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Cleveland, Ohio

Su pavasario nauja gyvybe 
švenčiame džiaugsmo šventę Ve
lykas, Kristaus iš mirties prisi
kėlimo metinį paminėjimą.

Velykos! Džiaugsmin
gai skamba ir gaudžia bažnyčių 
varpai. šventiškai nusiteikę 
žmonės skuba į bažnyčias. Kaip 
norėtų “ ir lietuvio širdis savo 
džiūgesiu pritarti tiems reiški
niams. Tačiau, kaip rūstus žai
bas giedrąją nuotaką perskrio- 
džia liūdnas prisiminimas tau
tos nedalia, šis prisiminimas liū
desiu suspaudžia lietuvio širdį 
ir mes pasijuntam lyg tos Evan
gelijoje minimos moterys: "Kas 
atris mums akmenį nuo kapo 
angos”? Mor. 16. 13. .žmonės 
norėjo nužudyti tiesos ir meilės 
skelbėją. Uždarė Jį kape ir ant 
kapo angos užrito akmenį.

Šiendielią ir mūsų tautos ran
kos ir kojos yra surištos ir už
ristas priespaudos akmuo. Dau
gelis mūsų, keliaudami tremti
nio keliu klausiam: kas šį sun
kų akmenį nuris nuo mūsų šir
dies ir nuo mūsų tautos kapo an
gos?

Moterų dejonę Velykų rytas 
pakeitė džiaugsmu. Jos išvydo 
akmenį nuo kapo angos nuristą 
ir Kristų prisikėlusi žmonijos 
laimei ir džiaugsmui.

Velykos yra pergalės šventė 
gėrio prieš blogi, tiesos prieš ne
teisybę ir gyvenimo prieš mirtį. 
Kristus savo iš mirties prisikė-

šią savaitę Vilties-Dirvos na
mams savo aukas atsiuntė šie 
skaitytojai:
Puplesis P., Cleveland ....$5.00 
Ivanauskas Br., McHenry 3.00 
Tupčiauskas V., Joliet .... 3.00 
Anscott J., San Matės .... 2.00 
Merkys J., Hartford ....... 1.00
S. C., Detroit ..................  5.00
D. K., Philadelphia ....... 5.00
Šiaučiūnas St., Johnson .... 5.00 
Musteikis A., Detroit ....... 5.00
Paškevičius J., Elgin ....... 2.00
Vaicekonis J., Chicago .... 2.00 
Bernotas J., Elizabeth ....... 1.00
Smagrauskas A., Dearborn 2.00 
Narvydas Pr., Brooklyn .... 2.00 

limu, atnešė laidą tiesos prisikė
limui. Velykos ir lietuviui yra 
padrąsinimo ir stiprybės šventė. 
Kiek daug suraminimo, džiaugs
mo ir vilties Velykų šventė tei
kia ir lietuvio širdžiai.

Apie vieną karžygį yra išli
kęs toks pasakojimas. Tas kar
žygys buvęs nepaprastos drąsos 
ir narsumo karys. Todėl jam bu
vo leista suruoštoje procesijoje, 
Kristaus karsto bažnyčioje, pir
mam įžiebti savo žvakę. Tas kar
žygys pirmas užsižiebęs žvakę, 
padarė įžadą savo žvakės ' ugnį 
parvežti į savo gimtąjį kraštą. 
Labai sunku buvo karžygiui 
įvykdyti didįjį įžadą. Tūkstan
čiai kliūčių trukdė, tačiau jis 
tas kliūtys nugalėjo ir savo įža
dą įvykdė.

Lietuvis Velykų šventės pro
ga, kaip tas karžygys, turi įžieb
ti ugnelę, tik ne žvakės, bet sa
vo krašto meilės. Saugoti ir kur
styti, kad jos niekas neužgesin
tų, kad krašte subiręs vergijos 
uola ir išauš Velykų rytas. Ve
lykų ryto saulutei „tekant vėl 
skambės visas mūsų kraštas: 
"Kėlės Kristus, mirtis krito" 
Alleliuja! Tada, kartu su liku
siais Tėvynėje, su giedriuoju 
velykiniu džiaugsmu, galėsim 
tarti: "Tai diena, kurią padarė 
Viešpaties, linksminkimės ir 
džiaukimės joje". Ps. 117. Alle
liuja!

Kun. Z.
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Klevaitis J., Chicago .......
Oželis K. prof., Manteno 
Krulikas K., Brooklyn .......
Abromaitis V., Baltimore 
Kuohts Aug., Toronto .......
Rėkus Balys, Cleveland .... 
Andriuškevičius J.,

Brooklyn......................
Žukauskas Pr., tVaukegan
tVilliam P. P., Yakima .... 2.00 
Braziulis VI., Cleveland .... 
Trinka Ad., Campaign.......
Janušauskas V., Canada .... 
"P., Cleveland ......................
Ignatavičius St„ Cleveland 
Bitėnas H., Elizabeth .......
Paulonis J., Baltimore.......
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1.00

• Vokietijoje britai buvo areštavę tariamus 6 nacių vadus. 
Po tardymų, neradę kaltės, visus paleido.

• Yra žinių, kad Maskva, Švedijai tarpininkaujant, tiria 
sąlygas baigti šaltąjį karą.

• Rusija leido vienai savaitei iš JAV atvykti laikraštininkų 
grupei. Dar nežinia ar jie ten nors kiek turės lasvės, ar bus paro
dyta tik propagandinės įstaigos.

• Kenijoj Mau Mau teroristai vėl atnaujino persekioji
mus. Išskerstas 150 gyventojų kaimas.

• Korėjoje vyko didelės kautynės dėl Baldy kalno. Abiejose 
pusėse didelės aukos. Kalnas ėjo iš rankų į rankas, ko] vėl už
valdė amerikiečiai.

• Olandijos karalienė ruošiasi aplankyti: Daniją, Švediją 
ir Norvegiją.

• Bohlen pagaliau patvirtintas JAV atstovu į Maskvą. Bet 
skyrimui yra daug prieštaraujančių ir tas įneša į valdančiųjų tar
pą nepasitikėjimo šešėlį.

• Iš Čekoslovakijos vėl pabėgo į Vokietiją keleivinis lėk
tuvas. G keleiviai paprašė prieglaudos. Lėktuvas nebus gražintas, 
kol čekai neatsilvgins už amerikiečių numuštą lėktuvą. pasekmių. .
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Zorska J., Cleveland .......
Labanauskas V., Chicago 
Grigaitis J., Chicago .......
Petrauskas VI., tVaukegan 
Maliska J., Norwood .......
Andriuškevičius K.,

Montreal ....................
Ružancovas A., Danville .... 
Lukas J., Philadelphia .... 
Puskepalaitis A.,

Long Prairie...............
Petraitis Pr., Cleveland ....
Petraitis A., Chicago ....... ,1.00
Daugėla K., Manchester .... 2.00 
Laucevičius M., E. Chicago 1.00 
Lekutis S., Amsterdam .... 1.00 
Lalas P., Amsterdam .......
Mažeika V., Pittsburgh .. . 
Maželis Br., Cleveland .... 
Kremeris Osk., Chicago .... 
Kondrotienė R., Brooklyn 
Matjoška A., Dorchester . .. 
Miškinis V., Canada .......
Kuslis J., Bethlehem .......
Skirmuntas VI., Kenosha 
Karalius’ Pr., Cleveland . .. 
Tveras A., Chicago ..........
Jasiukaitis J., Chicago .... 
Dilba Adolfas,

Bridgevvater ...............
Nemickas R.,. E. Chicago 
Kliorė Br., Chicago ...........
Iljasevičius S., Detroit .... 
Jakimavičius VI., Brocktori
Bruškevičius A., Canada .... 5.00 
Pivoriūnas J., Cleveland .... 5.00 
Rastenienė Emilija,

Brooklyn ..................... 10.00
Rastenis Vincas, Brooklyn 10.00 

Visiems prisiuntusiems aukas 
širdingai dėkojame. Mes tikimės, 
kad ir kiti Dirvos skaitytojai 
mūsų darbą savo auka parems.
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5.00

Taika ar klasta

Jau kelios savaitės į JAV sos
tinę Washingtoną vyksta įvai
rių valstybių valdžios galvos ir 
šiaip augšti pareigūnai. .Jie lan
kosi pas prezidentą Eisenhovve- 
rį, vyriausybės narius, aiškina
si dėl pagalbos galimumų, prašo 
paskolų, patiekia savo nusista
tymus. Anksčiau sostinėje ir ki
tuose miestuose lankėsi olandai, 
britai, Vak. Berlyno burmistras 
Reuteris, o pereitoji savaitė žy
mėjo lietuvių ir prancūzų lan
kymąsi .

NAUJAS KINŲ PASIŪLYMAS

Pirmadienį popiet pasaulio 
spaudą pasiekė žinia.: kinai nu
sileidžia belaisvių klausimu ir 
siekia taikos Korėjoje. Raud. 
Kinijos užs. reik, ministeris 
Chou En-lai paskelbė savo pa
reiškimą per Peipingo radiją, o 
Nauj. Kinijos žinių Agentūra 
jį išplatino pasaulio spaudoje. 
Pareiškime sakoma, kad kinai 
siūlą komromisinę išeitį belais
vių klausimu. Išeitų, kad jie at
sisako savo ligšiolinės laikyse
nos (dėl jos buvo nutrukusios 
ir derybos) ir drauge vakarus 
pastato prieš naują galvosūkį.

Kinų pasiūlyme sakoma, kad 
"galima laikyti laiką pribrendus 
išspręsti pilną karo belaisvių 
klausimą ir tai turėtų privesti 
prie karo veiksmų Korėjoje su
stabdymo ir paliaubų sutarties 
pasirašymo”. Jie nori, kad ne
delsiant būtų pradėtos derybos 
dėl pereitą savaitę JTautų pa
siūlyto ligonių ir sužeistųjų be
laisvių pasikeitimo ir drauge 
bendro belaisvių klausimo iš
sprendimo. Be Peipingo valdžios, 
pasiūlymą pasirašė ir š. Korė
jos komunistų vyriausybė. Ki
nai siūlo: leisti belaisviams grįž
ti namo, pagal jų pageidavimą, 
perleisti neutraliai valstybei

LIETUVIAI PIRMĄ KARTĄ PAS EISENHOtVERĮ. — I’R ANCOZAMS WASHINGTONE 
PAVYKO. — VOKIEČIAI ĮVERTINA SAVO KYLANTI SVO RĮ. _ ADENAUER IR BAIMĖ 

DĖL ATEITIES VOKIETIJOS. — KĄ PALIETĖ SOV IETŲ AMNESTIJA?

lan-

LIETUVIAI PAS 
EISENHOtVERĮ

Tiesa, tai ne.vyriausybės 
kymasis, bet Amerikos Lietuvių
Tarybos ir draugė abiejų Susi
vienijimų žmonių prisistatymas 
naujajam prezidentui. 10 lietu
vių delegacija, kongreso atst. 
Ch. Kersten’o lydima, preziden
tui įteikė memorandumą, kuria
me trumpai nušviesta lietuvių 
tautos tragedija ir pasisakyta 
dėl genocido konvencijos (pra
šant ją greičiau ratifikuoti), iš
laisvinimo politikos (pareiškia
mas pasitenkinimas dėl Eisen- 
hovverio pasisakymų dėl reikalo 
vesti išlaisvinimo politiką) ir 
Lietuvos žmonių valios suklasto
jimo (prašant JAV kongresą su
daryti komisiją ištirti Lietuvos 
įjungimo į S. Rusiją aplinky
bes). Prezidentas delegaciją pri
ėmė maloniai ir jo patikinimai 
delegatams sudarę įspūdžio, kad 
prezidentas darysiąs ką galė
siąs ALT’o memorandume iškel
tiems pageidavimams patenkin
ti. i I

ALT'o delegacijos yra ne kar
tą lankiusios ir buv. prez. Tru- 
maną ir buvo gražiai priimamos, 
drauge padarant ir nuotrauką. 
Šį kartą kovo 26 d. lankymasis 
Baltuosiuose Rūmuose vertinti
nas kaip eilinis ALT’o veiklos 
žygis, tačiau ir pabrėžtina, kad 
jis atliktas geru laiku. Kai vai-

džia pabrėžia išlaisvinimo poli-Į Mayeris ir jo palydovai būdami 
tikos principus, kai nuolat lan- Amerikoje pažadėjo ją' ratifi- 
kosi Europos politikai ir kai vis 
labiau ir ryškiau kyla reikalas 
tirti sovietų žygius, toks lietu 
vių apsilankymas, prisinimas 
apie save, galės turėti ir pozity
vių

PRANCŪZAI IŠVYKO 
PATENKINTI

Prancūzų min. pirmininko 
Mayer’o, užs. reik. min. Bidault 
ir dar dviejų ministerių bei dau
gelio kitų palydovų kelionė į 
IV'ashingtoną prancūzus nuteikė 
optimistiniai. Po pasitarimų su 
prez. Eisenhovveriu ir kitais val
džios pareigūnais (aktyviai da
lyvavo valat sekr. Dulles jr iž
do sekr. Humphrey) išleistuose 
komunikatuose pabrėžia, kad ka. 
ras Azijoje laikytinas raktu į 
taiką, kad prieš europinės armi
jos sudarymą tenka pirma iš
spręsti Saaro klausimą, o ame
rikiečiai principe pasižadėjo pa
remti prancūzus jiems kovojant 
Indokinijoje. Drauge abi pusės 
sutarė, kad pasikeitimai Krem
liuje nei kiek nesumažino pavo
jų, gręsiančių laisvajam pasau
liui.

Politinių stebėtojų nuomone, 
prancūzai tVashingtone bus pa
siekę ii1 diplomatinių laimėjimų. 
Nors abi pusės savo komunika
te ir nurodė į skubų reikalą vo
kiečiams leisti dalyvauti Euro
pos gynyboje, tačiau amerikie
čiai moraliai įsipareigojo pran
cūzus paremti Saaro klausimą 
sprendžiant. Prancūzai primyg
tinai reikalavo pirma išspręsti 
Saaro krašto (jie norėtų jam su
teikti autonominį statusą) prisi
dėjimą prie EGB (europinės gy
nybos bendruomenės) ir tik po 
to pasiryžti ratifikuoti pačią su
tartį.

Nors pačioje Prancūzijoje yra 
daug kliuvinių gynybos sutar
ties patvirtinimui, tačiau pats

Dail. V. Raulinaičio piešinys 

kunti be ilgesnio uždelsimo. JAV 
spauda, pvz. N. Y. Times, numa
to būsimų rūpesčių Saaro klau
simą besprendžiant. Ir nors 
prancūzai buvo atvykę pabrėž
dami Prancūzijos, kaip didžio
sios ir kolonijalinės ■ valstybės 
vaidmenį pasauly, vis dėlto, 
amerikiečių stebėtojai manytų, 
kad būsimoji laisvojo pasaulio 
galia slypės ne kurioje nors di
džiojoje valstybėje su JAV im
tinai, bet efektingai veikiančio
je tų valstybių koalicijoje. O 
prancūzų apsilankymą tenka 
vertinti kaip laimėjimą, nes jis 
kaip tik priartinęs prie tokios 
koalicijos.

ADENAUERIS LAUKIAMAS 
MIELIAUSIAI

•'g
.1

Velykų antrąją dieną į Baltuo
sius Rūmus įžengs V. Vokieti
jos kancleris Adenauer ir po 
pasimatymų su prezidentu, da
rys ilgesnę kelionę po kraštą. 
Kviečiamas apsilankyti ir Cle- 
velande. Vokietijos politikas at
vyksta į yVashingtoną su laimė
jimu kišenėje ir be baimės susi
laukti spaudimo ar daryti sun
kiai išpildomus pažadus. Vokie
čiams ratifikavus. EGB sutartį, 
dabar jie su pasitikėjimu žiūri 
į ateitį, ir jų politikų nuomone, 
dabar ir JAV privalėtų į V. Vo
kietiją žvelgti kaip į vadovau
jančią, šalia prancūzų, valstybę 
Europos kontinente. Dar dau
giau, Bonnos politikai dabar įsi
tikinę, kad vokiečiai yra pasi
rodę kaip patikimas sąjunginin
kas, galįs pasekti amerikiečių 
vadovavimą šaltajame kare prieš 
sovietus. Būdama stabili politi
niai ir ūkiniai, V. Vokietija ga
lėsianti ir ateity glaudžiai bend
radarbiauti su JAV. O šito sun
kiau tikėtis iš prancūzų, kurių 
ir ūkis nestabilus ir vyriausybės

( Perkelta i 6-ta nusl. t

Mirusios Anglijos karalienės motinos Marijos, nuotraukos: 12 metų princesė, prieš vedybas, 
ir *85 m. amžiaus sulaukusi.

/kokiai, nesakoma) tucs belais
vius, kurie nesutinka grįžti tė
vynėn. šis kinų' pasiūlymas labai 
primena JTautose savo metu pa
darytus pasiūlymus ir Indijos 
patiektą planą.

"Kinai tikisi, kad JTautos 
siekdamos taikos, parodys gerą 
valią", — pabrėžta pasiūlyme. 
Iš kitos pusės, amerikiečiai ir ki
tos vakarų valstybės, tvirtina, 
kad viltys užbaigti karą Ęorė- 
joje pakilo. Tačiau, be vilčių, 
reikalingas ir atsargumas. Ko
rėjoje JTautų dalinių vadas gen. 
Clark pasirengė pradėti naujas 
derybas Panmunjome. Atneš jos 
taiką ar naują klastą? — tai 
yra šiuo metu daug keno stato
mas klausimas, (a) Dail. V. Raulinaičio piešinys

' ./į
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Mūsų spaudos apžvalga
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išspausdinta. Kultuvę gali- 
gauti į' namus pasiuntus

PROF. KOLUPAILA PRIEŠ 
SPAUDOS SLAPUKUS

pa
pu

kas gi ? Eukaliptai, 
pelenais, išrėžtomis 
išdeginti žolių plo- 
bė 'Hidybės, kupini 

laukiniai. Bavarijos

tradici-
organas

Trijų dešimčių metų 
ja Balandžio Pirmosios 1

KULTUVĖ

Lithuaninn Weekly, publishod by 
American Lithnanian Press & Radio 
Ass'n VILTIS, Ine. (Non-profit), 
1272 East 71 St., Cleveland 3, Ohio. 

Teiephone: HEhderson 1-6344.
Issued in Cleveland every Thursday. 

Editor: Balys Gaidžiūnas.
Entered as Second-Class matter 

December 6th, 1915, at Cleveland 
nnder the act of March 3. 1879.

Subscription per year in advanee: 
in the United Statės — $5.00 in Ca- 
nada — $5.50, elsowhere — $6.50.

Single eopie — 10 cente.

TOHEll

Lietuviškas savaitraštis, leidžiamas 
VILTIES, Amerikos Lietuvių Spaudos 
ir Radijo D-jos (Inkorp. ne pelnui), 
1272 East 71 St:, Cleveland 3, Ohio. 

Telefonas: HEnderson 1-6344.
Išeina CIevelande kas ketvirtadienį. 

Redaktorius: Balys Gaidžiūnas.
įregistruota kaip antros klasės 

siunta 1915 m. gruodžio 6 d., CIeve
lande pagal 1879 m. kovo 3 d. įsta

tymą.
Prenumerata metams UI anksto: 

Jungt Amerikos Valstybėse $5.00, 
Kanadoje — $5.50, kitur — $6.00. 

Atsk. Nr. kaina 10 centu.

• Tautinės Sąjungos \Vaterbu- 
rio skyrius pradėtas Vilties na
riu telkimo vajus duoda teigia
mų rezultatų. Į Viltį įstojo ne 
tik eilė Sąjungos narių, bet ir 
nenarių.
• Dirvos skaitytojas Albertas 
Misiūnas, iš Australijos, gavo 
leidimą ir išvyko į JAV.
• Duneflin mieste, N. Zealandi- 
joje, gyvena 34 lietuviai. Ir jų 
11 vaikų. Tai skaitlingiausia N. 
Zealandijos lietuvių kolonija.
• Naujojoj Zealandijoj jau ket
virti metai leidžiamas ”N. Zea
landijos Lietuvis". Redaguoja 
VI. Butkienė.
• Stamford, Conn. lietuvių ko
lonijos 32 asmenys tremtiniams 
Vokietijoje sudėjo $561.
• Giedrė Zauniūtė Marymount 
koledže New Yorke, kuriame ji 
studijuoja, darė pranešimą apie 
lietuvių tautinį meną ir demon
stravo liaudies kūrybos ekspo
natus.

dailininkų paroda. Parodojevių
savo kūrinius išstato: A. Gal
dikas, V. K. Jonynas, V. Kašu
bą, J. Pautienius ir K. žoroms- 
kis. Parodoje bus per 80 mūsų 
dailininkų darbų.
• Pietų Amerikoje gyvenąs pa
garsėjęs dailininkas J. Rimša 
susirgo. Jo numatytoji dailės pa
roda Chiaagoje galėsianti įvyk
ti tik 1954 m.

• Iš Chicagos praneša, kad Pe
lėdos leidimą perėmė naujas lei
dėjas : M. Zablocko knygynas.

• < H •
• Balandžio mėn. 11d. Chicago- 
je, Maria augštesniosios mokyk
los patalpose, atidaroma lietu-

u I R V A

siauraprotyste
LAIŠKAS REDAKCIJAI

• Arch. Žemkalniui, gyvenan
čiam Australijoje, suėjo 60 me
tų amžiaus.
• Upsalos universitete, Švedijo
je, lietuvių kalbos kursą skaito

Lingis.

ligos), jų pasaulėžiūra, jų vie
noks ar kitoks nusistatymas 
įvairiais gyvenimo klausimais ir 
gale padaromas literatūrinis ver
tinimas: knyga esanti nieko ne
verta. Jeigu toliau tuo keliu žy
giuosime, nebetoli toji diena, kai 
teks "socialistinio realizmo” mo
kytojų vadovėlį perimti kaip ne- 
klaidintjiausią literatūros ver
tinimo mąstą ...” (Nepriklauso
ma Lietuva, Nr. 11).

