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(Paaiškina Stačiūnų kiaulininke)
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vkolūkyje, ji stengiasi 
skaičiais pritrenkti ir 

koks tas kolūkis tur-
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Galvijai .............. 1,232
Kiaulės ............. 1,203’
Avys .................. 1,208
Paukščiai ......... 5,767

Kodėl Menkovas

. * • ą

’ Stasė Vitkienė, vyriausia kiau- 
lininkė Stačiūnų (tarp Šiaulių 
ir Pakruojo) "Pirmosios Gegu
žės" kolūkyje, "Socialistinio 
darbo didvyrė”, bene geriausiai 
paaiškina, kodėl Malenkovas sa
vo garsiojoj kalboj skundėsi, jog 
žemės ūkyje, ypač gyvulinin
kystės srityje, reikalai stovi 
prastai.

Kalbėdama apie laimingą gy
venimą 
dideliais 
įrodyti, 
tingas.

Štai tie skaičiai. '
Kolūkis apjungęs 219 kiemų. 

Žemės iš viso yra 3,800 ha. 
Stambiųjų raguočių kolūkis tu
ri 560, kiaulių — 615, avių — 
413, o paukščių — net 3,700.

Vienam ūkiui tai atrodo gana 
daug. Turtingas dvaras! Bet...

Stačiūnų apylinkė gali būti 
priskaityta prie geresniųjų že
mių Lietuvoje. Bet imkime, kad 
tai yra tik vidutinės žemės kraš
tas. Imkime, kad iš 3,800 ha 
Stačiūnų kolūkio žemės yra bent 
jau 3,000 ha ariamos. Kiek t o- 
k i a m e ariamos žemės plote 
būdavo gyvulių ir paukščių 
tuvoje •’ b u r ž u a z i n i a 
laikais?

Lie- 
i s ”

(žr.

THEFIELD
Rugsėjo-Sept. 10, 1953

Cleveland, Ohio

Statistikos. duomenys 
"Lietuvos žemės ūkis ir Statis
tika””, red. dipl. agr. A. Mus
teikis, 1948) sako, kad iš viso 
Lietuvoje 1939 mėtais buvo aria
mos žemės 2,892 tūkstančiai ha, 
o galvijų (raguočių) — 1,188 
tūkst., kiaulių — 1,160 tūkst., 
avių — 1,261 tūkst., ir paukš
čių — 5,553 tūkstančiai.

Iš to nesunku apskaičiuoti, 
kiek vidutiniškai 1939 metais 
teko' kurių gyvulių ar paukščių 
tokiam žemės plotui, kaip da
bartinis Stačiūnų kolūkis (3,000 
ha ariamos žemės), šiame pa
lyginime pirmoje skiltyje rodo
mi 1939 metų skaičiai, o antro
je — dabartiniai, kiaulininkės 
Stasės Vitkienės skelbiamieji 
skaičiai:

3,700

Palyginimas savaime toks iš
kalbingas ,kad jau nebereikia 
toliau ir aiškintis, kodėl 
Malenkovas jaudinasi dėl gyvu
lininkystės. Jeigu jau toks Sta
čiūnų kolūkis, laikomas vienas 
iš pavyzdingųjų, dar taip toli at
silikęs gyvulininkystės srity nuo 
buvusio Lietuvos vidurkio, tai ką 
bekalbėti apie daugelį kitų ...

« *
Dar daugiau. Jei kiaulininke 

Vitkienė didžiuojasi penkiais 
šimtais ir šešiomis dešimtimis 
galvijų tokiame apie trečdalį 
valsčiaus apimančiame dvare, 
tai tas dar nereiškia, kad iš jų 
gaunama daug pieno. Iš tų 560 
galvijų, anot pačios Vitkienės, 
yra tik 187 melžiamos karvės, 
iš kurių stengiamasi kaip nors 
primelžti po 2,200 litrų per me
tus ("Melžėjos kovoja,-kad gau
tų šiais metais pft 2,200 litrų iš 
kiekvienos karvės” — taip žodis 
žodin sako Vitkienė, Ar ta "ko
va” su karvėmis bus laimėta, 
tai dar nežinia...).

Leiskime, kad "kova" pasi
seks ir bus primelžta, kaip už
planuota. Tai būtų 411,400 litrų 
pieno visam dvarui, kuriame dir
ba mažiausiai 219 šeimų (tiek 
kiemų yra suvaryta į tą dvarą). 
Jeigu tas pienas eitų patiems 
to dvaro kumečiams, tai kiek
vienai šeimai išeitų vidutiniškai 
po 1,879 litrus per metus, arba 
po apie 5 litrus šeimai kasdien. 
Tik pusė milžtuvės šeimai per 
dieną — nedaug, visiškai ne
daug. Bet-reikia neužmiršti, kad 
šių laikų Lietuvos dvarai turi 
ne tik kumečius, bet ir poną 
dvarininką, kuriuo dabar tapo 
Malenkovas! Jis reikalauja, kad 
pienas visų pirma jam būtų 
atiduotas, pagal vadinamą "pa
ruošų” (t. y., duklių) planą. Ir 
jam kaip tik maža to, kiek Sta
čiūnų milžėjos primelžia. Jos 

kovoti ne sau, o po-

Prof. A.- Piccard, 69 m. amžiaus, netoli Capri salos, tyrinėdamas 
jūros gelmes, ruošias nusileisti į 13,000 pėdų jūros gilį.

Adenaueriui rinkimus laimėjus
Visi pripažįsta, kad rugsėjo 

mėn. 6 d. rinkimai Vokietijoje 
buvo sekami labai dideliu rūpes
tingumu. Ypač buvo įsitempę po
litikų nervai VVashingtone ir 
Maskvoje.

Kaip jau dabar po rinkimų 
nevengiama pasakyti, kad mi- 
nisterio pirmininko Konrad 
Adenauer pro amerikietiška po
litiką buvo pastatyta dideliam 
bandymui: ar vokiečiai ir toliau 
eina su Amerika, ar po 4 metų 
valdymo nuo Amerikos nusisu
ka, ar užima neutralią, socialde
mokratų siūlomą liniją, o gal 
pasuka į Maskvos pusę?

Maskva dėjo visas pastangas, 
kad Vokietijoje įvyktų permai
na, kad Vokietija, mažiausia, 
liktų neutrali. Tuom pačiu, bū
tų atitolinta, o gal ir visiškai 
palaidota Vokietijos apginklavi
mo baimė. Tuo tikslu iš Rytinės 
Vokietijos buvo pasiųsta tūks
tančiai agitatorių, kuriuos stro
piai gaudė Vakarinės Vokietijos 
policija, komunistų partija leido 
milionines sumas propagandai.

žodžiu, šaukė iš visų pakampių, 
kad nebalsuotų už K. Adenauer 
koalicines partijas.

Deja, rinkimai parodė, kad 
vokiečiai mėgstą tvirtą valdžią. 
K. Adenauerio koalicinės parti
jos, iš esamų parlamente 484 
vietų laimėjo (dar neoficialiais 
duomenimis) 306 vietas. Taigi 
turi apie 70% visų parlamento 
atstovų.

Po rinkimų iš Washingtono 
pasigirdo neabejotinas džiaugs
mas, gi iš Maskvos, ypač kad 
komunistai dar ir smarkiai pra
laimėjo lyginant su 1949 metų 
rinkimais, visokie priekaištai, 
įtarinėjimai, amerikiečių kalti
nimai.

Prezidento Eisenhower paskirta Amerikos saugumo ir strategijos taryba. Pirmininku yra gen. 
VValter B. Smith, išbuvęs JAV ambasadorium Maskvoje ketverius metus.
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Amerikos legionierių suvažiavime St. Lobis mieste, legionierių 
vadu išrinktas Arthur J. Connell iš Conn. valstybės.

Austrų žemėje, tarp didingų 
Tirolio kalnų, prisiglaudęs kuk
liame Zamso vienuolyno prie 
Landecko, kambarėlyje, leidžia 
tremties dienas pirmasis N. Lie
tuvos bažnytinės provincijos 
metropolitas arkivyskupas J. 
Skvireckas. Rugsėjo 18 d. jam 
sueina 80 metų.

Arkivyskupas metropolitas J. 
Skvireckas gimė 18?3 m. rug
sėjo 18 d. 1892 m. baigė Pane
vėžyje realinę gimnaziją ir tais 
pačiais metais įstojo į Žemaičių 
kunigų seminariją Kaune. Jos 
nebaigęs, vysk. Paliulionio buvo 
išsiųstas į Petrapilio Dvasinę 
Akademiją, šią baigė 1900 me
tais teologijos magistro laipsniu. 
Tais pačiais metais vietoj prel. 
A. Dambrausko-Jakšto buvo pa
skirtas seminarijon šv. Rašto 
profesorium. 1909-10 metais pa
skiriamas žemaičių seminarijos 
prefektu. 1911 m. pakeltas že
maičių vyskupijos katedros ka
pitulos kananinku, 1914 m. — 
katedros kapitulos prelatu. Pir
mąją tremtį išgyveno Rusijoje. 
Revoliucijos metais, kiek galė
damas, padeda tremtiniams gin
ti savo teises ir rūpinasi jų grį
žimu tėvynėn, žemaičių vysk. 
Pr. Karevičiaus prašymu šv. Tė
vo 1919 m. paskiriamas žemai
čių vyskupijos vyskupo pagalbi
ninku. 1919. VII. 13 Kauno ka-' 
tedroje įvyksta jo konksekraci-- 
ja. šventimo apeigas atliko vysk. 
A. Karosas, asistuojamas vysk. 
J. Matulevičiaus ir vysk. P. Ka
revičiaus. Po konsekracijos že
maičių seminarijoje suruoštame 
priėmime dalyvavo Kauno dva
sininkija ir Santarvininkų vals
tybių karo atstovai. Japonų pul
kininkas pasakė sveikinimo kal
bą net japoniškai. 1920 m. vysk. 
J. Skvireckas dalyvauja iškil
mingame mons. A. Raiti (busi
mojo popiežiaus) pirmajame ap
silankyme Lietuvoje ir priėmime 
pas valstybės prezidentą A. Sme
toną. Vysk. J. Skvireckas atsi
dėjęs rūpinosi išgauti iš popie
žiaus teises Teologijos Filosofi
jos Fakultetui, Lietuvos Katali
kų Mokslo Akademijai ir atsi
dėjęs rūpinasi Lietuvos bažnyti
nės provincijos steigimo reika
lais.

1926 m. balandžio 4 d. popie
žius Pijus XI pasirašo bulę ”Li- 
tuanorum Gente”, kuria buvo 
įsteigta savarankiška Lietuvos 
bažnytinė provincija. Ja Kauno 
arkivyskupijai buvo paskirtas 
arkivyskupas metropolitas J. 
Skvireckas, Kaišiadorių vysku
pijai — vysk. J. Kukta, Pane
vėžio — vysk., K. Paltarokas, 
Telšių —- vysk. J. Staugaitis ir 
Vilkaviškio — vysk. A. Karosas, 
kurjam pagalbininku dar buvo 
paskirtas vysk. M. Reinys. 1926 
’m. gegužės 13 d. Kaune buvo iš
kilmingai paskelbtas Lietuvos 
bažnytinės provincijos įsteigi
mas if arkivyskupo J. Skvirecko 
ingresas. Jame dalyvavo visi 
Lietuvos vyskupai su apaštali
niu vizitatorium arkiv. J. Matu
levičių priešakyje. Užėmus jam 
vietą soste, buvo perskaitytas 
Lietuvos bažnytinės provincijos 
įsteigimo aktas, šv. Tėvo bulė 
"Lituanorum Gente” lotyniškai 
ir lietuviškai. Chorui sugiedojus
Tu es Petrus”, apaštalinis vizi-

tatorius tarė žodį į Lietuvą. Ka
pitulos ir klero vardu sveikina
mąją kalbą pasakė prel. J. Mai
ronis. Ganytojavimo darbą dirb
ti vėliau padėjo iš Rusijos grį
žęs kankinys vysk. Matulionis. 
1934 m. birželio 30 ir liepos 1 
dienomis, arkiv. metropolitui va
dovaujant, įvyko Pirmasis Lie
tuvos Eucharistinis Kongresas 
Kaune. 1949 m. arkivyskupui pa
galbininku buvo paskirtas vysk. 
V. įBrizgys, Vilkaviškio vysk. 
Karosui — vysk. V. Padolskis. 
1942 m. vietoje mirusio Kaišia
dorių vysk. Kuktos buvo paskir
tas vysk. T. Matulionis, vieton 
mirusio Telšių vysk. J. Staugai
čio — vysk. V. Borisevičius su

nės metu išgyveno visus orinio 
karo puolimus, du kartus vos iš
vengė mirties, neteko buto ir 
patyrė visą tremtinio skurdą bei 
vargus. 1945 m. rudenį nuvyko 
į Romą padaryti išsamaus pra
nešimo šv. Tėvui ir laišku krei
pėsi į viso pasaulio vyskupus, 
prašydamas lietuvių tautai mo
ralinės ir materialinės paramos. 
Dažnai jis ganytojiniais laiškais 
stiprina Lietuvos tikinčiuosius, 
uoliai rūpinasi šalpa ir lietuvių 
tremtinių dvasios reikalais.

Sukaktuvininkas yra nepa
prasto darbštumo žmogus, pasi
žymėjęs patriotas, gilus moks
lininkas, visų gerbiamas Gany-v 
tojas. Vienas iš didžiausių jo 
nuopelnų lietuvių tautai yra pa
ruošimas pilno šv. Rašto vertimo 
į lietuvių kalbą. Imtis šio darbo 
jį ypač skatino mūsų atgimimo 
dainius Maironis ir A. Jakštas. 
Lietuviai katalikai 500 metų po 
Lietuvos krikšto laikotarpyje 
dar neturėjo pilno šv. Rašto ver
timo. Jį dabar davė arkiv. met
ropolitas J. Skvireckas, šiam 
darbui skyręs žymią savo kuk
laus ir tylaus, bet nepaprastai 
darbštaus gyvenimo dalį. 1946 
m. paruošė naują leidimą Nau
jojo Testamento, kuris, kaip 
Amerikos vyskupų dovana lietu
viams tremtiniams, 1947 m. 
18.000 egz. tiražu buvo išleistas 
Vokietijoje. 1947 m. paruošė 
naują laidą su komentarais N. 
Testamentui antrosios dalies ir 
naujai išvertė iš naujo psalmių 
teksto "Psalmyną”, kuris su šeš
tuoju tomu 1949 m. buvo išleis
tas Vokietijoje, šiais metais bai
gė peržiūrėti visą Senąjį Testa
mentą, kurio bus atspausdinti du 
tomai. Juose bus įdėtas ne tik 
lietuviškasis šv. Rašto tekstas 
su plačiais komentarais, bet taip 
pat bendrasis įvadas j visą šv. 
Raštą ir įvadai j atskiras kny
gas.

Tikintieji, norėdami atžymėti 
Sukaktuvininko nuopelnus Ka
talikų Bažnyčiai ir Lietuvai, yra 
pasiryžę sukakties proga išleis
ti išsamią jo gyvenimo ir veik
los monografiją.
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VISAM PASAULY

nui dvarininkui patenkinti. Tos 
219 stačiūniškių šeimų sau pie
nu turi pasirūpinti ne iš karvių 
— visuomenininkių (taip, maž
daug, vadina dvarų karves — 
visuomeninės karvės ...), bet iš 
privačiai sodybose laikomų kar
vių. Bet privačiai naudoti yra 
palikta tik po apie >/> ha žemės 
sodyba, taigi karvę iš to labai 
sunku išlaikyti. O jei kas ir iš
laiko, tai jos pieną irgi reikia 
visų pirmą atiduoti ponui dva
rininkui (t. y., valstybei), o sau 
naudoti tik tiek, kiek lieka, jei
gu lieka ...

Dabar ponas dvarininkas pa
žadėjo kiek atleisti varžtus ku
mečiams. Sako, mes lig šiol ne
teisingai žiūrėjome į privačias 
sodybas. Sako, dabar mažiau 
reikalausime iš jų duoklių, ma
žiau net ir mokesčių bei prie
volių uždėsime, tik jau jūs ten 
tose sodybose sus i m i 1 d a - 
m, i užsiauginkit ir išlaikykit 
po karvę....

Vadinasi, kolūkyje "laimės” 
visdėlto neužtenka. Tą "laimę” 
reikia' papildyti privačiose so
dybose ... karvių pavidalu. Blo
gai su tomis karvėmis — visuo- 
menininkėmis

Svarbiausiame Europos taške 
lygsvara ne tik kad išlaikyta, 
bet ji dar ir sustiprinta — buvo 
pirmieji komentarai, gavus apy
tikrius rinkimų davinius. Lai
mėjo Vokietijos patriotai, sie
kiantieji Vokietija dar tvirtes
niais saitais surišti su vakarais, 
laimėjo Vdkietijos apginklavi
mo šalininkai. Tuom pačiu stip
riai laimėjo ir Amerikos politi
nė kryptis. Ir Amerikos vyriau
sybė to džiaugsmo, Maskvos nu
siminimui, neslepia.

TREČIOKAI IŠVYKO 
lEUROPĄ

Albinas ir Jieva Trečiokai, 
Newark, N. J., tautininkų vei
kėjai, rugsėjo 3 d. laivu "Ame- 
rica” išplaukė šešių savaičių ke
lionei į Europą, pasiryžę gerai 
pasilsėti laive ir apvažinėti Ang
liją, Vokietiją, Prancūziją, Švei
cariją, Italiją.

Kitokiose sąlygose Trečiokai 
būtų vykę į Lietuvą.' Prieš ant
rąjį pasaulinį karą Trečiokai 
dažnai lankydavosi Lietuvoje.-

GRIŽO
SIDZIKAUSKAS

Komiteto
V.
Lietuvos Laisvės 

pirmininkas Vaclovąs Sidzikaus
kas rugsėjo mėn. 1 d. grįžo 
Europos į New Yorką,

pagalbininku vysk. Pr. Rama
nausku. Visas arkiv. metropoli
to J. Skvirecko gyvenimas ku
pinas nuolatinio įtempto darbo 
Kauno arkivyskupijos ir Lietu
vos bažnytinės provincijos val
dyme. Sukaktuvininkas yra vie
nas ir nuopelningiausių žemaičių 
vyskupijos 40-ties vyskupų įpė
dinis.

Antrąją tremtį leido Vokieti
joje ir dabar leidžia Austrijoje. 
Kardinolo Innitzerio pakviestas, 
kurį laiką buvo sustojęs Vieno
je, bet iš ten paskiau persikėlė 
į savo dabartinę būstinę. Kelio-

• JT komisija, dirbanti švencarijoje, pranešė, kad sovietai 
neduoda žinių apie 2,300,000 antrojo pasaulinio karo belaisvius, 
kurie buvo pakliuvę į jų rankas.

• Praėjusį šeštadienį Irane buvo laukiama Mossadegho 
bylos pradžios, bet kaip paprastai, Mossadegh vėl sunkiai su
sirgo ir byla atidėta.

• Amerikoje per Darbe dienos šventę susisiekimo nelai
mėse žuvo 368 žmonės.

• Prancūzijoje iš vyriausybės pasitraukė ministeris Fran-s 
cais Mitternand, protesduodamas dėl prancūzų politikos Maroke.

• Paskutinieji JAV belaisviai, grįžusieji iš komunistų be
laisvės Korėjoje, padarė daug pranešimų apie vykdytus tardymų 
metu kankinimus. Belaisvių keitimas baigtas. Tvirtinama, kad 
komunistai' visų belaisvių negražino.

• Vokietijos socialdemokratai įpykę ant valstybės sekre
toriaus Dulles už pareiškimą, kad jei pralaimėtų rinkimuose 
Adenauerio koalicija,' pralaimėtų ir Vokietijos vienybė. Social
demokratų pyktis išsiliejo prieš visą Ameriką.

• Vokietijos rinkimuose į parlamentą išrinktas ir’A. Bis- 
marck, sūnėnas buvusio ’’geležinio kanclerio” Bismarcko.

• Anglijoje ir kitur buvo laukiama, kad pasitrauks W. 
Churchill. Laukimas nepasitvirtino ir net didesnių pakeitimų vy
riausybėj neįvyko.



2 u IR V

2.50

8.50

.. 0.70

0.50

2.50

2.50

.. 2.00

8.50

2.50

5.00

1.50

2.00

3.00

2.00

1.80

___ 2.75

2.00

3.00
3.50

. 2.00

r;

.J; *

7J;

v..» 1
: ■ »

' . ... -

Lithuanian Weekly, pūblished by 
American Lithuanian Press & Radio 
Ass’n VILTIS, Ine. (Non-profit), 
1272 East 71 St., Cleveland 3, Ohio. 

Telephone: HEnderson 1-6344.
Issued in Cleveland every Thursday. 

Editor: Balys Gaidžiūnas.
Entered as Second-Class matter 

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

Subscription per year in advance: 
In the United Statės — $5.00 in Ca- 

— $5.50, elsewhere — $6.50. 
Single copie —/ 10 centą.

1953 m. rugsėjo 10 d. * Nr. 37

—★★'A— 
TKFIEII

IŠ LOS ANGELES

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

Telefonas: HEnderson 1-6344.
Išeina Clevelande kas ketvirtadieni. 

Redaktorius: Balys Galdžiūnas. 
įregistruota kaip antros klasėB 

siunta 1015 m. gruodžio 6 d., Cleve
lando pagal 1879 m. kovo 3 d. įsta

tymų.
Prenumerata metams iš anksto: 

Jungt Amerikos Valstybėse $5.00,. 
Kanadoje — $5.50, kitur — $6.50.

Atsk. Nr. kaina 10 centų.

Rugpjūčio mėn. 30 d. mokyto
jai turėjo susirinkimą parapi
jos salėje ir išrinko naują val
dybą iš šių asmenų : F. Kudirka, 
J. Kojelis ir Br. Budriūnas. Bu
vo pasitarta lituanistinės mo
kyklos-’ reikalu, kuri netrukus 
vėl pradės darbą. Susirinkimui 
pirmininkavo mokyt, muz. J. 
Bertulis, o sekretoriavo V. Ta- 
mulaitis.

