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PILIEČIO PAREIGA
Kiekvieno sąmoningo piliečio 

pareiga, įstatymų •' numatyta 
tvarka, dalyvauti valstybės rei
kalų tvarkyme. Tą jis gali pa
daryti aktyviai dalyvaudamas 
vykstančiuose balsavimuose ir 
per renkamus atstovus pareikš
ti savo valią.

Šiais metais bus pakeista ypa. 
tingai daug senatorių, kongreso 
atstovų ir kiekvienos valstybės 
bei apskričio įvairiausių parei
gūnų. Bus renkama 32 senato
riai ir visi — 435 Kongreso at
stovai. Taip pat bus renkama ir 
30 valstybių gubernatoriui. Gi 
mažesnių pareigūnų nepaprastai 
didėlis skaičius.

Ar mes, lietuviai, į šiuos rin
kimus esam atkreipę reikiamą 
dėmesį? Reikia tikėti, kad taip. 
Reikia tikėti, kad visi esam, ku
rie turim teisę, užsiregistravę 
balsuoti ir balsuosim. Rinksim 
geriausius atstovus ir balsuo
dami neužmiršim lietuviškųjų 
reikalų. Pirmiausia, balsuosim 
už tuos kandidatui*, kurie sako
si. kad jie mūsų didžiąją tėvynės 
nelaimę žino ir žada padėti, bal
suosim ir už tuos lietuvius kan
didatus, kurie lietuviais yra ne 
tik tada, kada ateina balsavimai, 
bet visada dalyvauja mūsų ben- 

.._ dnrm darbe, jam aukojasi, lietu
viams padeda.

Kad lietuvį balsuotoją visi 
pradeda augštai vertinti, kaip 
sąmoningą ir mokantį susiklau
syti, matyti ir šio laikraščio nu
merio. Mūsų pagalbos prašo vi
sa eilė pareigūnų. Labai gaila, 
kad daugelyje vietų, mes netu
rim savo kandidatų. Bet kada 
savų neturim, balsus atiduokim 
už tuos, kurie ne tik dabar žada, 
bet ir darbais jau įiarodė, kad 
jie verti mūsų pasitikėjimo.

Sąmoningas pilietis visada 
balsavimuose dalyvauja ir tuo' 
dalyvauja krašto reikalų spren
dime!

Lietuvos ūkininkai, kad ir su
varyti j komunistinius dvarus ir 
padaryti jų kumečiais, vistiek 
nepasidarė klusniais komunisti
nių "urėdų” vergais. Tai matyti 
ir iš Sniečkaus nusiskundimų 
Maskvos kongrese. Jis, žinoma, 
tiesiai nepasakė, kad Lietuvos 
ūkininkai kaip mokėdami prie
šinasi naujųjų dvarininkų rei
kalavimams, bet tai savaime ky
šo kad ir iš šių jo žodžiu:

"VKP(b) CK teisingai mums 
nurodė trūkumus kolūkių kūri
me. Kulūkiuose vis. dar prisilei- 
džiama žemės Ūkio Artelių 
Nuostatų pažeidimų, vis dar at
sitinka kolūkinės nuosavybės 
grobimų, neteisėtų kolūkinės 
žemės užgrobimų, kaikur į kol
ūkius pralysdavo buožės, kad 
kenktų kolūkiams iš vidaus. Ne
pakankamai kovojama dėl iš
sprendimo svarbiausio uždavinio 
žemės ūkyje — derlingumo pa
kėlimo, galvijų skaičiaus ir jų 
produkcijos padidinimo.”

iš vienkiemių į kolūkinius 
mus. Lietuvos KPfb) CK ir 
tuvos TSR Ministerių Taryba 
numatė kolūkiečių iškeldinimo 
iš vienkiemių priemones ir pa
tiekė peržiūrėti jas TSSIl Mi
nisterių 'Tarybai.' Mes prašome 
padėti mums išspręsti šį uždavi
nį”.

Tik vieno dalyko jis nepami
nėjo — tai svarbiausios priežas
ties, dėl ko nori išgriauti seną
sias sodybas. O ta priežąstis 

kad 
pri- 
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EUROPINIS SĄJŪDIS
VLIKui ir Vykdomajai Tary

bai pagal jų prigimtį tenka pir
moj eilėj stoti Lietuvos reikalų 
sargybon tose. įstaigose, kurios 
atsirado po paskutinio karo.. Vie
nas iš tokių darbo barų , ir yra 
Europinis Sąjūdis.

Lietuva yra senokai įsijungu
si j šį Sąjūdį. Gaivinant šioje 
srityje mūsų veiklą, š. m. rug
sėjo 24 d. įvykusiame Lietuvos 
Europinio Sąjūdžio Tarybos 
(LĖSTos) narių susirinkime bu
vo naujai išrinktas Vykdomasis 
Komitetas tokio sąstato: Dr. S. 
A. Bačkis, prof. J. Baltrušaitis, 
V. Gailius, Dr. P. Karvelis, T. 
Šidiškis, Pr. Zunde ir K. Žal- 
kauskienė. Tame pačiame LEST 
susirinkime Vykd. Komiteto pir
mininku išrinktas Dr. P. Karve
lis. Toliau skirstantis Vykd. Ko
mitetui pareigomis, Dr. S. Bač
kis, Lietuvos atstovas Paryžiu
je, yrą prašytas kaip vicepirmi
ninkas atstovauti LE§Tai Cent
ro ir Rytų Europos Komisijoje, 
prof. J. Baltrušaitis, irgi kaip 
vicepirmiriinkas, atstovauti ir 
rūpintis kultūriniais reikalais, 
K- žalkauskienė vicepirmininkės 
pareigomis talkinti Vykd. Ko
miteto pirmininkui atliekant 
bendruosius reikalus, Pr. Zunde 
irgi vicepirmininko pareigomis 
— suorganizuoti • LESTos sek
ciją prie PLB Vokietijoje, T. 
Šidiškis pasiėmė rūpintis LEST
OS iždo reikalais, o V. Gailius- — 
yra LESTps Vykd. Komiteto se
kretorius. .

Kad einamieji reikalai galėtų 
būti' nedelsiant atliekami, suda
rytas iš 3 asmenų Vykd. Komi
teto prezidiumas, būtent — iš 
Dr. P. Karvelio, K.. Žalkauskįe- 
nės ir V, Gailiaus. Tai ir bris 

. tad organas, kurio pareiga bus 
atlikti visus dienos reikalus ir

....... : ...
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Didžiausias naujųjų dvarinin
kų nepatogumas yra sodybų iš
simėtymas vienkiemiuose. Jau 
prieš dvejus metus buvo pradė
ję varyti ūkininkus iš senųjų 
sodybų į barakus naujųjų dvarų 
centruose. Šiaulių apygardoje 
viename tokiame dvare jau su
varė apie 1000 žmonių j barakus, 
žadėjo tą suvarymą baigti jau 
šiais, 1952 metais, bet paskui 
susilaikė. Matyt, net ir barakų 
nesugebėjo pastatyti. Todėl iki 
šiol Lietuvoje žmonės daugiau
siai tebegyvena senuose vienkie
mių trobesiuose, nors dažnai ne
be tuose pačiuose, kur seniau 
gyveno.

Tačiau dvarų "urėdai” negali 
pakęsti to, kad žmonės bent nak
timis nebūna visai "po akimis”. 
Tad pasiryžimas suvaryti visus 
kumečiais paverstus ūkininkus 
į darbo stovyklas barakuose te
bėra. štai ką sako apie tai Snieč. 
kus:

"Svarbi tolimesnio kolūkių 
respublikoje įsitvirtinimo sąlyga 
yra vienkiemių sistemos — ca
rizmo ir lietuviškos buržuazijos 
palikimo — likvidavimas. Vien
kiemių sistema apsunkina tech
nikos išnaudojimą, mažina kol
ūkinio darbo produktingumą, 
kliudo įvesti taisyklingą sėjo
mainą, sudaro stabdį kovoje dėl 
tolesnio organizacinio-ūkinio kol
ūkių sustiprinimo.

"Respublikos kolūkiai, besprę. 
sdami pagrindinius gamybinius 
uždavinius žemės ūkyje, turi 
galimybės pradėti persikeldinėti

timą, idealizuojant feodalinius 
laikus, (Taip dabar vadinami 
kunigaikščių laikai. Red.), idea
lizuojant vadinamąjį buržuazinį- 
tautinį judėjimą 19-tojo amžiaus 
gale ir 20-tojo. amžiaus pradžio
je. Pats tas judėjimas melagin
gai piešiamas kaip antklasinis, 
o jo veikėjai — kaip pažangūs 
kovotojai dėl tautos reikalų. Tuo 
tarpu nutylima tada gimusis re
voliucinis ir darbininkiškas są
jūdis, jo vaidmuo ir reikšmė 
lietuvių tautos išsilaisvinimo rei
kale, Rusijos revoliucinio sąjū
džio įtaka, rusų darbo klasės bei 
bolševikų partijos vadovaująs 
vaidmuo.

"Atasksitiniuose-rinkiminiuo- 
se susirinkimuose, Lietuvos 
Kompartijos suvažiavime bur- 
žuaziškai - nacionalistinio pobū
džio pažiūros, paskirų veikėjų 
įspraudžiamos, susilaukė vienin
go ir rūstaus pasmerkimo. Ko
munistai teisingai' reikalavo, kad 
partiniai organai sustiprintų ko
vą prieš tebepasitaikančius bur- 
žuaziškai-nacionalistinės įtakos 
pasireiškimus, neprisileistų jų, 
nes ten, kur susilpnėja komu
nistų veikimas, — ten gali įsi
skverbti žalinga įtaka.”

Kpvą prieš lietuvių rezistenci
ją komunistai, žinoma, stengsis 
stiprinti. Kaip jiems seksis, tai 
kitas klausimas,, nes pačiame jų 
centro 
kovai 
leckis, 
pažintį 
ziniams nacionalistams” 
gi už jų kaikurių rėmimą .. .

54.000 APSILEIDUSIU 
ORGANIZACIJŲ 

NEW YORKE

THE FIELD
KRILOVO 

PASAKĖČIOS 
PĖDOMIS

tarp lietuvių suorganizuoti Eu
ropinį Sąjūdį taip, kad į šį darbą 
būtų įtraukta platesnė visuome
nė. , .. .

Visos PLB krašto Valdybos, 
nelaukdamos atskiro paragini
mo, prašomos suorganizuoti Eu
ropinio Sąjūdžio , to krašto. Lie
tuvių Tarybos sekcijas. Visi Lie. 
tuvių Bendruomenių pirminin
kai gaus atskirus pakvietimus 
tiesiogiai. - •

New Yorko valstybės sekn-to- 
"likvidavo” 54,000 crgmri- 

>rk<> 
valstybėje, kaip veikiančiu nei 
pelno tikslu (nonprofit). To "lik
vidavimo” priežastis — nei vie
na iš tų organizacijų paskirtu 
laiku (iki šių metų liepos 15 d.) 
neatsiuntė nustatyto pranešimo 
apie jų buvimą. Kadangi jos ne
parodė formalaus savo gyvybės- 
ženklo, tai valst. sekretorius pa
skelbė, kad jos teisiškai neheeg-1 
zistuoja.

Įdomu, tai, kad tų "mirusių” 
ir todėl teisiškai "likviduotų" 
organizacijų tarpe yra Naciona
linė Pramoninkų Sąjunga. Ame
rikos Legionas, New Yorko Rau
donasis Kryžius, garsioji Išga
nymo Armija, New Yorko Auto
mobilių Klubas, Gyvulių Globos 
Draugija, New Yorko Bažnyčių 
Sąjunga, Nėw Yorko Archidio- 
cezijos Labdaros Organizacija, 
visa eilė demokratų ir respubli
konų'klubų, jų tarpe New Yor
ko respublikonų klubas, kurio 
pirmininkas yra pats Ne\v Yorko 
valstybės sekretorius .. .

Kaip žinoma, visos šitos ir 
daugelis kitų "likviduotų” orga-. 
nizacijų tikrumoje veikia labai 
plačiai (pvz., Amerikos Legio
nas, Išganymo Armija, arba au
tomobilių klubas), o formalumo 
neatliko tik per neapsižiūrėjimą 
ar apsileidimą.

Bet tas, "likvidavimas” ne taip 
jau baisus. Visos šios organiza
cijos gali savo teisinę padėtį at
statyti, jei užpildys pareiškimą 
ne vėliau .kaip ateinančių metų 
spalio 14 d. ir sumokės po 5 do
lerius už teisių atstatymą.

• • z

Sniečkus "lietuvių tautos 
du" išgarbino "didžiąją 
tautą”, sakydamas:

"Visų šių tautos ūkio ir
tūros laimėjimų šviesoje lietu
vių tauta dar ir dar kartą krei
pia savo mintis į didžiąją rusų 
tautą. Rusų tautai padedant lie
tuvių tauta išsivadavo iš cariz
mo jungo. Didžioji rusų tauta 
padėjo lietuviams numesti ne
apkenčiamąjį kapitalizmo jungą.

"Didžioji rusų tauta išgelbė
jo lietuvius nuo išnaikinimo iš 
fašistinių žmogėdrų pusės. Dos
nia ranka rusų tauta teikia 
mums pagalbą respublikos liau
dies ūkio ir kultūros 
reikale.

"Štai kodėl lietuvių 
kupina karštos meilės
gurno savo vyresniajam broliui 
ir draugui — didžiajai rusu tau
tai”.

Dar labiau jis stengėsi apjuo-i 
dinti nepriklausomos Lietuvos Į 
laikus. Esą:

"Buržuazinio viešpatavimo lai
kais Lietuva buvo Vakarų im- rius 
perialistų puskolonijė, Amerikos zacijų, inkorporatų New V< 
ir Anglijos bei kiti imperialis
tai akiplėšiškai engė lietuvių 
tautos gyvybines teises. Pade
dami savo ištikimų tarnų — 
lietuviškų buržuazinių naciona
listų, imperialistai be atodairos 
šeimininkavo Lietuvoje. Jie at
plėšė nuo Lietuvos jos sostinę 
Vilnių, Klaipėdos uostą, pavergė 
lietuvių liaudį. Apiplėšinėdami 
ir pavergdami lietuvių liaudį, 
Vakarų imperialistai, savo prie- 
uodegių pagalba, stabdė pramo
nės plėtimąsi tam, kad išvežtų 
pigią žaliavą ir brangiai parduo
tų savo gaminius. Lietuvos že
mės ūkis vis labiau smuko. Dar
bo valstiečiai buvo bankrutina- 
mi, išvaromi iš savų sklypų, jieš- 
kodami duonos kąsnio veržėsi už 
vandenyno, kur patekdavo ame
rikinių kapitalistų pinklėsna, pas 
brazilinius plantatorius ar ar- 
gentininius dvarininkus”.

Bet, paties Sniečkaus žodžiais 
tariant, "veltui jis loja j lietu
vių tautą”. Jis pats pripažįsta, 
kad lietuviai netiki komunistų 
šmęižtais ir neužmiršta praei
ties, kaip netolimosios, taip ir 
tolimosios, štai kaip jis. skundė- 
si paties Stalino akivaizdoje:

"Buržuaziniai nacionalistai, Iš
aiškinti kaip liaudies priešai, 
dabar nebesirodo atvirai. Jie ir 
jų regimi bei slapti, pasekėjai 
bando apgaulingu būdu. įspraus
ti savo pažiūras, užmaskuoti ją
sias, kad galėtu šovinizmo nuo
dais nuodyti' atsilikėlius. Tai, 
svarbiausiai, daroma iškraipant 
lietuvių tautos praeitieš nušvie-
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Paskutinį žodį Maskvos kon
grese tarė pats Stalinas, šį kar
tą jis buvo nuostabiai atviras. 
Jis nebekalbėjo apie komunizmo 
ir kapitalizmo koegzistenciją — 
žodis, kurį prieš keletą metų iš 
Stalino lūpų išgirdę lengvatikiai 
Vakaruose ilgai džiaugėsi, kaip 
geležėlę radę. Jis atvirai kalbė
jo apie kapitalistinių kraštų 
"imperializmo sunaikinimą”.

Jis, žinoma, ir dabar nežadėjo 
skelbti "socialistinės valstybės" 
karą prieš "kapitalistinį pasau
li". Bet jis nei kiek nesidangst.v- 
damas teigiamai įvertino (va
dinasi, pripažino remtinais) "iš
silaisvinimo karus", kaip Korė
joj, Indokinijoj ir kt.; jis ska
tino kovą prieš "į karą linkstan
čius vyriausybes”, vadinasi, 
skatino nuversti nekomunistines 

I vyriausybes ar vidaus karo būdu 
I jas pašalinti, kaip tai buvo pa
daryta Čekoslovakijoje ar Kini- 
,i< ,je. Maža to. Jis skatino kurs
tyti karą tarp "kapitalistinių 
kraštų”, kad. girdi, tuo būdu 
būtų sustabdytas jų imperializ
mas. Jis taip pat skatino ir ne
priklausomybės judėjimus tau
tose. kurios dabar esančios ka
pitalistinių kraštų pavergtos 
(bet, žinoma, nevalia kalbėti apie 
nepriklausomybę tų tautų, ku
rios yra jo — Stalino — val
džioje!).

Visa tai kurstyti ir temti turi 
komunistų partijos, veikiančios 
už Stalino viešpatijos ribų. Sta
linas atvirai pareiškė: veikit ši
ta kryptim, remkit Sovietų Są
junga. o mes jus irgi remsime!

Taigi Stalinas vistiek drąses
nis už visus šioje geležinės 
dangos pusėje esančius jo 
vergtųjų tautų išlaisvinimo 
mojus. Imkime kad ir šio km 
kandidatus į prezidentus, 
nas drąsiau prašneko apie išlais
vinimą. bet irgi greit kėlė gero
ką žingsnį atgal, aiškindamasis, 
kad, gink Dieve, nepagalvokit 
apie išlaisvinimo karą. Kitas 
.kandidatas, išgirdęs kalbas upie 
išlaisvinimą, tuoj paskubėjo 
griežčiausiai atsiriboti net 
to'žodžio pavąrtojimo, nes, 
di, tas žodis, ko gera, gali 
kelti karą. Esą, negalinta 
bėti ir 'apie atvįrą paramą 
vergtuose kraštuose kovojan
tiems, nes irgi Stalinas gali su
pykti ... . .. •

O Stalinas tuo tarpu drąsiai 
sako: vyrai, griaukit savo kraš
tus iš vidaus, aš ‘jums viskuo 
padėsiu.. Jis nurodė,, kaip pavyz
dį visiems, prancūzų ir italų 
komunistus, kurie iškėlė šūkį — 
jokiomis aplinkybėmis nekariau-

ti prieš sovietus, štai kur, sako, 
tikras "socialistinis patriotiz
mas"! Sovietija augščiau už vis
ką, ją reikia mylėti, o iie sąvo 
kraštą. Jei "socialistinė tėvynė" 
net ginklu pultų tavo kraštą, tai 
stok už ją. o ne už savo kraštą!

♦
ši Stalino kalba tikrumoje nė

ra iokia naujiena. Naujiena yra 
gal tiktai toks viešas jo atviru
mas. Sunku pasakyti, ar tas at
virumas jau reiškia, kad Stalino 
viešpatija yra pasirengusi veik
ti gyviau, bet kiekvienu atveju 
tas atvirumas yra naudingas 
Vakarams: gal jis bent daliai 
dar užsilikusių lengvatikių dau
giau pravers akis ir primins, kad 
jau nebėra kalbos apie "koeg
zistenciją”. o tegali būti kalba 
apie atkaklią kovą, kuri iš prie
šingos pusės vedama, naudojan
tis visomis klastingiausiomis 
priemonėmis.

Pagaliau, jeigu jau Stalinas 
atvirai žada paramą savo agen
tams svetimuose kraštuose, tai 
ir šioje pusėje lyg ir nebebūtų 
ko perdaug bijoti teikti paramą 
visoms jėgoms, kovojančioms 
prieš komunistu viešpatavimą jų 
užgrobtuose krašt ilose.

Yra pasaulyje tokių žmonių, 
kurie organiškai nepakenčia tai, 
kas ne jų būna padaryta, nors 
tas darbas ir gerai atliktas ir 
net jiems patiems naudingas. 
Tokio tipo asmenų yra nemaža 
ne tik paskirose tautose, bet ir 
tų tautų paskirose politinėse ar 
kultūrinėse grupėse bei sambū
riuose. Jų netrūksta ir pas mus. 
Dažnai jie išlenda kaip yla iš 
maišo per spaudą, susirinkimus 
ir pasikalbėjimus. Jie sėja pikto, 
sėklą visur, kur tik gali. Ji ge
riausiai prigyja partinėje spau
doje, ypač, jei redaktoriai būna 
partiniai fanatikai, statą parti
jos reikalus augsčiau už visuo
menės ir valstybės reikalus. To
kių piktžolių sėjikų nemažai at
sirado ir Lietuvos krašto vada
vimo bare. Nežiūrint, jog tas 
darbas yra mums lietuviams ža
lingas, jie vis tiek rausiasi po 
Lietuvos pamatais, kaip toji 
degloji Krylovo pasakėčioje po 
ąžuolu gylių prteiėdusi.