Liet. Radio Programa iš sto
ties WBMS, 1090 kil. sekmadie
niais 12-12:30 vai. Liet, muzika, 
dainos, ir Magdutės Pasaka.

Biznio reikalais kreiptis: Bal- 
tic Florists Gėlių ir Dovanų 
Krautuvė, 502 E. Broadvvay, So. 
Boston 27, Mass Tel. SO 8-0489.

Ten pat gauna laikraštis "Dir
va". Didelis liet, knygų ir rank
darbių pasirinkimas.

• * •
Lietuvių Radio Korp. pikni

kai šią vasarą įvyks birželio- 
June 21, ir rugpjūčio-August 2 
puikiam Brockton Fair Grounds, 
Brocktone. Prašome rengėjų tom 
dienom nerengt pikniko.

Steponas ir Valentina Minkai.

VISIEMS 
LIETUVIAMS 

AGRONOMAMS
Pagyvėjusieji vėlesnieji 

šaulio įvykiai teikia visoms
vergtosioms tautoms .naujų gra
žių vilčių. O tuo pačiu stiprina 
mūsų lūkesčius ir žadina bud
rumą eventualiam sugriauto 
tnūsų ūkio atstatymui. Todėl iš
kyla reikalas glaudžiau bendra
darbiauti bei ryšius palaikyti.

Dėl to Lietuvių Agronomų 
Sąjunga Chicagoje kreipiasi į 
visus, plačiajam pasauly išsi
sklaidžiusius lietuvius agrono- 
mus-es bei studijuojančius ag
ronomijos mokslus prašydama 
jai pranešti savo adresus bei 
pranešinėti jų pasikeitimus..

Žinias siųsti šiuo adresu: 
Antanas Verbickas, 
4452 S. Mozart St., 
Chicago 32, III.

Šveicarų fabrikas CYMA 
leido naujus laikrodžių mode
lius, kurie pasižymi labai tiks
liu laiko rodymu, patvarumu ir 
grožiu, šių augštos kokybės laik
rodžių didelį pasirinkimą ir ge 
romis sąlygomis gausit pas J. 
Karvelį, 3249 S. HaJsted St., 
Chicago 8, III. Telef. DA 6-1136.

Reikalaukit informacijų ir 
katalogų.

Informacijas ir prekes siun
čiu ir j kitus miestus.

jau 
ma 
Kultuvės administracijai smul
kiais pašto ženklais 25 centus' 
tokiu adresu: Kultuvė, 373 So.
2nd St., Brooklyn, N. Y.

1825 EAST 40TH ST.

EX 1-6810

Seniausias ir gražiausiai ilius 
ruotas lietuviškos minties žūt' 

nalas.

MARGUTIS
Įsteigė kompozitorius 

A. VANAGAITIS 
Kaina metams $3.00 

Susipažinti siunčiamas 
<■ dovanai..

6755 So. Westem Ava. - 
Chicago 36. UI.

Dr. J. Daugailis, Drauge, jau 
nuo seniau savo apžvalgose pasi
žymi keistu literatūros vertini
mu. *

Jis rašo:
"Daugelyje vietų prie bažny

čių ar net kaikur pačiuose baž
nyčių prieangiuose veikia lietu
viškų knygų platinimo kioskai. 
Tuo tik reikia džiaugtis ir dar 
labiau šį ir kitus knygų platini
mo būdus plėsti. Kartais net ir 
iš sakyklos geros knygos reko
menduojamos. Iš kitos pusės — 
knygų platintojas, pasinaudoda
mas bažnyčios svetingumu turi 
jausti pareigą atkreipti dėmesį, 
kad tas svetingumas nebūtų 
piktnaudojamas platinant kny
gas, kurios nesiderina su krikš
čioniška morale, įžeidžia tai, kas 
Bažnyčios nariams brangu ir 
miela.” (Draugas, Nr. 60).

Ir toliau jau konkrečiai pra
deda išvardinti tas knygas:

"Paėmus į
'Šventoji Inga”, iš antraštės at
rodytų, kad čia beveik religinė 
knyga. Tuo gi tarpa tekste yra 
vietų, kurių, kaip tenka patirti, 
atsisakė spausdinti laikraščiai 
(pvz. Naujienos) dėl rašto ne
moralumo, dėl dalykų vaizdavi
mo, kuris netinkamas padorioj 
kompanijoj, tuo labiau spaudoj. 
Girdėt, kad buvę šiek tiek su
švelninta, bet toli gražu ne tiek, 
kad knyga neįžeistų daugelio ti
kinčiųjų žmonių jausmų. Tokie 
dalykai nedaro garbės nei auto
riui, nei leidyklai "Terrai”. 
(Draugas, N r. 60).

Prieš tokius siauraprotiškumo 
reiškinius labai teisingai savo 
laiku kėlė balsą A. Jakštas-Dam- 
brauskas.

A. Dambriūnas, pateikdamas 
keletą prisiminimų bruožų apie 
šį žymųjį mūsų literatūros kri
tiką, tarp kitko, taip rašo:

"Jakštas mėgo plačių pažiūrų 
žmones, universalius, mokančius 
apimti visą gyvenimą ir susin- 

‘ tetinti visą žiniją. Dėl to taip 
mėgo tokius filosofus kaip 
Wronskį ir Solovjovą. Jakštas 
sakėsi, kad nė vienas krikščionių 
folosofų jam nėra tiek davęs, 
kiek Solovjovas. Būdingas tuo 
atžvilgiu jau viename iš pirmų
jų "Draugijos” numerių pasi
rodęs jo straipsnis "šalin siau- 
raprotystė”, kuriuo jis energin
gai pasisako prieš siaurapročius 
gamtos moksluos, filosofijoj, te
ologijoj, socialinėj srity ir ki
tur ...

Būdingas Jakštui ir jo nusi
statymas indekso atžvilgiu. Pa
sirodžius Putino-Mykolaičio "Al
torių šešėly”, kai kas galvojo, 
ar nevertėtų įtraukti šią knygą 
indeksam Kai kan. M. Vaitkus 
tuos gandus papasakojo Jakštui, 
šis atsistojęs ir mosikuodamas 
ranka: ”Į pečių, į pečių tą in
deksą”. Paskui aiškino, kad in
deksas nepasiekia savo tikslo, 
draudžiamas knygos dar labiau 
skaitomos. O seminarijos rekto
rius prel. P. Penkauskas gerai 
padaręs, pats liepdamas klieri
kams perskaityti "Altorių še
šėly”. (Aidai, Nr. 3).

Bet mūsų dabartiniai naujie
ji teologai ir litęratūros "kriti
kai” apkrėsti kažkokiu, anot 
Jakšto, siauraprotiškumu, ban
do literatūrą vertinti kitu mąs- 
tu.

Labai . teisingai šiuo reikalu 
rašo Henrikas Nagys:

"Skaudi vieta mūsų literatū
riniam gyvenime — kai kurių 
asmenų beatodairinis kritinio 
žodžio niveliavimas pasaulėžiū
rine linkme. Tikrai tenka ste
bėtis, kokiais keistais kriterijais 
imama seikėti lteratūra. Straip
sniuose, kuriuose ’ neiškeliamas 
nei vienas literatūrinis aspektas, 
autoriai guldomi Prokrusto lo
von, negailestingai kapojamas jų

"Visai prasti dalykai, kai or
kestrui ima diriguoti maskuo
tas kenkėjas, kurio net muzi
kantai nepažįsta. Kartais mato
me spaudoje šmeižtus, pasira
šytus slapyvardžiais ar suklas
totais inicialais. Slapukas spau
doje lygus ginkluotam banditui 
su kauke: ir pagautas meluojant 
jis neparodo veido, tik pakeičia 
kaukę. Nelygi kova su maskuo
tu priešu, kai tenka teisintis dėl 
nebūtų dalykų. Spauda yra vie
šoji tribūna: garbingas asmuo 
privalo turėti drąsos viešai pa
sirodyti, o nesislapstyti po re
daktoriaus suolu. "Aušros” lai
kais autoriai turėjo racijos slėp
ti savo vardus nuo žiaurios po
licijos. Kokį moralinį pasiteisi
nimą turėtų spaudos slapukai 
laisvoje šalyje su standartine 
piliečių etika?” (prof. S. Kolu
paila, Lietuvių Dienos, Nr. 3).

Kovo 12 d. Dirvoje Nr. 11 til
po žinutė iš Brockton, Mass., 
pavadinta "Kur nesisiamama 
stiprybės iš prąeities."

Toje labai paviršutiniškoje ir 
tendencingoje žinutėje apie 
Brocktono Lietuvių Tarybos su
ruoštą vasario 22 d. Winthrop 
mokyklos salėje Lietuvos Nepri
klausomybės paskelbimo sukak
ties minėjimą ypatingai prasi
lenkta su tiesa, jjabrėžiant, "kad 
čia ne tik kąd nebuvo pagerbti 
mūsų kariai savanoriai-kūrėjai, 
bet net nebuvo jie visai paminė
ti”. ...

Iš tikrųjų tame minėjime Lie
tuvos savanoriai-kūrėjai buvo 
ne tik kelis kartus paminėti, bet 
taip pat pagerbti atsistojimu ir 
minutės tyla. Tai buvo padaryta 
pačioje minėjimo pradžioje, tuoj 
po JAV himno ir Tremtinių 
maldos, kada aš pažymėjęs savo 
įžanginėje kalboje, jog-Lietuvos 
kelias . laisvę buvo ir tebėra 
grindžiamas geriausių jos sūnų 
aukomis, pakviečiau minėjimo 
dalyvius augščiau nurodytu bū
du atiduoti pagarbą mūsų tau
tinio atgimimo pionieriams, kny
gnešiams, savanoriams - kūrė
jams, visiems laisvės kovų daly
viams, 1941 m. sukilėliams, da
bartiniams kovotojams krašte 
ir kankiniams ištrėmime.

giau, negu. kiti. Man pačiam iš
keliant reikalą ųiinėti šioje ko
lonijoje Lietuvos kariuomenės 
šventę ir besirūpinant per trejus 
metus tos šventės minėjimų or
ganizavimu, visas dėmesys, bu
vo nukreiptas į savanorius-kū- 
rėjus, Lietuvos karo invalidus 
ir dabartinius kovotojus. Mūsų 
kolonijoje gyveną savanoriai-kū- 
rėjai Klemensas čirbulėnas ir 
Fūlgentas Janonis žino tai labai 
gerai, nes visuomet juos kalbin
davau tokiuose minėjimuose 
viena ar kita forma pasirodyti, 
nors jie ne visuomet sutikdavo. 
Mano nusistatymą šiuo atžvil
giu aiškiai parodo taip pat fak
tas, kad praėjusių metų tokiame

minėjime mano iniciatyva nu
tarta pasveikinti Lietuvos karo 
invalidus ir pasiųsti jų organi
zacijai atitinkamą piniginę au
ką, kas tik retose kolonijose pa
daryta.

Augštai vertindamas savano- 
rius-kūrėjus, matydamas jų pa
vyzdingą patriotizmą ir didelį 
susirūpinimą vieningo darbo rei
kalingumu kovai dėl Lietuvos 
laisvės, aš manau, kad tą žinutę 
parašė ne savanoris-kūrėjas, 
nors po juo padėtas toks para
šas, bet vienas iš tų, kurie yra 
likę kiekvieną priemonę panau
doti savo asmeninėms ambici
joms patenkinti.

P. Viščinis,
Minėjimui Rengti Komisijos 

Pirmininkas

TUOJ ISIGYKIT 
ŠIAS KNYGAS!

Aušrelė (elementorius)
Stop. Zobarskas ___ -____ 2.25

Aukštųjų Šimonių Likimas
Ieva Simonaitytė_________3.50

Anglų kalbos gramatika 
J. Kukanauza__

Anderseno pasakos

P. ANDRIUŠIS APIE 
AUSTRALIJOS GAMTĄ 

I ! ’ |
Rašytojas Ęulgis Andriušis, 

rašydamas apie dail. A. Rūkšte- 
lę, tarp kitko, pastebi:

"Dabar 
nusmelkti 
juostomis, 
tai, kalnai 
drebulio,
kalnai darė įspūdį dailininkui ir 
jis parodoje apie tai primena 
Dailininkas sustoja apsidairyti, 
apsispręsti, kokį santykį suras
ti su nauju gamtovaizdžiu, ku
ris dar, atrodo, neteikia per 
daug stiprių įspūdžių, neatveria 
ažu širdies. Baisu pagalvoti, kiek 
problemų puola dailininką, pa
tekusį visai naujon aplinkom 
Ir technikinių ir siužetinių. 
Naujas apšvietimas, šešėlių iš
dėstymas, tie visi staigūs sau
lėleidžiai, mūsų akiai neišniuan- 
suoti vidurdieniai, nesupranta
mos mėnesienos. Prisipažinsiu, 
man, gamtos mėgėjui, šiame 
krašte gamta iš viso jokio įspū
džio nedaro. Ar ji yra, ar jos 
nėra, taip ligi šiol dar man ne
aišku. (Mūsų Pastogė, Nr. 197, 
Australija).

Vyt. Gedrimas

žinutės pabaigoje dar suminė
ta : "O vis tik prie Lietuvai lais 
vės iškovojimo savanoriai-kūrė 
jai daug prisidėjo, būdami pir
mose linijose, tai kodėl dabar 
čia buvo nustumti į palėpes, ar
gi jie dabar jau nebereikalingi?’

Čia vėl pikta aliuzija, nu
kreipta į minėjimo rengėjus. Ne
tiesa, kad savanoriai-kūrėjai 
"čia buvo nustumti į palėpes”, 
bet tiesa, kad savanoriai kūrė
jai dalyvavo minėjimo progra
moje (rašytojas St. Santvaras). 
Minėjime nebuvo nei garbės 
prezidiumo, nei rezervuotų vie
tų, tad lygiai garbingos buvo 
visos vietos, kurias kiekvienas 
pasirinko pagal savo norą ir 
skonį.

Iš viso žinutės antraštė ir jos 
turinys gali skaitytojui sudary
ti įspūdį, kad feioje kolonijoje 
minėjimo rengėjai išsiskyrė iš 
kitų lietuvių, nutraukdami ry
šius su garbingais praeities ko
votojas dėl Lietuvos laisvės.

Joje netgi tvirtinama: "At
rodė, kad norima atstatyti ne 
tą pačią Lietuvą, bet visai kitą, 
naują.”

Tikroji padėtis yra visiškai 
priešinga. Minėjimo rengėjai 
priklauso prie tų lietuvių, kurie 
savanorius-kūrėjus ir kitus ko
votojus dėl Lietuvos laisvės pri
simena dažniau ir gerbia dau-

............................................... 2.00
Anglų kalbos gramatika

V. Kamantauskas _______1.00
Aukso kirvis

Juozas Švaistas _________2.50
Barabas

Paer Lagerkvist_________2.25
Balutis

J. J. Bačiūno leidinys_____ 1.50
Baltaragio malūnas

K. Boruta____
Broliai Domeikos

L. Dovydėnas __________ 2.50
Buriavimas ir jūrininkystė

B. Stundžia _*__________ 2.00
Didžiosios atgailos

R. Spalis ______________
Doleris iš Pittsburgho

Stepas Zobarskas _______
Daili saulytė

Gatvės Berniuko Nuotykiai
. R. Spalis ____________

Giesmė apie Gediminą
B. Sruoga ir V. Petravičius 

Gintariniai vartai
N. Mazalaitė__ __________

Gimtojo žodžio baruose
P. Jonikas____ .____ ____

Gyvulių ūkis
George Onvell _________

Haufo pasakos I ir II dalis

Our Country Lithuania
i. ■ V. Augustinas__________ 5.00
l’o Tėvynės dangum

žodžiai vytės Nemunėlio.
Paveikslai V. Augustino_

Petras ir Liucija
Romain Rolland _________

Pasaulio Lietuvių žinynas
Anicetas Simutis_________

Princas ir elgeta
Mark Twain_____ '_______

Pirmas rūpestis
Jurgis Jankus __________

Pragaro pošvaistės
V. Alantas______________

Partizanai už gelež. uždangos
Daumantas __ ,,_________ 2.60

Per Klausučių ūlytėlę
Liudas Dovydėnas ....

Pietų vėjelis
Vytė Nemunėlis _____

Paklydę paukščiai I
Jurgis Jankus______ _

Paklydę paukščiai II
Jurgis Jankus _______

Petras širvokas
Juozas švaistas ___ _

Raudonasis Tvanas
Ignas šeinius ______

Raudoni batukai
Jurgis Savickis ■_____

Ramybė man
J. Kėkštas__________

Raguvos malūnininkas
V. Tamulaitis ............ .

Sudie, pone čipse
James Hilton ...___

šilkai ir vilkai
Runcė Dandierinas ....

Saulės laikrodžiai
Henrikas Nagys____

San Michael knyga I
Axel Munthe________

San Michael knyga II
Axel Munthe________

šventieji akmenys
Faustas Kirša.______

Šventoji .Lietuva
Jurgis Savickis ____

šventoji Inga
A. Škėma __________

Tarp žalsvų palapinių
P. Kesiūnas ____ ...

Tėvų pasakos
A. Giedrius ____ : 

Tolimieji kvadratai
J. Grišmanauskas _______ 2.00

Tautosakos Lobynas
J. Balys______________

Tomas Nipemadis
August Gailit ________

Trylika nelaimių
R. Spalis _______ _____

Tarp pelių ir vyrų
John Steinback _______

Tėvelių pasakos
A. Giedrius__ ________

Ugnies pardavėjas
Balys Rukša _________

Vidurnakčio vargonai
Česlovas Grincevičius ....

Vincas Krėvė Mickevičius
__ i—*................ 2.00

"Drauge" buvo paskelbta to
kia žinutė: "Mauriac’as pasipik
tino. Nacių persekiojimo laikais 
katalikai globojo gana daug žy
dų šeimų, jų našlaičių. Kaikurie 
vaikai vienuolynų ‘ ar katalikų 
prieglaudų globoje išaugo kata
likais. Dabar atsišaukė jų gimi
nės, bet tie globotiniai nenori 
vykti pas juos į Izraelį. Kaiku- 
rįe iš jų net iškeliavo į Ispaniją. 
Prancūzų policija dėl to apkalti
no keturis kunigus ir vienuolyno 
viršininkę ir juos areštavo. No
belio premiją laimėjęs rašyto
jas Mauriacas .pareiškė griežtą 
pasipiktinimą dėl tokio policijos 
elgesio.”

Žinoma, nemalonu, kai arešT 
tuojami kunigai, vienuolyno vir
šininkė, bet čia yra ir kita me
dalio pusė.. VaiKų perkėlimas iš 
vienos tautinės, rasinės ar tiky
binės grupės į kitą ir jų išauk-

goję dvasioje yra pasmerktas 
netgi Genocido konvencijoje ... 
Vistiek, kokios aplinkybės ir in
tencijos bebūtų pas perauklėto^ 
jus, toks vaikų nuo jų tautos bei 
tikybos atskyrimas sunkiai gali 
būti pateisinamas. Galima įsi
vaizduoti tų vaikų artimųjų pa
sipiktinimą, patyrus tokius fak
tus. Juk tiems artimiesiems kal
bamieji vaikai, nors iš vienos 
pusės ir išgelbėti nuo sunaikini, 
mo, bet iš kitos pusės vistiek 
dvasiškai ir net fiziškai pagrob
ti. iš čia pacituotos žnutės ne
matyti, kokiomis aplinkybėmis 
tie vaikai (reikia manyti, dau- 
ginusiai keliolikos metų) iške
liavo į Ispaniją, kad jų negalėtų 
pasiekti jų giminės ^.. Įsivaiz
duokime, ką pasakytų prancū
zai, ir tie patys kunigai bei vie
nuolyno viršininkė, jei prancūzų 
katalikų šeimos vaikas, dėl ko
kių nors aplinkybių išauklėtas 
žydų .šeimoje, "iškeliautų” į Iz
raelį, kad jo giminės negalėtų' 
jo pasiekti... Prisiminkim, kiek 
visas pasaulis piktinosi dėl grai-

Kazimieras Sapieha
B. Sruoga _______

Karoliai
Guy de Maupassant_____ 2.50

Kaip jie mus sušaudė
J. Petraitis _____________ 1.80

Kuprelis
Ignas šeinius ____

Kalorijo- ir doleriai
z Vilius Bražvilius__

Kryžkelės
A. Vienuolis____ _

Konrodas Valenrodas
Adomas Mickevičius

Lietuva
A. Bendorius ____

Lietuvių Literatūra
Pranas Nauj'okaitis _____ 2.00

Lietuvių Tautos Kelias
M. Biržiška ........................... 3.00

Lietuvių kalbos vadovas
Red. prof. Skardžius--------4.50

Lietuviškos pasakos
J. Balys________________ 2.50

Lietuvių poezijos antologija
J. Aistis ir A. Vaičiulaitis 6.00

Lekučio atsiminimai (jaunimui)
A. Giedrius ____________ 1.50

Lietuvių archyvas
, Bolševizmo metai
Lietuvos Valstybes
Konstitucijos 

......................................... 0.70
Lietuvą tironų Pančiuose

B. T. Dirmeikis ir V. Rastenis
(Jonas Andrūnas ir Petras 
Svyrius)________________ 1.50

Mažasis Lietuviškai —
Angliškas žodynas

Vilius Pėteraitis
Metūgės

B. Pūkelovičiūtė _________1.00
Mėnuo vad. medaus

N. .Mazalaitė ___ _______ 2.50
Meškiukas Rudnosiukas

Vytė Nemunėlis ____ T-__ 2.00
Namai ant smėlio

J. Gliaudą ___ 1------ -r-‘- 2.00
Nemunas

St. Kolupaila'--- .-----------2.50
Neramu buvo Laisvės Alėjoj

. B. Daubaras_____ ____ f.— 1.50
Nusidėjėlė ..

K. Pažėraitė------------------- -- -
Visos knygos siunčiamos paštu. Užsakant pinigus siųskite

DIJTVA, 1272 East 71 St. _ _

■

Vaikų knygelė
M. Valančius __________ 1.80

Vieneri metai ir viena, savaitė
B. Gaidžiūnas  ______ 1.50

Varpai skamba 1 
Stasius Būdavas____ _

Vyturėliai Laukuose
VikL Šimaitis _____ _ 0.75

Taupioji Virėja

asmeninis gyvenimas (net jų Įėjimas ginitajai grupei priešin-

kų vaikų pagrobimo į Jugoslavi. 
ją ir net Rusiją ir jų ten atitin
kamo išauklėjimo.