"Lietuvių Dienų” 
meris jau išėjo iš 
pasiekė skaitytojus 
j

• Šveicarijoje gyvenąs lietuvis 
Alg. Narakas, mūsų kariuome
nės pulk. Narako sūnus, paskir
tas šveicarų7 "Tribūne de Lau- 
sanne” laikraščio vienu iš re
daktorių. Dirba užsienio skyriu
je.
• Ftrmoji Australijos lietuvių 
dailės paroda organizuojama 
Mark Foy’s Art galerijoje Sid
nyje. Paroda truks nuo rugsėjo 
7 iki 19 d. Bus išstatyti rink
tiniai tapybos, grafikos ir skulp
tūros kūriniai.
• Kolumbijoj į centrinę krašto 
valdybą išrinkti: kun. M. Tamo
šiūnas, kun. N. Saldukas, kun. 
V. Vaičiūnas, prof. Liaugminas 
ir ats. pulk. Kazitėnas, į garbės 
teismą — ats. gen. Grigaliūnas- 
Glovackis, adv. J. Totoraitis ir 
inž. Tylius, į revizijos komisiją 
—Dr. V. Mankeliūnas, A. Paukš
tys ir Bekeris.
• Lietuvybei išlaikyti Tarnyba 
susitarė, su "Tremties” leidykla 
išleisti pedagogo V. čižiūno 
"Tautinį auklėjimą šeimoje”. 
Veikalas turi tikslą padėti tė
vams išauklėti svetimoje įtako
je beaugantį jaunimą lietuviš
kos dvasios. Knyga yra seniai 
laukiama, ir tikimasi kad ji gali 
papildyti tą spragą, kuri šiuo 
metu jaučiama tautiniame auk
lėjime. Pedagogai šią knygą įsi
gyti rekomenduoja kiekvienai 
lietuvių šeimai.

Taryboje. Be kitų reikalų, buvo 
taip pat aptartas Ministerių Ta
rybos kreditų egzilų kultūri
niams reikalams atmetimas. Bu
vo gauta patikinimų, kad šis 
reikalas bus dar kartą įneštas 
svarstyti į Ministerių Tarybą, 
turint vilties, kad šį kartą Jis 
bus išspręstas egzilams palan
kiai.
• Dr. Justinas Kuncaitis, vete
rinarijos gydytojas, specializa
vęsis bakteriologijoj ir bioche
mijoj, dabar dirba Eva Peron 
Bakteriologijos Institute Buenos 
Aires, Argentinoje. U-ž pavyz
dingą darbą jam suteikta ir Ar
gentinos pilietybė.
• JAV valdžia paskyrė BALFui 
43,000 lbs. sviesto, kurio urmo 
kaina yra $29,885.00, kad pada
lintų lietuviams Vokietijoje, 
Austrijoje ir Italijoje.

Liepos mėnesį BALFas gavo 
pieno miltelių 53,000 lbs. už 
$9,015.00.

Šias gerybes lietuviai gavo 
tik todėl, kad šalpos darbą vyk
do vieningai per vieną, visus 
apimančius šalpos fondą.

Be to, rugpjūčio mėnesį BALF 
'iš viėn su Kanados Lietuvių 

Šalpos Fondą pirko 
į Vokietiją 30,000 
raus.

rugsėjo nu- 
spaudos ir 
ir platinto- 

us. Viršelį puošia Metropolitan 
Operos solisto A. Brazio nuo
trauka ir operos Carmen. Gau
siai iliustruotas nuotraukomis iš 
viso pasaulio lietuvių gyvenimo, 
įdomus ir angliškasis ir lietuviš
kasis skyriai. Prisiunt'us savo ad
resą, susipažinimui vienas egz. 
siunčiamas nemokamai. Admi
nistracijos adresas: 9204 S. 
Broadivay, Los Angeles 3, Calif.

•

Mokytoja L. Šeštokienė, prieš 
metus laiko atsikėlusi iš 
Netvark, N. J., ir gilinusi studi
jas City College, gauna pradžios 
mokyklos mokytojos vietą vie
noje amerikiečių mokykloje Ka
lifornijos valstybėj. Tai turbūt 
pirmoji iš naujųjų ateivių lietu
vių Amerikoje, pradedanti dirb
ti amerikiečių pradžios mokyk
loje.

VEIKIAME AR 
MIEGAME?

New Britain, Conn. Kai prieš 
35 metus mūsų miesto kolonija 
čia apylinkėje plušėjo, .dirbo ir 
stebino .visas kolonijas savo gar
siu "Varpo" choru, orkestru, 
taip lygiai ir dabar stebina visas 
kolonijas savo tylėjimu. Nebe
skamba "Varpo” choro balsai, 
nutilo orkestro instrumentai ir 
jei suūžia sudūzgia, tai naujų 
ateivių nupirktasis automobilis. 
Kultūriniam darbui vieni pase
no, antri laiko neturi, 
tuvių Bendruomenės 
čia įsikūrusi balandžio 
ri vėl visus sujungti
kultūriniam darbui. Ir štai spa
lio mėn. 17 d. 7 vai. Lietuvių 
svetainėje 352 Park St. ruošia 
pirmą, bet labai būdingą paren
gimą. Įvyks Senoviškų Dainų 
Vakaras. Pildys programą išgar
sėjęs Bostono 40 vyrų chpras 
ved. muz. Gaidelio. Programa 
taip sustatyta, kad ji patiks vi
siems. Laukiama iš visos apy
linkės daug svečių.

Korespondentas

ir išsiuntė 
svarų cuk-

informuos

Tik Lie- 
Apylinkė 
mėn. no- 
bendram

DVIDEŠIMT 
DIDŽIAUSIŲ 

AMERIKOS BANKŲ
Amerikos bankų ryšiai su gy

ventojais yra daug didesni, ne
gu bet kurioje kitoje' pasaulio 
dalyje. Ir tas ryšių didumas 
aiškinamas tuo, kad'•Amerikos 
pramonės ir prekybos įmonės, 
savo gaminius ir prekes labai 
linkusios duoti į kreditą. Gal dėl 
to ir skaitoma, kad Amerikoje, 
neturint savų kapitalų, bet tu
rint energijos ir pasitikėjimo, 
lengviausia prasimušti į savis
tovius verslus.

TUOJ ISIGYKIT 
ŠIAS KNYGAS!

Namai ant smėlio

• Rugpjūčio 18 d. Strasburge 
Europos Taryboje lankėsi URT 
valdytojas Dr. P. Karvelis ir 
LLK pirmininkas V. Sidzikaus
kas. Jie buvo priimti einančio 
generalinio sekretoriaus parei
gas p. Sforcos ir kalbėjosi su ko
misijos sekretorium kraštams, 
kurie neatstovaujami Europos

*
"Amerikos Lietusių Vardy

nas" jau baigiamas atspausti, 
netrukus atiduodamas rišyklai. 
Knygai įvadą parašė prof. K. 
Pakštas. Užsisukusiems knyga 
bus išsiuntinėta spalio mėn.

• BALFo įstaiga 
suinteresuotus asmenis ir ap
rūpins visus darbo ir bu
to formomis, kai tik jos bus 
paruoštos. Oficiali darbo ir buto 
blankų forma ir tekstas dar tik 
ruošiami ir tikimasi, kad rug
sėjo mėnesio viduryje jos bus 
paruoštos.
» J. Rimulis paruošė spaudai 
leidinį anglų kalba ”We Accųse”. 
Leidinys bus iliustruotas 30-čia

Lietuviu Prekybos Namai
Chicagoje

Viena moderniausių, lietuvių vadovaujama, baldų ir 
namų įrengimų prekybos įmonė, užimanti per 15,000 kv. 
pėdų ploto.

Baldai ir kiti namų įrengimai pristatomi iki 150 myliu 
už Chieagos be jokių primokėjimų.

TELEFUNKEN RADIJO APARATAI
Europos stotims klausyti, televizijos aparatai,, rašorrtbsios 
mašinėlės lietuvišku raidynu.

įmonė atidaryta: pirmadieniais ir ketvirtadieniais 
nuo 9 iki 9:30 vai. vak.

kitomis dienomis nuo 9 iki‘6 vai. vak., 
sekmadieniais nuo 10 iki 5 vai. vak.

Furnlture Center, Ine.
Įmonės vedėjas JUSTAS LIEPOMIS

3222-24-26 So. Halsted St., Chicago. 8, III 
Tel. Victory 2-4226

NESILEISKITE Į 
KELIONES...

Vasaros atostogų metu nesi
leisk į kelionę be PASAULIO 
LIETUVIŲ ŽINYNO, kurio pa
galba bet kuriame pasaulio mie
ste atsidūręs greitai susirasi lie
tuvių koloniją, įstaigas, organi
zacijas ir atskirus veikėjus. Be 
to, ŽINYNE rasite smulkiai iš
aiškintą naująjį Jungt.. Amėr. 
Valstybių Walter-McCarren Imi' 
gracijos ir Pilietybės Įstatymą, 
vizų gavimo ir įvažiavimo pro-’ 
cedūrą, rasite plačiai ir supran
tamai išaiškintą J.A. Valstybių 
mokyklų sistemą, kaip įsigyti 
specialybę ar patekti į pelnin
gesnę profesiją. Turėdami ŽI
NYNĄ jusite, : kad po ranka 
Jums yra visų, pasaulio lietuvių 

| įstaigos, organizacijos, visuo- 
i menininkai, profesoriai, dailinin
kai, muzikai, žurnalistai, rašy
tojai, įvairių religijų dvasinin-

klišių, kreidiniame popieriuje, 
skiriamas JAV darbininkijai, 
nušvies faktus abiejų sovietų 
okupacijų Lietuvoje. Leidinys 
atiduodamas spaudai ir pasiro
dys šį rudenį.
• Dail. K. Žoromskis gamina de
koracijas Putino "Valdovui”, ku
rį Chieagos Lietuvių Teatras 
stato spalio 25 ir lapkričio 1 d.
Marijos Augšt. Mokyklos (Ma- tLPanašaus leidinTo'iie-
ria High Sehool) salėje. Veika
lą režisuoja akt. Ant. Rūkas. i

Patari kaimynui 
prenumeruoti 

DIRVĄ!

CHICAGOS 
GYDYTOJAI

Tel. ofiso VIrginia 7-6583 
Rezidencijos REpublic 7-7868

Dr. S. Biežis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
• 2201 VVest Cermak Road

VAL.: 1-3 popiet ir 7-8 v. vak. 
Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas, 

šeštad. tik nuo 1-3 vai. popiet. 
Itezid. 3241 W. 66th I’LACE

•j

tuvių kalboje dar nėra buvę. 
ŽINYNAS būtinai reikalingas 
kiekvienam kultūringam lietu
viui. Reikalauti pas platintojus 
arba tiesiai iš redaktoriaus pa- 
siunęiant penkis dolerius: Mr. 
A. Simutis, 41 W. 82 St., New 
York 24, N. Y.

Amerikos bankai į savo ka
sas taip pat sutraukia milžiniš
kai dideles pinigų sumas. Pagal 
turimus indelius šiuo metu iš
skirti dvidešimt pačių didžiųjų 
Amerikos bankų. Jie garsūs ne 
tik pačioje Amerikoje, bet ir už 
Amerikos sienų. Tie bankai yra:

1. Bank of Ąmerica, S. F. — 
$7,275,450,000; 2. National City, 
N. Y. — $5,267,520,000; 3. Chase 
National, N. Y. — $4,947,735,- 
000; 4. Mfrs. Trust, N. Y. — 
$2,474,465,000; 5. Guaranty
Trust, N. Y. — $2,433,967,000; 
6. Cont. Illinois, Chicago — 
$2,389,689,000; 7. First Nat’l, 
Chicago — $2,382,056,000; 8. 
Sec. First Nat’l, L. A, — $1,815,- 
166,000; 9. Bankers Trust, N. Y.
— $1,775,611,000; 10. National
Bank, Detroit — $1,672,060,000; 
11. Chemical Bank, N. Y. — 
$1,656,555,000; 12. Mellon Nat’l, 
Pittsburgh — $1,585,268,000; 
13. First Nat’l Bank, Boston — 
$1,512,496,000; 14. Hanover
Bank, N. Y. — $1,481,891,000; 
15. Cleveland Trust — $1,192,- 
562,000; 16. Bank of Manhattan, 
N. Y. — $1,179,351,000; 17. Irv- 
ing Trust, N. Y. — $1,156,452,- 
000; 18. American Trust, S. F.
— $1,115,892,000; 19. Phila.
Nat’l Bank — $780,613,000; 20. 
Corn Exehange, N. Y. $729,047,- 
000. -

Mums įdomu, kad Clevelande, 
kur eina Dirva, Cleveland Trust 
bankas, su $1,192,562,000 indė
lių; yra penkioliktoje vietoje. Ja
me daug operacijų atlieka ir Cle
velando lietuvių. Tas bankas 
Clevelande turi virš 40 skyrių.

DIRVĄ UŽSISAKYTI 
galima ir šiandien, nėra reikalo 
laukti nei metų, nei mėnesi* 

pabaigos!

DIRVOS ATSTOVAI

Dr. Antanas Rudokas, O. D.
Tikrina akis ir pritaiko akinius 

keičia stiklus ir rėmus.
4701 S, Damen Avė., Chicago III. 

šaukite — YA. 7-7381
Priima: vakarais 6 iki 9, šeštad. 
10 ryto iki 4, trečiad. ir sekmad. 

tik susitarus

Tel. offic’o ARmitagc 6-0161 
Tel. buto GRacela/nd 2-9203

Dr. Juozas Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

’Norvest Mcdical Center 
2336 West Chicago Avė., 

Chicago 22, III.
VAL.:-1-3:30, 7-9 p. p. pirmad., 

antrad., ketvirtad., penktad., 
10 ryto — 1 p. p. trečiadieniais 

12—-i p. p. šeštadieniais.

Dr.. I. Kuras Ramunis 
Spcc.: KŪDIKIU ir VAIKŲ LIGOS 
■ 'VAL.: pirmad., trečd. ir penkd.

, ' -5-8 v. v. •
šeštad. 10. y. r. — 1 v. p. p.

IR, < ‘
Dr< Jaras Ramunis

GYDYTOJAS IR,CHIRU.RGAS 
VAL.: antrad. ir ketvird. 7-8.30 v. v. 

šeštad. 3-5 v. p. p.
: Kabineto REpublic 7-1168 
Buto: WAlbrook 5-3765

į kuriuos galima kreiptis visais DIRVOS prenumeratos 
ir skelbimų

Baltimore, Md.
Antanas česonis

1323 Hollins St.
So. Boston, Mass.

Brunonas Kalvaitis,
545 East Broadway.

<>

Brockton, Mass.
Bačiulis A.,

9 Broad St.
Chicago, III.
Jonas Paplėnas, 

4416 So. Hermitage Avė.,
YArd 7-0191

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

Detroit, Mich.
VI. Pauža, 

9124 Quihcy Avė.

Newark, New Jersey
A. S. Trečiokas,

314 Walnut St.

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

Omaha, Nebr.
■■ J. Povilaitis,
5617 So. 31 St.

• Waterbury, Conn.
Vladas Varneckas,

- 2157 N. Main. St ’
~"Hamilton, Canada

Antanas Mihgčla,
190 Catherine St. S.

reikalais

Montreal, Canada
Stepas Kęsgailo, 

6882 Beaulieu St.

Toronto, Canada
Jonas Paršeliūnas, 

62 Pauline Avė.

Welland, Canada
Žukauskas Kazys 

87 Thorold Rd.

Anglijoje
Dainora Daunoras 
49 Thornton Avė. 
Thurnham Green, 

London W. 4

Australijoje
Povilas Lukošiūnas, 

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

Australia
P. Ambraza

29 Elsemere St. 
Kensington 

Sydhey
Brazilija

Meldutis Laupinaitis, 
Caixa- Postai 118

Sao Paulę •
Colombia

K. Klastauskas, 
Apartado nae.2336 

Medelįin
-V enecueloje

c/o Cristalerias Nationalea, 
Apartado 4532 

Maracay 
Venezuela, Si A.

Audrelė (elementorius)
Step. Zobarskaa ____...... 2.25 J. Gliaudą------------------------- 2.00

Aukštųjų Šimonių Likimas Nemunas
Ieva Simonaitytė__________ 3.50 St. Kolupaila _________— 2.50

Anglų kalbos gramatika Neramu buvo Laisvės Alėjoj
J. Kukanauza _______ _ ___ 2.00 B. Daubaras - 1.50

Anglų kalbos gramatika Our Country Lithuania
V. Kamantauskas ________ 1.00 V. Augustinas ____________ tM

Anderseno pasakos Po Tėvynės dangum
2.00 žodžiai vytės Nemunėlio.

Arkivysk. J. Matulevičiaus Paveikslai V. Augustino .. 2.0«
užrašai Petras ir Liucija

o 2.50 Romain Rolland _________ 1.20
Aukso kirvis Pasaulio Lietuvių žinynas

2.50 Anicetas Simutis__________ 5.00
Barabas Princas ir elgeta

2.25 Mark Twain ___________ 1J5
Baltasis Vilkas Pirmas rūpestis

K. Binkis ________________ 1.00 2.00
Balutis Pragaro pošvaistės

J. J. Bačiūno leidinys______ 1.50 V. Alantas____ ....._____ 540
Baltaragio malūnas

K. Boruta_______
Broliai Domeikos

L. Dovydėnas ___________ 2.50
Buriavimas ir jūrininkystė

B. Stundžia.......... J............ 2.00
Didžiosios atgailos

R. Spalis _________
Džiaukis gyvenimu

O. Swett Marden ___
Doleris iš Pittsburgho

Stepas Zobarskas _______ 0.80
Daili saulytė

Gyvačių lizdas
Francois Mauriao _______ 2.60

Gatvės Berniuko Nuotykiai
R. Spalis ...__________ 5.00

Gimdytoja
Francois Mauriac _______1.75

Giesmė apie Gediminą 
B. Sruoga ir V. Petravičius 2.00

Gintariniai vartai
N! Mazalaitė .,___________2.00

Gimtojo žodžio baruose
P. Jonikas______________ 1.50

Gyvulių ūkis .
George Orwell _________ 4.00

Haufo pasakos I ir II dalis
..................................................2.76

Kazimieras Sapieha
B. Sruoga __________

Karoliai 
Guy do Maupassant ..

Kaip jie mus sūšaudė
J. Petraitis ____________ 1.80

Kuprelis 
Ignas Šeinius ____

Kalorijom ir doleriai
Vilius Bražvilius________ 2.00

Kryžkelės
A. Vienuolis_________

Konrodas Valenrodas
Adomas Mickevičius _____ 1.50

Keliai ir kryžkelės
Putinas ________________

Kaimiečiai
V. S. Reymont I-II-III-IV
I ir II dalis____ ____ po
III ir IV dalis _______po

Kudirkos raštai

Kregždutė
A. Rinkūnas__________

Kelias į pasisekimą 
Grabau - Grabauskas ....

Lietuvių Kalbos Istorija
Dr. P. Jonikas___

Lyrika
K. Binkis__ ______

Loreta
Stasius Būdavas ..

Lietuva
A. Bendorius ___

Laiškai žmonėms
G. Papini _______

Lietuvių Literatūra
Pranas Naujokaitis _____ 2.00

Lietuvių Tautos Kelias
M. Biržiška'____________ 8.00

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

Lietuviškos pasakos
J. Balys  __________ _—. 2.50

Lietuvių poezijos antologija
J. Aistis ir A. Vaičiulaitis 6.00

Lekučia atsiminimai (jaunimui) 
•A. Giedrius _J...

Lietuvių archyvas 
Bolševizmo metai

Lietuvos Valstybes 
Konstitucijos

Partizanai už gelež. uždangos 
Daumantas ________...

Per Klausučių ūlytėlę 
'Liudas Dovydėnas .....

Pietų vėjelis 
Vytė Nemunėlis ..._____

Paklydę paukščiai I
Jurgis Jankus____ _______ 2.2»

Paklydę paukščiai II 
Jurgis Jankus ...

Petras širvokas
Juozas švaistas

Pabučiavimas
J, Grušas ______

Raudonasis siaubas
Salik Vogulov ....

Raudonasis Tvanas
Igna3 šeinius ..

Raudoni batukai
Jurgis Savickis

Ramybė man
J. Kėkštas._____

Raguvos malūnininkas .
V. Tamulaitis ._______

Sudie, pone čipse
J a mes Hilton _______

šilkai ir vilkai
Runcė Dandierinis___

Senųjų lietuviškų 
knygų istorija
V. Biržiška, kiet virš, 

papr. virš._______
Saulės laikrodžiai

Henrikas Nagyri_____
San Michael knyga I 

Axel Munthe_______...
San Michael knyga II

- Axel Munthe_________
šventieji akmenys

Faustas Kirša_______
šventoji Lietuva

Jurgis Savickis _____
šventoji Inga

A. Škėma__ z_______
Sapnų pėdomis

V. Kazokas _________
Tarp žalsvų palapinių

P. ’Kesiūnas
Tėvų pasakos

A. Giedrius
Tolimieji kvadratai

J. Grišmanauskas
Tautosakos Lobynas

J. Balys —-_______
Tomas Nipernadis

August Gailit
Trylika nelaimių

R. Spalis ____
Tarp pelių ir vyrų

John Steinback
Tėvelių pasakos 

A. Giedrius ...
Ugnies pardavėjas 

Balys Rukša________
Velykų pasakos

N. Butkienė _________
Vidurnakčio vargonai

Česlovas Grincevičius_ _
Vincas Krėvė Mickevičius

Lietuva tironų. Pančiuose 
B. T. (Dirmeikis ir V. Rastenis ' 
(Jonas Andrūnas' ir Petras 
Svyrius) u__ ________ z-.- 1.50

Mažasis Lietuviškai ,— 
Angliškas žodynas

Vilius Pėteraitis______
Metūgės

B. Pūkelevičlūtė —........ 1.00 
Mėnuo vad. medaus

N. Mazalaitė ___________ 2.50
Meškiukas Rudnosiukas

Vytė Nemunėlis______.... 240

... 2.60

Vaikų knygelė 
. M. Valančius 
Vieneri metai ir viena savaitė 

B. Galdžiūnas ___
Varpai skamba 

Stasius Būdavas .. 
Vikt. Šimaitis ..

Taupioji Virėja

Užuovėja
. ' M. Katiliškis .... 
Žmonijos likimas

V. Bagdonavičius ...... 
žemaičių žemė

A. Vilalnis ....---------
Žemaičių krikštas

P. Abelkis ............  3.W
žvaigždėtos naktys

AtMrustaitytė-VaiėiūnienS 
žmonės ant vieškelio

Liūdas Dovydėnas .....
Visos knygos siunčiamos paštu. Užsakant pinigus siųskit* 

' DIRVA, 1272 East H St.

- 0.75

2.00

8.50

3.50

1.50

. 1.00

. 1.00
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Jau 1946 metų pabaigoje pir
mą kartą į mano tankas pateko 
Lietuvos partizanų dainų ir po- 
ežijos pluoštas. Atnešė jį "avan
tiūristai”. ..

Turbūt nesuklysiu čia prisi
pažinęs, kad tada- pats pirmasis 
pora tų dainų ištraukų paskel
biau mūsų bėgliams broliams už
sieniuose, Vokietijoje (ėjusio lie
tuvių MINTIES laikraščio aki
mirksnių kronikoje. Paskelbiau, 
kaip man tada atrodė, pačius 

►gražiausius posmus ir jų čia ne
kartosiu: tegu perlai nedyla ir 
nereikia jų mėtyti į kiekvieną 
pasitaikiusį lovį.