Neseniai DRAUGAS vėl buvo 
įsileidęs Lietuvos pamatų grio
viką — tai p. Goštautą. Sveikam 
žmogui sunku suvokti p. Goštau
to išvedžiojimus. Jis būtinai nori 
bent vieną plytelę iš Lietuvos 
pamatų išlupti. Juk tikriausiai 
jis žino, kad Lietuvos vadavimo 
byloje nei kiek nebus geriau, jei 
jam pasiseks įrodyti, jog p. Lo
zoraičio paskyrimas nėra pakan
kamai įstatymais paremtas. Jis 
nestoja kovon su priešu, bet 
jieško partinės nesantaikos.

Lietuviškai galvojant, reikia 
nesirausti po įstatymų knygas, 
bet pirmiausia žiūrėti, ar Lozo
raitis, ar p. Brazaitis, ar koks 
kitas yra naudingas Krašto tra
giškoje padėtyje ar ne. štai kur 
turi būti nukreiptos visų mūsų 
mintys, akys ir pagaliau pini
ginės! Jei kuris kenkia krašto 
vadavimo darbui, veskime pa
kalnėn, visai nežiūrėdami jokių 
įstatymų. Mums tėra tik vienas, 
vienintelis įstatymas — Paverg
tos Tėvynės ir žudomos Tautos 
šauksmas — Gelbėkite, nes žūsr 
tame! Kas šio balso negirdi, tas 
nepajėgs likti mūsų bendruome
nėje, tas negalės kovoti su prie
šu. Kas silpnins šią kovą, tas 
bus vadinamas tautos priešu, 
arba neišmanėliu.

Jungtinių Tautų posėdžiuose, 
po dviejų komunistinių propa
gandistų — Lenkijos Skrz.es- 
zevvskio ir Rusijos V.všinskio 
kalbų, dėmesys pakvipo į Korė
jos klausimus. Kaip ir buvo ga
lima laukti. Amerika apkaltinta 
sąmoningu Korėjos karo vedimu, 
nenoru paliaubų. Amerikai Vy- 
šinskis primetė ir tai, kad Ame
rika iš tokių ir panašių karų tik 
pelnosi ir savo gerbūvį palaiko. 
Kad taip esą. jis pacitavo ir Ei- 
senhovverio kalbas, kuriose bu
vo kalbama apie Amerikos ūkio 
netvirtus pagrindus.

Tuo tarpu, kai diplomatai pra
deda Korėjos klausimus vėl iš 
naujo kedenti, derybos Korėjo
je tebėra nutrukusios. Nutruku
sios todėl, kad nebėra ko svars
tyti, nes visi klausimai šimtus 
kartų svarstyti ir .prie jokių 
konkrečių išvadų neprieita.

.Karo veiksmai Korėjoje taip 
pat turi tendencijos pritilti, ries 
komuniątų galvotas strateginių 
vietų užimimas, .ii- pro jas pra
siveržimas į sostinę, laikomas 
nepavykusiu. Jis abiąms pusėms 
atnešė nemažų nuostolių,' bet 
teigiama,- kad tie nuostoliai ko
munistams buvo kur kas sun
kesni. ' ,

Kol Lietuvos kraštas Maskvos 
tironų plėšomas, kol mūsų tėvų, 
senelių ir prabočių kapai bei 
šventyklos išniekinamos ir pati 
tauta žiauriausiu būdu naikina
ma. — mums reikia laikytis vie
no pagrindinio dėsnio — visa 
yra teisinga, kas mūsų kraštui 
ir tautai 
pasaulio 
princijo I 
tauta, 
minėto 
nei svetimo turto plėšimo, bet 
tik kovojame ir siekiame savo 
kraštui ir tautai laisvės, neda
rydami kitiems nei fizinės nei •’ 
moralinės skriaudos.

Laikas būtų susiprasti ne tik 
Lietuvos pamatų knysėjams, bet 
taip pat ir redaktoriai turėtų 
budėti mūsų tėvynės sargyboje.

Artėjame prie didžiosios mūsų 
tautos šventės, prie 16-sios va
sario. Vėl rinksime grašius Tė
vynės vadavimui,- pasilikdami 
dolerius automobiliams, namams, 
gražiems baldams. Aiškinsimės, 
jog Amerikoje bė jų negalima 
gyventi. Kad ir grašių mėę ne- 
pritrūktume, atsisakykime nuo 
sabotažo, darbų, kurie ardo mūsų 
kovos frontų, silpnina užimtąjį 
barą, skaldo jėgas, o priešas tik 
šypsosi iš mūsų partinės neapy
kantos.
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VEDA ALGIRDAS BIELSKUS

Sportas ir jo santykiai su religija

KAS ir KUR
• Smuikininkė E. Kuprevičiūtė, 
pirmo j i. Argentinos smuikininkė, 
iš Buenos_Aires išvyko j Entre 
Rios provinciją, kur vykdomi 
jos 8 koncertai. Kitais metais ji 
vėl numato vykti su koncertais 
į Europą.
• šeštasis D. Britanijos Lietu
vių Sąjungos metinis skyrių at
stovų suvažiavimas šaukiamas 
Londone, Lietuvių Namuose, 
spalio 25-26 d. Suvažiavimas 
pradedamas spalio 25 d. ryto 11 
vai. Į suvažiavimą garbės sve
čiu pakviestas VLIKo Vykd. 
Tarybos pirmininkas K. Zaikaus
kas.
• Australijoje Imigracijos mi
nisterija sudarė iš žymių specia
listų komitetą, kuris, patikrinęs 
surinktus duomenis, konstatavo, 
jog tarp ateivių kriminalinių 
nusikaltimų procentas yra ma
žesnis negu tani senųjų austra
lų.
• Kolumbijoje etatiniu univer
siteto profesorium Bogotoje pa
skirtas Dr. A. Liaugminas; 
to filosofiją, psichologiją, 
kiečių ir prancūzų kalbas.

dės-
vo-

kad• Amerikos paštas prašo, 
kalėdiniai siuntiniai kareiviams 
būtų laiku atiduoti. Siuntiniai, 
atiduoti nuo spalio 15 iki lap
kričio 15 d. pasieks adresatus.

• Australijos, Adelaidės mies
to laikraštis ”News” paskelbė 
konkursą, kas geriausiai iš vo
kiečių kalbos išvers j anglų kal
bą nustatytą tekstą. Konkursą 
ir 20 svarų premiją laimėjo Jur
gis Purvinas.

• 1947 m. Belgijoje gyveno 1200 
lietuvių. Daar Belgijoje belikę 
250 lietuvių.
• Dr. A. J. Greimas Aleksan
drijos Universitete, Egipte, dės
to prancūzų literatūros istoriją. 
Šią vasarą jis buvo pakviestas 
į Sorbonos universitetą dėstyti 
Prancūzų Civilizacijos Kursuose. 
Dabar vėl darbk tęsia Egipte.
• Trečiasis Australijos Lietu
vių Krepšinio pirmenybes, įvy
kusias spalio 3 ir 4 dieną Syd- 
nėjuj, laimėjo Sydnėjaus Kovas. 
Pirmenybėse dalyvavo 5 lietuvių 
sporto klubai.
• Gauta paminėti Jievos Simo
naitytės, AUKŠTŲJŲ ŠIMONIŲ 
LIKIMAS. Mažosios Lietuvos 
buities romanas. Trečioji laida. 
Išleido Knygų Leidykla BALTI
JA, 168 Concord Avė., Toronto, 
Ont., Canada, spaudė M. Morkū
no spaustuvė. Viršelis ir vinetės 
dailininko Albino Bielskio. Tira
žas — 1000 egzempliorių.

Šiuo kapitaliniu veikalu Jieva 
Simonaitytė 1935 m. laimėjo 
mūsų pirmąją valstybinę litera
tūros premiją ir po Kristijono 
Donelaičio pati pirmoji pratur
tino mūsų literatūrą meninės 
vertės kūriniu, vaizduojančiu 
Mažosios Lietuvos lietuvių gy
venimą, vargus ir kovas už lie
tuviškumą.

Spaudoje teko skaityti du 
straipsnius, liečiančius šią temą. 
Ir man knieti tuo klausimu pra
sitarti.

Graikų fizinis aukjėjimas bu
vo, gal būt, augščiau išvystytas, 
negu šių laikų sportas. Graikai 
labai augštai rišo savo olimpines 
žaidynes (ne olimpiadas) su re
liginiu gyvenimu, žaidynės buvo 
laikomos vyriausio dievo Dze
uso garbei ir net jo būstinės — 
Olimpo kalno papėdėje. Romėnai 
okupavę Graikiją nuvertino grai
kų olimpinį supratimą. Neronas 
perkėlė tas žaidynes, jau išsi
gimusioj formoj, į Romą, romė
nams linksminti. Jis naudojo 
Kolizėjaus areną liūtams pirmų
jų krikščionių kūnais penėti. Sa
vaime aišku, bažnyčia tokį "fi
zinį auklėjimą” pasmerkė; antra 
vertus, tai, pagaliau ir nebuvo 
fizinis auklėjimas, bet cirkas 
žiauriausioj formoj.

Viduramžiais, kada asketizmas 
metė šūkį "vargink kūną ir iš
ganysi sielą”, fizinis auklėjimas 
maža turėjo galimybių plėstis. 
Tačiau vienuolynų mokyklose, 
visdėlto gana anksti randame 

' pasivaikščiojimus, bėgiojimus ir 
kitus žaisminius judesius moki- 

’ nių sveikatai ugdyti. Humaniz- 
’ mas padarė pažangą žengdamas 

atgal į istoriją ir atgaivindamas 
’ fizinį auklėjimą, kurį modernie

ji laikai išvystė iki šiandieninio 
1 lygio.

Fizinis auklėjimas yra ištiki
mas kultūros palydovas. Jai ky- 

1 lant ar smunkant, fizinis auklė-:

• ALT narių suvažiavimas įvyks 
New Yorke lapkrikio mėn. 21 ir 
22 d. Suvažiavimas vyks New 
Yorker viešbutyje (netoli Penn- 
sylvania Station). Pirmasis po
sėdis numatomas lapkričio mėn., 
1 vai po pietų.

IŠRINKIT

WILBURH.BREWER

' I 
mų apsaugoti, šie sporto ir re- ?• 
ligijos tikslai glaudžiai sutaptų, 1 
nors jų siekiama skirtingomis 1 
priemonėmis. Religija yra kos- i 
mišką, visa apimanti, joje gali- i 
ma rasti mūsų buities pilnumą. : 
Religija vis daugiau tampa jėga, 
kuri .šviečia socialistinių ir ko- i 
munistinių idėjų tamsumoje, i 
kuri keičia žmogų iš vidaus ir 
įprasmina jo gyvenimą ir mintį, 
šiandien, kada komunizmas rau
donai nudažė savo sportą ir jį 
naudoja krikščioniškai kultūrai 
žeminti ir neapykantą jai gilin
ti, mes turime su didesniu at
kaklumu burtis krikščioniškai 
tiesai išlaikyti, kuri sako, kad 
moralė yra pagrįsta religija, gi 
socialinė gyvenimo forma — 
morale. Prieš raudonąjį sportą, 
įkvėptą neapykantos, mes turi
me pastatyti krikščioniškąjį 
sportą, siekiantį pasaulio jauni
mo broliškumo.

Krikščioniškoji religija įkvė
pė mūsų tautinės kultūros vys
tymąsi. Pirmieji .lietuviški spau
sdinti žodžiai buvo religiniai, re
ligija pasireiškė tautos mene 
smūtkelių ir kryžių — kryžkelių 
sargų pavidale, tautos religin
gumas pristatė tūkstančius baž
nyčių miestuose, miesteliuose ir 
bažnytkaimiuose, religinė muzi
ka apvaisino garso kūrėjų vaiz
duotę, religija mokė lietuvę mo
tiną bijoti Dievo ir mylėti kai
mynus, tai kaipgi mes galime 
sakyti, kad religija nieko bend
ro neturinti su sportu, su lietu
višku sportu, kuris reikalauja 
susitvarkymo, charakterio jėgos, 
draugiškumo, priešininko gerbi
mo, nuolankaus laimėjimo ir pa
skatinto pralaimėtojo.

Todėl darau išvadą, kad reli
gija turi artimus santykius su 
sportu, nes jie abu siekia pilnu
tinės asmenybės ir teigiamos 
krikščioniškos bendruomenės ug
dymo.'

Jei sportui pavyko išlaikyti 
savo taurumą, nesuterštą pro
fesionalizmo "duonos, žaidimų ir 
sidabrinių” principu ir, jei spor
tas liks ištikimas lietuviškoms 
tautinėms tradicijoms, tada mes 
vieną dieną galėsime pasidi
džiuodami pasakyti,' kad lietu
viškas sportas savo misiją at
liko ir vis tebeatlieka, kaipo 
vienas svarbių kultūros fakto
rių šalia religijos, meno, moksle 
ir kitų.

Zenonas Puzinauskas

REMK SAVUOSIUS!
RAŠOMOSIOS MAŠINĖLĖS 

visų geriausių firmų, lietuviš
kais, amerikoniškais ir kitokiais 
raidynais, parduodamos išsimo-1 
ketinai, o tam tikrais atvejais 
ir su 10%-15% nuolaida. V.1 
BARTKUS — 712 E. 92 St. Tel.: 
LI 1-6716. (43)

KANDIDATAS I VALSTYBĖS ATSTOVUS
RESPUBLIKONŲ TIKĖTAS

LAPKRIČIO 4, 1952

Gerai pasiruošęs ir turi galimybę geram patarnavimui.

jimas vystosi ar nyksta, nes jis 
yra nedaloma kultūros dalis. 
Ęsama nuomonių, kad pagal fi
zinio auklėjimo išsivystymą ga
lime matuoti tautos kultūros ly
si-

Svarbesnieji kultūros daliniai 
yra: kalba ir raštas, poezija ir 
muzika, sportas, šokis ir teat
ralinis menas, dailė, architektū
ra ir urbanistika, rūbai ir pa
puošalai, įrankiai ir ginklai, 
ūkis, pramonė ir prekyba, vi
suomeninis gyvenimas ir susi
siekimas, papročiai, moralė ir 
teisė, religija ir filosofija, moks
las ir technika. Tuose faktoriuo
se-daugiau ar mažiau pasireiš
kia tautos kultūrinis veidas ir 
charakteris. Kultūra yra žmo
gaus kūrybingoji buitis ir kai
ta, kultūra siekia pagerinti žmo
gaus buitį, ugdydama kūno svei
katingumą, plėsdama dvasines 
jėgas, pritaikydama žmogų prie 
socialinės aplinkos; kultūra įieš
ko tobulybės amžinosios tiesos 
vardan. Pagal kultūros lygį mes 
išskiriame augštos ar žemos 
kultūros tautas, kiltis be kultū
ros, ar turinčias primityvią kul
tūrą, arba tautas su išsigimusia 
kultūra. Tautinių jėgų išsekimas 
veda į kultūros silpnumą, pesi-l 
mizmą. stagnaciją ir kultūros 
išnykimą. Vienodas visų kultū
ros dalių "kultyvavfmas" užtik- 

1 rina kultūros sveikatą. Nudva- 
sihta, pureliginta kultūra sto
koja antgamtiškų vertybių ir 
veda į materializmą, gi perdaug 
sudvasųita ir abstrakti kultūra 
praranda sąlytį su žemiškuoju 
žmogumi.

Krikščioniškoji galvosena yra 
mūsų kultūros šaknis. Lietuvių 
tauta šią kultūrą priėmė, nu
spalvino savo tautinėmis spalvo
mis ir dabar semiasi iš jos jėgų, 
savo gyvybei išlaikyti.

Žmogus yra integralinė, ne
daloma psichofizinė vienuma, 
kitaip tariant, jo kūnas, dvasia 
ir siela yra jo vienalytė esmė. 
Todėl sakyti, kad sportas tar
nauja žemiškiems ar dangiš
kiems dalykams, reikštų grįžti 
į viduramžių asketizmo laikus ir 
vėl pradėti tikėti, kad kūnas 
veda į "peklą”, o dvasia į "ro
jų”. Tas, taip pat, reikštų kul
tūros, kaipo tokios šumedžiagi- 
nimą arba sudvasinimą.

Sportas neprasideda ir nesi
baigia aikštėse ar salėse. Spor
tas įsakmiai įrodė, kad jis yra1 mis. Numatoma vykti su vyrų ir 
didelė profilaktinė jėga, labai moterų krepšinio, tinklinio ir 
efektyvi jaunimui auklėti ir jį stalo teniso komandomis ir su- 
nuo visokių moralinių nukrypi- žaisti po pora rungtynių, žaibie-

IšVYKSTA J CHICAGĄ 
LAPKRIČIO 8-9 D.

IKAIID MEJ APLEIDOME
NAMUS
JANIS JAUNSUDRABINŠ

Romano — kronikos ”Aš pasakojau savo žmonai” fragmentas

Vertė EMILIS SKUJENIEKAS

Daiktų jums čia gana. Namus apleisda
mas niekas neims su savimi senus laik
raščių ryšulius. Porą ryšulių, su .ku
riais lengvai galėsite patekti į tramva- • 
jų, pasilaikysiu kaip užstatą, ir viskas

( Tęsinys iš pereito numerio )

— Koks biesas ten trankysis tam
soje ir per lietų? Aš turiu įsukti čia 
pat Džutos gatvėn. Jei norite, susitar
sim taip: aš jus, tai yra jūsų vežimų 
pririšiu prie savo ir nuvešiu iki Džutos bus tvarkoje. Bet kaip sau norite. Tiesą 
gatvės kampo. Tada jūs, gerokai pail
sėję, galėsite važiuoti toliau Ropažų 
gatve, pas savo krikštamočią. Tą ve
žimuką jūs man rytoj atvilksite nuro
dytu antrašu, jau minėtoje gatvėje, ir 
atiduosit namo savininkui ponui Tilvi- 
kiui, jei manęs nebūtų namie.

• - Puiku! Bet jei meš neturėtume 
laiko? Arba jeigu apsirgtumėm?' O gi

• kaip jūs galite ‘žinoti, ar mes dori žmo
nės?

— Neisiu tirti, ar dori, ar nedori.,

čių partneriai bus Chicagos Per
kūno, Gintaro ir Lituanicos klu
bai. Vykti numatoma lengvomis 
mašinomis. Nors žaibo gretos 
gerokai yra apretintos kaiku- 
riems sportininkams išvykus j 
kariuomenę bei studijoms,' ta
čiau padarytas spragas užtaisius 
naujais žaidėjais ryžtamasi vyk
ti j tokių lietuviško sporto tvir
tovę, kaip Chicaga.

SĖKMINGAS J. NASVYČIO 
PASIRODYMAS

Spalio 18-19 d., Ohio sostinėje 
ColumbuB įvyko Ohio valstybės

v?

tarpmiestinės komandinės stalo 
teniso pirmenybės. Buvo žaidžia, 
ma olimpine sistema (komanda 
sudaro trys žaidėjai ir žaidžia- » 
ma kiekvienas su kiekvienu). 
Pirmenybes laimėjo Clevelando 
komanda, kurioje žaidė ir š. 
Amerikos lietuvių stalo teniso 
meisteris Jaunutis Nasvytis. čia 
jis pasirodė kaip vienas iš pajė
giausių komandos dalyvių, lai
mėdamas 7 iš 9 susitikimų. At
sižvelgiant į augštą Amerikos 
stalo teniso klasę, šį J. N. pasi
rodymą reikia laikyti vykusiu.

n

Sveikinimai ir geriausi linkėjimai 
Lietuvos žmonėms

RICHARD M. MASTERSON
Kandidatas Į County Commissioner
RESPUBLIKONŲ BILETU LAPKR. 4, 1952

Gerai inofrmuotas ir paruoštas apskrities problemoms.

SVEIKINIMAI III GERIAUSI LINKĖJIMAI

LAWRENCE O. PAYNE

KANDIDATAS J KONGRESMANUS

21 Distriktas

Anksčiau councilman, geros praktikos ir karo veteranas

Geriausi linkėjimai visiems Lietuvos žmonėms

C. WILLIAM O’NEIL

ATTORNEY GENERAL

Kandidatas perrinkimams

Lapkr. 4, 1954. Išpildė nepaprastą darbą.

Numatytą LSK žaibo sporti
ninkų išvyka į Chicagą galutinai 
nustatyta lapkričio 8-9 dieno-

Sveikinimai ir geriausi linkėjimai

WILLIAM B. SAUNDERS
KANDIDATAS I VALSTYBĖS ATSTOVUS

das turi su ja kokį nors ryšį. Bet kai jis 
tuojau vietoje norėjo įrodyti, kas jam 
iš šio meno žinoma ir minėjo, kaip neva 
mano, bet tik kitų autorių kūrinius, tai 
aš paprašiau jo grįžti prie mūsų pir
mykščio pasikalbėjimo apie vežimuką.

Aišku, kad dabar šis žmogus, kuris 
vienu momentu iš svetimo praeivio bu
vo virtęs ponu Brimerbergiu, mielai 
sutiko daug ką daryti mūsų labui.

— Ne, šitokį atsitiktinumą ! —Jis 
krizeno, trindamas savo pražilusią, 
trumpai apkirptą barzdelę. — Aš jau ko švepto, 
tuojau stebėjau...

—Kad tai netikras arklys, — no-

— Nuo Džutos gatvės iki Viaduk- 
to?

Nebeprisimenu, ar aš iš tikrųjų 
buvau taip užpykęs, ar tik nudaviau, 
bet aš jau stovėjau tarp ienų, o tu stvė- 
reis virvių, kad greičiau pastumtame.

