
labai gaivus”.

Tikroji emigracijos pradžia 
prasideda 1863 metais. Tais me
tais nelaimingai žlugo lenkų su
kilimas, į kurį įsimaišė nemaža 
lietuvių, kurie priversti buvo 
bėgti į Prancūziją, Šveicariją, 
ir kitur, o, iš ten, vėliau Ame
rikon. Tas pats "Lietuviškai 
Balsas" nr. 21 (rūgs. 4, 1888) 
rašė: "Dauguma lietuvių, atva
žiavusių nuo lenkmečio į Ame
riką, iš čia išvažiavo j Australi
ją, apsigyveno po visus didžiau
sius miestus, o iš ten persikėlė 
į New Zealand salą, kur sutvėrė 
savo pašalpinę draugiją. Taip 
rašęs lenkų laikraštis Kraj". 
(žinia abejotino tikrumo. Red.) 

Lenkmečiui žlugus, rusų caras 
nuima nuo Lietuvos baudžiavą, 
bet paskelbia bendrą jaunų vyrų 
ėmimą kariuomenėn. Jauni lie
tuviai nenorėjo ilgus metus ka
riuomenėje tarnauti, todėl ėmė 
šalintis ir bėgti į Ameriką, ši
toks bėgimas truko iki didžiojo 
pasaulinio karo.

1866 ir 1867 metais dideli lie
tūs sunaikina veik visus javus, 
o vanduo pievas apsėmęs pa- įgąsdintas lietuvis kaimietis taip

žydas Ickus, pramintas šinko- 
riumi. Jis už pervedimą per ru- 
bežių iš kiekvieno lupdavo po 25 
rublius. Tais laikais buvo ne
menkas pinigas.

Kelionė Vokietijos geležinke
liais taip pat buvo nepavydėtina. 
Emigrantams iš Rusijos buvo 
įrengta tam tikri atskiri vago
nai, kurie geriau tiko gyvuliams 
vežti, ne žmonėms. Sėdynių ne
buvo, tačiau sukimšdavo-mote
ris ir vaikus sykiu, ir visi tu
rėdavo ant grindų voliotis ir 
naktį miegoti. Vokietijos prie
plaukose vėl naujos kartuvės: 
gydytojai, akių peržiūrėjimas, 
"kašieravimas”, maudynės, rū
kymai ir kt.

Kelionė jūromis nelengva. 
Lietuvių klasė, būdavo, taip va
dinamas "steerage”, kur įrengi
mai, geriau gyvuliams, ne žmo
nėms tiko, žmonės, būdavo, su- 
kemšami j tamsias palubės, kur 
tekdavo gulėti ant šiaudinių pa
galvių ir pašvinkusiame ore. 
Blogiausiai būdavo vokiečių lai
vuose. Valgis ir patarnavimas 
taip pat būdavo blogas.

šitokios sunkios kelionės tęs
davosi mėnesiais. Vargo ir kitko

visuomenė, kuri pati tiek vargo 
Amerikon keliaudami patyrusi, 
privalėjo tvertis kitiems jį pa
lengvinti. Bet, turbūt, čia vieš
patavo nuotaika: "jei aš išken
tėjau, tegul ir kitas iškenčia!”

Dauglenkų patekdavo į taip 
vaįinamus ”šv. Juozapo” namus, ] 
nr. 11 Broad. St., New Yorke. 
Ten dirbo ir lietuvis Pranas šed- , 
vydis. Tačiau, dėl daugelio tam- j 
šių ir nužvelgtinų su emigran- j 
tais pasielgimų, - Amerikos val
džia šį namą, ir vokiečių 4 Statė , 
St., uždarė. Lietuviai, būdavo ; 
užrašomi lenkais, išsiunčiami j j 
pavojingus ar netinkamus dar- , 
bus, įvykdavo skandalų su mer
ginomis ir kt. Emigrantai, ta- , 
čiau, plūdo visų vargų nežiūrė
dami, ir vis gausesne srove. Wa- 
shingtone pradėta rūpintis šią 
srovę pažaboti, siaurinti ir ma- ( 
žinti. Ateivių atstovai ir orga
nizacijos siųsdavo protestus 
bandydavo ateivių reikalus gin
ti. čia vėl kilo kita darbo sritis ,
— ateivių reikalus ginti.

Lietuvių visuomenė visą viltį 
ėmė dėti į SLA, kaip organiza
ciją, kuri Amerikos lietuviuose , 
buvo didžiausia, seniausia, ir 
kuopų turėjo visoje Amerikoje. 
Deja, ir šioje garbingoje organi
zacijoje įsivaisė sroviniai ir po
litiniai ginčai, kurie ją silpnino 
ir neleido vešliai augti. Tačiau, 
joje buvo ir daug gerų norų lie
tuvių, kuriems lietuvių kultūros 
ir visuomenės reikalai arti šir
dies gulėjo. Buvo leidžiama kny
gų, kurių lietuviams tuo laiko
tarpiu taip reikėjo. Rūpintasi 
Paryžiaus paroda (1900 metais). 
Rinkta aukų Lattimerio darbi
ninkams lietuviams, kurie strei
ko metu tapo šerifo Martino su
šaudyti. Įkurta "Tėvynė”. Stai
ga miręs iždininkas Miliauskas 
paliko. Susivienijimui skriaudos. 
Tokiu būdu, tik vienuoliktas sei
mas, (spalio 13, 1896) Brookly- 
ne rado galimybės prieiti prie 
emigrantų klausinio ir paskirti 
$100 šiam svarbiam, reikalui.

Šie pinigai buvo skirti kaip 
dovana loterijai ir kuopose bu
vo paskleista daug biletų po 50 
centų. Laimėjimas buvo galvo- 

1 tas dvylikto seimo proga Phila- 
delphijoje, bet neįvyko, ir buvo 
pavestas įvykdyti Philadelphios 

1 dešimtai kuopai. Prie to darbo 
’ ir man teko prisidėti, nes tada 

Philadelphijoje gyvenau. Pinigų 
' už biletus įplaukė $258.50, be to, 

dar aukų $24.00. Tokiu būdu 
• susidarė $282.50. Dar ir šiandien 
1 turiu savo archyvą tos loterijos 

biletuką, taip pat kun. J. ži- 
, liaus (žilinskio) ir I. J. Grie-
- šiauš man rašytus loterijos rei

kalais laiškus. Tai buvo pirma 
Amerikos lietuvių organizuota 
pastanga sukelti pinigų savo 
brolių emigrantų globai ir pa- 
gelbai.

Tauta laikosi savo narių nuo- velande. Tuo tarpu steigiama čia 
latinėmis aukomis ir pasišven- pirmoji apylinkė. Vėliau gyve- 
timu. Ir mūsų Tauta amžiais nimas parodys, ar reikės naujų 

apylinkių ir kiek jų reikės, šios 
pirmosios apylinkės organų (val
dybos ir kontrolės komisijos) 
rinkimai įvyks spalio 26 d. 11:30 
vai. lietuvių salėje šaukiamame 
susirinkime. Dalyvauti rinki
muose (rinkti ir būti renka
miems) yra bendruomeninė kiek
vieno lietuvio pareiga, todėl visi 
ją atlikime. Susirinkime turi 
teisę dalyvauti visi Clevelando ir 
jo priemiesčiuose gyveną lietu
viai, bet balsuoti pagal įstatus 
tegalės tik sukakę 18 metų.

Kreipiamės į visns Lietuvius 
bei Lietuves: statykime kandi
datus, atvykime į rinkimus, pa
rodykime bendruomeninį solida
rumą ir tautinį susipratimą!

grūmėsi dėl savo laisvės ir ne
priklausomybės, dėl savo kalbos 
ir kultūros.

Visagalis mūsų Tautos pa
stangas laimino: ji išliko gyva. 
Bet pavojai nepraėjo. Jie net 
padidėjo — šiandien lietuvius jų 
tėvynėj naikina žiaurus okupan. 
tas, o tremty ir emigracijoj — 
svetima įtaka.

Kenčiančiai, blaškomai ir nai
kinamai Lietuvių Tautai išlai
kyti šiandien reikia naujų pa
stangų ir naujų priemonių, šiam 
tikslui visame pasauly, kur tik 
yra lietuvių, kuriama Lietu. 
V i ų Bendruomenė. 
Jos sumanytojas ir skatintojas 
yra Vyriausiasis Lietuvos’ Iš
laisvinimo Komitetas. Jos veik
los pagrindas — jo paskelbtoji 
Lietuvių Charta. Jos šūkis — 
Lietuviais esame mes gimę, lie
tuviais turime ir būt!

Lietuvių Bendruomenės keliu 
pradeda eiti ir Jungtinių Ameri
kos Valstybių lietuviai — jau 
veikia Vyr. Laikinasis Organiza
cinis Komitetas, liurį sudaro: 
prel. J. Balkūnas, K. Bielinis, H. 
Blazas, M. W. Chase, K. Kleiva, 
A. Lapinskas, A. Saulaitis, dr. 
P. Vileišis ir J. Vilkaitis. Stei
giamos apygardos bei apylinkės. 
Bendruomenės uždaviniai — iš 
vienos pusės, remiant JAV kon-i 
stitųciją ir vykdant Amerikos! 
demokratijos idėjas, aktyviai į "Karalienė Marija"

Smulkesnes informacijas pra
šome sekti lietuvių spaudoje. 
Prašome informuoti vieni kitus. 
Organizacijoms pageidaujant, j 
jų susirinkimus pranešimų apie 
Lietuvių Bendruomenę padaryti 
gali atvykti mūsų Komiteto na
riai.

Paduokime vieni kitiems ran
kas, sutankinkime gretas ir ei
kime Lietuvos keliu!

JAV Lietuvių Bendruo
menės Clevelando Laikinojo 
Organizacinio Komiteto na
riai: B. Bacevičienė, St. 
Barzdukas, J. čiuberkis, A. 
Gargasas, K. S. Karpius, S. 
Laniauskas, J. Leimonas, 
Flor. Saukevičius Br. Snars- 
kis.

Clevelandas,
1952 m. rugsėjo 19 d.
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AR ŽINAI?
Amerikiečiai šeštą dalį savo 

maisto produktų išmeta lauk. 
Per metus tokiu būdu susidaro 
graži 4 miliardų dolerių suma.

*

Kumpis būna skanus, kai jis 
rūkomas 30 iki 45 dienų. Krašto 
mėsos fabrikai visą rūkymo pro
cedūrą atlieka per 2 dienas.

*
Anglų garsųjį keleivinį laivą 

varo 4 
dalyvauti Jungtinių Amerikos' straigtai, kurių kiekvienas sve- 
Valstybių gyvenime ir iš kitos 
pusės neleisti atitrūkti lietu
viams nuo savo Tautos, išlaikyti 
jų lietuvybę, remti ir ugdyti 
lietuvių kultūrą, įjungti visus į 
Lietuvos kovą dėl savo laisvės.

Tik iš daugelio plytų pastato
mi gražūs ir patvarūs pastatai. 
Tik daugelis bičių prineša me
daus pilnus korius. Taip ir at
skiras lietuvis, vienas būdamas, 
nedaug tenuveiks. Tik visi susi
jungę galėsim sudaryti tvirtą 
lietuvišką jėgą. Lietuvių Bend
ruomenė ir bus lietuvybės tvir
tovė, kuri palaikys ir stiprins 
lietuvišką spaudą, lietuvišką 
šeimą, lietuvišką mokyklą, lie
tuvišką bažnyčią, lietuviškus 
papročius — lietuvybę.

Lietuvių Bendruomenei pri
klauso visi lietuviai, nepaisant 
jų gimimo vietos, amžiaus, ti
kybos. Kiekvienas lietuvis turi 
būti lietuvybės židinys, tad im
kimės visi Lietuvių Bendruome
nės veiklos — remkime ją savo 
darbu, savo pasiaukojimu, savo 
solidarumo mokesčiu.

Mums yra pavesta suorgani-1 lažybas. ”10 šilingų, kad Tams- 
zuoti Lietuvių Bendruomenę Cle-' tos žiebtuvėlis neužsidegs”. Re-

ria 32 tonas.
*

Vieno dolerio sidabrinė mone
ta turi 9 dalis sidabro ir 1 dalį 
vario. Penktukas (nikelis) turi 
3/4 vario ir 1/4 nikelio. Centas 
turi 7 dalis vario ir 3 dalis cinko.

tas užkalbintasis nuo lažybų at
sisako, o sumanytojas teigia to
kiu būdu kasmet uždirbąs 1600 
svarų. Mat, jo suskaičiuota, kad 
iš 10 žiebtuvėlių tik 2 teužside- 
ga pirmu spragtelėjimu.

•

Šiomis dienomis Vašingtone 
viešėjęs norvegas buvo paklaus
tas įspūdžių apie JAV. Svečias 
atsakė, jam patikusi žmonių ly
gybė. JAV nesą didelių nei mažų 
žmonių, visi esą lygūs. "Argi 
ne tas pats Norvegijoje?” — 
paklausė amerikietis. "Girdėjo
me, kad pūs jus net ministeris 
pirmininkas į darbą tramvajum 
važinėja”.

"Tai tieęa, daugelis ministerių 
į sava įstaigas važinėja tramva-

Mėgiamiausias amerikiečių pa-1 jais” — atsakė norvegas. Bet 
tiekalas yra kiaušinienė su kum-1 tuoj pridūrė: "Tik krašto ap

saugos ministeris to nedaro. Jis 
važinėja dviračiu”.

*

Rytų Vokietijoje, Erfurte, 
vienas iš nedaugelio dar nesu
valstybintų kuro fabrikų paga
mino 6000 centnerių brikietų 
daugiau, negu buvo numatyta, 
pagal valdžios planą, šitą per
teklių du įmonės savininkai ne
mokamai padalino įmonės vi
siems darbininkams. Ir 
abejotinai socialų žygį 
nistinė valdžia pavadino 
tažu” ir "kapitalistiniu 
mu”. Valdžios kontroliuojami 
teismai abiems savininkams pri
taisė po 5 metus kalėjimo, o 
fabriką atidavė "darbo žmonių” 
valdžiai. Vr.

piu. Antroje vietoje yra stekas, 
ir trecioje — vištiena.

Amerikos indėnai vis tebesi
laiko seno papročio įdėti numi
rėliui į karstą maisto. Kai 19-15 
metais mirė vienos jų genties 
vadas Mičigano ežero saloje, 
tautiečiai į karstą įdėjo vaisių, 
vandens ir... maisto kortelę.

*
Anglai labai mėgsta lažybas. 

Iš to savo tautiečių pomėgio jau 
10 metų pelnosi sau duoną tūlas 
Mančesterio gyventojas. Jo spe
cialybė žiebtuvėlių lažybos. .Gat
vėj, restorane ar kur kitur nu
taikęs cigaretę užsidegti keti
nantį anglą, šis pilietis pasiūlo

tą ne- 
komu- 
"sabo- 
veiks-

tokio storumo. Vien auksu...
— Kas, kas? Ką čia smailini La

peika? — tiesdamas kaklą ii’ kreipda
mas ausį, nėrė kalvėn Čeputis.

Kalvis tarė:
— Sako — tasai — iš Amerikos.
Čeputis, ir jam įkandin įslinkęs 

seniūnas, lyg neatmieštos degtinės 
tvirtai paėmę, žiobčiojo. Lapeika už
kėlė koją ant priekalo, kad būtų iškil
mingiau:

— Patsai šnekėjaus. Pasisveiki- 
. nom. Rankos kietos, sudirbtos, jau ta
riu broliukai, neponiškos...

— Tai kur tu jį?...
— Išsitraukęs cigarą, nukando ga

lą. Man vieną pakišo. Dūma pučia, o tą kuriam šmote brolis- išsistatė trobas? 
galą, kur įsikandęs, kramto, kaip karvė Rašė, kai dalijosi, būk apsiėmęs į pa- 
gromuliuoja. Ką tu biesą kramtai— 
misliju. Bet klausti nėra kaip. Ir spjau
dosi, sakytum kraujais. "Įpratau — sa
ko — kur dirbau, rūkyti buvo užgin
ta.” ■ -

— Nu ir veli, kaip kacapas milą.-..
— Atkumbrina matau, nuo tolo. 

Juodas. Kunigas būtų, tik trumpais 
apsidaręs. Staiposi sustojęs yienam 
daikte. Pamindė velėną, kur pavasarį ‘ koną, Pasaųsis toks. Nė danties auksi-

išplėšęs pasėjau avižas. Paskui eina sta
čiai ant manęs. "Padėk Dieve — sako 
— tai kaip su degutu einasi, Lapeika?” 
Ačiū, sakau, einasi per pusę su velniu. 
O deguto jau seniai nebedegu. Kur tu 
bedegsi nelabąjį. Va ir pečius vanga- 
rykščiomis užžėlę. Rodau jam, sakyda
mas. Ir taip žiųriu, ir taip. Matytas. 

JNebenutuokiu niekaip kur sutiktas.
[Gal kur atlaiduose gėrėm kartu? Gal 
iš urėdijos koks? Jei pati būtų, tuojau 
atpažintų. Bobos kita akis. Kaip per 
dūmą, ar sapne. Ir vardas, ant paties 
liežuvio galo. Klausti — neužviežu. Jis 
tada, cigarą. Tvirtas, kad jį kur ugnim 
Užsikosėjau kuplų dūmą Įvilkęs. ”0

I.Į

švėtimius — žemės daugiau gausiąs.” 
Tik dabar pilni laukai gyventojų. Susi
jaukė man viskas.” Kai šitaip jis, tai 
man nelyginant skiltuvu būtų pažėrę į 
akis. Benipacas! — nejutau kaip šūk
telėjau.