Vėliau tos dainos 'įvairiuose 
laikraščiuose buvo spausdina
mos, net atskira knygute leistos. 
Dar vėliau tų dainų vis- daugė
jo, "avantiūristų”, žvejų ir ki
tokiais būdais atnešamų. Man 
net atrodo, kad viena kita iš tų 
naujųjų dainų gal jau nebuvo 

' kaip reikiant autentiškos, gal 
jau ir tremties "Mūza” prie vie
nos kitos sukūrimo buvo prisi
dėjusi. įsigilinus j tų dainų sti
lių, ne taip jau sunku atskirti 
krauju rašytąsias nuo rašalu ra
šytųjų.

BRONYS RAILA

KAS BUVO SKAUDŽIAUSIA
Bet norėčiau dar keletu pos

mų čia priminti iš tų autentiš
kųjų dainų, rašytų Lietuvos miš
kuose 1946 metais. Kad nebūtų 
gąsdinimo ir ne per graudu, te
gu pavyzdžiu čia eina daina ... 
apie meilę, apie palinkusią liepą 
šalia kelio.
... O jei aš žūsiu už tėvynę 
Nuo budelių kulkų aštrių, .— 
Mergaite, ir mirdamas kartosiu 
Myliu tave, myliu karštai.

Pavasaris laukais jau eina, 
Lakštutė čiulba vakarais. . 
Papuoški, brangioji, mano kapą 
Baltais akacijų žiedais.

Štai dunda žemė vakaruose 
Ir aušta rytas pro rūkus.
Tik gaila, kad žalioj jaunystėj
Man kapas papuoštas nebus ...

Arba dar porą posmų iš tos 
mergaitės dainos:
Kentėk, širdie, tu nusipelnei, 
Kad neatspėjai ateities ... 
Ir aš kartu kovot norėjau 
Ir jį-"užstoti nuo mirties.

Būčiau užstojus jį nuo kulkų, 
Nuo kardo budelių žiaurių 
Ir kankinės vainiką brangų 
'Užpelnius rožių amžinų ...

Daugybė tų ir jiems panašių 
motyvų, tarsi iš pervertos šir
dies srovenančio kraujo latakė
liu teka visose partizanų daino
se: herojinių, patriotinių, žmo
giškųjų, net romantinių motyvų. 
Bet vienas vaizdas vyrauja. Jis 
buvo padaręs didžiausią ir skau
džiausią įspūdį. Tai žuvusių par
tizanų kūnų išstatymas miestų 
ir miestelių aikštėse, jų žaloji- 

' mas ir apspjaudymas, išniekini
mas ir enkavedistų grasinimas, 
jog kiti mūsų broliai nesektų 

. žuvusiųjų pavyzdžiu, nes susi
lauks tokio pat likimo. Tie vaiz- 

• dai, kaip ir partizano žuvimas 
bei palaidojimas kur nežinomoje 
pamiškės vietoje, raudonu siūlu 
vyrauja visoje pirmųjų metų 

. partizaninėje poezijoje.

poetų, kurie reagavo, kuris at- ■ 
siliepė į anųjų balsą, kurie greit , 
išgirdo ir suprato, kas TEN de
dasi, kas iš TENAI šaukiasi, 
kokia lemtinga tragedija vyksta 
mūsų Tėvynėje, — aš radau tik 
Joną Aistį, jo sonetą apie Par
tizano Šermenis, parašytą 1948 
metų pačioje pradžioje, štai jo’ 
paskutinės šešios eilutės:
Tai humų ordos, barbarų kerštu 

įkaitę, 
Tave išniekino ir pabaisai, kaip 

■' maitą,
Paliko paukščiams ir šunims 

draskytų,
Kad kraupūs šermenys’ nuo žy

gio atbaidytų 
Tuos, kurie tikra, nevykstančia 

garbe žydės. 
Kai jūs skaudaus Tikimo amžiai 

pavydės.
Ir taip, šiandien jau daugiau 

kam atrodo, kad kraupūs šer
menys' ir tie didvyrių lavonai 
nevystančia garbe žydės, ir mū
sų vaikai, mūsų ainiai, ateinan
tieji amžiai pavydės tiems, ku
rie taip mokėjo ir drįso mirti už 
Tėvynės laisvę, neatsilikdami, o 
gal ir perviršydami mūsų legen
dinio kunigaikščio Margerio 
draugų pavyzdį.

Bet mes ... mes turbūt nepa- 
vydėsime jų likimo, mes ar tik 
greičiau nebūsime patenkinti, 
kad savo nuosavą kailį sveiką 
išnešėm. Mums partizanų dainos, 
bendrai paėmus, įspūdžio nepa
darė, — nei dailininkams, nei 
kompozitoriams, nei poetams. 
Tų atbalsių taip maža mūsų nau
jausiose knygose, mūsų paveiks
luose, mūsų dainuojamose kom
pozitorių rašytose dainose. Mes 
užsiėmę. "grynesniais menais”.

‘ i ’Maža to. Vienas-Literatūros 
Lankų kritikas, vertindamas tą 
Z Aisčio rinkinį, kurin įdėtos ir 
Partizano šermenys (Sesuo Bui
tis) su moksliškais argumentais 
atranda, kad tai "silpniausia

• Aisčio poezijos knyga" ir bend- 
( rai, kad į jo vėlesnę patriotinę 

poeziją "ima skverbtis keistas 
šaltis”!!)...

Tokios yra nuotaikos tų, kurie 
pasišalino nuo partizaninio liki
mo į užuovėją. Ne man, bailiui, 
mėtytis akmenimis. Tačiau pa
sakyčiau : šaltis šilimą moko, 
kaip krūtinę sušildyti...

persiskyrimą su mylimąja, ko
von ištraukiant, ramaus šeimos 
židinio ilgesį, laisvės viltį. Daina 
apdainuojamos kautynės, kaip, 
pav., garsios Kalniškių miško 
kautynės. Neretai tos dainos yra 
tokio grožio, jog atrodo, kad jas 
kurti padėjo geriausieji poetai”.

Kurie poetai?
Pasilikusieji TENAI, ar atvy

kusieji ČIONAI?
Veltui klausimas, tuščias klau

simas, aiškus ir be atsakymų. 
Tik čia man bus atžagta: mes 
patys nebuvome laisvės kovo
tojai, tai ir netuščiažodžiausime 
apie jų patriotizmą (nei savo)... 
O aš gi vistiek spirčiausi: — lie
tuvio kūrėjo noblesse oblige! 
Byrantis gražiausias žmogiško
sios laisvės poemas rašė, pasiša
linęs iš Anglijos, kuri, jo nuo
mone, anuomet varžiusi kūrybi
nę laisvę ir niekinusi revoliuci
nį poetą. Ir Adomas Mickevičius 
savo Vėlinių trečiąją dalį, be
rods, rašė tremtyje, — tą dalį, 
kur vyrauja rezistencija prieš 
carizmą ir kur yra stipriausioji 
Konrado Improvizacija, kur 
skaudžiai iškeliamas klausimas: 
ar Dievas tebėra geras ir teisin
gas, jei leidžia taip kankinti 
mūsų tautą? (Naujam Stravins
ko siaubui, — prisimintinas pa
našus motyvas šių dienų aplin
kybėmis V. Alanto Pragaro Po
švaistėse ...).

O Victoras Hugo, dvidešimtį 
metų išbuvęs egzilyje ... Bet 
kam čia tiek vardų, jų legionas, 
ir kas norės, tepasiskaito geres
nėje pasaulinės literatūros isto
rijoje.

SU TAUTA

KATRIE PADĖJO?
ak-

ŠALTIS IR ŠILIMA
X 

' O ką mes užsienyje sakėmės 
dęlvisato?

Aš nežinau. Bendrai paėmus, 
nies tylėjome, mes nieko nesi- 
sakėme. Kaikurie net .tarėme, 
kad ta poezija yra ... falsifi
kuota, silpna poezija, užsienio 
plunksnagraužių parašyta. Mū- 

• kompozitoriams, 
- dailininkams ir' net poetams —r 

tos partizanų "liaudies dainos”, 
bent 'pradžioje, jokio įspūdžio 
nepadarė. ’

Gal nesuspėjau visko susekti 
ir gauti, bet iš mūsų gerųjų 

7 ■

".-.j. ...

su kūrėjams — 
dailininkams ir'

Arčiau tyrinėjęs lietuvių 
tyviosios rezistencijos tragedi
jos esmę ir aplinkybes, prof. S. 
Žymantas rašo (Santarvė Nr. 4, 
17 psl.): ■

"Didvyriškos grumtynės su 
dešimteriopai daugiau,- negu lie
tuvių kovotojų; nepaprasto pa
siaukojimo neišvengiamos mir
ties akivaizdoje vaizdai; žuvusių 
kovotojų dėl laisvės kūnų vie
šas niekinimas turgavietėse; ne
girdėtas Europoje priešo barba
rizmas, artimųjų kančios, — vi
sa tai paliko neišdildomų pėdsa
kų tautoje ir jos psichikoje, 
skaudžiai ją palietė ir neabejo
tinai taipgi bus ją giliai pakei
tę.”

Kągi, bet už .tat mūsų psichi
kos čia užsieniuose visa tai nei 
palietė, nei pakeitė, štai kur yra 
visų tų mūsų neva literatūrinių 
ginčų Hund begraben (šuo pa
kastas) .*..

O toliau prof. S. Žymantas dar 
rašo;.

"Visa savo esybe giliai patrio
tiška lietuvių tauta, ūkininkų, 
savo žemę ir jos gamtą iki atsi
žadėjimo jnylinti dainių lyrikų 
tauta šio ginkluoto priešinimosi 
laikotarpiu sukūrė naujas liau
dies dainas, jomis apdainavo ko
joje kritusius draugus didvy
rius, jomis išreiškė draskomos 
ir desperatiškai kovojančios tau
tos kančią, ilgesį ir. viltis. Kan- 

i čią dėl priešo naikinamos šalies,

Bet už tat mes šiandien k-i- ] 
tokie.

Mes už literatūrinę nepriklau
somybę. Mes dairomės naujau
sių ir net idijotiškiausių litera
tūrinių madų. Mes domimės, 
kaip čia su nepadrožtu pieštuku 
sukurti naujus pasaulius, naują 
augmeniją ir gyvūniją. Mes jieš- 
kome, kaip čia reikėtų sukurti 
naują- žmogų, bet patys priei
nam išvados, jog be reikalo gi
mėm ’... Pagaliau, mes atran
dam tikrą Ameriką ir nustebę 
pamatome: šių dienų Vakarų 
Europos literatūroje vaizduoja
mas kenčiantis ir persekiojamas 
žmogus!... O mūsų pačių "dras
komos ir desperantiškai kovo
jančios tautos kančią, ilgesį ir 
viltis" tegu vaizduoja anie, pa
bėgti nemokėję ar nenorėję, tū
las iš jų net gėrai eilių rašyti 
nemokėję ...

Viso to reikia užsieniuose mo
kytis, sekti ir domėtis. Bet čia 
dar yra mūsų dvasinės krypties, 
vidinio turinio, mūsų psichikos 
klausimas, ir aš manau ,kad tą 
klausimą išryškindamas lietu
viškos kultūros kūrėjo plotmėje, 
būsiu pridėjęs mažą žiupsnį min
čių ir jausmų tolimesniam narp
liojimui.

■ Lietuvių kultūros kūrėjas 
tremtyje gyvena sunkesnėse są
lygose, negu kiti. Jo gyvybė ir 
veiklumas tačiau tebėra pasigė
rėtinas. Tik — kurion kryptim ? 
Visokiom, tačiau man pasirodė 
daugiausiai ir liūdniausiai pra
silenkiant su priešo draskomos 
ir desperatiškai kovojančios mū
sų tautos kančiomis, ilgesiais ir 
viltimis.
r

Seniausias ir .gražiausiai ilius 
truotas lietuviškos minties žur

nalas.

MARGUTIS
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Susipažinti siunčiamas 
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Kanados lietuvių laikraštis j 
"Nepriklausoma Lietuva” pa- ; 
skelbė pasikalbėjirtią su prof. 
Vyt. Pavilaniu, virusų laborato
rijos vedėju Montreąlio univer
sitete. Pirmiausia skaitytojai 
supažindinami su mūsų moksli
ninku, apie kurį sakoma:

"Prof. Dr. Vytautas Pavilanis 
1942 m. Kaune baigė Medicinos’ 
fakultetą ir buvo paliktas prie 
Vytauto Didžiojo Universiteto 
Medicinos fakulteto Patologijos 
katedros asistentu, iki 1944 me
tų. Siegburg-Reinland'e buvo ap
skrities ligoninės apkrečiamųjų 
ligų skyriaus vedėju. Nuo 1945 
iki, 1948 ■ metų buvo Pasteur’o 
Instituto Paryžiuje Virusų sky
riaus asistentu. 1948 metais bu
vo pakviestas į Brown Univer
sitetą, Providence, R. I., JAV, 
dėstyti Biologijos, liet netrukus 
buvo pakviestas į Montreąlio 
Universitetą organizuoti Virusų 
laboratorijos, kuri yra šio. uni
versiteto Mikrobiologijos ir Hi
gienos Instituto dalis. Dabar 
Prof. Dr. V.. Pavilanis yra šios 
laboratorijos vedėjas, be to, dės
to bakteriologiją ir virologiją šio 
universiteto Higienos mokyklo
je (Ecole d’Hygiene) ir, be to, 
visoms Quebec'o provincijos li
goninėms atlieka virusinėms li
goms diagnozuoti laboratorinius 
tyrimus. Kaip matome, Prof. Dr. 
V. Pavilanis turi jam pavestą 
didelį ir atsakingą darbą, o kaip 
virologas, dažnai dar gauna ir 
specialių uždavinių, ypač epide
mijų metu."

Mūsų mokslininkas, paklaus
tas apie atsiekimus kovojant 
prieš polio ligą, taip atsakė:

"Paskutiniais metais labai 
daug tyrinėjimų daromą su po- 
liomyelito virusu, kuris1 sukelia 
vaikų paralyžių ir ati-odo, kad 
greitu laiku bus surasti ginklai 
ir tai ligai nugalėti!

Vienas tų ginklų yra Gamma 
globulinas. Tai yra kraujo se
rumo baltymų frakcija, kurioj 
yra visi antikūniai — medžia
gos, kurios nugali parazitus. Pe
reitą vasarą prof. Hammon ir 
kiti Pittsburgho mokslininkai 
paskiepijo 50.000 vaikų Gamma 
globulinu. Rezultatai parodė, kad 
Gamma' globulinas proteguoja 
vaikus nuo poliomyelito. Tarp 
vaikų, kurie gavo Gamma glo- 
bulino, buvo 5 kartus mažiau po
liomyelito, negu tarpe vaikų, ku
rie nebuvo skiepyti. Gamma glo
bulinas nėra labai tobulas gink
las. Jis neapsaugo visų vaikų, ir 
protekcija galioja ne daugiau 
5?ių savaičių. Be to, niekad jo 
nebus pakankamai, nes gamina
mas iš žmonių kraujo. Pavyz
džiu j, visoj Kanadoj šiemet ga
lėtų būti paskiepyta Gamma glo
bulinu ne daugiau kaip 4.000 
vaikų.

Daug daugiau laukiama iš 
skiepų-vakcinos prieš poliomye- 
litą. Tie skiepai pasidarė galimi 
irgi po tyrinėjimų, padarytų J. 
Ą.V. The National Foundation 
of Infantile Paralysis sumobili
zavo 5 universitetus ir ištyrė 
100 poliomyelito virusų. Per tuos 
tyrinėjimus rasta, kad visi Polio 

. virusai priklauso trims grupėms, 
■ kurios pavadintos Brunhillde, 

Lansing ir Leon arba I, II ir III 
tipai, ir, kad žmogus susirgęs 
vienu poliomyelitu, pav. Brun- 
hildos, gali susirgti Lansing ar
ba Leon tipu.

Skiepų prieš poliomyelitu ty
rinėjimuose geriausių rezultatų 
pasiekė Cox, Lederle’s virusų.la
boratorijos vedėjas, ir prof. Salk 
iš Pittsburgho. Cox augino' po
liomyelitą hamsteriuose (tam 
tikri gyvulėliai graužikai) ir vė
liau tą virusą įpratino augti '"už
perėtuose kiaušiniuose. Jis skie
pijo'kelis šimtus vaikų ir gavo 
labai gerus rezultatus, bet jo 

skiepai yra tik Lansing tipo ir

neapsaugo nuo Brunhilldos ir 
Leon tipo. .

Prof. Salk augina poliomyeli
to virusus mėgintuvėliuose-au- 
dinių kultūrose. Jis pagamino 
visų trijų rūšių skiepus ir jau 
paskiepijo kelis šimtus žmonių. 
Jo skiepai irgi labai geri, bet 
dar praeis pora metų, kol bus 
tiksliai nustatyta, kad šie skie
pai vieni, ar kiti,‘yra nepavojin
gi ir apsaugo nuo poliomyelito.”

Pagaliau mūsų mokslininkas 
davė tokius patarimus saugojan
tis polio ligos:

"Poliomyelito liga dažniausiai 
eina dviem stadijom. Pradžioj 
yra temperatūros pakilimas, gal
vos skausmai, vėmimas ir t.t.; 
vėliau temperatūra krinta ir po 
savaitės atsiranda paralyžiui. 
Tuo būdu poliomyelito epidemi
jos metu, prie mažiausio nega
lavimo, gripo, reikia laikyti vai
kus lovoj, gerai vėdinamam kam
bary ir pastebėjus paralyžius, 
tuoj kreiptis pas gydytoją.

Poliomyelitu dažniausia užsi
krečiama per burną. Todėl rei
kia visada plauti rankas prieš 
valgį ir valgyti daržoves ir vai
sius gęrai išplautus, šiaip epide
mijos metu reikia vengti vesti 
vaikus į didelius susibūrimus, 
šventes, kur vaikai pervargsta. 
Iki šjol niekam nepavyko įro
dyti, kad galima užsikrėsti be
simaudant, bet vaikai, kurie il
gai būdami vandeny, sušąla ir 
pervargsta, yra daug jautresni 
vaikų paralyžiui. Taip pat pata
riama epidemijų metu neskiepyti 
vaikų nuo kokliušo ir difterijos 
ir nedaryti tonzilų operacijos, 
nes tos operarijos gali pasunkin
ti paralyžių.”

Lt. pulk. Marion E. Carl pasiekė-naują augučio rekordą — 83,235 
pėdas. Tą augštį jis pasiekė rakietiniu lėktuvu, pakilęs virš 

Edward Air Force bazės.

Polio vaistu paskirstymas
Ką reikia kiekvienam žinoti?

■ Rūpestingi tėvai teiraujas ge- > 
riaušių priemonių ir vaistų nuo ( 
polio apsiginti. Gamma Globulių i 
(GG) vaistas, gaminamas iš ( 
kraujo, pasirodė esanti laikina • 
ir tik dalina priemonė bei vais
tas nuo polio paralyžiaus pasė
kų apsaugoti, kaip buvo patirta 1 
praėjusią vasarą ”The National 1 
Foundation for Infantile Para
lysis” mokslininkų bandymų 
metu.

GG vaistas jau seniai žinomas 
medicinos kaip priemonė prieš 
tymus ir geltonligę. Patyrus jos 
tinkamumą gydyti ir vaikų pa
ralyžių, esamų vaistų išteklių 
nepakako. Todėl buvo nutarta 
Gamma Globulin "nacionalizuo
ti” ir skirstyti pagal tam tikrą 

I planą. ,
i Tai buvo pavesta ”The Office 
of Defense Mobilization”, kuri 
šiam darbe turi patyrimo vyk
dydama taip vadinamą "Natio- 
nal Blood Program”. Ji yra at- 
sakominga už šio krašto kraujo, 
kaip gydymo priemonės, ištek- 

’ liūs, kad juos panaudotų civili- 
1 niams ir kariniams reikalams. 
’ šiai įstaigai ir buvo, pavesta pri- 
( žiūrėti ir kontroliuoti iš kraujo 
■ gaminamas preparatas GG, ku- 
’ ris, kaip minėjome, naudojamas 

vaikų paralyžiui, tymams ib gel- 
tonligei gydyti. Balandžio mė
nesio viduryje ji paskelbė pla
ną, kuriuo tik atskirų valstybių 
sveikatos įstaigos yra vieninte
lės šio svarbaus vaisto tiekėjai 
ligoninėms, ambulatorijoms, po
liklinikoms -ir privatiems gydy
tojams. J. ' ,

Tėvams įtarus,. jog jų vaikas 
turi polio ligos simptomus, pir
miausi jie privalo išsikviesti gy
dytoją. Jis radęs, jog ligoniui 
būtinai reikalingas Gamma Glo- 
buliri, išreikalaus šį vaistą iš

vietinio sveikatos įstaigos ve- j 
dėjo. Už šiuo keliu gautą GG i 
nereikės mokėti, tačiau privatus | 
gydytojas gali pasiųsti sąskai
ta už savo patarnavimus.

i
Vietinėms sveikatos įstaigoms 

šis vaistas prisiunčiamas re
miantis statistikos daviniais. 
Nustatomas penkių metų laiko
tarpyje šioje apylinkėje įvyku
sių susirgimų vidurkis, kuriam 
gydyti ir atsiunčiamas pirmasis 
vaistų siuntinys. Tačiau, jei liga 
tampa' epidemija, tuoj pat pri
statomi papildomi kiekiai ir li
gos apylinkėje, kiek ištekliai 
leidžia, skiepijami visi spėjami 
ligony.s.

GG vaistas gaunamas per 
"Thie Ameriean National Red 
Cross Blood Colleetion Program” 
ir ’.The National Foundation for 
Infantile Paralysis" draugiją. 
Pastaroji GG negamina, bet su
perka visą privačiai gaminamą 
šio vaisto išteklių $11,000.000 
sumoje kasmet, pasinaudodama 
krašto rinkliavomis surinktais 
”The Mareli of Dimes” fondais. 
(GG negalimas gauti pravačiai).

Visuotinės Mobilizacijos įstai
ga numato, jog šiais metais bu
vo pagaminta .apie 6-7,000,000 
kubinių centimetrų Gamma 
Globulių (vidutinė doza ligoniui 
yra apie 10 kubinių centimetrų). 
Kovoje su baisiąją ligą šią va
sarą turima išteklių apie 600,- 
000-700,000 skiepų. Apskaičiuo
jama, jog JAV yrą apie 4(5,000,- 
000 vaikų ir suaugusių, kuriems 
vaikų paralyžius yra labiausiai 

i pavojingas. GG panaudotas prieš
• ligai prasidedant arba tik jai
• prasidėjus suteikia' dalinę ap-- 
i saugą maždaug penkių savaičių

laikotarpiui) Skaičiuojama,' jog 
ligos - siautimo periodas- tęsiasi

.apie 10 savaičių. Dėlto ir vy
riausybė turėjo imtis paskirsty
mo darbo.