Užuovėja
M. Katiliškis__ _

žemaičių žemė .
A. Vilainis __

Žemaičių krikštas 
P. Abelkis .......

žvaigždėtos naktys
(Augustaitytė-Vaičiūnienė _  1.00

žmonės ant vieškelio
Liudas Dovydėnas .
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kaštanai užžiebia rausvas žvakes ir

Po seną sodą vaikšto pasiklydę angelai ir 
mato žemę pirmą kartą.

Jau vakaras. Ir užmirštais takais nusi- 
geltonas mėnuo — sunkus ir drėgnas 
rasų.

V. BARTKUS
712 E. 92 St., Cleveland 8, Ohio. 

TEL.: LI 1-6716

Žili
suklaupia augšton žolėn, kaip kelio neat
radę maldininkai. Kaštanai poteriauja ty
liai. Senoviški ir sunkūs jų rožančiai siekia 
žemę.
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as inašas susiartinimui
Mūsų bičiulis Emilis Skuje

nieks verčia j latvių kalbą R. 
Spalio kūrinį "Gatvės berniuko 
nuotykiai”. Vertimas pradėtas 
spausdinti latvių laikraštyje 
”Laiks” (išeina 2 kart per sa
vaitę Brooklyne) š. m. vasario 
mėn. 18 d. numeryje.

. Pradedant spausdinti vertimą, 
tame pat laikraščio numeryje, 
yra vertėjo atskiras straipsnis, 
pavadintas "Vertinga dovana 
jaunimui" su R. Spalio atvaiz
du. Straipsnio apibūdinime pa
sakyta, kad šis kūrinys gali bū
ti lygiai vertinamas su Marko 
Tvaino, Ericho Koestnerio, Jo
no Grizinio ir k. panašiais kūri
niais. Toliau savo straipsnyje 
vertėjas sako: "Aplinkuma, ku
rioje vyksta Gatvės berniuko 
nuotykiai, labai panaši tai, ku
rioje augo nemaža dalis latvių 
— miesčionių. Kaimo priemies
čių mergaitės ir berniukai turi 
tuos pačius džiaugsmus ir rū
pesčius, kuriuos savo laiku per
gyveno ir Rygos pakraščių jau
nimas. Jeigu nebūtų vietų pa
vadinimų, skirtumas nebūtų jau
čiamas. Todėl reikia tikėtis, kad 
šis darbas suteiks malonias aki
mirkas ir vyresniajai kartai, ku
ri panašius nuotykius yra per
gyvenusi, ir jaunimui — tokius 
nuotykius pažįstančiam tik iš 
pasakojimų.”

Apie šį kūrinį vertėjas duo
da ištrauką ir iš Igno Šeiniaus 
recenzijos, mūsų skaitytos 
"Tremtyje” ir rašytojo R. Spa
lio trumpą biografiją, nors au
torius nenorėjęs pasisakyti nei 
savo tikrosios pavardės, nei am
žiaus.

Jeigu vertėjas Em. Skujenieks 
jo verčiamąjį R. Spalio kūrinį 
pavadino vertinga dovana jau
nimui, tai mes šį jo darbą no
rėtume pavadinti vertingu įna^ 
šu broliškam susiartinimdi. Ib 
tikrai, skaitydamas šį vertimą 
visai nejaustina, kad tai yra iš
versta iš lietuvių kalbos, jeigu 
vertėjas būtų sulatvinęs lietu
viškus asmenų vardus bei vieto
vardžius. Bet jis sąmoningai pa
liko nesulatvinęs ne tik bendrus 
krikščioniškus vardus, bet net 
ir mažybinius bei maloninius.

A. I’AšILIETIS

Tat latvių skaitytojas vietoj 
įprasto 'vardo "Janis” ras 
"Jons”, vietoj "Janitis” — "Jo
nuką” ir t.t. Ir stebėtina, kad 
tas nei trupučio nekenkia latvių 
kalbos grynumui, bet kaip tik 
pasitarnauja abiejų kalbų suar- 
tinimui. Bendrai, vertimas labai 
sklandus ir taip pat lengvai ir 
įdomiai skaitomas, kaip ir ori
ginalas.

Vertėjas Em. Skujenieks ir 
lietuvių skaitančiai visuomenei 
ir ypač mums clevelandiečiams 
gerai pažįstamas. Tai nenuilsta
mas lietuvių-latvių susiartinimo 
darbuotojas. Nekalbant apie jo 
vertimus iš lietuvių į latvių kal
bą Nepriklausomybės laikais, 
jau ir tremtyje spėjo išversti, 
apart daugelio novelių ir eilė
raščių, keletą stambesnių kūri
nių. Dar Vokietijoj išvertė V. 
Ramono "Kryžius” (jau beveik

JAU IŠĖJO Iš SPAUDOS 
GARSUSIS IGNO ŠEINIAUS

RAUDONASIS 
TVANAS

Tai nelinksma knyga, ir vis- 
dėlto tai knyga, kuri turi būti 
skaitoma, nes ji tikrai pavaiz
duoja Lietuvos tragediją, — ra
šė apie jos daniškąją laidą danų 
laikraštis Berlingske Tidende.

ši "knyga yra ne tik svarbus 
šaltinis teisybei ir ypač sovietų 
taktikai pavergiant Baltijos 
valstybes pažinti, bet drauge la
bai įdomus, jaudinantis ir pil
nas įtampos pasiskaitymas, — 
rekomendavo švedų skaityto
jams Helsingsborgs Posten.

Bet Raudonasis tvanas turi 
.didžiausią reikšmę mums, nes 
ten aprašoma mūsų pačių trage
dija.

Paskubėkite užsisakyti 
adresu:

Stepas Zobarskas, 
188 iogan Street, 
Brooklyn 8, New York.
Knyga yra didelio formato, 

328 pusi. Kaina $3.50. (14)

išparduota),. V. Alanto "Buhal
terijos klaidą” (rankrašty, vai
dinta latvių scefioje, Vokietijos 
stovyklose) ir čia Amerikoje to 
pat V. Ramono "Dulkes raudo
nam saulėlydy” (rankrašty pas 
leidėją) ir dabar R. Spalio "Gat
vės berniuko nuotykiai.” Em. 
Skujenieks yra vertęs ir iš lat
vių į lietuvių kalbą ir turi pa
rašęs ir išleidęs savo originalių 
kūrinių, daugiausiai latvių kal
ba.

Em. Skujenieks jau virš 30 
metų darbuojasi lietuvių-latvių 
susiartinimui. Neveltui jis yra 
Latvių-Lietuvių Vienybės gar
bės narys, Liet. Rašytojų D-jos 
narys, Clevelando Rašto Klubo 
narys ir vienas iš trijų seniūnų 
ir kitų lietuviškų ir latviškų or
ganizacijų narys. Nors kilme jis 
yra latvis, bet sunku būtų pasa
kyti kuriai iš šių dviejų tautų 
jis yra daugiau dirbęs.

Šiemet Em. Sk. švenčia savo 
"pusės amžiaus” sukaktį (rodos, 
birželio mėn.). Tat R: Spalio 
"Gatvės berniuko nuotykių” ver
timas yra labai vertingas įnašas 
abiejų tautų broliškam susiarti
nimui Em. Sk. 50-jo gimtadienio 
proga.

sos skelbėjas. Ir jau niekad jis 
nebeprabils j mus savo gyvu žo
džiu.

Tačiau jis tebėra gyvas. Gy
vas ir nemirtingas savo kūrybos 
žody. Jo idėjos ir jo kūrinių 
personažai, nerimsta sąmonės 
sutemose ir j iešką tautos dva
sios, įsiklausą į gaivinančius sa
vo sentėvių kalbos garsus, atai
dinčius tyliomis ir liūdnomis 
dainomis, ir pamažu pajunta sa
vo sielose tautinės gyvybės ban
gavimo stiprėjimą, yra tarytum 
šviesos žiburėliai, rodą mums 
kelią juodžiausiose lietuvių tau
tos, išduotos, parduotos ir ken
čiančios, gyvenimo valandose.

Jis nutilo, bet mes, lyg iš 
anapus, tebegirdime jo žodžius, 
raginančius sąmonėti ir neišsi
žadėti gimtosios savo kalbos — 
svarbiausiojo tautos gyvybės 
šaltinio.-Jo nebėra, tačiau mes, 
atrodo, jį tebematome didį, mie
lą ir giedrą, vedantį j dvasinio 
gyvenimo sritis ir spinduliuo
jantį šviesa, ateinančia tarytum 
ne iš čia.

Jis nutilo ir paskutinės ilgo 
gyvenimo valandos ramybėje, 
atsisveikindamas tuos, kuriuos 
jis mylėjo didžia ir tyra meile, 
galėjo pasakyti "Prabočių šešė
lių” žodžiais: gyvenau ir kū
riau, kad sau žmogum kiekvie
nas būtų; įvykintų vienybę, kad 
nesišalintų nė viens nuo kito, 
kad būtų vienširdžiais tautos 
vaikais, ir žmonija gyventų bro
liškai.

Ir šiandien mes didįjį mūsų 
tautos sūnų, įžengiantį į kito 
gyvenimo angą, labiausiai pa
gerbsime, gyvendami taip, kaip 
jis, būdamas mūsų tarpe, mus 
mokė.

P I R. M O .J I KIENO GARBEI TAIP 
ELGIASI TĖVYNĖ?

šviesi pavasario naktis.
Visi langių plačiai j vėsumą atverti. Visi 
ąsočiai sklidini tirštos sulos.

Ir, kai trys malūnininko dukterys išpurto 
dideles duknas, margi jų patalai pakvimpa 
miško vėjais.
Jūs trys malūnininko dukterys, jūs raudon
plaukės seserys, vistiek jūs šiąnakt neuž- 
migsit 1

Pasikaišykit klostytus sijonus ir, susikibę 
rankom, bėkit paupin-----------
Smaluoti luotai supasi, kaip geldos; kažkur 
tarp nendrių švilpauja Vandenis; mediniu 
tiltu nudarda didžiulė pilnatis.
Tada ir vėl senam vandens malūne ima ūžti 
girnos:

Ant balkių sėdi dideli, basi vaiduokliai ir 
sijoja miltus balto beržo rėčiais.
Nes šiąnakt trys malūnininko dukterys pa
siraitos rankoves ir užminkys saldžius Ve
lykų pyragus.

Paskutiniam Tėvynės nume
ryje įdėtas ilgokas pranešimas 
iš Philadelpnijos, kur aprašoma 
adv. Antano Olio pagerbimas. 
Perskaičiau tą pranešimą, bet 
nė vieno žodžio neradau, kas tą 
pagerbimą rengė. Iš rašinio be
veik atrodo, lyg tai SLA nuo
pelnas, ypač kad ten įdėtas vien 
SLA raštas, pagerbime įteiktas 
adv. Oliui, gi visiškai nutylėtas 
kitų dovanos.

Ar Tėvynėje uždrausti minėti 
Amerikos Lietuvių Tautinės Są
jungos vardą! Ar Tėvynėje įsa
kyta dažnai minėti Sandaros ir 
socialistų parengimus? Ar Tė
vynė, taip aprašinedama ALTS 
adv. A. Oliui ruoštą pagerbimą 
elgiasi korektiškai ?

Mes lauksime, kad į šią nuo
monę atsakytų arba Tėvynės re
daktorius, arba SLA sekreto- 
rius, kuris neabejotinai tą raši- . 
nį prieš įdedant į Tėvynę yra 
skaitęs.

K. K., Brooklyn

ANTROJI DAR DĖL TOS VIENYBĖS ..

Po seną sodą vaikšto pasiklydę angelai. 
Jų žydros akys plačiai iš nuostabos atver
tos. Jie pirmą kartą mato žemę:

Jis nutilo. Nutilo toji 
gimtojo krašto, 
ugnis uždegė jo sieloje negęs
tančią tėvynės meilės kibirkštė
lę, toli nuo Nemuno, nešančio 
lietuvių tautos pasaką į laiko 
tolumas, toli nuo rūsčiai susi
mąsčiusių piliakalnių, kuriuose 
jis pro "amžių kalnus” išgirdo 
ir pajuto lietuvių tautos širdies 
plakimą . . .

Jis nutilo. Nutylame ir mes 
ir susimąstome; triumfuojančio 
liuciferizmo vidurnakčiuose už
geso didysis žmoniškumo ir švie-

bet veikiai gali būti PERVĖLU, 
norint įsigyti rinktine rašomąją 
mašinėlę lietuvišku arba ameri
konišku raidynu.

Rašomosios visų geriausių fir
mų, o jų tarpe garsiosios 
"Smith-Corona”, gaunamos iš
simokėtinai.

Tą pačią naktį didžiuliais miškais lekia 
dulkinos pašto karietos-----------
Jauni vežėjai pliauškina ilgais botagais! 
Jų kurpių sidabrinės sagtys žaižaruoja mė
nesienoj, o išsidraikę jų plaukai prikritę, 
žirgumynų —

Perskaičius Vienybės raštą, 
pasirašytą N. G. ALTS seimo 
reikalu pastebėjau, kad rašėjas 
N. G. yra apsilenkęs su teisybe 
sakydamas, kad seimas buvo ne
skaitlingas, o ypatingai, kad 
kontrolės komisija nutylėjo 
$650.—, kurie būk pateko į dvie
jų veikėjų rankutes. Būtų labai 
gerai, kad N. G. paaiškintų, kas 
tie veikėjai yra ir kodėl be cent
ro valdybos pirmininko ir se- 
kretoraus žinios tie $650.— pa
teko į dviejų veikėjų rankutes?

'Man atrodo, kad kaip seimas 
taip ir bankietas buvo nusisekę 
ir gausūs. Kas grojo pirmuoju 
smuikų, aš nesiginčysu, bet ne
sutinku, kad grojo vien Vieny
bės paminėti asmenys.

Dėl Dirvos buvo pareikšta tik 
vieno asmens nuomonė ir ta Dir
vos draugo, o ne priešo, tat iš 
kur tie aštrūs puolimai. Kodėl 
N. G. viską 
gos pusės?

ALTS

•v

Žmogus, kuris šypsosi
Didžiosios šalies diktatorius,- be 

abejo, visad buvo teisus. Jo bernai bei 
tarnai teturėjo vykdyti tai, ką jis su
galvodavo, užmanydavo bei įsakydavo. 
O tos šalies gyventojai turėjo džiaug
tis, viešai bei garsiai reikšti savo padė
ką jam net ir tada, jei diktatoriaus bu
deliai atimdavo kam nors iš jų artimų
jų gyvybę, ar kalėjimų sargai žiauriai 
nukankindavo ką iš jų iki mirties..., 
o budelių bei kalėjimo sargų buvo daug, 
oi daug toje šalyje... Jis atėmė laisvę 
iš visų savo kaimyninių kraštų — ir 
tų kraštų gyventojai turėjo jam dėko
ti už laisvės bei daugelio jų gyvybių 
atėmimą.

Diktatorius pasivadino ”maršalis- 
simas”, nes nesugalvojo "reikšminges
nio pavadinimo, o žmonės turėjo jį va
dinti "saulę”, ”tėvų”, „mokytoju” ir vi
sas kraštas turėjo stebėtis jo išmintimi 
ir džiaugtis jo įvesta tvarka... kūs 
drįso kiek suabejoti ir būti nepatenkin
tas — tas lengvai ir greit būdavo per- 
keliąmas į tolimas, negyvenamas amži
no speigo sritis, kame, sniegas neužilgo 
padengdavo tojo nelaimingojo kaulus..; 
Todėl laimės šypsena ir džiaugsmo juo
kas reti'svečiai; buvo toje .šalyje.

— Aš noriu, kad'mane pažintų ir 
mane nuolat matytų kiekvienas, kad 
ir toliausiai gyvenąs mano krašto t gy
ventojas, — kalbėjo maršalissimas.

mano išmintingu valdymu? Ar labai 
jie laimingi bei linksmi? — klausinėjo 
jis toliau.

— Ak, taip džiaugiasi, taip džiau
giasi, toks džiaugsmas eina per kraš
tą! Tokia laimė! Žmonės keldami ir 
guldami tik juokiasi iš džiaugsmo, tik 
šypsosi!... — saldliežuvavo bernai bei 
tarnai.

mūsiškių, tai yra valdančiųjų, — jis 
apmetė akim susirinkusius, — tai tu
rėtų būti eilinis pilietis, jūs suprantate 
mane... O tinkamiausią piliečio nuo
trauką'parinksiu aš pats... Aišku? 
Daryk!... — Jis dūrė pirštu Į Propa
gandos Viršininko pilvą ir apsisukęs 
nuėjo, parodydamas, kad pasitarimas 
baigtas.

Propagandos aparato ratai ir ra-; 
tukai pradėjo suktis: šimtai valdžios 
fotografų fotografavo tūkstančius pi
liečių. Buvo sudarytos nuotraukoms 
atrinkti komisijos. Visame krašte žmo
nės visom išgalėm stengėsi šypsotis 
prieš objektyvus. Tie žmonės buvo įti
kinti, kad geriausiai nusišypsojęs bus 
apdovanotas ir išgarsintas po visą kra
štą. Atskilai sričių fotografai skelbė 
soclenktines: kas greičiau ir daugiau 
nufotografuos. Alkani, apiplyšę kol
chozų baudžiauninkai, iki jėgų neteki
mo normų išvarginti angliakasiai ir 
fabrikų, dirbtuvių varge išblyškę dar
bininkai bei darbininkės stengėsi savo 
veiduose išgauti kažką panašaus į juo
ką bei šypseną... Komisarų bei. bude
lių žmonos pozavo su išdidžiai,nuolai
džių šypseniu, o jų meilužės visaip krai
pę savo gašlias lūpas... Mokytojai ir 
melžėjos, šlavikai ir menininkės, direk
toriai ir skalbėjos nenutrūkstama sro
ve rodė savo dantis, vaipėsi, kraipėsi, 

‘ šiepėsi prieš aparatus, ak, kiekvienas 
norėtų nors truputį geresnio gyvenimo, 
nors truputį...,?

Pirmoji akcijos banga baigėsi. De-

— Ach, kaip vykusiai sumanė mū
sų tėvas ir mokytojas — stebėjosi jo 
bernai bei tarnai, — kokia geniali iš
mintis glūdi jo žodžiuose, iš tikrųjų, 
kiekvienas šios šalies gyventojas turi 
jį pažinti ir nuolat jį matyti!...

Tačiau maršalissimo, be jo bernų 
bei tarnų, nėra matęs beveik joks gy
ventojas, nes jis bijojo savo piliečių ir 
vengė jų. Per paradus ir iškilmes gy
ventojai nebūdavo prileidžiami arčiau 
mylios prie.tos vietos, kur su savo svita 
stovėdavo. Bet viso krašto miestai- ir 
miesteliai bematant pasipuošė marša
lissimo paminklais, jis kasdieną, kas- 
valandą žiūrėjo iš milionų jo portretų 
ir puošniausiuose kraštu rūmuose, ir 
skurdžiausiose lūšnose, mokyklose, sto
tyse, teatruose ir užeigose — visur, vi
sur, kur tik užklysdavo bent vienas 
žmogus. Žmonės jį kasdien matydavo 
laikraščių puslapiuose, kino filmose ir 
girdėjo jo balsą per radiją...

— Man atrodo: ir naujagimis kū
dikis. ir senis žeftgiąs į karstą mato 
mane, mini mane, dėkoja '.man... — 
pratarė kartą diktatorius. .

— O taip!.Taip!.Tai laimė, tai di
džiausia laimė, neišpasakyta laimė! 
/Taip teatsitinka kjartą žmonijos gyve
nime !...- — prapliupo pagirimąis, pa
taikavimais jo bernai bei. tarnai. . '

Ar labai džiaugiąsi gyventojai' ant nuotraukos neturi būti vienas iš į rajonų'komisijas.. Deja, jų dauguma

J

— šypsosi, sakot? ... Tai, ot, aš ir 
noriu, kad vieno tokio besišypsančio, 
laimingo mano krašto piliečio portre
tas kabėtų visur ir bylotų apie džiaugs
mingą ir laimingą gyvenimą!...

— Kokia nepaprasta, geniali min
tis ! — pašoko visi bernai bei tarnai, — 
tai tikrai genialu! Genialu! Visur ka
bės besišypsąs, laimingas pilietis ir dė
kos savo mokytojui ir tėvui! Kiti pilie
čiai, bežiūrėdami į tokią džiaugsmo ku
piną šypseną, galės pamiršti, kad ir 
laikinus savo rūpesčius, nepasisieki- 
mus ir gyvenimas'jiems atrodys dar 
linksmesnis,‘dar laimingesnis! Tai ge
nialų! Tai tikrai genialu! — springo 
žodžiais, stengdamiesi viens kitą per
rėkti visi bernai bei tarnai.

— Aš tai padarysiu! — įsikišo Pro
pagandos Viršininkas, — aš tai leng
vai padarysiu: aš liepsiu nufotografuo
ti ' kęliasdešimts, ar kelis šimtuš, tai 
pagaliau nesvarbu, piliečių — ir iš jų 
mes parinksime tinkamiausią nuotrau
ką. Paveskit tai man. Aš .tai padary
siu ! Maršalissime, koks bus plakatų ti
ražas? Milionas? Du?... ' .