— Palaukite, palaukite, — jaudi
nosi vyras. — Jei taip, tai galime dar 
apie tai pakalbėti.

Tuo momentu kokia tai išmirkusi, 
pažįstamai nepažįstama ponia, dvira
čiu pralėkdama, nediskretiškai tau su
šuko:

— Labas, ponia Jaunsudrabinienė! 
Sušuko ir nuskrido kaip paukštis.

Bet mūsų vežimėlio pirkėjas dabar bu
vo pasikeitęs. Mačiau, kaip jis priėjo 
prie tavęs ir tyliai paklausė, ar aš iš 
tikrųjų tavo vyras. Vos tu buvai link
telėjusi galva, jis artėjo į mane ir tarė... 
tiesdamas ranką: ;

— Labaj malonu susipažinti, ponas
rašytojau. Aš jus -jau stebėjau. Mano bant • brikelį, įaį galite nesirūpinti, prieš tai beveik nebuvau miegojęs, vi- 
vardas Brimerbergis. ‘ , , - , , . -

Mandagumas reikalavo ir iš manęs

nimas iš jūsų, taip sakant "Kruvinosios 
aušros” autoriaus. Ką aš sakau! Negi 
man vienam — ir mano vaikams ir anū
kams. Nes aš jj naudosiu tiktai per di
deles šventes ir pokylius.

Dabar tai ir aš iš savo pusės pa
reiškiau didelį džiaugsmą, žinodamas 
brikelį pateksiant į geras rankas. Ki
taip, kažin ar jis būtų atitekęs literatū
ros muziejui, ir nežinia, kaip bolševikai 
su juo būtų pasielgę.

— Yra žmonių, kuriems nėra nie^ 
, — tarė Brimerbeygis, vikriai 

kabindamas už virvutės į pantį panašų 
virvės galą, kuria buvo surištos mano

rėdamas įgelti, pasiskubinau užbaigti, vežimuko ienos.
— Tai ne, — priešinosi jisai. — Aš Mes tai stebėjome tikru džiaugs- 

taojaus stebėjau ir sakiau savo bend- i 
rakeleiviams —- girdi, tai tikriausiai ne nebus kartais galima pritapti ant ve- 
koks nors paprastas mirtingasis. Juk žimuko sparno ir duoti kojoms poilsio, 
.kiekvienas pasikinko arklį ii’ važiuoja Aš tikrai buvau nuvargęs. Ne. tiktai 
taip, kaip visi, bet šitas velka pats. Kai- nuvargęs, bėt visai nusivaręs, nes naktį

pasakius, aš šiandien tuo brikeliu ne
galiu pasinaudoti lygiai taip, kaip ir 
jūs. Tiktai taip, kad aš jau senai tokio 
užsigeidžiau, bet vis kas nors pasipai
niodavo.

• — Na, tai ir šįkart kas nors pasi
painios. Jei jūs nenorite mokėti nei tiek, 
kad kokį kilometrą pavarytumėt ark
lį, tai su jumis nėra ko kalbėti. Važiuo- pasakyti, kad ir man labai malonu. Ir 
jam, ko mes čia gaištam be reikalo ! pradžioje man tikrai buvo malonu, jau

— Kilometrą, jūs sakote? Mažiau- vien dėl to, kad šis žjūogūš iš viso žiiio- 
siai septyni. ■ jo, kas tai literatūra-,LU” kad manoi var-

- ' , ■' “ ’ ' : . . ■■■■■ ■ ... ■■

■ . ■ - ■■■■'. ' ' ■ .■ . ;
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Mes tai stebėjome tikru džiaugs
mu. Aš vogčiomis net išbandžiau, ar

Aš įvažiūosiu savo vežimą, jei nepasi- sai be reikalo laužydamas galVą, kas 
taikys kokių nors kliūčių, ten Džutos bus ir kaip bus. O dabar viskas- buvo 
gatvėje, numeris antras, tada perkin- tvarkoje. Mes buvome jau nebe pajuo- 
kysim kuiną į jūsų vežimuką ir.nuva- kiami pėstininkai, bet gurguolininkai. 
žįuosim kaip, ponai. Brikelis, brikelis! Mes=patys jau nebetraukėpi, bet buvom 
Tai man bus brangus ir malonus atari- traukiami, kaip visi mirtingieji.

-
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DIRVĄ

Kokios

Amerikoje kasdien būna vi
dutiniškai 1800 gaisru. ,

Tiktai 
dvide-

Ginklų muziejuose galima ap
tikti 17 šimtmety Anglijos pa
tentuotą keičiamu vamzdžiu šau
tuvą. Vienas vamzdis buvo pri-

Šunų gydymui ir vaistams 
amerikiečiai kasmet išleidžia 7 
milionus doleriu.

Pirmasis Amerikoje fabrikas 
pastatytas 1607 metais prie Ja- 
mestovvn, Virginia. Šis fabrikas 
gamino stiklinius kabulius, kurie 
buvo naudojami mainų prekybai 
su indėnais.

Pasitaiko, kad lietingam orui esant reikia skalbi
nius džiovinti.

Automatinis, stiprus, švarus skalbinių džioviu- 
tojas tai gali padaryti minutėmis, ne valandomis.. 
Tai darydami Jūs sutaupysite savaitėje daug lai 
ko kitiems darbams.

iš Vilniaus,
apsigyveno

taikytas keturkampėms kul
koms, o kitas — apvalioms. Ke
turkampės kulkos buvo skiria
mos turkams šaudyti, o apvalios 
— krikščionims.

Krašto pagto įstaigose yra 
prisirinkę neišmokėtų paštb 
perlaidų 32 milionų dolerių ver
tės. Visos tos perlaidos yra se
nesnės negu vieneri metai.

Baltieji Rūmai praėjusiais 
metais gavo vidutiniškai 14 te
legramų kas valahdą.

rus, bet ir vėsus, nors ir pūtė iš pietų. 
Todėl aš. ėjau pėsčias. Aš.pasistačiau 
apykaklę, kartais nuo karto nusitrau
kiau kepurę, kad nupurčius vandenį. 
Tu tampriau po smakru surišąi skare
lės kampus; .-
; 'Ėjimas darėsi vis sunkesnis. Smė- tvarkė ir glaistė, kažką panosėj mur

Vienas Amerikos prezidentas 
yra buvęs.... korikas. 1870 me
tais -G. Cleveland buvo vieno ap
skrities (county) šerifu ir, kaip 
toks, vienos egzekucijos metu 
turėjo aptarnauti kartuves.

tuvoje. Bet dėlto tenenusimena 
Tavo širdis šiandien, mielas bi
čiuli — sukaktuvininke! Ištiesk 
amžiaus gal kiek, sulenktus pe
čius, pakelk savo žilą galvą, iš
versk pirmyn' savo krūtinę, kaip 
senam ir užgrūdintam kovotojui 
dera — ir tikėk; pirmiau negu 
mudviejų gyvenimo saulė nusi
leis už horizonto, mudu dar at- 
švęsime Tavo sekančias sukak
tuves — laisvoj Lietuvoj.

Ilgiausių metų!

Per tą laiką vėjas buvo dar paaš
trėjęs. Lietaus lašai krito visai įstrižai. 
Mes laikėmės už mūsų gelbėtojo augš- 
tojo vežimo ir saugojomės, kad kokia 
mandriai mėtoma kilpa nepataikytų 
mums į akis. Stebuklingu būdu nė vie
nas smūgis nepataikė net į mūsų ap
rengtas kūno dalis.

Mums visiems trims, taip glaudžiai 
besilaikant krūvoj, Brimerbergis šį tą 
papasakojo apie save, ypač apie savo 
jaunystę, maždaug prieš stojimą į ka
riuomenę. — O, tada ir jis užsiimdavęs 
eilėraščių rašinėjimu! Žinoma, pats jis 
juos sukurti negalėdavęs, bet rašęs į 
storą svsiuvinį kiekvieną,' suradęs laik
raštyje arba kalendoriuje. Tris šimtus 
jis išmokęs atmintinai ir galėjęs pasa
kyti nors ir viduryje nakties. Toks ide
alus jis buvęs tuomet Taigi! Vien iš 
paviršiaus niekas negalėjęs pasakyti, 
kuo jis sotus.

Šioje vietoje klausytoja mane visai 
netikėtai nutraukia:

_■ — Ar tu visuose savo pasakoji
muose dalykus ir įvykius taip perdedi, 
kaip šįkart? Be to, tu juoką stengiesi

"tyrinėjimai” 
netiesa. Pavo- 
svainė, toliau 

"geriausioji

Mykolas Biržiška ne tik Lie
tuvos Nepriklausomybės Akto 
signataras. Jis taipgi ir garsios 
Suvalkų sutarties signataras. 
Ten jis buvo drauge su manim 
Lietuvos delegacijos narys. Nors

Anuomet buvo jų dvidešimt. 
Dabar liko tik trys. Kalbu, ži
noma, apie tuos istorinius vals
tybės vyrus, kurie, susirinkę 
Vilniuje 1918 metais, vasario 16 
d., paskelbė Lietuvą esant laisvą 
ir nepriklausomą. Tam, patvir
tinti jie, su Lietuvos tautinio 
atgimimo tėvu Dr. Jonu Basa
navičium priešaky, padėjo savo 
parašus po Lietuvos Nepriklau
somybės Aktu.

Iš viso, kaip minėta, jų buvo 
dvidešimt, šiandien jų liko dar 
gyvų jau tik trys. Ir jauniausias 
iš tos Mohikanų trejukės šiemet 
mini savo amžiaus 70 metų su
kaktį. Tai Mykolas Biržiška, 
šiandien gyvenąs Ix>s Angeles 
mieste, Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse.

kitu būdu, profesoriškoje Myko
lo Biržiškos įtakoje. Nei pasku
tinysis karas, nei pokarinė trem
tis^ neatitraukė jo nuo jo numy
lėtos pedagoginės veiklos. Pa
kliuvęs su tūkstančiais kitų lie
tuvių tremtinių vakarų Vokieti
jon,. jis tęsė, kol aplinkybės lei
do, ir toliau lietuvių jaunimo 
auklėjimo darbą: jį matome 
profesorium Pabaltijo Universi
tete Pinneberge, kur šimtai lie
tuvių tęsė savo nutrauktą moks
lą.

Gal būt ne visi šie lietuviškojo 
jaunimo tūkstančiai, perėjusieji 
per šio didžio pedagogo rankas, 
pasisavino savo mokytojo kilnias 
savybes; ne visi išėjo tokiais 
kokiais juos norėtų pats M. Bir
žiška matyti. Bet tai ir supran
tama: anot tos patarlės, "Iš vie
no medžio išeina ir kryžius ir — 
lopeta"... . ■

įprasta manyti, kad didžiau
sia jaunos šeimos negerovė yra 
uošvė. Paskiausi 
nustatė, kad tai 
jingiausia esanti 
— jaunamartės 
draugė”, ir tik trečia jaunave
džių nelaimių kaltininkių sąraše 
esanti uošvė.

čiamės laimingi.
— Taigi. Dabar mes važiavome, 

nors visą laiką turėjome eiti pėsti, nes 
vežimas buvo pakrautas ne važiavimui, 
bet traukimui. Arkliai buvo gerai pa
silsėję, jie žengė ilgais ir vikriais žings
niais. Mes vos pajėgėm žygiuoti sale. 
Ar taip nebuvo?

— Juokas su tavimi, — mano žmo
na juokiasi. — Kam tu klausi? Juk 
man nevalia kalbėti.

— Atsiprašau!
Ir aš pasakoju:
Tikrai malonu buvo žiūrėti, kaip 

lengvai dabar sukosi vežimo ratai. 
Greit mes buvomę_ pasikėlę į kalną, o 
kai pradėjom leistis į pakalnę, aš užsi
rioglinau ant išbandytojo sparno ir nu
važiavau galbūt, visą kilometrą. Ir bū
čiau dar važiavęs, jei nebūčiau pabijo
jęs persišaldyti po tokio didelio pra-

Lenkų išmestas 
Mykolas Biržiška 
Kaune. Ir politika daugiau nesi
vertė. Tad ir man nebelieka kas 
daugiau rašyti. Jis pasinėrė sa
vo mėgiamam pedagoginiam 
darbe, ir šioje srityje yra di
džiausiai jo nuopelnai. Jis yra 
tipingas pedagogas, jaunimo 
auklėtojas. Ir Kaune jį matome 
iš pradžių "Aušros" gimnazijos 
direktorium, vėliau Kaune Uni
versiteto profesorium ir rekto
rium. Per jo pedagogines rankas 
perėjo tūkstančiai Lietuvos be
simokančio jaunimo. Be mažiau
sio perdėjimo galima pasakyti, 
kad' šių dienų lietuvių tautos in
teligentija — jaunesnio ir vi
durinio amžiaus — augo, tuo ar

paversti rimtumu ir priešingai. Kam 
tai reikalinga?

— Bet juk tu norėjai juoktis. Jei 
viskas atsitiktų taip, kaip turėtų atsi
tikti, tai juk nebūtų iš ko juoktis. Leisk 
pasakoti toliau.

—'Dar tiktai vieną, visai konkre
čią pastabą apie tuos eilėraščius. Juk 
tas žmogus, gerai prisimenu, sakėsi įsi
kalęs į savo makaulę šimtą, o tu pridedi 
dar du šimtus.

. — O ar tu tikėjai, kad jis būtų ga
lėjęs įsikalti šimtą?

— Ne. Aš labai abejojau,
— Na, matai. Argi ne gražiau pa

sakyti tris šimtus, negu šimtą? Gal 
tikrumoje jis kokiuos tris ir sugebėjo 
pasakyti. Pasakyti eilėraštpalaikį — 
tai joks žygdarbis. Tuo niekas negali 
pasigirti. Manau, gerai norint ir aš tai 
padaryčiau, ypač savo sukurtą eilėraš
ti. Bet dabar klausykis ir'pasijuok bent kaitavimo. Nes vėjas buvo ne tik stip- 
kartą! Kitaip aš pasakosiu lygiai taip, 
kaip tai buvo, ir tuomet, tu verksi. O 
kas svarbiausia — neputrauk manęs! 
Bereikalingos kalbos nutraukia ir su
painioja pasakojimo siūlą... Žiūrėk! 
Jau aš nebežinau, kiek toli nuėjome.

— Jau mes vežimą atidavę ir jau-

Ką tik grįžęs iš Amerikos bu
vau tuomet Politikos Departa
mento Direktorium Lietuvos už
sienių reikalų ministerijoj Kau
ne. Dabar jau net tiksliai nepri
simenu, buvau kažkokiu reikalu 
deleguotas Vilniun, tuomet len-'jis labai vengė į politiką viešai 
kų užimtam Mykolas Biržiška kištis, bet Suvalkų deryboms 
tuomet buvo Vilniaus lietuvių mums buvo reikalingas ypačiai 
gimnazijos direktorium ir neofi- rimtas ekspertas Vilniaus Kraš- 

’cialiu ryšininku tarp Lietuvos to klausimais. Juk esmėje tos

Šįmetėse varlių šokinėjimo 
varžybose Varlė — "čempionas” 
nušoko 1.07 metrus.

JAV kasmet iš Kanados im
portuoja apie 6 mil. tonų laikraš
tinio popieriaus. Tat supranta
mos amerikiečių pastangos pa
sigaminti reikiamą popieriaus 
kiekį čia pat, savame krašte. 
Tikime, kad tai netrukus pavyks 
naujų atradimų dėka. Būtent, 
sėkmingai bandyta pagaminti 
popierių iš džiovintų cukrinių 
nendrių liekanų. Pirmieji, ban
dymai leidžia manyti, kad esą 
galima iš naujos žaliavos paga
minti net geresnį už dabar var
tojamą popierių ir, kas svar
biausia, žymiai pigiau, nes iki 
šiol nenaudojamos žaliavos — 
cukraus gamybos atmatų — yra 
labai dideli kiekiai. Vr.

"TEN O’CLOCK TUNES” M S
Momings at 10—WICA and WGAR • Evenings at 10—WHK

Jūs visada rūpinotės gera rūbu 
priežiūra, pasirūpinkit ir skalbi
niais, kad jie būtų tinkamai džiovi
nami.

Jūs dar šią savaitę pamatykit 
elektrinį džiovintoją.

Pirmoji mudviejų su Mykolu 
Biržiška pažintis siekia audrin
gus Lietuvos istorijoj 1920 me
tus. Tai buvo metai, kai neseniai 
dar gimusi nepriklausoma Lie
tuva grūmėsi — pilna to žodžio 
prasme — už savo gyvasties 
palaikymą. Tik iš vakarų pusės 
(iš karo parblokštos ir bejėgės 
Vokietijos ir iš Baltijos jūros 
pusės) Lietuvai, tuomet, ir tuo 
tarpu, negrėsė joks pavojus. Vi
suose kituose frontuose ji turėjo išvaizdos), o 
atkakliai ir žūtbūtinai kovoti: 
šiaurės fronte — su bermonti-i 
ninku stipriai ginkluotomis gau
jomis, rytuose ir pietuose — su 
besiveržiančiais Lietuvon bolše
vikais rusais ir lenkais; net ir 
pačioj Lietuvoje lenkų vadina
mieji "Peoviakai” (Polska Or- 
ganizacja Wojskowa) stropiai 
suko gyvačių lizdus, kad prie 
pirmos progos mirtinai įgeltų 
Lietuvai. Pavojingiausias buvo 
lenkų frontas, apėmęs visą Vil
niaus kraštą. Ir šiame fronte 
Mykolui Biržiškai teko suvaidin
ti pirmaeilės svarbos vaidmuo, 
— politinis vaidmuo, nors i>oli- 
tikas jis nebuvo ir politikos ne
mėgo.

mėdamas, kas visiškai nebuvo panašu 
j eilėraščius.

— žinai ką? — tu tyliai pratarei. 
— Šitie visi trys — tai spekuliantai. 
Kažin, kiek ilgai mus čia sulaikys ir kas 
iš to išeis.

lėtas kraštas, kurio laikėmės, buvo pa
virtęs i kisielių. Noromis nenoromis 
reikėjo apleisti užuovėją ir sekti paskui 
vežimus. Karinės mašinos, lakstyda
mos šen ir ten, taškė į visas puses pur
vinus šlakus. Greit mūsų šonai, iki Įftit 
pečių, buvo panašūs į tuos stulpus šalę 
plento, kurie neleidžia bailiems ark
liams ir girtiems šoferiams nusiristi 
nuo pylimų. Bet tai dar nereiškė, kad 
mums nebūtų reikėję vengti pravažiuo
jančių. Tiktai buvo gera, kad kuo mar
gesni tapome, tuo abejingiau žiūrėjome 
į trukdymus, kuriuos mums atnešė 
biaurus oras. Pavyzdžiui, jei drėgmė 
jau buvo patekus į batus, tai nesivaržy
dami galėjome lipti į aiškiai matomus 
liūnus, kuriuos pradžioje stengėmės 
.aplenkti.

Priešais mus jau rietė savo kuprą 
Balodžių kalnas, kai mus staiga sulai
kė. Kokia buvo priežastis? Ar nesilai- 
kėm susisiekiino taisyklių? Ar mus čia 
norėjo iškratyti? Arkliai karpė ausi
mis, žmonės sukišo galvas krūvon ir 
šnibždėjosi. Mūsų vežimo savininkas 
lakstė kaip skruzdelė aplink savo veži
mą, kamšiojo apdangalus už raikščių,

Daug vandens Nemunėliu nu
tekėjo, daug metų praslinko nuo 
tų laikų, kai mudu su Biržiška 
susipažinova ir susibičiuliavova. 
Ir ta gera pažintis ligi šių dienų 
nenutrūko. Susirašinėjava ir da
bar. Ir iš laiškų matyti, kad 
nors amžius jo (kaip ir mano) 
jau pusėtinai senokas, bet jo 
mintis ir dvasia — jąunutėlės, 
kaip ir anais gerais laikais. Jis 
vis įdomus ir rimtas. Bet kar
tais drauge ir pajuokauti mėgs
ta ir net paerzinti moka.

Štai vienam tokių laiškų jis 
man, kaip niekur nieko, liejuvį 
už lūpos užkišęs, rašo: mano 
žmonelė, girdi, taipgi Tave svei
kina — juk, girdi, esate su ja 
vienavardžiai ir vienamečiai. 
Tik, esą, ji esanti labai nusimi
nusi, kad judu esate vienamečiai 
ir su tuo (čia vienas gražus žo
dis praleidžiama) Stalinu ... Ir 
pakliūk, girdi, tu man į tokią 
prakeiktą kategoriją! Ko gero, 
sako, dar ir Sv. Petrui bėdos 
pridarysite; Kaipgi jis galės ju
du dangun praleisti?...

• * •! '•
Kaip žiaurūs rudens vėjai ap

drasko medžius, nuplėšia lapus 
ir išnešioja juos į visas puses, 
taip ir dar žiauresnis karas iš
draskė Lietuvą ir išsklaidė po 
sūnų ir dukrų. Jų tąi^e visą pa
saulį tūkstančius jos likimo 
vėjai atplėšė ir prof. Biržišką 
nuo Lietuvos kamieno ir nupūtė 
jį net ant Pacifiko okeano kran
tų — daugelį tūkstančių ' mylių 
nuo gimtos šalelės.