Visuomenė 
moninti;

Pakankami 
liai ateityje, 
Įima apsaugoti Amerikos vaikus 
nuo paralyžiaus, priklausys nuo 
to, kiek gausiai Amerikos Rau
donajam Kryžiui bus duodamas 
kraujas. Amer. Ratui. Kryžius 
yra pasiruošęs išplėsti savo prie
mones, i kad' tik daugiau kraujo 
galėtų būti Surinkta. (Viena 
paaukoto kraujo puskvortė įga
lina pagaminti bevoik vieną skie
pą prieš polio, gi atlikęs skysti
mas naudojamas paruošti kitam 
preparatui, kuris kaip kraujo 
plazma išgelbsti sužeistuosius 
karius fronte).

Dėl polio ligos ”The National 
Foundation for Infantilo Para
lysis” pataria — Neleiskite vai
kams maišytis su nepažįstamais 
vaikais, prižiūrėkite, kad jie ne
pavargtų. neperšaltų. Užlaiky
kite juos švariai. Tuoj pat kreip
kitės į savo gydytoją, jei paste
bėsite šiuos simptonus: galvos 
skaudėjimas, karštis, skaudanti 
gerklė, netvarkingi viduriai, pa
stebimas kaklo ar nugaros stan- ■ 
gruntas. žinokite ”The National 
Foundation for Infantilo Para
lysis” vietinio skyriaus adresą 
ir palaikykite su juo ryšį.

tačiau turi įsisą-

šio vaisto ištek- . 
kad juo būtų ga-
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pirmenybės vizas 
piliečių giminės ir 
žemės ūkio spelia-

■>

Ir garbė ir pareiga aplankyti bakūžę
Šiemet lietuvių tautinio meno 

paroda Lietuvių bakūžėje Brock- j 
tone, Mass. įvyks nuo, rugsėjo i 
12 d. 10 vai. ryto ligi rugsėjo i 
19 <1. 10 vai. vakaro. Kaip visuo- i 
mot, ji bus sudėtinė dalis di- 1 
džiosios pramonės ir žemės ūkio i 
gaminių parodos, vadinamos ] 
Brockton Fair, ruošiamos nuo • 
1874 m. Lietuviai pasirodys šio
je parodoje su savo tautiniu me
nu jau aštuonioliktąjį kartą. Pir
moji lietuvių paroda buvo įreng
ta 1936 m. bendrame pavilijone 
su kitomis tautomis. Antroji 
įvyko jau nuosavame pavilijone, 

' pastatytame 1937 m. ir skirtame 
Darini ir Girėnui pagerbti. Tas 
lietuviško stiliaus pavilijonas, 
pastatytas pagal Lietuvos vidu
tinio ~ar smulkaus ūkininko gy
venamo namo pavyzdį, pavadin
tas Lietuvių bakūže ir naudoja
mas tik parodos reikalams.

Pernai dail. A. Tamošaitienė 
iš Kanados, dalyvaudama tos 
parodos įrengime, pareiškė: 
"Kiekvienam lietuviui kasmet 
turėtų būti ir garbė, ir pareiga 
atsilankyti Lietuvių bakūžėje. 
Ruošiamas, joje parodas turėtų 
lankyti ne tik senieji ateiviai ir 
naujakuriai, bet ypač čia gimę 
ir augę lietuviai, kuriems reikia 
pažinti turtingą lietuvių dailės 
palikimą ir jį pamilti. Lietuvių 
bakūžėje aš jaučiuosi ir audžiu, 
kaip Lietuvoje, čia man prisi
mena tie laikai, kada Lietuvoje 
kiekvienoje bakūžėje nuo anks
tyvo pavasario dundėjo staklės. 
Mielu noru ištisus metus aus
čiau Lietuvių bakūžėje”...

Lietuvių bakūžė yra kuklus, 
bet labai praktiškas ir prasmin
gas paminklas Dariui ir Girėnui. 
Ji ne tik byloja apie lietuvių pa
garbą tiems mūsų didvyriams, 
bet kartu vykdo jų testamentą. 
Laisvai besiplakanti Lįętuvos 
trispalvė, gimtosios sodybos kry
žius, dailiai išlaikoma bakūžė ir 
kruopščiai įrengiamos joje kas
met parodos nukelia lietuvius į 
praeities laisvės, laimės ir kū
rybinio darbo laikus, sustiprina 
ryžtą kovoti už savosios tėviškės 
išlaisvinimą ir lietuvybės išlai
kymą svetimuose kraštuose, o 
kitataučiams parodo mūsų pri
sirišimą prie savųjų vertybių, 
sugebėjimus ir augštą savitos 
kultūros lygį.

šalia lietuvių' bakūžės stovi i 
prancūzų, italų ir airių tauti- i 
niai pavilijonai. Tai kultūrinės 
atstovybėj didžiųjų tautų, gar- i 
šių savo istorija, kultūra ir da
bar užimamomis pozicijomis pa
saulyje. Kaip smagu lietuviui, i 
kad mūsų bakūžė savo išore ir 
viduje įrengtomis parodomis ne 
tik neatsilieka nuo savo kaimy- 
niųj bet jas dar gerokai pralen
kia! O tų tautų atstovų pasiro
dymo sąlygos yra labai skirtin
gos : lietuviai atskirti nuo savo 
tėvynės geležine uždanga, kai 
kitų trijų tautų tėvynės yra lais
vos, turi savo valstybes, kurios 
gali suteikti joms pagalbą. Šis 
faktas, kaip ir pačių tautinių 
pavilijonų palyginimas, dar la
biau išryškina lietuvių kultūrinį 
lygį ir suburia jiems svetimųjų 
simpatijas.

Septynioliktoji paroda lietuvių 
bakūžėje, o aštuonioliktoji iš ei
lės Brockton Fair sudėtyje! 
Nuostabios, pasigerėjimo ir pa
sididžiavimo vertos vietos lie
tuvių pastangos, jų gero, tie
siog pavyzdingo organizuotumo 
pasireiškimas. Tai bene pirmas 
lietuvių istorijoje atsitikimas, 
kad tokiu sistematingumu ruo
šiamos metinės parodos! Šias pa
stangas turėtų paremti kitų ko
lonijų lietuviai, ne tik gausiai 
lankydami jau suruoštas paro
das, bet taip pat prisidėdami 

; prie jų suruošimo.
' 1951 m. Lietuvių 'bakūžė ty

liai paminėjo savo 15 metų su
kaktį įrengimu parodos, kurio
je dalyvavo dail. A. Tamošaitie
nė iš Kanados su savo meniš
kais darbais. Toji sukaktuvinė 
paroda sudaro naują posūkį ruo
šiamų'bakūžėje parodų užsimo: 
jimuose. Joje kilo pasiryžimas 
kiekvienais metais parodyti lan
kytojams vis naujas lietuvių kū
rybos vertybes, prisistatyti ame
rikiečių masėms iš kultūrinės 
pusės, suburti ir palenkti jų 
simpatijas kenčiančiai Lietuvai. 
Anksčiau į parodas patekdavo 
daug atsitiktinių eksponatų, ne 
visuomet pasižyminčių didele 
menine verte, o dabar parodos 
jau planuojamos, iš anksto nu
statoma, kokiais eksponatais ir 
kaip paroda bus įrengta.

Šių metų parodoje bus dail. 
A. Tamošaitienės kilimai ir au-

diniai, dail. A. Tamošaičio me
džio ir metalo .darbai, prof. Ign. 
Končiaus, Cibo ir V. Liaukaiis 
medžio drožiniai, turtingas gin
taro rinkinys ir kiti dalykai, 
kuriuos komisija dar laiko pa
slaptyje, norėdama lankytojams 
sudaryti staigmeną. Lietuviškos 
sodybos modelis, kuriuo rūpinasi 
dailininkai ir architektai, pasi
darė jau vieša paslaptis. Tas 
modelis vaizduoja Lietuvos lais
vės laikų ūkininko tipišką so
dybą, daugeliui senų ateivių ne
matytą ir neįsivaizduojamą.

Antrąją parodos dieną,, t. y. 
rugsėjo 13-tąją ppie bakūžės po 
atviru dangumi 3 vai. p. p. bus 
atlikta speciali programa. Jo
je pasirodys kitų kolonijai lie
tuviai. Kalbėtoju pakviestas 
kongresmanas Wigglesworth, o 
meninę" dalį atlįks O. Ivaškienės 
tautinių šokių grupė iš Bostono. 
Dar tikimasi iš Worcesterio tri
mitų ir būgnų orkestro, vado
vaujamo Alb. Jodžionio. Visą 
dieną bus duodama gera lietu-1 
vių muzika iš plokštelių ir įra
šytų juostų.

Parodos įrengimu rūpinasi ko
misija, kuriai vadovauja P. Viš- 

I činis, o nariais yra E. Bliudni- 
kas ir A. Bravis. Programą tvar
ko kita komisija, kurios pirmi
ninku yra K. Jurgeliūnas, o na
riais — A. Barulis ir M. Gofen-

Dirva gavo LRS Informacijos 
Biuro pranešimų, kurį prašo ob
jektyvios informacijos dėlei, pa
skelbti.'Jį čia ir skelbiame tokį, 
koks mums buvo prisiųstas, ne- 
siangažuodami jokiai pozicijai. 
Red.
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Gaukit žemos kainos 
Farm Bureau automobilio 
apdraudę — sutaupykit iki 
20%. Vienoda ir pastovi 
bendrovės politika ... grei
tas, draugiškas patarnavi
mas. Tai antras didžiausias 
auto apdraudėjas.

PAULINA MOZURAITIS 
13706 Benwood Avė. 
Telephone: LO 1-7795.

Š. m. birželio mėn. 20 d., Ro
moje, per Lietuvos Diplomatijos 
šefo ir VLIKo Pirmininko pasi
tarimus, kuriuose dalyvavo taip
gi Lietuvos Įgaliotas Ministeris 
prie šv. Sosto S. Girdvainis ir 
vykdomosios Tarybos Pirminin
kas prof. K. žalkauskas, VLIKo 
Pirmininkas prel. M. Krupavi
čius ir VT Pirmininkas K. žal
kauskas buvo padarę Lietuvos 
Diplomatijos šefui min.- S. Lo
zoraičiui tam tikrų Lietuvių Re
zistencinę Santarvę ir jos darbą 
liečiančių pareiškimų.

Tie pareiškimai apgailėtinu 
būdu kaikurių" lietuviškų politi 
nių sulogsnių buvo plačiai pa
skleisti užsienio lietuvių visuo
menėje.

Dėl šių VLIKo Pirmininko 
prel. M. Krupavičiaus ir VT Pir
mininko K. žalkausko padarytų

jų, LRS-es atstovams pasitari
me nedalyvaujant, pareiškimų 
Lietuvos Diplomatijos šefui min. 
S. LozoVaičiui Lietuvių Rezisten
cinės Santarvės Informacijos 
Biuras yra įgaliotas pranešti, 
kad:

1. VLIKo ir VT Pirmininkų 
pareiškimai Lietuvos Diplomati
jos šefui, liečia LRS-e, neatitin
ka tiesos,- tikrosios padėties ir 
faktų.

2. VLIKo ir VT Pirmininkai 
šiuos pareiškimus Lietuvos Dip
lomatijos Šefui padarė, tikrosios 
padėties iš anksto neištyrę, jai 
ištirti nepadėję jokių pastangų, 
savo teigimu tikrumo nei LRS-es 
vadovybėje nei kituose atsakin- 
guose sluogsniuose nepasitikrinę 
ir jiems paremti jokių konkre
čių, tuos tvirtinimus remiančių 
duomenų nepateikę.

3. Lietuvos Diplomatijos še
fui atsiklausius, autoritetingi 
lietuviams draugiški sluogsniai, 
kuriais VLIKo ir VT Pirminin
kai buvo pasirėmę, darydami sa
vo pareiškimus, yra kategoriškai 
pareiškę, kad VLIKo ir VT Pir
mininkų padarytieji LRS-e liečia 
pareiškimai neatitinka tikreny
bės ir jų pažiūros į faktinę pa-

dėtį ir LRS-es darbą.
4. Gen. S., Raštikis, VLIKo 

buvęs pavestas atsakingoms pa
reigoms eiti, paklaustas, pareiš
kė LRS-es Vyr. Komiteto nariui 
K. Drungai, kad jis visiškai at
siribojus nuo ,VLIKo ir VT Pir
mininkų padarytųjų pareiškimų, 
su paleistais gandais ir konkre
čia insinuacija nieko bendro ne
turįs ir turėti nenorįs ir kad jis 
pats niekam nebuvo daręs tokių 
teigimų, kokius VLIKo ir VT 
Pirmininkai buvo padarę Lietu
vos Diplomatijos šefui.

5. VLIKo ir VT Pirmininkai, 
pasirėmę savo nepagristais, tie
sos neatitinkančiais ir neatsa
kingais tvirtinimais, motyyavo 
jais Lietuvos Diplomatijos še
fui savo pakartotinį atsisakymą 
priimti LRS-es Vyriausiojo Ko
miteto pasiūlymą susitikti su 
LRS-es atstovais, Lietuvos Dip
lomatijos šefui dalyvaujant, tik
slu bendrame pasitarime apsvar
styti glaudžiai susietus su da
bartine Krašto padėtimi ir Kraš
to ateitimi reikalus bei su tais 
reikalais surištus darbo apjungi
mo ir suvienodinimo klausimus, 
nors Lietuvos Diplomatijos Še
fo dar kartą buvo pabrėžtinai 
iškeltas to pasitarimo .būtinu
mas.

6. LRS-e laiko, kad panašūs 
nepagristi, tiesos neatitinkantys 
ir neatsakingi pareiškimai ii- jų 
skleidimas — yra dalykai, nesu
derinami su pagrindiniais Lie
tuvos Laisvės kovos reikalavi
mais, priešingi kovinei moralei 
ir daro didelę žalą Lietuvos Lais
vės reikalui.

ATPIGINTA 
”KNYGŲ LENTYNA”

Vyriausias Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetas atpigino jo lei
džiamo bibliografinio biuĮętenio 
"Knygų Lentynos” prenumera
tos kainą 1953. metams. Euro
pos, Afrikos, P. Amerikos ir 
Australijos šalyse iki vieno (1) 
dolerio su persiuntimu. JAV-se 
ir Kanadoj prenumeratos kaina 
nepakeista: 1 dol. 50 c. metams. 
Pašto perlaidas ir čekius adre
suoti :

Lithuanian Bibliographic 
Service,
602 Harvey St., 
Danville, III., USA.

PROFESORIUS” GEDIMINAS 
GALVA KALBA SOFIJA 

BARČUS RADIO 
VALANDOJE CHICAGOJE

šių metų rugpjūčio 31 d. 7 
vai. vakaro Sofija Barčus radio 
valandoje kalbėjo "profesorius” 
Gediminas Galva ir dėstė štai 
ką: Pasekmėje neseniai "Drau
gas” laikraštyje atspausdinto 
pasikalbėjimo su VLIKo pirmi
ninku prelatu Mykolu Krupavi
čium jis randąs reikalo klaidžio
jančiai visuomenei kai kuriuos 
klausimus paaiškinti. Aptaręs 
VLIKą kaip vyriausią Lietuvos 
laisvinimo organą, beveik vie
nintelį tedirbantį laisvinimo dar
bą, pabrėžė, kad dar yra vienas 
žmogus, apsišarvojęs supuvu
siais dokumentais, nieko nevei
kiąs, užsispyręs, niekuo daugiau 
nesirūpinąs, kaip tik savo as
meniu ir Washingtone esamais 
Lietuvos pinigais, kuris eina ir 
toliau diktatūros keliais, su nie
kuo nesiskaito tuo įrcitiamas 
didelį disonansą į veiksnių darbą 
ir jį trukdydamas. Girdamas ir 
pataikaudamas, keldamas augš- 
tyn kaip. pajėgdamas VLIKo 
pirmininką Mykolą Krupavičių 
ir niekindamas bjauriais išsi
reiškimais kiek įmanydamas mi- 
nisterį Stasį Lozoraitį, šis "pro
fesorius” maždaug taip baigė, 
pastatydamas ultimatumą: Lo
zoraitis šie pat valandą turi at
sižadėti visų savo nedorų užma
čių, popierių, rezistencijų, be 
sąlygų kapituliuoti ir pasiduoti 
visagaliam VLIKui ir jo'garbin
gam pirmininkui.

Nesileisdamas į tos kalbos ne
leistiną toną,, kreipiuos į "pro
fesorių” Gediminą Galvą ir pra
šau paaiškinti per tą patį radio 
sekantį;

1. Ar minėtoji jo kalba nėra 
lietuvių visuomenės kiršinimas 
bei skaldymas ir Lietuvos Diplo
matijos niekinimas?

2. Kam jo tokia veikla labiau 
patarnauja: Lietuvos laisvinimo 
darbui pagerinti ar jį sužlugdy
ti?

3. Koks tikras bei oficialiai jo 
turėtas titulas, nes mano žinio
mis "profesoriaus” titulą jis 
pats savavališkai sau prisikergė.

Chicagoje yra Lietuvos Profe
sorių draugija, kuri turėtų žino- 

| ti, kas ir kokį titulą Lietuvos

< ■ • • ? 
Universitetuose turėjo. Daktarų 
ir profesorių titulų naudojimas, 
ypač' asmenų, tų titulų neturin
čių, dažniausia blogai, charakte- . 
rizuoja tos tautos narius svetim
taučių akyse.
ii' '■

x KIEK Į JAV 
IMIGRAVO . 1952 M.

. The Immigration and Natnra- 
lization Įstaiga neseniai paskel
bė 1952 metų (ligi birželio 30 
dienos) imigracijos statistiką. Į 
šį kraštą įvažiavo 265,520 žmo
nių. Tai 60,000 daugiau, negu 
1951 metais. Iš šio skaičiaus 
194,247 buvo kvotos imigran
tai, tai yrą .37,000 daugiau negu 
1951 metais.

Kvotomis, imigrantai buvo pa
skirstyti :

Pirmosios 
gavo 5,335 
649 prityrę
listai; antrosios pirmenybės vi
zas gavo 4,447 teisėtų JAV re
zidentų žmonos ir vaikai; be jo
kios pirmenybės kvotos vizas ga
vo 42,786 vokiečių kilmės asme
nys; likusias vizas gavo 63,834 
imigrantų ir 77,196 "išvietintie- 
ji asmenys”, kurie gavo teisę 
įvažiuoti, pagal pratęstą 1948 
metų Displaced Persons Aktą.

Iš 71,273 non-kvota imigravu
sių asmenų — 49,170 daugiau 
negu praėjusiais metais — dau
guma buvo iš non-kvota valsty
bių (kanada, Nowfoundland, 
Meksika, Kuba, Haiti, Domini
konų respublika, Kanalo zonos 
ir Pietų Amerikos nepriklauso
mos valstybės). Jie kartu suda
rė su savo šeimomis 48,418 as
menų grupę. Amerikos piliečių 
žmonos ir vyrai gavo 16,851 non- 
kvota vizų. Mokslininkų skaičius 
(158) ir dvasininkų 4338) at
vykusių į šį kraštą skaičius ro- 

ąlo, .kad paskutiniųjų 5 metų 
bėgyje . jų beatvyksta vis ma
žiau.

j 952 metų bėgyje Amerikos 
piliečiai 28,854 prašymų įsileisti 
i šį kraštą svetimtaučius kaip 
non-kvota ir pirmenybių asme
nis. Iš viso 25,759 prašymai bu
vo patenkinti, 784 atmesti ir 24 
atvejai buvo atsiimti.

1952 metais buvo deportuoti 
723.959 nelegaliai įvažiavę mek
sikiečiai. Prievarta buvo depor- 

' tuota iš viso 20,181 asmenys.

\ Tęsinys iš pereito numerio )
Kiek nurimus, vyrai išsiėmė cigaretes ir 

papūtė dūmą. Ir moterim davė. Ir anos pa
pūtė ... Po to truputį išsiaiškino kaip yra 
New Yorke. Ir kaip yra Clevelande. Ir kaip 
Chicagoje. Ir kaip buvo Vokietijoje britų zo
noje. Ir kaip buvo amerikiečių arba prancū
zų zonose. Po to vėl paėmė laikraščius. Ir 
vėl įsigilino į Jungtines Tautas. Stambesny
sis vėl studijavo pusnuoges gražuoles. Tik
rai: ir Massachusetts, ir lllinois, ir Nebras- 
ka, ir Ohio pasižymėjo puikiom blauzdom, 
ir liemenys buvo gražūs, ir šlaunys, ir... 
žodžiu: nė pridėti, nė atimti... Atvertęs 
kitą lapą, kame Chicagos gaisras, kame gais
rininkas laipdino moterį vienais marškinė
liais, jis vieną akim metė žvilgsnį pro laik
raščio kraštą į šatenės nailonuotas kojas — 
irgi dailios, kad jas kur!...

Tuo metu šatenė kalbėjo:
— Štai kokios amerikoniškos vestuvės 

gražios. Ir į laikraščius deda ... O mano — 
tremtinės vestuvės — graudu, ir prisiminti... 
L -— Tiesa, kaip gi ten buvo tos tavo ves-

— pa pa-.

bažnyčios, be apeigų, be šliūbo ... jei jau ryžę ginti moters garbę ... 
tvarka neleidžia ...” — sako manasis, tyčia, — Vale, Vale, tai tu! — atsiplėšęs savo 
žinoma. Tuo sykiu vargoninkas privažiavo: lūpas nuo jos, vos išstenėjo jis. 
kupinas vežimas, ir vargoninkienė, ir vaikai 
visi. Suprato jis reikalą: "tai gal, klebonėli, 
pabandytumėm, gal paskutinį kartą savo 
bažnytėlėje...” "Tai gal...” — lyg neno
romis sutiko klebonas. Ir buvo vestuvės!... 
Tikrai. ”Veni creator” — vargoninkas pasi
stengė — visam miestely skambėjo. Ir žmo
nių gi prigūžėjo. Visi pabėgėliai, vežimus 
palikę, suėjo. Tikrai. O paskui bėgom, mat, 
šaudyti pradėjo labai. Visi bėgo: ir žmonės, 
ir klebonas su vargoninku, ir mes ... Tik
rai...

— Vaje, kaip įdomu! — sušuko smaili 
nosikė.

— O už miesto atėjo vokiečių žandarai 
su šautuvais, nusodino manąjį, daug vyrų 
tada nusodino: prie apkasų... Nenorėjom,

tuvės? — užsidegė smaili nosikė; 
šakok, Valė, papasakok!

— Mano žmonos vardas irgi 
pratarė stambesnis. Ir vėl visiems 
aišku, kokia gi yra ta jo žmona,
augšta? maža? tamsi? šviesi? ką gi ji.vei
kia pasilikus ? vaikus daboja ?.'.. Visi nuti-

Valė, — 
buvo nė
jo Valė:

lo ... .
— Galiu papasakoti, jei įdomu, — mos

telėjusi juodom blakstienom, tarė šatenė.
Vyrai vėl dirstelėjo į jos dailų veidelį, 

kupiną sveikatos ir grožio, kaip kad jį api
būdintų koks rašte patyręs beletristas ...