Diktatorius prisilietė jo rankovę:
— Palauki Tai vėliau. Pirmiausia, šimtys tūkstančių nuotraukų suplaukė

ak, žymi dauguma netiko... Na, kas gi 
norės žiūrėti tas dirbtinas, nenatūra
lias, per jėgą bei prievartą išspaustas 
tų vargšų, išgąsdintų žmonių šypse
nas .., ak, tai buvo kažkokios klaikios 
grimasos, o ne šypsenos ..., kur gi čia 
džiaugsmas?... juokas?... O, niekam ne
valia rodyti panašius veidus... Dešimtį 
tūkstančių kolchozininkiškų ir darbi
ninkiškų fizionomijų sumalė popierio 
fabrikų malūnai... Be abejo, komisarų 
ir budelių žmonų bei meilužių Šypsenos 
buvo puikios: sočios ir patenkintos!... 
ak, kaip gaila, ir jų negalima rodyti... 
juk tas žmonas bei meilužes visi aplin
kui pažįsta — ar galėtų jos kitaip šyp
sotis 1. .. Bet gi jos puikiai tiko pa
puošti rajoninių laikraščių pusla
piams ... jų vargas pozuojant nenuėjo 
niekais... Bet ot, į viens, taip sakyti, 
šypsenų rūšį turėjo būti atkreiptas 
rimtas dėmesys — tai buvo ironiškos, 
pasityčiojimo bei pajuokos kupinos 
šypsenos... tai buvo perdaug pavo
jingi žmonės, dar laisvai bevaikščioją 
paklusnių piliečitfr tarpe... jų šypsenos 
juos išdavė!... 1 - •

Tą pačią naktį tie žmonės dingo 
kažkur iš savo butų bei darboviečių, ir 
niekas niekad, nebesužinojo jų likimo... 
tai buvo tikrai pavojingi žmonės: juk 
jie visad galėjo pašiepti savo valdžią 
ir — net baisu pagalvoti — gal ir patį 
maršalissimą... Tai buvo didelis pa
lengvinimas Budelių Viršininko darbe: 
jie visi žinoma,“prisipažino jiems nuro
dytas kaltes ir buvo tinkamai nubaus 

(Bus daugiau)
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Beveik dvejus metus užtrukęs i 
klebenimas į Apreiškimo para- 1 
pijos mokyklą Brooklyne dėl įve- ] 
(limo lituanistikos dalykų dėsty
mo 1952-53 mokslo metų pra- i 
džioje baigėsi nuoširdžiu Kleb. 
Kun. N. Pakalnio ir Lietuvių 
Tėvų Komiteto susitarimu. Su
sitarta šiais mokslo metais pra
dėti dėstyti, o vėliau plėsti litu
anistinius dalykus (lietuvių kai. 
bą. Tėvynės pažinimą, Lietuvos 
geografiją ir istoriją, tautines 
tradicijas ir religiją lietuviškai) 
reguliarių pamokų metu dviem 
grupėm, taip kad nenukentėtų 
nei anglų kalba dėstomieji daly
kai, nei lituanistiniai. Pirmąją 

.-grupę sudaro senųjų lietuvių 
..•.saikai, o antrąją naujųjų atei

vių vaikai. Pirmai grupei litua
nistinius dalykus dėsto mok. D. 
Kunskaitė, antrai mok. V. Jocie
nė, o religiją lietuviškai Kun. 
A. Račkauskas.

Praėjus pirmam mokslo metų 
pusmečiui jau matosi ir pirmie
ji rezultatai. Jei pirmos grupės, 
kurios vaikai namuose lietuvių 
kalbos nebevartoja ir jiems ji 
jau yra tapusi svetima kalba, pa
žanga sunkiai pastebima, tai 
antros grupės vaikai, ypatingai 
mažesnieji, kurie beveik visi na
muose vartoja dar savo gimtą
ją kalbą, padarė nepaprastą pa
žangą. Vaikai, kurie dar nei ra
šė, nei skaitė, pradeda rašyti ir 
skaityti. Niekad negirdėję lie
tuviškų dainų, pradeda dainuoti 
lietuviškas daineles ir vietoj 
"kovbojų’’ žaisti lietuviškus žai
dimus ar vaizduoti lietuviškus 
partizanus. Tai vis nuopelnas 
augštuosius pedagoginius moks
lus Lietuvoje baigusios ir ■ be
veik be pertraukos iki šiol mo
kytojos darbą dirbusios moky
tojos V. Jocienės, kuri visą sa
vo sielą ir energiją aukoja tam 
darbui.

Visi lituanistiniai dalykai iš
einami pagal naująsias Mokyto
jų Sąjungos sudarytas lietuviš
koms mokykloms programas ir 
nurodymus. Kad nuveiktas dar
bas ir išlietas prakaitas kurią 
dieną nežūtų ir kad mokinių iš
eitas kursas būtų tiksliai ates
tuotas, Mokytojų Sąjungai pri
žiūrint vedamas smulkus ir tik
slus lituanistinių dalykų dieny
nas, kuris neabejotinai kada 
nors bus dideliu dokumentu bū
simai Lietuvos švietimo Minis
terijai. Jau išduotos ir Mokinio 
knygelės su pirmųjų dviejų mok
slo metų ketvirčių pažymiais ir 
labai reikšmingu šiems laikams 
Mikalojaus Daukšos įrašu: "Ne 
žemės gausumu, ne drabužių 
įvairumu, ne krašto- turtingumu, 
ne miestų ir pilių tvirtumu lai
kosi tauta, bet labiau išlaikymu 
ir vartojimu savo kalbos...”

Akivaizdoje šitos geros pra
džios ir kai kurių žmonių ne
nuilstamo darbo lietuviškoji pra
džios mokykla Brooklyne gyvena 
vis dar dideles vargo ir bandy-

mo dienas. Rašančiam šias eilu- i 
tęs kartą labai pripuolamai te- ’ 
ko matyti lietuviškas pamokas, i 
Mažieji mokįnukiįi, išleisti iš 
angliškų pamokų, lenktyniauda- 1 
mi koridorių bėga su knygų ; 
krepšeliais į lietuviškas pamo- . 
kas, kad pirmieji galėtų užimti 
geresnę vietą arčiau mokytojos 
prie girgždančio ir jų ūgiui ne
pritaikyto stalo. Užėmęs atitin
kamą vietą prie stalo mažasis 
lietuviukas turi didelę problemą 
išspręsti, kaip pasiekti stalo vir
šų, kad galėtų bent kiek tinka
miau rankas padėti ir patogiau 
rašyti. Ir čia, pasakysiu, pasi
reiškia mūsų tautos vargų pa
tirtis. Vienas tuoj pasideda kny
gų krepšelį ant kėdės ir ant jo 
sėdasi, kitas palenkia savo ko
jas ir jas prisėda, o dar kitas 
nusprendžia, kad patogiausia 
stačiam ir taip, kad ir sunkiai 
problemas išsprendę, nors ir per
sikreipę, be skundų, pradeda 
kaip viščiukai ratu apie vištą, 
apspitę mokytoją, darbą. Pati 
patalpa, kad ir būtų pakenčiama, 
bet jokių mokslo priemonių, iš
skyrus juodą lentą. Sunku aša
ras sulaikyti visa tai matant ir 
pagalvojus, kad toj pačioj lietu
viškos parapijos mokykloj, gra
žiai atremontuotose klasėse sė
di ir svetimų parapijų italiukai 
ir visoki kitoki. O tu, lietuviuk, 
jei tik pareiškei norą būti lietu
viu ir mokytis savo gimtosios 
kalbos, gali mokytis persikrei
pęs, bet nieko negausi. O, rodos, 
tiek nedaug tereikia, kad sąly
gos lietuviukams mokytis būtų 

, neblogesnės, kaip kitiems. Tik 
. truputį noro ir ... nuoširdumo. 
. O to kaip tik dar vis trūksta:

Neparodoma nė mažiausio rū-
■ pėsčio ar pastangų lituanistines
■ pamokas išlaikyti, rodos, tik 
1 laukiama, kad kuo greičiau jos

pasibaigtų ir neliktų nė vieno
■ mokinio, lyg tai būtų ne gyvybi.
■ nis tautos reikalas, bet per prie-
■ vartą kažkieno primestas nepel

ningas biznelis.
Vengiama ar bijoma viešai 

prisipažinti, lyg didžiausią nuo
dėmę padarius, kad jau mokyk
loje veikia lituanistinės pamo
kos. Ogi turėtų būti garbė tu
rėti mokyklą su viena svetima 
dėstomąja kalba. Be abejonės ir 
Education Board akyse tokia 
mokykla būtų augščiau vertina
ma. Dar vis turbūt tikima, kad 
Amerikoje visi, kaip anas vika
ras, galvoja, .jog Dievas tik ang
liškai tesupranta. Galime drą
siai tokiems užtikrinti, kad Die
vui lietuvių kalba yra daug mie
lesnė, nes tai per amžius ken
čiančios tautos kalba, kuria kal
bantieji žmonės beveik jokių he- 
rezijų nepažįsta ir niekad nėra 
jokių sukūrę.

Nuotaikos pačioj mokykloj 
lietuviškiems reikalams nedaug 
tėra pasikeitusios. Nors svetim
tautės seselės duotą joms kle
bono įsakymą išleisti nekliudo-

mai vaikus nustatytu laiku į lie- , 
tuviškas pamokas vykdo, bet j 
nevengia kai kurios atkalbinėti ( 
vaikų nelankyti lietuviškų pa- ( 
mokų, nes dėlto nukentėsiančios . 
angliškos pamokos. O viena iš ‘ 
jų einančius j lietuviškas pamo
kas vaikus pavadino "lietuviš
kais velniais”, nežiūrint, kad tie 
"lietuviškieji velniai”, mokyda
miesi savo gimtosios kalbos, 
daug geriau mokęsi už tuos, ku
rie tų pamokų nelanko. Girdėti, 
kad tik lietuvė seselė Nikodemą 
daug sielojasi lietuviškaisiais 
reikalais ir mokyklos vedėja 
(principai) drausmei ir tvarkai 
palaikyti lietuviškųjų pamokų 
atžvilgiu yra parodžiusi daug 
gražių gestų.

Suprantama ir pateisinama, 
kad svetimtautėms seselėms ar 
čia augusiems ir gimusiems lie
tuviams lituanistiniai reikalai 
ne visada prie širdies ir nesavi, 
atsieit, ne mano pupos, ne mano 
kiaulės. Bet jau nebepateisina- 
ma, kad naujieji ateiviai, trem
tiniai, mūsų priaugančios kar
tos tinkamu išmokymu lietu
vių kalbos ir Lietuvos istorijos 
ne visi belaiko f-eikalingu daly
ku. Tik keliolika tėvų neša ant 
savo pečių visą lituanistinių pa
mokų išlaikymo naštą. Nešdami 
vieni tą sunkią naštą nei prie 
geriausių norų neįstengia įsigy
ti nei mokslo priemonių, nei ko
voti su priešingais mokyklai vė
jais, nei sudaryti vienai moky
tojai sąlygas, kad ji galėtų mes
ti darbą fabrike ir atsidėti tik 
mokyklos darbui. (Kita mok.

: D. Kunskaitė yra klebonijos tar
nautoja ir gauna nuolatinį atly
ginimą).

Kai tie keliolika tėvų su ste- 
! bėtinu pasiryžimu išlaikyti litu- 
: anistines pamokas ir kantrybe 
i neša tą sunkią naštą, atsirado, 
i keli tėvai, spėję jau, pralobti, 
. kurie parodė liūdną nutautėji- 
. mo reiškinį. Paaiškėjus mėne- 
. sinei prievolei po 5 dolerius, ku

riuos 1952 metų lapkričio mėn. 
i 2 d. tėvų susirinkime susirinku- 
. šieji vienbalsiai nusprendė apsė

dėti lituanistikos išlaikymui, jie 
savo vaikus iš lituanistinių pa
mokų atsiėmė kai kurie su ne
įsivaizduojamu tėvams žiauru
mu.

Štai konkretus faktas-mažoji 
Š. su ašaromis akyse pranešė 
mokytojai, kad jos mamytė ne
beleidžianti jai lankyti lietuviš
kų pamokų, nors ji labai norin
ti. Gavusi iš mokytojos atsaky
mą, kad jei ji norinti, ji galinti 
lankyti, nes jos nieks iš lietu
viškų pamokų nevarys. Ir iš 
tikrųjų, mažoji Š. kurį laiką lan
kė lietuviškas pamokas, stro
piai ir neblogai mokėsi, kol kar
tą, matyt, jau sužvėrėjusi mo
tina pastebėjo ją namuose dir
bančią lietuvių kajbos namų dar
bą. Neteko daugiau patirti ko
kios pasekmės ištiko mažąją Š., 
tik sekančią dieną ji jau lietu-

Štai tokiais žodžiais kreipia- ] 
si į skaitytojus "SKAUTŲ AI- i 
DO” leidėjas — Lietuvos Skau- ’ 
tų Brolija paskutiniame to žur- i 
nalo numeryje (Nr. 3 — kovo ' 
mėn.). Kovo 15 d. "Skautų Ai- i 
dui” sukako 30 metų. Dabar, ' 
žvelgiant atgal j tą ilgą kelią, 
prisimena tie lietuviškios skau- 
tybėš entuziastai. Jie giliai ti
kėję į laimingą Lietuvos ateitį, 
savais pečiais vienu ar kitu bū
du nešę šią brangią skautams 
naštą. Amžinybėn nukeliavu
siems duok, Viešpatie, Amžiną 
Ramybę, o gyviesiems — dar 
daug jėgų pasidarbuoti Tėvynei.

"Skautų Aido” pirmasis nu
meris pasirodė Šiauliuose 1923 
m. kovo 15 d. Sunku būtų čia nu
pasakoti jo kelią nuo mažo, pu
sinio formato — 8 . puslapių, be 
viršelio laikraščio iki didžiulio, 
spalvotais viršeliais, gausiai 
iliustruoto tūkstantinio tiražo 
žurnalo. "Skautų Aido" kelias 
nužymėtas jo redaktorių, ku
riems nebuvo baisios jokios 
kliūtys bei sunkenybės. Pirma
sis redaktorius buvo sktn. V. 
Baniulis. Jis redagavo Nr. 1-2 
ir 24-29. Antrasis redaktorius
— sktn. Ign. Tamošauskas re
dagavo 3-16 ir 30-34 Nr. Vėliau
— sktn. V. čečėta — Nr. 17-23, 
pasktn. J. Merkys su pasktn. V. 
Zabarausku — Nr. 35-45, o nuo 
46 iki 252 Nr. redagavo vyresn. 
sktn. Ant. Saulaitis, kuris il
giausiai redagavo "Skautų Ai
dą”. Jam išėjus atlikti karinės 
prievolės, pavadavo vyresn. 
sktn. K. Laucius. Per septynio- 
liką metų:laisvoje Tėvynėje ”Sk. 
Aidas” išaugo į didelį, puošnų 
ir labai mėgiamą jaunimo žur
nalą. čia ypač pabrėžtinas vy- 
resn. sktn. Ant. Saulaičio nuo
pelnas, kuris sumaniai ne tik 
”Sk. Aidą’* redagavo, bet jo rū
pesčiu buvo išleista nemaža 
skautiškos spaudos leidinių. Da
bar vyresn. sktn. A. Saulaitis 
gyvena IVaterbury, Conn. J.A.V.

Tremtyje, iš karo sugriautos 
Vokietijos griūvėsiu, lyg mito
loginis feniksas 1946 m. sausio 
15 d. "Skautų Aidas” vėl paki
lo gyvenimam Vėl jis buvo tu
riningas, uždegantis skautišku 
idealizmu, čia jo nepavargstan
tis redaktorius buvo vyresn. 
sktn. Ant. Krausas, kuris su 
žemaitišku užsispyrimu tęsė pa
siryžėlių darbą. Ūžtelėjo emi
gracinė banga — ”Sk. Aidas” 
1948 m. birželio 15 d., paskutinį 
kartą pasirodė Vokietijoje. Pra
slinko gūdžios tylos laikotarpis.

Ir štai —' 1950 m. gruodžio 1 d. 
mūsų skautų pastangomis jis 
vėl atgija — Rodney, Ont., Ka
nadoje. Jį atgaivino sktn. Pr. 
Enskaitis, kuris jį leido ir re
dagavo. Nuo 1951 m. ”Sk. Aido” 
leidimą perėmė L.S.B. Kanados 
Rajono Vadija ir ėmė spausdin
ti Toronte. Redaktorium buvo 
pakviestas vyresn. sktn. prof. 
Stp. Kairys, dabartinis redakto
rius. Su Lietuvos Skautų Broli
jos Vadijos persikėlimu Kana- 
don, "Skautų Aido” leidimą per
ėmė L. S. Brolija.

"Skautų ‘Aidui" ir jo pasiry
žėliams leidėjams linkime ne- 
pavargstančios ištvermės, lietu
viškąjį jaunimą, skautų, bičiu
lius ir rėmėjus kvięčiame gau
siai jį remti bei prenumeruoti.

mui. Padėkim jam, ir šiemet iš
vykti į gamtą ir kartu paben
drauti lietuviškoje aplinkoje. 
Nesiųskime atvirukų, bet geriau 
pasiųskime vieną kitą dolerį L. 
S. B. Vokietijos Rajono Vadei
vos adresu: A. Venclauskas, 
Hannover, Hegelstr. 6. Germany.

Padėkime artimui — parem
kime vasaros stovyklas Vokieti
joje: siųskime "dolerinį margu
tį” nurodytu adresu.

NIAGAROS STOVYKLOS 
LAIKAS

VELYKINIS MARGUTIS 
VOKIETIJOS SKAUTAMS
Artinasi didžioji Kristaus Pri

sikėlimo šventė. Ir vėl daugu
mas lietuvių sveikins vieni ki
tus velykiniais atvirukais. Jau 
Kalėdų proga atsirado susipra
tusių žmonių, kurie vietoje tų 
sveikinimo atvirukų aukojo pi
nigus įvairiems kilniems reika
lams ■ paremti. Lietuvos Skautų 
Brolijos Vadija kviečia savo na
rius ir skautų bičiulius atei
nančių Velykų proga panašiai 
pasielgti. Juo labiau, kad ir yra 
labai konkretus tikslas, kurį 
reiktų paremti. Vokietijoje esa
ma daug skautiško ir neorgani
zuoto jaunimo, kuris reikalingas 
paramos vasaros stovykloms su
ruošti. Pernai vasarą dvi tokios 
stovyklos "Tau, Tėvyne” vardu 
atnešė nepaprastą naudą jauni-

Iš Lietuvos Skautų Brolijos 
Vadijos gautomis žiniomis Lie
tuvos Skautijos 35 m. sukakčiai 
atžymėti sąskrydis — stovykla 
prie Niagaros krioklio įvyks bir
želio 30 — liepos 5 dienomis. 
Yra gauti patogi stovyklavietė 
Kanados teritorijoje. Bus dvi 
atskiros stovyklos skautams ir 
skautėms. Skautų Brolijos sto
vyklai vadovauti yra pakviestas 
vyresn. sktn. K. Grigaitis, jo 
pavaduotojas bus pasktn. H. Ste- 
paitis. šios stovyklos reikalais 
prašoma kreiptis adresu 
K. Grigaitis, 994 Dundas 
W. Toronto, Ont., Canada.

Vyr. FASK-tas, ątsižvelgda- I 
mas į didelį kvalifikuotų ir tin- ’ 
karnų sporto vadovų trūkumą, 
šių metų vasaros metu birželio 
mėn. 17-26 dienomis, yra numa
tęs netoli Chicagos surengti 10- 
ties dienų sporto kįubų vado
vams ir . lietuviško jaunimo or
ganizacijų sporto instruktoriams - 
parengti stovyklą — kursus, ku
riuose galės dalyvauti sportinin- 
kai-ės bei liet, jaunimo organi
zacijų nariai, norintieji pasi
ruošti sporto vadovo ir instruk
toriaus darbui. Kursų mokestis, 
įskaitant kelionės nuo Chicagos 
iki stovyklavietės, maisto ir pa- ( 
talpų išlaidas — $32.00 dešim
čiai dienų.

Smulkesnės informacijos .tuo 
reikalu bus skelbiamos spaudoje 
ir išsiuntinėjamos sporto ''apy
gardoms bei visiems Vyr. FASK 
registruotiems sporto klubams 
artimiausiu laiku.

Vyr. FASK-tas

M r. 
St.,

1.

PADĖKA SKAUTŲ 
RĖMĖJAMS

Nuoširdiesiems Bostono skau
tų bičiuliams: p. A. 1VUI, paau
kojusiam DLK Gedimino vilkiu
kų draugovei $10.00, ir p. K. 
VILEIŠIUI, parėmusiam Bosto
no Skautų Vietininkiją- $5.00 
auka, tariame skautišką DĖKUI.

Bostono Skautų Vietininkiją

k ■ I

VEDA ALGIRDAS BIELSKUS

VYR. LIETUVIŲ FIZINIO 
AUKLĖJIMO IR SPORTO 

KOMITETAS ŠIAUR. 
AMERIKAI SKELBIA

bo įstatų bei steigiamojo,proto
kolo nuorašas.

ne- 
lei- 
sū- 
pa-

viškose pamokose nebepasirodė. 
O gi yra ir daugiau vaikų, ku
rie su liūdesiu akyse palydi sa
vo draugus bėgančius į lietuviš
kas pamokas ir ne vienas yra 
pareiškęs lituanistikos mokyto
jai, kad jis norėtų lankyti lietu
viškas pamokas, bet tėveliai ne
leidžią. Y

Sporto Apygardos 
ir jų v a d o v y b ė

Naujai besiorganizuojantiems 
sporto padaliniams, sporto klu
bams ir sportininkams pakarto
tinai skelbiame šiaur. Amerikos 
Lietuvių Sporto Apygardų ap
imtis, jų būstines ir vadovus.

a. Rytų Sporto Apygarda ap
ima:. New York, New Jersey, 
Massachusetts, Conecticut, Pen- 
silvania, Maryland, Rhode Is- 
land, Maine, Virginia, E. & N. 
Caroline. Apygardos
Aleksandras Vakselis, 8509, 88 
St., IVoodhaven 21, N. Y.

b. Vidurio Vakarų Sporto 
Apygarda apima: Illinois, Mi-

'(•ehįgąn, Ohio, Indiana, Wiscon- 
sin, Iowa, Nebraska ir Minesota. 
Apygardos vadovas Algirdas 
Nasvytis, 1389 Ansel Road, Cle- 
veland 6, Ohio.

c. Kanados Sporto Apygarda 
apima visą Kanados kraštą. 
Apygardos vadovas K. šapočki- 
nas, 57 Marion St., Toronto, 
Ont., Canada.

vadovas

(B. d.)