Toli jis nuo savo numylėto 
Vilniaus ir Kauno šiądien,’ kai 
mini savo garbingo amžiaus 70 
metų sukaktį. Bet aš neabejojo, 
kad jo širdis ir mintis Lietuvoje, 
kaip ir mūsų visų. To jokie vė
jai, jokios audros neatplėš. Būtų 
ir jam ir mums visiems daug 
smagiau, jeigu šis jo sukakties 
minėjimas būtų galėjęs būti Lie-

"Britanijos Lietuvyje” min. 
B. K. Balutis paskelbė rašinį 
apie sukaktuvininką prof. M. 

. Biržišką, čie perspausdiname 
būdingesnes to rašinio vietas.

Rcd.

Aš kreipiausi į kareivį, kuris buvo 
pilkas, žalias, kaip samanos, ir rudas 
kaip prabangiausis vikšras, ir prašiau 
paaiškinti, kodėl mus neleidžia toliau, 
kada kelias priešais laisvas, 
priežastys?

Priežasties nebuvo jokios, 
reikėjo palaukti, kol prisirinks 
šimt arklių. Bet čia buvo tiktai kokie 
aštuoni. Kas tai pradėjo protestuoti:

— Kaip tai aštuoni? Devyni!
— Sakau tamstai — aštuoni. Veži

mai be arklių nesiskaito.
Jei taip, tai. čia buvo du kumeliu’- 

kai. Bet ir kumeliuko nelaikė arkliu, ir 
taip rites pasilikome su aštuoniais; Mes 
jau nebežiūrėjome pirmyn, bet atgal, į“ 
rytus; juk tiktai iš ten galėjo atsirasti 
tie trūkstamieji dvylika. •” .

" ' (Bus daugiau}

vyriausybės ir lenkų Vilniaiis 
krašte. Laikiau reikalinga užeiti 
ir susipažinti. Na,' ir pasiinfor- 
muoti apie tai, ”k'okie vėjai pu- 

Vilniuje, nes Biržiška buvo 
kaipo geriausias len- 

■ vadi- 
”wea-

*

Neseniai nevjorkietis Jack 
\Vafer Anglijoje pasiekė naują 
badavimo rekordą K 72 dienos 3 
valandos ir 3 minutės. Visą tą 
laiką jis išsėdėjo stiklinėje bū- 
delėjė ’ rūkydamas cigaretes ir 
užsigerdamas gazuoto vandens.

čia 
žinomas, 
kiškojo oro "pranašas? — 
naši savo rūšies politinis 
ther-man specas”. •

Užėjau. Susipažinau ne 
Mykolu Biržiška, bet ir 
žmona, p. Brone Biržiškiene ir 
dviem beaugančiomis dukromis 
gimnazistėmis, ši pažintis keliais 
atvejais man atmintina. Pir
miausia, pats Biržiška. Lėtas, 
ramutis, kuklutis, jis pirmu 
žvilgsniu, prisipažinsiu, neužim
ponavo, kaip, siikysim, Dr. Jo
nas Basanavičius savo patriar
chališka išvaizda. Už tai jo po
nia, Bronė Biržiškienė, — o, ji 
pasirodė man gėlelė visai iš ki
tos pievelės: grakšti, žvali, di
namiško būdo — tikra amazonė, 
kokių tais laikais mums ir rei
kėjo ideologinėse kovosi su len
kais Vilniuje. Patiko ji man — 
kas ir besakyti! Tik stebėjausi, 
kaip likimas sukinkė vienan gy
venimo vežiman taip skirtingus 
būdus. O vežė jie tą vežimėlį taip 
Vilniuje, taip ir Kaune (kaip tuo 
turėjau progos vėliau įsitikinti) 
nepaprastai gerai.

Netrukus turėjau skubiai re-- 
vieluoti savo nuomonę ir dėl pa
ties Mykolo Biržiškos. Patarlė, 
kad "žmogus dažnai sutinkamas 
sulig jo kepurės (atsieit, sulig jo 

išlydimas sulig jo 
protu”, pasirodė teisinga ir šiuo 

' atsitikimu. Ilgiau pasikalbėjęs 
su Mykolu Biržiška, negalėjau 
nepastebėti jo gilaus, nepavir- 

, šutinio kultūringumo. Akin kri
to jo geras išauklėjimas, platus 
apsiskaitymas, jautrus savigar
bos pajautimas, atmieštas natū
raliu nuoširdumu, ir ramus rim
tumas, besvarstant bet kurį 
klausimą. Visa tai darė jo asme
nį labai patraukliu: matai jame 
žmogų, norintį būti bešališku, 
jieškantį tiesos, turintį pagarbos 
ir kitokiai negu jo nuomonei, 
žodžiu, jis turi daugelį tų as
meninių privalumų, kuriais.cha
rakterizuojama žmogus, vadina
mas d ž e n te 1 m e n u .

derybos daugiausia lietė Vil
niaus ir Vilniaus Krašto likimą. 
Aš negulėjau ir minties prileisti, 
kad tose derybose mes galėtume 
be Biržiškos apsieiti, nes jam 
lygaus žinovo Vilniaus Krašto 
reikalais nebuvo. Aš buvau įsi
tikinęs, kad'jo asmenyje dele
gacija, it tas laivas, pakliuvęs į 
sūkurius, turės saugų inkarą, 
kurio jokios bangos nenutrauks. 
Tad nors spyrėsi Biržiška neno
rįs į Suvalkus važiuoti, bet spy
riausi ir aš nenorįs be jo važiuo
ti.

‘ Nuvažiavome — galima būtų 
pasakyti, drauge nusitempdami 
ir Biržišką, — taip jo nenorėta 
‘*į politiką kištis”...

Derybų metu lietuvių delega
cijos atskiruose'posėdžiuose jis 
labai aktyviai dalyvavo — turė
jome išmintingą ir saugų pata
rėją: lenkai negalėją užšokti 
mums jokiais netikėtais siurp
rizais apie padėtį Vilniaus kraš
te. Bet viešuose posėdžiuose jis 
vengė kalbėti ir, žemaitiškai už
sispyręs, kaip akmuo tylėjo. Kai 
dėl to tylėjimo mes draugiškai 
jam priekaištų padarydavome, 
jis atsikirsdavo: girdi, būsią ge
riau, kai jis patylėsiąs — mat, 
perdaug jis lenkiškų šunybių 
žinąs, tai galįs ir nesusivaldy
ti... Ir teisybė, vieną dieną 
vieno lenkų delegato kažkokio 
fantastiško pareiškimo užgau
tas, Biržiška neišsilaikė ir pra
bilo: be jokių vadinamųjų "dip
lomatinių pirštinaičių", jis iš
drožė verba v e r i t a t i s 
tokiu rūsčių tonu, ir tūlą laiką 
niekas nežinojo, nuo kur dabar 
vėl pradėti... Tik Alijantų "ob- 
serveriai”, sėdėjusieji už kito 
stalo, smagiai nusišypsojo. Ir 
lenkų dplegacija po tokios ne
įprastos sau pamokos toliau bu
vo atsargesni su savo1, "faktiš
kais” pareiškimais.

AR ZINAI?
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Vaizdai iš netolimos praeities
A. A. Augustas Baldžius

DR. M. ANYSAS
I

Neseniai lietuviški laikraščiai , 
pranešė, kad gegužės mėn. 12 
d., Segebergo ligoninėje, Schles- ] 
\vig Holsteine, vakarų Vokieti
joje, miręs priešpaskutinės Klai
pėdos krašto direktorijos pirmi- j 
įlinkas Augustas Baldžius. 
Velionis, kaip ir daugelis kitų ( 
pabėgėlių, nebesulaukė tos die
nos, kada galės grįžti j savo gim- , 
tąjį kraštą. Laikraščiuose buvo 
pasakyta, kad jis tremtyje, ligi 
mirties, palaikęs asmeninius 
santykius su kai kuriais Mažo
sios: Lietuvos Tarybos žmonėmis, 
ypatingai su pirmininku Erd- 
monu Simonaičiu. Iš tikrųjų, 
1947 m. E. Simonaitis man kar
tą pasakė, jog velionis su juom 
susirašinėjąs ir reiškiąs vilties

. dar grįžti Lietuvon.
Manau, kad šio laikraščio 

skaitytojams bus įdomu išgirsti 
daugiau žinių apie šį asmenį, 
kurio veikla buvo gaila žymi bu
vusio Klaipėdos krašto paskuti
nio laikotarpio politikoje.

Augustas Baldžius, gimęs 1883 
m. lapkričio mėn. 18 d., yra ki
lęs iš pasiturinčios lietuviškos 
ūkininkų šeimos Rusnės apylin
kėje, netoli Nemuno žiočių. Jo 
šeima, Wilhelmo I ir AVilhelmo 
II laikais, aktyviai prisidėjo prie 
lietuviško judėjimo, kuris stip
riausiai vystėsi Nemuno apylin
kėse. Eilė lietuvininkų, jų tarpe 
Baldžiai ir Butkeraičiai, organi
zavo peticijas vokiečių vyriau
sybei apginti lietuvių kalbą 
pašalinimo iš mokyklų. Jie 
sidėjo ir prie organizavimo 
tuviškų delegacijų lankytis 
kaizerį Berlyne, kuris’ jas 
ėmė karališkuose rūmuose, daly, 
vaujant karališkai šeimai.

Velionis tuose laikuose dar 
tebevaikščiojo kūdikio batuose ir 
todėl tame veikime aktyviai ne
galėjo dalyvauti. Iš tėvų, ir pa
žįstamų nekartą girdėjo pasa
kojimus apie lietuvininkams da
romas skriaudas.

Kaip tų laikų lietuvininkų 
ūkininkų buvo įprasta, Augus
tas baigė aštuonių klasių liau
dies mokyklą ir po to dirbo tė
vų ūkyje. Sulaukęs 20 metų, bū
damas augšto ūgio ir stiprios 
kūno sudėties, buvo paimtas į 
Prūsijos gvardijos pulką, kuris 
pasižymėjo prieškarine 
uniforma. Savo karine 
Baldžius ir vėlesniame 
visuomet didžiuodavosi.
tarnybą jis vėl grįžo pas tėvus 
ir dirbo ūkyje. Keletą metų vė
liau jis atėjo į preikšus (užku
rius) pas Pilibaitienę. Petreliuo- 
se, kurios vyras jaunose dienose 
buvo miręs.

Senasis Pilibaitis, Baldžiaus 
uošvis, buvo surinkimininkas ir 
žinomas žodžio- sakytojas. Net 
būdamas išimtininku, Pilibaitis 
aktyviai dalyvavo aname Klai
pėdos krašto bažnyčios konflik
te, vykusiame 1924-25 m. Jis 
jaunose dienose buvo labai su
manus ūkininkas, pajėgęs savo 
amžiuje sukurti 409 margų pa
vyzdingą ūkį ir pastatyti gra
žius trobesius. Jis skaitėsi pa
vyzdingiausiu ■ ūkininku visoje

O

nuo 
pri- 
lie- 
pas 
pri-

gražia 
tarnybą 
amžiuje 
Atlikęs
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Užsakymus siųskite:
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kaina

apylinkėje. Sakoma, kad tuomet . 
Petreliu kaimo ūkininkai pragė- , 
rė vieną dirvos sklypą po kito, o , 
Pilibaitis juos supirkinėjo, kol t 
jis pasidarė didžiausiu toje apy- . 
linkėję ūkininku. (

Pats Baldžius prie ūkio padi
dinimo mažai teprisidėjo, nors 
jis ir nebuvo blogas ūkininkas. 
Bet, dalyvaudamas politikoje ne
turėjo laiko. Daugumoje dirbo 
jo žmona su samdiniais. Saugų 
bankeliui bankrutavus Baldžiaus 
ūkį smarkiai apsunkino hipote
komis, nes jis ten buvo davęs 
žymių garantijų. Jis pasidarė 
priklausomas nuo vokiškų ban
kų, kurie, šiuo faktu jgyjo įtakos 
į jo tolimesnę laikyseną. "Jeigu 
aš turėčiau skolą "žemės Ban
ke" — jis man kartą sakė, — 
"tai šitas mane jau seniai būtų 
pasmaugęs”.

Pirmame pasauliniame kare 
Baldžius nebuvo fronte. Jis mo
kėjęs "išsisukinėti lašinių siun
tiniais”, — aiškindavo jo kai
mynai. Po karo pabaigos, pra
sidėjus politiniam judėjimui 
krašte, Baldžius jame pradėjo 
aktyviai dalyvauti, palaikyda
mas lietuviškąją pusę. Tuose 
laikuose net buvo direktorijos 
nariu. Vėliau buvo paskirtas Ši
lutės apskrities viršininku, ku-

• riuo išbuvo eilę metų. Paėmus 
i krašto valdžią Reizgio direktori-
• jai, jis iš tos vietos buvo at- 
■ šauktas (1934 m.).

Jo draugavimas su vokiško 
nusistatymo asmenimis, prasi
skolinimas vokiškuose bankuo- 1 
se, nepasitenkinimas centro vy
riausybės vųdama politika, jį 
pamažu nustūmė į provokišką 
pusę, čia jis, ypatingai guber
natoriaus Navako laikais, pasi
darė vokietininkų sluogsnių šu
lu. Po dr. Navako atsistatydini
mo, gubernatoriaus Kurkausko 
pravestuose rinkimuose 1935 m. 
pavasarį, ' Baldžius vokiškų 
sluogsnių buvo pastatytas pir
muoju kandidatu- ir surinko di
džiausią balsų skaičių. 'Už jį 
balsavo vokiečiai ir vokiečiuo- 
jantieji lietuvininkai.

Tai metais rinkimai ėjo eko
nominiais šūkiais. Rinkikų aky
se Baldžius skaitėsi asmeniu, 
kuris tinkamausiai’ galėsiąs ap
ginti krašto gyventojų ekono
minius reikalus prieš centro vy
riausybę. Po trijų metų įvykę 
rinkimai jau ėjo visai kitokiais 
šūkiais.

Nuo seimelio rinkimo ligi jc 
sušaukimo 1935 m. rudenį pra
ėjo dar 5 mėnesiai, šitas ilgas 
laukimo laikas smarkiai numušė, 
naujojo seimelio narių nuotaiką. 
Krašte buvo gandų, kad seime
lis nebūsiąs sušauktas, nes cen
tro vyriausybė’esanti su signa
tarais susitarusi pamažu likvi
duoti šitą triukšmaujančią in
stituciją. Tie gandai labai nėi- 

; giamai paveikė ir į patį Baldžių.
Jis pradėjo lankytis net direk- 

i torijoje pas pirmininką Brūve- 
laitį ir pas mane. Vokiečių aky
se tai skaitėsi didele politine 
nuodėme. •

Atsimenu Brūvelaičio direkto
rijos narių kelionę automobiliu 
Kuršių kopomis į Nidą, čia, ste
bėtinu.būdu, įsipiršo -drauge va
žiuoti ir Baldžius. Pasikalbėjime 
pastebėjome jo nuotaikos nu- 
smukimą, nebojant jo didelio 
laimėjimo buvusiuose rinkimuo
se, nusivylimą Berlyno nacional
socialistinių sluogsnių varoma 
politika Klaipėdos krašto atžvil
giu, ir jo norą vėl sueiti j ry
šius su lietuviškomis grupėmis. 
Ir vokiški bei provokiški sluogs- 

■niai vėl pradėjo rodyti taikin
gesnė veidą. .

šitą norą -susiartinti iš karto 
pakirto krašto gyventojuose' ne
lauktas seimelio

spalio mėnesyje. Užsienių rei
kalų ministeris St. Lozoraitis t 
signatarų buvo spaudžiamas vėl 1 
atstatyti konvencijoje ir statute i 
numatytą juridinę padėtį. Vėl i 
atgyjo seimelio daugumos nuo
taika. Iškilo naujos direktorijos 
sudarymo klausimas. 'Seimelio 
daugumos partijos pakartotinai 
pasiūlė gubernatoriui Kurkaus- 
kui visiškai griežtai antilietu
viškai nusistačiusius vokiečių 
kilmės asmenis direktorijos pir
mininku. Kurkauskas juos at
metė teigimu, kad būsimas di
rektorijos pirmininkas turįs mo
kėti abi krašto kalbas. Pasiūly
tieji asmenys to reikalavimo ne
galėjo išpildyti.

Pagaliau gubernatoriui buvo 
pasiūlytas pirmininku Augustas 
Baldžius, kaip didžiausią balsų 
daugumą surinkęs seimelio at
stovas. Gubernatoriui ir centro 
vyriausybi jis atrodė priimtinu. 
Iš pasiūlytų asmenų jis atrodė 
taikingiausias. Užsienio reikalų 
ministerijos spaudžiamas suda
ryti galimai greičiau naują di
rektoriją, Kurkauskas jį dar tą 
patį vakarą pakvietė į gubema- 
tūrą, kur nuo 8 vai. vak. ligi 2 
vai. ryto, prie gerų vaišių Bal
džius tiek suminkštėjo, jog gu
bernatorius jau sekantį rytą jį 
paskyrė direktorijos pirminin
ku. Kas ten kalbėta ir kokia 

( programa sutarta, nežinoma, nes 
kitų liudininkų nebuvo, gi abu 
posėdžiautojai jau amžinybėje. 
Viena buvo aišku, kad guberna
torius Kurkauskas naujojo di
rektorijos pirmininko veiklą ga
na ilgai užtardavo prieš lietu
viškų partijų ir grupių užsipuo
limus. .

Lapkričio mėn. pirmomis die
nomis Baldžius su savo bendra
darbiais: pirkliu Bethke ir ge- 
vverkšaftes atstovu Suhrau pa
keitė Brūvelaičio direktoriją, 
kuri metus be kelių dienų, buvo 
išbuvusi direktorijoje, kraštą 
buvo išvedusi iš Reizgio direk
torijos politinių ir finansinų 
sunkumų.

Tuoj prmininkas Baldžius ir 
jo direktorija pasidarė grynu 
vokiečių vedamos politikos įran
kiu krašte. Jai, iŠ užkulisų; va
dovavo III Reichas. Per keletą 
mėnesių, seimelio pagalba, Bal
džiaus direktorija nuėjo daug 
toliau, negu buvo galima laukti, 
vykdydama vis griežtesnę vo
kietinimo politiką.

Drauge ji buvo ir kerštinga 
buvusios Brūvelaičio direktori
jos nariams, norėdama juos su- 
komprimituoti politiniai ir 
minaliniai. Mėnesiais buvo 
samasi direktorijos bylose 
rasti kokį nusikaltimą. Bet 
tui, nieko nesurasta. Sulaikė i. 
direktorijos nariams priklausan
čią kompensaciją. Iškėlus ‘bylą 
vedant advokatui Meieriui, ir ją 
dviejose instancijose laimėjus.

. direktorija pagaliau sumokėjo 
kalbamą kompensaciją.

(B. d.)

sušaukimas

(90 metų gimimo sukaktį minint) •

Rodos, amžius neria žmogaus < 
atminimą vis gilyn užmarštin. < 
Bet ne taip su didžiojo poeto i 
atminimu. Jam buvo skirta kilti 1 
augštyn ir šviesti. <

Tiesa, pirmoji Jaunoji Lietu
va jau buvo atlikusi savo užda
vinį. Maironio sukurtas tautinis 
patriotinis judėjimas buvo ap- 
•niręs. Iš vienos pusės stovėjo 
Maironio poezijos sucementuota, 
iš kitos daugiau ar mažiau reak
cinė, nuo jo nusigrįžusi grupė. 
Vieniems jis buvo atskleidęs 
tautines bei etnines savybes, ki
tiems jis atrodė poeziją aukojęs 
vien tautiniam idealui. Bet, šiaip 
ar taip, Jaunoji Lietuva buvo 
jau tik mitas, tik judėjimas dvi
dešimties jaunų vyrų, kurie ta
rėsi kaip išgelbėti Lietuvą. O 
dabar ji jau buvo išgelbėta, žy
gis buvo atliktas.

Bet šit naujoji tautos nelaimė
— nelaisvė ir tremtis — grąži
no Maironį į kasdieninį gyveni
mą, į naujų vilčių vadus, į senųjų 
kovų pirmatakus. Jaunimas jo 
gyvai reikalavo. Jam buvo lei
džiami Maironio raštai tremty j, 
jų pasirodė kelios laidos. Mairo- 

; nio patriotinė poezija atgijo. Jo 
, religinės giesmės buvo giedamos 
. visų karšta širdimi, kaikuri tapo 

lyg himnu. Tik bolševikiniai re- 
. daktoriai, norėdami Maskvai 
t įtikti, dabar ten už geležinės už- 
. dangos Maironį taip sudarkė, 
i jog jo poezijoj maža beliko pa

triotinių motyvų ir visiškai ne
beliko religinių. Bet džiugu pa
stebėti, kad laisvajame pasaulyj 
Maironis prabyla laisvai, kaip 
anuomet Laisvojoj Lietuvoj, nei 
rudojo nei raudonojo satrapo 
necenzūruojamas — nebrukamas 
į Prokrusto lovą. Kaip tik šiomis

dienomis, Bern. Brazdžionio re
daguoti, Romoj pasirodė Mairo
nio raštai, jų pirmoji dalis. Ne
trukus jie turi pasiekti ir mus 
čia Amerikoj.