— Bėgom mes' tada arkliais. Su tėve
liais. Aplenkė mus toks dviratininkas, net 
neįsitėmijom: daug tada važiavo. O paskui 
mes jį aplenkėm — padangos jam sprogo. O 
čia pats bėgimas, šaudymas smarkus kažkur 
netoli už nugaros. "Paimkim”, — sako ma
ma, ir tėtis pasakė: "paimkim”... Paėmėm. 
Metė jis savo dviratį... Tikrai... Atvažia
vom į miestą gerokai pavakarėjus. Nakčiai, spyrėmės, ,aš verkt—ne! "Los!" — ir gana, 
•ten likom. Aplink gaisrai... O iš ryto jis ir 
sako; "Gal vešimės.?”... Ir aš taip pagalvo
jau, ir tėveliai taip pasakė ... Mes prieš tai

■ prie upelio buvom nubėgę, nusiplauti... bu
čiavo jis mane ten ... Tikrai... Skubam pas 
kleboną, o jis ir artelius jau pasikinkęs: iš
vyksta ... "Užsakų”, — sako — "reikėtų, 
o jei ne — tai iš vyskupijos... be to, pagal 
įstatymą, pirma iš Vedybų Biuro., popieriu
ką”.. . "Kur gi dabar?!” — išsigandome, — 
”gal ir Biuras jau pabėgo, ir kur gi tą Vys
kupiją pasieksime ... ir gerbiamo klebono”, 
— sakome, — "matosi gal už valandos,- kitosx 
čia jau nebebus ...” "Mat, kad yra nustaty
ta tvarka .;— aiškina senelis, tas klebo
nėlis :.. ”Tai gal ir paliksime taip

būtų primušę.. . Tikrai... O mes nuva
žiavom ... Taip aš jį ir temačiau ... Tik
rai ...

- — Tai kur gi jisai dingo? — paklausė 
smaili nosokė. ,

— Nežinia...
— Taip ir neradot? —■ paklausė smul

kesnis. •
— Jieškojom visur: Vokietijoje, Ameri

koje, per laikraščius. Neradom... — ji pa
lietė nosinuke tą vietą po, akim, kur papras
tai būnaašaros.

Ir Čia staiga tas, kuris stambesnis, šoko 
iš vietos, apkabino šatenę ir ėmė ją beprotiš
kai bučiuoti... Vagonas sujudo, pašoko iš 
vietų. Du kareiviai nusimetė švarkus, pasi-

— Jūs ... Antanai... Tu ... — sumi
šusi šatenė negalėjo ištarti žodžio, — tu .. . 
pasikeitei labai — pažint negalima... lyg 
didesnis užaugai... ir plaukai- tirštesni pa
sidarė ... ‘

— žinoma, tiek laiko!... Ir tu pasi
keitei ... Gražesnė pasidarei...

Ir vėl ją pasiutiškai bučiavo. Jos rankos 
nedrąsiai paslinko jo pečiais, apkabino, plau
kus paglostė...

— Tai vyras su žmona netikėtai susi
tiko !... Bebėgdami abu nuo komunistų pa
simetę buvo... O dabar, štai, susitiko! Ne
tikėtai !... Po devynių metų! — aiškino 
žmonėms smaili nosikė, švysteldama savo 
geru anglų kalbos mokėjimu. Vagonas pa
mažu rimo. Kareiviai vėl užsidėjo švarkus.

— Tai vyras žmoną susitiko!...
— Pabėgę nuo komunistų ... Pasimetę 

buvo ... Sako, po devynių metų .'..
— Kas jie tokie?... •

■ — Dipi...
— Ach, tie dipi!... — vagonas po tru

putį sėdosi į vietas.
. — Aš visur jieškojau tavęs: ir Vokieti

joje, ir Čia Amerikoje... Kodėl tu neatsi
liepei?— šatenė pataisė išdraikytus savo 
plaukus, per suknę ranka perbraukė, pečius 
pakratė, lyg vištelė, gaidžio papešiotą... .

— Ir aš visur jieškojau, Skelbiau, nuo 
pat to laiko, kai pavyko pabėgti nuo apkasų . 
ir išvažiuoti iš tos Tauragės ,.. .

. — Tauragės ? Kad mudu išsiskyrėm prie 
Kybartų!...

— Ach, tiesa! Prie Kybartų! Kaip čia 
man susimaišė ... Mat, iš tokio ' netikėto 
džiaugsmo!.!.

Čia moterys susimirksėjo:
-•— Mes truputį... plaukus pataisyti... 

—■ atseit, į leidžiu skyrių, dažus ant veide
lių atnaujinti...

— Tai kaip čia yra, — paklausė smul
kesnysis stambesniojo, kai jiedu liko vieni, 
— juk tu, rodos, sakei, kad tavo žmona 
Lietuvoje likusi?

Stambesnysis šluostėsi 'lūpas, ant no
sinės gulo tirštas raudonumas, kaip kraujas. 
Neskubėdamas jis žiūrėjo į smulkesnį:

J ' ■ ■ ■
— O pasakyk, bičiuli, kaip gi ten buvo 

su tuo šokimu nuo to, kaip jis tenai — nuo 
to dangoraižio?! Ar tu tikrai taip ir nušo
kai?

— Nešokau aš, nei ką: mat, dėl smages- 
nės kalbos, supranti? — atšovė tas.

— Tai ot, ir man ji nei žmona, nei ką: 
tai dėl smagesnės kelionės... Ar tu paste
bėjai, kas tai per moteris, kad ją kur šim
tas !•... Tokias ne kasdien sutiksi... "verta 
grieko”... kaip kad Lietuvoje sakydavo ... 
Ką gi, atvažiuojant Chicagon teks "apsiri
kimą” išaiškifiti...

- __ Na, žinai, brolau, aš augštai šokau,
o tu dar augščiau!..

Vienodai ir monotoniškai dundėjo trau- •i ....
kinys, 
biliais

pro šalį bėgo namukais bei automo- 
nusagstytas amerikoniškas peisažas...

(Pabaiga)
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Šią vasarą jau nemažas skai
čius buvusių tremtinių vieno
kiais ar kitokiais reikalais yra 
nukeliavę į Vokietiją. Vieni iš 
jų ten pasilieka kiek ilgesniam 
laikui 'baigti studijas, kiti grįž
ta po kelių savaičių. Keliosde- 
šimt mūsų tautiečių yra Ameri
kos kariuomenės daliniuose. Ir 
iš visų tų Vokietiją aplankiu
siųjų ar ten laikinai apsigyvenu
sių ateina labai skaudūs laiškai. 
Juose parašyta daug ir mūsų 
adresu nemalonios tiesos, kad 
esame bendros nelaimės tautie
čius palikę vieniems grumtis su 
gyvenimo vargais, juos užmiršę.

Visi gerai žinome ir to nerei
kia kartoti, kad ten liko ligonys, 
seneliai, daugiavaikės ir nepa-

Vartau redakcijos sandeliuose i 
esančias lietuviškas knygas, i 
leistas prieš eilę metų. Dabarti- ] 
niam skaitytojui, kurie dar lie- . 
tuviškomis knygomis domisi, : 
jose labai mažai yra kas skai
tyti. Anais laikais taip. Bet 
anais laikais kam jų reikėjo — 
jas jau seniai perskaitė. Dabar
tiniam skaitytojui reikia kitokių 
knygų, šiek tiek jų išeina. Išeina 
viena kita originali, gi daugiau
sia perspausdinamos jau Lietu
voje išleistos knygos. Ir jų ne
maža dalis guli leidėjų ir pla
tintojų lentynose. Kiekvienoj 
kolonijoj tik labai aprėžtas kny
gos mėgėjų būrelis pastoviai 
knygomis domisi, jas noriai per
ka, po visokių audrų vėl kuria 
lietuviškos knygos bibliotekėles. 
Bet ir tie knygų mylėtojai ne
retai prasitaria, kad mūsų lie
tuviškų knygų leidėjai labai 
dažnai nepaiso ko labiau mums 
dabar reikia, bet rūpestingiau 
paiso, kuri knyga jam gali apsi
mokėti. Bet iš kitos pusės nega
li nei to leidėjo kaltinti, nes iš 
lietuviškos knygos leidybos nė 
vienas dabartinėse sąlygose mi- 
lionierium nepasidarys ... Grei
čiau sudės dar ir savo santaupas 

"ir jų atgal negaus. .
Kaip padidinti lietuviškų kny

gų skaitytojų skaičių? Kaip su 
lietuviška knyga pastoviai įeiti 
į kiekvieną lietuvių šeimą? Kaip 
ten įėjus įsitvirtinti ir kaip tai 
šeimai duoti tokių knygų, kokių 
jos lietuvybės ugniai kurstyti 

■labiausiai reikalinga? Tai klau
simai į kuriuos mums būtinai 
reikia surasti teisingus atsąky- 
mus. Ir ne tik surasti atsaky
mus, bet ir atsakymų padiktuo
tą programą būtinai reikia vyk
dyti. O kas ją vykdys? Ar kar
tais nepagalvotų besigarsinanti 
Lietuvių Bendruomenė?

NELYGUS MOKYKLINIAI 
ŽINGSNIAI

ba ir tremties mokykloje Vokie
tijoje. Tokie jau labai dažnais 
atvejais žino kas esą. Bet ir 
jiems taip pat reikia tos pačios 
lietuviškos šilumos, kuri į lie
tuvišką židinį trauktų, kurio jie 
ilgėtųsi ir juo džiaugtųsi.

MOŠŲ MOKYKLŲ PADĖTIS
Laimingi tie vaikai, kurie gy

vena tėvų žemėje ir mokosi sa
vose mokyklose. Bet mums skir
ta kitokia dalia. Mes esam pik
tos rankos iš savo namų išgui
ti, keliaujam per svetimas že
mes, esam pakeleiviai. Bet mes 
norim išlikti lietuviais ir trokš
tam savos mokyklos, kurioje iš
moktume savojo žodžio, rašto, 
dainos, žaidimo, pažintume savo 
praeitį. O tai gali duoti mūsų 
tėvai ir mūsų tautinė mokykla. 
Ar šiame krašte mes tokių mo
kyklų turime?

Klausimas nedėkingas atsa-

Labai dažnai laikraščių skai
tytojas, greičiausia nepatenkin
tas, perskaito tų. laikraščių leidė-. 
jų ar redaktorių'pagraudenimus, 
išklauso įvairiausius verkšleni
mus, kad laikraščiui labai blogai 
ir kad jį turi paremti. .Tai irgi 
bėdos šauksmai, įvairiausių są
lygų' padiktuoti, vieni įtikimes- 
ni, kiti lėkštesni. Bet tokie šauk-

jValstybės Departamentas pa
laiko glaudžius ryšius su orga
nizacijomis, kurios arčiau do
misi užsienių politikos proble
momis. Jų atstovai periodiškai 
kviečiami Washingtonan ir su 
jais konferuoja ne tik augštes- 
ni pareigūnai, bet ir pats Vals
tybės sekretorius. Jų metu jiems 
sudaroma proga pareikšti orga
nizacijos vardu ir savo nuomo
nes.

kymui. ..Tikrai, juk dažnai girdi
me, kad mes turime savas para
pijas ir prie tų parapijų lietu
viškas mokyklas. Taip tik girdi
me kalbant, bet taip nėra. Para
pijos tikrai yra ir prie jų mo
kyklos, bet lietuvybės ugnelė 
jose tokia maža, kad ji dažnais 
atvejais ne tik mus nepatraukia 
j lietuvybę, bet ir nuo jos sten
giasi atstumti. Juk kas seka lie
tuviška spaudą ir kas mūsų tau
tine mokykla interesuojasi, tuos 
skaudulius labai gerai žino ir 
Čia nėra prasmės jų kartoti. Tik 
vienur kitur matyti kiek švie
sesnis prošvaistėlės, bet ir tos 
prasklaidžiamos tik didelėmis 
pastangomis, dažnai net iki peš
tynių lietuviui kovojant su lie
tuviais dvasininkais.

Taigi, mūsų tautinės mokyk
los padėtis baisiai skaudi,. bet 
mokytis reikia, ir reikia eiti į to
kią mokyklą, kuri mūsų gyve- 
nimoj apylinkėj patogiausia. Tat 
nieko kito tada nebelieka, kaip 
tik rūpintis papildomu lietuvių 
kalbos, istorijos, krašto pažini
mu ir kitais lituanistiniais da
lykais. Ir neretais atvejais, 'kur 
nėra šeštadieninių lietuvių mo
kyklų, tai yra mūsų pačių tėvų 
mokykla, kaip kad buvo anais 
laikais prie ratelio. Bet kada 
nieko geresnio neturima reikia 
ir tuo tenkintis.

Neseniai man teko kalbėtis su 
vyresnio amžiaus mokiniais, ku
rie didžiavosi, kad jie esą lietu
vių pasiuntiniai svetimose mo
kyklose. Ir jų tas didžiavimasis, 
kiek teko patirti, buVo teisin
gas. Jie stengėsi užimti pirmau
jančiu mokinių eiles, jie stengė
si mokyklos gyvenime eiti pir
mieji, ir visur — tiek moksle, 
tiek žaidime. Ir jie visur buvo 
lietuviai. Jie tuo vardu didžia
vosi, bet nemažiau jais didžiavo
si ir mokyklos vadovybė.

Mums tokių pasiuntinių rei
kia daugiausia. Jie ne tik patys 
išlieka • nuolat gyvi lietuvybei, 
bet ir lietuvio gerą vardą garsi
na. Būtų nepaprastai miela, kad 
šiais metais tokių lietuviškų pa
siuntinių būtų daugiausia. Ir dar 
gražiau būtų, kad ir mūsų Bend
ruomenės tokius pasiuntinius 
mokėtų atsiminti ir juos kitiems 
parodytų. Jie tikrai to verti. Jie 
gal patrauktų dar daugiau jau
nuolių ne tik mokytis, bet ir 
savai tautai tarnauti iš jaunųjų 
dienų.

Andai, prieš tris mėnesius 
lauktos vasaros atostogos, jau 
praeity. Dažnam tos atostogos 
praėjo su mažais' rūpesčiais, bū- 
vojant gamtoje, poilsiaujant, bet 
dažnam ir fabriko darbe. Vieni 
atostogose daugiau sveikatą tai
sė, kiti piniginius reikalus, kad 
vėl mokykloms prasivėrus būtų 
iš ko mokytis ir gyventi.

štai vakar skaičiau amerikie
tiškam laikraštyje, kad mokyk
la šaukia atgal, kad milionai 
Amerikos vaikų Vieni kitiems 
spaudžia rankas prie mokyklos 
durų. Taip, mokykla šaukia vi
sus, ir mūsų tūkstančiai vaikų, 
vieni drąsiau, kaip seni moki
niai, kiti nedrąsiai — pirmus 
mokyklos žingsnius žengiantieji, 
bus su tais milionais. Bus mo
kyklos suole, žaidynėse, darbe ir 
poilsy.

Valstybės Departamentas tu
ri tam tikrą sistemą, kuria nau
dodamasis patiria amerikiečių 
viešąją nuomonę užsienio politi
kos reikalais. Kodėl taip daro
ma, — neseniai papasakojo savo 
pranešimo Departamento Viešų
jų Reikalų skyriaus vedėjas H. 
S. Foster.

Departamentui svarbi eilinių 
amerikiečių nuomonė supran
tant, kad demokratinėje valdy- 
mosi formoje, be viešosios opi
nijos pritarimo negali pasisek
ti jokia, vietinė ar užsienio po
litika. Laikoma, jog tinkamiau
sias būdas yra surinkti pasisa
kymus Amerikos spaudoje, per 
radiją ir televiziją, susirinki
muose ir t.t.

Taip pat atkreipiamas dėme
sys organizacijų, draugijų ir su
sirinkimų rezoliucijoms, kurio
mis pasisakoma dėl Amerikos už
sienio politikos.

Viešosios Nudmonės Tyrinė
jimo Agentūros dažnai savo 
klausimuose įterpia.užsienių po
litiką liečiančius klausimus. Pa
skiri asmenys Amerikoje, labai 
dažnai rašo laiškus . Valstybės 
Departamento Valdytojui arba 
net- pačiam Prezidentui, išreikš
dami savo nuomonę vienais ar 
kitais užsienių politikos klausi
mais. Apie. įvairiausius susirin
kimus informuoja departamento 
pareigūnai juose dalyvavę jr Su
sidarę vaizdą apie viešosios opi
nijos nuotaikas. Visa tai yra 
rūjiestihgai diena iš dienos, sa
vaitė iš savaitės ‘sekama sky
riaus, kuriam šis darbas yra pa
vestas. ‘ .

smai nuolatiniai ir prie jų skai
tytojai jau beveik įpratinti.

Retas lietuviškas laikraštis iš
silaiko iš savo prenumeratos ir 
skelbimų. Dažnas turi arba pats 
organizuotis kokias pašalines 
pajamas arba jam suorganizuo
ja užnugary stovinčios organi
zacijos. Mane/čia įtikinėja, kad 
lengviau laikosi tie lietuviški 
laikraščiai, kuriuos remia baž
nytinės bendruomenės, už jų 
laikraščių skaitymą iš sakyklos 
labai dažnomis progomis agituo
ja, ir ... taip pat iš ten gąsdina 
pragaro bausmėmis, kad kitų 
leidžiamų laikraščių neskaitytų, 
žodžiu, kaip teigiama, čia atlie
kami dvigubi patarnavimai..., 
bet saviems, tikrai naudingi.

Visi pripažįsta, kad Amerikos 
lietuviai perdaug turi savų laik
raščių. Dalis jų paskutiniais me
tais išnyko, bet į jų- vietą atsi
randa naujų, kurių amžiumi 
taip pat labai abejojama. Bet kol 
yra entuziastų ir mokančių pa
daryti palankius apskaičiavimus, 
laikraščiai gims ir mirs, visiš
kai nepaisydami ar jie turi skai
tytojų rinką ar neturi. Kada 
Amerikoje yra tiek daug lietu
viškų laikraščių ir jų vis dar 
naujų gimsta, gal ir teisingi yra 
tie, kurie sako, kad, girdi, ne- 
verkšlenkit, nes į jūsų vietą yra 
daug pretendentų. Jei jūs ne- 
pajėgiat leisti, pajėgs kiti. Esą, 
tie verkšleniami mums jau įgrį- 
sę, nenorime jų girdėti.

Bet... Tas bet sako, kad lie
tuviški laikraščiai, jei jie ne
nori nuolat girdėti panašių prie
kaištų, turėtų pasirūpinti pa- 

‘ jieškoti bent apytikrių prenu- 
; meratos normų, kurių laikantis 

nereikėtų nuolat šaukti, kad lie
tuviški laikraščiai labai pigūs. 
Tai galėtų padaryti bent kartą 
į dešimtmetį susirinkę visų lie
tuviškų laikraščių leidėjai ir re
daktoriai. Ir susirinkę pasitartų 
bendraisiais lietuviškų laikraš
čių reikalais,' priimtų vidurkio 
normas, išneštų bendruosius pa
geidavimus, gal drauge ir pra
vėdintų dėl draugystės nebuvi
mo atsiradusius skersvėjus. Ir 
po tokio bendrojo nutarimo, jei 
jį būtų galima pasiekti, orumo 
dėlei reikėtų baigti' verkšleni
mus. Jei jau\ kas negalėtų išsi
laikyti ir „mirtų, bent apie jo 
mirtį kiti gražiai parašyty ... 
O dabar ir to ’ nėra.

Jungtinių Amerikos Valsty
bių parlamentas, jo nariui Kers
ten pasiūlius, vienbalsiai yra nu
taręs ištirti Lietuvos ir kitų 
Baltijos valstybių okupavimo ir 
įjungimo į Sovietų Sąjungą ap
linkybes ir pasėkas.

Tai nepaprastai didelės reikš
mės įvykis visoje mūsų išsilais
vinimo kovoje.

Tuo nutarimu sovietinis bol
ševizmas traukiamas tieson už 
mūsų laisvės ir nepriklausomy
bės išplėšimą.

Mūsų pareiga atskleisti prieš 
viso pasaulio akis tą baisią tik
rovę, kas yra ištikę mūsų ne
laimingą Tėvynę. Atskleisti ir 
pagrįsti faktais taip, kad lais
vasis pasaulis apstulptų akivaiz
doje to, kas yra atsitikę su nie
kuo nekaltais ramiais Lietuvos 
gyventojais. Tūkstančiai ir šim
tai tūkstančių mūsų tautos kan
kinių teprabyla mūsų pagalba 
į viso laisvojo pasaulio sąžinę.

Mūsų rankose yra ginklas, ku
riuo mes galime suduoti bolševiz
mui tokį smūgį, nuo kurio jis 
niekad nepajėgs atsipeikėti. Vi
sos bolševikų kalbos apie tai
kingumą, apie gerą gyvenimą 
Sovietų Sąjungoje, apie darbo 
žmonių valdžią nublanks nesu
skaitomų nusikaltimų akivaiz
doje, kurie vyko ir vyksta Lie- 
tuvojė, kur kasdieninis gyveni
mas yra virtęs grynu pragaru.

Tautieti, atlik savo pareigą 
skurde ir ašarose skęstančiai sa
vo Tėvynei. Padaryk viską, kad 
ši be galo svarbi proga Lietu
vos išsilaisvinimui pagreitinti 
būtų pilnai išnaudota.

Liudyti ir organizuoti, kad nė 
vienas svarbesnis sovietinių 
Žiaurumų faktas neliktų neat
skleistas — yra šventa kiekvie
no lietuvio pareiga, kurią neati
dėliojant atlikti visi mūsų tau
tiečiai kviečiami ir įpareigojami.

Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas

P. S„ Visam šiam darbui vado-' 
vauja kiekvieno krašto Bendruo- 

. menė.

LAIKRAŠČIAI, KNYGOS...

Andai į redakciją atėjo vy
resniosios lietuvių kartos veikė
jas ir sako: "Tai sveikas būsi 
redaktorius. Malonu pasižinti. 
Jau seniai norėjau užsukti, 
šnektelti, bet vis nesiryžau, nes 
žinau, kad Jūsų laikas labai iš- 
mieruotas. Bet anūkams prirei
kė knygos, teisingiau pasakius 
elementoriaus, tai sakau ta pro
ga pasikalbėsiu, ir sau dar ko- 
■kią knygelę nusipirksiu. Tiesa 
pasakius tie mario anūkai ne
labai ir- nori to elementoriaus, 
bet kol aš dar drūtas ir kol dar 
lietuviškų knygų yra, ir mano 
vaikų šeimoj lietuvybė dar ru
sens. Bet kas bus po to?”.... — 
klausiamai į mane pažiūrėjo. 
Toliau jis dar kalbėjo, kad se
niau Amerikoje kiekvienas lie
tuviško laikraščio redaktorius 
buvo laikomas didelėj pagarboj, 
nes tais redaktoriais nedaug kas 
galėjo būti. Girdi, tik dabar, kai 
privažiavo visokių mokytų žmo
nių, tai redaktorių gali iš dažno 
be didelės žalos pasidaryti...