— Bartkaus Benipacas? Iš Ameri
kos? — sudrebėjo kaimynai.

_ Je.... Tik nenuduoda į ameri-

kėti! Gauti tai gavo, tegul nepučia mig
los į akis. Ar nepasakojo andai Miklo- 
šienė, kaip užsukusi paštan pasiteirauti 
laiško. Žiūrinti, jog Bartkus prie vir
šininko langelio bevartąs popierines. 
Nusisuko į kertę ir kišenėn, kad varo, 
tai varo. Miklošienė, boba nepėsčia, bet 
nasrų be reikalo nevarsto, o jei jau 
prasižios, tai, kaip žirnių sauja į sieną. 
Neturi kur dėtis. "Neatimsiu Bartkau 

. kaimyne, nebijok. Gegužė jau užkuka
vo.” Sakanti ji taip. ”Ė, čia už bekonus 
likučius atsiuntė.” Taręs ir movęs sker
sas pro duris.

— Ką ta, tai žinom patys. O tų 
sakyk, ką Benipacas?

— Ką jis? Nieko beveik. Aš jo — 
ar ant ilgo? Kiti, sakau, apsisukę ir 
dui atgalios. Duonos rūkštis nebepa- 

lis davė. Petrą užkuriom leido — jau tinka, ar kas? O kiti ir pasilieka. Ma
tai gerai pamokėjo, — graudeno seniu- lūnus perka. Arba dvarvietes. Jis ant 
nas. Ir Lapeika tuo pačiu tęsė:

— Ko, ko, o Bartkaus nė su šunim 
nešuvysi. Ar. daug reikia, paskaitliuo- 
kim patyla.'Gavai viena dolierį — jau ganydavę.' 
tau dešimt mūsų pinigais. Dešimtas 
grūdas —r brandi dirva broleli. O jeigu 
šimtas dolierių — tai jau ką ir bešne-

1
• • i • ’ • w

■ • < ■. ■ ■

nio, nė pilvo. Apsivilkęs, tai jau kągi 
— vien gelumbe. Ką tik nuo adatos dra
bužis. Ir misliju, kaip tokiam kely nė 
nesusiglamžęs. Je, ir taip tu man — 
pakyšt iš krūmų. Nė brolis Juozas ne
užsiminė, kad laukia svečio. "Žinios 
nedaviau — sako. Užėjo tokia tūžmas
tis, ir užsirašiau prie ekskurso. Kiek 
šią gadynę betrunki? Laivai dabar 
greiti. O iš Brėmų, tai vėl per dvi die
nas ...”

— Acha, — įsikišo Čeputis, — pa
klausi Bartkau?, kaip brolis, tai tik 
ranka numes. Nė laiško, girdi, nerašo, 
kaip kiti. Užmiršo namus ir gimines.

— Tu tik klausyk jo. Paties tikro
jo. O iš kur taip išsistatė išėjęs į vien
kiemius? Stogai vienos blėties, mašinos 
pjaunamos ir grėbiamos. Seserims da-

šito nė šiąip, nė taip. Pažiūrėsiąs. Pa
siteiravo kam pas patyrelis priklauso. 
Seniau, atsimenąs, visi bendrai arklius

— Matykit. O taip tuščiom rankom 
ir parėjo?

— Kur tau pareis. Automobilium

atsmilko.
— Tik kažin ar jo tas? — domė

josi kalvis.
—- Neparanku tokią padarynę per 

okijaną vežti. Jei turėjo, tai pardavė 
išvažiuodamas. Dolierius į tarbą. Tokią 
raudonos šikšnos, su pasamonais ir dir
žais, rankoje įsitvėręs. Ar mažai į ją 
pareina. Ir pas mus, ačiū Dievui, gali 
pirkti ko nori. Tik turėk iš ko ...

Lapeika nieko daugiau ir nežinojo. 
Buvęs nešnekus, ir staipęsis vienas, 
kaip grėblakotis. Kalvis užtrenkė dirb
tuvės duris. Spėriai temo. Vyrai skirs
tėsi vakarienės. O Svetimuose, Bart
kaus sėdyboje, švietė seklyčios Įaugai. 
Visų akys krypo ton pusėn. Visi jau ži
nojo ir tarpusavy ginčijosi. Ir nesuuosk 
tu man! Reikėjo sutikti iškilmingai, o 
dabar — taip slaptai, kad nė gražumo 
negražu. Su. pavydu ir ilgesiu žvelgė • 
kaimynai į tas dideles šviesas. Ten sė
dėjo broliai, moterys, vaikai ir šeimy
nykščiai, pagarbiai išsidėstę pasieniuo- 

ir pasidėję liežuvius, klausėsi.
■ - / (Pabaiga)
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GRIŽO KUN. P. 
DAMBRAUSKAS

netoli 
turėjo

"Skautų Aidas” praneša, 
šią vasarą Philadelphijoje,

Naujai išrinktoji Liet. Skau
čių Seserijos Vyriausioji Skau
tininke v. s. Dr. D. Kęsiūnaitė 
š. m. liepos 4 d. pradėjo eiti pa-

Geležinės uždangos skautų 
konferencija

mo reikalams aptarti. Sueigoje 
dalyvavo ir vietiniai skautų-čių 
DV-vai kun. Ažubalis ir kun. 
Pacevičius.

SKAUTŲ DVASIOS VADAI 
TORONTE

VOKIETIJOJ ESANČIŲ 
ŠELPIMAS

"SKAUTŲ AIDO” 
KONKURSAS

P.L.S.S.
Skaučių Seserijos Vadija

Adresas: 735 E. 90 St., 
Cleveland 8, Othio, U.S.A.

Prieš pora savaičių į Baltimo- 
rę vėl sugrįžo kun. P. Dambraus
kas, kuris iš jos prieš du metu 
buvo- išvažiavęs. Kun. P. Dam

brauskas ilgus metus yra buvęs

[rijos direktorius ir mokytojas.

Pr. Sutkus, mūsų Korėjos bendradarbis
Bukietas turi tris pagrindines duotė nesugeba surasti tinkamo 
dalis, — viršūnė reprezentuoja1 palyginimo. Japonų ūkis taip 
dangų, gėlių pluoštas išlenktas1 pat gamina įvairios rūšies alų 
j dešinę reiškia žmogų, o į kairę1 
žemę. Kad atsiekus šito tobulu
mo gėlės yra skabomos ir lanks
tomos.

Dauguma japonų namų yra 
mediniai, apdengti toliaus čerpė, 
mis. Kaimuose dar didelę dalį 
sudaro plakto molio sienos, su
tvirtintos mediniais poliais ir 
šiaudų stogu. Namų vidus pa
dalintas į kambarius su lengvai 
pašalinamomis kartoninėmis šie- j pasivaišinimui. Ji nieko nekai- 
nomis, bet vakariečio akimis. nuoja. Aš pats dviejose Kioto 
žiūrint, tas padalinimas yra dau- j šventyklose jos ragavau. Aštuo- 
giau fiktyvinis, nes dauguma! niasdešimt nuošimčių japonų dė- 
didesnę metų dalį vidujinių šie-Į vi vakarietiškus drabužius išei
nu visai nenaudoja. Tačiau at- Į darni iš namų, bet namie nešioja 
skiros namų dalys, nežiūrint ar, kimono, taip sakyti, veda dvily- 
sienos yra ar ne, turi savo pa- pinį gyvenimą. Jie aiškina, kad 
skirtį: miegamasis, valgomasis,' vakarietiški drabužiai gatvėje, 
svečių etc. Mažiausia bent vie- įmonėje, įstaigoje ir ūkyje yra 
nas kambarys (svečių) 
"garbingąją kerčią” (tokono- 
ma), kurios atžvilgiu atsineša- 
ma su didžiausiu respektu. Ji 
papuošta paveikslu ar statulėle 
ir gėlėmis, joje bus sodinami tik 
patys garbingiausi svečiai. Na
mo grindys padengtos ryžių

Japonija susideda iš 4 pagrin
dinių salų ir visos eilės salelių, 
kurių bendras plotas, apytik
riai imant, toks pat, kaip Kali
fornijos. Didžiausia yra Honshu 
sala ir joje randasi svarbiausieji 
miestai — Tokio, Osaka, Kioto, 
Nagoja ir atomo bombos spro
gimu pagarsėjusi Hiroshima. Ki
tos salos yra Kyushu, kuri dėl 
savo geografinės padėties, bū
dama arčiausiai kontinentalinės 
Azijos, anksčiausiai suėjo ir il
giausiai buvo sąlytyje su vaka
rų civilizacija, ši sala daugiau
sia persiėmusi vakarų papro- 

~ čiais, — toliau Shikoku pietuose 
~ir Hokaido šiaurėje.

Salų paviršius nusėtas nors ir 
ne kraštutinio aukščio, bet tan
kiais, vešliomis žolėmis, me
džiais ir krūmais apaugusiais 
kalnais. Daugelis iš jų turi vul
kaninę kalnų prigimtį.

Japonijos upės, nors siauros 
ir trumpos, bet įspūdingos. Jų 
tėkmė aštriais zigzagais vingiuo
ja per kalnus, formuodamos 
krioklius ir išsiliedamos į plotį 
slėniuose. Vanduo žvilga kaip 
kristalas.

Tarpsaliniai vandenys ir eže-
rai, ypatingai stebint iš lėktuvo, šiaudu audeklu (tatami). Augš- 
pristato nepaprastas scenas, tesnėse klasėse grindys papuoš- 
Ežerų krantai patraukliai iškar- tos spalvingais kilimais ir daž- 
pyti, vanduo žaliai atsispindi, o1 nai sutinkamas vakarietiškas 
skaitlingos salelės ir salelytės' staliukas su keletu kėdžių, šiaip 
teikia jiems dar daugiau roman
tiškumo.

Japonija labai turtinga par
kais, kurių dauguma yra užvesti 
prieš šimtus metų. Miestų par
kai traukia ne tik scenišku gro
žiu, bet ir savo pramogomis ir 
kultūrinėmis institucij o m i s. 
Kaip taisyklė, muziejai, meno 
galerijos, bibliotekos, zoologijos 
sodas, paminklai ir šventyklos 
yra lokalizuoti pačiame puoš7 
niausiame miesto sode. Parkų 
augmeniją sudaro vyšnios, kaš
tanai ir kiti žydintieji medžiai. 
Aikšteles puošia vaivorykštinės 
lysės su besiskleidžiančiais lotų, 
lelijų, rožių, pomegranatų žie- 

‘ dais. Patys įspūdingiausi yra 
Kioto šventyklų ir pagodų sodai 
su jų plokščių akmenų laiptuo
tais takais, su kalvomis, paviljo
nais, kaskadomis, akmens žibin
tais, mažais, bet labai artistiškai 
sukonstruktuotais tvenkiniais, 
su rūpestingai atrinkta ir pagal 
aukštai japonų, išvystytą deko
ratyvinį meną išdėstyta augme
nija.

Gėlių išdėstymo menas ne tik

ir stipriųjų alkoholinių gėrimų. 
Iš nealkocholinių gėrimų pla
čiausiai vartojama arbata, toliau 
kakava, kava įvairŪB limonadai. 
Tačiau kaip tautinis gėrimas fi
gūruoja arbata. Yra išsivysčiu
sios arbatos gėrimo ceremonijos, 
kurios ypatingai augštesnėse 
klasėse labai paisomos. Neretai 
prie šventyklų stovi mediniai 
ąsočiai su šilta arbata turistų

jau japonų bute miegama, val
goma, šnekučiuojamasi ant grin
dų. Tiesa, valgomajame 
dažniausiai vienos pėdos augščio' 
staliukas, ant kurio šeima su 
pagaliukais valgo nesudėtingus 
valgius. Vakarui atėjus, iš sienų 
ištraukiami guoliai ir taip bu
tas tampa miegamuoju. Japonai 
labai rūpinasi švara. Kiekvienas 
įeidamas turi palikti savo batus 
prieangyje. Miestuose visur, ir 
daugumoje kaimų, naudojama 
elektros šviesa ir dujos šildy
mui. Senoji japonų šildymo sis
tema labai skirtinga nuo vaka
rietiškos, būtent, krosnys įreng
tos po grindimis ir tokiu būdu 
nuo grindų apšildomas visas bu
tas.

Japonų valgiai nesudėtingi. 
Pagrinde ryžiai, žuvis ir daržo
vės", bet tai nereiškia, kad ja
ponai nevalgo mėsos, kiaušinių 
ir pieno produktų. .Ypatingai pa
skutiniais laikais, su menkėjan
čia Budizmo įtaka, paskutinieji, 
valgiai populiarėja. Daug suvar
tojama vaisių, kurie puikiai de- 

__ T____ , ra Japonijos klimate, kaip vyš- 
soduose, bet ir bukietuose bei * nios, persikai, apelsinai, obuoliai, 
vainikuose Japonijoj prasidėjo arbūzai, fygos etc.
13 šimtmetyje, kaip religinė
apeiga puošti Budos altorius.1 mas yra "sake”. Tai savos rū- 
Gėlių išdėstymo menas labai šies vynas, gaminamas įš ryžių 
svarbus moterims. Gėlių grupa- ir geriamas karštas. Jo skonis 
vimą valdo tradicinės taisyklės, labai savotiškas ir mano vaiz-

AR JAU SKAITĖTE

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, 916 W. 31 I’lace, Chicago 8, III.

Kam Nepriklausoma Lietuva yra tikslas, visi skaito 

NEPRIKLAUSOMA 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. L-VOS kaina: Kanadoje’ $5,00, visoje Amerikoje 
$5,00 ir kitur $6,00. »" '

' Adresas: NEPRIKLAUSOMA LIETUVA, 7722 Ge
orge Stl, ’Ville Lasalle, Montreal, P. Q., Canada.

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

turi praktiškesni, tačiau savame bu- 
I te kimono teikia patogų namų 
Į jausmą. Be to, japonai žino, kad 
kimono yra gražus ir todėl šven
tinėms, ceremonijoms velkasi tik 
kimono.

Kimono gaminamas iš šilko ar 
medvilnės, išpuošiamas gėlėmis, 
puakščiais, gamtovaizdž i a i s, 
simboliškais Japonijai. Greta 
klasiško kimono yra hoari-kimo- 
no, savo forma panašus vakarie
tiškam apsiaustui (chalatui). Jis 
labai margai išrašytas šventyk
lų vartais, slibinais ir t.t., bet 

yra1 jis nėra tipiškas japonų skoniui 
ir japonai jų daugiau ar mažiau 
vengia. Bet krautuvėse jų ne
mažai ir jie dažnai suvilioja už
sieniečio skonį.

Japonų viešbučiai geri ir jų 
pasirinkimas _ didelis. Pilna va
karietiškų viešbučių, o dar dau
giau japoniškų (rayokan). Tu-

• ristųi rekomenduotinas būtų ra- 
i yokan’as, kurio ir kaina pigesnė
• ir kuriame geriau galima įsi-
• jausti į japonų gyvenimą.

Kada turistas sustoja rayoka- 
ne, jis pakeičia batus į speciales 
šliures ir įvedamas į kambarį, 
kur nėra baldų (vakarietišku su
pratimu). Už valandėlės mergai
tė atneša puoduką arbatos ir 
kimono. Svečias velkasi į kimo
no ir eina į maudyklę. Tuo tar
pu paruošiami pietūs. Jis sėdasi 
valgyti, o mergaitė ceremonija- 
liškai jam tarnauja. Vakarui 
atėjus, mergaitė ištraukia guolį 
iš sienos (klozetės) ir Rūpestin
gai pakloja.

Įkėlus koją į Japoniją keletas 
dhlykų, liečiančių šio krašto gy
ventojus, krinta į akis: jie maži, 
labai mandagūs ir jų nepapras
tai daug. Fiziškai japonai atro
do nuskriausti, bet tenka tik 
stebėtis jų patvarumu; jie neša 
naštas ar stumia ratus tokio 
dydžio, kokių Amerikoje du vy
rai nedrįstų pajudinti. Miestai 
ir 'kaimai primena kažką pana
šaus į skruzdėlyną — kur tik 
pažvelgsi — minios, o taip pat 
ir namuos, mažame butelyje jų 
gyvena bent tuzinas. Jų laiky
sena labai mandagi. Sveikinan
tis nusilenkia bent penkis kar
tus, tačiau jų vidaus pasaulio iš! 
veido neišskaitysi, jie išauklėti 
neišduoti skausmo ar džiaugsmo, 
jie užmaskuoja'vidujinius per-, 
gyvenimus santūrumu ir man- 
gumu. Vieoias amerikiečų žur
nalistas apibudina japonus kaip 
turinčius pokerio lošėjo išraišką.

Japonija yra dėkingas tu-." 
rizmui kraštas, pilnas orientališ- 
kų gamtos bei kultūriinų. įdo
mumų. Ir kas jaučiasi "pasmerk; 
tas” pamatyti šį jjasaulį, jei ne
aplankys Japonijos, nebus iš
pildęs savo misijos.

Visuotinoji Seserijos sueiga LiEtuv«'«>ji knyga baltimorėje •
Jau pradžioje 1950 metų Bal- SLA SUSIRINKIME

Skaučių Seserims Vadiia ren- Paviję™ “mOrėje buv0 suvažiavę keliSkaučių Seserijas Vadiją ren
gia savo pirmąja Visuotinąją 
Lietuvių Skaučių sueigą, kuri 
įvyks š. m. lapkričio mėn. 2 die
ną.

Neturint galimybių susirinkti 
vienoje vietoje, ši sueiga įvyks 
kiekviename vienete atskirai tik 
tą pačią dieną ir su ta pačia iš
kilmingos programos dalimi.