TAUTINIO GENIJAUS 
ATSKLEIDIMAS

Jeigu Vincas Krėvė naujojoj 
lietuvių literatūroj geriausiai 
pavaizdavo lietuvių etnines sa
vybes prozoj, tai Maironis tą pat 
atliko poezijoj. Tik nelaimingos 
kūrėjo meto aplinkybės daug 
poeto jėgų pareikalavo ne tų sa
vybių išreiškimui, bet kovai tom 
aplinkybėm (vergijai) šalinti. 
Maironis — esmėj Aušros meto 
poetas, Krėvė — vėlyvojo po- 
aušrio kūrėjas.

Bet kai Krėvė leidžias daugiau 
į bendrai žmogaus ir lietuvio 
sielos gelmių nagrinėjimą, Mai
ronis kelia tas apraiškas, kurio
ms tauta gyva. Daina — apla
mai liaudies kūryba — ir tikėji
mas — mistinė objektyvacija 
augščiausioj būtybėj — gaivina 
tuos žmones. Dėl to poetas, kiek 
gali, stoja arčiau tautos poezijos 
šaltinio — dainos. Vėliau Balys 
Sruoga, Faustas Kirša taip pat 
ištikimi tam "audėjėlės” idealui 
ir savo poeziją ataudžia liaudies 
dainų ataudais, antrajam dar 
esant estetinės ir religinės kryp
ties poezijoj atstovu.

Iš Nepriklausomos Lietuvos 
jaunosios poezijos atstovų tam 
dainuotinės poezijos idealui ar
čiausiai stovėjo Jonas. Aistis ir 
Antanas Miškinis. Salomėja Nė
ris gal geriausiai atskleidė et- 

i nines tautos savybes poetiniu 
i žodžiu (Diemedžiu žydėsiu), 
i Bernardas Brazdžionis jau Urą-

šiai stojo už religinį tautos at- bam apie jį kaip apie tautos 
sinaujinimą. Bet aplamai, nau- 
joji poezija Maironio religiniam 
idealui liko atokesnė, kaip poe
tiniam, . daina išreikštam.

Per aštuoneris po Maironio 
mirties metus kilo naujasis lie
tuvių poezijos genijus. Jis, nors 
ir naujais keliais pasinešęs, savo 
pagrinde tebeturėjo toninę Mai
ronio eilėdarą. Ji nebuvo skoli
nys iš Puškino. Ji buvo kaip po
žemio šaltinio atradimas. Ji bu
vo liaudies dainos pagrinde. Nei 
Donelaitis (hegzametras) nei 
Baranauskas (skiemeninis eilia
vimas) jo dar nebuvo suvokę, 
nors pastarojo poezija esmėj to
kia artima liaudies dainai.

BANDYMAI ATSISIETI NUO 
MAIRONIO

Bandymai atsisieti nuo toni
nės eilėdaros (laužant ritmiką, 
įvedant groteską), lygiai kaip ir 
bandymai neigti būdingąsias 
tautos gyvenimo savybes ar jų 
nepaisyti yra ėjimas netikru ke
liu. Dėl(io. poetinis originalumas, 
išreiškimas to, kils lietuviui bū
dingiausia — jo lyrinė ir reli
ginė siela — Maironio buvo su
prastas be reikalo apologizuoti. 
Ne be reikalo jis jau savo 
metu dainavo apie "poezijos 
paskolintą rūbą ir dvasią, oi ne 
savo, ne savo”.

Jeigu šiandien, praėjus 20-čiai 
metų po Maironio mirties, kai-

kri- 
kni- 
su- 

vel-

TALIS STUDIO

dabar jūsų kaimynistėj

7106 Superior Avė.

Tel. HE 2-0144

kuriuo laiku, bet kokios 

rūšies foto pūtarvimas Jums.
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KE 1-9.737

Alus. Vynas. Degtinė. Konjakai. Kiti gėrimai
Įvairūs valgiai, šeštadienių vakarais šokiai griežiant

geram orkestrui
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ATIDARYTA NAUJA

LEIMON ’S CAFE
VISŲ LIETUVIŲ SUSITIKIMO VIETA

PORTRETINES 
SVEIKINIMO 
ATVIRUTĖS

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

EAST 79th STUDIO
1197 East 79 St.

HE 1-3535 EX 1-6716

1

b

Modernu*, portretai, vestuvių, 
iikllmių, vaikų ir kitos nuo- 
traukos.

’ FOTOGRAFIJOS MEISTERIS

Europinių žurnalų ir filmų 
žvaigždžių fotografas, dabir 
CLEVELANDE.

I. J. SAMAS, JEVELER į
I 

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

“ . pasirinkimas. s
7007 Superior Avė. Greta Ezella Theatre |

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

SUOPIS FURNITURE
6921 Wade Park EX 1-0911

Visokių rūšių baldai ir elektriniai bei kitokį reikmenys 
virtuvei ir kiekvienam Jūsų būto kambariui

ŽEMOS KAINOS — MALONUS PATARNAVIMAS

Patogi vieta apsipirkti lietuviams naujakuriams 
lietuviškoje- krautuvėje
. v ' ' '=

auklėtoją, tai reik suprasti, kad 
jis rodo į pačias būdingąsias 
tautos savybes — guostis sava 
tautine kūryba, kuri yra origi
nali, kaip ir sėmtis paramos iš, 
religinio nusiteikimo, kurs žmo
gui yra įgimtas ir gyvas, kaip ir 
pati jo esmė.

Kaip daina "tautos auklėjo 
sielą", taip giesmė kėlė ją augš- 
tyn, "tikėti mokėmės nuo tų 
vaikelių", kai jie savo bažny
čiose (jei tik dar gali ir mokes
čiais išsiperku!) "Pulkim ant 
kelių" traukia. Dėl to sugestijos 
j ieškoti ir rasti daugiau grožio 
ar paguodos pirmykščio lietuvių 
tikėjimo formose arba visiškam 
tikėjimo neigime yra, atrodo, 
daugiau negu nesusipratimas. 
Be abejojimo, to grožio galima 
jieškoti ir rasti, bet tas jieško- 
jimas tegali būti priemonė į tik
slą, bet ne tikslu.

Tik įvertinimas to, ką mūsų 
tautos dainius Maironis rado 
kaip būdingiausia tautoj, gali 
išgelbėti mus šių labai judrių ir 
nepastovių laikų sūkuriuose. 
Maironis ir ateičiai liks kaip gai" 
rė — jieškoti kelių ir būdų, 
kaip tikriau ir aiškiau atskleisti 
mūsų tautos genijų — jos bū
dingąsias savybes.

A. Rimtenis

VILTIS 
laukia jūsų 

talkos!

TUOJ ISIGYKIT 
ŠIAS KNYGAS!

Aušrelė (elementorius)
Step. Zobarskas ________ 2.25

Angių kalbos gramatika
J. Kukanauza __________ 2.00

Algimantas I
V. Pietaris ____________

Algimantas II
V. Pietaris______________

Aukso kirvis
Juozas švaistas ________

Barabas
Paer Lagerkvist________

Balutis
J. J. Bačiūno leidinys_____

Baltaragio malūnas
K. Boruta______________

Beržų pasakos
O. B. Audronė (eilėraščiai)

Dangaus ir žemės sūnūs
Vincas Krėve __________  ___

Dulkės raudonam saulėleidy
V. Ramonas _________ 3.00

Debesys plaukia pažemiu
A. Baronas ____________ 2.50

Didžiosios atgailos
R. Spalis ______________

Doleris iš Pittsburgho
Stepas Zobarskas _______

Giesmė apie Gediminą
B. Sruoga ir V. Petravičius

Elegijos
Algimantas Pagėgis_____

Gintaro pasakos
Teta ROta___________ _

Gintariniai vartai
N. Mazalaltė____________

Gimtojo žodžio baruose
P. Jonikas______________

Kazimieras Sapieha
B. Sruoga ______________

Kuprelis
Ignas šeinius__ ,_______

Kolektyvinė prausykla
Vytautas Kastytis ______

Kalorijo- ir doleriai
Vilius feražvilius____ ____2.00

Lietuvių Tautos Kelias
M. Biržiška ____________ 3.00

Lietuvių kalbos vadovas
Red. prof. Skardžius_____ 4.50

Lietuviškos pasakos
J. Balys ....__ _____ i—C 2.50

Lietuvių poezijos antologija
J. Aistis ir A. Vaičiulaitis. 6.00,

Lekučio atsiminimai (jaunimui)
A. Giedrius_ ...^_______ 1.50

Lietuvių archyvas
Bolševizmo metai .

Lietuvos Valstybes
Konstitucijos

1.50

2.00

2.50

2.25

1.50

2.50

1.50

2.50

... 2.00

0.60

2.50

5.00

1.20

2.00

3.60

3.50

0.80

2.00

1.00

0.35

2.00

1.50

2.50

2.00

1.00

Medinis arklys
Eric VVilliams ----------

Motulė paviliojo
Lazdynų Pelėda --------

Meškiukas Rudnosiukas
Vyte Nemunėlis _________2.00

Namai ant smėlio
J. Gliaudo-___ ......-------- 2.00

Neramu buvo Laisvės Alėjoj
B. Daubaras ____________  1.50

Nemunas
St. Kolupaila __________- 2.50

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 ____________ 2.50

Pietų vėjelis
Vytė Nemunėlis ____

-Paklydę paukščiai I
Jurgis Jankus______

Paklydę paukščiai II
Jurgis Jankus _____

Ramybė man
J. Kėkštas__ l_______

Raguvos malūnininkas
V. Tamulaitis —-___

Raganius
Vincas Krėve______

Saulės laikrodžiai
Henrikas Nagys____

San Michael knyga I
Axel Munthe____t__

San Michael knyga II 
Axel Munthe ________

šventieji akmenys
Faustas Kirša______

šventoji Lietuva
Jurgis Savickis ___

Tėvų pasakok
A. Giedrius _______

Tolimieji kvadratai
J. Grišmanauskas ..

Tautosakos Lobynas
‘ J. Balys__ i___ Ls._
Ugnies pardavėjas 

I Balys Rukša_______
‘Vaikų knygelė

M. Valančius ........ 1.80
Vieneri metai ir viena savaitė

B. Gaidžiūnas ___________1.50
Valentina

1 A. Vaičiulaitis .....
Varpai skamba

Stasius Būdavas ..
- žemė

Red K. Bradūnas 
žvaigždėtos naktys

Augustaitytė-Vaičiūnienė .. 1.00 
žmonės ant vieškelio

Liudas Dovydėnas i".

1.00

2.20

2.60

0.80

. 025

1.50

1.00

2.50

2.50

2,00

3.00

... 1.90

2.00

3.00

1.00

3.00

0.70
Lietuvai Tėvynei

Lietuva tironų Pančiuose
B; T. Dirmeikis ir V. Rastenis 
(Jonas Andrūnas ir Petras

’ Svyrius)______ __________1.50
Mėnuo vadinamas medaus

N. -Mazalaita _________ i 2.50

V. Nemunėlis ir^ VI. Vileikis 0.50
V

2.00

2.50

.4.00,

1.00

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

6820 Superipr Avė., 
Cleveland 3, Ohio.



Mes duodam ir iškeičiam Eagle Stamps

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI

ROBERT

Obuoliai — mėgiamiausi gyventojų vaisiai

Kur auga citrinos, apeisimai, persikai?

DIRVA

Vaisiai ir daržovės, pažįsta
mi beveik viso pasaulio tautoms, 
nėra vienodai vertinami, atsi
žvelgiant į jų reikšmę sveikatai, 
j juose esamą vitaminų kiekį. 
Tropikaliniuose kraštuose vai
siams ir daržovėms nėra reikia
mų sąlygų augti, nes jie nepa
kenčia įvairių insektų — ken
kėjų. Kitur vėl atkreipiamas per 
didelis dėmesys į turtingo kalo
rijomis maisto auginimą (javai 
ir kt.) arba neįvertinamas vad. 
maisto subalansavimas, be įpras
tinio maisto pakankamai varto
jant ir vitaminais pasižyminčių 
vaisių bei daržovių, šiuo požiūriu 
minėtini šie kraštai — Indija, 
Rusija, pietvakarinė Azija, Rytų 
Indija ir daugelis Pietų Ameri
kos kraštų visi jie apsieina 
be lapuotųjų daržovių ir be cit
rusinių vaisių.
• JAV susidursime su plačiai 
paplitusiu vaisių bei daržovių 
auginimu ir jų naudojimu. Kraš
to gyventojai šias gerybes gali 
įsigyti, palyginti, už pigią kainą 
įvairiose formose (šviežias ar 
konservuotas) ir nebūtinai tik 
sezono metu, bet per ištisus me
tus. Pasauly JAV užima pirmą
ją vietą tiek vaisių auginime, 
tiek ir jų importe iš kitų kraštų. 
Vaisių metinio derliaus vertė 
vidutiniškai siekia' 500 mil. dol., 
o importuotųjų vaisių vertė ver. 
tinama milionais dol.

Vaisių auginimo pramonė 
JAV-se yra didelė ir sudėtinga. 
Gi kai kurios jos sritys, pvz. 
Pietų Kalifornija, tos pramonės 
išaugimu išsiskiria visam pa
sauly. Vaisius auginant daug 
turi reikšmės žmonių sugebėji
mai, tačiau vaisių kultūra ne
galės reikiamai išaugti neturė
dama tinkamos geografinės ap
linkos. Pvz., bananai gali augt: 
tik šiltose srityse arba šiltadar
žiuose. Takiau be klimatinių, 
žemės sąlygų vaisiams, pvz. 
apelsinams (orange) reikalingos 
dar ir kitos sąlygos norint iš jų. 
auginiiho turėti naudos — tai 
rinka tiems apelsinams.

Nors vaisių auginimas papli
tęs po visą kraštą, tačiau kiek
viena jų rūšis turi atitinkamas 
savo sritis, kurioje jie turi tin
kamiausias sąlygas augti ir at
nešti pageidaujamą derlių. Cit
ruso vaisiai, kaip apelsinai, cit
rinos (lemon) ar grapefruitai 
sunkiai pakelia šaltį, tad juos 
auginti, tenka pietinėse krašto 
dalyse; fygos reikalauja labai 
daug saulės ir šilimos ir dėl to 
jas auginti tegalima pietvakari
nėse srityse. Net ir patvarieji 
obuoliai negali, pakęsti vėlyvojo 
pavasario šalčių, tad ir jie au
ginami ten, kur mažiau jiems

masi įvairių priemonių. Vande
nys, ežerai sudaro natūralią ap
saugos priemonę ir tik dėl jų 
pvz., vakarinė Miehigan v. dalis 
virto viena svarbiausių vaisių 
pramonės sričių rytinėse krašto 
dalyse. Vaisių ir daržovių augi
nimu pasižymi ir sritys ties 
pietiniais Erie ir Ontario ežerų 
pakraščiais. Kitur vėl nuo šalčių 
apsaugoja kalnai ar naudojamas 
dirbtinas šildymas, pvz. Kali
fornijoje apelsinai ar citrinos 
šildomos naftos pagalba.

Kai.kurios krašto sritys dėl 
savo sauso klimato netinka vai
sių ar daržovių auginimui, arba 
ten jie auginami iriguojant že
mės plotus. Retas iš vaisių gali 
pakelti žiemos temperatūras, že
mesnes kaip 20 F. laipsnių že
miau nubaus. Taigi, tokiose šal
tų žiemų valstybėse, kaip Wyo- 
ming, Montana, abi Dakotos, 
Minnesota ir VVisconsiri, susi
dursime tik su kai kurių obuo
lių ar persikų rūšių auginimu.

Ne apelsinai, kaip gal kas 
mano, bet mums gerai pažįstami 
obuoliai yra labiausiai mėgiama 
vaisių rūšimi šiame krašte. Jų 
auginimas užima didesnius plo
tus kaip kitų vaisių, ir jie augi
nami daugelyje krašto vietų.

Metinis obuolių derlius siekia 
maždaug 180 mil. bušelių. Jie 
auginami kiekvienoje valstybėje 
ir beveik pusėje visų esančių 
ūkių. Dažnai neatsižvelgiama į 
vaisiams gręsiančius šalčio li
kt. pavojus, tad dėl netikėtų 
šalčių ar šaltų žiemų nuostoliai 
obuoliams kasmet siekia tarp 6 
irCO'< derliaus.

Pati svarbiausia obuolių au
ginimo sritis .ne tik JAV-se, bet, 
sakoma, ir yisam pasauly, yra į 
rytus nuo l’ascade kalnų, cent- 
ralinėje \Vashington ir Oregon 
valstybių dalyje. Čia gaunamas 
ketvirtadalis viso obuolių der
liaus krašte. Gera žemė, daug 
saulės, didelė atsarga įrituotų 
vandenų, kalnų apsauga — visa 
tai sudaro puikias sąlygas obuo
lių derliui. Toliau minėtina obuo
lių sritis ties Didžiaisiais Eže
rais, ypač New Yorko valst., kur 
yra vandenų apsauga, vak. Mi- 
chigan v. dalis, pagaliau. sritys 
artimos Atlanto ir Ramiajam 
Vandenynams. Visoje eilėje val
stybių krašto šiaurėje, dėl šaltų 
žiemų (Montana, Dakotos) ar 
pietuose dėl karščių ir ligų, in- 
sekų pavojaus (Tesąs, Florida, 
ir kt.), visai nesiverčiama ko
merciniu vaisių auginimu. Der
liaus atžvilgiu daugiausia obuo
lių teikia \Vashihgton V. (apie 
30 mil. buš. per metus), toliau 
seka New York v. (per 12 mil.). 
Virginia, Kalifornija, Pehnsyl- 

gręsia panašių pavojų. Be šal-|'’an,a> Miehigan, Ohio ir kt. 
čių, pasitaikančių ne sezono me
tu, nepaprastai šaltų žiemų, vai
siams tenka susidurti dar ir su 
kitais pavojais jų auginimui, 
kaip su sausromis, su vabzdžiais
— kenkėjais.

Didžiausiu vaisių ar daržovių 
priešu laikomas vad. nėsezoninis 
šaltis, galįs visai sunaikinti ar 
padaryti daug nuostolių tų vai
sių ar daržovių depliui. Jei pie
tinėse Kalifornijos ar Floridos 
srityse šaltis visai ar retai tepa
sirodo, tai kitose krašto vietose 
netikėto šalčio laikotarpiai labai 
įvairuoja. Pvz., Georgia valst. 
vėlyvojo kovo mėn. šaltis gali 
visai sunaikinti persikų (pea- 

. ches) derlių, .tuo tarpu Ohio v. 
tas šaltis, atsiradęs balandžio 
pabaigoje ar net gegužės, mėn. 
pradžioje, padarys panašių nuo
stolių kaip rir kitur. Supranta- 
ma, kad šalčiams išvengti ima-O.|

'. -v. ' •' ■.

' V

šių daugiausiai žinomi apelsinai, 
citrinos, grapefruitai ir tanže- 
rinai, dėl savo tropikalinės ar 
pusiau tropikalinės- kilmės gali 
augti tik švelnių žiemų srityse. 
Ispanų kolonistų atgabenti šie 
vaisiai beveik išimtinai augina
mi tik šiltose Floridos ir Kali
fornijos valst. srityse. Pradžioje 
Florida pirmavo apelsinų der
lium ir vėliau ją nusiaubę stip
rūs šalčiai (pvz 1899 m.) ir 
transporto pagerinimas (vagonų 
—- šaldytuvų išradimas 1884 
m.) tą vadovaujantį vaidmenį 
perkėlė j Kaliforniją, šioji galėjo 
jau pasiekti rytines rinkas pi
giais ir gerai išlaikytais apelsi
nais. Dideli nuopelnai tų vaisių 
auginime Kalifornijoje yra ir 
Luther Burbank’o. Floridą vė
liau, pvz. 1934 m. vėl palietė 
šalčiai, išnaikinę ’ milionų dol. 
vertės apelsinus, tačiau dėl sa
vo artumo rytų ripkoms ir di
delio lietingumo ji vis didina 
savo citruso vaisių gamybą. Ka
lifornija pirmaujančią vietą iš
laiko ir dėl joje sėkmingai au
ginamų besėklinių apelsinų, ku
riais Florida pasigirti negali. 
Be apelsinų, ir vynuogių 
(grapes) srity Kalifornija pir
mauja. Joje auginama 80'. pre
kybai naudojamo derliaus. Dar 
vynuogės auginamos pietiniuose 
Didžiųjų Ežerų pakraščiuose 
New Yorko v. ir kt. Su vynuo
gėm siejasi ir razinkų gamyba 
(jos gaunamos išdžiovinant kai 
kurias vynuogių rūšis) ir jų, 
bene didžiausias gamybos cent
ras pasauly, yra sritis šalia 
Fresno, Kalif. Toji pati Kali
fornija, pagaliau, augina ir įvai
rias uogų rūšis ir krašte pir
mauja braškių (stracvberries) 
gamyba. Iš vaisių — importuo
jamų — dar minėtini bananai, 
atsiradę krašte iš tropikų apie 
19 amž. vidurį ir ananasai (pin- 
eapple), daugiausia įvežami iš 
Havajų salų ir vak. Jndijos.