Tas mūsų pasikalbėjimas bu
vo ilgokas. Neviską jau ir be
prisimenu, bet jo sąmoningą pa
brėžimą, kad, kol aš dar drūtas 
ir kol dar lietuviškų knygų yra— 
negaliu užmiršti. Tai balsas iš 
tautos,” tai balsas šaukiantis, 
įspėjantis ir įpareigojantis. Įspė
jantis rūpestingiau apsidairyti 
ir lietuvybės ugnelę neužgesinti.

Vieni mūsų vaikai eina į pra
džios mokyklą ir žengia pačius 
pirmuosius mokyklinio darbo 
žingsnius. Kiti eina į augštesnią- 
sias mokyklas, treti į augštąsias 
ir specialines. Visų jų žingsniai 
nevienodi, gi trapiausi pirmųjų, 
tik pravėrusių svetimos mokyk
los duris, kurioje nėra jokios 
tautinės šilumos. Ir tokie tra
pieji turi būti visų mūsų di
džiausio dėmesio centre. Jei 
jiems tenka lankyti grynai ame
rikietiškąsias mokyklas, jie daž
nomis progomis turį būti tel
kiami į lietuviškus vaikų paren
gimus, kad čia jie tautiniai su
šiltų, vieni kitus pažintų ir beht| 
dalį draugų turėtų iš savųjų tar
po.

Lengviau tiems, kurie jau 
pradžios mokslą yra gavę lietu
viškoje mokykloje tėvynėje ar-

seimos. 
vokiečių 

įstaigų pašalpas, bet jos tokios 
mažos, kad nieku būdu iš jų ne
gali išsilaikyti. Iš tokių pašalpų 
galima tik laikinai gintis nuo 
bado, amžinai galvoti apie mais
tą, amžinai motinoms žiūrėti į 
nedavalgiusius ir skurstančius 
vaikus. O tai baisu ir mes esam 
kalti, kad gyvendami gerai to
kių reiškinių nepašalinam.

Daugelis mano, kad jei per 
metus atiduoda BALFui 5 do
lerius, tai jau tą vargą-tenai ga
lima sumažinti ar ir visiškai 
pašalinti. O ir tuos 5 dolerius 
nevisi duoda. Tik pažiūrėkim į 
metinius aukotojų sąrašus ir 
juose labai daug tokių, kurie 
tiems reikalams duoda tik po 1 
dolerį ar net ir dar mažiau. Tie
sa, yra nusiskundžiančių, ir su 
pagrindu, kad B ALF ankstyves
nė praktika parodė ir daug to
kių reiškinių, kurių ir dabar ne
gali užmiršti tie, kurie tada ne
teisingai buvo skriaudžiami. Bet 
tą skriaudą gi darė ne tiesio
giai pats B ALF, bet jo patikė
tiniai, dažnais atvejais parinkti 
iš tų pačių tremtinių tarpo.

Dėl vienokios ar kitokios 
BALF politikos galima daug ir 
su tikru pagrindu ginčytis, bet 
tie ginčai nė kiek ten esančio 
vargo nesumažins. Mums besi- 
ginčyjant ten vargas tik didėja 
ir pasilikusiųjų sveikata men
kėja. Todėl reikia jieškoti ke
lių, kaip tą vargą tikrai suma
žinti arba ir visiškai išnaikinti.

Mūsų supratimu pirmuosius 
to vargo naikinimo žingsnius 
turėtų atlikti Vokietijos Lietu
vių Bendruomenės vadovybė. Ji 
turi sudaryti tokių šeimų są
rašas ir juos siųsti lietuviškiems 
laikraščiams skelbti. Iš to są
rašo čia gyvenantieji turėtų pa
sirinkti šalpos reikalingą šeimą 
ir ją pastoviai remti. Ta pati 
Bendruomenės ar ir- tas pats 
BALF turėtų vesti sąrašus, kad 
šalpą gaunanti šeima kitai šei
mai nepastotų kelio gauti nuo
latinę paramą. Galėtų net ir taip 
susitvarkyti, kad atsiradę gera- 

■ dariai, kurie sutinka pastoviai 
[ vieną tokią šeimą remti, gautų 

tokios šeimos adresą iš Bendruo
menės ar BALF ir ja nuolatos 
rūpintųsi.

Panašioj padėty likusieji 
. tremtiniai yra ir Austrijoj. Tuo 
. reikalu turėtų pasirūpinti Aus- 
( trijos Lietuvių Bendruomenė.

Jei kas sugalvotų ir geresnį 
šalpos planą, manau, dėl to nie
kas nesiginčys, svarbu tik, kad 
tie laiškai, kurie dabar nuolatos 
ateina iš Vokietijos ir šaukia 
pagalbos, būtų išklausyti. O jų 
mes tikrai galim išklausyti, nes 
tik su maža išimtim, visi gyve
nam gerai ir sočiai. St. K.

IAILY DOUBLE Closes 1:50 p.m,

Amerikos geriausia ir moderniausia ark
lių lenktynių vieta. Nauja 6000 vietų 
bazė. Atvira valgykla — keltuvai. Užsa- 

'' kymariis šaukite MO 2-8600.

Mr. Foster nurodė, jog eile 
klausimų viešoji opinija visad 
turi vienodą nusistatymą. Pav. 
JAV-bė3 privalo visomis išga
lėmis remti Jungtines Tautas. 
Tačiau, visame krašte trokšta
ma, kad JAV savo ruoštu akty
viau pasireikštų pasaulio poli
tikoje. Abiejose partijose ir vi
same krašte tebėra stipri ma
žuma, su aiškiomis ”izoliacionis- 
tėmis”” tendencijomis.

Šalia viešosios opinijos, nau
dojamasi visais kitais būdais 
patariančiais kaip geriausiai už
tikrinti pasaulyje taiką ir JAV 
gerovę. Ekspertams pavedamos 
studijos ištyrinėti, kiek euro
piečiai gali apsiginkluoti be JAV 
pagalbos nesugriaudami savo 
ūkinės sistemos? Kiek pagalbos 
gali suteikti pačios JAV nepa- 
kenkdamos savo ūkiui? Arba, 
kiek Europos savitarpio preky
ba palengvintų reikalą JAV 
joms padėti? šalia šitų žinovų 
memorandumų, Valstybės De
partamentas labai vertina vie
šosios opinijos pasisakymus. Pa
teikdamas Prezidentui savo re
komendacijas vienu ar kitu už
sienio politikos klausimu Depar
tamentas naudojasi šias dviems 
pagrindiniais šaltiniais.

Balio Gaidžiūno 
knygą

jegiancios 
Tiesa, jos

šia i įsa i i ra® i m I
Traditionally OHIO’S Finest

PO KURIUO MEDŽIU 
SAUGIAU?

Vokiečių miškams globoti 
draugijos biuletenyje nagrinė
jamas įdomus klausimas — ku
rie medžiai ir kodėl pavojingiau
si perkūnijos metu. Tvirtinama, 
kad mažiausias pavojus perkū
nijos metu yra pasislėpus po 
buku. Pasislėpus po egle, pavo
jus yra 6 kartus didesnis, po 
pušimi — 37 kartus ir po ąžuo
lu — net 60 kartų, palyginus su 
buku, šalia buko, palyginti sau
gią užuovėją teikia alksnie, ber
žas, klevas, arklinis kaštonas, 
šermukšnis. Žymiai pavojinges
ni yra valgomasis kaštonas, lie
pa, obelis, vyšnia ir riešutmedis.

Juo ilgesnės medžio šaknys, 
vandeningesnis pats medis, rū
pesnė medžio žievė ir medis 
augštesnis, tuo pavojus ir gali
mumas būti nutrenktam yra di
desni.

LIETUVIŲ DIENOS
Iliustruotas mėnesinis žurnalas, leidžiamas lietuvių 

ir anglų kalbomis, užsisakytinas visiems.
"Lietuvių Dienos” duoda kiekviename numeryje per 40 
puošnių, įdomių Ir aktualių nuotraukų iš viso pasaulio 
lietuvių gyvenimo ir veiklos.
"Lietuvių Dienų”-kiekviename numeryje skaitytojas ras 
įdomių ir aktualių straipsnių, beletristikos ir informacinės 
medžiagos iš pasaulio lietuvių gyvenimo.
"Lietuvių Dienos” turi anglišką skyrių, parašai po nuo
traukomis duodami abiems kalbomis, todėl šis žurnalas 
prieinamas ir čia gimųsiems bei kitataučiams.
"Lietuvių Dienų” vienas numeris siunčiamas susipažini
mui 'nemokamai, prisiuntus savo adresą. Metinė prenu
merata 4.00 dol. Administracijos adresas: "Lietuvių Die
nos”, 9204 S. Broadway, Los Angeles 3, Calif.

. r . - , i . .
, . H . ' ' • ‘ . .

šioje knygoje, prisiminimų forma, vaiz
duojami 1940 ir 1941 vergijos metai Lietu
voje.

Knyga 182 psl. Kaina 1.50 dol. Knyga 
gaunama: DIRVA, 6820 Superior Avė., Cle
veland 3, Ohio. , .
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SENIAU IR DABAR
K. S. KARPIUS

tų pačių trečdalis neturi darbo, 
priversti išvažinėti į kitus mies
tus dirbti. Pereitą nietą virš 130 
anglies kasyklų užsidarė, ir še
šių metų bėgyje metinė anglies 
produkcija sumažėjo nuo 630 
milionų tonų iki 440 milionų.

Anglies vietą krašto gyveni
me smarkiai užima kiti, pigesni 
patogesni, kurai. Pav., pirmos 
rūšies geležinkeliai devyni metai 
atgal sukūrendavo iki 132 mi
lionų tonų anglies lokomotyvų 
varymui. Dabar dauguma tų ge
ležinkelių naudoja diselio jėgą, 
ir anglies sunaudoja tik apie 35 
milionus tonų.

Milionai namų savininkų pa
keitė namų apšildymą į dujų 
kurą, ir pernai, pirmą kartą is
torijoje, skystas kuras paėmė 
pirmą vietą kaip šalies energi
jos šaltinis. Prieš 50 metų ang
lis davė 88 nuoš. visos energijos,' 
dabar jau tik 34 nuoš. Skystas 
kuras (aliejus) dabar teikia apie 
40 nuoš., natūralūs dujos apie 
22 nuoš., ir vanduo apie 5 nuoš.

Anglį iš pirmos ir svarbiau
sios vietos išstūmė pabrangi
mas jos pristatymo ir niekad 
nesiliaują angliakasių unijos 
reikalavimai didesnių darbinin
kams atlyginimų. Atlyginimai 
laimėti, tačiau matome kur at
sidūrė pati pramonė ir kiek dar
bininkų teliko anglį gaminti.

Toliau anglims didžiausią pa
vojų sudaro naujai vystoma 
atominė energija, kuri su laiku 
užims anglies vietą elektros jė
gos gaminime.

Suinteresuoti anglies likimu 
sako, kad anglis neprivalo mir
ti. Po atominės energijos anglis 
vis tebėra didžiausias energijos 
rezervas šalyje.

Iki šiol anglies iškasta 32 bi- 
4idnai tonų, tačiau vos tik 2'/j 
nuoš. U. S. anglies, milžiniškų 
išteklių tesunaudota. Sako, kai 
naftos šaltiniai ir dujos pradės 
išsibaigti, gal reikės vėl grįžti 
prie anglies.

Remiantis šalies gyventojų 
daugėjimu, sakoma, kad apie 
1975 metus anglies sunaudoji
mas gali būti padidintas iki 880 
milionų tonų metuose. Bet tas 
taip lengvai neįvyks, jeigu ne
bus susirūpinta visapusiai pa
dėtį taisyti ir rasti pigius būdus 
anglies pristatymo į sunaudoji
mo punktus.

Kietoji anglis randama tik ry
tinėje Pennsylvanijoje, kur ano 
šimtmečio jauni lietuviai atei
viai sudarė savo dideles koloni
jas, kaip paprasti žmonės, tikę 
tik snukiems darbams kasyklo
se. Po I pasaulinio karo, jaunes
ni lietuviai išvažinėjo dirbti į 
didmiesčius.

Minkštoji anglis randama pla
čiau Amerikoje, toliau į vakarus 
nuo rytinių kasyklų, iki Illinois 
vakaruose ir iki Alabama pie
tuose.

REKORDINIAI METAI
šalies gamyba ir aptarnavi

mas rodo, kad šiemet bus pa
siekta $372,400,000,000 bendros 
metinės skaitlinės. Tik antras 
šių metų ketvirtis pašoko $9,- 
600,000,000 daugiau už pirmu
tinį ketvirtį.

Gyventojai pinigus leidžia sa
vo įvairiems reikalams taip pat 
padidėjusiu saiku. Nuo pereitų 
metų $227,700,000,000 iki šiais 
metais numatytų $230,400,000,- 
000.

Asmeninės JAV gyventojų 
įplaukos šiemet eina $286 bili- 
onų metiniu mastu. $15 bilionų 
daugiau negu pernai.

Visokiuose darbuose ir tarny
bose šiemet dirbo 63,120,000 as
menys.

Pačiuose sunkiausiuose, depre
sijos laikuose (1930 m.), meti
nės įplaukos sudarė' tik. apie 
$90 bilionų, dirbo apie 45,000,- 
000, gi bedarbių kai kuriais me
tais btivo iki 12 milionų. .

PRANCŪZIJA — LIGONIS
Prancūzija yra Europos ligo

nis — tokia išvadą padarė ten 
atsilankiusi amerikiečių biznie
rių grupė, kuri tokį raportą pa
tiekė ir senatui. Prancūzijos 
jausmai tuo buvo užgauti, tas 
daugiau pakenkė santykiams, 
negu padarė naudos — pasakė 
U. S. diplomatinė atstovybė 
Prancūzijoje. Tačiau tai teisy
bė.

Nuo II pasaulinio karo pabai
gos Amerika davė Prancūzijai 
$10,500,000,000 paramos, arba 
po $3,000,000 kasdien per devy
nis metus, tačiau Prancūzija ne
sustiprėjo nei-politiniai nei eko
nominei, nes.Z'vel susiduria su 
$1,700,000,000 deficitu. Prancū
zija skolinga savo kaimynėms 
Europoje $824,000,000; jos auk“- 
so ir stiprios užsienio valiutos 
rezervai nusmuko iki $612,00,- 
000. šiemet pavasarį U. S., dar 
pridėjo jai $89,000,000 atlygi
nimui .skubiai reikalaujamų už
sieninių skolų.

Amerikiečiai, kurie su pašai
pa ir apmaudu skaičiuoja kiek 
Prancūzijos kabinetų pasikeitė 
nuo antrojo, karo pabaigos, už
miršo, kad jie pikčiausiu būdu 
prisidėjo prie Prancūzijos nu
slopinimo, pasitarnaudami so
vietams, nes Prancūzija yra 
Kremliaus sąraše pirmutinė ko
munizmo auka vakarų Europoje.

Anglija, Kanada, ir Amerika 
paprastai deda didžiausias pa
stangas, rinkimų metu, kad vie
na partija užvaldytų kraštą. Ir 
tik tokiu būdu valstybė gali lai
kytis. Tas Amerikoje nėra ne
demokratiška. Kai demokratai 
įvarė kraštą į baisias skolas ir 
nusigyveno politiniai, visas kraš
tas pradėjo reikalauti" permaC 
nos, ir kad tą permainą atneštų 
vienos partijos valdomas kon
gresas ir administracija, vado
vaujama karo metu išgarsėjusio 
patrioto, generolo Eisenhower.

Tačiau kai tokiu pat keliu 
Prancūzijoj norėta sudaryti vie
nos partijos stipri vyriausybė ir 
parlamentas — kai generolas de 
Gaulle, kartu su Eisenhoweriu 
tame pačiame kare pragarsėjęs 
Prancūzijos patriotas norėjo su
daryti stiprią savo partiją ir lai
mėti parlamente, greta Pran
cūzijos ir kitų kraštų komunistų, 
Amerikos demokratinė spauda 
ir visuomenė visai nekaltai, tie
siog žioplai, stojo komunistams 
į talką ir per kelis metus visu 
įšėlimu rėmė Kremliaus politi
ką neleisti gen. de Gaulle Pran
cūzijoje įsigalėti. Tik jis buvo 
Prancūzijos išeitis, gydytojas ir 
sveikata. Bet jam buvo priseg
ta "diktatoriaus” antraštė. O 
amerikiečiams ką nors pavadi
nus diktatorium, tik raudonos 
kibirkštys akyse tryška, ir bū
tinai reikia tą asmenį sunaikin
ti... 'Ir pavyko.

Panašiu būdu Amerika pasi
tarnavo atiduodama Kiniją ko
munistams, dirbdama Kremliaus 
nustatyta tvarka priversti Ki
nijos nacionalistų vyriausybę 
prisiimti į koaliciją komunistus, 
neleisdama gen. Cian-Kaišekui 
vienam valdyti.

Amerikos ruošimasis, ginkla- 
vimasis atominėmis bombomis 
vakarų Europą nuo sovietų gin
ti gali baigtis tuo, kad Prancū
zijai kritus komunizmo auka, 
Amerika pasijus tik dantis be- 
krapštanti.

ANGLIES PRAMONĖ 
”SERG|A”

Amerikos anglies pramonė, 
kitados buvusi šalies jėgos val
dovu,.' dabar serga. Ir tai vyksta 
didžiausiu šalies istorijoje dar
bingumo laikotarpiu.

, Praeitų 30 metų bėgyje, kaip 
daviniai teigia, anglies pramo
nėje' darbininkų skaičius nuo 
880,000 sumažėjo iki 400,000, ir

Svetimųjįi informavimas
AFP telegramų agentūra per

davė Pietų Amerikai pranešimą, 
pažymėdama, kad bus iškelti vi
si smurto veiksmai, kuriuos nau
dodama Sovietų Sąjunga pasi
glemžė Lietuvą, Latviją ir Es
tiją. Tą pat padarė ir vokiečių 
telegramų agentūra DPA. Ir vo
kiečių spauda gyvai komentuoja 
Kersteno rezoliuciją. ”Die 
Rhein-Pfalz” pažymi, kad, išty
rus padėtį Pabaltijo valstybėse, 
vėliau bus galima taip pat tyri
nėti padėtį N'okietijos sovietinė
je zonoje, Vengrijoje, Čekoslova
kijoje ir Lenkijoje. ”La Ruzon” 
(Buenos Aires) ir kt. Argenti
nos dienraščiai Lietuvą ryšium 
su Kersteno rezoliucija palan
kiai paminėjo pirmuose pusla
piuose.

¥
Amerikiečių oficialus ”Cong- 

ressional Record” atspaude Con- 
nėcticut valstybės atstovo A. N. 
Sadlako kalbą, kurioje jis gėrisi 
lietuvių didinga praeitimi, ko-

ŠIOS KNYGOS 
IŠPIRKIMAS PATIKRINTAS

Keturi vyrai, vadovaujant 
profesoriui Kinsey, Indiana uni
versitete, dirbo slaptomis 15 me
tų rinkdami medžiagą apie Ame
rikos moteries lytiškus palinki
mus. Tyrinėjimai apima 5,940 
moterų įvairaus amžiaus, įvai
rių 'užsiėmimų ir įvairių luomų.

žinias jis rinko iš jauniausių 
moterų ir iki 90 metų amžiaus, 
pradedant nuo profesionalių, in
telektualių moterų iki prostitu
čių.

Ta jo knyga, dar nepasirodžius 
rinkoje, jau buvo sukėlusi įvai
rią kritiką ir net pasmerkimus.

Prieš šešerius metus jis iš
leido tokią knygą apie vyrus. 
Nors tikėjo jos parduosiąs apie 
5,000, bet pardavė 250,000 anglų 
kalboje ir didelį skaičių kitose 
šešiose kalbose.

ši nauja knyga apie moterį, 
840 puslapių didumo, po $8 to
mui, jau kaip ir išparduota, nors 
jos atspausdinta tik 250,000. Ji, 
taip dabar išreklamuota, parei
kalaus kelių laidų po 250,000.

Profesorius savo veikale ban
do išvesti, kad pastarųjų 30 me
tų bėgyje moteries lytiškame 
apsiėjime įvykusi plati revoliu
cija, net daugiau negu vyrų tar
pe.

Sensacijoms Amerikoje vis 
dar yra didelių galimybių ir gau
sių pelnų.

vomis dėl savo laisvės ir tauti
niu įnašu . į Europos kultūrą, 
taip pat pasiekta per Nepriklau
somybės laikotarpį pažanga. Pa
sirodo, atstovas lietuvių mitolo
giją žino geriau, negu visa eile 
mūsų tautiečių. Savo pareiški
me mini senuosius lietuvių die
vus Perkūną, Patelą, Gabiją, 
Bangpūtį, Viešpatį ir kt.

*
šveicarų pasižymėjęs laikraš

tis ”Die Weltwoche” Nr. 1031 
įsidėjo pirmame puslapyje kari
katūrą, vaizduojančią, kaip Ma- 
lenkovas skelbia, kad "Rusija 
neturi jokių teritorinių preten
zijų”, o faktiškai turi "sutaisęs” 
Lenkiją, Čekoslovakiją, Lietuvą 
ir kitus okupuotus kraštus.

■*
Valstiečių Internacionalo ži

nių agentūra P.I.A., leidžiant 
biuletenius anglų kalba, Nr. 
33 53 aiškindama, kodėl Pabal
tijo kraštuose ir Moldavijoje ru
sifikacija yrą stipresnė nei ki
tur, pažymi, kad juose komu
nistų procentas yra menkesnis 
nei kituose Sov. Sąjungos «r jos 
užgrobtuose kraštuose; nesiekia 
nė 3'.', Pradėjus "derusifikaci- 
jos” procesą, pvz. tokioje Lat
vijoje net visi 3 komunistų par
tijos sekretoriai yra latviai: J. 
Kalnberzinš, V. Krūminė ir A. 
Pelše. Tarp centro skyrių vado
vų tik rusas Stroganovas pa
skirtas ž. ū. skyriaus vedėju. 
PIA skelbia, kad ir Estijoje visa

JUK NIEKUR NĖRA 
tikrai nėra visoje Amerikoje to
kio pasirinkimo prekių pav.: lie
tuviškų meno kūrinių, tautinių 
drabužių, rankdarbių - takelių, 
kaklaraiščių, paduškelių. Medžio 
dirbiniai-kryžiai, vargo mokyk
la. Odos dirbinipį su Kauno, Vil
niaus vaizdais. Piniginės, albu
mai. Gintaro apyrankės, karo
liai, braškutės ir kt. Iš Europos 
atgabentas šios prekės:

Radio, foto aparatai. Siuva
mos, rašomos mašinėlės su lietu
viškais ir kitų ka'lbų raidynais. 
Plunksnakočiai Pelikan, Mont- 
black, Osmia —• 14 karatų auk
so ir platinos, šveicariški laik
rodžiai C y m a- ir kitokių fir
mų. Ir visa eilė kitokių prekių, 
juk visų išvardinti neįmanoma. 
Taigi prašpme kreiptis ir įsigy
ti: J. Karvelis Comp., 3249 ir 
3322 So. Halsted St., Chicago 8, 
III., tel. DAnube 6-1136 ir YArd 
7-0677. (52)

Vokiškos radio aparatų firmos KOERTING atstovas 
ST. GltABLIĄUSKAS, gyv. 
5 Thomas Park, So. Bos- 
ton 27, Mass., siūlo viso-, 
mis bangomis ir F. M. 
penkių modelių radio 
aparatus. Kainos nuo 100 
dolerių. Galima gauti ir su 
patefonu.