Mes norime šią sueigą labiau 
apjungti visas seses, kad mes 
giliau pajųstumėm priklausan
čios Lietuvos skaučių 
šeimai, kuri šiandien išblaškyta 
po visą pasaulį pagal išgales tę
sia Nepriklausomoj Lietuvoj 
pradėtąjį darbą.

Šitos sueigos tikslas — mus 
visas suburti, suartinti, o tam
presnį tarpusavio ryšiai išugdys 
daugiau pasitikėjimo savimi ir 
didesnį ryžtingumą. Tada meš 
tvirčiau žengsime plačiuoju pa
saulio vieškeliu gilindamos jame 
lietuviškąją vagą.

Mielos Sesės, atsiliepkite vi
sos: ar tai vienetuose susiburu- 
sios,. ar pavienios, kad laiku ga
lėtumėm jums 
programą.

Tegul šios visuotinos iškil
mingos sueigos 
ir Lietuvos skaučių šeimos na
rės ir Lietuvos Motinos dukros 
gyventumėm viena mintimi

BUDĖKIME GIMTOSIOS ŽE
MĖS IR VISOS ŽMONIJOS 
LAISVEI.

Pavieniems platintojams numa
toma irgi 10 įvairių dovanų.

NAUJAS VYRIAUS. 
SKAUTININKO ADRESAS

Pranešamas naujas Vyriau
siojo Skautininko v. s. Stp. Kai
rio, LSB Vadijos Būstinės ir 
"Skautų Aido” Redakcijos ad
resas: 102 Quebec Avė., Toron
to, Ont., Canada.

ESTŲ SKAUTŲ JUBILIEJINĖ 
STOVYKLA

Rugpjūčio pabaigoje 
New Yorko estų skautai 
vienos savaitės stovyklą, kurioje 
atšventė estų skautų organiza
cijos 40 metų sukaktį. Lietuvos 
Skautų Brolijos Vyriaus. Skau
tininkas v. s. Stp. Kairys ta pro
ga pasveikino raštu estų Vy
riaus. Sktn. Harbert Michelsoną 
ir stovyklautojus.

atsiųsti sueigos

metu meš visos:

kad 
_____ Pa

rvyko amerikiečių skautų vadų 
suorganizuota Geležinės Uždan
gos Skautų Brolijjų konferenci
ja. Konferencijoje Lietuvos 
Skautų Broliją atstovavo LSB 
Vadijos užsienių dalies vedėjas 
vyresn. sktn. dr. Vyt. Čepas ir 
pasktn. T. Naginionis. Dalyvavo 
latvių, estų, rusų ir ukrainų 
skautininkų delegacijos.

Konferencijoje jos dalyviai iš-

LIETUVAITĖ TARP 1000 
KANADOS SKAUČIŲ

Šią vasarą prie Connaught 
Rangės, netoli Ottawos, buvo 
Kanados Skaučių Tautinė Sto
vykla. Joje dalyvavo arti 1000 
skaučių iš visos plačiosios Ka
nados. Lietuvaites skautės šioje 
stovykloje pavyzdingai atstova
vo paskiltn. Ina šipelytė iš "Ne
ringos” tunto, Montreal, P. Q. 
Dėl brangaus stovyklinio mokes
čio ($65.00) neįstengta daugiau 
lietuvaičių pasiųsti šion stovyk
lom Tačiau ir ta viena atstovė 
puikiai supažindino kanadietes 
su Lietuvos byla ir rado progų 
paaiškinti Lietuvos skaukių dar
bus išeivijoje.

šimtai naujųjų ateivių. Jų tarpe 
nemaža dalis yra lankiusių* bai- ] 
gūsių gimnazijai, universitetus i 
ir kitas tolygias mokyklas. Pa- i 
gyvenę keletą mėnesių, ir atsi- i 
radbs laisvesniam dolieriui, pir
miausiai jie ir pasigedo lietu
viškosios knygos, šiam dvasi
niam alkiui pašalinti, mūsų kul
tūrininkas poetas K. Bradūnas 
įsteigė parapijos bažnyčios prie
angyje knygų kioską, nes ati
tinkamos patalpos, kur dažnai 
susirenka didesnis būrys lietu
vių, neturėjo. Tuo dalinai ir bu
vo pašalinta kultūrinių vertybių 
nedateklius.

Praslinkus porai metų Balti
morėje jau buvo priskaitoma 
daugiau 500 naujųjų lietuvių. Jų 
tarpe yra įvairių įsitikinimų ir 
išsilavinimų. Bažnyčios priean
gyje knygų kioską nevisi pa
siekdavo, nes jis atidaras tik 
šventadieniais ir sekmadieniais 
pamaldų metu. Tad daugumos 
buvo pasigęsta nuolatinės knygų 
parduotuvės. Matydamas šį tru
kumą A. česonis 1952 m. pra
džioje atidarė knygų ir žurnalų 
parduotuvę 749 W. Baltimorės 
gatvėje, W\ Urbono.foto studijos 
patalpose, prie pat tirščiausiai 
'lietuvių apgyventos vietovės. Ir 
šiuo metu šioje krautuvėje jau 
galima gauti visas naujausiai 
išleistąsias knygas. Ir reikia 
pažymėti, kad knygas perka me 
tik najuieji ateiviai, bet ir se
nesnieji. Pavyzdžiui, senosios 
kartos lietuvis J. Galinaitis per- 
ka daugumą naujai išleistųjų Marijampolės mokytojų semina- 
knygų. Į rijos direktorius ir mokytojas.

Rugsėjo mėn. 14 d. SLA 64 
kuopos Baltimorėje įvyko eilinis 
susirinkimas, pirmininkaujant 
senam veikėjui P. P. Jarui. Be 
eilinių kuopos reikalų buvo su
rinkta 18 dol. prof. M. Biržiškai 
kukli aiika. Pažymėtina, kad pa
skutiniuoju laiku" naujakuriai 
pradėjo gyviau domėtis pašalpi- 
nėmis organizacijomis. Pavyz
džiui, į SLA 64 kuopą šių metų 
paskutinių trijų mėnesių laiko
tarpyje įstojo 26 nauji nariai.

Rugsėjo mėn. 9 d. Lietuvių 
Svetainės patalpose įvyko eilinis 
Balto skyriaus susirinkimas, ku
riame buvo aptarta eilė klausi
mų, liečiančių pašalpą pasiliku- 

1 siems mūsų tautiečiams įvai
riuose pasaulio kraštuose. Iš 
pranešimų paaiškėjo, kad nors ir 
karšti buvo vasaroB mėnesiai, 
tačiau aukų surinkta keli šimtai 
dolerių. Piniginės aukos renka
mos ir toliau. '

Skyriui pirmininkauja adv. E, 
Armanavičienė.

TUOJ (SIGYKIT 
ŠIAS KNYGAS!

Vyr. P. Liet. Skautų S-gos 
dvasios vadas sktn. kun. Dr. J. 
Vaišnora, MIC, ir Liet. Skaučių 
Seserijos DV sktn. kun. prof. 
St. Yla rugpjūčio pabaigoje ap
lankė Lietuvos Skautų Brolijos 
Vadiją Toronte, Kanadoje. Ten 
pat buvo sušaukta vietos skauti-

klausė vieno iš žymesnių Boys ninkų-kių ir vienetų vadovų-vių 
Scouts of America vadovų Ar- auejg-a skautų religinio auklėji- 
thur W. McKinney pranešimą1 
apie B.S.A. santvarką, vyresn. I 
sktn. dr. V. Čepo apžvalgą apie 
emegracinių skautų Brolijų esa
mą padėtį ir ateities perspekty
vas ir atliko gilwellinio pobūdžio 
kelionę su kliūtimis. Referatų 
temos buvo atidžiai išdiskutuo
tos. , • '

Konferencijos Sekretoriatas 
nutarė, kad šioje Konferencijoje 
dalyvaujančios skautų brolijos
iki“ ateinančių metų’" pradžios j .J3®“?8,
kiekviena su atitinkamais argu-j 
mentais nusiųs Tarptautiniam 
Skautų Biurui Londone ir ki
toms gyvenamų kraštų skautų 
tautinėms organizacijoms me
morandumus. Taip pat viena pe
ticija bus pasiųsta visos Konfe
rencijos vardu, šiems reikalams 
apsvarstyti ir naujam Sekreto
riatui išrinkti lapkričio mėn. 
New Yorkan dar kartą suvažiuos 
Konferencijos delegacijos.

■ I . . " ■ '

DIRVĄ UŽSISAKYTI 

galima ir šiandien, nėra reikalo 

.laukti ‘ nei metų, nei manmrif

pabaigos!

Skautiškojo jaunimo žurnalas 
"SKAUTŲ • AIDAS”- 1953 m. 
skelbs pernunieratų rinkimo 
konkursą. Smulkios šio vajaus, 
taisyklės bus paskelbtos š. m.! 
.spalio mėn. "Sk. Aido” Nr. Var
žybose dalyvaus draugovės, skil
tys ir paskiri skautai bei skau
tės. Surinktos prenumeratos bus 
.vertinamos taškais. Skautų-čių 
draugovės, surinkusios daugįau- 
eia taškų, gaus atitinkamus me
niškus skydus. Daugiausia su
rinkusi taškų skiltis gaus skil
ties palapinę. Bus nepamiršti ir. 
kiti varžovai,- kurie gauS 'doya- 
nas pavidale stovyklinio inven
toriaus, sporto įrankius ir pn.

dėties Skaučių Seserijos Vadija:. 
sktn. A. šenbergienė-Blynaitė — 
Reikalų Vedėja, sktn. S. Radze
vičiūtė — Sekretorė, sktn. A. 
Kalvaitytė — Iždininkė, pasktn. 
A. Bąlašaitienė—Spaudos Skyr. 
Vedėja, vyresn. sktn. L. Čepienė 
— Jaunesn. Skaučių Sk. Vedėja, 
sktn. I. Jonaitienė — Skautinin- 
kių Sk. Vedėja, vyresn. sktn. M. 
Barniškaitė — Akademikių Sk. 
Vedėja.

JAV Rajono Vadeivės parei
gas tuo tarpu eina pati Vyriau
sioji Skautininke, o kitų Rajonų 
Vadeivės paprašytos ir toliau 
likti jų vietose.
i. Jau anksčiau pranešta, kad 
Kunigų Vienybės seimas Skau-, 
čių Seserijos Dvasios Vadu pa
skyrė sktn. kun. prof. St. Ylą.

2.50

3.50

0.80

0.35

. 2.00

1.50

2.50

2.00

2.00

Anglą kalbos gramatika
J. Kukanauza ______ _____2.00

Algimantas I
V. Pietaris ______

Algimantas II
V. Pietaris________

Aukso kirvis
Juozas švaistas ....

Barabas
Paer Lagerkvist_________2.25

Balutis
J. J. Bačiūno leidinys

Baltaragio malūnas
K. Boruta__ -__ _

Beržų pasakos
O. B. Audronė (eilėraščiai) 1.50

Dulkės raudonam saulėleidy
V, Ramonas____________ 3.00

Debesys plaukia pažemiu
A. Baronas ____________ 2.50

Didžiosios atgailos
R. Spalis ___ ________

Doleris iš Pittsburgjio
Stepas Zobarskas ____

Gintaro pasakos
Teta Rūta____________

Gintariniai vartai
N. Mazalaite_________

Gimtojo žodžio baruose
P. Jonikas___________

Kazimieras Sapieha
B. Sruoga ___________

Kuprelis
Ignas šeinius ________

Kolektyvinė prausykla
Vytautas Kastytis------

Kalorijo- ir doleriai
Vilius Bražvilius------- -

Lietuvių kalbos vadovas
Red. prof. Skardžius —

"Lietuviškos pasakos
J. Balys_____________

Lietuvių poezijos antologija
J. Aistis ir A. Vaičiulaitis 0.00

Lekučio atsiminimai (jaunimui)
A. Giedrius_ ___ ________ 1.50

Lietuvių archyvas
Bolševizmo metai

Lietuvos Valstybes
Konstitucijos

Lietuvai Tėvynei •
■V. Nemunėlis ir .VI. Vijeikis 0.50

Lietuva tironų Pančiuose
B. T.'.DirmteŪds ir V. Rastenis
(Jonas: Andrūnas ir Petras 
Svyrius) ------ -— 1-60

.Mėnuo vadinamas medaus
N. Ma?aląit3 --------2.50

Medinis arklys
Eric WilHąms y

Visos knygps siunčiamoa paštu. Užsakant pi- 
. nigus siųskite: 

i:

■ ., ■ *

NERINGOS TUNTO SKAUČIŲ 
. DOVANA- .

- "Skautų Aidas’? praneša, kad 
Clevelando "Neringos” tunto 
skautės Skaučių Seserijos Va- 
dįjąi padovanojo naują rotato
rių (mimeograph). Seserijos Va
dija didžiai dėkinga už tokią 
vertingą dovaną", kuri jai padės 
padaugintais . raštais susisiekti 
su plačiai pasauly pasklydusiais 
lietuvių skaučių Vienetais.

Motulė paviliojo
. p . Lazdyną Pelėda _____
Meškiukas Rudnosiukas

Vytė Nemunėlis
Namai ant smėlio

J. Gliaudą_____
Neramu buvo Laisvės Alėjoj

B. Daubaras_________
Nemunas

St. Kolupaila ___ --__
Nuo Imsrės iki Orinoko

A. Sabaliauskas _____
Our Country Lithuania

V. Augustinas _______
Princas ir elgeta

Mark Twain_________
Pirmas rūpestis 

Jurgis Jankus_______
Pragaro pošvaistės 

V. Alantas___________
Partizanai už gelež. uždangos 

Daumantas_ _
Pietų vėjelis 

Vytė Nemunėlis
Paklydę paukščiai I

Jurgis Jankus____
Paklydę paukščiai II

Jurgis Jankus
Ramybė man

J. Kėkštas__
Raguvos malūnininkas 

V. Tamulaitis ____
Saulės laikrodžiai

Henrikas Nagys___
San Michael knyga I

Axcl Munthe______
San Michael knyga II 

Axel Munthe_____
šventieji akmenys 

Faustas Kirša ___
šventoji Lietuva

Jurgis Savickis __
Tėvų pasakos

A. Giedrius _____
Tolimieji kvadratai

J. Grišmanauskas
Tautosakos Lobynas 

J. Balys------ - ----- --
Ugnies pardavėjas.

Balys Rukša J____
Vaikų knygelė

M. Valančius ____
Vienėri metai ir viena savaitė

B, Gaidžiūnas _
Valentina

A. Vaičiulaitis .
Varpai skamba

Stasius Būdavas .
žemė-

. Red. K. Bradūnas . 
žvaigždėtos naktys

Augustaitytė-Vaičiūnienč __ 1.00

DIRVA,
6820 Superior Avė., 
Cleveland 3. Ohio



DETROITO LIETUVIŲ ŽINIOS

Žemės ūkio pasiskirstymas, pajamos, dydis

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI

Mūsų garbingas monsinjoras

ŽINIOS Iš
DAYTONO

Namų telefono patarnavimas kaštuoja mažiau kaip 1 et.

per valandą. Dažniausiai įskaitoma ir 15% valstybės taksų

Iš tikrųjų, daug rūšių vietinių patarnavimų yra tik puse

cento per valandų

Iš Daytono į Los Angeles, 
Cal. išvyko laikraštininkas L, 
Valiukas. Gyvendamas Daytone 
jis platino ir lietuviškas knygas. 
Taip pat lankė vietos universi
tetą.

Taigi pradžia gana skatinan
ti, vienok tai tik pradžia. Reikia,- 
kad visi kaip vienas įsijungtų j 
šį labai svarbų darbą. ’

Mes galėtumėm, o tas tik nuo 
mūsų noro ir geros valios pri
klauso, užplūsti visas Detroito ir 
Hamtramiko miestų gatves ir 
jų sankryžas, juk'mūsų Detroi
te daugiau kaip 20.000. Tegu iš 
šimto ateina tik trys ir mes tu
rėsim didelę rinkėjų armiją. Tas 
visai nesunkiai įvykdoma, tik 
daugiau vieningo užsimojimo, 
truputį darbo ir lietuviško už
sispyrimo.

Visi kurie dar neatsiėmė aukų 
dėžučių spalio 4 d. Viešajai rink
liavai, galės dar atsiimti spalio 
1 d. (trečiadienį) nuo 7 vai. iki 
9 vai. 30 min. vakaro. Buv. Lie
tuvių Svetainėje, kuri yra prieš 
Šv. Antano bažnyčią.

BALF 76 sk.Ambotas pasikvietė naują var- 
goninką, nes pirmtakūnas per
sikėlė kiton bažnyčion. Tas nau
jasis vargonininkas per pirmas 
mišias daug kam sutrukdė mal
dą, nes visi ir gan dažnokai at- 
sisukinėjo pažiūrėti į vargonus. 
Tas naujasis mūsų parapijos 
vargoninkas yra Minukienė-Dva. 
rionaitė. Kas gi nežino muzikų 
Dvarionų ?

Muz. Dvarionaitė nesitenkina 
baigta Lietuvos konservatorija, 
čia ji dar muzikos studijas tę
sia. O be to, parapijos augšt. 
mokykloj (high school) dėsto 
muziką. J. G.