Be vaisių .krašto gyventojai 
pakankamai gerai aprūpinti ir 
daržovėmis. Didieji ir mažieji 
krašto miestai šviežias daržoves 
gauna kasdien. 75'.' krašto gy
ventojų gyvena šiaurės rytuose. 
Šiose srityse yra ir daugiausia 
daržovių augintojų. Svarbios 
daržovių auginimo sritys yra 
pietiniai Erie ir Ontario ežerų 
ir rytiniai Miehigan ežero pa
kraščiai. žiemos mėnesiais gy
ventojai aprūpinami daržovėmis 
iš Floridos, Kalifornijos ir 
Texas. Kalifornija vėl gali pasi
girti didžiausia daržovių gamy
ba visame krašte — joje rasime 
penktadalį viso krašto daržovių 
derliaus ir daugiau kaip pusę 
salotų ir šparagų derliaus. Los 
Angeles sritis, ar Kalifornijos 
pietuose esąs vad., Imperial Slė
nis, turi idealias sąlygas dar
žovių auginimui. Geras trans
portas įgalina daržovėmis aprū
pinti visas krašto dalis, o kli
mato sąlygos padaro tai, kad 
gyventojai gali papildyti savo 
sunaudojamą maistą vaisiais ir 
laržovėmis per ištisus metus.

Kiti vaisiai, kaip persikai rei
kalingi «švelnesnių žiemų. Jie 
daugiausia auginami centralinė- 
je Kalifornijoje ir šiaurinėje Ge- 
orgia v. daly, be to, Arkansas. 
pietinėje Illinois daly ar vande
nų apsaugotose Miehigan ai- New 
York valst. dalyse. Persikų vai
siams greit gendantį kasmet jų 
konservuojama milionai bušelių, 
arba ir džiovinama — šioje sri
ty pirmauja Kalifornija. Pana
šūs į persikus aprikosai labiau 
jautrūs šalčiams, daugiausia au
ginami pietų Kalifornijoje. Rin
koje jie daugiau ’ naudojami 
džiovinti. Slyvų auginimo sritys 
— Kalifornija ir Oregoif valst., 
žymiai mažiau jų auginama Ida- 
ho ir Miehigan v. Dęl didelių 
nuotolių nuo rinkų ąlyvos taip 
pat patenka į. konservų dėžutes 
arba .džiovinamos.

Citruso vaišiai, iš. kurių 8 rū-

randama, grupėje žmonių per 65 
m. amž.

Ar mėsos gamyba krenta?
Ne. Kitais metais krašte lau

kiama sunaudojant daugiau mė
sos kaip šiais metais ir jos ga
myba gali pralenkti rekordinę, 
1947 m. gamybą. Kainos už jau
tieną ir avieną kiek kris, tuo 
tarpu už kiaulieną liks tokiame 
pačiame lygyje. Spėjama, kad 
kitais metais mėsos vienam gy
ventojui atiteks 144 sv. — tai 
sudaro du svarus daugiau už 
šių metų numatomą suvartoji
mą, bet atsilieka nuo 154,3 sv. 
vieno asmens suvartotų 1947 m.

Ar daug gyventojų dirba?
Pagal Cenzo Įstaigos spalio 

mėn. vidurio duomenis, šiuo me
tu bedarbių skaičius krašte bū
siąs mažiausias nuo 2 pas. karo 
pabaigos. Dabar krašte nedirba 
tik 1,438,000 galinčių dirbti ame
rikiečių. Civiliniame darbo sek
toriuje (neskaitant karių) dabar 
įsijungę į darbą yra 63,698,000 
krašto gyventojų.

Kas lengvina ar sunkina žmo
gaus gyvenimą?

Amerikiečių neurologų duome
nimis visa eilė veiksnių prisideda 
prie paskirto žmogaus protinės 
sveikatos bei jo dvasinės lyg-l 
s varos. Protą veikia neigiamai’ 
ir kartais priveda prie dvasinio 
palūžimo šie dalykai: nemėgia
mas darbas, netinkamos gyvena
mosios sąlygos (butas), augšti 
pragyvenimo kaštai, kivirčai na
muose, jūsų ar jūsų šeimos .na
rio liga, karo baimė, kurios nors 
"bėdos” su draugais ar su bend
radarbiais, seksualiniai klausi
mai.

Paskiro žmogaus dvasinę lyg
svarą kelia, didina gyvenimo 
džiaugsmą ir iš viso gerina nuo
taiką štai kas: geros gyvena
mosios sąlygos, patenkinamas 
darbas, religiją,, pakankamos 
pajamos ir sutaupos, geri san- 

' tykiai su žmona ir vaikais, geri 
draugai, pasitikėjimas savimi, 
gera sveikata.

Kiek suteikiama patento tei
sių?

JAV Patentų Įstaiga veikia 
162 metus, įsteigta G. Washing- 
tono 1790 m. Pirmaisiais metais 
suteikti tik trys patentai, o da
bar kasmet tų patentų suteikia
ma po 40,000.

Parengė V. Al.

Kiek televizijos aparatų nau
dojama?'

Šiuo metu krašte naudojama 
apie 19 mil. aparatų — priimtu
vų. 1946 m. pradžioje’ buvo tik 
apie 10,000. Einant prie televi
zijos stočių skaičiaus padidini
mo (uito 112.ligi 2,000) tikimasi 
dar lttbiau išplėsti televizijos 
pramonę. Krito ir aparatų kai
nos, pvz., 1948 m. 400 dol. įkai
nuotas televizijos aparatas da
bar kaštuoja apie 200 dol. šiais 
metais gamintojai tikisi paga
minti apie'5,2 miL aparatų, o 
kitais metais — pasiekti 5,5 mil.

Ar daug tikinčiųjų krašte?
Pagal "Catholic Digešt” nu

rinktus duomenis,' iš 100 ame
rikiečių 99 tiki į Dievą. Mažiau
sia tikinčiųjų rasta tarp baig. 
augšt. mokyklas (78%), toks 
pats tikinčiųjų nuošimtis rastas 
didelių, vidutinių ir žemų paja
mų, gyventojų grupėse., pagaliau 
daugiausiai j “ ‘tikinčiųjų (91%)

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI

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

P. J. KERŠIS
716 Society for Saving Bld. 

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

(demokratas)

Congresmanu
21 rajone 

ir 
DUOKIT PROGĄ 
VĖL DIRBTI IR 

JUMS TARNAUTI

JEI JŪS NORITE PASTOVUMO ir taikos' daugiau džiaugs

mo namuose, geresnių darbų, geresnės ateities Jūsų vai-

kams, didesnio saugumo ir kitokio gerbūvio.
t

X

Palikit
TEISĖJĄ

LOCKWOOD THOMPSON
Demokratas, II Pas. Karo Veteranas 

COURT OF APPEAI-S 
Atskiru Teisėjavimo lapeliu

ROBERT CROSSER

DABAR TARNAUJA PASKYRIMU

GUBERNATORIAUS FRANK J. LAUSCHE

X LOCKV/OOD THOMPSON

IŠRINKIT...

PAUL F. WARD
ATHORNEY GENERAL

• Buvęs Pramonės Sekretorius Ohio Komisijos
• Buvęs Direktorius II pas. karo bonų komisijos

B A L S U O K UŽ

X PAUL F. WARD
D E M O K R A T A S

THE MAY CO’S BASEMENT

53 Sukaktuvinis Pardavimas
Berniukų odiniais padais

59c Skrybėlė
Medvilnės viršaus slipper 
kojines visose norimose 
spalvose. Pirmos rūšies.

- Dovonokit, pašto ir tel. 
užsakymai nepriimami. Berniukų Reg. 39c

BLAZER ANKLETS
« ■ o

1,88

poros

Elastiško viršaus blazer 
brūkšniuęti anklets. Visi 
pirmos rūšies. Dydžiai 7 
iki 10%.

The May Company’s . 
Basement Boy’s 

Furnishings Department

100% mėgsta vilna '
Tikras Monton apvedimas
Paslėptas ziperis duoda 
norinuj dydį
Vienuolika viliojančių spalvų
Mergaitėms nuo šoėių iki
šešiasdešimt
Puiki toms ateinančios 
šaltoms dienoms. ' -

Pašto ir telefono užsakymui priimami pirmudienj 9:00 ryto iki 
9:00 vakaro, šaukite CHerry 1-3000' 

The May Company’s Basement Mtllinery Department

• Rausva .
• Balta
• Žalia
• Raudona
• Ruda
• Auksino

• Mėlyna
• Pilka
• Marga
• Vyno
• Juoda
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K. S. KARPIUS I •

HOOVER’O TREČIA 
KNYGA

SHAKESPEARO ŽEMINIMAS

1929-Tremtiniams lietuviams
33 metais buvusio respublikono 
prezidento Herbert Hoover var
das gal tik pripuolamai žinomas. 
Jam pasitaikė prezidentauti, kai 
visą pasaulį užklupo ekonominė 
krizė, kuri persimetė ir į Ame
riką. Krizė buvo priežąstis Hoo
ver’o priešams jį paniekinti; 
jam .■ e-sta visą tų laikų Ame- 
rikc.

Jau buvau minėjęs, kad Hoo
ver yra vienintelis gyvas buvęs 
prezn-entas, savo ilgu gyvenimu 
pajvg.-s atgauti prestižą. Hoo
ver buvo pragarsėjęs I pasauli
nio k .ro metų , kaip inžinierius, 
turi: 
jis 
bau 
maitinimo administratorium.

1929 metais užėmęs preziden- 
jis prezidento algos ne. 
..j > aliodamas ją labda- 

.s organizacijoms išlaiky-

Virš 300 metų po garsaus 
anglo rašytojo TVilliam Shakes- 
peare mirties, angliškai rašan
čiųjų menkaverčių žmonių eilėse 
yra tokių, kurie dirba įrodinė
dami, kad garsus rašytojas 
Shakespeare neparašė savo vei
kalų, kad juos parašė kas kitas 
— ir tokių "kas kitas” suranda 
net šešis. "Rašyti" mėgstantieji 
vis kartoją, esą tuos pragarsė

u us r sunkumų kaltę. (jusius Shakespearo veikalus pa-
| rašęs, vieniems Marloive, kitiems 
— Francis Bacon, kitiems — 
Edivard Dyer, kitiems — Rut- 
lando Erlas, kitiems — Derby 
Erlas, dar kitiems — grafienė 
Pembroke.

Keistas kai kurių žmonių gal 
vojimas: kitas galėjo parašyt 
Shakespearo veikalus, betI Shakespeare — ne!

,as . mogus. To karo metu 
. prez. Wilsono paskirtas 
....Jos Belgijos žmonių

ji pradėjus pasireikšti 
.eškojo pJemonių pade. 

J. Tačiau tai buvo proga 
i rijai už tai jo adminis- 

•ikaltinti krizės iššau- 
i Rooseveltas atėjo į 

us, jis labaf piktai pa
savo įtaką Hooverį ap-

trečioje knygoje, api- 
1929-1940 laikotarpį, 
terminus Roosevelto 
;mo, Hoover iškelia 
ykius, kaltindamas 

išrinktas pre- 
' • • ' -ė

pats

DAR APIE BEVERČIUS 
VEIKALUS

nei 
ne-

kūpą sutrumpinti mokyklos už- ■ 
darymo laiką, nes Sanitarinių i 
trūkumų pašalinimui (praplėsti • 
tualetus ir įrengti vandens fon
tanėlius) užtektų ir vienos sa- 1 
vaitės. Gi perpildymą išlyginti i 
leidžiant mokyklai veikti šiais : 
mokslo metais dviejomis pamai- i 
nomis. 1

Po audiencijos pas afkivyskų, į 
pą delegacijos vardu tėvų susi- i 
rinkime pranešimą padarė dr. 
•J. Petrikonis. Iš pranešimo pa
aiškėjo, jog arkivyskupas giliai ; 
apgailestavęs susidariusią padė
tį ir parapijinę mokyklą uždaręs 
su skaudama širdžia. Tačiau sa
vo sprendimo nei pakeisti nei 
atmainyti negalįs. Į klausimą, ar 
visi mokiniai po remonto galės į 
parapijinę mokyklą grįžti, buvo 
atsakyta neaiškiai: "Turėtų”, 
"galbūt".

Praėjus maždaug savaitei po 
mokyklos uždarymo, ją apžiūri
nėjo arkivyskupijos kunigų, ko
misija, kuri konstatavo, kad mo
kykla yra gerame stovyje, tik 
perpildymo pašalinimui reikia 
pristatyti 4 naujas klases.

Tiesa, kad parapijinė mokykla 
prie dabartinio mokinių skai
čiaus (375) yra ankštoka. Ta
čiau taip pat tiesa, kad kai ku
riose Omahos mokyklose yra 
panašus perpildymas ir jos vei
kia. Tat ir kyla klausimas, kodėl 
esamomis sąlygomis negalima 
buvo tęsti mokslo iki vasaros 
atostogų ir tada pristatyti nau
jas klases. Juk valdžios dakta- 

. ras esminių kliūčių mokyklai

Tik prasidėjus mokslo me- 1 
tams, keletas šeimų .pradėjo ak
ciją prieš parapijinę^ mokyklą, l 
prikišant, kad ji neatitinka sa
nitariniams reikalavimams ir 
esanti perpildyta. Kadangi apie 
šį jų nepasitenkinimą paminėjo 
viena radio stotis ir įsidėjo ži
nutę vietos dienraštis World 
Herald, artimiausią sekmadienį 
para pijęs klebonas kun. J. Ju- 
sevičius paprašė parapijiečius po 
namaičių užeiti į parapijos mo
kyklą, apžiūrėti visas patlapas 
r pasirašyti ten esančiuose la

buose: patenkintas esamu mo
kyklos stoviu, ar ne. šio plebis
cito rezultatai buvo sekantieji: 
patenkinti — 420, nepatenkinti 
— 21. Vėliau gi, kun. klebonui 
patikrinus tų nepatenkintųjų pa
vardes, paaiškėjo, jog 13 iš jv 
neparapijiečiai. Taigi, nepaten
kintųjų tik 8, kuriuos sudaro ke
turios šeimos — vyrai su žmo
nomis.

Po kelių dienų mokyklą apžiū. 
■ėjo valdžios daktaras (gydyto
jas), kuris mokyklai veikti es
minių trūkumų nerado. Apie val
džios daktaro lankymąsi mokyk
loje ir jo pareikšta nuomonę 
apie mokyklos ' stovį paskelbė 
dienraštis World Herald. Visi 
tikėjosi, kad dėl mokyklos' kilęs 
rukšmas tuo ir pasibaigs. Bet 

štai rugsėjo mėn. 14 d. parapijos 
klebonas perskaito per patnaldas 
arkivyskupo G. T. Bergan raštą, 
jog parapijos mokykla iki 1953. 
I. 1 uždaroma. Ją lankę mokiniai 
bus išskirstyti į kaimynines va
džios mokyklas. Visi susirūpinę 
ir nustebę dėl tokio netikėto ar
kivyskupo sprendimo, šį susirū
pinimą dar sustiprina po poros 
dienų World Herald tilpusi žinu
tė, kurioje išreiškiamas abejo
jimas, ar visi mokiniai galės 
grįžti į parapijinę mokyklą po 
remonto.

Rugsėjo 17 d. Tėvų Komitetas 
sušaukia tėvų susirinkimą, ku
riame sudaroma delegacija iš 
dr. J. Petrikonio, J. Sakalo ir P. 
Adamonio vykti pas arkivysku
pą. Delegacija įgaliojama kal
bėti visos lietuvių kolonijos var
du ir pavedama prašyti arkivys-

veikti nerado ir 98% tėvų esa
momis mokyklos sąlygomis pa
tenkinti. •— |

Nutarimas, jog parapijos mo
kykla uždaroma paskelbtas rug
sėjo 14 d., pamokos joje baigėsi 
rugsėjo 19 d., praėjo jau visas 
mėnuo, tačiau naujų klasių sta
tyba iki šiol dar nepradėta. Iki 
Naujųjų Metų beliko 2‘A mėne
sio, be to, artėja žiema — sta
tybai nepalankus metas, tat la
bai ir labai abejotina, kad" iki 
sausio 1 d. pavyks pastatyti ir 
įrengti 4 naujas klases.

Pažymėtina, jog apie 40% pa
rapijos mokyklos mokinių 
lietuvių tremtinių vaikai.

VARGO MOKYKLA 
PRADĖJO DARBĄ

yra

mo- 
sek- 
pra-

šeštadieninė lituanistikos 
kykla šiais metais virtusi į 
madieninę, mokslo metus 
dėjo tik spalio mėn. 12 d. Atro
do, kad kol nepradėti naujų 
klasių pristatymo darbai, litu
anistikos mokykla galės naudo
tis parapijinės mokyklos patal
pomis.

Jau buvau minėjęs, kad 
lietuviai (VLIKo komisija) 
rado tinkamo konkursui scenos 
veikalo, nei iš šimtų knygų ame
rikoniškos leidyklos nerado vie
no romano, tinkamo premijuoti.

Dabar dar noriu pridurti apie 
Amerikos scenos veikalus. Ame
rikietis teatralas George Jean 
Nathan, kas rudenį leisdavo 
METINĘ TEATRO KNYGĄ, 
apibudinančią praėjusio sezono 
scenos veikalus, statytus, svar
iausia, New Yorke, kur veika

lai įgyja garbę, arba karstą, šį
met jis paskelbė, kad tokios 
1951-52 teatro knygos neleis, 
•les, sako, pereitas teatro sezo
nas buvo toks katastrofiškas, 
ad jį geriau visai užmiršti, "ne

apsimoka įamžinti sąšlavas”.
Ir tikrai, Amerikos teatras 

dažnai tegali patiekti publikai 
tik sąšlavas, o teatrą mėgstanti 

ublika moka atskirti grudus 
nuo pelų.

Pavyzdžiui, 1951 metų rude
nį, buvo paruošta apie 80 muzi
kalių scenai veikalų, deja, tik 
apie 12 tegalėjo pasirodyti New 
Yorko scenose. Iš jų tūli užsi
darė nei porą savaičių netesėję.

J. CICĖNAS NUOSAVAME 
NAME

žurnalistas Jeronimas Cicėnas 
pirko namą ir rugsėjo pabaigoje 
su savo šeima į jį persikėlė, šiuo 
metu jis rašo (berods jau arti 
pabaigos) knygą apie Vilniaus 
kraštą. J. P.

„Naujieji žmonės” Chicagoj
/

tė) suvaidino mėlynojo kraujo 
atstovų, kurią patriotiniai jaus
mai atskyrė nuo išdidaus grafo 
ir jo turtų. Stasė Kielaitė pulk. 
Karaliūno giminaitės rolėje ge
rai išgyveno gimusią meilę Lie
tuvos majorui. Ona Mironienė 
pik. Karaliūno žmonos rolėje bu
vo tikra Lietuvos inteligentė, 
darbšti ir tyli moteris, vertinan
ti savo vyro gabumus ir pasiry
žimus. Gasparas Velička ūkinin
ko Sakalo rolėje buvo įdomus ir 
energingas grafo priešas, tik, 
gal, kiek perdaug pypkės var
tojimas kenkė dikcijai. Andrius 
Mironas sukūrė anų laikų suk
čiaus Tutkaus tipą, kuriam pi
nigai — viskas. Julius Balutis 
bene sunkiausią charakterinę 
rolę (grafo tarno Sargelio) iš
pildė labai vykusiai, net ir smul- 
menose ją pergyvendamas. Lie
tuvos majorą Butautą vaidino 
Juozas Raudonis, kuris ano meto 
uniformoje buvo žavus, bet kai 
kuriose vietose buvo netikras. 
Mažytę piemenuko rolę atliko 
Nijolė šalkauskaitė, kurią be, 
reikalo pavertė berniuku, o juk 
galėjo būti scenoje ir mergaitė 
— piemenaitė.

Puikios A. Kurausko dekora
cijos ir geras scenos apšvietimas 
sudarė spektakliui realumo įspū
džio. Visumoje — "Naujųjų 
žmonių” rudens spektakliai ati
tiko savo paskirtį — palietė 
kiekvieno žiūrovo jautriąją sty
gą: anos mūsų tėvynės vaizdo 
prisiminimus ir sunkų atodūsį, 
pagalvojus, ar beturėsime vėl 
kada nors tokį savo mielą kraš
tą.. - •

Nors ir pakartotinuose spek
takliuose, bet, aktoriai gavo daug 
gėlių ir dovanų, kas taip pat 
reiškia, jog visuomenė vertina 
mūsų aktorių pastangas ir pa
siryžimą parėjus iš fabrikų dirb
ti iki vidurnakčio sceninį darbą. 
Stasys Pilka .savo kalboje, dė
kodamas publikai už'gausų at
silankymą, pabrėžė, jog nė vie
nas teatras negali gyvuoti be

■ publikos ; ir šiapus ir . anapus te- 
i atro uždangos turi būti žmęnės, 
• jautrūs, mylį teatrą ir lietuvišką
■ meną

.r einan- 
Jgas, koope- 

.•ikalų taisymui, 
ėmęs prezidento 

'"iniką, pri- 
• rymą ir 

litavimą, bet
ve..u 
daugi Ii j 
viską tą vertė Hoover’o sąskai
tom

Hoover iškelia aikštėn, kad 
per du Roosevelto terminus —• 
1933-1940 — šalyje siautė be
darbė, buvo apie 10,000,000 žmo
nių be darbo ir apie 16,000,000 
žmonių gyveno valstybės pašal
pomis. Tik II pasaulinis karas 
atnešė pagalbą Roosevelto lai
kotarpio krizei pataisyti.

Kongresas ignoravo paties 
Hoover’o siūlymus pertvarkyti 
bankinę sistemą, įvesti taupo
mų pinigų garantavimą ir kitus 

"a erinimus. Nepa-
■ ■ ..