2. Naujų sporto 
klubų registracija

Naujai besisteigią ar jau įsi
teigę sporto klubai nuo š. m. 
kbvo mėn. 1 d. Vyr. FASK-te re. 
gistruojasi per augščiau minė
tas ŠA Liet. Sporto Apygardas, 
atitinkamos sporto apygardos 
vadovybei suteikdami apie save 
šias žinias:

a. Klubo pilnas pąvadinimas, 
b. klubo valdybos sąstatas, d. 
valdybos narių adresai, c. vei
kiančios sporto sekcijos, f. narių 
skaičius — vyrų, moterų, jau
nių. •

Kartu su. reikalaujamomis ži- 
siunčiamos ir 1 egz. klu-

3. Sportininko 
metinė registracijos 

prievolė
Vyr,- FASK-to nutarimu, nuo 

1953 m. ŠA lietuviams sporti
ninkams įvedama metinė indivi
dualinė registracijos prievolė 
Vyr. FASK-te, kuri yra priva
loma kiekvienam lietuviui spor- 
tininkui-ei, gyv. šiaur. Ameriko
je ir Kanadoje.

Sportininkui-ei atlikus regis
tracijos prievolę, apsimokėjus 
$1.00 metinio registracijos mo
kesčio ir išsiėmus sportininko 
registracijos kortelę, metų bė
gyje suteikiama teisė pagal nu
statytą tvarką, dalyvauti visuo
se Vyr. FASK-to bei Vyr. 
FASK-te registruotų sporto klu
bų rengiamose varžybose, pir
menybėse,. parengimuose, kur
suose, stovyklose ir t.t.

Visi sportininkai-ės, priklau
są sporto klubams, registracijos 
prievolę atlieka klubams nuro
dyta tvarka iki š. m. kovo mėn. 
15 d. per sporto klubus.

Paskiri asmenys, nepriklausą 
jokiam sporto klubui, gali regis
truotis tiesioginiai Vyr. FASK- 
te ar atitinkamoje sporto apy
gardoje, kartu su $1.00 regis
tracijos mokesčiu, prisiunčiant 
apie save šias žinias: pavardė 
vardas, tikslus adresas ir am
žius.

Pastaba: 1953 m. šiaur. Am. 
Liet, žaidynės, kurios įvyks rūgi 
sėjo mėn. 5, 6, 7 dienomis Chi- 
cagoje, galės dalyvauti tik tie 
SportininkąUės, kuritr atliks re
gistracijos prievolę Vyr. FASK- 
te ir turės sportininko registra
cijos pažymėjimą.

vidutiniai, arba net blan-

TORONTO SPORTININKAI 
CLEVELANDE

Praėjusį savaitgalį, kovo 28 
d., Clevelande viešėjo Toronto 
LSK Vyties jaunių krepšinio ir 
tinklinio komandos, sužaizdamos 
draugiškas rungtynes su Cleve- 
lando LSK Žaibu. Torontiškių 
atvykimas buvo gana netikėtas,, 
kadangi paskutinėmis dienomis 
dar vis buvo neaišku ar jiemB 
pavyks gauti leidimus perženg
ti sieną. Pavėluotas pranešimas 
apie atvykimą gerokai sutrukdė 
šeimininkams tinkamai pasi
ruošti ir. todėl buvo šiek tiek < r- 
ganizacinių nesklandumų. Ta
čiau kiekvienu atveju tai #buvo 
padarytas pradinis žingsnis to
limesniam šių dviejų klubų spor
tiniam bendradarbiavimui.

Pirmiausia buvo sužaista tin
klinio rungtynės, kurias be di
delio vargo laimėjo žaibiečiai, 
pasekme 2:1 (15:8) (9:15) (15: 
1), nežiūrint to, kad svečiams 
ję pavyko išpešti vieną sėta. 
Šeimininkai pasirodė gerokai 
techniškai pranašesni ir tik 
rūpestingas taškų rinkimas 
do svečiams pralaimėjimą 
švelninti, žaibo komandos
grindinis ramstis buvo A. Liut
kevičius. Neblogai sužaidė ir 
Arv. Barzdukas. Kiti pasirodė 
vos 
kiąi. Komandos žaidė šių sudė
čių: Vytis — Preikšaitis, Bud- 
reckas, Kasparavičius, Kolys, 
Šimkus, Laurinavičius,' Danile
vičius ir Linartas; Žaibas — A. 
Liutkevičius, D. Balčiūnus, J. 
Kijauskas, A. Barzdukas, G. 
Barzdukas ir G. Motiejūnas.

Toliau, kaip priedinis žaidi
mas, sekė moterų tinklinio rung
tynės tarp LSK žaibo ir Cleve- 
land Turners — pakviestos ko
mandos. Prieš porą savaičių mū
sų mergaitės pralaimėjo prieš 
pastarąsias 0:2. šį kartą žaibie- 
tėms, žardžiusioms stipresnėje 
sudėtyje, pavyko revanšuotis 
pasekme 2:0 (15:11) (15:9). 
Stebint mūsų merginų žaidimą 
tikrai buvo galima pastebėti pa
darytą ryškią pažangą, tiek 
techniškame kamuolio valdyme, 
tiek taktikoje. Visa klase, iš ko
mandos išsiskyrė A. Barzdukai- 
tė ir E. šikšniūtė, tačiau ir liku
sios parodė gerą kovingumą ir 
nuoširdų dalyvavimą žaidime. 
Žaibą atstovavo A. Barzdukaitė, 
A. Liutkevičiūtė, J. Laikūnaitė, 
S. Juodvalkytė, E. šikšniūtė- ir 
R. Staniškytė. ' "

Krepšinio rungtynėse sve
čiams pavyko sulupti šeiminin
kus 33:28 (17:9). Kaip pasek-' 
mė byloja rungtynės buvo labai 
karštos ir permainingos, žaibie
čiai buvo šiek tiek pranešesni 
techniškai, tačiau vytiečiai paro- . 
dė kruopštesnį dengimą bei di- 1 
dėsnį kovingumą. Iš taktiškos 
abi ekipos neparodė didesnio ko
mandinio subrendimo ir buvo 
žaidžiama daugiau atsitiktinu
mais ir paskirų žaidikų inicia
tyva, negu apgalvota, sistema- 
tinga taktika. Bendroje išvado
je — gausi, gera ir‘entuziastin
ga medžiaga, tačiau stoka autar 
ritetingos gero trenerio rankos;

4; Sporto 
instruktoriams 
vadovam 

s t o

i r 
s parengti 
vykianiomiš
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AR JIS TIEK 
REIKALINGAS?

nusifotografuoti, kaip pada- 
dviem atvejais Roosevelt'as 
Stalinu. Taikos iš Malenko- 
jie sulauks tik tiek, kiek su-

senato tardymuose apie 
konferenciją ir kitus da- 
nors, sako, apie tai pri- 
viską aiškiai žinoti.

DIRVĄ UŽSISAKYTI 

galima ir šiandien, nėra reikalo 

laukti nei metų, nei mėnesio 

pabaigos!

AMHERST, MASS.
nėjusio, pakilusios nuotaikos 
galėjai išskąityti pasididžiavimo 
jausmą.

Didelis ačiū, Jums bostonie
čiai. J. V.

PIRKITE SAVO
BILIETUS DABAR!

Bal. 13-18 Public Auditorijoj
13PIRMADIENĮ, BALANDŽIO

RIGOLETTO
14ANTRADIENI. BALANDŽIO

LA GIOCONDA
TREČIADIENI, BALANDŽIO 15 

CARMEN

PENKTADIENI, PO PIETŲ, BAL. 17 
TOSCA

ŠESTADIENJ, PO PIETŲ, BAL. 18
DER ROSENKAVALIER
ŠEŠTADIENI, VAKARE, BAL. 18 

DON GIOVANNI
SINGLE PERFORMANCE

KAINOS (nėra taksų)
$8.50, $7, $6.50, $5, $4, $3. $2, $1.20

UNION BAN.K OF 
COMMERCE

Centrinis Banko prieškambaris—9 g. 
prie Euclid — MAin 1-8300 

Bilietų raitinė atidara 9 ryto iki 5:30 
Kasdien (iiskyrus sekmadieniais)

Naudojamas Knabę pianinas

KETVIRTADIENI, BALANDŽIO 1G 
BORIS GODUNOV

PENKTADIENĮ, VAKARE. BAL. 17 
LA FORZA DĖL DEST1NO

DIRIGUOJAMAS ALFONSO MILULSKIO
”... Tai buvo išskirtinis meno kon
certas, iškylųs ligi universeiiojo me
no viršūnių.”

E. BOHNER, VOKIETIJA,. 
BAYREUTH, 1947

”... Jų koncertai prilygsta kiekvie- 
’ nain šių dienų geriausiam chorui.”

G. K1DD, THE TELĖGRAM, 
TORONTO, CANADA, 1950

’ .. • ’ •' 
W . S •.

1953 m. balandžio 2 d. * T(r. 14

K. S. KARPIUS

Lietuvių namai Clevelande
t

D I R V A

INž. BR. MAŽELIS

"...Ansamblis dainuoja tik liaudies 
dainas, bet dainuoja tikrai gerai."

' NEW YORK HERALD 
TRIBŪNE, 19150

1953 Gegužes 10 
SEVERANCE HALL

Bilietai po 3, 2.50 ir 2 dolerius pradedami .pardavinėti balandžio 10 d. Dirvoj (telef. HĘ 1-6344 
Spaudos kioske (telef. RA T9936).

 » . ■ t ■ 

PAKELIUI J FLORIDĄ
Antrą dieną kelionės, pasiry

žę daugiausia kelio pravažiuoti, 
ir pravažiavom, nes pavyko su
sukti į automobilio mylių rodyk- 
lį apie 460 mylių. Kentucky 
valstybė mūsų keliavimo dalyje 
plačiausia, taigi tik po pietų pa
siekėm Tennessee valstybę ir 
jos sostinę Nashville. Tennessee 
nors 432 mylių ilgio iš rytų į 
vakarus, mums teko pervažiuoti 
tik apie 110 mylių ir tą pat va
karą jau nakvojom "tolimų pie
tų" (amerikiečiai vadina "gilių 
pietų”) Alabama valstybės mie
stelyje Athens.

šiais keliais važinėjant, ir 
miestuose, vargu sutiksi lietu
vį, bent tokius pat pravažiuo
jančius kaip mes, kurie iš Mi- 
chigan ar Chicagos važiuoja j 
šiltąją Floridą. Lietuviai niekad 
nebandė' "tolimuose pietuose”, 
neskaitant Floridą, įsikurti.

Tennessee, nusitęsia iš Appa
lachian kalnynų srities į vaka
rus, turėdama rytinį kraštą kal
nuotą; vakarinis kraštas pasie
kia Mississippi upės slėnio lėkš
tumas. Vidurys, kur mes važia- 
vom, eina rytuose gulinčių kal
nynų pašonėmis.

ūkinis gyvenimas Tennessee, 
ir toliau Alabama valstybėje, 
matėsi skurdesnis negu Kentuc
ky. Tennessee ir Alabama skai
tosi jau negrų vergijos valsty
bės, ir čia matosi visokių žymių 
negrų gyvenimo ir skurdo. Čia 
skurdžiai gyvena ir daug baltų
jų. Pakelėse matosi tik sukry- 
pusios lentų lūšnelės, dažniau
sia be langų, nes oras čia ne 
toks šaltas. Langai nakčiai už
tiesiami kokiu skarmalu.

Baltieji, netekę vergų darbi
ninkų, būdami didelių žemių sa
vininkai, subankrutijo. Jų žemės 
išdalintos smulkiais ūkeliais, 
baltiems parduotos, negrams ku
rie norėjo ūkininkauti — nuo
mojamos. Negrams žemės ne
parduota todėl, kad ten neturin
tis nejudamo turto negali skai
tytis piliečiu-balsuotoju. Ir to
kiu būdu visur pietuose negrai 
neprileidžiami balsuoti, nors 
skaitosi laisvi.

Nashville mieste pravažiavo
me pro nuostabiai didelį ir pui
kų pastatą, pamėgdžiojantį 
Gnrįkijos Panteoną, pastatytą 
tokio pat didumo, kaip originar 
linis senovės maldnamiš Atėnuo
se, Akropolio kalne, buvęs pa
švęstas deivei Atėnai, šis nau
jasis pastatas tarnauja muzie
jum, ir yra labai impozuojantis. 
Tai 228 pėdų ilgio, 101. pėdų plo
čio ir 65 pėdų augščio. Netoli 
Nashville yra ir muziejum pa
versti prezidento Jackson, Flo
ridos užkariautojo, dvaro rūmai.

Per miestą važiuojant matė-įžengti į Tennessee iš rytų, per

kalnus, apie 1750 metus, pada
rydami ją Carolina valstybės 
dalim. Indėnai puldinėjo gyven
tojus jau kai buvo įsteigta U.S. 
valstybė. 1796 metais Tennessee 
buvo priimta į Sąjungą kaip sa- 
vistovė valstybė.

ALABAMA. ši valstybė, apie 
175 mylių pločio rytų-vakarų 
kryptimi, ir virš 300 mylių ilgio 
nuo šiaurės į pietus. Pernakvo
ję pirmame didesniame mieste
lyje, Athens, kur įvažiavom jau 
temstant, kitą dieną, sekmadie
nį, nelabai skubėdami, kreivais 
keliais pervažiavę arti 350 my
lių. Dar iš Alabama neišvažiavę, 
nakvoti sustojom pietrytiniame 
kampe, didesniame miestelyje, 
Dothan, dar 30 mylių nuo 
ridos sienos. Pietvakarinis 
bama kampas prieina jau 
Meksikos įlankos vandenų.

Kadangi trečia kelionės 
na buvo sekmadienis, ir Alaba
moj oras jau gerokai šiltesnis, 
sumanėm aplankyti vieną 
Athens miestelio kaimynistėje 
tvenkinį, Wheeler Dam, pasuk
dami apie 50 mylių iš kelio, šis 
tvenkinys yra vienas ir dauge
lio tvenkinių Tennessee upės slė
nio kelių šimtų mylių kelyje. Ta 
upė ir jos slėnis, su daugybe 
ilgų-siaurų ežerų, išplėstos V 
raidės pavidale, atiteka iš šiaur
vakarių nuo Kentucky, išsilie
ja j ežerus ir vėl upę Tennessee 
valstybėje.

Prezidento Roosevelt’o laikais, 
depresijai atėjus, Tennessee 
upės slėnis pradėtas paversti į 
elektros jėgos gamyklas, įren
giant didelius tvenkinius. Įsteig
ta taip vadinama Tennessee Val- 
ley Authority, savaranki orga
nizacija, kurios vadais pakliuvo 
socialistai, komunistai. TVA ad
ministratorium buvo paskirtas 
komunistuojantis socialistas žy
das Lilienthal, kuris ir darė so
cializmo bandymus valdiškais 
pinigai^. Darbams išleista šim
tai milionų dolerių. Atitinkamo
se tvenkinių darbams vietovėse 
buvo pastatyti miesteliai, ir da
bar pasilikę, kaip kurortai, ku
rie tam tiko. Tvenkinių darbų 
metu, tie miesteliai turėjo gy
venti socialistiška sistema, dėl 
jų daug čia gyvena, visada tą 
miestą įsivaizdavau tamsiu, ne
švariu. Ir nustebom pamatę gra
žų miestą, švarius, pasiturinčius 
gyventojus, dideles -prekybas, 
ir dideles dirbtuves, daugiausia 
plieno išdirbystes, kuriose, su
prantama, negrai atlieka juodus 
darbus, Jie gyvena taijp pat 
jiems nuskirtoje miesto dalyje, 
ir jeigu per ją nepravažiuotum, 
nejaustum negrų visame mieste.

Miestas tarp kalnų, pietų pu
sėje augštame kalne turi pasta
tęs ugnies dievo Vulkano statu
lą, kuri skaitoma tarp keleto di
džiausių pasaulyje esančių bent 
kokių statulų: 60 tonų sunkumo, 
53 pėdų augščio, užkelta ant 127 
pėdų augščio pedestalo. Tikrai 
impozuojantis reginys, matomas 
iš visų pusių iš labai toli. Ant

me ir tai, ką tik pietuose gali 
matyti: rytinė miesto dalis ap
gyventa vien tik juodžiais, kur 
baltieji nei kojos neįkelia. Įr to
kia tvarka yra visuose pietų 
miestuose. Juodžiai gi tik dar
bui patenka baltųjų gyvenamo
se miesto dalyse.

Sostinė Nashville turi apie 
150,000 gyventojų. Dar yra po
ra didesnių miestų, bet pats did
miestis, turintis arti 400,000 gy
ventojų yra Memhis, prie Kfis- 
sissippi upės. Jis skaitosi di
džiausias pasaulyje medvilnės- 
vatos prekybos uostas krašto vi
duryje.

Tennessee, 42,246 ketv. mylių 
didumo, 3,300,000 gyventojų 
valstybė. Tai žemės ūkio vals
tybė. Pirmą vietą užima kornų 
auginimas, paskui šieno-pašaro, 
vatos, kviečių ir tabako, avižų, 
miežių, rugių, pea-riešutų, soja 
pupų, daržovių, bulvių, obuolių 
ir uogų, paukščių ir medaus. 
Ūkiuose labai dažnai darbui nau
dojami vien mulai, arklių kaip 
ir nematyti. Turtingieji ūkiai 

yra motorizuoti. Plačiai išvys- 
kurios nemažai Roosevelt’ui prie
kaištų padaryta.

Mums, mačiusiems didįjį Hoo- 
ver Tvenkinį Kolorados upėje 
Arizonos kalnuose anais metais 
vykstant į Kaliforniją, šis Whee- 
ler tvenkinys nevertas buvo to 
sugaišto laiko, važiuojant jį pa
matyti, nors savaime jis įspū
dingas, arti dviejų mylių ilgio, 
nutiestas per dalį ežero, užtven
kiąs upės vandenį per 75 mylias. 
Jo įrengimas kaštavo $46,000,- 
000. Be elektros gamyklos turi 
įrengimą laivams iškelti ir nu
leisti pereinant į kitą pusę tven
kinio. •

Tennessee slėnio žemės labai 
derlingos, nors daug jų dar pel
kynai. Augštosios Alabama vie
tos, taip pat tęsinys Appalachian 
kalnų, pasireiškė labiau kai pra
dėjom privažiuot didmiestį Bir- 
mingham, apie 270,000 gyven
tojų, ir paskiau, dar toliau į 
pietus-rytus, sostinę Montgome
ry. Kadangi Birmingham skai
tosi beveik negrų miestas, tiek 
tytas miško apdirbimas, turi 
apie 14,000,000 akrų miškų, kiet- 
medžio ir eglinių bei pušinių 
lentų kasmet pagamina apie 
500,000,000 pėdų. Mineralai dau
giausia yra anglis, bet turi ir 
kitų kasdieniniams reikalams. 
Garsi marmuro akmenų gamini
mu brangiąjai statybai.

Tennessee iki lj-to šimtme
čio vidurio buvo indėnų terito
rija. Jos vakarinį kampą pir
miausia aplankė ispanas keliau- 
tojas-tyrinėtojas De Soto 1541 
metais, vykdamas Mississippi 
upe: Anglai pradėjo palengva 

kito kalno, taip pat įrengtame 
viešame parke, Birminghamo 
sumanūs piliečiai turi pastatę 
Romos senovės tikybos Vaidilu
čių šventyklos pavyzdį.

Alabamoj yra likučiai prieš
istorinės indėnų kultūros, augš- 
ti piliakalniai, ir užtinkama jų 
buvusių "sodybų ir laidotuvių 
vietovės. Alaibamos teritoriją 
pirmiausia aplankė ispanai 1582 
metais, vėliau dėl jos varžėsi 
Ispanija, Anglija ir Prancūzija. 
Amerikos kolonistų išsilaisvini
mo karo laikotarpiu Alabama 
jau buvo Anglijos globoje. Pas
kiau tapus U.S. dalim, 1819 me
tais priimta į Sąjungą. Pilieti
nio karo metu, Alabama buvo 
viena iš pirmutinių atsimesti iš 
Sąjungos ir provizorinė Konfe
deracijos valdžia su prezidentu 
Davis įsisteigė Montgomery 
mieste. Vėliau ji perkelta į Rich. 
mond, Va.

Plačiausia čia išvystyta med
vilnės ūkis. Iš šiaurės atkėlus 
daug medvilnės audimui fabri
kų, dėl pigaus darbo, Alabama 
užimą ketvirtą vietą tekstilės 
pramonėje. Fabrikus steigti pa
dėjo ‘turėjimas savo anglies. Ir 
per 50 pastarųjų metų Alabama 
išaugo pramonine valstybe.

(Bus daugiau)

Eisenhower’io draugų tarpe 
įvyko aštrus susikirtimas, kai 
valstybės sekretorius Dulles re
komendavo Charles E. Bohlen 
ambasadorium į Maskvą, ir Ei- 
senhotver sutiko. Bohlen, su ku
riuo prezidentas dažnai golfą lo-’ 
šia, matyt Eisenhower’iui pati
ko. Bohlen buvo ■ Roosevelt’o — 
Stalino vertėju Teherane, Jalto
je ir Truman’ui Potsdame. Ge
rai mokąs rusų kalbą, ir Dulles 
rado jį tinkamu tai vietai.

Senatoriai McCarthy ir Mc 
Carrąn, komunistinės ir prieš
valstybinės veiklos tyrinėtojai, 
Bohlen’o kandidatūrai pasiprie
šino, tikrindami, kad jis per
daug buvo surištas su kenksmin
ga Trumano-Achesono politika, 
ir teikė pėdas mėtančius aiški
nimus 
Jaltos 
lykus, 
valėtų

Iš augštųjų respublikonų, Ei- 
senhovver’io rėmėjų lūpų, išėjo 
aikštėn, kodėl Dulles ir Eisenho- 
wer sumanė Bohlen’ą j Maskvą 
siųsti. Esą jis turįs simpatijų 
sovietų valdovuose, jam galį pa
vykti sutarti su Malenkovu Ei- 
senhovver, Dulles ir Churchill 
pasimatymus ...

Išeina, kad Eisenhotver ir 
Dulles labai panoro su Malenko
vu 
rė 
su 
vo
laukta iš Stalino.