Taip pat skubiai reikalingi 
didesniuose miestuose at
stovai

Atstovas Clevelande A. Johanson, 7616 Decker, Cleveland 
3, Ohio. UT 1-3465

Rašomosios mašinėlės visų ge-» 
riaušių firmų, o jų tarpe gar
siosios SMITH-CORONA, bet- 
kurios kalbos raidynais, — iš
simokėtinai. Naujausi modeliai. 
Lietuviškas raidynas greta pil
no ir nepakeisto amerikoniško. 
Kainos nuo SG7.50 ir augščiau. 
V. BARTKUS. Adr.: 712 E. 92 
St., Cleveland 8, Ohio..Tel.: LI 
1-671 G. ■

1 AR RŪPINATĖS SAVO VAIKAIS?
Jei taip, tai nedelsiant užąakykit savo vaikams jų‘ 

laikraštį . ■ , /

TĖVIŠKĖLĘ
Metams tik .3 doleriai.’ ' ’ (
Rašykit šiuo adresu:

Tėviškėlė, 
2313 West 91 St., 

Chicago 20, III.

eilė rusų buvo atleista iš atsak. 
pareigų ir buvę pasiųsti atgal 
į Rusiją. Tačiau okup!^Lietuvoje 
to proceso ryškiau nepastebima. 
Vokiečių k. leidžiamos "Ost- 
Probleme” Nr. 31/53 įsidėjo iš 
"Sov. Litva” ištraukas, pava
dintas "Lietuva lietuviams”. Ja
me paskelbti paskiausieji pakei
timai sov. Lietuvos kp. vadovy
bėje. Centro komiteto 2-ju se
kretorium vietoj ruso Aronovo 
buvo paskirtas J. V. Niunka. Ta
čiau lietuvius iš tikro engia tiek 
rusai komunistai, tiek ir savie
ji šį kartą net daugiau.

*
Lietuvos ir kt. Pabaltijo vals

tybių likimas buvo minimas ir 
vokiečių rinkiminėje kovoje. Vy
riausybės koalicijos svarbiau
sios partijos CDU organas 
"■Union in Deutschland” š. m. 
rugpjūčio 26 d. numeryje, atsa
kydamas į Malenkovo kalbą, pa
žymi, kad tik Sovietai sudarę 
sutartį su Hitleriu įgalino pra
dėti karą. Ne kas kitas tik So
vietai pasidalino su naciais.Len
kiją, užgrobė Pabaltijo valsty
bes, nors buvo su jomis sudarę 
nepuolimo sutartis, tik jie fak
tiškai suskaldė Vokietiją ir da
bar rupšiasi j naują karą, suda
rę sovietinėje zonoje pirmąsias 
divizijas.

*

šventę numato atvykti visų žy
mesnių šios valstybės, miestų 
mūsų tautiečiai, šventės ruošė
jai laukia svečių ir iš tolimesnių 
vietų: iš Detroito, Pittsburgho, 
Buffalo, net Chicagos ir Toron
to! Visi tautiečiai, iš arti ir toli, 
bus mieli bei laukiami, svečiai!

*
Praėjusiais metais 396 ame

rikiečiai Paryžiuje pametė savo 
pasus. Pusė pamestų pasų buvo 
surasta Paryžiaus baruose.

Kuo Clevelando lietuviai šiuo 
metu labiausiai domisi? Aišku, 
būsimąja-Lietuvių Dienos šven
te, kuri įvyksta/rugsėjo ‘13 d. 
Edvardo ir, Onos. Karnėnų so
dyboje (buv. Šulcų), Į šventės 
paruošiamuosius darbus yra įsi
traukusi ne tik Clevelando Lie
tuvių Bendruomenės valdyba, 
šio įvykio sumanytoja bei orga
nizatorė, taip pat ir eilė įvairių 
sričių meno bei kultūros darbuo- 
tojųų šventės programos vykdy
me dalyvauja "Čiurlionio” cho
ras ir solistai; "Rūtos” teatro 
bendradarbiai; Motiejaus Valan
čiaus Lituanistinės Mokyklos 
tautinių šokių dalyviai bei kiti, 
šventės muzikinės programos 
dalį vadovauja, dirigentas Alfon
sas Mikulskis; šokiams vado
vauja Aldona Raulinaitienė ir 
Liūdas Sagys; o visos progra
mos pastatymui vadovauja re
žisierius Petras Maželis. Sceno
vaizdį kūria dailininkas Kazi
mieras Žilinskas, šalę meno va
dovų, technikinius šventes pro
gramos paruošiamuosius darbus 
atlieka eilė žinomų asmenų: A. 
Zdanis, Salasevičiai ir kt.

Kad visi, tiek šventės ruošėjai 
tiek jos programos vykdytojai 
turi daug darbo, rodo ir tai, kad 
jos išpildyme dalyvauja net apie 
90 asmenų! O juos visus juk 
reikia paruošti, šventės gar
sas, kiek teko patirti, pa
siekė ..ne tik clevelandiečius, 
bet ir visos Ohio valstybės lie
tuvių kolonijas. Girdėti, kad j

*
šiuo metu Amerikos universi

tetuose stidijuoja 34.000 užsie
niečių. Daugiausia yra kanadie
čių (4636), kiniečių (2611) ir 
vokiečių (1371). Užsieniečių tar
pe yra 53 studentai iš Sovietų 
Rusijos.

Erdilac Studebaker 
atstovybėje 

rasit geriausią ir pigiausią 

naujų ir senų mašinų pasi

rinkimą.

NAUDOKITĖS PROGA!

ERDELAC STUDEBAKER 
Šaukti Joną Žemaitį. 
8003 Broadvvay Avė. 

Cleveland 5, Ohio. 
Telef. BR 1-4100.

Namų telef.: PO 1-5958

Mes duodam ir iškeičiam Eagle Stamps

THE MAY CO’S BASEMENT

a
X i

1800 reguliariai 2.99 vert.

Medvilnės Suknelėsį.69
Jau nesiuvamos 

mados 
Užtraukiamos 

mados 
Užtraukiamos mados .Mados su sagomis 

Garsaus fabriko . ,
Kiekviena suknelė garan- . j
tuota išlaikymui spalvų. 
Kiekviena suknelė plauna
ma. Jūs pasirinksit dau
giau kaip vienų, nes šios 
yra puikios vertės už šių 
žemų kainų!

• Įvairūs dydžiai 12 iki 40 s A
Dovanokit, pašto ir telefono 

užsakymai nepriimami.
The May’ Co.’ą Housdress Department
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LIETUVIŲ RADIJO KLUBAS,
minėdamas keturių metų gyvavimo sukaktį,

' 1953 m. rugsėjo 12 d. 7:45-8:30 vai. vak. per ■
KAIP NUVYKTI I LIETUVIŲ 

DIENOS ŠVENTĘ
Clevelando Lietuvių Bendruo

menės Valdybos ruošiama "Lie
tuvių Dienos" šventė, kuri įvyk
sta rugsėjo mėn. 13 d. Edvardo 
ir Onos Karnėnų sodyboje, už 
Bedfordo, pasiekiama šiais ke
liais:
j I. Iš Public Sąuere: kelias 422 
— 8, kuris prasideda nuo Onta- 
rio St. ir eina Woodland Rd. — 
Kinsman Rd. —-Van Aken ke
lių sankryža; toliau kelias 8 — 
Nordfield Rd. __ kelias 43 —
Aurora Rd. — kelias 175 — 
Richmond Rd. iki E. ir M. Kar
nėnų sodybos. Sodyba randasi 
apie 200 jardų už Solon-Rich- 
mond Rd. sankryžos, kairėje pu
sėje.

II. Iš St. Claire Avė.: Iš St. 
Claire Avenue važiuoti 105 St. 
iki Carnegie Avė., (sukti kai
rėn) truputį pavažiavus Carne
gie Avė., toliau važiuoti Farhill 
Rd. — East Blvd. iki Kinsman 
Rd., o toliau važiuoti pirmam 
plane nurodytais keliais iki Kar
nėnų sodybos.

III. Iš Euclid Beach Parko: 
152 Street — Ivanhoe Rd. iki 
Euclid Avė. -(sukti dešinėn), 
truputi pavažiavus Euclid Avė. 
važiuoti Noble Rd. (sukti kai
rėn), toliau važiuoti Warrens- 
ville Center Rd. iki Van Aken 
kelių sankrižos, o iš ten keliauti 
pirmam planę nurodytais keliaiu 
iki Karnėnų sodybos.

IV. Iš Wiloughby ir Euclid: 
Kelias 175 — Richmond Road; 
šitas kelias prasideda nuo Eu
clid Avė. prie 260 E. St. ir eina 
iki Karnėnų sodybos.

Pastaba: Kinsman Road pa
siekiama taip pat 55th St., 79 
St. ir kitomis paralelinėmis gat
vėmis.

LANKĖSI L. N. KARO . 
INVALIDŲ VADOVYBĖ

Rugsėjo mėn. 6-7 dienomis 
Clevelande lankėsi L. N. Karo 
invalidų valdybos nariai: Br. 
Tvąrkūnas, J. Kiaunė ir A. Al- 
gelis. Taip pat Jankėsi ir inva
lidų šalpos komiteto pirminin
kas prof. J. Puzinas su ponia.

ARKLIŲ LENKTYNIŲ 
INTERESANTAMS

Penktadienį 2 vai. atsidaro 
pertvarkyta Thistle Down arklių 
lenktynių vieta. Lenktynės tęsis 
44 dienas per kurias bus laimėta 
virš $800.000 dovanomis. Vieta 
yra prie Northfield Rd. (Route 
8) ir bus galima nuvykti iš 
miesto centro autobusais.

VYT. ALSEIKA
rugsėjo 3 d. išplaukė į Europą. 
Sėsdamas į laivą per Dirvą siun
čia visiems clevelandiečiams ge
riausius sveikinimus. Rugsėjo 11 
d. jau bus Europoje.

BUVO IŠVYKŲ DAUG 
CLEVELANDIĖCIŲ

Švenčių proga daug cleveląn- 
diečių buvo išvykę į kitus JAV 
miestus ir Kanadą. Ypač daug 
buvo Chicagoje, kur vyko spor
to šventė. Bet taip pat ir Cle
velande nemažai viešėjo svečių 
iš kitų miestų.

PERSIKĖLĖ 1 CLEVELANDĄ
Gerardas Juškėnas su šeima, 

persikėlė iš Bostono pastoviai 
gyventi j Clevelandą.

NEO-LITHUANAMS
rug-Pranešama, kad 1953 m.

sėjo mėn. 12 d. (šeštadienį) 7 
Vai. 30 min. vakaro kviečiama 
sueiga 7416 Linwood Avė. (J. 
Gaškos bute). Prašomi visi col- 
legos atvykti.

Valdyba

SVEČIAVOSI CLEVELANDE

PAKEITIMAI LIETUVIŲ 
RADIJO PROGRAMOJE

Lietuvių Radijo Klubo narių 
ir visuomenės pageidavimu lie
tuviškoji radijo programa nuo 
rugsėjo mėn. 12 d. pradedama 
naujoje,

WDOK stoty, banga 1260 
kiekvieną šeštadienį nuo 7:45 
iki 8:30 vai. vak.

Iki šiol Lietuvių radijas, 
įsteigtas Jaun. Nasvyčio, talki
ninkaujant Kęst. Šukiui ir Ba
liui Auginui, ištisus ketverius 
metus dirbo iš WSRS stoties, 
14190 banga.

Dabar Lietuvių Radijo Klubas 
duos praplėstą 45 min. progra
mą, kurios jokia kita stotis ne
bekliudys. Ją galės išgirsti ir 
kaimyniniuose miestuose gyve
nantieji lietuviai ir žymiai pa
togesniu laiku — šeštadienių va
karais.

Tikimasi, kad lietuvių reika
lui veikiantis radijas bus ir to
liau lietuvių suprastas ir remia
mas. Visais reikalais prašoma 
kreiptis į Klubo valdybos pirm. 
Juozą Stempužį, tel. SW 5-1900; 
programos vedėją Balį Auginą, 
tel. CĘ 1-5904 arba į reikalų ve
dėją Vacį Rocevičių, tel. RA 
1-9936. Radijo klubo valdybos 
adresas: 1319 E. 89 St., Cleve- 
land 6, Ohio.

A

PASKUTINĖ GEGUŽINĖ
Lietuvių Radijo Klubas ge

gužinių sezonui užbaigti kvie
čia visus į Naujosios parapijos 
sodą šio mėn. 20 d., sekmadienį, 
2 vai. p. p. Gegužinės dalyviams 
bus išpildyta įvairi programa: 
vaidinimas, kupletai, Clevelando 
aktualijos, dainos, šokiai ir ki
tos pramogos iki vėlyvo vakaro. 
Nepamirškime ir dalyvaukime!

LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS 
pirmasis tomas jau išspausdin
tas, ir įrišus, tuoj bus siuntinė
jamas prenumeratoriams. Pre
numeratoriai, pakeitę adresus, 
prašoma pranešti gen. atstovui 
Clevelande IV. Rocevičiui, 1319 
E. 89 St., tel. RA 1-9936.

Leidykla kviečia clevelandie- 
čius jungtis į prenumeratorių 
eiles. Visas informacijas galite 
gauti pas gen. atstovą, Spaudos 
kioske ir Dirvoje.

Pas Karpius Darbo dienos 
šventės proga trejetui dienų vie
šėjo Kurpiaus brolio Antano sū
nus — Pranas iš 'Mihvaukee, 
Wis.,į su savo sužadėtine. Tai 
buvo jų pirmas atsilankymas 
Clevelande. Pranas atitarnavo 
U. S., marinuose, užjūrinėje.tar
nyboje, praleidęs daug laiko Pa- 
cifiko vandenyse.

PARDUODAMI NAMAI

su

PARDUODAMAS 6 
KAMBARIŲ NAMAS 

baldais. Viskas parsiduoda už
$5,500. Netoli Euclid Beach.

Kreiptis: P. J. Keršis
Telef.: MA 1-1773

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS 
VYRUI

1319 E. 89 St., telef.: RA 
1-9936. Galima su ir be užlai
kymo. Skambinti ar pasikalbėti 
po 5 vai. kasdien.

PARDUODAMAS NAMAS
East 90 — Superior, 4 butų 

namas. 5 kambarių kiekvienas. 
Pajamos $170 mėnesiui. Geras 
pirkinys. Kaina $16.500.

H. J. Underwood, Broker 
GA 1-6029

Netoli Dirvos redakcijos, gera 
vieta bizniui, taip pat ir gyve
nimui. Tinka gydytojui ar kitam 
įvairiam .bizniui.

*

Dviejų šeimų, prie Superior, 
East 94 St. Gaso šildymas. La
bai geram stovyje.

Ray Nausneris
UL-1-3919 LI 1-9216

11809 St.zClair

GERA TELEVIZIJA — PIGIA 
KAINA

Naujausias 1954 metų mode
lio, 21 colių televizijos aparatas 
su vieniems metams garantija 
ir visais taksų mokesčiais pas 
mus kainuoja tik

' $195.70
SKAMBINKITE HE

ir mes jums nemokamai pade
monstruosime televizijos apara
tą Jūsų namuose. Arba užeikite į 

C. & F. InternaMonal Stores 
6113 St. Clair gatvė

1-8602

J

REMKIME SAVĄJĄ PRAMONĘ!
• ' •

Lietuvių bravoro "Baltosios Meškos" alus, gamina
mas vien tik iš miežių su importuotais bavariškais apy
niais, gaunamas Clevelande. . .

REIKALAUKITE VISUR "BALTOSIOS MEŠKOS" ALAUS.

Dėl užsakymų prašoma skambinti telef.: EX 1-9587 
arba GA 1-0503.
i Urmo sandėlys — Crystal Distrib. Co.', Ine., 3341

, (36)
1

Superior Avė.

transliuoja sukakties minėjimą ir programos atidarymą

naujoje stotyje.

Tradicinė Radijo Klubo GEGUŽINĖ įvyksta š. m.

rugsėjo 20 d. 2 vai. p. p. Naujosios Parapijos sode.

REMKIME LIETUVIŲ RADIJĄ!

DALYVAVO PSICHOLOGŲ 
SUVAŽIAVIME

Clevelande įvyko 61 metinis 
Amerikos Psichologų Draugijos 
suvažiavimas. Jame dalyvavo 
vienintelis lietuvis — Dr. Vyt. 
Bieliauskas iš Richmond Prof. 
Instituto. Ta proga svečias lan
kėsi ir Dirvos redakcijoje^

LIETUVIŲ SALĖ
parengimų sezoną pradeda spa
lio mėn. 11 d. Lietuvių Radijo 
Klubo vakaru.

CHICAGOS VYRŲ CHORAS IR 
SOL. ST. BARANAUSKAS

NAMŲ REMONTAS, DAŽYMO 
BEI DEKORAVIMO DARBAI

I I ■ •

»

REIKALINGA

PIX BEVERAGE
45 rūšių alaus — visoki gaivi

nantieji gėrimai, 
vynas ir šampanas 

(prancūziškas) 
Turime Baltos Meškos alų. 

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

trečiadieniais iki 1 vai.
6903 Superior Avė. EX 1-3311

LANKYKITĖS SAVO KLUBE’

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

NAUJA REAL 
ESTATE ĮSTAIGA

Clevelando ir apylinkių lietu
viams pranešama, kad atidaryta 
nauja, lietuvio vedama Real 
Estate įstaiga — 7032 Wade 
I’ark Avenue.

z Siuvimo mašinų operatoriai- 
ės. Patyrę. Alga už akordinį dar
bą. Pastovus darbas.

Nona-Lon Ine.
632 W. St. Clair (39)

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS
Kambarys vienam asmeniui, 

tremtinių šeimoj. Kreiptis: 
CE 1-6658

Kiekvienas gaus greitą ir tei
singą patarnavimą. Todėl turin
tieji ką parduoti ar mainyti, no
rintieji namus ar ūkius pirkti, 
kreipkitės:

wai|e park realty 
7032 Wade Park Avė. 

Tel. HE 2-2922
Namų telefonas: EV 1-1952 š
Savininkas A. Kazakevičius

(36)

ON YOUR 
SAVINOS

WE WELCOME YOUR SAVINGS
minim uotu otrosn insuung ccvcutkni

kviečiami Ateities Klubo, duos 
pirmąjį savo koncertą Clevelan
de spalio mėn. 25 d. WHK sa
lėje, 5000 Euclid Avė., kur įvy
ko ir Dainavos ansamblio kon
certas. Lietuvių vyrų choras, 
kuriam vadovauja muz. Br. Jo
nušas, turi per 40 choristų ir 
platų repertuarą. Akomįioniato- 
rius muz. Aleksandras Kučiūnas.

KORTA VIMO VAKARAS
Moterų Labdarybės Draugija 

rugsėjo mėn. 18 d., penktadienį, 
7:30 vai. vakaro, Naujosios pa
rapijos salėje, rengia kortavimo 
vakarą. Bus durų laimėjimas ir 
stalų dovanos. Pelnas parapijos 
bažnyčiai.

atliekami sąžiningai, greitai ir 
pigiai. Kreiptis: V. Riekus, tel. 
HE 2-9683 (vakarais nuo 6 iki 
11 vai.) arba — 1505 Addison 
Rd.

TALIS STUDIO
dabar jūsų kaimynistėj 

7106 Superior Avė. 
Tel. HE 2-0144

Bet kuriuo laiku, bet kokios 
rūšies foto patarvimas Jums. 

Modernūs portretai, vestuvių, 
'ikllmių, valkų ir kitos nūs-
*»au*os.

FOTOGRAFIJOS MEISTERIS

Europinių žurnalų ir filmų 
žvaigždžių fotografas, dabar 
CLEVELANDE.

Pirkit Das savus
Amžinai nerūdijančio plieno

■ virimo puodus dabar gali
ma užsisakyti ir išsimokė
tinai. Mažas komplektas 4

■ dol. didelis 8 dol. mėnesiui.
Be nuošimčių.

VYTAUTAS PAŠAKARNIS 
Cleveland Lustre Craft Co. 

1219 East 61
Tel. EN 1-7770

Nemokamas dempnstravf- 
’’ mas.

Priimami užsakymai.

LIETUVIAI DAŽYTOJAI 
DEKORATORIAI

menininko priežiūroje darbus at
lieka greitai ir sąžiningai.

Namų dažymą ir vidaus deko-' 
ravimą duoda metams išsimokė- 
jimui.

Kreiptis telefonu: EX 1-4245

65-TA METINĖ CLEVELANDO

MAISTO „ PARODA
namų

Virš 100 maisto ir namų
’ ruošos eksponatų.

BRUCIE WEIL
6 metų garsenybė 

ir
THE THREE»SUNS
East Ohio Gas Co. 

kepimo konkursas kasdien 
Kiekvieną dieną nuo I iki II vai.

(įskaitant sekmadieni)

PUBLIC HALI RZ'„10

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.

VISI BANKINIAI REIKALAI
Atsilankę Lietuvių Banke galit atlikti iš karto daug 

reikalų ir sutaupyti laiko.
Čia galit gauti paskolas pirkimui, pagerinimui ar 

namų taisymui, pirkti čekius, užsimokėti už gasą, elektrą 
ir kitokias sąskaitas, sigyti kelionių čekius, čia galima 
pirkti JAV taupymo bonus.

Taupytojai už indėlius nuo liepos mėn. 1 d. gaus 
2'/2%.

Bankas baigtas remontuoti, padidintos patalpos ir 
labai patogus klijentams.

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

THE SUPERIOR SAVINOS 
AND LOAN ASS’N.