. -i 
reform

j y

jvc-
1 ver įrodo, kad po 1929 rpe- 

tų ' nerikos biržos sužlugimo 
ra ėjo vėl atsipeikėti, bet 

pusantrų metų vėliau, 
•ninė audra smogė mus 
rio".iš iri

Pi-i ridentas Truman, kuris su 
vis: avo partija gąsdina Ame
riką ■ugrižimu vėl sunkių laikų, 
jei;'" respublikonai būtų išrink
ti. ’ feno milžiniško tvenkinio 
at; ' - ymo proga, gyrėsi, kad tik 

tvenkinius 
bus išrink- 
tvenkinius 

tarpu, pre-

1918, spalio 4 — Washingtone 
įsteigta "Demokratiška Viduri
nės Europos Unija”, pirminin
kaujama prof. T. Masaryko. Jon 
įėjo rumunų, jugoslavų, lenkų, 
lietuvių, čekų, ukrainų, italų ir 
suomių atstovai. Pirmiausia iš 
unijos išėjo lenkai, kad joje da
lyvauja lietuviai.

1920, spalio 7 — New Yorke 
ivyko lietuvių Amerikos piliečių1 
suvažiavimas, įkurta Lietuvių 
Amerikos Pilie'ių Draugija, 
eikti Amerikoje Lietuvos nau

dai. šios organizacijos darbai 
buvo bene menkiausi, nes visos 
kitos organizacijos dirbo tam 
tikslui.

1923, spalio 9 —.Pranešama, 
kad kun. Norbutas, kuris atvy
ko nukonkuruoti D. Šleževičienę, 
rinkusią aukas labdarai, surin
kęs $10,713 aukų.

1924, spalio 17 — Atvyko iš 
Lietuvos "švyturio” bendrovės 
atstovas J. Strazdas, atsivežęs 
knygų $25,000 vertės. Jis atida
rė knygyną Chicagoje. Naujo
višką kalba spausdintos tos kny. 
gos amerikiečiams lietuviams 
buvo sunkiai suprantamos ir ne-

io komiteto atstovas, išsiuntė siplatino.
Lietuvon savo surinktas .$2,121 Į Pastaba. "Pažvelgus Praei- 
lukas karo nukentėjušiems šelp- tin”, žinutės, duotos ištisus me
ti. tus, Šuo ir baigiamos. Aut.

PAŽVELGUS PRAEITIN

1886, Spalio 13 — Amerikoje 
žinomi du lietuviai gydytojai: 
Dr. Dangelevičius, Shamokin, 
Pa., ir Dr. Kossakowski, Chi- 
cagoje, kuris pasiskelbė Įeisiąs 
dvisavaitinį laikraštėlį "Daktar- 
knygės", bet lenkų kalba.

1889, spalio 9 — Į Plymoųth. 
'a., atvyko iš Lietuvos kun. Al. 
lurba, karštas patriotas, kuris 
u J. šliupu susidraugavęs, pra

dėjo lietuvius skirti nuo lenkų.
1889, spalio 16 — Plymoųth, 

Pa., lenkai susikraustę lietuvių 
klebonijon, tikslu ją nuo lietu
vių atplėšti.

1890, spalio 1 — Lenkininkai, 
su Bačkausku ir Butkevičium, 
Įsteigia kitą "lietuvių susivieni
jimą”, kuris greitai pranyko. 
(Bočkauskas, buvęs Vienybės 
Lietuvninkų redaktorium, pas
kui įsteigė ir redagavo Saulę, 
kuri ir dabar eina Mahanoy Ci- 
y, Pa.).

1915, spalio 15 — Komp. Sta
sys Šimkus, Lietuvos Centrali-

v:itai tokius
• ‘styti. Jeigu 

'•"’.iblikonas,
“tatę. Tuo
’taover vykdė didžiųj .

i ■ statymą vakaruose
• tą kreditą Roosevelt jam 

atė- ė, vieną didingą tvenkinį: 
kuris buvo pavadintas Hoover 
Dam, pakeitė į Boulder Dam, 
nutrinant Hoover’o vardą. Res
publikonų 89-tas kongresas prieš 
trir metus paskyrė daugmilijo- 
nir" sumas keliolikos milžiniš- 
k •n’ikinįu statymui. Ir -tas 
tvc ’ :nys, kurį Truman buvo

■ = atidaryti, pastatytas to 
-o-’-tiblikonu . kongresų 

$17,022,090. pi-
nigais

ĮSIGYKITE VERTINGUS 
LIETUVIŲ DIENŲ LEIDINIUS

"Lietuvių Tautos Kelias”, prof. M. Biržiškos .2...__  $3.00 .
"Varpai Skamba”, St. Būdavo apysaka...... ....... '........ $2.ę0
"Žemė”, poezijos antalogija ..........       $4.00
Knygos gaunamos: "Dirvos” redakcijoje, 6820 Superior 
Avė., Cleveland, Ohio, spaudos kioskuose ir leidykloje: 
"Lietuvių Dienos”, 9204 Si Broadway, Los Angeles'3, Calif.

Gegužės mėnosį Lietuvių Te
atras buvo pastatęs Petro Vai- ; 
čiūno 5 veiksmų komediją ”Nau- i 
jieji žmonės”, kuri su pasiseki- i 
mu praėjo pavasarį tris kartus. ' 
Veikalą pastatė ir režisavo Sta- ; 
sys Pilka, Broniaus Vešotos pa
dedamas. Dekoracijas piešė dai- j 
lininkas Algis Kurauskas, o ga
mino Jonas Kelečius savo dirb- i 
tuvėje. Tada, gegužės karšto- i 
mis dienomis, žiūrovai vis tik : 
pripildė International House te- 1 
atrinę salę per abi dienas. Tre- i 
čiasis spektaklis įvyko kitoje j 
salėje (Mandel House), bet taip i 
pat sutraukė ne mažai žiūrovų.

Kadangi po pavykusios prem- , 
jeros ir dviejų spektaklių visuo
menė dar pageidavo šio pastaty
mo pakartojimo, Lietuvių Teat
ras pasiryžo dar du kartus pa
rodyti "Naujuosius žmones” Chi
cagos lietuviams, kurie nėra jau 
taip labai linkę į teatrinius pa- , 
statymus. Tačiau teatralų nuo- i 
voką neapgavo rengėjų __ ir I
rudens sezono atidaryme abie- ' 
juose spektakliuose Internatio- j 
nal House salė, talpinanti virš i 
500 žmonių, buvo pilna. i

Rudeniniuose spektakliuose • 
vaidino tie, patys aktoriai, tik 
Sakalienės rolę vietoje Petrone- i 
lės Miller-Petravičiūtės, kuri su i 
"Pirmyn” choru išvyko gastro- , 
lems "Linksmojoje Našlėje” į 
Kanadą, pasiėmė buv. Klaipėdos 
Teatro aktorė Ona Petravičiūtė, 
kuri taip pat gerai savo rolę at
liko ir puikiai įsigyveno į savo 
nuodėmingą praeitį, bijodama, 
kad paslaptis neatsiskleistų. .
. Kaip visada puikus ir jautrus 
buvo Stasys Pilka seno grafo 
Butauto rolėje, dar vis tebesva- 
jojąs apie jungtinę Lenkijos — 
Lietuvos valstybę, nuo jūrų iki 
jūrų. Tikro atsargos karininko, 
dabai- ūkininko, tipą sukūrė Ka
zys Oželis, stengiąsis padėti sa
vo kaimynams, pilnas gerų norų, 
išaiškinąs sukčiaus Tutkaus 
malversacijas. Zigmo Sakalo ro- 

;lėje to'”las Jonas Kelečius, pa
rodęs daug jaunatviško užside
gimo ir veržimosi-į idealus. Jo 
mylimoji, o vėliau ir žmona — 
grafaitė Irena (Janina Monku-

Kaip teko nugirsti, Lietuvių 
Teatras yra kviečiamas gastro
lėms į artimesnes kolonijas, o 
taip pat ir į Detroitą bei Toron
tą. Ar ne vertėtų ir kitoms kolo
nijoms, prisiminus, jog "Nau
jieji žmonės” Lietuvoje buvo pobūviams. Nemokamas prista- 
populiariausias scenos veikalas, tymas dieną ir naktį. Atdara ir 
pasikviesti Chicagos Lietuviui 
Teatrą gastrolėms.

PIX BEVERAGE 
rūšių alaus — visoki gaivi

nantieji gėrimai, 
vynas ir šampanas 

(prancūziškas) 
Parengiama vestuvėms, baliams,
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Išrinkit

TEBSEJU
COMMON PEAS COURT 

(Laikotarpis prasideda sausio 3, 1953)

X ANTHONY A. RUTKOWSKI

Išrinkit

WILLIAM H. GEBHART
Kandidatas į

APSKRITIES INŽINIERIUS 
STARK APSKRITIES

DEMOKRATŲ BILETU LAPKRIČIO 4, 1952
....... □ ■ v '

Gerų kelių ir tiltų statytojas, patyręs ir gerai prisiruošęs



iš-

ĮSTAIGOS AUGIMAS!

I

V. JONUŠKAITĖS 
KONCERTAS

pašven- 
atvykęs 
pasitiko 
spaudos

vai. 
Visi 
mū-

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

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.

>
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VYSK. V. BRIZGYS 
' CLEVELANDE

Į naujosios bažnyčios 
tinimo iškilmes -buvo 
vysk. V. Brizgys. Jį 
lietuviai ir amerikiečių
atstovai. Per šventinimo iškilmes 
pasakė pamokslą.

Charekteringa, kad nė vienas 
^iš augštųjų amerikiečių dvasiš

kių, pradedant archivyskupu ir 
baigiant kunigais, per iškilmes 
neužsiminė, kad tai lietuvių pa
rapijos bažnyčia ir lietuvių ar
chitektų, dailininkų ir darbinin
kų pastatyta. Tuo tarpu Cleve
lando amerikiečių spauda tą la
bai gražiai iškėlė.

Į šventinimo iškilmes susirin
ko virš 1000 asmenų. Nemaža 
dalis negalėjo į bažnyčią patekti 
ir esant šaltam orui grįžo 
kilmių negirdėję.

įvyksta spalio mėn. 2G d. 7 
vakare Mažajam Teatre, 
clevelandiečiai raginami šią 
sų menininkę pagerbti savo at
silankymu.

Biletai gaunami Dirvoje, Mu- 
liolio įstaigoje, Spaudos kioske, 
pas platintojus. Sekmadienį Dir. 
va bus atidaryta nuo 10 iki 12 
vai., kad vis pavėlavusieji galė
tų biletus nusipirkti. Biletai bus 
pardavinėjami ir prie įėjimo.

P. ŽIORIO GIMTADIENIS

Spalio 18 d. Clevelando lietu
vių veikėjui Pijui žiūriui suką- 
ko 58 m. amžiaus. Ta proga jį 
pasveikinti, Avon Lake, susirin
ko giminės, draugai ir globoti
niai,'jų tarpe — St. Barzdukas, 
J. Staniškis su žmonomis, brolis 
F. žiūrys, jaunystės draugas 
Just. Miščikas, V. A. Braziulis, 
E. Karnėnas, G. Gudėnas.

ČIURLIONIO ANSAMBLIS

šį sekmadienį dainuoja Vincės 
Jonuškaitės jubiliejiniame kon
certe Mažojo Teatro salėje 
(Public Auditoriupi).

Lapkrižio 22 d. Ansamblio mo
terų choras, su kanklių orkestru, 
koncertuoja Lietuvos kariuome
nės minėjime.

Gruodžio 7 d. Ansamblis yra 
pakviestas Federal Women Club 
pobūvin Statler Hotel.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Bostono skyrius kviečia An
samblį koncertuoti Bostone ir 
Worcester 1953 m. vasario mėn.

HYPATIJOS YČAITĖ S IR 
JURGIO PETKAUS

- VESTUVĖS

Hypatija E. O. Yčaitė ir Jur
gis Petkus spalio mėn. 18 d. su
situokė Evengelikų Reformatų 
bažnyčioje, Chicagoje. Pastoviai 
apsigyventi išvyko į Los Ange
les, Calif. Jaunavedžiams linki
me gražaus gyvenimo.

IŠVYKO ATOSTOGŲ

Aleksas Banys išvyko į Nia
gara Falls pas brolį praleisti 
vardines, žada tarp draugų pa-Į, 
rinkti Balfui aukų.

GYDYTOJAS 
JONAS SUKAREVIČIUS

f

CLEVELANDIECIAMS
Spalio 26 d. 11:30 vai. lietuvių 

salėje šaukiamas pirmasis pir
mosios Clevelando apylinkės su
sirinkimas šia 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.

šiai apylinkei tuo tarpu pri
klauso visi Clevelande ir jo prie
miesčiuose gyveną lietuviai, tad 
jie turi teisę susirinkime daly
vauti.

Rinkimuose dalyvauti gali 18 
metų sulaukę.

Kandidatus j apylinkės valdy
bą gali statyti kiekvienas ren
kamojo amžiaus lietuvis ir Cle
velando lietuvių organizacijos.

Kandidatai pasiūlomi raštu ir 
iš anksto, šiam reikalui Rinki
mų Komisijos nariai budės: 
spalio 23-25 d. 6-8 vai. po pietų 
lietuvių svetainėj ir rinkimų 
dieną nuo 10 vai. lietuvių salėj.

Toliau viskas priklauso 
nuo jūsų. Todėl:

1. statykite kandidatus,
2. sutikite kandidatuoti,
3. atvykite į susirinkimą rink

ti.

SPORTININKŲ VAKARAS

Sportininkų išvykos į Chica- 
gą išlaidoms padengti, LSK žai
bas rengia linksmą šokių vakarą, 
kuris įvyks lapkričio 1 d. (šeš
tadienį), 7 vai. vak., lietuvių 
salėje. Tikimasi, kad clevelan
diečiai savo gausiu atsilankymu 
parems sportininkus.

ATIDARĖ NAUJĄ SVETAINĘ

Cleveland Trust banke dirbęs 
Edvardas Steponavičius neseniai 
nupirko buvusią Stepšis cafe, 
esančią 987 East 79 gatvėj. Nu
pirkęs šią kavinę E. Steponavi
čius iš Cleveland Trust tarnybos 
pasitraukė ir nori atsidėti jos 
pagerinimams.

JAUNIMO VAKARAS
Tradicinis jaunimo- vakaras, 

kuriame pasirodys įvairių sričių 
mūsų jaunieji menininkai, įvyks 
lapkričio mėn. 9 d. Lietuvių sa
lėje. Rengia Lietuvių Kultūros 
Fondas.

Paskutinioje egzaminų sesijo
je gydytojo praktikos teises ga
vo Jonas Sukarevičius. šiomis 
dienomis gydytojo kabinetą jis 
atidarė 1252 East 82 St.

Dr. J. Sukarevičius yra gimęs 
Aukštaitijoje. Gimnazijos moks, 
lūs baigė Ukmergėje. 1927 m. 
įstojo j medicinos fakultetą ir jį 
baigė 1932 m. Tais pačiais me
tais buvo paskirtas dirbti į Tbč 
sanatoriją Panemunėje. Po dvie. 
jų metų buvo paskirtas Seinų 
apskrities ligoninės vedėju. Vė
liau persikėlė i Ukmergę, kur 
buvo paskirtas apskrities gydy
toju.

Karo aplinkybėse, kaip ir 
dauguma tremtinių, Dr. Sukare
vičius atsidūrė Vokietijoje. Gy- 

•dytojo darbą dirbo vienam Dres- 
deno priemestyje. Vėliau dirbo 
Frankfurto universiteto kliniko
se pas prof. Alvin. Drauge savo 
žinias gilino pas garsų širdies 

/ligų specialistą prof. Weber. Pa
skutinius dvejus metus dirbc 
Būtzbacho emigracinėj sveika
tos tikrinimo komisijoj.

•Į JAV Dr. Sukarevičius atvy
ko 1949 m. Atlikęs praktiką ir 
išlaikęs valstybinius egzaminius 
iš naujo medicinos praktiką pra
dėjo Clevelande.- ’

Priimimo valandos nuo 10 iki 
1 vai. ir nuo 4 iki 8 vai. vakaro: 

^Telef. SW 1-5Š55.

S.L.A. 14-JI KUOPA

Paskutiniame susirinkime, 
įvykusiame 1952 m. spalio mėn. 
7 d., aptarusi savus reikalus, 
nutarė prisidėti prie žinomo lie
tuvių tautos veikėjo prof. My
kolo Biržiškos pagerbimo, jo 
amžiaus '70-ties metų sukaktu
vių proga. Kuopa iš savo kasos 
paskyrė $25.00 dovaną, o iš narių 
dar aukų surinkta $15.50, tuo 
būdu susidarė $40.50, dovana. 
Aukojo šie kuopos nariai: Peč- 
kus Zigmas $2.00; Baranauskas 
Feliksas, Brazauskas Jonas, Bra
ziulis Vytautas, Meri Jonės, Juo. 
zapaitis Antanas, Miščikas Jus
tinas, Praškevičius Antanas, 
Polteris Jonas, Vilčinskas Juo
zas, Vildeniškienė Jieva, Zdanys 
Antanas, židžiūnas po $1.00; 
Mikalina Dunduraitė, čėsna Jur- 

’ gis ir žiūrys Feliksas po $0.50.
Prof. Mykolo Biržiškos pager- 

’ bimo reikalą susirinkime iškėlė 
■ S.L.A. 14-sios kuopos senas vei- 
’ kėjas Antanas Zdanys.

ALBERT S. PORTER, Cuya
hoga apskrities inžinierius, savo 
gyvenime yra pastatęs, taisęs- ir 
užlaikęs daugiau kaip 250 tiltų 
ir 1200 mylių miestų ir mieste
lių gatvių. Kaip kelių autoritetas 
ir turįs praktikos 27 metus, jis 
vra tinkamiausias perrinkti' į 
Cuyahoga Apskrities Inžinierių.

KONGRESMANAS ROBERT 
CROSSER. Nuo 1930 metų be
darbės laikotarpio gyvenimo ly
gis buvo efektyviai keliamas tik 
tinkamiems valdžios pareigū
nams tvarkant tuos reikalus; be 
jų ta krizė gal būtų užsitęsus 
iki dabar. Kongresmanas Robert 
Crosser yra vienas iš jų. Jis jau 
36 metus puikiai atstovauja 21 
Distriktą Kongrese. <Įo išrinki
mu socialinis teisingumas vėl ga
lės tęstis.

------------------------------------

Ar jau 
įstojai į 

VILTIES 
draugiją?

Patark ir kaimynui,

kad prenumeruotų

DIRVĄ

7
. TEISĖJAS LOCKtVOOD 

TIIOMPSON baigė Ilavvard- 
School of Laiv ir 1926 m. pra
dėjo valdžios tarnybą Karo se
kretoriaus raštinėj. Per Karą 
jis įstojo į aviaciją, kur gerai 
pasižymėjo. Grįžęs įsteigė savo 

iki 1952 m., 
Lousche jį

PARDUODAMI NAMAI

KORTAVIMO VAKARAS

jau

A. RHODES.

REIKALINGA MOTERIS

IŠKAMUOJAMAS KAMBARYS

ilgesniam laikui, ligonei staugti 
Teirautis; CE 1-64C9 po (i vai. 

vakaro.

Vienam ar dviem asmenim 
gali būti ir nedidelė šeima. 
Kreiptis: 8715 Meridian Avė.

PARDUODAMI NAMAI .
Superior ir East 91 St., 7 kam

barių, du garažai. Prašo $8,500.
*

Decker, netoli East 81 St., la
bai puikus vienos šeimos, gaso 
šildymas, 3 garažai. $9.000.

*

Labai puikus, dviejų šeimų, 5 
ir 5 kambariai. Kaina $12,500.

Ray Nausner
UL 1-3919 LI 1-9216

11809 St. Clair

raštinę ir ją tvarkė 
kai Gubernatorius 
paskyrė į Court of Appeals už
pildyti laisvą vietą. Tai yra tik 
viena iš daugelio jo gautų vietų 
ir Thampson tikisi ten pasilikti, 
tai yra būti perrinktas. Darbo valandos nuo 9:30 iki 3:00 vai.

Trečiadieniais iki 12:00, šeštadieniais iki 1:00 vai.

..

IŠNOtaUOJAMAS kambaryj? 
ERDVIAME NAME

i Kreiptis: 1380 Ansel Rd., po
6 vai. vakaro.

POLITINIO KLUBO 
MITINGAS

šių metų laukričio 2 d. 11:30 
vai., tuoj po mišių, Amerikos 
Lietuvių Politinis Klubas rengia 
Lietuvių salėje, Superior Avė. 
6835, priešrinkiminį mitingą. 
Lietuviškoji visuomenė maloniai 
kviečiama atsilankyti. Įėjimas 
nemokamas.

Lietuvių salėje, sekmadienį, 
spalic 26 d. 4 vai. Lietuvių Mo
terų Atjautos Klubas rengia 

KORTAVIMO VAKARĄ.
Bus dovanos. Po kortavimo šo
kiai.

Kviečiame dalyvauti ir visus 
naujuosius ateivius.

TEISĖJAS ANTHONY A. 
RUTKOWSKI, dabar Likerio 
Kontrolės Ohio . Departąmento 
Enforcement vadas, mėgins bū
ti išrinktas į Common Picas 
Coiirt. Po daugelio įvairių vals
tybės tarnybų šis prityręs tei
sėjas turėtų būti išrinktas į Cu
yahoga Apskrities Cammon 
Pleas teisėju laikotarpiui 
sausio 3, 1953" m.

Dviejų šeimų. 5 kambariai 
žemai, 4 antram augšte. Didelis 
sklypas, 3 garažai. Namas East 
65 St. Kaina $10.500.

Dviejų šeimų. 5 ir 4 kamba
riai. Namas East 66 St. Kaina 
$6.500.

Kreiptis: P. P. Muli.olis, 
6606 Superior, telef. UT 1-234

JOSEPH T. FERGUSON yra 
vienintelis tinkamas žmogus 
Valstybės Inspektoriaus vietai, 
nes jis yra gerai žinomas savo 
ištikimumu, teisingumu ir geru 
darbu kaipo Ohio Treasury sar
gas. Todėl, kai eisite lapkričio 4 
dieną balsuoti, žinokite kas jums 
gali geriausiai patarnauti.

PARDUODAMAS NAMAS
Namas, yra 1345 East ,89 St. 

8 kambariai, gaso šildymas, ga
ražai. Su visais įrengimais. Par
siduoda už 10,800. Tuoj galima 
užimti.
C! G. O BelI, KE 1-6367 (44)

IŠNOMUOJĄMAS KAMBARYS
Moteriai'arba nedidelei šeima, 

be vaikų.
Kreiptis; 8909 Columbia. 

Telef. :MU 1-7353 .

RA Y T. MILLER. J R. dabar 
negalįs pats vesti priešrinkimi
nių garsinimų, nes tuo tarpu 
tarnauja kariuomenėj ir yra sto
vykloj vakaruose. Demokratas 
kurio tėvas yra demokratų aps
krities pirmininkas, jis tikisi bū
ti išrinktas į Statė Legislatūrą.

1
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Pay More ?
CLEVELAND TRUST
PERSONAL LOANS

ARE LOW-COSJ
EASY TO ARRANGE

kandi
datas į Valstybės Inspektorius 
(Auditor) raštinę, dabar Colum- 
bus miesto mayoras, pasižymėjo 
kaip geros širdies ir teisingumo 
mažoms grupėms žmogus. Per 
devynis metus būdamas valsty
bės sostinės Chief Esecutive, jis 
stengėsi ir pasiekė padaryti 
miestą geresne vieta gyventi vi

THE SUPERIOR SAVINGS 
AND LOAN ASS’N.

6712 Superior Avė. HI

Cleveland, Ohio

moncrief
šildymo ir

ORO VĖSINIMO SISTEMA

G A S A S
ALIEJUS
ANGLIS

z

P J KEJRSIS
716 Society for Savings Bldg.*—Cleveland, Ohio

OFISO TELEF.: MAin 1-1773. REZIDENCIJA: PENINSULA 2521

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

Sutaisau paskolas pirmo morgečio Pnlnmnvim»-» 
pH-niitiinjuma. Kreipkitės j mane telefonu arba asmeniškai.

Nesibaigiančiam teisingan 
iksliam ir ekonomiškam pata 
■avimui perrinki! JOSEI’H D 
51VEENEY lapkričio 4, 1952 n 

i Cuyahoga Apskrities šerife 
lo ankstyvesnis apmokymas i 
patyrimas yra geriausias jrody 
mas jo tinkamumo į tą svarbi, 
vietą.

DVIEJŲ ŠEIMŲ NAMAS
Kiekvienai šeimai gražūs < 

kambariai, šildymas garu, gra 
žus sklypas, naujas stogas ii 
stogo vandentekiai. Namas Dib 
ble

LO

Avė. •
Ritley Realty Co.

1.-1962 SK 1-6868
(44)

NAMŲ REMONTAS, DAŽYMO 
BEI DEKORAVIMO DARBAI

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

(52)

Pilnai padengta apdrauda UTab 1-4515

WM. PAINT5NG CO.
WM. DEBESIS

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

WiEke!ss Funera! Home
Valdžios pripažinta laidotuvių direktorė 

Aldona ^Vilkelis - IVirby
Pilnas laidotuvių patarnavimas

—HAMMOND-VARGONAI I*ER ŠERMENIS—

SUPERIOR AVĖ. HEnderson 1-9292

JAKUBS & SON 
FUNERAL FOME

Vėsinamas oras Jūsų (togumui*

■ Della Ej Jakubs & Wiiuain J. Jakubs.
Lic'ensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai

25 metai simpatingo ir rimto patarnavimo •
6621 Edna Avenue ENdicott 1-1763

ir.surar.ee
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New Yorkas laukia Clevelando Ąžuolų
("Dirvos” korespondento New Yorke)

New Yorke lietuviai turi me
ninių pajėgų. Jei ne čia pat, tai 
netoli gyvenančių, 
notc,—savo krašte

si .,L—~

KODĖL CLEVELANDIEC1AI?

D 1 R V X

organizacijų veikla
Įsteigtas ALTS skyrius 

Elizabethe
Šį sekmadienį, spalio 19 d., 

Elizabethe, N. J., įvyko Am. 
Liet. Tautinės Sąjungos sky
riaus steigiamasis susirinkimas. 
Į naujo skyriaus valdybą išrink
ti Zenkus, Vyliaudas ir Dvarec- 

skyrių pasveikino 
valdybos narys A. 
Newarko skyriaus 
New Yorko 1 sk

Bet, kaip ži- 
pranašu ne-

Dabar čia. tuo tarpu "tyliai 
tyliai, palengvėle” sklinda gan
das. kad atvyks iš Clevelando. .. 
astuoni ąžuolai! Tai yra Cleve- 
lande, Pittsburghe ii’ net Chica
goj jau pažįstamas, Juliaus Ka
zėno vadovaujamas, vyrų okte-1 
tas (dvigubas kvartetas), kaip 
girdėti. neseniai priėmęs 
"ĄŽUOLO” vardą.

KOKIA PROGA?

Clevelando "Ąžuolų” laukiame 
lapkričio 23 dieną. Vadinasi, 
aišku: Lietuves Kariuomenės 
šventė.

šios šventės minėjimą rengti 
iniciatyvos ėmėsi Amerikos Lie
tuvių Tautinės Sąjungos 1-asis 
skyrius, pirmininkaujamas J. 
Ginkaus. žinoma, tuojau kilo 
klausimas, kodėl "civiliokų” or
ganizacija imasi tokio darbo? 
Atsakymas buvo paprastas, kaip 
geriau tinką — ar kad sukak
tuvininkas pats sau rengia su
kaktuvių iškilmes, ar kad kiti 
tuo pasirūpina? ALTS skyrius 
jautėsi, kad visiškai vietoje bus. 
jei jis šia savo iniciatyva pareikš 
savo nuoširdžią pagarbą Lapkri. 
čio 23-sios sukaktuvininkams.

Tačiau, kad viskas būtų, kaip 
priklauso, iniciatoriai kreipėsi ir 
į čia esamas glaudžiau su ka- 
liuomene susijusias organizaci
jas. Ir susidarė graži talka: į 
rengimo komisiją davė savo at
stovus Lietuvos karių Ameriko
je sąjungos "Ramovės" vietinis 
skyrius, Amerikos Lietuvių le
gionas ir Amerikos Legiono 
"Memorial” postas. Pradininkai 
rūpinasi finansiniais reikalais, 
(o reikalai nelengvi!), bet pačiu 
minėjimo turiniu rūpinasi lygiai 
visi, ir visi dalyvauja minėjimo 
programos bei iškilmių tvarkos 
nustatyme.

NE VIEN CLEVELANDO 
ĄŽUOLAI

Rengimo komisija sako, kad 
minėjimo koncertinei daliai ji 
būtinai norėjo turėti ką nors 
tokio, kas specialiai tiktų ka
riuomenės šventei. Saldžiomis 
liaudies dainelėmis ar operų ari
jomis čia nepasirodysi. Surinkus 
informacijas apie turimas gali
mybes, buvę.prieita išvados, kad 
niekas taip gerai tokios dienos 
minėjimo programai netinka, 
kaip Clevelando "Ąžuolai". Laik
raščiuose pasirodžiusieji atsilie
pimai apie jų dainavimą ir jų 
programą svarbiausi to liudinin
kai. Patys vyrai, kaip ąžuolai, 
ir dainuoja tikrai vyriškas, ka
rių dainas. Buvo apklausinėti ir 
liudininkai ... Jų "parodymai” 
buvę toki: nebuvo atsitikimo, 
kad po "Ąžuolų” koncerto pub
lika būtų nesusijaudinusi, būtų 
nepakilusios nuotaikos.

Rengėjų skeptiškasis sparnas, 
žinoma, tuoj pakišo abejojimą. 
Sako: "Gerai, tikim, kad ir pas 
mus publika bus labai paten
kinta ir gal net laiminga juos 
išgirdusi. Bet tiktai tie, kurio 
ateis į minėjimą. Bet kaip pa
daryti, kad ateitų? Didelė rizi
ka — aštuonis ąžuolus iš tolimo 
Clevelando parsitraukti, kada 
transportas toks brangus ..."

Labai atsiprašom clevelandie- 
čius, bet turim prisipažinti, kad 
ne vien jų laukiame. Laukiame 
atvykstančio ir dar vieno ąžuolo 
iš Chicagos: pagrindiniu kalbė
toju minėjimo iškilmėse yra pa
kviestas generolas P. Plechavi
čius, kuris jau pranešė pakvie
timą primas ir atvyksiąs.

Apie gen. Plechavičių New 
Yorko lietuviai, kaip ir kiti, yra 
daug girdėję, bet, nors jis pro 
Necv Yorką yra pravažiavęs, bei 
jame lankęsis, ilgesniam laikui 
čia nebuvo sustojęs ir retam 
kam čia teko jį asmeniškai su
tikti. Todėl susidomėjimas dide
lis. Kas be ko, prisimenamos 
visokios kontroversijos dėl ge
nerolo, bet jos šiandien nebe
atrodo labai aktualios. Kiekvie
nu atveju, gen. Plechavičius dau
gelio mintyse yra garsus asmuo 
ir retas kas nesidomi jį asme
niškai pamatyti bei išgirsti jo 
žodį. Jis čia kalbės, kaip vienas 
iš žymiųjų asmenybių Lietuvos 
kariuomenės kūrimosi ir kovų 
dėl nepriklausomybės laikais.

Visdėlto optimistai nugalėjo 
pesimistus, ir su "Ąžuolais" su
sitarta. Gandas apie generole 
Plechavičiaus ir Clevelando Vy
rų 
jau

Okteto "Ąžuolo” atvykim; 
išeina į viešumą.

TIKRA ŠVENTĖ

kas. Naują 
ALTS centro 
S. Trečiokas, 
pirm. Dilys,
nariai V. ir E. Rąsteniai. Orga
nizaciniame susirinkime pasida
linta mintimis apie skyriaus 
steigimo prasmę. Netrukus nu
matomas kitas susirinkimas, ku
riame valdyba patieks skyriaus 
veikimo planą.

Keturių minėtų organizacijų 
komisija trečiadieniais posė
džiauja ir darbais skirstosi, ap- 
svarstydami visas šventės smul
kmenas. Pirmoji iškilmių dalis 
numatoma ’ Angelų Karalienės 
parapijos bažnyčioje, kur bus 
11 vai. pamaldos už žuvusius dė! 
Lietuvos laisvės. Minėjimas ir' 
koncertas bus 4 vai. p. p. 
SCHWABEN HALL, Brooklyne 
(474 Knickerbocker Avė.), kur 
numatoma ne tik gen. Plecha
vičiaus kalba ir koncertas, bet 
taip pat ir kitos atitinkamos 
iškilmės: vėliavų apeigos, kovo
tojų dėl Lietuvos laisvės pager
bimas ir atitinkamų pareiškimų 
priėmimas, kurie, tikimasi, tar
pininkaujant "Amerikos Balsui” 
bus perduoti ir i Lietuvą, žodžiu 
sakant, New Yorko Lietuviai tą 
dieną’ tikrai numato atšvęsti, 
kaip Lietuvos kariuomenės ir 
visų dėl Lietuvos laisvės kovo
tojų pagerbimo šventę.

• D. T.

Mums reikia
Lietuviškos Enciklopedijos

Mūsų spaudos apžvalga
t

Dėl sumanymo atgaivinti en
ciklopedijos leidimą Amerikoje 
pasigirdo ir priešingų balsų. Tuo 
reikalu Drauge pasisakė dr. J. 
Balys ir dr. Kučas. Dr. J. Balys, 
tarp kitko, rašo:

"Mums reikia enciklopedijos, 
duodančios tokius dalykus, ku
rių jokiose enciklopedijose sve
timomis kalbomis nerasime, ar
ba ten bus tik trumpos ir ne
tikslios žinios. Trumpai ir aiš
kiai kalbant, mums reikalinga 
tik tokia enciklopedija, kuri bū
tų parengta vaduojantis šitokiu 
dėsniu: viskas apie Lietuvą ir 
lietuvius visame pasaulyje ir vi
sais laikais ...

Gal kai kam atrodys, kad iš
leisti kelių dešimčių tomų lietu
višką enciklopediją būtų didelis 
patriotinis darbas ... Mano nuo
mone, leisti pinigus spausdini
mui lietuviškai išverstų straips
nių iš visokių enciklopedijų sve
timomis kalbomis būtų .tiesiog 
nusikaltimas, kai nėra iš kur 
paimti lėšų tokios pirmaeilės 
svarbos kultūriniams darbams, 
kaip mūsų tautosakos ar orgi- 
nalių mokslinių lituanistikos vei
kalų išleidimas.’’ (Draugas, Nr. 
239).

Iš tikrųjų, reiktų apie tai pa
galvoti šio sumanymo organi
zatoriams, kad nereiktų pusiau- 
kėlyje sustoti...

VILNIAUS BYLA 
NEBAIGTA...

"Dvidešimts ‘metu vedę

Sambūris Chicagoj 
rengia iškilmes

dinį. Vieningai sumanymui. pri
tarta ir pažadėta jį paremti. 
Jubiliejinės šventės programą 
referavo vicepirm. A. Siliūnas.

Mūsų vidaus politinių aktua
lijų pranešimą pateikė J. Paplė- 
nas.

Sueigos pirmininkas M. Šim
kus, reziumuodamas diskusijose 
iškeltas mintis, pareiškė viltį, 
kad Sambūrio nariai uoliai pa
rems Sambūrio valdybos projek
tus ir veikliai prisidės prie kor- 
porantiškos dvasios stiprinimo 
ir prasmingų tradicijų išlaiky
mo.

Sueigai sekretoriavo V. Bag
donas. J. R.

. Tautinių korporacijų Chicagos 
Sambūrio spalio 18 d. sueiga nu
tarė lapkričio 15 d. surengti iš
kilmingą Neo-Lithuanijos korp.

, 30 metų sukakties- minėjimą 
( Lietuvių Auditorijoje. Ta pačia 
. oroga bus atšvęsta ir 3-ji Sam- 
. būrio šventė. Sukakties proga 
ji bus pamaldos, iškilmingas po

sėdis, meno programa ir pobū
vis. šventėje dalyvaus Sambūrio 
nariai su artimaisiais, draugin
gų korporacijų ir organizacijų 
atstovai ir svečiai.

Sambūrio pirmininkas S. šve
das, pranešęs apie Sambūrio 
praėjusių 6 mėn. veiklą, pain
formavo apie New Yorko Sam
būrio sumanymą Neo-Lithuami- 
jos sukakčiai paminėti išleisti 
iliustruotą ir dokumentuotą lei-

BLAIVI GALVOSENA

Sambūrio šventė 
New Yorke

Tautinių Akademinių Korpo
racijų Sambūris Ne\v Yorke šių 
metų lapkričio mėn. 9 dieną,. 3 
vai. 30 min. po pietų minės Sam
būrio 3-jų metų ir Korporacijos 
Neo-Lithuania 30-ties metų įsi 
steigimo sukaktis.

Minėjimo programoje iškil
mingas posėdis, meninė dalis, o 
po to alutis-vakarienė.

J minėjimą kviečiami filiste
riai. korporantai. visų draugiš
kų korporacijų nariai ir jų sve
čiai.

Minėjimas įvyks Alliance Hali, 
195 Grand Street, Brooklvn, N. 
Y.1

ALTS susirinkimas 
Detroite

Amer. Liet. Tautines Sąjun
gos 4-to Skyriaus svarbus susi
rinkimas įvyks lapkričio (Nov.) 
2 d., sekmad., 12:30 vai. po piet. 
Šv. Antano parapijos mokyklo
je, 25th St. ir Vernor Highway.

"Tačiau bene svarbiausias ir 
praktiniam gyvenimui reikšmin
giausias skirtumas kaip tarp at
skirų žmonių, taip ii- tarp atski
rų grupių yra tas, kad vieni turi 
ne tik doktrinas ir programas, 
bet ir politinių bei socialinių ar 
ekonominių dogmų, tikriau pse- 
udodogmų, kurios jiems yra ne
tinkamos. Tokios yra, pvz., eko
nominio materializmo ar klasių 
kovos dogmos. O krikščionių

Bostono ALTS remia 
gimnaziją

tinę kovą dėl Vilniaus, šiandien 
mes kažkaip aprimome, tarytum 
jo problemos jau nebūtų. Net 
spaudoje retai kada beužtiksi 
kokią pastabą dėl jo, o iš politi
kų sferų dar rečiau ką užgirs
tame. Argi jau tos problemos 
nebebūtų?...

Vilniaus byla tebėra kompli
kuota ir nebaigta. Nejaugi mes 
ją pamiršome ir nemanome, kad 
vieną kartą ji iškils? Nejaugi 
tada lakstysime nežinodami uz 
ko griebtis? Nejaugi mes tega
lime svarstyti tik tai, ką bėga
mieji reikalai iškelia, o negali
me numatyti rytdienos?” f Tė
viškės žiburiai, Nr. 40).

TAI BENT PAGARBINIMAS

Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos Bostono Skyriaus na
riai įsipareigojo šelpti vieną 
Diepholzo lietuvių gimnazijos 
mokinį, siunčiant jam 20 dole
rių kas mėnesį. Rėmėjais yra: 

Andriušis, P. Bliumas, 
Rj Gasiūnas, Dr. 

Kasmauskas, 
Latvėnas, L. Lendraitis, Dr. 
Liauba, A. Matijoška, S. Minkus, 
S. Mockus, JL- Nikolskis, A. 
Strockis, A. ščiūka, J. Vaičjur- 
gis, V. Vakauzas, B. Veitas, R. 
Veitas, A. Vileniškis ir Ig. Vi- 
leniškis.

V.
Bričkus,

tarpe yra vis dar gerbėjų kitos ' Kalvaitis, .J,
pseudodogmos, kurią galima iš
reikšti lotynišku priežodžiu: 
ųuod licet Jovi non licet bovi, o 
lietuviškai -—• kas galima man, 
negalima tau. Iš kitos pusės, yra 
žmonių, kurie pseudodogmomis 
savo veiklos negrindžia, kurie 
atviromis akimis žiūri į gyveni
mą, kurie gyvena nusistatymu, 
kad ne žmogus subatai, bet su- 
bata žmogui, kad vienintelė vi
suomeninio gyvenimo dogma tė
ra pats žmogus, jo nelygstama 
vertybė ir kiekvienas žmogus — 
tiek katalikas, tiek protestantas, 
'.ydas ar graikas”. (L. Dambra, 
Tėviškės žiburiai, Nr. 41).

Vyt. Gedrimas

VILTIS

LAUKIA

JŪSŲ TALKOS!

ĮSTOK Į

VILTIES
DRAUGIJA

RAY T. MILLER, JR.
D E M O K R A T A S

Ateitininkų Federacijos nauje 
vado išrinkimo proga, Drauge 
vedamajame tarp kitko, randame 
tokius šlovinimus:

"Simas Sužiedėlis, grįždamas 
iŠ L.R.K. Federacijos kongreso 
Detroite, užsuko Clevelandail, 
kur iš inž. dr. A. Damušio par
ėmė vyriausio ateitininkų fede- 
racijds vado 'pareigas. Linkint 
naujam ateitininkų federacijos 
vadui visokios Dievo palaimos, 
reikia pasidžiaugti, kad Sirnas 
Sužiedėlis šioms augštoms pa
reigoms yra ypatingai Dievo 
Apvaizdos pašauktas. Tiek vi
suomeninė, tiek mokslinė ligšio
linė jo veikla, tiek gilus jo reli
ginis įsisąmoninimas, pilnai pa
teisina tą pasitikėjimą, kurį jam 
parodė jo rinkėjai...." (V. Bgd., 
Draugas, Nr. 240)

yOTETU£$pAY;HoyaBi9$2

For Rcpresentative to 
Congrėss (22nd District) 

(Votc for not more than or.c)

X F2ANCE3 P. BOLTON
REPUBLICAN

RHODES
VALSTYBĖS INSPEKTORIUM

Jo buvimas tris kartus Columbus mayor 
yra įrodymas jo galimybių ir teisingumo 
viešam patarnavimui.

BALSUOKIT Už... K
JAMES A. RHODES

Geresniems keliams • saugesniams vieškeliams

Perrinkit, ..

ALBERTĄ S.

PORTER
Jūsų .

COUNTY INŽINIERIUM
' II pasaulinio karo veteranas

}

ALBERT S. PORTER