Čia neseniai baigėsi Vyčių or
ganizacijos seimas. Į seimą bu
vo suvažiavę iš visos Amerikos 
delegatai. Jų tarpe matėsi ir ei
lė kunigų. Buvo atvykęs ir vysk. 
V. Brizgys. Vietos dienraščiai 
įvykusį seimą plačiai aprašė. 
Įvykusiam Vyčių seimo koncer
te dainavo Metropolitan operos 
solistas Algirdas Brazis. Akom
panavo pianistas Aleksandras 
Kučiūnas. Jų išpildoma progra
ma susilaukė didelių ovacijų.

Negaliu pamiršti, kai prieš 
keletą metų, tik atvykus man j 
Ameriką, pirmą kartą pamačiau 
tokį paradą ir, žinoma, tarp kitų 
godžiai jieškojau lietuvių ir... 
išsigandau: čigonė, ne čigonė..., 
o jos palydovas — princas vaiz
davo plačiosios tėvynės Rusijos 
geltonplaukį gatvės chuliganą su

Hartforde, Connecticut sosti
nėje, kas metai rengiami tabako 
festivaliai su turtingais para
dais gatvėmis ir menine dalimi 
rotušės parke, kuriuose daly
vauja visos čia esamos tautybės 
su savo karaliene.

Rugsėjo 14 d. rinkliavos rei
kalu per Amerikos Lietuvių Ra- 
dip Balsą kalbėjo kun. B. Da
gilis primindamas, kad lietuvis 
lietuviui turėtų rodyti daugiau 
širdies.

Rugsėjo 15 d. per Lithuanian 
Melodies radip valandėlę perdavė 
tikrąją dabartinę lietuvių padėtį 
Vokietijoje neseniai iŠ Europos 
grįžęs kun. G. Kluonius.

Tą patį sekmadienį prie šv. 
Antano bažnyčios įvyko pirma
sis rinkėjų verbiavimas. šį dar
bą atliko: L. Černiauskienė, K. 
Kodatienė, D. Racevičiūtė, K. 
Gricius, J. šeputa, Pr. Polterai- 
tis, Heiningas ir Savickas.

Gruzdaitis ir Griškelis tą die
ną išdalino 400 atsišaukimų 
rinkliavos reikalu.

Šio mėn. 13 d. Gražina Dziu- 
binskaitė ir Bronius Aleksandra
vičius Liet, parapijos šv. Trejy
bės bažnyčioje kun. Pronckaus 
buvo sujungti moterystės ryšiu.

Vaišės įvyko Liet. Amer. Pi
liečių klubo patalpose. Jaunieji 
povestuvine? kelionei išskrido į 
amžino pavasario Bermudo salą.

MARGUTIS
įsteigė kompozitorius

A. VANAGAITIS
Kaina metams $3.00 

Susipažinti siunčiamas 
dovanai.

6755 So.' Western Ava, 
Chicago 36, III.

‘Neseniai buvo sunkiai susir
gęs B. Poderys. Buvo paguldy
tas į ligoninę' ir operuotas., Da
bar jau sveiksta.,,.

J. A. Urbonas

pjautuvu rankose. Taip mūsų ( 
broliai komunistai šiame parade 
atstovavo Amerikos lietuvius.

Tabako festivalis šiemet tęsė- ' 
si visą savaitę. Pirmiausia, vi- 1 
sos žymesnės Amerikos tautos ■ 
išrinko savo karalienes, iš kurių i 
vėliau buvo išrinkta vyriausioji ] 
tabako karalienė. Tai karalienei 
sudaroma daug džiaugsmo kaip 
materialiu, taip ir dvasiniu at
žvilgiu. Ji gauna didoką sumą 
pinigų ir kelionės biletą po Ame
riką ir Europą.

Šiemet tabako karalienė buvo 
renkama ne tiek grožio, kiek iš
silavinimo bei išsiauklėjimo at
žvilgiu, kad galėtų Europoje 
tinkamai reprezentuoti Ameri
ką. Ji turėjo atsakyti į 100 klau
simų: iš mokslo, meno, muzikos 
ir kalbų žinojimo srities.

Pirmą dieną prasidėjo para- 
' das gatvėje. Vos spėjo darbinin
kai grįžti iš fabrikų, apie 6 vai. 

I vakare, praskrido virš miesto 
lėktuvas su garsiakalbiu ir mar
šo muzika. Į didžiąją gatvę pra
dėjo plaukti žmonės jau nuo 
5-tos valandos. Kas kėdę, kas 
suoliuką, kas trikojį, o kas ir 
specilaiai šiam paradui padary
tus 5-kių augštų laiptus atsiga
beno į gatvę ir pasistatė ant ša
ligatvio. Virš 3-jų mylių gatvė 
buvo grūste prigrūsta. Paradas 
prasidėjo 7-tą vai. ir baigėsi 
10-ta. Viso pravažiavo apie 11'5 

' vežimų, o tarp jų kariuomenės, 
policijos, tautybių, visokių or
ganizacijų, firmų ir teatrų dali-

■ niai žygiavo su orkestrais, dai-
■ nomis ir šokiais. Ir koks praš

matnumas, kiek turto ir grožio
■ įdėtą į tą eiseną. Pražygiavo ir 

mūsų lietuvių dalinys. Skautės 
mergaitės gražiuose lietuviškuo
se rūbuose, plačiai pasiskirstę 
gatvėje, gretimai berniukų neša
mos trispalvės, sudarė įspūdin
gą vaizdą. Taip pat buvo gražus 
ir- lietuviškasis tabako vežimas. 
Visos eisenos buvo filmuojamos.

Antrą dieną didžiuliame mies
to parke, kuriame vien tik sėdi
mų vietų buvo virš 10.000, pri
sigrūdo dar daugiau žiūrovų. 
Prasidėjo spektaklis: pažai tri
mituodami žygiąyp, angeliukai 
šoko, o baltoji balerina, puikiai, 
lyg vėjo nešama, skraidė po vi
są sceną — ji šoko šokį su ka
rūna. Kai baletas užsibaigė, pa
žai vėl sutrimitavo ir į sceną 
atėjo raudonais rūbais ir auksu 
dabinta kepure karališkasis pra
nešėjas, kuris skaitė iš perga
mento būsimos karalienės rinki
mo tvarką ir prievoles. Trimitai 
vėl sutrimitavo ir į sceną atėjo 
karalius — Connecticut valsty-

patart**

mažiai

Dėl visos eilės priežasčių kai kuriose Kalifornijos srity- 
’Amerikos ūkis turėjo labai pa-'se, apynius — New York ir Wa- 

shington v. Tabakas, turįs dide
lės reikšmės krašto eksporte 
(eksportuojama trečdalis der
liaus) daugiausiai auginamas 
krašto rytinėse srityse, tarp 
Vermont ir Louisianos valsty
bių ir gausiai atstovaujamas 
Connecticut upės slėny, to paties 
pavad. valstybėje. Be to, dar su
tinkamas pietinėje Ohio daly, 
rytinėje Pennsylvanijoje,' pieti
nėje Wisconsin dalyje.

Jei dabar pažvelgsime į žemės 
ūkio gyvulių auginimo sritis, pa
stebėsime, kad ir čia prisitai
koma prie klimatinių ir kt. są
lygų. Kiaulės daugiausia augi
namos kukurūzų juostoje jr 
svarbiausia dėl to, kad kukurū
zai, pirmos eilės šėrimo pro
duktas, naudojami ne tik kiau
lėms, bet ir kitiems gyvuliams. 
Jaučiai geriausiai jaučiasi toje 
pačioje kukurūzų juostoje, tuo 
tarpu karvės didesniais kiekiais 
auginamos rytinėse ir šiaurės 
— vidurinėse valstybėse. Ark
liai turi geras sąlygas kukurūzų 
juostoje, be to, Kentucky, Texas, 
Tennessee valst., gi avys dau
giausia, auginamos Ohio, Michi- 
gan, tVyoming valst. ir Ramiojo 
Vand. pakraščių valstybėse.

Kokio dydžio yra paskirų že
mės ūkio produktų gamyba, ga
lės pavaizduoti šie naujausi duo
menys : 1951 m. javai ir įvab 
rios kultūros buvo auginta 376 
mik akerių plote. 14 mil. akerių 
daugiau kaip 1950 m. Tais me
tais medvilnės gamyba, palygi
nus su 1950 m., pakilo 50%, o 
ryžių — apie 20%. Kviečių 1951 
m. gamyba siekė 993,598,000 

, bušelių, iš jų vietoje sunaudota 
, 730 mil. b. Kukurūzų gamyba 
, — 3,099 mil. bušelių, medvilnės' ion kojinių 
i — 15,290,000 balių, iš jų apie 
110 mil. b. sunaudota krašte, 
šviežių daržovių gauta apie 9 

' I mil. tonų. Mėsos gamyba tais 
1 metais buvo pati didžiausią nuo 
11947 m. — pagaminta 2*2,365 

.mil. sv. (čia įeina jautiena, ver
šiena, aviena, kiauliena, neįskai
tant taukų). Vienam krašto gyv. 
1951 m. mėsos išėjo 141 sv., tuo 
tarpu 1947 m. jos atiteko — 
.155 sv.

Ūkio pajėgumą iš dalies gali 
pavaizduoti ir pačių ūkininkų 
pajamos. 1951 m. jie netto pa
jamų iš ūkių turėjo apie 15 bil. 
dol. (1947 m. jų buvo —"17,1 

ūkininkų iš rinkos gau-

lankias sąlygas išaugti, savo i 
gerybėmis gali ne tik pilnai iš- 1 
maitinti savo gyventojus, bet ir 
labai didelius kiekius eksportuo- ] 
ti į užjūrio kraštus. Be jau mi- : 
nėtų Bąlygų verta iškelti ir 
transporto išaugimą. Jo dėka 
įgalintas ne tik greitas ūkinių, i 
pramoninių ir kt. gėrybių pa
skirstymas pačiame krašte, bet 
ir milžiniško masto prekių pasi
keitimas su kitais kraštais.

Pirmoje eilėje iškeltinas gele
žinkelių susisiekimas, nes 1830 
m. šiame krašte dar visai ne
buvo geležinkelių. 1860 m. jų 
ilgis, myliomis, jau siekė 30,000. 
Šiuo metu visa Amerika, ypa
tingai jos rytinė dalis, išraižy
ta geležinkelių linijomis. Jų 
kryptis: iš rytų į vakarus. Gele- 
žinkėlių linijų iš šiaurės į vaka
rus jau žymiai mažiau.

Be geležinkelių daug reikšmės 
turėjo ir vandens transportas. 
Iškeltini ir šaldymo įrengimų 
patobulinimai prekiniuose va
gonuose, laivuose ir auto maši
nose. Ūkio mechanizacija, spe
cializacija, palankios klimato 
sąlygos, transportas — visa tai 
prisidėjo prie krašto ūkio išau; 
gimo.

Klimato, žemės ir kt. sąly
goms veikiant įvairūs javai ir 
auginamosios kultūros šiame 
krašte pasiskirstė ruožais, juos
tomis. Pirmoje eilėje tai liečia 
"tautinį” šio krašto žemės ūkio 

, produktą — kukurūzus (com), 
kviečius, medvilnę. Taigi tas gė
rybes, kurių gaminamuoju kie
kiu ir eksportu į kitus kraštus 
Amerika turi pagrindo pasidi
džiuoti. Visi kiti produktai yra 
labiau paplitę įvairiose krašto 
srityse, nors ir čia pastebėsime 
to ar kito žemės ūkio produkto 
palinkimą prie kurios klimatinės 
6rities.

Paskiromis šakomis imant, 
štai koks būtų žemės ūkio ge
rybių ir įvairių kultūrų pasi
skirstymas: medvilnė (cotton) 
įsivyravusi krašto pietų valsty
bėse (išskyrus Floridą)! Būdin
ga, kad šioje "Medvilnės juos
toje” tarp 25 ir 50 nuoš. gy
ventojų, išskyrus Texas ir Ok- 
lahomą, sudaro negrai. Kukurū
zus (juos vadina dar indėnų 
kukurūzais, maize, o anglai com 
yra pavadinę kviečius) rasime, 
viduriniuose Vakaruose, taip pati 
vad. juostoje, kuri laikoma viena' 
labiausiai produktyvių sričių pa-1 bil.) 
šauly, gaminanti bent trečdalį tos pajamos siekė 32,8 bil. Savo 
viso pasaulio kukurūzų derliaus.1 gamybai ūkininkai išleido 22,5 
Kviečiai, į šį kraštą atgabenti bil. dol. ūkiuose 1951 m. dirbo 
ateivių 17 amž. pradžioje, virtę 10,350,000 žmonių ir tai sudarė 
vienu svarbiausių žemės ūkio'16% visų dirbančiųjų krašte. Iš 

keturių žmonių, dirbusių ūkyje 
vidutiniškai tik vienas buvo 
samdomoji jėga.

Jei anksčiau buvo būdingi vi
dutinio dydžio ūkiai, kuriuose 
galima apsieiti be samdomosios 
jėgos, tai dabar vis. labiau pa
stebima tendencija siekti dides
nių ūkių, ūkių skaičius, mažės: 
nių kaip 100 ak. vis mažėja, ir' 
vis daugiau esama ūkių tarp 
160-320 ak. dydžio. Valstybė, 
ūkio našumo, eksporto galimybių 
ir kt. sumetimais ir krašte vis 
labiau įsivyraujant ekstensy
viam" ūkiui (mažai darbo jėgos, 
dideli dirb. žemės plotai), žino
ma, yra linkusi remti didesnius 
ūkius. Savo žemės ūkio produktų 
kainų palaikymo, politika vy
riausybė yra daug prisidėjusi ir 
prie paties ūkio išaugimo.
. Kaip atrodo krašto ūkis pa-' 
skiromis jo šakomis (medvilnės 
gamyba, kukurūzai, " kviečiai ir 

ikt.) jau platesni klausimai, ir 
apie tai bus rašoma kituose nu-

Kaip kilo kainos palyginus su 
kitais kraštais?.

Didmenų prekybos kainos 
JAV-se, nuo Korėjos karo‘pra
džios ligi 1951 m. pabaigos, pa
kilo apie 14% . Tuo tarpu Vak. 
Europoje vidutiniškai jos paki-1 
lo 30%, o Prancūzijoje net 45%. 
Mokesčių srity, Anglijoje jie su
daro dabar 34% visos tautinės 
gamybos, Prancūzijoje — ligi 
31%, o šiame krašte, įskaitant 
federalinius, valstybių ir vietos 
mokesčius, jie siekia 26%.

Kas tas ”teen-agers” jauni
mas?

Jaunimas tarp 13-19 metų 
(eighteen-nineteen), nors čia ri
bas sunku nustatyti. Tiksliau, 
tai iš vaikų amžiaus išėjęs, bręs
tantis jaunimas, kuris ypač šia
me krašte kelia daug rūpesčių.

Ar daug skiriasi JAV ir so
vietų pragyvenimo lygis?

Labai. Jei paimti fizinį dar
bininką abiejuose kraštuose, štai : 
koks skirtumas — šio krašto 
darbininkas, uždirbdamas 1,50 
dol. per vai., laikraščio nusipir
kimui sunaūdėd 2'ihin. darbo, o 
S. Rusijoje darbininkas — 6 
min., geri pietūs, su kiauliena, 
čia reikalauja 30 min. darbo, 
ten — vien tik mėsos kilogr. 8 
darbo valandų, cigarečių pakelis 
— 8 mil. (1 vai. ir 25 min.), Ny- 

pora — 50 min. (6 
darbo dienos...), radio apara
tas — dvi dienos (o ten — 62 
dienos ir 7 vai.). Jei kalbėtume 
apie batų, rūbų, automobilio įsi
gijimą, skirtumai dar didesni.

Ar televizijos pramonė neša 
daug pelno?

1949 m. toji pramonė turėjo 
per 25 mil. dol. nuostolių, 1950 
m. tie nuostoliai krito ligi 9 mil., 
o pereitais metąis televizijos 
pramonė jau turėjo per 41 mil. 
dol. pelno. Tais pačiais metais 
radio pramonė turėjo per 61 
mil. dol. pelno. Radio stočių tais 
metais buvo daugiau kaip 2000 
ir jos veikė 1200 srityse, o te
levizijos stočių buvo 108.

Kiek Kalifornija turi didesnių 
miestų?

Didžiausi miestai yra — Los 
Angeles, San Francisco, Oak- 
land, San Diego ir Long Beach. 
Sostinė — Sacramento.

širdies ligos ar vėžys daugiau
sia numarina žmonių?

JAV-se daugiausiai žmonių 
miršta dėl širdies ir kraujo ar
terijų sutrikimo, pvz. 1951 m. 
mirė 762,400, vėžiu mirė 219,- 
240, nuo įvairių nelaimingų at
sitikimų — 96,090 (automobilių 
nelaimėse kasmet žūna apie 
38,000), plaučių uždegimu — 
48,440, džiova — 29,490.

Ar pakelti mokesčiai alkoho
liui turi įtakos gėrimui?

Taip. Degtinės, ypač jos bran
gesnių rūšių, pardavimas krito. 
Daugiausiai tuo pasinaudojo vy
no prekyba, gi alaus žymiai ma
žiau. > , ■

Ar daug gimsta krašte dvy
nukų ir t.t.?

Vidutiniškai per metus apie 
36,000 dvynukų (apie porą tūks
tančių miršta). Trynukų gimsta 
kasmet per 300, ketvirtukų gi
mimų skaičius buvo di'džiausias 
1941 m. — 12, paskutiniais me
tais jų gimsta per metus nedau
giau kaip 3-4. '

Parengė V.. Al.

bės gubernatorius Loge. Ange
liukai ir balerina vėl pašoko šokį 
ir vėl trimitai pašaukė į sceną 
tautybių karalienes. Iš jų viena 
buvo išrinkta karaliene. Tai bu
vo vokiečių tautybės 18 metų 
amerikietė Marilyn R. Geigl, 
pernai baigus high school.

Antroje dalyje, po karalienės 
išrinkimo, sekė visų tautybių 
meniškas pasirodymas. Deja, 
vokiečių choras buvo silpniau
sias. Puikiai pasirodė žydai, Uk
rainai ir prancūzai. Lietuvių vy
rų choras, vedamas muziko J. 
Petkaičio, neįvertino scenos ir 
duotojo laiko, perilgai dainavo ir 
neimponuojančias dainas. Dėl to 
skaučių tautiniai šokiai nuken
tėjo. Jos- tegalėjo pašokti tik 
vieną kepurinę, kuri taip pat 
nepavyko. Visą lietuvių garbę 
atlaikė New Britain’o berniukų 
Šokis Mikita, kurie puikiai pa
sirodė, iššaukė publikos entuzi
azmą. Jie 'buvo filmuojami.

Paskutinėj egzaminų sesijoj 
gydytojo praktikos teises gavo 
Dr. R. Gineitis, kun. V. Katars- 
kio-giminaitis. Jis dirba 925 Lin- 
den Avė.

produktų ir savo gamyba pa- ] 
staraisiais laikais pralenkę kitų 
kraštų kviečių gamybą, turi net 
kelias "juostas”, kuriose jiems 
palankesnės sąlygos, daugiausia 
gi šiaurės vakaruose ir viduri
niuose pietvakariuose. Pagal kli
mato sąlygas, kviečiai Ameri
koje auginami arba žieminių 
kviečių juostoje (Texas, Okla- 
homa, Kansas, Nębraska valst.) 
arba vasarinių, čia vad. pavasa
rinių kviečių juostoje .— jie 
randami šaltesnio klimato vals
tybėse, kaip Minnesotoje, abie
jose Dakotose ir kt. šiaurinėse 
valstybėse. Dar kviečiams pa
lankios sąlygos yra Columbia 
upės baseine, apimančiame Wa- 
shington, Oregon ir Idaho vals
tybes.

Kitas "tautinis” šio krašto, 
dar indėnų vartotas produktą? 
•— bulvės neturi savo "juėstos”. 
Jo? auginamos įvairiose srityse, 
paskirose šių valstybių dalyse: 
Maine, vak. dalis New York v., 
Michigan, Wisconsin, Minneso- 

. ta, Montana, Colorado.
Miežius rasime Wisconšin ir meriuose.

Seniausias ir gražiausiai illu» 
truotas lietuviškos minties žur

nalas.
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K. S. KARPIUS

NE VISKAS AUKSAS... atiduodami Rusijai Kiniją, su
darydami nenugalimą komuniz
mo pavojų visai Azijai, ir kiek
vienu atveju rėkia prieš tuos, 
kurie kalba apie komunistų nu
kariavimą Kinijoje, dar kol tas 
galima padaryti. Su Rusija tik 
prašo taikos, ko, tačiau, niekad 
negaus.

Ko verti tie Trumano žodžiai, 
kad jis užtars Lietuvą? Kaip jis 
ir jo partija mano užtarti Lie
tuvą ir kitas Sovietų pavergtas 
šalis, jei nepripažįsta karo, kaip 
vienatinės tuo atveju išeities! 
Kam dar jis žudo amerikiečius 
vyrus Korėjoje, ir apkrovęs ša
lies gyventojus baisiais mokes
čiais ginklavimuisi, jeigu prie
šinasi atstūmimui geležinės už
dangos į Rusijos žemes? Mask
vai labai svarbu, kad Amerika 
niekad nepradėtų kariauti. Ji, 
mat, tiki Amerikos galybe pa-

J. GLIAUDOS ROMANO KALBA
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“Eltos” biuletenyje yra skelb
ta: ”VLIKo Vykdomosios Ta
rybos Lietuvybės Išlaikymo Tar
nybos scenos veikalo konkurso 
Jury Komisija... apsvarsčius 
14 atsiųstų veikalų, vienu balsu 
nusprendė, kad nei vienas iš jų 
neatitinka scenos veikalui tai
komų meninių reikalavimų”.

Vienas amerikietiško dienraš
čio knygų kritikas, darydamas 
pastabą apie Amerikoje išlaistas 
naujas knygas šios vasaros pa
baigi „e, šitaip pareiškė: ”Ru- 
cier.i.. ,-asirodžiusios knygos ver
čia i .< tokius paprastus žmones, 
kaip .vaygų kritikai, tyliai, rim
tai i. neatšaukiamai supykti... 
Dioe.mė. pusė tų knygų galėtų 
būti sudeginta ir nei vieno mū
sų intelektualo kišenius jų ne- 
pasigestų”. Jis kalba apie ame- 
rik.e.ių rašytojų "dailiosios Ii- kirsti iš vidaus. Ir tas pasiseks, 
tei ..uS’’ derlių. Pernai viena jai Amerika neįvertins

- leidyala iš 6oO pri- pavojų.
...vaių nei ado nė vieno 
premijuoti.

o., pauų antikai spaudoje 
pat pareiškia nevisai opti- 
j..as nuomones apie mūsų 

veikalus.
i ašy toj ui reikia būti 

negu rašytoju. Ne vis- 
..as žiba: ne viskas

-r isspausdinta dai-
inv..__ rus vardu yra li-

jU

dau6 
kas a- 
kas pu.^ 
liosit
teracūia.

Clevelando lietuvių "Rašto” 
klubo susirinkime šiomis dieno
mis buvo plačiai diskutuojamas 
rašytojų temos klausimas ir ra
šytojų kūrinių premijavimas. 
Išvada buvo, kad galima premi
juoti ir visuotina tema parašy
tus veikalus. Tačiau tokie vei
kalai turi turėti tikras vertybes. 
Lietuviškomis temomis . rašan
tieji, nors gal norėtų pretenduo
ti į pirmuosius-išrinktuosius 
premijų atveju, tačiau ir jie turi 
sukurti premijos vertą veikalą, 
o ne tik parašyti kokį nauju pa
vadinimu dalyką ir laikyti save 
premijai išrinktuoju.

Aš iš savo pusės pritariu, da
bartinėse mūsų tautos tragiš
kose sąlygose, kad rašytojams 
reikia rašyti tautinėmis 
momis, kaip to iš 
sų laikais reikalauja,
vo mūsų gyvenime įvairūs 
laikai ir skirtingi laiko reikala
vimai iš tautos darbuotojų ir 
rašytojų. Amžiną atmintį ir gar
bę įgijo tie, kurie dirbo laiko 
reikalavimams. Jeigu namas 
liepsnoja, dega, o poetas ar ra
šytojas sėdėdamas prie upelio, 
kurs fantaziją apie gamtos gro
žį, arba apie mylimą mergelę, 
arba dar kokias smulkmenas, jis 
nusikals.

Jeigu lietuviai rašytojai čia. 
Amerikoje kurs veikalus toli nuo 
lietuviško gyvenimo, jie prisidės 
pr.e savo namo praradimo. Jeigu 
šioje tragiškoje mūsų tautos va
landoje nedirbsime savo vien
taučių .subūrimui,'tautiško jaus
mo auklėjimui, liėtuvybės išlai
kymui, praeis keliolika metų ir 
neliks kam tuos veikalus, para
šytus svetimomis, lietuviui toli
momis temomis skaityti, nors 
jie i' bus lietuvio parašyti...

Iš U.S. iždo departamento 
tarnybos vienų metų bėgyje, nuo 
to laiko kai prasidėjo išeiti vie
šumon vagystės ir kyšininkystės, 
pašalinta 174 valdininkai. Jie 
nėra šiaip sau paprasti kelintos 
kategorijos tarnautojai, bet di
delių Amerikos sričių mokesčių 
surinkimo vedėjai, per kurių 
rankas pereina šimtai milionu ir 
kai kur net bilionai dolerių. Jie 
visi yra ilgo demokratų adminis
travimo išdavos. Paskiausias 
toks patekęs atsakomybėn yra 
New Yorko srities mokesčių rin
kimo vedėjas. Jis pakliuvo kai 
atsisakė paaiškinti kongreso ko
misijai apie savo stambias dova
nas, gautas iš turtingų mokesčių 
mokėtojų.

Pats Iždo Departamento Se
kretorius-John W. Snyder tuos 
174 vagius, niekdarius ir nenau
dėlius atstatė; dalį jų teismai 
jau nuteisė kalėjimu, kiti dar 
tardomi, kiti laukia kriminalinių 
bylų.

Tie sukti mokesčių rinkėjai 
operavo savanaudžiai, už daug- 
tūkstantinius kyšius atleisdami 
nuo pilno mokesčių mokėjimo 
tokius savo artimuosius, ku
riems reikėdavo mokėti milioni- 
nes sumas. Kiekvienas toks ne
sąžiningas pilietis, pasikuždėjęs 
su mokesčių viršininku, sutau
pydavo sau milionus, o suktas 
valdininkas pelnydavo tūkstan
tines sumas.

Valstybės iždas, pakeldamas 
šimtus milionu dolerių tokių nu
sukamų mokesčių, kas metas iž
do papildymui turėjo vis dau
giau apkrauti mokesčiais pa
prastus piliečius, darbo žmones, 
kurie iš savo mažų algų turi 
mokėti net 20% vien valstybės 
mokesčių.

t enoje savo pastarųjų kalbų 
P
wc.
šie:
kalt-
banči
žinės uždangos atgal į pačią Ru
siją ir išlaisvinimą pa.vergtų 
Europos tautų. Truman įrodinė
jo, esą taip kalbėdami respubli
konai galį išjudinti Kremliaus 

. valdovuB į karą.
Keista. Kas tik užsimena apie 

kovą su komunizmu, demokratų 
vadai pradeda gąsdinti Ameri
kos visuomenę galimu karu su 
rusais. Demokratai pasidarbavo

Amerikos žydai neša nemažą 
naštą — ar gal net persunkiu — 
Izraelio valstybės gelbėjime. Be 
visokių aukų, kurios siekia šim
tus milionu dolerių, Amerikos 
žydai dabar didžiausiu pasišven
timu dirbą savo tarpe surinkti 
$500,000,000 Izraelio valstybei 
paskolos. Paskola numatyta su
kelti dviejų metų bėgyje, šiais 
metais jau sukelta apie $150,- 
000,000. Matyt, darbas nėra, toks 
lengvas ir jiems, taigi Atlantic 
City mieste visos Amerikos žy
dai veikėjai vėl turėjo savo kon
ferenciją rudens ir žiemos meto 
vajui pastiprinti.

žydai atvirai pripažįsta, kad 
Palestinoje ne viskas gerai. Ten 
tebėra apie 250,000 žmonių, su
važiavusių iš svetur, gyvenančių

abiem rankom. Aš pajutau ky
lantį manyje beprotiško, pami
šėliško riksmo geismą. Įtemptos 
valios s t ū m i, u aš perga
lėjau tą bestiališką priepuolį, 
bet jis vėl ir vėl kilo manyje. 
Jis siautė manyje, tas skundo 
riksmas, tas mirštančio žvėries 
staugimas” (33 psl.).
’ Arba:

"Ruduo, gyvybę ir džiaugsmą 
slegiąs ruduo, kaip piktas ir 
žiaurus dailininkas, atnešė ant 
savo paletės piflkus ir niūrius 
dažus. Liguistai švelnus anksty
vo rudens gamtovaizdis jau vir
to beviltiškai niauriu. Vis.ur 
viešpatavo pilkai • rusvas kolori
tas. Melsvieji anksčiau toliai ir 
melsvos tolimos kalvos jau bu
vo purvinai pilki; dangus už
teptas juosvais grubiais teptuko 

Tušti laukai,

Skaitydamas neseniai premi
juotą J. Gliaudos romaną "Na
mai ant smėlio”, gauni gana sa- . 
votišką įspūdį: iš vienos pusės 
autorius, atrodo, stengiasi ra
šyti kiek galėdamas taisyklin
giau, vartoja net vadovinę rašy
bą; iš kitos pusės šio romano 
kalba vietomis visdėlto yra apy
sunkė, dirbtinė, turinti nemaža ' 
tokių dalykų, kurių mūsų lig
šioliniuose žymesniuose litera
tūros kūriniuose retai kur tegali 
užtikti, štai pora ilgėlesnių ci
tatų J. Gliaudos kalbos stiliui 
pavaizduoti :

"Norėdamas pergalėti fiziškai 
skaudų kančios pojūtį, aš pra
dėjau žingsniuoti po kambarį. 
Judėjimas lyg atvėsino mano 
dvasinį įtempimą. Bet valandė
lėmis aš prarasdavaū savęs 
kontrolę ir psichiškai stingau. smūgiais. 
Skausmas tolydžio ėjo vis ašt- purvinai rudi, kaip purvino dan- 
ryn, vis artyn, vis labiau ne- 8aus atošvaistės, plačiai padri- 
pakenčiamas. Sąmonė temo, lyg ko po nuogas kalvas. Vaismedžių 
drumzlinas vanduo, kai jį maišo, 
kai nuo dugno kyla vis daugiau 
ir daugiau drumzlių. Aš susto
jau prie stalo, įsitvėriau 
stipriu, stangriu įsitveri- 
m u už jo krašto briaunos

Lietuviams, pažįstantiems gar; 
nius, įdomi bus ši žinia apie 
mirtiną karą garnių su ereliais, 
kaip dabar praneša iš Horna- 
chos, Ispanijos.

Per šimtmečius garniai turėjo 
ramų gyvenimą savo lizduose 
senos pilies griuvėsių viršūnėse. 
Bet štai iš kaimyninių kalnų 
atskridę ereliai staiga ramius 
garnius užpuolė. Ereliai suardė 
lizdus, sunaikino lizduose buvu
sius garnių kiašinius, nužudė 
keturis jauniklius ir tris suau
gusius garnius. Po antros tokios 
baisios atakos, trims dienoms 
praslinkus, likusieji 20 garnių 
posėdžiavo ”karo taryboj”, tos 
pilies griuvėsių viršūnėje, ir ma
tyti, priėję rimto sutarimo visi 
išskrido į skirtingas puses.

Tuoj su tais garniais paskrido 
keliasdešimt kitų. Ir apie 100 
garnių, sutūpę savo lizdų sar
gyboje, laukė priešų. Kada 15 
erelių vėl atskrido juos užpulti, 
prasidėjo atkaklus karas. Pras
tai skraidantiems garniams bu
vo sunkiau su gabiai skraidan
čiais ereliais kovoti, tačiau karas 
buvo mirtinas. Garniai vartojo 
net japonų lakūnų naudotą ka
ro metu "kamikaze” kovos bū
dą — iš augštumos šauti žemyn 
sparnus suglaudus, ir savo il
gais, smailais snapais erelius 
pervėrę patys su jais krito že
mėn. Toje kovoje tik du ereliai 
išliko gyvi. Kovai pasibaigus, 
talkininkai garniai, kurie išliko 
gyvi, išskrido kiekvienas į savo 
kraštą, palikdami' daug sužeistų 
ir negyvų. Sakoma, ereliai dau
giau tų garnių ramybės tos pi
lies lizduose neardo.

alėjos išilgai kelių nedžiugino 
akies; juodi, šlapi, seni ir labai 
šakoti medžiai stebino savo 
bjaurumu, kaip apnuogintų pa
liegėlių parodas. Į veidą pūtė 
drėgnai šaltas vėjas; žmogus 
jautėsi bepastogis” (77 psl.).

”Aš rėkiau' ir raudojau, dau- 
žiausi į lovos kraštus savo galva. 
Aš roviau kuokštais savo plau
kus. Laukimą, žvėriškas verks
mas staugimas savaime plė
šėsi iš mano esybės 
ir kratė mano kūną mėšlungiu” 
(188 psl.).

Iš šitų citatų ypač krinta į 
akį neįprasti, dirbtiniai posa
kiai: įsitvėriau stipriu, 
stangriu įsitvėrim u, 
įtemptos valios s t ū m i.u aš 
pergalėjau... priepuolį, dangus 
užteptas juosvais, grubiais tep
tuko smūgiais ir žvėriš
kas verksmas .... pįė.šėsi 
iš mano esybės. Visa 
tai skaitant skamba kažkaip ne
natūraliai, keistokai. Ir tokių

nepaprastų dalykų pasitaiko 
mažne visoje knygoje, pvz.: 1. 
aš gyvai atgaivinau 
savyje atsisveikinimo su motina 
vaizdą (22); 2. jo veidas turi 
tolimą panašumą į 
linksmo eunucho veidą (26); 3. 
neišaiškinama jėga privertė ma
ne paimti tą laikraštį, a t- 
skleisti jo platų aklais- 
t y m ą ir perskaityti šį oficia
laus karingumo pripūstą straips
nį (33); 4. keletą kartų savo 
gyvenime aš1 rasdavau 
savyje pilnumą iš 
pasimatymo su savo vy
resniąją seseria (48); 5. dar 
buvo tikėjimo atei
timi noras, bet tikėjimo 
ateitimi jau nebebuvo (59); 6. 
mano slaptų knyginių studijų 
tikslas, buvo... keršto ir 
skausmo kerštu su- 
švelni m o temos (68); 7. 
tarytum pagautas tuo
jau {vykdytinos idėjos a t li
kimo, aš pajutau savyje 
keistą energiją, judėjimo norą 
(76); 8. jis ... padarė mė
ginimą atsisukti į ateinan
čius žingsnius (98); 9. purvinus 
batus ir žeme suteptas 
kelnes aš bergždžiai sten
giausi nuimti nuo sa
vęs (100); 10. paskui mane 
apėmė nerviškas 
skubėjimas panaikinti 
mano baisaus poelgio žymes 
(100); 11. juntu save 
stovintį ties pasilenkusiu 
prancūzu (113); 12. aš dar p a- 
dariau instinktyvų pa
judėjimą išbėgti (165); 
12. aš jutau save są
jungininku su Otonu 
(179); 14. dėl to ėjimas 
per nuvytusius žolynus ... tu
rėjo s a v q ..v e r žiu m ą 
ir malonų le'n g v u m ą 
(185); 15. vėjuota diena mane 
jaudino, įtempdama ma
no dvasinę įtampą (185); 
16. a t v o ž i ą u duris

ir pamačiau ją (208); 17. išsi
kišusi nosis teikė jai pa
našumą į mumiją 
(214) ir kt

Kaikurie šios rūšies posakiai 
ghli būti lengvai nusakyti pa
prasčiau, žmoniškiau, pvz.: 5. 
dar buvo noro tikėti 
ateiti m i< bet tikėjimo 
ateitimi jau nebebuvo; 8. jis 
pamėgino atsisukti į atei
nančius (?) žingsnius; 
bergždžiai stengiausi 
s i a u t i purvinus batus 
ir nusimauti žemėtas 
(žeme suteptas) kelnes; 
11. jaučiuos stovįs 
ties pasilenkusiu prancūzu; 13. 
aš jaučiaus (esąs) 
Otono sąjungininkas; 16. at
vėriau (pravėriau) 
duris ir pamačiau ją; išsi
kišusia nosimi ji buvo 
panaši (panėšėjo) j 
mumiją. Bet kiti augščiau cituo
tieji sakiniai dėl savo dirbtinu
mo vargiai gali būti pataisomi 
— jie iš tkrųjų turėtų būti visai 
naujai nusakyti. O tokie posa
kiai kaip ” a t s k 1 e i s t i - jo 
(laikraščio) s k 1 a i s t y m ą ”, 
"skausmo kerštu sušvelninimo 
temos” ir kt. iš viso yra neaiš
kūs.

Be to, J. Gliaudos kalboje dar 
nemaža pasitaiko ir kitokių ne
teiktinų posakių, pvz.: 1. sa
vo asmeninių savy
bių... dėka, jis mūsų 
ūkyje įsigijo visuotines 
simpatijas (14); 2. jei 
vieton Molendruz 
greta manęs būtų Otonas, koks 
būčiau aš laimingas! (15); 
tai viskas... tėra tik a b s t - 
raktizmas, tik nere
alumas (36); 4. čia bpvo... 
keli pinti baldai (45) ; 5. 
priešo lėktuvų pulkai ėmė 
šliaužti ties vokiškais 
laukais ir miestais, ties v o- 
k iečių žeme (51); 6. tai ma
no senas proferanso be n d - 
r a d a 1 y v i s (110); 7. aš 
norėčiau dar tamstą paprašyti 
būti atsargiu (156). 8. 
verta paniekos ir pa
niekinančių žodžių mano 
Hedvyga (164) ir kt. Daug pa
prasčiau ir taisyklingiau visus 
šiuos posakius galima pvz. ir

9. aš
n u-

šiaip nusakyti: 1: savo as
meninėmis savybė
mis... jis mūsų ūkyje įsi
gijo visuotinių sim
patijų; 2. jei M o 1 e n d - 
ruz-o vietoje greta ma
nęs būtų Otonas; 3. tai
viskas.... tėra tik abstrak
tybė, nerealybė (ne
realus dalykas); 4. čia buvo... 
keli pintiniai (tokios 
rūšies) baldai; 5. priešo lėktuvų 
pulkai ėmė šliaužti ties v o- 
kiečių laukais ir miestais;
6. tai mano senas preferanso 
Jiendrinirikas (arba 
dalyvis, dalininkas);
7. aš norėčiau dar tamstą pa
prašyti būti atsar
giam; 8. mano Hedvyga 
verta paniekos ir panieki
namų žodžių (t. y. tokių, 
kuriais niekinama, o ne kurie 
niekina!).

Iš šitų kelių pastabų matyti, 
kad J. Gliaudos romano kalba 
dėl savo dirbtinumo ir kitų trū
kumų nėra visai pavyzdinga. 
Atrodo, kad jis rašydamas ne- 
visados stengėsi vadovautis mū
sų žmonių kalbos papročiais ir 
polinkiais, kurių literatūriniuo
se veikaluose kaip tik turėtų bū
ti daugiau paisoma.

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

THE MA Y CO’S BASEMENT

Reguliarios 69.95 vertės

Stiprūs, ilgai nešiojantis Axminster kilimai, puikiam pasirin
kime spalvą ir raštą. Padirbti iš gerą suktą siūlą įgalinant 
nešiojimą ilgam laikui. Nėra perdaugtodėl pirkite anksti.

Dovanokit: Pašto ir 
telefono užsakymai 

nepriimami

The May Co's Basement 
Floor Coverings 

Department

IBUIIĮPJ OUIipnB OpĮM JB 49]9UĮUIĮXy £6’6Z

4’6” 6 pėdų dydžio kilimai iš besibaigiančios rūšies, gerai žinomo darbo. 
Rinkitės iš puikią populiarią spalvą. Tinka miegamajam ir kitur. *10

65c išmušta apačia
Grindų patiesalai

9 ir 12-pedų garsus Oradel

»*•***<•’.***■’**£ f bJ T
paprasčiausiose palapinėse. Ten onus dolerių, 
siaučia infliacija; juodoji rinka,'1 Tiesa, tas išl 
pragyvenimas 
visko trūksta,

Chicago Daily Tribūne pra
neša, .kad 1951 metais tas dien
raštis už skelbimus gavo suvirš 
$15,000,000 — daugiau negu ku
ris kitas Amerikoje daugiausia 
išsiplatinęs laikraštis ar jų žur
nalas. Ir daugiau, negu gavo visi 
kiti Chicagos laikraščiai, tais 
metais sudėjus pajamas j krūvą.

Amerikos bizniai moka ir 
mėgsta 'reklamuotis. Skelbi
mams spaudoje, per radio ir te
leviziją, kas metai išleidžia bili-

Tinkamos rū
šies su išmuš
ta apačia lino
leumas, kvad
ratų, marmuro 
ar gėlinio raš- 
įSŽtt! h*- 

pėdą dydžiai.

Padaryti pardavimui už 9.95 už kvadr. jardą
Turtingas skulptūriniais lapų raštais. Gaminti iš 
puikią suktą siūlų. Grožis liekąs per metus. Maži 
trūkumai. Ne visos spalvos, abej'ą dydžių, bet 
nepaprastas rinkinys ankstyviems pirkėjams.

27 colių Jute Wilton kilimėlis
Jaųuard verti Wilton kilimėliai su gražiais raštais. 
Pilki ir žali. Puikūs durų patiesalui, karidoriams ir pan.

Reguliariai 2.59 
Sheėt'uždangalai

Mipk£ti, lankstūs medvilnės 
uždangalai, kurie gali būti 
naudojami, kaip paklodė ar 
uždangalas. Pirkit po vieną 
ar du už šią žemą kainą 
kiekvienai lovai.

___________„. Tiesa, tas išleistas sumas biz- 
baisiai brangus, nieriai atgauna atgal iš pirkėjų, 
maisto mažai, o atitinkamai pakeldami kainas,

2 iki 8 jardą, lygūs 
' dydžiai. .Puikios rūšies 
rayon gabardine iš di
delio populiarią, spalvą 
pasirinkimo. Z.’

pasirinldmo 86 colių spalvą rudeniui. Visi 
pločio - >■- -36 colių pločio.

4 ' V
1 iki 6. jardą lygūs dy
džiai ganios rūšies 45 
tolią suitings kvadratą, 
juostą įvairią raštą. 72x90 couq<



ISNOMUOJAMAS KAMBARYS AUKOJO

REIKALINGAS BUTAS

PARDUODAMAS NAMAS

PARDUODAMAS NAMAS

nuostolius.
PARDUODAMAS NAMAS

"TVVILIGHT” KONCERTAI

ĮSTAIGOS AUGIMAS!PARDUODAMAS NAMAS

ISNOMUOJAMAS KAMBARYS

PARDUODAMAS NAMAS

ISNOMUOJAMAS KAMBARYS

LOZORAIČIAI CLEVELANDE

Mielą čiurlioniečio šeimą

SUOPIS FURNITURE
Ingridos-Aldonos, nuoširdžiai sveikina

ČIURLIONIO ANSAMBLIS SERGA SIKSNIENĖ

6202 SUPERIOR AVĖ. HEnderson 1-9292

geram orkęstrui

RAULINAIČIAI SUSILAUKĖ 
SŪNAUS ir dukters

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
CLEVELANDO APYGARDA

Dviejų 
stovyje, 
91 St.

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

Spalio 5 d. 11:30 vai. lietuvių 
salėje šaukiamas Clevelando lie
tuvių informacinis 
susirinkimas šia darbų tvarka: 
Clevelando apylinkės Laik. Om 
gan. Komiteto pranešimas ir pa
klausimai bei sumanymai. Į jį 
prašomi, atvykti Clevelando lie
tuvių organizacijų pirmininkai 
arba jų deleguoti atstovai, taip 
pat maloniai laukiami ir organi
zacijų nariai bei atskiri asme
nys, kuriems rūpi Lietuvių Ben
druomenė ir pastangos ją ko 
geriausiai suorganizuoti. ■

J. Lozoraitis, ankščiau gyve
nęs Clevelande, grįžo su ponia 
iš Kanados ir apsigyveno 1190 
East 80 St. Poniai Lozoraitienei 
afidevitus įvažiuoti į JAV buvo 
sudaręs K. S. Karpius.

ŠILDYMAS AR 
ORO VĖSINIMAS

J. ŠIAUČIŪNAS 
CLEVELANDE

IŠRINKTA RADIO 
VALANDOS VADOVYBĖ

SUSIRGO A. GEDGAUDAS

TREMTINIŲ DR. NARIŲ 
SUSIRINKIMAS

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

šeimų, labai geratn 
netoli Superior, East

Patogi vieta apsipirkti lietuviams naujakuriams 
lietuviškoje krautuvėje

-Mūsų žinomos sportininkės 
•Elvyros šikšniūtės motina' sun
kiai susirgo. Jai padaryta kelios 
operacijos. ' ’

Vienam ar dviem asmenims 
(mažai šeimai) išnomuojamas 
kambarys. Kreiptis: 8715 Me- 
ridian Avė.

Eust Ohio Gas Co. 
kepimo konkursai kasdien.

Kasdien? 1 vai. p. p. iki 11 p. p. 
(Įskaitant sekmadienį)

NAUJOJOJ LEIMONŲ 
KAVINĖJ

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
SUSIRINKIMAI

KULTŪROS FONDO 
POBŪVY

Vienos šeimos, vėliausios ma
ltos įrengimas, 6 kambariai. Ga
ražas. Įvairūs vertingi priedai, 
šaukti po 5 vai. GA 1-0448, arba 
apžiūrėti — 1216 East 82 St.

Jungtinių Amerikos Valstybių 
Lietuvių Bendruomenės Vyr. 
Laikinasis Organizacinis Komi
tetas pavedė Clevelando apylin
kės Laikinajam Organizaciniam 
Komitetui eiti ir Clevelando apy
gardos (ji apima Ohio valstybę) 
valdybos pareigas. Artimiausias 
laikinosios apygardos valdybos 
uždavinys — suorganizuoti Lie
tuvių Bendruomenės apylinkes 
visoje Ohio valstybėje. Apylin-

Dviejų šeimų, 5x5 kambariai. 
Vienas gasu apšildomas, kitas 
anglim. Automatinis vandens 
šildymas. Kreiptis:

TO 1-0380
689 E. 91 St.

kių organizavimo iniciatyvos 
prašomi imtis atskirų Vietovių1 
lietuviai veikėjai* informacijų 
kreiptis į komiteto pirm. SL 
Barzduką: 7509 LawnView Avė., 
CIeveland 3, Ohio.

Dalyvauti rinkimuose (rinkti 
ir būti renkamiems) yra bend
ruomeninė kiekvieno lietuvio 
pareiga, tad visi ją atlikime.

Plačiau skaityk 3 psl.

Dviejų šeimų, kiekvienas bu
tas 8 kambarių. Labai tinka 
pirkti dviem atskirom šeimom. •

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.

2-3 kamb. su vrtuve nedidelei 
šeimai. Pranešti Dirvos redakci
jai.

Naujoji Leimonų kavinė, 
esanti 731 East 185 St., gretimai 
naujosios lietuvių parapijos, tu
ri erdvias patalpas vaišėms ir 
šokiams. Kavinės savininkas 
Antanai Leimonas informuoja, 
kad artimiausioj ateity kavinę 
'dar pagražinsiąs. i

l
Johnson City persikėlė ir apsi
gyveno J. Šiaučiūnas.

1. J. ŠAMAS, JEV/ELER

Vienam ar dviems vyrams. 
Gali naudotis vistuve ir kitais 
patogumais. Kreiptis: 9109 Mor- 
ris Avė., Telef. SW 1-0327.

Clevelandą, su šeima,

Vienos šeimos, Wade Park ir 
E. 85 St., rajone, 4 miegamųjų. 
Gaso šildymas, geras stovis iš 
lauko ir viduj. Kaina $9 000.

Šaukti: Ea-tem Realty
EN 1-0937. (39)

įvykusiam Dr. Tamošaičio re
zidencijoj, meninę programą at
liko rašytojas Balys Auginąs, 
pianistas A. Smetona ir smuiki
ninkė Jeanette Drinkall. Buvo 
susirinkę apie 100 svečių.

IŠGIRSKIME LATVIŲ TRIO
Rugsėjo 27 d. 7 vai. vakaro 

vokiečių parapijos salėje, 2928 
Scranton Rd. koncertuoja latvių 
trio: Viktore Ziedonis, smuikas; 
Dzidris Treimdnis, čelo ir Val- 
demars Melkis, piano. Progra
moje Bethoveno, Withols ir 
Arensky kūriniai.

Lietuviai mielai kviečiami at
silankyti. Vietoj bilietų prie įėji
mo aukojama.

GRĮŽO Iš KARIUOMENĖS
Grįžo iš kariuomenės, laimin

gai ątlikę karinę tarnybą Šamas 
ir Buturlovas.

Dviejų šeimų, po 5 kamba
rius. Keturi garažai. Gaso šil
dymas. Kaina $12,800. Netoli 
nuo East 90 St. Parduoda sa
vininkas. Kreiptis: 8816 Easter- 
brook Avė. (40)

Palaikydami Clevelande pra
dėtą Povilų ir Petrų tradiciją, ir 
šiais metais vardinių proga su
aukojo 40_.00 dolerių vargstan
tiems lietuviams Vokietijoje su
šelpti. Surinkti pinigai buvo 
įteikti Clevelando Tremtinių 
Draugijos Valdybai su prašymu 
aukas persiųsti Vokietijon pagal 
pridėtą sąrašą paramos reika
lingų asmenų. Aukojo: Petras 
Stravinskas $15.00, Petras Bie
linis — $15.00; Petras Tamu- 
lionis $3.00 ir Povilas Skardis 
$5.00.

SUSILĄUKĖtjŲKJTERS
K. Gaižučio šeima rugsėjo 10 

d. Busilaukė dukters Danutės - 
Eleonoros.

Rugsėjo 21 d. į Lietuvių salę 
susirinko virš 50 asmenų besi
dominčių tolimesniu lietuvių ra
dio valandos -likimu. Apie radio 
valandos padėtį painformavo J. 
Nasvytis. Radio valandos statu
tą referavo J. Stempužis. Susi
rinkimui pirmininkavo Joga, 
sekretoriavo Rocevičius.

Susirinkimo metu j radio va
landos narius įstojo 34 asmenys. I 
Nutarta kviesti nariais įstoti vi
sus clevelandiečius. Nario mo
kestis nustatytas 2 dol. metams. 
Susirinkime priimti statuto pa
grindai.

Į radio valandos vadovybę iš
rinkta: B. Auginąs, J. Stempu
žis, J. Nasvytis, A. Mikulskis ir 
V. Rocevičius.

Po vaidinimo šokiai ir bufetas. 
Maloniai kviečiame visus atsi

lankyti. (38)

Spalio 26 d. 11:30 vai. lietu
vių salėje šaukiamas pirmasis 
pirmosios Clevelando apylinkės 
susirinkimas. Jo darbų tvarka; 
1. atidarymas, 2. prezidiumo rin
kimas, 3. rinkimų komisijos pa
pildymas, 4. apylinkės valdybos 
ir kontrolės komisijos rinkimai, 
5. susirinkimo deklaraciniai pa
sisakymai, 6. einamieji reikalai, 
7. susirinkimo uždarymas.

Lietuvių Bendruomenei pri- 
, klauso visi lietuviai, tad į šį su- 
| sirinkimą turi teisę atvykti visi 
I Clevelando ir jo priemiesčių lie- 
I tuviai. Bet balsuoti pagal įsta- 
i tus galės tik 18 metų sukakę.

CHICAGOS TEATRALAI 
CLEVELANDE

Dclla E. Jakubs & Wih.nm J. Jakubs
Licengijuoti laidętnvių direktoriai ir balsamuotojai

E. 115 ir St. CIair rajone. 6 
kambarių, ’ vienai šeimai. Mūro 
terasa, gaso šildymas. Kaina 
$7:900. Tuoj mokėti $2.500. 
Šaukti: MU 1-6945.

TAISO AUTOMOBILIUS
Priimami taisymui automobi

liai. Darbas sąžiningas ir pigiau. 
Turį reikalų kreipkitės: 983 
East 79 St. (prie St. CIair), arba 
skambinkit telefonu EN 1-6334 
— Pr. Grigonis. (39)

Rudolph Ringwall diriguos 
Clevelando orkestrą per du 
”Twilight” koncertus Severance 
Salėje. Pirmas bus sekmadienį, 
spalio 26, o antras — lapkričio 
23. Abu prasidės 4.30 vai.

Simfonijos koncertai įvyks 
ketvirtadienį ir šeštadienių va
karais, lapkričio 9 ir 11.

NAMŲ REMONTAS, DAŽYMO 
BEI DEKORAVIMO DARBAI

atliekami sąžiningai, greitai ir 
pigiai. Kreiptis: V. Riekus, tel. 
2-0683 (vakarais nuo 6 iki 11 
vai.) arba — 1505 Addison Rd.

(52)

Alus. Vynąs. Degtine. Konjakai. Kiti gėrimai
Įvairūs valgiai, šeštadienių vakarais šokiai griežiant

Senas Dirvos skaitytojas ir 
eilės lietuviškų organizacijų na-, 
rys A. Gedgaudas sunkiai susir
go ir gydomas ligoninėje.

ČIURLIONIO ANSAMBLIS 
dalyvaus programos išpildyme 
Vincės J o n u š k a i t ė s ju- 
bilejiniame koncerte, kuris įvyks 
spalio 26 d. Mažojo Teatro sa
lėje, Public Auditorium, CIeve
land. Ohio.

P. J.
716 Society 

Telef.

Patogi proga įsigyti šiuos 
amžinus puodus. Geros išsimo- 
kėjimo ■ sąlygos. Kreipkitės į 
6815 Lawnview arba telefonu 
HE 1-8722.
.TTXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXŽXXXXXTXXXXXXXXyXXXr>

ATIDARYTĄ NAUJA 
LEIMON’SCAFE

‘Virš 100 maisto ir įrengimų 
paroda.

25 metai simpatingo ir rimto patarnavimo
6621 EdnaAvenue ENdicott 1-1763

PARDUODAMI NAMAI
Labai gražus, vienos šeimos. 

Pigi kaina. Namas prie Superior, 
East 94 St.

IŠVYKO STUDIJUOTI
Elvyra šikšniūtė išvyko stu

dijuoti į Ohio Statė University, 
Columbus.

Valdžios pripažinta laidotuvių direktorė 
Aldona Wilkėlis - Wirby

Pilnas laidotuvių patarnavimas
—HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENI8—

KERŠIS 
for Saving Bld.

MAin 1-1773.
Rezidencija: PENINSULA 2521

O’Neill "Anna Christie” spek
taklis- Įvyksta 5 d. spalio, sek
madienį, 6 v. v. W.H.K. radio 
stoties salėje. (Ten kur buvo 
"Dainavos” ansamblio koncer
tas).

Anna Christie režisavo akto
rius Jurgis Blekaitis. Vaidina: 
■V. Macieža, V. Valiukas, Z. 
Venclauskaitė, I. Nivinskaitė ir 
•V. Juodka. Dekoracijos dail. Al
bino Blelskaus. Veikalas 4 veiks
mų.

Anna Christie pastatymą Chi- 
cagoje mūsų teatro kritikai 
įvertino teigiamai.

Bilietai jau gaunami "Dirvo
je”, spaudos kioske ir pas pla
tintojus. Visi maloniai prašomi 
bilietus galimai ankščiau įsigyti.

SVEČIAS Iš COLUMBIJOS
Clevelande, pas Dr. Balsevi

čių, buvo atvykęs lietuvių tau
tinės grupės Kolumbijoj repre
zentantas p. Sirutis. Jis lankėsi 
Dirvos redakcijoje ir painfor
mavo apie tenykštį lietuvių gy
venimą. Kolumbijoje gerai įsi
kuria visi asmenys, kurie turi 
aiškias profesijas ir jose įrodo 
savo sugebėjimus.

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

ŽEMOS KAINOS — MALONUS PATARNAVIMAS

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

LIETUVIŲ SALĖJE
Rusų Draugija ruošia vaidinimą 
rugsėjo mėn. 27 d., 8 vai. vak.

45 rūšių alaus — visoki: gaivi
nantieji .gėrimai, 

vynas ir šampanas 
(prancūziškas)

Parengiama vestuvėms, baliams, 
pobūviams. Nemokamas prista
tymas dieną' ir naktį. Atdara it-- 

' trečiadieniais.

šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai
Laikrodžių taisymas. Brangenybes. Įvairus'dovanų 

4 -.pasirinkimas.
7007 Superior Avė.

Telef.

ALDONĄ ir VYTAUTĄ RAULINAIČIUS,
susilaukus dvynukų: sūnaus Andriaus-Vytauto ir dukters

IŠTIKUS GAISRO
NELAIMEI

Kada jūsų namai arba ra 
candai tampa sunaikinti arba 
tigadinti ugnies, kreipkitės

J. KERŠIS, dėl apkainavi- 
no, ko visada reikalauja ap
raudos kompanijos pirm, ne- 

;u išmoka už

Gogolio komedijos 
"VESTUVĖS”

Pilnai padengta apdrauda UTah 1-4515

WM. DEBBS PA8NT6NG CO.
WM. DEBESIS

Dail. Vyt. -Raulinaičio šeima 
rugsėjo 17 d. susilaukė dvinukų :• 
sūnaus Andriaus-Vytauto ir 
dukters Ingridos-Aldonos.

šaukiamas šį sekmadienį 11 vai. 
30 min., rugsėjo 28 d., Lietuvių! 
salėje svarbiems klausimams ap
tarti. PL Bendruomenės Cleve
lando apylinkės steigimo reikalu 
pranešimą padarys Stasys 
Barzdukas. Lietuvių 
Banko reikalais pranešimą pa
darys The Superior Savings and 
Loan Association direktorius 
Šamas. Visi tremtiniai kvie
čiami gausiai susirinkti.

LKUBS & SON
FUNERAL P9ME

Vėsinamas oras Jūsų >togumui

"LIFETIME” AMŽINI 
PLIENINIAI PUODAI

Greta Ezella Theatre
ĖX-l-3969. .Bute: >VA 1-2354 v

PORTRETINĖS 
SVEIKINIMO 
ATVIRUTĖS

Būk gudrus ir nepaprastas 
šiais metais. Siųsk Kalėdų 
Portreto sveikinimą įstaty
tą į gražią Kalėdų atvirutę, • 
su pritaikytu voku.

EAST 79th STUDIO
1197 East 79 St.

HE 1-3535 EX 1-6716

vienai merginai. Antram augšte. 
Apžiūrėti po 7 vai. vakaro. 
Kreiptis: C. Miller, 3002 Supe
rior Avė. *

THE SUPERIOR SAVINOS .
AND LOAN ASS*N. "

6712 Superior Avė. HE 1-2198
CIeveland, Ohio

64ta METINĖ CLEVELANDO

MAISTO NAMŲ FARODi

P J KERSIS
716 Society for Savings Bldg.—CIeveland, Ohio

OFISO TELEF.: MAin 1-1773. REZIDENCIJA: PENINSULA 2521
Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuoee, kreip

kitės į mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai
riuose apdraudos-insurance reikaluose.

Sutaisau paskolas pirmo morgeėio. Patarnavimas ir iėpildymai 
garantuojama. Kreipkitės Į mane telefonu arba asmeniškai.

VISŲ LIETUVIŲ SUSITIKIMO vieta

NAUJI GIMNAZIJOS 
RĖMĖJAI

Birutę Daukantienė pranešė, 
kad Clevelande susiorganizavo 
naujas Vasario šešioliktosios rė
mėjų būrelis. Būrelį sudaro: K. 
Žukas, B. žukienė, E. Kersnaus- 
kas, P. Stravinskas, L. Banevi
čius, -J. Garla, J. Dunduras, V. 
Januškis, J. Dapkienė, D. Da- 
bulevikiūtė, R. Čepulienė, B. 
'Pračkienė, A. Sandargienė, R. 
Čiuberkienė, S. Žydavičienė, N. 
Gargasienė, A. Juodienė, V. 
Striugienė ir B. Daukantienė.

Būrelis nori remti darbščią 
augštesnės klasės mokinę.

HEblRY FURNACE CO., Medina, Ohio \



P. Vaitonis turnyran

Australijoje
Povilas Lukošiūnas, 

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

Baltimore, Md,
Antanas česonis 

1323 Hollins St.

(Tęsinys iš pereito numerio)

3. SOVIETŲ PATRULIAI 
APIPLĖŠIA MISIJĄ

Chicago, III.
Jonas Papiėnas, 

4416 So. Hermitage Avė.
YArd 7-0191

4. PUOTA SU PISTALIETU 
RANKOJ

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

galėjome i

Venecueloje
Antanas Diržys,

Avenida Alayon No. 6 
. Oeste 

Maracay, Edo, Aragua

— Ar žinomos Jums turnyro 
taisyklės?

— Taip, žaidžiama bus taškų 
sistema — kiekvieno su kiek
vienu. Kadangi dalyvauja 22 iš 
viso pasaulio žaidėjai, tai teks 
sulošti 21 partijų. 5 šio turnyro 
nugalėtojai • ir 7 jau paskiri 
Tarptautinės šachmatų Sąjun
gos (didmeisteriai, kaip Kere£ 
Naidorf ir kt.) susitiks su pa
saulio meisteriu rusu M. Bot- 
vininku. šis matčas yra riųmar 
tytas sekantį pavasarį ir jis 
greičiausiai įvyks už geležinės' stovės Kanados vėliavėlė, tačiau

— Kada išvykstate iš Hamil
tono ir kaip?

— Iš Hamiltono išvykstu į 
Toronto ir iš čia lėktuvu, per 
New Yorką, Angliją, Norvegiją 
į Švedijos sostinę, kur rugsėjo 
1'5 d. prasideda turnyras. Jis tę
sis iki spalio mėn. 22 d.

likome vienu akies mirksniu. Jie 
širdingai mums paspaudė ran
kas ir, nusitvėrę dėžes, prote- 
kini nubėgo į smarkiai prisnigtą 
nuošalų kelutj, o du pasilikę 
plente dar ilgai mums mojavo. 
Mes taip pat buvome patenkinti, 
kad taip sklandžiai visas reika
las užsibaigė, nes, užklupus so
vietų patruliams, būtume atsi
dūrę kryžminėj ugny ir kažin 
ar šiandien čia su jumis kalbė
čiau, — šypsodamasis užbaigė.

Patark ir kaimynui,
v

kad prenumeruotų 

DIRVĄ

So. Boston, Mass.
Brunonas Kalvaitis, 

545 East Broadway.

Brockton, Mass.
Bačiulis A.,

9 Broad St.

Gerai nusiteikęs mano kaimy
nas, valandėle pamąstęs, traukė 
toliau:

— Atleiskit, kad. nukrypau 
nuo temos. Kaip sakiau, mes 
vengdavome politinių temų, ta
čiau ir vietiniai gyventojai ne
turėdavo intereso su mumis to
mis temomis kalbėtis. Jiems ir 
mums buvo viskas vienodai in
formuoti apie laisvąjį pasaulį. 
Jie dar neseniai buvo, atskirti 
nuo Vakarų pasaulio ir į jį tu
rėjo visai teisingas pažiūras. Ki
ta vertus, mes matėme jų skur
dą, stoką maisto produktų ir 
pagrindinių vaistų, matėme jų 
išvargusius, baimės pilnus vei
dus, susirūpinimą savo kasdie
nybe ir artimo rytojaus gyve
nimu.'Tačiau ką mes

"KADA PAS MUS 
ATVYKSITE?"

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

Omaha, Nebr.
J. Povilaitis, x 

5617 So. 31 St.

panašiu būdu, kaip Waterbury, 
apylinkės pradėtų steigtis?

J. Vadeikis

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

-. . I

Detroit, Mich. 
VI. Pauža,

9124 Quincy Avė.

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

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

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

į kuriuos galima kreiptis visais DIRVOS prenumeratos
’ t

ir skelbimų reikalais:

SOVIETIŠKOS LIETUVOS GYVENIMO NUOTRUPOS. — PASAKOJA GYDYTOJAS, PRIEŠ 
ŠEŠERIUS METUS BUVĘS LIETUVOJ.

jiems padėti ar patarti? Kartais, 
vienas antras šnipštelėdavo 
mums tylomis į ausį klausimą:
"Kada jūs pas mus atvyksite?” 
Bet mes patraukydavo pečiais, 
nežinodami ką atsakyti, nes juk 
ir šiandien į tą klausimą dar 
nėra atsakymo. Apskritai, man 
susidarė įspūdis, kad mažesniuo
se miesteliuose buvo didesnis 
skurdas, net badas, negu Kaune 
ir Vilniuje. Didesniuose miestuo
se buvo plačiai išbujojusi viso
kia spekuliacija, tačiau mažes
niuose centruose niekas nieko 
nepardavinėjo, tat ir niekas nie
ko negaudavo nusipirkti.

— Bekeliaujant po kraštą, ar 
neteko susidurti su pratizanais? 
— vėl paklausiau.

— 1946 metų pradžioj, esant 
dideliems speigams, man teko 
įvairiomis gėrybėmis pilnai pa
krautu sunkvežimiu važiuoti iš 
Vilniaus į Kauną. Nors tokiose 
ilgesnėse kelionėse mus dažniau
sia lydėdavo ginkluotos sovietų 
sargybos, tačiau šį kartą važia
vome dviese su šoferiu. Važiuo
jant per mišką, ties Kaišiadorių 
ar Žiežmariais, plento vidury' 
pamatėme stovinčius kelis gink- 

.Patj luotus vyrus, šauti paruoštais 
ginklais ir jie mojavo mums su
stoti. Mums artėjant,,jie atsar
giai pasitraukė į paplentas ir 
išsiskirstė, tiktai vienas jų pa
siliko bestovįs plento vidury. 
Mes sustojome, juos palaikę so
vietiniais patruliais, kurių būda
vo pilni keliai. Jie automatus 
atstatę, pareikalavo mūsų išlip
ti. Tada jie pastebėjo, kad mes 
nerašai ir pasiteiravo, kas mes 
tokie ir kur vykstame. Paaiškė
jus mūsų uždaviniams, jie man
dagiai paprašė ir juos sušelpti. 
Nors mes neturėjome instruk
cijų teikti partizanams pašalpos, 
tačiau bijodami susilaukti liūd
nų pasekmių ir nenorėdami tu
rėti ilgų kalbų, mes greitai įšo
kome į sunkvežimį ir išmėtėme 
kelis kardonus konservų, vaistų 
ir bidoną mdiciniško spirito. Bu
vome duosnūs, nes buvome iš 
dviejų pusių baimės priremti. 
Ilgai delsti negalėjome, nes kiek
vienu akimirksniu galėjo mus 
užklupti nuolatos plentu patru
liuoją sunkiai ginkluoti sovietų 
kariai. Tat visą tą operaciją at-

neleistina agitacija iki šmeižtų, i 
panaudojimas bažnyčios ir kt. i 
pakenkė LOKo autoritetui ir pa- i 
čiai bendruomenės idėjai. Ir tai i 
atsitiko pirmąjai bendruomenės i 
apylinkei steigiantis 1 1

Todėl LOKas turi imtis prie
monių, kad panašūs Waterburio 
įvykiai nebesikartotų. Tai yra 
LOKo teisė, o ypač pareiga. Vi
sai be pagrindo "Darbininkas” , 
rašo, kad LOKas krypsta į ne 
savo darbus, jei imasi svarstyti 
dėl minėto LOKo nario veiksmų 
paduoda skundą. Gal "Darbinin
kui” ir labai mielas tas asmuo, 
bet asmeniškos simpatijos ar 
antipatijos negali duoti pagrindo 
pateisinimui neleistinus jo ■išsi
šokimus, kurie kenkia pačiai' 
bendruomenei. Sakosi, kad net 
nepažįstąs to asmens, bet ir ma
tosi, jog nežino ar nenori "Dar
bininkas” žinoti ir tų Waterbu- 
rio įvykių, kokios žalos bend
ruomenei jie atnešė.

Nepateisins ir demokratiškas 
to asmens išrinkimas, nes LOKo 
nariai renkami ne tam, kad 
griautų apylinkių steigimo tvar
ką. Nors kalbamas LOKo narys 
dar ir ne pagal Amerikos Lietu-1 nės organui 
vių Bendruomenės įstatus iš- j labiau žiūrėti į esminę pusę, kaip 
rinktas. Užtat, netenka sielotis panašiems nesusipratimams už- 
dėl demokratinių principų pažei
dimo, kai LOKui tenka svarstyti 
skundą prieš tą savo narį. Kita Į Lietuvių Bendruomenės, jeigu 
vertus, juk ir demokratiniu bū
du išrinktas parlamento narys 
už tam tikrus prasižengimus ga
li būti suspenduotas. Čia "Darbi-

Daktaras nusišypsojo ir pa
žiūrėjo į mane.

— Tat kodėl jūs neužprotes
tavote? —- naiviškai paklausiau.

— Et, nusibosdavo ir "protes
tuoti. Mūsų protestai galiodavo, 
kol mes buvome vietoje.' Tačiau, 
kai tik mes išvykdavome, jie 
dar pablogindavo būklę, štai, 
kartą, mūsų Vilniaus bazė pa
reikalavo iš Kauno bazės atvežti 
moteriškų suknelėms medžiagų. 
Aš pasikroviau džipą ir anksti 
rytą išvažiavau. Vykau unifor
muotas ir su reikiamais doku
mentais, išduotais sovietinių 
įstaigų. Išvykus iš Kauno, už 
keliolikos ar poros dešimčių ki
lometrų, važiuojant per tiltą, 
mane sulaikė sovietų kariniai 
patruliai. Aš jiems parodžiau su 
daugeliu antspaudų sovietinį do
kumentą. Tačiau jie, pasižiūrėję 
į jį, nusijuokė, o kiti kareiviai 
pradėjo iš mano mašinos iškrau
ti viską, kas joje buvo, net ir 
mano asmeninius daiktus. Aš 
pakėliau toną ir griežtai- parei
kalavau viską palikti ir pagra
sinau pasiskųsti augštesnėms 
karinėms įstaigoms. Tada vienas, 
sargybinis man įrėmė į krūtinę 
automatą • ir su bjauriausiais 
keiksmais man riktelėjo tuojau 
pranykti ir nėatsigrįžti. Atvykęs 
į Vilnių, visą tą nuotykį aš raš
tiškai atraportavau savo virši
ninkams. Buvo įteikti oficialūs 
protestai,, sovietų įstaigos atsi
prašinėjo, pažadėjo kaltininkus 
išaiškinti ir nubausti, viską, kas 

įkirtus kelią pasikartoti. Juk ko buvo, pagrobta, grąžinti. Tačiau 
i būtų galima laukti iš Amerikos Praėi° kelį mėnesiai ir mes-nie

ko neatgąvome iš tos siuntos, 
nes, matytį karinės sovietų įstai
gos negalėjo nustatyti kas tuo 
metu prie to tilto nešė sargybą, 
— šypsodamasis pridūrė dakta
ras.

Valandėlę patylėjęs, jis vėl 
nežymiai nusišypsojo ir pasako
jo toliau:

— Tačiau mūsų reikalavimus 
vietoj .sovietai pildė visu stro
pumu. Pačiu šalčiausiu žiemos 
metu, aš buvau paskirtas į 
Šiaulius. Kaip žinote, miestas 
visiškai sunaikintas ir, per di
delį vargą, susiradau apgriuvusį 
viešbutuką ir jame paėmiau 
kambarį. Bet jo.krosnis tą žiemą 
dar nė karto nebuvo pakurtas ir 
viešbučio vedėjo pareikalavau 
tuojau pakurti. Jis sklystelėjo 
rankom ir pasakė mielai tą pa
darytų, bet neturįs nė pagaliu
ko malkų. Aš greitai nuvykau į 
sovietinę ryšių įstaigą ir paaiš
kinau padėtį. Kai neužilgo grį
žau į viešbutį, prie jo durų sto
vėjo didžiulis sunkvežimis, iš 
kurio keli vyrai sparčiai krovė 
malkas. Viešbučio vedėjas šyp
sojosi dėkinga šypsena, kad aš I munizmo šulų kilusio ginčo prie- 
jį aprūpinau malkomis. Ir kelias Į žastis, kurią galima ir nujausti, 
■savaites mano kambario krosnis ■ bet nesiteiravau.
neatšaldavo. Tačiau nežinau, — 
juokdamasis pridūrė, — ar man 
išvykus vėl neatvažiavo tas pats 
sunkvežimis ir nesusirinko visus 
likusius pagaliukus ...

— Turint tiesioginių kontak
tų su vietiniais gyventojais, tur
būt tekdavo su jais pasikalbėti 

. ,ir patirti jų nuotaikas ir gyve- 
— Kelionę apmoka Kanados nimo sąlygas? __ vėl užklau-

šachmatų Sąjunga, o išlaikymą sjau.
duoda švedai. Bet suprantamas I — Nors mes su vietiniais gy- 
dalykas: be pusryčių, pietų, va-- ventojaiš gana plačiai ir,.atrodo, 
karienės ir buto, yra ir kitų iš- nevaržomai santykiaudavome, o 
laidų, tad šia proga nuoširdžiai man tatai dar palengvindavo ru- 
dėkoju Hamiltono, Toronto, Mon-’Sų kalbos mokėjimas, tačiau mes 
trealio ir kt, kolonijų lietuviams vengdavome bet kokių temų, 
už gausias aukas. kurios galėjo turėti politinį at-

| Nors ant P. Vaitonio staliuko špalvį. Mums tekdavo ir priva- 
_________  , ,— <=______ __ L- ,_1Z__ .„, 'tiškame gyvenime susidurti su 
uždangos, kaip Stockholmo tur-Į širdimi jis pasiliks su Ųietirva! įaugėtais sovietiniais pareigūnais

ir kartais tik nugirsti jų tarpu- 
savius pasikalbėjimus, juose ne
dalyvaujant. Kartą buvau pa
kviestas į vieną šeimą Kaune 
privatiškam pobūviui. Mane pa
kvietė ponia K. — ir paminėjo 
pavardę tūlos žinomos Kaunu 
ponios, kurią kiekvienas kauniš
kis, iš vardo, ar iš matymo, pa
žįsta. — Žinodamas lokių pa
kvietimų tikslą, aš "tinkamai” 
pasikroviau džipą ir atvykau į 
jos butą, esantį netoli nuo įgulos 
bažnyčios. Nors ji sakėsi, kad 
jos vyras, su kuriuo prieš me- 
tus-antrus buvusi išsiskyrusi, 
esąs išvežtas, tačiau jos butas 
buvo erdvus, prieškariniais bal
dais ir gerai apkūrentas. Įėjęs į 
svečių kambarį, savo ryšiulius ir 
pakietus palikęs koridoriuj, aš 
labai nustebau I pamatęs didžiulį 
stalą, apkrautą visokiais,valgiais 
ir vyno bei likierių buteliais. 
Ant jo buvo visokių dešrų, įvai
riai paruoštos žuvies, vaisių, py
ragų ir t.t. Mane priėmusi ponia 
privedė prie visai jauno, gal de
šimtį ar daugiau metų už ją 
jaunesnio vyro, kuris vilkėjo ge
ros medžaigos karinę uniformą, 
tačiau neturėjo jokių karinių 
ženklų ir supažindino kaip su 
savo vyra. Supažindino taip j ‘ 
ir su keliais, jau ten esančiais 
svečiais ir netrukus jų prisirin
ko dar daugiau, gerokai virš de
šimt. Kalbėjomės rusfškai ir iš 
pradžių jie manęs atsargiai 
klausinėjo apie politinį ir eko
nominį gyvenimą Vakaruose, o 
paskui priėjom prie nekaltų te
mų. Netrukus jie pradėjo dai-1 
nuoti lietuviškas dainas ir namų 
šeimininkė, kuri sėdėjo šalia 
manęs, palaukit, mane išmokė 
taip pat vieną lietuvišką liaudies 
dainą... "Vakar buvo merga, 
šiandien moteriškė ...”

Ir daktaras man prie ausies 
išdainavo visą tą "liaudies" dai
ną iki galo, būdamas šventai įsi
tikinęs jos lietuviškumu, ir liau
diškumu. Jam pabaigus, aš' at
sargiai pastebėjau, kad ji ne
gryna liaudies daina ir dainuo- 
tina nevisai blaivioj grynai vy
riškoj . draugijoj.

— Apie pusiaunaktį, — trau
kė toliau, — jau gerokai visiems 
įkaitus nuo paprastų ir taurių 
gėrimų, keli svečiai kažko pra
dėjo tarpusavy smarkiai lietu
viškai ginčytis ir kumščiais 
trankyti apkrautą stalą, šeimi
ninkės "vyras”, kuris, atrodė, 
irgi šiek tiek suprato lietuviškai, 
tylėjo ir gėrė stikliuką po stik
liuko. ūmai jis pašoko nuo stalo, 
jo rankoj sublizgėjo pistalietas 
ir, pilna gerkle, riktelėjo: "Nu
tilkit!” ir pridūrė žinomą rusų 
nusikeikimo formulę. Staiga visi 
nutilo. Bet jau dainų nebuvo ir 
visi netrukus išsiskirstėme.

Aš gavau įspūdžio, kad jam 
buvo žinoma tarp lietuviškų ko-

"Nepr. Lietuva”, Kanados lie
tuvių laikraštis praneša:

"Mūsų šachmatų meistreis P. 
Vaitonis, iškovojęs Kanados pir
menybėse pirmąją vietą ir tuo 
pačiu įgijęs teisę dalyvauti tarp
tautiniame šachmatų turnyre 
(interzonal toumament) Stock- 
holme, š. m. rugsėjo mėn. 12 d. 
išvyko 6 savaitėms į Švedijos 
sostinę.

Jūsų laikraščio koresponden
tas kreipėsi į buv. Lietuvos ir 
dabartinį Kanados meisterį P. 

jVaitonį, prašydamas supažindin
ti skaitytojus su įvykstančio 
turnyro taisyklėmis, žaidėjais ir 
t.t. P. Vaitonis mielai sutiko at
sakyti į patiektus jam klausimus 
ir perduoti juos ”N. L.” skaity
tojams.

ninkas”, visų dalykų nežinoda
mas, ar sąmoningai nutylėda
mas, demokratinių principų var
du išeina ginti kalbamą asmenį 
su patrankos šūviu tačiau pa
leistų pro šalį.

Nepatinka "Darbininkui” ir 
tai, kad perorganizuojamas 
LOKas bei priimami nauji jo 
nariai. Bet galima suprasti tą 
"Darbininko"' nepasitenkinimą, 
kai naujai priimtieji LOKan yra 
ne to laikraščio arba jam arti
mos grupės. Tuo atveju, žinoma, 
"Darbininko” akimis, geriau, 
kad jie neįeitų į LOKą ... Ta
čiau Amerikos Lietuvių Bend
ruomenė yra bendrinė visų lie
tuvių organizacija o ne kurios 
nors grupės monopolinė nuosa
vybė, taigi visų pažiūrų lietuviai 
ir LOKe turi būti atstovaujami.

Jeigu jau LOKas turi teisę 
naujus narius priimti, tai atro
do, reikalui ištikus, gali juos ir 
pašalinti. Gal tai tiesioginiai, 
pagal įstatus, tiktų garbės teis-, 
mui, bet pereiname laikotarpyje, 
kol tokio teismo nėra, belieka 
spręsti vyriausiam bendruome- 

LOKui. čia tenka

Prisidengęs "aktyviai daly
vaujančio VLB kūrime" anoni
miniu autoritetu, "Darbininkas" 
rugsėjo 5 d. n-ryje išvardina 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
f gal tik Amerikos Lietuvių Ben- 
-draomenės?) rėmėjus, abejojan. 
čius ir net priešinguosius, žino
ma, į rėmėjų eiles surikiuoja 
katalikiškas organizacijas, o prie 
paramos neparodžiusių priskiria, 
Darbininko žodžiais, masines li
beralų organizacijas. Kitą grupę 
sudaro tie, kurie pasisakę prieš 
PLB. Tai esą socialistai ir san- 
dariečiai. O su nepasitikėjimu ir 
abejingumu žiūrėję tautininkų 
atstovai...

Tokia klasifikaciją "Darbinin
kas” iškreipia tikrovę ir klaidi
na savo skaitytojus. Nesiimant 
ginti jo išvardintų organizacijų, 
vis dėlto reikia pastebėti, kad 
tai labai drąsus ir neobjektyvus 
tvirtinimas, ką gali išdrįsti ne
bent tik anoniminis autoritetas... 
Tos jo minimos masinės liberalų 
organizacijos, greičiausia, ne iš 
esmės priešingos PLB, bet tik
tai jos nepritaria kai kuriems 
reiškiniams PLB kūrime, ypač 
vienos grupės pastangoms, ben
druomenę paversti tam tikra jos 
nuosavybe.

Nors tokiems reiškiniams, aiš
ku, nepritaria ir tautininkai, ta
čiau jie nuo pat paruo'šfamųjų 
darbų aktyviai dalyvauja PLB 
organizavime. Jų atstovai ne 
kartą judino PLB reikalus Ame
rikos Lietuvių Tarybos suvažia
vimuose, patiekė konkrečių pro
jektų bei sumanymų. Jei jau 
tatai "Darbininkui” nepatogu 
pastebėti, tai bent turėtų tai 
žinoti tas jo autoritetas, jeigu 
jis iš tikrųjų aktyviai dalyvauja 
PLB kūrime.

Be to, "DIRVA” nesigailėjo ir 
nesigaili savo skiltyse vietos 
PLB reikalams judinti iš su
stingimo bei juos svarstyti. Ne
tenka abejoti, kad tai turėjo 
pastebėti ir Darbininko redak
toriai, jeigu jie seka lietuvių 
spaudą (o sekti, rodos privalė
tų!).

Pagaliau, jo pačio logika va
dovaujantis, tektų ir "Darbinin
ką” su visu jo štabu priskirti 
prie PL"B-ne abejojančiu ir, su 
nepasitikėjimo žiūrinčių. Užten-j 
ka tik paskaityti kalbamą jo 
rašinio antraštę: "PLB pavojin
game kelyje". Tai ne tik abejo
jimas, o ir konkretus tvirtini
mas.

Tame rašinyje dar toliau nu
einama, negu antraštė sako. 
Amerikos Lietuvių Bendruome
nės vadovybė — LOKas apkal
tinamas net pasikėsinimu prieš 
demokratinius principus. Tai jau 
panašu į diktatūrą, neleistinį 
sauvaliavimą prieš bendruome
nės interesus.

Tačiau už to "Darbininko” 
šturmo slypi tyliai pridengti 
vieno LOKo nario išsišokimai. 
Būtent, skaitytojams jau žino
mi Waterburio įvykiai, bendruo
menės apylinkę steigiant, kur 
LOKo narys P. Vileišis, naudo
damasis LOKo autoritetu, taip 
bendruomenės reikalus supainio- 

. jo, kad vis dar neberandama 
tinkamos išeities. Tie įvykiai jau 
prašoko VVaterburio kolonijos 
ribas ir atsidūrė pačiame LOKe.

Noroms-nenoroms tenka juos 
narplioti LOKui. Waterburio 
įvykiai (vienos grupės, su LOKo 
narių priešakyje, "partizaninis” 
išėjimas prieš Bteigimo komisiją,

6. IK! PASIMATYMO... 
VILNIUJE!

Lėktuvas, išskridęs iš kalnų, 
pamažu pradėjo leistis arčiau 
žemės, kurioje vingiavo j plačius 
išsišakojimus išplitusi, drumz
lina upė. Tolumoj buvo matyti 
tiesios kaip siūleliai Guayaąuil 
miesto gatvės, o uoste tirštais 
juodais dūmais ruko keli laivai. 
Pro ventiliatorius ėmė pūsti 
karštas oras.

Mūsų kalba nutrūko, nes jau 
nebuvo laiko ją toliau tęsti. Ma
no bendrakeleivis pradėjo ran
kioti nuo tbntynų smulkų bagažą 
ir krauti sau ant kelių. Nusivilko 
megztinį ir, nusivalęs akinius, 
lyg nekantraudamas, ėmė žval
gytis pro langą. Netrukus lėktu
vo motorai, lyg tušti, pradėjo 
plerpti ir mes sparčiai artėjome 
į žemę, kuri buvo nuo karščio 
apmirusi.

— Aš labai dėkoju už tokį 
i įdomų pasikalbėjimą, — išlipus 
iš lėktuvo ir einant aerodromo 
taku, kalbėjau. — Labai džiau
giuosi tamstą susipažinęs ir ti
kiu; kad gal vėl kurioj nors pa
saulio daly teks dar kartą tams
tą sutikti.

— Tikiu, kad pasimatysime 
Kaune ar Vilniuje, — šypsoda
masis kalbėjo daktaras. — Tik
riausia Tarpt. Raudonojo Kry
žiaus pagalba dar kartą bus rei
kalinga Lietuvai, o gal aš vėl 
būsiu paskirtas aplankyti jūsų 
gražią, bet jau laisvą ir nepri- 

. klausomą šalį ir dar kartą susi
tikti su jos maloniais, svetingais 

’ žmonėmis. Aš tos misijos jokiom 
aplinkybėm neatsisakysiu.

Ir, atidarydamas taxi duris, 
jis man ištiesė ranką ir, plačiai 

■ ir bičiuliškai šypsodamasis, lie- 
> tuviškai pasakė:
! — Iki pasimatymo... Vil-
• nius!
i Quito, rugpjūtis.

nyro kompromisas. Jeigu ir pa
vyktų patekti į tą "penketuką”, 
dėl žinomų aplinkybių, į pava
sario susitikimą Su M. Botvinin- 
ku (už geležinės uždangos) vyk
ti negalėčiau.

— Ar jaučiatės esąs geroje 
formoje?

— Galite suprasti iš tokio pa
lyginimo: nei futbolininkui, nei 
krepšininkui ar boksininkui ne
pakanka per metus vienų gerų 
rungtynių. Panašiai ir su ma
nimi yra. Po laimėtų pirmeny
bių Vancouveryje dar neturėjau 
rimto susitikimo, Tiesa, prieš 
keletą savaičių sužaidžiau tre
niruotės pobūdžio rungtynes su 
Kanados vicemeisteriu Ander- 
son. Jas laimėjau 4>/a taško prieš 
l>/2 taško. Taip pat, būdamas 
Montrealyje Krašto Tarybos su
važiavime, daviau simultaną ir 
laimėjau prieš vietos meisterį.

— Ar turnyras vyksta pačia
me Stockholme?

— Keletas partijų bus sužais
ta Švedijos sostinėje, tačiau tik
rumoje pats turnyras vyks apie 
12 mylių nuo .Stockholmo, ku- 

’ Tortiniame mieste.
— Kas Jums apmoka visas 

išlaidas? , •