Negalėdamas pats dalyvauti 
paskutiniame Lietuvių Bendruo
menės Ekonominiame susirinki
me, susiskambinau su naujai iš
rinktojo Ekonominio Skyriaus 
Valdybos nariu inž.-arch. Edv. 
Kersnausku ir sužinojau, kad 
Lietuvių Namų Clevelande stei
gimas yra jau pilnai pribrendęs 
tačiau dar nesą galutinai nu
spręsta ar statyti naujus namus 
Naujosios lietuvių parapijos ra
jone, ar remontuoti ir praplėsti 
esamuosius senajame rajone, 
pridedant apie $116,000.

Kadangi'abu šiuos svarstomus 
rajonus gerai pažįstu, ir kol 
reikalas tebėra svarstymų sta
dijoje, skaitau būtina pareiga 
pareikšti nuomonę iš savo asme
niško patyrimo.

Ir aš, kaip ir dauguma naujų
jų ateivių po Antrojo Pasaulinio 
karo, atvažiavau į senąjį rajo
ną, nes čia jau prieš keliasde
šimt metų gyveno dauguma mū
sų dėdžių ir tetulių. Jie kūrėsi 
čia ąpie Superior Avė., tarp 
East 55 ir East 95-tos gatvių 
daugiausia dėl to, kad čia buvo 
įsteigta, šalia kitų lietuviškų 
įstaigų, ir šv. Jurgio lietuviška 
parapija su katalikiška mokyk
la.

Tačiau pagyvenęs šitame ra
jone ilgesnį laiką pastebėjau, 
kad dauguma medinių namų čia 
statyti prieš 50-70 metų, kad 
čia nenormaliai daug dulkių ir 
suodžių, atnešamų nuo didžiųjų 
paežerės fabrikų, ir kad iš viso 
šitas rajonas merdi ir juodėja.

Nesunkiai pardavęs ten įsi
gytą nuosavybę, persikėliau į 
Naujosios lietuvių parapijos ra
joną. šiek tiek pridėjęs nusipir
kau čia beveik naują ir moder
niškai pastatytą namuką.

Šitas visas rajonas tęsiasi 
Lake Eriė pakraščiais. Gaivi
nantis ežero oras ir žalia gamta 
čia primena Lietuvą. Nesukimš
ti į krūvą namai ir karo atveju 
sudarytų mažesnį pavojų, šios 
miesto dalies pramonės sritis 
yra išsidriekusi tik prie gele
žinkelio i pietus nuo čia. Ji ne
turi augštų ir suodinų kaminų, 
nes mašinos varomos moderniš
kais elektros motorais. Tačiau 
čia yra daug garsių darboviečių 
kaip N.Y.C., White Motors, Fi- 
sher Body, Tbompson Produets, 
ir daugelis kitų.

Puikiai išvystytas autobusų 
susisiekimas visomis, kryptimis, 
o' Lake Shoro ekspresas nuo 
East 185 gatvės iki Public Sq. 
— viso 12 mylių — nuvažiuoja 
per 30 minučių. (Įdomu būtų 
palyginti kiek laiko reikia va
žiuoti iki to paties Public Sų. 
su Wade Parko busti ir tik '4 
mylias ?).

Lietuviams katalikams čia 
jau pastatyta Naujoji lietuvių 
bažnyčia. Nors katalikiškos mo
kyklos čia tuo tarpu dar nėra, 

bet norintieji gali nesunkiai ras
ti tarp East 151 ir East 222-tos 
gatvių net tris katalikiškas mo
kyklas ir moderniškąją šv. Juo
zapo gimnaziją, kurioje tuo tar
pu telpa net penkto ir augštes- 
nių skyrių mokiniai. Valdiškų 
mokyklų ir gimnazijų yra pilnas 
tinklas.

Šitame rajone jau gyvena ne
mažas skaičius senųjų ir naujų
jų lietuvių. Yra čia ir lietuvių 
gydytojų, kurių ypatingas pa
sisekimas, palyginus su kitais 
rajonais, yra mūsų visų pasidi
džiavimas.

Čia galima dar pirkti tuščių 
sklypų už $2500-3000 ir galima 
patiems statytis. Perkant na
mus užtenka žymiai mažesnio 
įmokėjimo, nes čia namai arba 
visai nauji arba tik apie 20 me

LIETUVIU DIENAc-

Kovo 22 d. mažame, dviejų 
universitetų Amherst miestely
je, įvyko iškilminga lietuvių die
na. Rengėjai: Bostono Lietuvių 
Bendruomenės Komitetas ir Ma- 
ssaciusetts valstybės universi
teto meno ir parengimų sekcija. 
Dar gerokai prieš programos 
pradžią 500 vietų Jonės Biblio
tekos salė buvo perpildyta pro
fesūros, studentų ir apylinkės 
lietuvių. Vėliau atvykę ir ne
gavę net stovimų vietų turėjo 
grįžti atgal. Tenka apgailestau
ti, kad šiai puikiai lietuvių ma
nifestacijai nebuvo pasirinkta 
didesnė salė.

Programa buvo trijų dalių: 
politinės diskusijos, dainos ir 
tautiniai šokiai.

Diskusijose inžinieriai Dr. 
Gimbutas, V. Izbickas, Končius, 
ir Vasiliauskas trumpai, bet 
vaizdžiai nušvietė Lietuvių tau
tos kančias bolševikų bei nacių 
metu ir be pagražinimo, parem
dami faktais, perstatė komuniz
mo pavojų pasauliui.

Antroje programos dalyje 
muziko Juliaus Gaidelio vado
vaujamas 40 vyrų choras žavėjo 
tiek amerikiečius, tiek lietuvius 
savo darnia tai pavasariškai ro
mantiška, tai susikaupimo, tai 
kovos ryžtinga daina.

Ponios Onos Ivaškienės va
dovaujama tautinių šokių gru
pė pavergė publiką be išimties. 
Miklus, meniški, darniai paruoš
ti šokėjai, skoningi tautiniai rū
bai tiesiog pagavo publiką ir į 
muzikos bei šokėjų taktą nekar
tą spontaniškai įsiliejo aplodis
mentų audra.

Amerikiečio veide buvo ma
toma pagarba lietuviui, gi iš 
lietuvio, kad ir jau suameriko-

tų senumo. Jų kainos svyruoja 
nuo 13 iki 18 tūkstančių dole
rių.

Suprantama, yra ir daug 
brangesnių, tačiau esą ir šiek 
tiek apleistų namų, kuriuos ga
lima nusipirkti su didele nuo
laida ir patiems susitvarkyti. 
Beveik visi namai čia kūrianami 
dujomis, kas yra žymiai pigiau 
ir švariau negu anglys. Dėl to 
čia nėra suodžių ir juodumo.

Taigi, mano nuomone, būtų 
netikslu išleisti 116 ar daugiau 
tūkstančių dolerių pertvarkymui 
senųjų Lietuvių Namų, senaja
me rajone, ir turėti tik seną ir 
labai sulopytą daiktą, kurio par
davimo vertė būtų visada ma
žesnė už įdėtą kapitalą. Tuo tar
pu pastatyti Lietuvių Namai 
Naujosios parapijos rajone, bū
tų visų mūsų susibūrimo ir pa
sigerėjimo centru.

METROPOLITAN 
OPERA

ČIURLIONIO ANSAMBLIS

POLYNA STOSKA
METROPOLITAN OPEROS SOLISTĖ 

IŠKILMINGAME KONCERTE
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šį kraštą
Atlanto pakraščiai — dvasines kultūros centrai

Knyga toli atsilieka nuo periodinės spaudos

psalmių 
pamoks- 
Daugiau 
Virginia

revoliuciniam ir 
karams, sunku 
tikėtis stambes- 

spausdinimo ir

Atsilankęs eilinio amerikiečio 
bute pastebėsi daug įvairių pa
veiksluotų leidinių (magazines), 
bet nedaug knygų. Daugiausia 
tai bus enciklopedijos ir šiaip 
panašūs praktinio pobūdžio lei
diniai. Daug kas prisimins Eu
ropos teatruose ar ir spaudoje 
pavaizduotas amerikiečio namų 
bibliotekas, kuriose vietoje kny
gų spintose tik sudėliotos kny- 
paišytos nugarėlės su Šekspyro, 
Byrono. Dostojevskio ar Dantės 
vardais. Ar šio krašto gyvento
jai nesidomi knygomis, ar daug 
jų leidžiama, kaip jos platina
mos, pagaliau, kaip vertinti 
amerikiečio skonį ?

Kaip ir kitos kultūros, ryšių 
priemonės ir knyga šiame kon
tinente, palyginus su Europos 
kraštais, atsirado . vėlai. Britų 
kolonijos Amerikoje ir tas pats 
dvasinis krašto lopšys — Bosto
nas ir šioje srity buvo pionie
riais. šalia Bostono esančiame 
Cambridge koledže 1638 m. at
vežta iš Anglijos spaustuvė 
1639 m. jau pradėjo darbą. Pir
momis knygomis šiame krašte 
laikomos šios ”The Oath of a 
Free-man” ir ”An Almanack 
for the Year 1639”, bet jų egz. 
neišliko. 1640 m. toji pati spaus
tuvė išleido "Pilnąją 
knygą”, spausdinami 
lai, katechizmai ir kt. 
spaustuvių pasirodo
valst. (1682), Marylande 
(1685), o šiaur. Dakotoje spaus
dinimo priemonės atsiranda tik 
1864 m.

Per visą pirmąjį knygų leidi
mo šimtmetį ir dar vėliau vyra
vo tikybinio turinio knygos ar 
ploni leidiniai, vadinami pam
fletais (mūsiškai - brošiūros). 
1639-1763 m. laikotarpy visų 
leidinių tarpe teologijos leidi
niai buvo pirmieji-išleista 37%, 
toliau sekė teisė su 19,5%, tiek 
pat grožinė literatūra ir t.t. Te
ologijos leidiniai JAV knygų 
rinkoje vyravo ligi 18 amž. pa
baigos ir tik 19 amž. turėjo už
leisti vietą grožinei literatūrai. 
Visam kraštui besiformuojant, 
vykstant 
civiliniam 
buvo ir 
nio knygų
paplitimo. Ligi 1804 m., taigi 
per 165 knygų spausdinimo me- 
t' s JAV knygų, ir jų tarpe daug 
vad. pamfletų, teišleista 1,138 
pavadinimų (titles).

Vis dėlto knygų leidimas au
go ir lygiai įvairavo skaitytojų 
skonis. Drauge su spaustuvėmis 
didėjo ir knygų leidyklų skai
čius. Kaip ir spaudos srity ir 
knygos bare spinduliuojančiais 
švyturiais išryškėjo tie patys 
rytiniai Atlanto didmiesčiai: 
Bostonas, jį besivijus ir vėliau 
savo mastu pralenkęs New Yor- 
kas ir Philadelphia. Iš pirmųjų 
leidyklų, dar ir dabar tebevei
kiančių, pažymėtinos 1817 m. 
New. Yorke įsteigtoji James 
John Harper, Bostone Ticknor 
& Fields (apie 1850) ar Phila- 
delphijoje B. Lippincott and Co. 
Minėti trys miestai ir šiuo metu 
išliko tradiciniais knygų leidimo, 
centrais, o New Yorkas čia va
dovauja.

Religinės, teologijos knygos, 
vyravusios 17-18 amž., pasitrau
kė į antrąją ir vėliau į trečiąją 
vietą. Šio šimtmečio pradžia žy
mi grožinės literatūros kilimą. 
Romanas (novel. fiction) iF mū
siškoji novelė (short story) vis 
labiau įsigali ,ir 1901 m. pasiekia 
rekordinio skaičiaus — tos rū
šies knygų, pasirodo- net 2,234 
pavadinimų. Vėliau romanų, no- 
vejių. skaičius krenta ligi 2000

ir pastaruoju metu laikosi apie 
1500 ir daugiau. Kaip matyti iš 
paskutinių metų knygų leidinio 1 
statistikos duomenų, po gau
sinusiai leidžiamų romanų, no
velių, antrąją vietą užima jau
nimui skiriamoji literatūra, to
liau seka religinės, mokslo ir kt. 
knygos, štai 1951 m. vaizdas: iš 
viso išleista knygų 11,255 pava
dinimų ir jų tarpe naujų knygų 
buvo 8,765 ir seniau išleistų kny
gų naujų laidų — 2,490. Pagal 
rūšis: romanų — 2,135 (naujų
— 1,329), jaunimo literatūros
— 1,072, religinių knygų — 731, 
toliau seka mokslas (722), bio
grafija (639), sociologija, ūkis 
(506), technika, kariniai daly
kai (411), filologija (190), po
ezija (487) ir t.t. 1952 m. iš
leistas panašus skaičius knygų 
ir jis būdingas jau keleri metai. 
Prisimenant, kad paskutiniais 
laisvės metais Lietuvoje knygų 
buvo leidžiama per 3000 pava
dinimų, JAV pasirodančių per 
8000 naujų leidinių per metus 
nėra daug.

Daug yra priežasčių, kurios 
paskatino periodinės spaudos pa
plitimą krašte ir kurios neiškėlė 
didesnio knygos vaidmens. 'Net 
ir pirmasis prezidentas G. Wa- 
shington apie periodinę spaudą 
yra rašęs, kad ji yra naudinges
nė už kitas priemones išlaikyti 
laisvę, skatinti pramonę ir kelti 
laisvų bei apsišvietusių žmonių 
moralę. Visą laiką ir šiuo metu 
periodiniai leidiniai su gausiai 
paveiksluotais, kaip Life, Sat. 
Ev. Post, McCalls ir eilė kitų 
bendram pasiskaitymui, mote
rims ar jaunimui skiriamieji, 
daug reiškia eilinio amerikiečio 
gyvenime ir, galima sakyti, ne 
maža dalimi formuoja šio kon
tinento žmogų. Gal knygos ne
randa kelių į skaitytoją?

Tiesa, knygynai — krautuvės 
(book stores) nėra būdingas ma
žesnės JAV vietovės vaizdas 
kaip Vokietijoje ar kt. kraš
tuose. šiame krašte knygynus 
rasime tik per 25,000 turinčiuose 
ir didesniuose miestuose. Juos 
pakeičia miestų ar mokyklų bib
liotekos (libraries) ir jų reikšmė 
knygų skaitymo kėlimo ir iš viso 
savišvietos srity didelė ir vis 
auganti. Knyga skaitytoją Ame
rikoje pasiekia keliais būdais. 
Svarbesnieji jų: iš leidyklos pa
tenka tiesiai vartotojui (pvz. 
mokslo knygos), prekybos ke
liu (knygynai miestuose, nuo 
1880 m. įvesti ir krautuvėse, 
vad. Depart. Stores), pasiekia 
skaitytoją kaip vartotos knygos, 
per vad. antikvarus (jie telkia
si minėtuose rytų miestuose), 
per kioskus, nevvstands, ameri
kinio tipo "vaistų” krautuvėse 
(drugstores), prenumeratos ke
liu ir, pagaliau, per vad. knygos 

■ klubus.
Būdingesni keliai knygai pa

siekti skaitytoją, tai jų parda
vinėjimas tose vaistų (ir drau
ge kosmetikos, žaislų, ledų ar 
vaisvandenių) krautuvėse ir pla
tinimas per knygos klubus. 
"Drugstorėse” nerasi storų ro
manų (jų kaina past. metu sie
kia per 3 dol.), bet begalo daug 
pigių, po 25 ar 35 et. net ligi 400 
pusi, spalvotais viršeliais, vad. 
kišeninėmis (pocket) knygų. 
Daugiau pusės jų, tąi romanai, 
perspausdinti' iš didžiųjų laidų 
ir apie 30%, vad. mysteriės, ki
taip tariant, iš kriminalistikos 
pasaulio. 1951 m, tokių kišeni
nių knygučių parduota per 231 
mil. egz., net 31 rpil. daugiau 
kaip 1950 m. Tai būtų džiugi
nantis reiškinys, jei ne didelė 
tų leidinių dalis būtų leidžiama 
tik.biznio, sumetimais, o jų vir-

Adlai Stevenson lanko gen. Chiang-Kai-shek Taipeh mieste, 
mozos sostinėje. Jis susipažįsta ir su kulkosvaidžių daliniu.

Sėliai bei turinys jau susilaukė 
ir atstovų rūmų tyrinėjimų.

Knygynai yra nusistatę prieš 
knygos klubus ir nenuostabu, 
nes šie sugeba greičiau ir inti- 
miau prieiti prie geros knygos 
išsiilgusio skaitytojo. Jų dabar 
krašte bus per 50, o patys žy
miausi jų —- Book of the Month 
ir Literary Klubai, abu veikią 
nuo 1926 m. Tai ne kokie knygų 
mylėtojų susibūrimai, kaip Eu
ropoje, bet bendrovės, kurios 
savo narius įpareigoja per metus 
iš jų įsigyti bent keturias kny
gas. Turėdami daug narių (pir
masis jų turi apie vieną milio- 
ną, antrasis-daugiau mil.) jie 
išgali už dvi ar daugiau savo 
narių nupirktas knygas vieną 
ar daugiau paskirti nepiokamai. 
Klubai knygas parenka rūpes
tingai, įgyja didelį pasitikėjimą 
ir tų knygų autoriai klubų iške
liami j pačių žymiausių ar bent 
labiausiai skaitomų tarpą. Klu
bų veikla krašte žymiai priside
da prie gerosios knygos papliti
mo.

Dedamos įvairios pastangas 
labiau išplatinti knygas, bet... 
nežiūrint masinio auklėjimo ir 
didelio raštingumo nuošimčio 
krašte, JAV knygų skaitymo' po
žiūriu yra atsidūrusios pačia
me europinių kraštų užpakaly. 
Gallupo 1950 m. duomenimis 
daugiausiai skaito D. Britanija 
(pusė visų gyv.), toliau iš eilės 
seka Norvegija, Kanada, Aus
tralija ir Švedija.

Leidyklos tik knygų skelbi
mams išleidžia net 12 mil. dol. 
(1945 m.), laikraščiai, žurnalai 
turi įsivedę knygų skyrius, bet 
tik reti leidiniai pasiekia dides
nių tiražų, pvz. 200,000 ar dau
giau egz. Normalus knygos ti
ražas šiuo metu —- 5,000 ligi 
10,000, o,tai labai nedaug. (Lie
tuvoje siekdavo irgi ligi 5,000 
egz). Sunku ir laukti didesnio 
paplitimo, kai knygos nemato 
dar labai daug krašto sričių. Ir 
čia susidursime su knygos skai
tymo ruožais — daugiausia jos 
perka išilgai Atlanto pakraščių 
nuo Maine v. ligi New Jersey ir 
per Pennsylvania, Oliio valsty
bes ligi Wisconsin, Illinoiš. Min- 
nesota, Iowa ir Missouri valst. 
tai lyg baigiamosios sritys ir į 
vakarus pasukę retai kur sutik
sime knygą, išskyrus tik Texas 
ir Kalifornijos valstybes.

Koks gi amerikiečių skonis, 
kokios knygos daugiau patrau
kia skaitytoją? Tai būtų ilges
nis svarstymas ir JAV literatū
ros vertinimas neįeina į šio str. 
rėmus. Pastebėtina tik, kad šių 
dienų neramūs, netikri laikai at
siliepia ir amerikiečio skoniui. 
Labiau reikalaujant, daugiau iš
leidžiama biografinių, memuari, 
nių, karus, įvairias krizes lie
čiančių knygų, tokių, kurios 
svarsto gyvybinius politinius 
klausimus, kaip Stalino, S. Ru
sijos ar Vokietijos politines 
kryptis ar numatomus posūkius. 
Būdinga, kad religinio turinio 
knygos nepaprastai plinta ir ne 
•viena jų patenka į vad. ”best- 
sellers”, t. y. į daugiausia iš
perkamų skaičių. Labai skaito- 

, mi vysk! Sheen ir F. Ourslcrio 
kūriniai, naujos šventraščio lai
dos išpirkta per 1 mil., 1950 m. 
pirmąja ”best-seller” pasirodė 
H. Robinson’o "The Cordinal”, 
o 1952 m. j pirmąsias 
eiles iškilo religinio turi
nio Th. Costain ”The Silver 
Chalice”. Iškeltina» ir tai, kad 
be religinių knygų, jaučiamas 
vis didesnis susidomėjimas ir 
prieškomunistinių autorių' bei 
komunistų veiklą JAV atiden
giančiomis knygomis (W. Cham- 
bers’o Witness). Tai drąuge ir 
būdingi ir gerų“ vilčių kelią reiš
kiniai.

.Galimas dalykas, kad nors ir 
kiek daug knyga paplis, ji neiš- 
stums gyventojų- kasdieninio 
maisto — jų "magazines”. Vis 
dėlto, amerikiečiai neturėtų pa
moti ranka į IJelen Haines pa
sakytus žodžius, jog tie "pa
veiksluoti žurnalai turi savo vie
tą, tačiau jie negulės pakeikti nimo ir susipratimo lygį. . -
knygos”. Anot jos, jei'daugiau '*. • Parengė V. Al.
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PIX BEVERAGE TALIS STUDIO

Piligrimai keliauja...

45 rūšių alaus — visoki gaivi

nantieji gėrimai,

vynas ir šampanas
(prancūziškas)

Parengiama vestuvėms, baliamB, 
pobūviams. Nemokamas prista
tymas dieną ir naktį. Atdara ir 

trečiadieniais.
6903 Superior Avė. EX 1-3311

dabar jūsų kaimynistėj 
7106 Superior Avė.

Tel. HE 2-0144
Bet kuriuo laiku, bet kokios 
rūšies foto patarvimas Jums., 

Modernus portretai, vestuvių, 
iškilmių, valkų ir kitos nuo
traukos.

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

SVEIKINIMAI IR GERIAUSI LINKĖJIMAI 
DAUGELIUI MANO DRAUGU 

ATĖJUS ŠVENTĖMS!

I

VVILBUR H. BREVVER

(Atkelta iš 1-mo pusi.) 
susiduria su įvairiais sunkumais.

Tie patys prancūzai klausia: 
ar galima bus tikėtis iš vokiečių 
bendradarbiavimo Europoje, kai 
jie jau turės „12 divizijų (ir 12 
kitų atsargoje), taktines oro pa
jėgas ir galingą sąjungininką 
— JAV? Nors ir pats Adenaue- 
ris neseniai pareiškė, kad Vo
kietija negali' ir! /ieturi! siekti he
gemonijos Europoje, kai tik ji 
atsidurs EGB-je, tačiau nevie
nas vakarų politinių stebėtojų 
stato ir kitą klausimą: kas 
įvyks, jei per šių metų rinkimus 
V. Vokietijoje Taniau įsigalės ra
dikaliosios dešiniųjų partijos? 
Kancleris atsidurtų jų koalici
jos priešaky, bet tuo atveju 
kaip tektų suderinti jo ligšiol 
parodytą nuosaikumą ir tarp
tautinių problemų supratimą su 
dešiniųjų radikaliais nusistaty
mais ir nacionalizmu? Kol tokiės 
padėties dar nėra, nėra ko bai
mintis, tačiau jai pasikeitus ne
bus nuostabu, jei Vokietija Eu-

ropoję pareikalaus daug daugiau 
kaip likusioji kontinento dalis 
sutinka atiduoti.

AMNESTIJA SOVIETŲ 
KRAŠTE

Mūsų geriausi sveikinimai visiems lietuviams 
Velykų šventėse

Jau visas mėnuo, kaip naujie- 
sovietų valdovai atlieka įvai

rius posūkius. JTautose ir to
liau jų ar satelitų atstovai’ Ame
riką kolioja karo !kurstytoja, ag
resorium ir pan., tačiau iš kitos 
pusės įsileidžia pas save ameri
kiečių žurnalistų grupę (galima 
įsivaizduoti, kas jiems bus leis
ta pamatyti), Korėjoje jau su
tinka derėtis dėl sužeistųjų ir 
ligonių belaisvių išsikeitimo. 
Vakarus kiek nustebino ir Mas
kvoje paskelbtoji amnestija. Ga
limas dalykas, bus paleista iš 
kalėjimų keliasdešimts tūkstan
čių žmonių. Kas gi tie "nusikal
tėliai?” Tai darbininkai pavėla
vę į darbą, kolchozininkai, neiš- 
dirbę tam tikro darbo dienų 
skaičiaus kolchoze ir pan. Gal 
būt, tai taktinis sovietų manev
ras, jie net žada sušvelninti kai 
kuriuos įstatymus.

ji

MES MOKAME

INDĖLIAI PRIEŠ 
BALANDŽIO 10-tą 
GAUNA 2% NUO 

BALANDŽIO 1-mos

amerikiečių skaitytų geras 
knygas ir mestų pdpuliariuosiųs 
"magazinus”, tai mes paUiektu- 
mėm augštesnj bendro išsilavi-

knygos”. Anot jos, jei'daugiau

(ąl)

UŽ TAUPYMO
SĄSKAITA

Apdrausta iki $10.000 
F. D. I. C. Narys

921 HtTRON ROAD 
antt Our' SIX Branches

CERNE’S BAKERY

SPECIALYBĖ VESTUVIŲ IRf IlALIŲ TORTAI

7108 ST. CLAIR AVENUE EN 1-4770

Greetings and Best Wishes 
To Our Friends & Patrons

KENMORE DAIRY INC.
QUALITY DAIRY PRODUCTS

9000 WOODLAND AVĖ. GA 1-8340

GREETINGS and BEST WISHES 
TO ALL OUR FRIENDS

THOMAS J. UNIK CO

INSURANCE AGENCY
EVERYTHING IN INSURANCE

UNION COMMERCE BLDG, TO 1-0200

GREETINGS and BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

WETHERED’S BAKERY
L

z

7022 Superior Avė. UT 1-1916

Greeting and Best IVishes To Our Friend and Patrons 
ORBAN’S FLOWERS

We grow our own flowęrs Corsages-Hospital-FuneraI City Wide Delivery
RA 1-1500 ' 11520 Buckeye Rd.

Best Wishės To Our Friends and. Patrons

. ; TARENTING BROS., INC. .
Speėial Millwork all types of Cabinet' Work: Plastlc sink tąps 

17614 , SL Clair Ąve. IV 1-0344
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MIRĖ JONAS MORKŪNAS
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EKONOMINĖS TARYBOS 
PREZIDIUMAS

Kovo 22 d. susirinkime išrink
ta Liet. Bendruomenės Ekono
minė Taryba pirmoj^ posėdžio 
buvo susirinkusi kovo 26 d. Da
lyvavo 8 nariai. Prepidiumo pir
mininku buvo išrinktas V. Bart
kus, sekr. dr. Ad. Darnusis ir 
nariu B. Gaidžiūnas. Be kitų 
klausimų, plačiau buvo aptartas 
Lietuvių Namų reikalas ir su
daryta šių namų komisija — J. 
Augustinavičius, Ed. Kersnaus- 
kas ir J. Urbšaitis su teise į šią 
komisiją kooptuoti daugiau na
rių.

Ekonominę Tarybą sudaro: J. 
Augustinavičius, V. Bartkus, J. 
Ciubėrkis, A. Damušis, B. Gai
džiūnas, H. Idzelėvičius, E. 
Kersnaūskas, S. Rudokas, S. La- 
niauskas, P. Muliolis, K. Šukys 
ir J. Urbšaitis.

NAUJAS BŪRELIS VASARIO 
16 GIMNAZIJAI REMTI

Clevelande susibūrė dar viena 
grupė Vasario 16 gimnazijos rė
mėjų. Jos veikimo pradžia — 
1953 m. sausio mėn. Būreliui 
priklauso: Juoz. Augustinavi
čius, Zen. Gobis, Sof. Januške
vičiūtė, Pr. Karalius, Mar. Ka- 
sakaitienė, Vėl. Kasakaitis, Pr. 
Kirlys, Graž. Knystautaitė, St. 
Lazdinis, Ver. Nagevičienė, 
Graž. Natkevičienė, Dr. Alg. 
Nasvytis, A. Ramanauskas, 
Ant. Trimakas (gyv. Chicagoj) 
ir Pr. Židonis.

Būrelis dar nepilnas — trūks
ta 5 asmenų. Jeigu -būtų Clevė- 
lande žmonių, kurie norėtų tap
ti nuolatiniais Vasario 16 gim
nazijos rėmėjais ir aukoti kak 
mėnuo po 1 dolerį, prašytume 
nedelsiant atsiliepti.

Būreliui vadovauja Pr. Kara
lius, gyv. Beech Avė., Maple 
Hts., Ohio. Telef. MO 2-5237.

{STEIGĖ SAVIŠALPOS KASĄ
Clevelande esantieji lietuviai 

studentai savo paskutiniame Su
sirinkime įsteigė savišalpos ka
są.

Kovo mėn. 26 d., su bažnyti
nėm apeigom, palaidotas miręs 
Jonas Morkūnas. Mirė kovo 21 
d. Paliko žmoną Marijoną, po
dukrą Lillian Thompson.

Velionis buvo kilęs iš Pumpė
nų valsč., Auriliškių kaimo, 
Amerikoj išgyveno 45 metus.

Tegul būna lengva šios ša
lies žemė.

ANDRIAUS KUPREVIČIAUS 
KONCERTAS 

rengiamas Kultūros Fondo įvyks" 
balandžio 18 d. Cl.evelando Kon
servatorijos salėje (11125 Mag- 
nolia Dr.). Koncerto pradžia 
7:30 vai.

Pakvietimai gaunami Dirvoje. 
Prie įėjimo pakvietimų nebus 
galima gauti.

PONIOS ŽYDR1ENĖS 
BENDRABUTIS

LKF balandžio 26 d. rengia 
dramos konkurso užbaigimo iš
kilmes.

Ta proga kviečiamas pirmos 
premijos laimėtojas A. Škėma 
ir bus pastatyta antros premi
jos laimėtojo S. Lauciaus "Po
nios Žydrienės bendrabutis”. 
Režisuoja adkt. P. Maželis.

"ATEITIES” KLUBO 
VALDYBA

Naujoji valdyba šiaip pasi
skirstė pareigomis: pirm. S. Da
mauskas, vicepirm. dr. A. Da
mušis, sekretorius VI. Palubins
kas, jžd. St. Gulšanskis ir narė 
S. Stasienė.

Naujojo pirm, adresas: 1434 
E. 95 St., tel. CE 1-2173. '

ONA G. MICHELICK 
NEW YORKE IR 
IVASHINGTONE

Dirva gavo pasveikinimą iš 
nuolatinės skaitytojos Onos G. 
Michelick, Cleveland Press su
organizuotos ekskursijos daly
vės j UN ir VVashington. Eks
kursijoje dalyvauja 200 cleve- 
landięčių moterų.

REMK JŪRŲ SKAUTUS!

Balandžio 11 d. 8 vai. vakaro
Lietuvių salėje

rengia

Jūreivišką vakarą
Programą išpildo: solistė Aldona Stempužienė, A. 

Bielskaus jūrų skautų būrelis, A. Rauifnaitienęs vadovau
jami jūreiviškų šokių šokėjai. (

Jūrų skautų vienetas 
NARAS

J. K. SAKALAI SAVO 
NAMUOSE

Jonas ir Kazimiera Sakalai 
17109 Neff Rd. pasistatė gra
žius namus ir jau persikėlė ten 
gyventi.

RŪTOS TEATRAS PRANEŠA
Jaunimo Teatras "Rūta" pra

neša visų organizacijų ir grupių 
vadovybėms, kad "Rūta" savo 
turimo scenos turto jų ruošia
miems vaidinimams ar koncer
tams daugiau nebeskolins, nes 
įvairūs skolintojai daug šio tur
to sugadino arba ir visai pra
žudė.

Paskiras atvejąs' "Rūtos" sce
ninis turtas bus tik atitinkamo
mis sąlygomis nuomojamas, ne
žiūrint, ar tai bus labdaros, kul
tūrinis ar pasipelnymo vakaras, 
kad tuo būtų "Rūtos” teatro 
sceninis turtas apsaugotas ir jo 
pirmykštė padėtis atitaisyta.

Visi geria Baltosios Meškos alų!
Ar visi žinot, kad "Baltosios Meškos” alus jau gau

namas Clevelande, tat Velykų švenčių proga visi kviečiami 
jo paragauti ir įsitikinti augšta kokybe.

Reikalaukite "Baltosios Meškos” alaus visose par
duotuvėse bei restoranuose.

Kas nori šeimyniškai pasivaišinti namuose — Jums 
patarnaus J. Obeleniaus krautuvė (telef. HE 1-6716).

Dėl didesnių kiekių parengimams ir kitoms pramo
goms prašome skambinti telefoąu EX 1-9587 po 6 vai. vak.

Visiems "Baltosios Meškos” vartotojams linkime jau
kių ir malonių Velykų!

”B. M.” ATSTOVAS CLEVELANDE

Visiems mano klijentams 
pirkusiems ir pirksiantiems 
namus, visiems lietuviams, 

geriausių Velykų!
RAY NAUSNERIS

*
šv. Jurgio parapijos rajone 

plytų, dviejų šeimų namas. 3 
garažai. *

Decker, netoli Addison, dviejų 
šeimų. Didelis sklypas, du ga
ražai.

*
East 95, netoli Superior, dvie

jų šeimų, 6 kambarių kiekvie
nas.

Ray Nausnetis
UL 1-3919 LI 1-9216

11809 St. Clair

"BALTOJI MEŠKA” 
CLEVELANDE

Lietuvių gaminamas alus 
"Baltoji Meška" jau gaunamas 
Clevelande. "Baltajai Meškai” 
atstovauja Juozas Gaška, 7416 
Linvvood Avė.

Mes manome, kad lietuviai 
rems lietuvius ir savųjų pramo
nę.

NAUJA LIETUVIŲ 
PREKYBINĖ ĮSTAIGA

Edm. čapkevičius, 6113 St. 
Clair atidarė namų apyvokos 
reikmenų: šaldytuvų, virtuvių 
baldų, televizijos, radijo, oro vė
sinimo ir kt. krautuvę. Krautu
vė savo prekybinius ryšius nu
mato plėsti ir jau dabar reika
lingi prekybiniai atstovai, galį 
dirbti ir savo laisvalaikiu. Kreip
tis: HE 1-8602 nuo 6 iki 9 vai. 
vakaro.

Krautuvė kiekvieną dieną, ir 
sekmadienį, atidaryta nuo 9:30 
ryto iki 9 vai.' vakaro.

PARDUODAMI BALDAI
Parduodami įvairiu baldai: 

dvi lovos su matracais, virtuvės 
pečius, mažas šaldytuvas, stalas 
ir kėdės. Maža kaina.

Teirautis: 6522 Biinna Avė.

PARDUODAMAS

šaldytuvas (gaso), pn sas, indai 
12 žmonių, kepimo puodas.
Kreiptis; 11115 Greenview A v.

Telef.: LI 1-2180

Patark ir kaimjr.u., 
kad prenumeruotų 

D I R V Ą

MOKYTOJŲ SUSIRINKIMAS
pereitą šeštadienį, Lietuvių sa
lėje įvykęs mokytojų susirinki
mas buvo neskaitlingas, bet jau
kus ir rūpestingai paruoštas. 
Mokytojų draugijos pirminin
kas V. Kavaliauskas trumpoje 
paskaitoje apžvelgė pagrindines 
amerikoniškosios mokyklos pe
dagogines sroves. Pabaigoje kal
bėtojas palietė ir lituanistinės 
mokyklos darbo sąlygas. Per 
tiek metų lituanistinė mokykla 
JAV dirba nesistemingai, neturi 
savo "galvos”, nėra darbo pro
gramų, vadovėlių. Sudėta daug 
pastangų, bet rezultatai menki, 
baigusiems net neišduodami jo
kie vertingesni ir pripažinti pa
žymėjimai.

Valdybos narys J. Stempužis 
padarė darbų apžvalgą. Paste
bėtina, kad valdyba išsiuntė 
raštą min. P. žadeikiui, prašy
dama išaiškinti, kiek yra pri
pažįstami atitinkamų Amerikos 
įstaigų Lietuvos universitetų, 
Pedagoginio instituto ir moky
tojų seminarijų baigimo diplo
mai bei mokytojų cenzo pažy
mėjimai.

Be to, valdybos pirmininkas 
V. Kavaliauskas su A. S.agienė, 
kaip mokytojų draugijos atsto
vai, buvo nuvykę į vietos Board 
of Education įstaigą patirti, ar 
lietuviai mokytojai galėtų gauti 
darbo amerikietiškose mokyk
lose. Atstovams į šį klausimą 
buvo suteikti atitinkami paaiš
kinimai.

Patirta, kad viena vietos pra
dinė mokykla pakvietė lietuvius 
mokytojus vizitui ir pasiūlė pa
sidalinti žiniomis apie mokyklos 
darbą bei metodus.

Diskusijose kalbėjo S. Barz- 
dukas, P. Skardžiuvienė, Valai
tienė, Skrebulytė. S. Barzduko 
pasiūlymu, valdyba turėtų para
šyti raštą esamam mokytojų 
centrui į New Yorką, kad būtų 
paspartinti mokytojų suorgani
zavimo darbai. Taip pat, reikėtų 
kreiptis ir į LOKą, kad būtų 
prie centro suorganizuota švie
timo valdyba.

Susirinkimą^ toliau pavedė 
senajai valdybai eiti savo pa
reigas. Susirinkimą vedė L. Dun- 
duraitė.

PAVASARIO ŠVENTĖ 
VAIKAMS

Gegužės mėn. 31 d. Dr. S. 
Tamošaičio rezidencijoje rengia
ma vaikų šventė. Prašoma tą 
dieną jokių kitų parengimų ne
ruošti.

/---------------- ’--------- ---------->

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI

Kada jūsų namai arba ra
kandai tampa sunaikinti arba 
sugadinti ugnies, kreipkitės j 
P. J. KERŠIS, dėl apkainavi- 
tno, 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

Savings will alvvays 

be importam to the 

man wh o wa n t s to 

lool< into the future 

with a feeling of 

security and personai 

i n d e p e n d e n c e !

Savers always welcome

Sveikinimai ir geriausi linkėjimai visiems
• mūsų draugams ir rėmėjams

MEMBER FIDERAl DFPOSIT INSORANCE CORPORATION

7^

7 Clevcląr 
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LIETUVIŲ KLUBO SVETAINĖ 
IR SALĖ

6835 SUPERIOR AVĖ.
Klubo ir salės vadovybė kviečia visus Clevelando 

lietuvius įstoti į Lietuvių Klubą ir nuolat lankytis svetai
nėje. Penktadieniais specialūs parengimai.

Kviečia visus lietuvius savojoj salėj daryti susirin
kimus, atšvęsti vestuves, rengti vakarus ir koncertus.

PAVASARIS !
Pavasaris yra naujų sumanymų ir veikimo laikas. 

Pavasarį kyla noras pirkti, statyti, taisyti arba pagerinti 
namus.

Tiems visiems reikalams Lietuvių Banke galima 
gauti paskolą lengvomis išsimokėjimo sąlygomis.

Lietuvių Bankas per ilgą eilę metų turi didelį paty
rimą ir Jums geriausiai gali "padėti. .

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

Darbo valandos nuo 9:30 iki 3:00 vai. 
Trečiadieniais iki 12:00, šeštadieniais iki 1:0o vai.

THE SUPERIOR SAVINGS
AND LOAN ASS’N.

6712 Superior Avė. HE 1-2198
Cleveland, Ohio

DĖKIT BANKAN PINIGUS, . anci rq [TT*1 
SUTAUPYTUS VARTOJANT ‘ !
MONCRIEF SISTEMĄ * ALIEJUS I Į Įj

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

PARDUODAMAS SKLYPAS
Parduodamas sklypas 130x55 

pėdų, prie ežero, Naujosios pa
rapijos rajone. Parduoda savi
ninkas.

Teirautis: EN 1-4842.

NĄMŲ 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 
Rd.

GRAŽIOS VELYKINĖS ATVIRUTĖS 
HANVAII SALŲ PALMĖS 

VELYKŲ PUOKŠTĖS 
DAUG VELYKŲ GĖLIŲ

APLANKYKIT

FRIENDLY FLOWER SHOP
6901 SUPERIOR AVĖ. TELEF.: HE 1-6339

OF1SO TELEF.: MAin 1-1773. REZIDENCIJA: PENINSULA 2521
Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesėiuoee, kreip

kitės į mar.e, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai
riuose apdraudos-inšurance reikaluose.

Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildymas 
garantuojama. Kreipkitės j mane telefonu arba asmeniAksi.

Pilnai padengta apdrauda UTah 1-4515

WM DFBBS PA5NTING CO.
WM. DEBESIS

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

atsilankyk j mūsų gėlininkystę! čia didžiausias pasi
rinkimas įvairių gėlių, čia gali užsisakyti gėlės įvairiems 
papuošimams ir dovanoms. Didžiausias Velykų gėlių pasi-

* . ■ 4 . „ rinkimas!

SCHULTZ, THE FLORISTS
■ v; ■

8021 SUPERIOR A VE. TELEF.: RA 1-3400’

Pirkit pas savuosius
Amžini nerūdijančio plieno 
virimo puodai gaunami pas 
Vytautą Pašokami, 1219 
E. 61. St., Cleveland, Ohio.

Tel. EN 1-7770. 
-Pilnas komplektas $69.95. 
Čia pat galima užsisakyti 
vienintelį pasaulyje dulkių 
Siurblį — Sanitatorių su 
patentuotu ne tik dulkes, 
bet ir bakterijas sulaikan
čiu maišeliu. Su visais prie
dais $94.50 arba po 7.00 
dolerius mėnesiui išsimokė

tinai. '
Nemokamas demonstravi

mas.
Priimami užsakymai.

ATIDARYTA NAUJA
LEIMON ’S CAFE

VISŲ.LIETUVIŲ SUSITIKIMO VIETA
Alus. Vynas. Degtinė. Konjakai. Kiti gėrimai

Įvairūs valgiai, šeštadienių vakarais šokiai griežiant
geram orkestrui

731 E. 185 ST. ‘ ‘ KE 1-9737

6202 SUPERIOR AVĖ.

WilkeBis Fanerai Heme
Valdžios pripažinta laidotuvių direktorė 

Aldona Wilkelis - Wirby
Pilnas laidotuvių patarnavimas

—HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS—

HEnderson 1-9292

į I. J. S AMAS, JEWĖLER j
šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai - 2

| Laikrodžių taisymas. Brangenybės. Įvairus dovanų 2 
a pasirinkimas. K
j 7007 Superior Avė. Greta Ezella Theatre g
| Telef. :EX 1-3969. Bute: AVA. 1-2354

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

JAKUBS & SON 
FUNERALHOME .

Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Della Ė. Jakulis & IVilliam J. Jakiibs /
Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai
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Pastabos iš seimo
PHILADELPHIJOS VEIKĖJŲ 

NUOPELNAS
Lietuviška demonstracija, jvy- ! 

kusi Philadelphijoje ALT Są- j 
jungos-seimo proga, pačiam Phi- 
ladelphįib.š lietuvių visuomenės ' 
gyvenime buvo retai pasikarto
jančio masto įvykis. Tiesa, lietu. ' 
viškosios spaudos žymi dalis ' 
vaidina to dalyko kaip ir "nepa
stebėjusi”. Toki jau papročiai 
mūsų spaudoje: pastebėti, kas 
kada ir kur bulvinius blynus 
skaniai valgė, bet "nepastebė
ti" susirinkimo bei pobūvio, ku
riame dalyvauja Pennsylvanios 
gubernatorius ... Tiek to. Ne 
mums patiems ta demonstracija 
ir skirta. Svarbiau yra, kad to
kio svarbaus asmens, kaip Penn
sylvanios gubernatoriaus J. Fine 
lietuviams ta proga pasakytos 
mintys siekia Lietuvos ateitį le
miančias vietas ir radijo bango
mis sklinda į pačią Lietuvą, neš
damos į ten vilčių kibirkštėles. 
O Pennsylvanios gubernatorius 
yra žymus asmuo. Ne tik kaip 
valdytojas valstybės, daugiau 
negu triskart didesnės už Lie
tuvą, bet ypač kaip įtakingas 
asmuo Amerikos politikoj, kaip 
asmuo, į kurį buvo sužiurę visos 
Amerikos akys, kai buvo nomi
nuojamas respublikonų kandi
datas į prezidentus; asmuo, ku
ris nulėmė dabartinio preziden
to nominavimą.

Už gubernatoriaus apsilanky
mą šiame lietuviškame pobūvy
je turime būti dėkingi dabarti
niam chicagiečiui, buvusiam Phi- 
ladelphiečiui, Chicagos (Cook 
country) iždininkui Jonui Bren- 
zai, nes jis pasirūpino, kad gu
bernatorius dalyvautų. Bet, anot 
paties gubernatoriaus, visgi 
Antano Olio asmuo šį kartą nu
lėmė, kad jis visus kitus reika
lus šalin atidėjęs, atvyko iš 
Harrisburgo (Pennsylvanios -so
stinės) pabuvoti lietuvių tarpe. 
Tikrai buvo malonu girdėti gu
bernatorių pasakojant, kaip jis 
apsisprendė atvykti. Jis papasa
kojo telefoninį pasikalbėjimą su 
J. Brenza:

Brenza: — šeštadienį, kovo 
14," turi apsilankyti mūsų, lietu
vių pokylyje Adelphios viešbu
ty, Philadelphijoje.

Fine: — O kodėl manai, kad 
aš ten būtinai turiu būti?

Brenza: — Pokylis rengia
mas Antanui Oliui pagerbti...

Fine: — O, nereikėjo man to 
sakyti! Dabar aš negaliu atsisa
kyti. Jei tai liečia Antaną, aš 
tikrai turiu tenai būti.

Jei kadai buvęs philadelphie- 
tis pasirūpino tokio svarbaus 
svečio pakvietimu, tai tikrieji, 
pastovieji philadelphiečiai turė
jo atlikti dar didesnį darbą. Di
džiausias nuopelnas buvo

rengimo komiteto vadovų — K. į blausiai reikia jieškoti... Ir su
plaukė visas 1000 ir dar 6. 
("Dirvoje” buvo paminėta 1416, 
bet tai su posėdžiu metu iš sky
rių bei paskirų asmenų įteikto
mis aukomis, kurių skaičius bai
giamajam posėdy buvo minėtas 
"apie 400”, vadinasi tik apytik
rė suma, kuri, reikia tikėtis vė
liau bus tiksliau paskelbta).

Po viso to reikia pripažinti, 
kad J. Valaitis turi brangų ta
lentą. Brangų, tai yra vertingą 
talentą kiekvienai organizacijai, 
kuriai jis talkininkauja. Ki
tiems, tai yra, aukotojams jo ta
lentas tiesiog ... pavojingas, nes 
brangokai kaštuoja. Tačiau jis 
iš auku rinkimo moka padaryti 
toki mielų ir linksmų spektaklį, 
kad žmonės bematant pasijunta, 
jog sunkumas skirtis su dole
riu kažkur nuslinko ...

Nors toks seimo uždarymas 
mums visiems mažiau ar dau
giau kaštavo, ir tai daugiausia 
per Jono Valaičio kaltę, bet esa
me jam tikrai dėkingi. Kad pa
gelbėjo išimti iš kišenių dole
rius, kurie nueis geram reikalui.

Seimo dalyvis

išilginiu nuniitciu vattuvu ---- i

Čeledino ir A. Kaniušio. Apiel 
pustrečio šimto svečių buvo su
kviesta per, palyginti, trumpų 
laika. Daugiau kaip ketvirtada
lis tų svečių apsilankė tik An
tano Kaniušio energingo pasi
darbavimo dėka. Jis taip pat 
parūpino ir seimui bei pokyliui 
visas reikalingas sąlygas, suda
rė sutartis, registravo svečius 
pokyliui, užsakinėjo atvykstan
tiems kambarius viešbutyje ir 
1.1. Celedinas rūpinosi kitų žy
mesnių vietos amerikiečių kvie
timu, bilietų platinimu, pagaliau, 
liet atsisakęs nuo dalyvavimo 
savo artimų giminių vestuvėse, 
dalyvavo pokylyje ir jam vado
vavo, pasirodydamas beesąs ta
lentingas "tostmasteris”. Paga
liau, kitus vietinius seimo ir po
kylio' organizacinius darbus at
liko vietos ALT Sąjungos sky
riaus valdyba (pirm. A. Impule- 
vičius, sekr. V. Bagdonavičius, 
nekalbant jau apie atskirai pa
minėtą vicepirmininkų A. Ka- 
niušį)..

Ta proga žodelis apie vietos 
skyrių. Buvo kalbama, kad Phi- 
ladelhpijoj ALT Sąjungos sky
rius lyg ir nustojęs veikti. Kai 
Sąjungos valdyba nutarė šauk
ti seimą Philadelphijoj, dauge
lis sakė: — Na, ir sugalvojo! 
Šaukti seimą tokioj vietoj, kur 
nėra kam seimu rūpintis! Bet 
iš valdybos buvo paaiškinta: 
"Nebijokit, skyrius tenai yra. O 
jeigu apie jį nedaug girdėjot, 
tai dabar seimo proga išgirsit!” 
Ir tikrai, gavęs "ekstra darbo”, 
skyrius tiesiog "atkuto” ir da
bar, seimo metu, kaikurie kitų 
skyrių atstovai, skyrių, kurie 
laiko save labai veikliais, prisi
pažino, kad jie netgi truputį 

■i rausdami ir atsiprašydami at
šaukia savo buvusią nuomonę 
apie philadelphiečius.

t

BRANGUS IR "PAVOJINGAS” 
TALENTAS

TAUTINĖS 
SĄJUNGOS 
SKYRIUOSE

JAUNIAUSIAS ALTS 
SKYRIUS ELIZABETHE 

(N. J.) .
Paskutinis, taigi pats jauniau

sias, A.L.T. S-gos skyrius įsis
teigė Elizabethe (N. J.) praėju
sių metų spalio mėnesį, šio sky
riaus steigimo iniciatorius — 
Algis Zenkus, Korėjos karo ve
teranas. Tik ką grįžęs iš Korė
jos fronto, jis, pilnas energijos, 
įsijungė į visuomeninę veiklų ir 
pagyvino apstingusį šios vieto
vės gyvenimą, šiuo metu A. 
Zenkus, be aktyvios veiklos 
Tautinės S-gos skyriuje, jau bai
gė režisuoti veikalų "Neprašyti 
svečiai”, kuris pirmą kartų bus 
vaidinamas Elizabethe š. m. ge
gužės 3 dieną A.L.T. Bendruo
menės vietinės apylinkės įstei
gimo proga. •

Elizabetho A.L.T. S-gos sky
riaus steigiamajame susirinki
me, kuriam pirmininkavo steigė
jas A. Zenkus, paskaitas skaitė 
V. Rastenis ir B. Vyliaudas, api
būdindami Sąjungos tikslus ir 
pagrindus bei veiklos būdus, 
skyriaus narius tuojau įstojo 14 
narių, kurių skaičius sekančia
me susirinkime pakilo iki 17 ir 
dar žada geroka kilti, nes vietos 
lietuviškoje vsuomenėje jaučia-

DIRVA

PAINIUOSE REZGINIUOSE

III
Lietuvos 
būtu la- 
būtų nu

MAŽOS POLITIKOS

B. K. NAUJOKAS„

Visiškai formalus 
valstybės tęstinumas 
blausiai pabrėžtas, jei 
sistatyta ir įrųanoma' grįžti į
visais atžvilgiais tą pačių teisi
nę santvarkų, kuri buvo iki sve
timųjų įsibrovimo, visus pagei
daujamus pakeitimus atidedant 
kiek vėlesniam laikui, o tuo tar
pu atkuriant visus valstybės or
ganus senųjų tvarka. Tokiu at
veju turėtų būti pareikšta, kad 
visi patvarkymai, svetimųjų 
Lietuvoje padaryti po 1940 m. 
birželio 15 dienos, neturi galios, 
o kas tais patvarkymais remian
tis padaryta, yra neteisėta, ne
pripažįstama ir veikia tik prieš 
tai veikusieji teisiniai nuostatai 
bei galioja tik tais nuostatais 
paremtieji teisiniai santykiai.

Bet, neliečiant klausimo, kiek 
kraštas . beturėtų noro grįžti į 
visiškai tų pačių buvusių san
tvarkų, reikia dar turėti galvo
je ir tai, kad juo daugiau laiko 
praeina, juo mažiau belieka ga
limybės grįžti visiškai prie to, 
kas buvo.

Sakysim, bolševikų valdžia 
įvedė Lietuvoje civilinę metri
kacijų bei santuokos įstatymų 
su ištuokos nuostatais, kurie vo
kiečių okupacijos, metu buvo 
modifikuoti, dabar vėl veikia 
bolševikiniai, tik jau nebe toki 
patys, kaip 1940-41 metais. Jau 
trylika metų tais nuostatais va
dovaujantis susidarinėja šeimos, 
vyksta skyrybų bei naujų vedy
bų, tais nuostatais pagrįstose 
šeimose gimę vaikai jau dabar 
mokyklinio amžiaus ... Nejaugi 
įmanoma paskelbti tų padėtį ne
legalia ir atstatyti viską, kaip 
buvo 1940^ i metais?

Turto valdymo srity padary
tas didžiausias perversmas. Joks 
tobuliausias akrobatas negalė
tų staigiai, iš karto atstatyti 
buvusią padėtį. Ir iš viso žymia 
dalimi j senųjų padėtį fiziškai 
nebebus galima grįžti, jeigu ir 
būtų to norima.

Buvusi administracijos siste
ma visiškai suardyta, žinoma, 
seną administracinį padalinimų 
atstatyti nebūtų sunku. Bet kad 
administracinis aparatas ir vals
tybės valdžia grįžtų į senų pa-

Seime, kalbant apie Balfą, bu
vo sustota ir ties faktu, kad 
Balfas nebeturi J. Valaičio. Dau
gelis, ypač tų, kurie ir Balfo 
veikloje aktyviau dalyvauja, 
reiškė nuomonę, kad Balfo va
dovybė padarė klaidą, atsisaky
dama tokio bendradarbio. Nes 
niekas nesugeba taip sėkmingai 
sukelti žmonėse dosnumo jaus
mo, paskatinti jų rankas siekti 
į kišenę pinigo ir dėti tą pinigą 
ant aukų stalo, kaip J. Valaitis. 
Kaip tik tą savo talentą dar 
kartą jis parodė ir baigiantis 
šiam seimui. "Užuodžiu”, sako, 
"šioj salėj 1000 dolerių, norin
čių išeiti iš kišenių”.... Ir tik
rai, buvo "užuosta” ne tik kiek 
tų dolerių salėj iš viso, bet taipI mas didelis palankumas šiai sro- 
pat ir kuriose kišenėse jų la- vei.

Skyriaus steigiamajame susi
rinkime, be to, dalyvavo A.L.T. 
S-gos Centro valdybos kasinin
kas A. Trečiokas, kaimyninio 
Newarko skyriaus pirmininkas 
Dilys ir vietos L. Tremtinių 
Draugijos atstovas K. Jankūnas. 
Jie visi perdavė gražius svei
kinimus savo ir atstovaujamų 
organizacijų vardu.

Steig. susirinkimas išrinko 
valdybą, į kuria įėjo: pirm.. — 
Balys Vyliaudas, sekretoriumi 
— Algis Zenkus ir kasininku — 
Danielius švenčiūnas. šios sudė
ties valdyba ir dabar vadovauja 
įsisteigusiam skyriui.

Ą.L.T. S-gos Seime Philadel
phijoje dalyvavo pirm. B. Vy
liaudas. ir rinktas atstovas Juo
zas Juška, kurie žada padaryti 
atitinkamus pranešimus arti
miausiame susirinkime.

Pastebima, kad dešinieji yra 
nepatenkinti kalbamoje, skyriaus 
įsikūrimu Elizabethe, tačiau jo
kių konkrečių priešveiksmių iki 
šiol dar nejaučiama. Skyriaus 
nariai aktyviai dalyvauja visuo
se bendruose šios vietovės susi
rinkimuose, pasitarimuose ir 
darbuose. Tai rodo, kad, šio sky
riaus atsiradimas yra aiškiai 
teigiamas ir naudingas reiški
nys, ką

greičiausias stebjęs

nustatytas esamoje konstituci
joje? Reikia prisiminti, kad ši 
konstitucija leidžia' prezidentui 
visiškai susiaurinti seimo veiki
mą, sutrumpinti jo posėdžių lai
ka iki poros savaičių. laiko, per 
metus, ir leisti įstatymus be' 
seimo... Vien tas nuostatas ga^ 
Ii būti pakankama priežastim 
kvestionuoti konstitucijos de
mokratiškumui. Toliau — ar ne
susilauktų pasipriešinimo nuo
statas, politinip balsavimo teisę 
suteikiąs piliečiams tik nuo 24 
metų amžiaus? Ir daugiau gali
ma rasti dalykų šioje konstitu
cijoje, kurie nebeatitiks išsilais
vinimo dienomis tautoje vyrau
siančių nusistatymų. Bet tie nu
sistatymai irgi negalės būti iš
aiškinti nei per savaitę, nei per 
mėnesį. Bet vienas dalykas, grei
čiausia, bus aiškus iš karto, bū
tent, kad ligšiolinė konstitucija 
nebetiks. Tad, ligi bus sudaryta 
nauja, reikės laikinus konstitu
cijos.

Tačiau tokia laikinė konsti
tucija tegali būti paskelbta ir 
pradėti veikti tik Lietuvoje, iš- 

. nykstant ar išnykus joje sveti
mai galiai. Svetur — nei komi- 

• tetuose, nei kabinetuose — kon- 
stitusija negali būti keičiama, 

i ypač kai nėra tam kompetentin- 
. gų valstybės organų. Daugiau

sia, kuo toje srityje nusimanan
tieji išeiviai 
tai apgalvotu 
konstitucijos.
Lietuvoje gal 
bus kas apie tai pagalvoja. (Gal 
būtų, bet ar turės galimybės?). 
Jei svetur esančiųjų apgalvotas 
projektas laimingu atveju "pa
taikytų į tašką", tai yra, atitik
tų išsilaisvinimo dienų sąlygas 
ir nusiteikimus, tai tokiu pro
jektu, galbūt, būtų padarytas 
nemažas patarnavimas tiems, 
kuriems teks imtis pirmųjų 
valstybės atstatymo žingsnių.

šis, mano nuomone, neišven
giamas konstitucijos keitimas 
pačiomis pirmomis išsilaisvini
mo dienoms ar net valandomis, 
jokiu būdu negalėtų būti’laiko
mas valstybės tęstinumo nu- 
traukimu. Visai kitas reikalas 
— palaikymas tos pačios teisi
nės padėties iki išlaisvinimo 
pradžios.

DR. M. J. COLNEY — 
LAIKINASIS LOKo 

PIRMININKAS
y .

Paskutiniame Amerikos Lie
tuvių Bendruomenės LOKo po
sėdyje, įvykusiame Waterbury, 
Conn.1, pasitraukė iš pareigų lig
šiolinis pirmininkas prel. J. Bal- 
kūnas ir jo pareigas laikinai per
ėmė pirmasis vicepirmininkas 
Dr. M. J. Golney. Pasitraukimo 
motyvas —- susilpnėjusi prelato 
sveikata, nors spėliojimų. yra ir 
kitokių, juo labiau, kad prel. 
Balkūnas pasitraukė tik iš pir
mininko pareigų, o LOKo nariu 
pasiliko ir toliau.

Dr. M. J. Colney pirmininko 
pareigas perėmęs tik laikinai ei
ti, gelbėdamas susidariusią pa
dėtį. Ryšium su 'tuo ir galimais 
kitais pasikeitimais, laukiama 
dųugiau naujovių LOKe. Ban
dant "suvisuomeninti” ir išplės
ti LOKo veiklą, prie jo buvo su
darytos įvairios komisijos, kaip 
organizacinė, finansų, propa
gandos. Tačiau tos komisijos, 
bent ligšiol, mažai tepasireiškė. 
Kaikas net kritakvo jų sudary
mą, kai beveik visoms toms ko
misijoms vadovauti pasieėmė 
LOKo pirmininkas. Esą, kai to- 
kių 'lcomisijų vadovavimo vairas 
yra LOKo pirmininko rankose, 
tai ar nebūtų tiksliau ir jų dar
bą atlikti LOKo prezidiumui, rei
kalui esant, pasitelkiant iš ša
lies talkos.

Kaip ten bebūtų, tačiau rei
kia pripažinti, kad bendruome
nės organizavimas neina taip 
sklandžiai, kaip iš pradžios en
tuziastams atrodė. Ir keista, kad 
suklupta organizuojant bendruo
menės apylinkę (Waterburyj, 
kur gyvena net 3 (anksčiau 2) 
LOKo nariai.

šiuo metu ta garsioji Water- 
burio bendruomenės apylinkės 
valdyba vienos srovės (preten
duojančios atstovauti 80 c/o lie
tuvių tautos) rankose. Bet vėl 
bėda, kai neteko "opozicijos, ne
girdėti ir apie tos apylinkės 
veiklą...

Teisybės vardu, tačiau reikia 
įvertinti prel. Balkūno toleranci
jų, jo norų ir pastangas dirbti 
su kitų pažiūrų žmonėmis ir pa
darytų darbą, jam vadovaujant 
LOKui.

dėtį, reiktų tuoj pradėti nuo sa- ’ 
vivaldybių rinkimų, nes... sa- ‘ 
vivaldybėmis, pagal esamus įsta- ; 
tymus, paremta ir seimo bei 
prezidento rinkimų tvarka, čia , 
jau tenka sustoti. Kaip anksčiau 
minėta, Vlikas jau 1944 metais 
numatė seimo ir prezidento rin
kimų įstatymų reformų, nelau
kiant, kol tuos įstatymus pakeis 
senąja tvarka išrinktas seimas 
bei prezidentas. Nors formaliai 
tai ir nepatikrinta, tačiau yra 
gana pamato manyti, kad toks 
anų metų Vliko pasisakymas ati
tiko tautos nusiteikimą ir tas 
nusiteikimas greičiausiai nebus 
pasisukęs atgal. O ar nebus tas 
pats nusiteikimas ir dėl savival
dybių rinkimo tvarkos? Grei
čiausia, visi administracijos ir 
valdžios sudarymo įstatymai tu
rės būti nauji, ir ■priimti jau ne 
pastarojoje konstitucijoje nu
matyta tvarka.

Ryšium su tuo peršasi stato
mas ir pačios konstitucijos klau
simas. čia, išeivijoje, jau nema
ža ginčytasi dėl konstitucijos: 
ar ją laikyti galiojančia, ar ją 
atmesti ir grįžti prie ankstyves
nės konstitucijos, ar iš viso nau
ją rašyti...

Vienoks ar kitoks šių klausi
mų sprendimas, padarytas išei
vijoje, turėtų tik platoniškos 
reikšmės. Realiai konstitucijos 
klausimas galės būti išspręstas 
tik pačioje Lietuvoje, tomis die
nomis, kai tenai grius okupantų 
valdžia. Mes čia galime kalbėti 
tik apie tai, ko pageidautumėm, 
ko linkėturtiėrti, ar ką patartu- 
mėm tuo reikalu, jei mūsų kas 
pasiklaustų ...

Štai dabar ir galvoju: ką at
sakyčiau, jei kas šiandien imtų 
ir paklaustų, kaip pasielgti kon
stitucijos reikalu griūnant oku
pacijai ir atstatant nepriklauso
mą Lietuvą ? Greičiausia, saky
čiau: skelbkite naują laikinę 
konstituciją —■ trumpą, spren
džiančių tik pačius pagrindinius 
skubiuosius klausimus, visų pir
ma valstybės organų sudarymo 
ir jų kompetencijos klausimus.

Kodėl naūją? Kodėl ne vei
kiančią ir teisėtai niekieno ne
panaikinta bei nepakeistą 1938 
metų konstitucijų? Ogi tik dėl 
to, kad ligšiolinė konstitucija 
daugeliu atžvilgiu bus jau nebe
įmanoma praktikoje taikyti-. Iš
silaisvinusi nuo primestos sve
timos valios tauta ims reikštis, 
kaip vyriausias teisės kuriama
sis šaltinis, turįs teisę ir gali
mybę atmesti kiekvieną dėsnį, 
kuris jam tuo metu atrodys ne- 
bepriimtinas, abejotinas, nerei
kalingas bei kurių nors išorinių 
sąlygų nediktuojamas. O tų iš
orinių sąlygų bus, ir jos kai ką 
diktuos. Pavyzdžiui, jos grei
čiausia diktuos, kad atstatomos 
Lietuvos konstitucija negali bū
ti "nedemokratiška”, arba kad 
ji turi numatyti galimybę auko
ti tam tikrą suverenumo dalį, 
tuo atidarydama kelią valstybių 
konfederacijų ar net federacijų 
kūrimui.

Leiskime, suverenumo dalies 
aukojimo nuostatas gal nebus 
būtinai reikalingas iš pirmos 
dienos, bet tam tikras demokra
tiškumo laipsnis — tikriausiai 
galės būti viena iš pagrindinių 
sąlygų valstybei atkurti. Ir . vi
sai galimas dalykas, kad pasku
tiniosios Lietuvos konstitucijos 
"demokratiškumo laipsnis” gali 
būti pripažintas nepakankamas 
lygiai pačioje tautoje, lygiai ki
tur,- Ar, pavyzdžiui, bus norima, 
kad seimo ir prezidento santy
kis (vistiek kuria tvarka tie or- 

bebūtų išrinkti), pasilik- 
laikinai toks, koks jis

gali pasitarnauti, 
trumpos laikinės 
projektu. Pačioje 
bus, o gal ir ne-
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TAS NESIGAILĖJO! Stebėtojas

PATARIMAS VELYKOMS:

KEPTAS KUMPIS IR SKANUS COKE
z

Jūsų maisto krautuvė 
turi pasirinkimui daug gero 

maisto su skaniu Coca-Cola — 
tinkamu linksmo laikotarpio 

atsigaivinimui.

kekvienas jau yra pa-
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