6712 Superior Avė. HE 1-2198
Cleveland, Ohio

GERESNIŲ Namų Statytojai 
pasirenka MONCRIEF 

ŠILDYMĄ ir ORO VENTILIACIJĄ

■

SUOPIS FURNITURE
Visokių rūšių baldai ir elektriniai bei kitoki reikmenys 

virtuvei ir kiekvienam Jūsų buto kambariui
ŽEMOS KAINOS — MALONUS PATARNAVIMAS

6921 Wade Park EX 1-0911
Patogi vieta apsipirkti lietuviams naujakuriams 

lietuviškoje krautuvėje

I. J. S A M A S , JEWELER
Šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai

Laikrodžių taisymas. Brangenybės. įvairus dovanų 
pasirinkimas.

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

tesaką Barat tas satsBtesKatsiriaBafesssa

LEIMON’S CAFE

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

Įvaitūs valgiai, šeštadieniy vakarais šokiai griežiant 
geram orkestrui

KE 1-9737

P J KERSIS
609 Society for Savings Bldg.—Cleveland, Ohio

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

kitės j mane, gauBia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimu jvai- 
riuose apdraudos-insurance reikaluose.

Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildymą/ 
garantuojama. Kreipkitės j mano telefonu arba asmeniškai.

Pilnai padengta apdrauda UTah 1-4515

WM DEBBS PAINTING CO.
WM. DEBESIS

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

VVilkelis Fanerai Home
Valdžios pripažinta laidotuvių direktorė 

Aldona Wilkelis - Wirby
Pilnas laidotuvių patarnavimas

—HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS—

6202 SUPERIOR AVĖ. HEnderson 1-9292

JAKUBS & SON
FUNERAL HOME

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
u

■

Della E. Jakubs & William J. Jakubs
Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai

c

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



>

pasakius, <lu Vokieti-

..................-......_s at- 
mieste, kuris įeis į 
laikų Lietuvos istorL

■ ■

Prašau atsiųsti M. K. Čiurlionio pianų kūrinių plokštelę.
Vardas-ir Pavardė .. ........

■ Tikslus adresas:..... :.......
Egz.. skaičius: Lietuviii k

anglų k. .
Pridedu ....... (čekių, pašto perlaida)

Parašas: '

Redukcijos ir administracijos adresas — DIRVA, 1272 East 71 St., Cleveland 3, Ohio. — Telefonas: HEnderson 
l-G.'Mt. Redaktorius Balys GAIDŽIŪNAS (buto telefonas: GArfield 1-7406).

(Mū$ų bendradarbio Šveicarijoje)

Grįždami iš savo atostoginės jo buvęs "laikinąja Lietuvos 
kelionės po vakarų Europą, už- sostine”... 
sukome j Vokietiją, kur aplan- 
kėffle'mūsų bičiulį Tomą šidiškį.

'P. Šidiškis eina atsakingas pa
reigas mūsų tremties meto įstai
gose. Jis yra Lietuvių Tautinio 
Sąjūdžio atstovas
Lietuvos Išlaisvinimo Komitete| čiam teko vėl skubėti į posėdį.

P. Šidiškis nuvežė mus į savo 
gyvenamąją vietą Traifelger, 
netoli Reutlingeno, 800 metrų 
augštumoje,. iš kurio matosi 
nuostabus vaizdas j žavingas 

Vyriausiame j vietovės augštumas. Jam pa-

(VLJKe), jis įeina j Vykdomąją j Tad, pasilikę vieni, turėjome lai- 
Taryb-a, kurioje jam pavestos j 
svarbios Tautos Fondo valdytojo 
pareigos, jis yra Lietuvos Rau
donojo KryžiaOs vicepirminin
kas. P. Šidiškis tarnybiniais rei
kalais gana dažnai atvažiuoja į 
Šveicariją, tad tenka su juo pa
simatyti ir pasikalbėti. Kiekvie
ną kartą išgirsdavome tą patį 
klausimą: "Tai kada gi apsilan
kysi pas mane?”.

Šį kartą, būdami Vokietijos 
pašonėje, pagaliau galėjome pri
imti pakvietimą. Iš Saaro kraš
to, kuris buvo paskutinis mūsų 
kelionės etapas, pasukome į 
Reutlingeno pusę ir po astuonias 
valandas trukusios kelionės at
sidūrėm ą 
naujausių 
ją.

Tikriau
jos miestai yra ypatingai susiję 
su mūsų tremties gyvenimu: 
Pfullingerie, kur lietuvių bičiu
lio — prancūzų generolo RA 
Schmittleino, savo laiku gyve
nusio Lietuvoje, užtarimo dėka 
buvo rekvizuoti keturi namai ir 
juose įkurdinta VLIKo būstinė. 
Toje pat nąmų grupėje apsigy
veno didžioji VLIKo narių dalis, 
tad čia buvo tikra laisvinimo or
ganų būstinė. Tarp kita, vienas 
butas atiteko ir kolegai B. Gai- 
džiūnui, dabartiniam "Dirvos" 
redaktoriui, kai jis buvo VLIKe, 
o vėliau ir Vykdomoje Taryboje.

Tais laikais, kai tremtinių 
dauguma buvo susispietusi Va
karų Vokietijoje, šimtai tautie
čių įvairiais reikalais yra lan
kęsi tremties ''sostinėje” arba, 
kaip žmonės sakydavo, "Vlikin- 
gene", tad daugeliui skaitytojų 
Pfullingenas yra gerai pažįsta
mas. Miestelis, kaip ir kitos to
kio dydžio Vokietijos vietovės, 
nieku ypatingu nepasižymi. Bet 
jis turėjo vieną ypatingą nepa
togumą, būtent, privažiavimo 
sunkumus. .Jeigu jau ir Reutlin- 
genas yra nuošaliai nuo didžių
jų centrų, tai Pfullingeno padė
tis yra dar blogesnė, nes norint 
pasiekti šį miestelį tenka pasL 
naudoti kaipo susisiekimo prie
mone net tramvajum. Visa tai 
gaišindavo laiką, tad jau anks
čiau teko girdėti balsų, jog rei
kią keltis kitur. Kai Vykdomo
sios Tarybos priešakiu atsisto
jo prof. Karolis žalkauskas, sa
vaime senas projektas buvo pa
galiau įgyvendintas ir štai trem
ties meto "sostinė” jau kuris 

. laikas iškeldinta j Reutlingeną.
' P. Šidiškis aprodė' mums ir 
senąją "sostinę”. Miestelio' pa
baigoje, .atsigręžę j laukus, stūk- 

• so.keturi namai, kurie kelerius 
metus buvo priglaudę visą eilę 
mūsų tremties meto vadovauja
mų asmenų ir patį VLIKą bei 
Vykdomąją Tarybą, i šiandien 
tiktai vienas VLIKo pirmininkas 
prėl. M. Krupavičius pasiliko gy
venti savo ankstyvesniame bu
te. šiaip' gi Pfullingenas nusfo-

ko pasigrožėti gamtovaizdžiais, 
juoba, kad pasitaikė saulėtas po
pietis. Iš čia matosi kalnas su 
pilimi, kuri yra susijusi su mū
sų tėvyne. Būtent, pilis priklau
so kunigaikščiui Urachui, ku
riam buvo lemta pasidaryti Lie
tuvos karaliumi Mindaugu Ant
ruoju. šis trumpas Lietuvos nau
josios istorijos epizodas buvo 
savo laiku sukėlęs mūsų politi
niame gyvenime daug ginčų. Tuo 
klausimu suvartota daug rašalo 
ir pasakyta šiurkščių žodžių. 
Bet, kaip ten bebūtų, buvo įdo
mu bent iš tolo pamatyti me
džioklinę pilį, kuri dar ir šian
dien tebėra kunigaikščių Ura
chų' giminės nuosavybėje. '

Mūsų šeimininkas T. Šidiškis 
iš posėdžio tegrįžo apie vidunak
tį, o kitą rytą kartu nuvykome 
j naująją "sostinę”, Reutlinge- 
ną, kur aplankėme VLIKo bei 
Vykdomosios Tarybos būstinę. 
Šios įstaigos yra įsikūrusios Lie
tuvos Raudonojo Kryžiaus pa
talpose, kurias, greičiausia, irgi 
nemaža "Dirvos” skaitytojų at
simena. Pirmą augštą užima res
toranas ("Zum Schlachthaus”), 
o mūsų įstaigos nuomoja patal
pas antrame, augšte. Tiek įėji
mas, tiek pačios patalpos bei jų 
įrengimas, atrodo gerokai kuk
liai.

Nepaprastai apsidžiaugėme, 
kai ankstį rytą kaipo pirmą su
tiktą lietuviškųjų įstaigų vei
kėją galėjome pasveikinti Vik
torą Gailių, su kuriuo mus riša 
maloni! pažintis dar iš Klaipėdos 
laikų. P. Gailius tremtyje dau
giausia veikė Lietuvos Raudo
najame Kryžiuje; jis yra vy
riausios valdybos narys ir jos 
reikalų vedėjas, o paskutiniuoju 
laiku jo veikla susijusi ir su 
Tautos Foųdu. šių eilučių auto
riui V. Gailius iš ankstyvesnių
jų bendradarbiavimo ir bendra
vimo laikų pasiliko atmintyje

kaipo šviesus asmuo, tad po 
daugelio* metų susitikus nestigo 
kalbų bei atsiminimų. Taip be
sikalbant, pasirodė ir naujų Ma
žosios Lietuvos žmonių: visada 
kupinas energijos VLIKo Infor
macijos Tarnybos valdytojas M. 
Gelžinis ir atostogų 'metu "El
tos” redaktorių pavaduojąs žur
nalistas H. J. Jakužaitis, su ku
riais irgi esame seni pažįstami. 
Pagaliau susipažinome su kitais 
Vykdomosios Tarybos bendra
darbiais Jaks-Tyrium ir Luko
šium bei bendradarbėmis, kurių 
tarpe sutikome pažįstamų iš tar
nybos laikų Lietuvos pasiunti
nybėje Berlyne ir Lietuvos Te
legramų Agentūroje "Eltoje” 
Kaune.

DIRVA

ZINAI?
New Yorko Idletvild aerodro

mas yra didžiausias pasauly. Jo 
plotas —■ 4900 akrų arba bemaž 
2000 hektarų.

•

Toronto mieste, Kanadoje, 1C 
dolerių .pinigine bauda baudžia
mi tie auto mašinų vairuotojai, 
kurie savo jausmus viešai išreiš
kia nepadoriais žodžiais, papras
tai tariant__ keikiasi.

*

Tokio miestas, Japonija, turi 
per 2000 pirčių, kuriose kasdien 
maudosi'. į virš miliono japonų. 
Taigi išeitų, kad kiekvienas 
miesto gyventojas maudosi kas 
antrą dieną. Maudomasi tokia
me karštame vandeny, kad.karš
tį vargiai pakeltų kitos tauty
bės žmonės.

Ryšium su karštų maudynių 
pamėgimu primenamas faktas, 
kad Japonijoj beveik nežinomas 
reumatizmas.

¥

Kas dvi minutės Amerikoje 
sudega.,, vienas namas. New Yor- 
ke kas dvylika minučių įvyksta 
gaisras.

Bet teko iš mielų tautiečių 
tarpo netrukus skirtis, nes T. 
Šidiškis, kuris tvarkė mūsų vieš
nagės programą, užtai užsitar
naudamas "boso”, vardą, ragino 

'sėstis į automobilį ir vykti pas 
Joną Norkaitį, VLIKo narį ir 
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
pirmininką, gyvenantį gerą ke
lio galą į šiaurės rytus nuo 
Reutlingeno. Automobilyje jau 

‘buvo užėmę vietas Vykdomosios 
Tarybos' pirmininkas .prof. K. 
žalkauskas ir Laisvosios Lietu
vos Komiteto pirmininkas V. 
Sidzikauskas, prieš 'kelias die
nas atvykęs iš Amerikos. Ka
dangi ir K. žalkauskas yra pa
lyginti neseniai atvažiavęs iš 
Jungtinių Amerikos Valstybių, 
tai abu pirmininkai greit gavo 
"mūsų amerikonų” pavadinimą. 
Dar trumpai užsukę pas K. Žal- 
kauskienę, kuri tik neseniai bu
vo grįžusi iš ligoninės ir dar, 
deja, ne visiškai buvo atsigavu
si po ligos, leidomės į kelionę^ 
pravažiuodami pro miestus, ku
riuos mūsų tremtiniai gerai pa
žįsta, kaip antai Nuertingen, 
Fellbach, Feuerbach, Cannstatt, 
Stųttgart ir t.t. Apie vidudienį 
pasiekėme Mergentheimą, žino
mą savo gydomaisiais vandeni
mis, bet mums, lietuviams, įsi
dėmėtiną tuo, .jog čia užbaigė 
savo amžių viena kryžiuočių or
dino šaka. Dar ir šiandien ant 
šios vietovės rotušės' sienos ka
ba šios liūdnos atminties insti
tucijos herbas.

P. Norkaitis gyvena Mergent-

*
Brooklyno vietovardis aptin

kamas devyniolikoje Amerikos 
valstybių.

o
Rekordinį keleivių skaičių per 

Atlantą vienu sykiu perplukdė 
garsasis ”Queen Mary” laivas.

heimo kurorto pašonėje, Igers- 
heime, kur turi savo plytinę. 
Jos gamybos pajėgumas, anot J. 
Norkaičio,. siekia pušę Palemono 
plytinės produkcijos. Buvo itin 
malonu pasisvečiuoti pas Nor- 
kaičius. Ponia Norkaitienė pa
vaišino tokiais grynai lietuviš
kais garimais .pietumis, kokių 
daug metui nebeteko ragauti.

Jaukios.ivalaridos praėjo labai 
greit. Kitą 'dieną teko ruoštis 
kelionei atgal ir atsisveikinti 
malonią šeimininkę, palinkint jai 
geros sveikatos, ir J. Norkaitį, 
kuris savo sumanumo ir nepa
laužiamos ^energijos dėka pajė
gė sukurti, svetimame krašte di
doką pramonės įmonę. Palikę 
"amerikonus” (žalkauską ir Si
dzikauską) jų viešbutyje, vėl sė
dome į automobilį ir T. Šidiškis 
mus nuvežė į stotį. •

Po bevėik dešimties valandų 
kelionės traukiniu pasiekėme 
Šveicarijos pasienį ir, pravažia
vę pro Schaffhauseną ir šalia jo 
šniokštantį garsųjį Rheino 
krioklį, pagaliau vėl sugrįžome 
į namus, ' kupini įspūdžių, ku
riais teksįmisti darbo dienų pil
kumoje iki kitų metų atostogų. 
Pabendravimas su Lietuvos lais
vinimo organų vadovaujamais 
asmehimiš ir pasikeitimas nuo
monėmis'1 paliko neišdildomų 
įspūdžių. A. G.
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šešios JAV indėnės, laimėjusios konkursą atvyko į IJol!ywoodą filmos debiutui.

lės miego tablečių dozės.
¥

Didžiausias leidžiamas greitis 
Danijos keliuose iki šiol buvo 
75 km. (47 mylios) j valandą. 
Neseniai ši greičio riba panai
kinta. Vadinas, važiuok, kaip no
ri.

metu 
tokių

laikas

*
Pagal Amerikos gyventojų su

rašymo įstaigos (Census Bu- 
reau). nuostatus, vyras, kol gy
vas, yra šeimos galva. Net tuo 
atveju kai vyras yra nedarbin
gas, ir žmona savo uždarbiu iš
laiko visą šeimą.

Tai buvo dar karo metu, 1944 
metų vasarą, kai minėtas laivas 
nugabeno iš Amerikos Europon 
15.200 karių.

♦
Supermarketu gali vadintis 

tokia maisto produktų krautu- 
I ve, kurios metinė apyvarta vir
šija pusę miliono dolerių.

Tvirtinama, kad šiuo 
krašte esą apie 12.000 
krautuvių.

¥ '

Standartinis Amerikos
įvestas 1861 metais. Iki to, kiek
vienas didesnis miestas turėjo 
savo, daugiau ar mažiau prie 
saulės pritaikyta laiką.

¥

Didžiausias pasaulio namas, 
Empire Statė Building, per me
tus gauna tiek pajamų: 9 milio- 
nus dolerių nuomos, viėną mil. 
sumeta turistai, atvykstą j 86-joj 
augšto platformą pasigrožėti paėmus, 
New Yorko vaizdu ir pusę mil.; gyvybių, nei žemės ūkis.

¥

Patenkinta karvė duoda dau
giau pieno, nei blogai nusiteiku
si. Danai bene pirmieji, šalia ge
ro pašaro, aprūpino savo karves 
šviesiais ir švariais tvartais bei 
"apsiaustais” žiemą. Dabar -da
nai gavo pasimokyti iš^ tūlo 
Amerikos ūkininko, kuris mu
zikos pagalba padidino karvių 
pieningumą.

¥

Buvusio Hitlerio užs. reikalų 
ministro, pakartojo J. von Rib- 
bentrop našlė ištekanti už 20 
metų jaunesnio, buvusio ameri
kiečio kareivio.

Kas para Amerikos žemės 
ūkyje įvyksta 45 mirtingos ne
laimės. žemės ūkio darbininkų 
profesija esanti pati pavojin
giausia. Net sprogstamosios me- 

| džiagos pramonė, proporcingai 
pareikalauja mažiau

kasmet moka teleyizijos stotis! 
už leidimą ant dangoraižio sto
go laikyti' siunčiamąją anteną 
(kuri, tarp kitko, yra 205 pėdų 
arba apie 70 metrų augščio).

¥

Vokiečiai kasmet suvalgo 150.- 
000 arklių patys ir dar 25.000 
arklių mėsai parduoda kitiems 
kraštams, kaip Belgijai, Olan
dijai, Italijai, Prancūzijai ir 
Šveicarijai. Arkliena ir ypatin
gai su jautienos priemaiša paga
mintos dešros daugiausia per
kamos neturtingųjų.

Anglijos gyventojai praėju
siai metais suvalgė 59.000'ark
lių.

¥

Tais atvejais, kai baltųjų pa
saulyje su Sveikinimais siunčia
ma gėlių puokštė, japonas nu
siųstų žuvų pintinę.

¥

Sektinator vadinasi naujai 
Austrijoje išrastas aparatas, 
per kurį pervarytas pienas ne- 
besurūgsta.

¥

Futbolo ir kitokių rungtynių 
metų Argentinoje dažnai susi
peša ne tik žaidėjai tarpusavy 
ar su teisėju, bet ir entuziastin
gi žiūrovai, šalia jau egzistavu
sio žaidėjų ir teisėjų privalomo 
draudimo, neseniai įstatymo ke
liu įvestas privalomas ir žiūro
vų gyvybės draudimas. Pirkda
mas bilietą į rungtynes, argen- 
tinas kartu gauna ir draudimo 
kortelę, Jei įvyktų kokia nelai
mė ir sporto entuziastas nebe
pareitų iš rungtynių namo, na- , , 
miškini gautų iki 1600 dolerių.

¥
> *•

Amerikos darbininkų sąjun
gos (unijos) šiuo metu turi 17 
milionų narių.

¥

Denverio mieste neseniai su
degė mokyklos pastatas. Dėl to 
gaisro džiaugėsi ne tik miesto 
valdyba, bet ir visi miesto gy
ventojai. Mat, mokykla buvo 
rasta nebetinkama naudoti, ir 
jau buvo pastatyta nauja. Se
noji mokykla būtų tekę sugriau
ti ir už tai sumokėti 42.000 do
lerių. Gaisras ne tik, sutaupė 
griovimo išlaidas, bet dar atnešė 
gražią draudimo premiją. Vr.

kai-Pasitarimas Korėjos reikalais, įvykęs Washingtone,- aptaria konferencijos, vietą ir-laiką.' Iš 
rėš: Silvercruys— Belgijos ambasadorius, Roger Makins — Anglijos ambasadorius, You Chan 

Yang — Pietų Korėjos ambasadorius ir Valstybės, sekretorius J. F. Dulles.

1 f ' !
j .'3?-

¥

Šimtakojis (vokiečiai jį vadi
na tūkstantkoju) iš tikrųjų turi 
278 kojas.

¥

Skruzdėlės paneša svorį 3000 
kartų didesnį už savo kūno svo
rį. Jei žmogus turėtų skruzdėlėti 
palyginamąją jėgą, jis turėtų 
panešti du garvežiu.

¥ ’

Vienas žaibas "sunaudoja” 
tarp 20 ir 30 milionų voltų elek
tros energijos.

¥

Dažniausiai pasitaikąs JAV 
moteriškas vardas yra Ona. An
troj vietoj seka Marija.

¥

•Saulė esanti 360.000 sunkes
nė už žemę.

Šių metų audros Amerikos 
draudimo bendrovėms jau kai
navo 200" milionų dolerių.

¥

Čikagos Robert Jlilton viešbu
tis su ,3000 kambarių esąs di
džiausias pasaulyje.

¥

• Milžiniška Grand Centrai ge
ležinkelio stotis New Yorke yra 
požemy. Tačiau žemiau jos, 100 
pėdų (apie 30 metrų) nuo žemės 
paviršiaus, dar yra-elektros jė
gainė, kuri aprūpina srove pa
čią stotį ir gretimus' dangorai- 
,žius. ši jėgainė yra-didžiausia' 
požeminė pasauly.
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amžiams užmiega nuo .per dide-

ČIURLIONIO PIANO KŪRINIŲ 
PLOKŠTELĖ

Amerikos Lietuvių Bendruomenės Clevelando apylin
kės rūpesčiu išleidžiama1 M. K. Čiurlionio žymesniųjų piano 
kūrinių plokštelė (recordas). Plokštelėje yra žinomo mūsų 
pianisto Andriaus Kuprevičiaus (skambinti šie M. K. Čiur
lionio kūriniai: Muzikos bruožai, Trys preliudai, Noktiur
nas. ir liaudies dainos "Bėkit bareliai” variacijos.

Minėta plokštelė pasirodys rinkoje rugsėjo mėn. pa
baigoje. Ją gamina žinoma R C A "Victor” firma. 
Plokštelės (long playing 33>/j RPM) kaina su pašto išlai
domis Š. Amerikoje ir Kanadoje — 5 dol.

Plokštelė įdėta į atitinkamą voką papuoštą iš vienos 
pusės paties M. K. Čiurlionio grafika, iš kitos — pianisto 
A. Kuprevičiaus nuotrauka. Taip pat voke yra ir trumpos 
abiejų menininkų biografijos. Dalis plokštelių ir vokų turi 
tekstą lietuvių kalba, kita dalis — anglų.

Išleisdama šią plokštelę ALB Clevelando apylinkė nori 
prisidėti prie lietuviškos kultūros ugdymo ir jos garsinimo, 
nes M. K. Čiurlionio kūryboje atsispindi lietuvių tatitos dva
sia išaugusi'ir giliai susijusi su mūsų gimtuoju kraštu. To
dėl įmonės, organizacijos ir pavieniai asmenys prašomi pa
dėti šią plokštelę platinti arba bent ją įsigyti.

Visos informacijos platintojams suteikiamos šiuo ad
resu: Mr. J. Nasvytis, 771 East 91 St., Clęveland 8, Ohio.

■ Norintieji įsigyti šią plokštelę siunčia šią atkarpą:


