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vvashingtonas - Bonna - Londonas

Korespondencija iš Europos
Prieš savaitę vienoje Vakarų atsiliepė vokiečių tautai. Nors plaukusi savotiška nacionalistų 

Vokietijos federalinės respubli
kos valstybėje, šlezvige-Holštei- 
ne, vykb rinkimai į vietinį par
lamentą. ši pačioje šiaurėje, Da
nijos pasienyje esančioji provin
cija, savaime nevaidina Vokieti
jos gyvenime jokio svarbesnio 
vaidmens, o patiems lokaliniams 
rinkimams normaliu būdų ne
tektų skirti didesnės reikšrpės.

Tačiau šį kartą šlezvigo- Hol- 
šteino rinkimai ■ tarnavo kaipo 
savo rūšies barometras, kuris 
turėjo parodyti vokiečių tautos 
nuotaikas. įlugus Europos Gy
nybos Bendruomenės sutarčiai, 
buvo svarbu patirti, kaip vokie
čių masės reaguos į šį senojo 
kontinento atsijungimo nesėk
mę. Tenka atsiminti, kad fede
ralinis kancleris Adenaueris vi
su savo autoritetu dengė susi
tarimą dėl Europos apsijungimo. 
Kai pareitą vasarą vyko rinki
mai į bendrąjį federalinį parla
mentą, kanclerio patraukliausias 
šūkis buvo jo užimtoji pozicija 
užsienių politikas srityje. Jis 
tuomet galėjo nurodinėti j tai, 
kad Vokietija esanti pakelyje į 
besąlyginį įsijungimą j vakarų 
demokratijų frontą, o šios poli
tikos dėka vokiečiai ne tik nuo
stabiai greit atsigavo ūkiškai, 
bet ir sustiprino savo svorį.tarp
tautinėje plotmėje. Dar vienas 
žingsnis — Europos Gynybos 
Bendruomenės jgyvendin i m a s, 
— ir Vokietija atgaus ne tiktai 
visišką valstybinį suverenumą, 
bet ir galės apginkluoti kelis 
šimtus tūkstančių vyrų, kurie 
kartu su kitomis vakarų valsty
bėmis patikrins krašto saugu
mą 1

Prancūzų parlamento atsisa
kymas ratifikuoti sakytą sutar
tį sudavė kanclerio Adenauerio 
politikai skaudų smūgį, šlezvi- 
go-Holšteino parlamento rinki
mai buvo tas rodiklis, iš kurio 
galima“ buvo nustatyti, kaip eu
ropinės politikos nepasisekimas kad Prancūzijoje į paviršių iš-

rinkimai vyko tiktai vienoje ne
didelėje provincijoje, bet rinki
minėje kompanijoje buvo padėti 
ant svarstyklių pirmoje eilėje 
užsienio politikos klausimai.

Rinkimų išdavos parodė, kad 
skaudžiausiai pralaimėjo kaip 
sykis krikščionių demokratų uni
ja, kurios neginčijamas vadas 
yra. kancleris Adenaueris. Tuo 
tarpu kai per federalinio, parla
mento rinkimus prieš vienerius 
metus ši partija gavo 46,1% 
balsų, dabar ji tesurinko 32,2'< 
balsų. Nors ir nežymiai, ją pra
lenkė opozicijoje prieš Adenaue
rio politiką esantieji socialdemo- seniai teigia, esą tenką skaitytis 
kratai, gavę 33,2'. balsų (prieš su faktu, kad sovietai esą Vo- 
metus 26,5'.< ). Abi partijos par- kietijos kaimynai. O ką bekalbė- 
lamente turės po vienodą atsto- bėti apie atvirus komunistus, 
vų skaičių, po 25. Likusios 19 
vietų (bendras mandatų skai
čius. yra 69) pasiskirstė taip: 
pabėgėlių partija 10, laisvieji 
demokratai 5 ir šlezvigo-Holštei- 
no blokas — 4.

Tenka dar pastebėti, kad toje 
provincijoje gausiau gyvenan
tieji danai negavo nė vieno man
dato. Jiems pakenkė naujasis 
rinkimų įstatymas, kad sąrašas, 
nesurinkęs 5'< balsų, neimamas 
dėmesin. Danų mažumą tokia 
rinkiminė aritmetika gerokai 
įskaudino.

Vokietijos politinio gyvenimo 
stebėtojui ne tiek svarbu, kokia 
susidarys vyriausybė šlezvigo- 
Holšteino valstybėje. Didesnę 
reikšmę galėtų turėti tiktai ta 
aplinkybė, kad jeigu ten valdžios 
priešakin atsistotų socialdemo
kratai. jie gautų vieną papildo
mą vietą provincijų parlamente 
(Bundesrat, savo rūšies vokiš
kasis senatas), o tuomet Aden
auerio vyriausybė nustotų 2/3 
atstovų daugumos, kuri reika
linga kai kuriems konstitucinio 
pobūdžio sprendimams. Bet Vo
kietijos šiaurės provincijos rin- 

’kimai patvirtino' būgštavimus.

ir komunistų koalicija prieš Eu
ropos apsijungimą, taigi ir prieš 
prancūzų-vokiečių išsilyginimą, 
paskatins nacionalistines ten
dencijas taip pat Vokietijoje.

Neabejojamai ir Vokietijoje 
imama svyruoti dėl Adenauerio 
pasirinkto kelio tikslingumo, 
žmonės pradeda statyti klausi
mą, ar išganymo tegalima lauk
ti " išimtinai tiktai iš vakarų? 
Savaime suprantama, kad tokio
je vertybių perkainojimo nuo
taikoje susidaro palankesnės 
sąlygos išeiti į viešumą įvai
riems iliuzionistams, kurie jau

s..
1 jHKSb
4 ysKa

A' • t B
Sk

Buvęs Italijos karalius Umberto su žmona Maric Jose atvyko į 
Ženevą, Šveicariją, atšvęsti 50-tą gimtadieinį. Tai yra pirmas kar
tas po šešių mėtų, kad jis praleido gimtadienį su savo šeima. Ne
sutarimas tarp karališkųjų tremtinių atrodo baigėm, kadangi abu 
dalyvavo Graikijos karaliaus'ir karalienės suruoštoj karališkoj 

kelionėj. Umberto ir Mane Jose turi 3 vaikus.

kurie paleido į darbą visą pro
pagandinį gundymų aparatą.

f
Savaime suprantama, kad va

karų demokratijų politikai išgir-1 
do skambutį. Jie taip pat aiškiai 
nusimano, kokios iš viso to po
sūkio gali būti pasekmės. Jeigu 
Prancūzijos parlamentarai vis 
dar galvoja kategorijomis, ku
rios gal turėjo pagrindo prieš 
20 metų, bet kurios nebetinka 
šiandien, tai kitų valstybių at
sakingi' politikai negalėjo užsi
merkti inaujų reiškinių akivaiz
doje. Jie yra įsitikinę, kad rei
kią • imtis skubių ir konkrečių 
žygių, kurie suteiktų tam tikrą 
satisfakciją tai politinei linijai, 
kuriai atstovauja 
Adenaueris. Vokietija 
tauja, bet Paryžiaus 
politika kelia nerimo 
tiek Londone, tiek Washingto- 
ne. Vokietijai reikalinga grąžin
ti valstybinį suverenumą, bet jai 
taip pat turi būti suteikta pro
ga prisidėti prie karinio Euro
pos gynimo.

Jeigu Edeno kelionė, kurios 
metu jis tarėsi su Beneluxo val
stybių, Vokietijos, Italijos ir 
Prancūzijos užsienių reikalų mi- 
nisteriais, buvo laikoma nors ir 
santūriems britams reikšmin
gu, bet vis dėlto eiliniu diplo
matinio aktingumo reiškiniu, 
tai Amerikos Jungtinių Valsty
bių užsienio politikos vairuotojo 
Dulles žaibinė kelionė j Bonną ir 
Londoną sukėlė tikrą sensaciją. 
Amerikos valstybės vyras, be 
abejojimo, tyčia aplenkė Pary
žių, tuo norėdamas pademons
truoti ne tik savo nepasitenkini
mą prancūzų tupčiojimo politi
ka, bet taip pat siekdamas įspė
ti Prancūzijos politikos žmones. 
Atrodo, kad Washingtcino kant
rybė baigia išsekti.

Šiandien dar- neįmanoma kon
krečiai pasakyti, kokių svarbių 
politinių sprendimų išvakarėje 
mes stovime. Po Edeno kelionės 
Londone susirinkę devynių vals
tybių (Beneluxo, Vokietijos, 
Prancūzijos, Italijos, Anglijos, 
USA ir Kanados) užsienių rei
kalų ministeriai svarsto konkre- 
tines priemones, kaip išvesti 
Europą iš akligatvio, j kurį ją 
įstūmė Prancūzijos trumpare
gystė. Klausimas pirmoje eilė
je eina apie Vokietijos suvere
numą ir apginklavimą. Ypač iš 
prancūzų pusės keliama visa ei
lė sąlygų, kurios turėtų suteikti 
garantijų, kad Vokietijoje ne
kils pavojingas Prancūzijai mi- 
litarizmas. šią baimę iš .dalies 
galima pateisinti. Bet tiktai, iš

Europos gynybos organizavi
mas, prancūzams pasipriešinus, 
atsidūrė labai keblioje padėty
je. Visi ankstyvesnieji planavi
mai Maskvos džiaugsmui su
griauti. Dabar, paskubomis, 
Edeno ir Dulles pastangomis, 
bandoma padaryta žalą atitai
syti.

j Londoną susirinko devynių 
valstybių atstovai, bet visų akys 
nukreiptos į Prancūziją. Ne to
dėl į Prancūziją, kad jos dabar
tinė politinė ir karinė jėga būtų 
didelė, bet todėl, kad iki šiol ji 
viena talkino Maskvos užma
čioms — nematyti apginkluotos 
Vokietijos.

Konferencijos išvakarėse vals
tybės sekretorius Dujles įspėjo 
Prancūziją nebežaisti ugnimi, 
gi Edenas pareiškė, kad jis turi 
daug vilties, jog Vokietija per 
ateinančius du mėnesius bus 
įjungta į Europos gynybos ben
druomenę.

J konferenciją atvykęs 
tybės sekretorius Dulles 
turėjo ilgą pasitarimą su 

jnu ir beveik dvi valandas

Vals- 
tuoj 
E.de- 

aiški-
nosi su Mendes-France. Po pa
sikalbėjimo nebuvo padaryta jo
kių optimistiškų pareiškimų. 
Vienok manoma, kad Prancūzi
ja pagaliau supras padėtį ir bus 
surastas visoms devynioms 
stybėms priimtinas planas.
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Keičiasi laikai ir papročiai. Seniau (viršutinė nuotrauka) Venecijos kanaluose važinėjo roman
tikos gondolos žmogaus irklais varomas. Dabar (apatinė nuotrauka) motoriniai laiveliai pakeitė 

aną vaizdą.

"Polish American Journal" 
pavaizduoja, kaip šiuo metu len- 
aų savitarpio nesantaika dar 
daugiau paaštrėjo. Dabar yra iš
ryškėję trys svarbiausi centrai: 
vienas — save laikantis egziline 
vyriausybe su prezid. A. Zales
kių priešakyje, antrasis — lai
kinė Tautinės Vienybės Taryba, 
kuriam vadovauja gen. Anders 
ir kurį remia socialistas Arcis- 
zewskis su aristokratu Raczyns- 
kiu, o tre.čiąjį centrą sudaro len-

Sūijano provincija, esanti 
šiaurės Kinijoje, kaip skelbia 
komunistinė spauda, pagal jos 
gyventojų 'valią", atsiskyrė nuo 
Kinijos ir prisijungė prie auto
nominės Mongolijos. Daugiau 
kaip 80'i šios provincijos gy
ventojų yrą kinai ir patys savo 
noru niekad.os nebūtų prie SSSR 
prisijungę. Rusai tačiau jos pa
reikalavo kaip strategiškai svar
bios vietos.

dalies. Jeigu Prancūzija ir to
liau norės perdėtai ir nesupran
tamai stabdyti naujuosius 
sprendimus, tai galima laukti, 
kad įvykiai eis savo keliu, neat
sižvelgus j prancūzus. Tai paro
dė John Foster Dulles kelionės 
maršrutas: VVashingtonas —
Bonna — Londonas. Paryžius 
buvo aplenktas.

VILTIES 
DRAUGIJOS 

NARIAI
Vilties namams praplėsti 

kūjo:
F. Eidimtas, Cleveland ....$ 5.00 
Milašius P., Cleveland .. .
Jurevičius J., Chicago
Lozoraitis Vyt-. Linden ....
Vyliaudas B., Elizabeth . . 10.00

| Vilties Draugiją nariais yra 
įstoję:

kų Tautinių Demokratų Komite
tas, vadovaujamas Mikolaiczyko.

Didžiausi ginčai eina dėl Za
leckio ir jo įpėdinio. Kaip žino
ma, Mikolaiczyko grupė jo nie
kad tokiu nėra pripažinusi. An- 
dersas, Arcziszewskis, Raczyns- 
kis ir kt. atsisakė toliau jį lai
kyti teisėtu prezidentu tremty
je, kada Zaleckis 1954 metų bir
želio 9 d. nepasitraukė iš eitųjų 
pareigų, kaip buvo anksčiau ža
dėjęs. Gėn. Anders, ligi tol bu
vęs vienas iš svarbiausių Zales
kio rėmėjų ir 1950 metų rugpjū
čio 11 d. paskirtas jo pavaduo
toju. Tik tas faktas nebuvo-pa
skelbtas viešai paties Anderso 
prašymu. Rugpjūčio 4 d. jis at
sisakė Zaleskj laikyti teisėtu 
prezidentu ir prisidėjo prie Tau
tinės Vienybos Tarybos, apjun
giančios daugumą lenkų trem
ties politikų. Tačiau šios tary
bos pirmininką Dr. Bieleckį tiek 
Zaleckio grupė, tiek Mikolaiczy
ko kaltina įsivėlus į nešvarių 
"mirties pirklių aferą”. Minimo
ji taryba norėtų, kad Zaleskio 
įpėdiniu būtų įteisintas gen. 
Sosnkowskis.

Tautinės Sąjungos Elizabeth
skyrius ................. •......$10.00

Rinikūnas Jonas,
E. Chicago ............... 10.00

Steikūnas Petras,
E. Chicago ............. 10.00

Pocius Kazimieras.
E. Chicago ............... 10.00

Vaičaitis J.,.
So. Roston 10.00

Vilties Draugijos narys A. 
Juodvalkis (E. Chicago) savo 
įnašą iš $10 padidino j $25.00.

Aukotojams širdingai dėkoja
me, gi pritariančius Vilties 
Draugijos tikslams kviečiame 
stoti nariais.

• Iš Austrijos rusai per 10 metų okupacinį laikotarpį 
išgabenę įvairių turtų beveik !>•> miliardo dolerių sumai. Iš 
kietijos jie yra išgabenę keliolika kartų daugiau.

• Japonų mokslininkai tvirtina, kad rusai nesenai yra iš
sprogdinę vandenilio bombą.

• Japonijoje mirus vienam iš žvejų, paliestų vandenilio 
bombos sprogdinimų prie- Bikini salos, komunistai vėl pradėjo 
akciją prieš JAV atominių ginklų gamybą.

• Italijoje, dėl Wilmos Montesi paslaptingos mirties, ko
munistai sukėlė daug neramumų. Buv. užsienių reikalų ministe- 
rio Piccioni sūnus suimtas. Komunistai reikalauja pasitraukti, da
bartinę vyriausybę. Vienok vyriausybė gavo pasitikėjimą 114 bal
sais prieš 97. ,

• Rytinėj Vokietijoj, kaip skelbia komunistinė spauda, pa
bėgęs Otto John-jau išdavęs per 400 vakariečiams dirbusių agentų.

• • JT svarstys Graikijos (skundą'dėl Kipro salos. Laikrašti
ninkai mano, kad ši byla gali pakenkti tarpusaviams vakariečių 
santykiams. . - ' ■ •'

• Fordo bendrovė Vakarų Berlyno universitetui daVė $1,- 
309,000 pąšalpą. Ta pašalpą įgaliria mokslinti 6000 studentų. ■

• Anglijos opozicijos vadas Attlee pakartotinai pareiškė,
i kad Chiang Kai-shekas.turi pasitraukti ir Formoza turi būti ati- 
i duota raudoniesiems.’ ' ■ .
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Heimatvertriebenen” š. m. rug
sėjo 16 d. numeryje skelbia pas
kiausią iš Londono gautą žinią, 
kad Zaleskis savo įpėdiniu yra 
paskyręs Rytinėje Afrikoje Nai
robio mieste gyvenantį kuni
gaikštį Eustachijų Sapiehą. Sa- 
pieha yra 1916 m. buvęs regen
tų tarybos Varšuvoje pirminin
ku, 1919 dalyvavęs atentate 
prieš Pilsudskį ir paskum kurį 
laiką ėjęs užsienio reikalų mi- 
nisterio pareigas. Tačiau šiuo 
paskyrimu, kaip nurodoma mi
nimajame pranešime, tarp len
kų nesutarimai 
linti. Anderso 
triumviratas ir 
kia pretenzijas, 
mas Lenkijos
vyriausybe. Skaidymasis dar pa
gilėjo. Pvz. žymioji pilsudski- 
ninkų dalis pasisakė už trium
viratą, o mažesnioji, vadovauja
ma Hrynietvskio - Dolaridtvskio, 
remia Zaleskio šalininkus. Sky
la taip pat lenkų kariai vetera
nai ir Amerikos lenkų organiza
cijos, 
lenkų

KLAIPĖDA
Vokiečių spaudoj pasirodė ir 

daugiau naujų pranešimų apie 
Klaipėdą, kad ji paversta stip
ria Sovietų karine baze. Pasibai
gus Klaipėdoje kautynėms, rašo- 

|ma, Klaipėdoje buvo 
|kas ketvirtas namas nesugriau- 
itas ar neapardytas.

Prieš kiek laiko
sovietinės zonos žinių agentūra 
ADN paskelbė pranešimą apie 
naują miesto kvartalą, sugru
puotą apie "Aušros" kino teat
rą. Tai greičiausiai naujosios 
žvejų sodybos Smeltėje. Liepo
jos gatvę bolševikai nori pada-

• ryti "pavyzdine gatve" — Ber- 
i lyno Stalino alėjos pavyzdžiu, 
i Po karo uostą atstatė dau

giausia vokiečių karo belaisviai 
ir civiliai. Pirmieji į Klaipėdos 
uostą įplaukė Sovietų ir suomių

i laivai, prie kurių prisidėjo ir iš
• rytinės zonos "Vonvaerts”.
i Svetimų laivų įgulų nariams 
■ buvo leista tik 1949 m. išlipti į 

nors kapitonai ir kari
ninkai ta teise naudojasi jau 
anksčiau. Vokiškai kalbant Klai
pėdoje girdėti labai retai, nors 

"Pressedienst der ta kalba nėra uždrausta. ■ .

šios tarybos svarbiausią orga
ną sudaro trijų komitetas iš An
derso, Arcziszewskio ir Raczyns-^ 
kio. Mikolaiczyko grupė,.kaip at
rodo, remiama neoficialiai kai-' 
kurių JAV politikų, prikiša Za
leskio ir Anderso grupėms jųl 
darbus karo metu, žodžiu, len
kai riejasi savo tarpe, o komu
nistinė lenkų vyriausybė tuo tik 
džiaugiasi.

Vokiečių spaudos žiniomis, 
Zaleskis, nepasiduodamas lenkų 
politikų spaudimui, į kaikurias 
ministerijas paskyrė naujus 
žmones, o vietoj gen. Anderso 
generaliniu lenkų ginklo pajėgų 
inspektorium — gen. Tokarzew- 
ski-Karaszewiczių.

Nesutarimų esama ir’ tarp 
Amerikos lenkų, kurių vieni pa
sisako už tampresnių santykių 
su Valstybės Departamentu pa
laikymą, o kaikurie reiškia min-įkrautą, 
tį, jog dėl 
tektų tartis 
čiais.

Vokiečiu

busimųjų santykių 
taip pat su vokie-

JAV diplomatinėj tarnyboj įvykoeilė pakeitimų Norman Armour 
(iš kairės) paskirtas į Gvatemalą,-John E. Peurifoy (vidury) iš 
Gvatemalos perkeliamas į Tailandą-ir Jack K. McFall į Suomiją.
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Paskutinis Prūšų sukilėlis 
M. Springbom__

Petras širvokas 
Juozas Švaistas . 

Po raganos kirviu 
Jurgis Jankus 

Pabučiavimas 
-jj. Gružas ....

Rytų pasakos 
V. Krėvė ....

Raudonoji meliodija 
S. Laucius_______

Raudonasis siaubas 
Salik Vogulov ___

Raudonasis Tvanas 
Ignas Šeinius__

Raudoni batukai 
Jurgis Savickis .

Ramybė man 
J. Kėkštas_____

Sudie, pone čipse 
James Hilton ..

Strėlė danguje
Henrikas Radauskas 

šilkai it vilkai 
Runcė Dandierin is ...

Senųjų lietuviškų 
knygų istorija

V. Biržiška, kist. virš. ____3.06
papr. virš. ..

Saulės laikrodžiai 
Henrikas Nagyr 

Saulutė debeBėliuos 
L. Žitkevičius__

Šventieji akmenys 
Faustas Kirša . 

šventoji Lietuva 
Jurgis Savickis 

šventoji Inga 
A. Škėma ____

Sapnų pėdomis 
V. Kazokas__

Teresė Neumanaitė ' 
J. Burkus _________

Tarp žalsvų palapinių 
P. Kesiūnas 

Tėvų pasakos 
A. Giedrius 

Tolimieji kvadratai 
J. Grišmanauskas 

Tautosakos Lobynas
■ J. Balya___ ;______

Tomas Nipemadis 
August Gailit ......

Tarp pelių ir vyrų 
John Steinback 

Tėvelių pasakos 
A. Giedrius J:...

Užgesęs sniegas 
Aloyzas Baronas

Ugnies pardavėjas 
Balys Rukša______

Uždraustas stebuklas
Stasius Būdavas

Vanagaitis 
monografija ...

Vilnius tarp audrų 
,J. Cicėnas (įrišta)

Velykų pasakos 
- N. Butkienė______ ■_

Vidurnakčio vargonai
Česlovas Grinčevičius ____1.59

Vyturėliai Laukuose 
VikL . Šimaitis ...

Trylika nelaimių
R. Spalis —__ —

Vaikų knygelė
M. Valančius ■____

Varpai skamba
i . Stasius. BSdavas z..

Vieneri metai ir viena savaitė
, * B. Gaidžiūnaa ...'--------- 1.50
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Lietuvos atstovas Brazilijai 
Dr. F. Meiens aplankė naująjį 
Brazilijos uzs. reik, nųnisterį 
ambas. Raul Fernandes, o vė
liau padarė i<zitą respublikos 
prezidentui Joao Cal'e Filho. 
Atidarant Sao Paulo miesto 400 
metų sukakčiai paminėti tarp
tautinę parodą, kurioj dalyvau
ja ir Lietuva, į iškilmes atvyko 
per 20 valstybių atstovų, tarp 
jų ir Dr. F. Meieris, tris dienas 
viešėjęs kaip Sao Paulo miesto 
ir Estado svečias.
• Gen. T. Daukantui, dabar gy
venančiam Argentinoje, suėjo 
70 metų amžiaus. Gimęs 1884 
m. rugsėjo 8 d.
• VI S. Jokubyno 80 metų am
žiaus jubiliejaus vakarienė įvyk
sta spalio mėn. 10 d. G vai. vak. 
Lietuvių Auditorijoje, Mažoje 
salėje (3233 So. Halsted St., 
Chicago). Biletus į vakarienę 
galima įsigyti Margutyje, San
daroje, Karvelio krautuvėje ir 
pas p. Grybienę. Vakarienę ren
gia akademikai skautai.

• Okup. Lietuvoje išleistas "da
bartinės lietuviu kalbos žody
nais”. kurį paruošė T. Lietuvos 
Mokslo Akademijos Lietuvių 
Kalbos ir Literatūros institutas. 
Žodynas turi 990 psl. Jame yra 
apie 45.000 žodžių. Tai esąs pir
mas tokios apimties lietuvių kal
bos aiškinamasis žodynas, kaip 
pranešime sakoma, "skirtas pla
čiajai visuomenei”, žodyną re-

CHICAGOS 
GYDYTOJAI

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

Dr. S. Biežis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West Cermak Road
VAL.: 1-3 popiet ir 7-8 v. vak. 
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BETROIT
SKAUTŲ LAUŽAS

Ateinantį sekmadienį, spalio 
2 d., buv- Lietuvių Salės patal
pose Detroite skautės ir skau
tai rengia didelį laužą. Bus pro
grama su dainomis, šokiais, žai
dimais, bufetu ir eile kitų įvai
rumų. Pradžia 7 vai. vakaro. Bi
letus po. $1.25 galima gauti pas 
skautus ir prie įėjimo.

Skautų ir skaučių vadovybė 
visus detroitiečius kviečia šeš
tadienio vakarą praleisti jaukio
je skautiškoje nuotaikoje.

dagavo prof. J. Balčikonis, o jam , 
talkininkavo, reikia manyti, pri
žiūrėdamas1 marksistinę pusę, 
kad nebūtų "nuokrypų nuo lini
jos”, prof. Korsakas. Pranešime 
pažymima, kad Institutas ruo
šia ir kitus lietuvių kalbos žo
dynus. Atiduotas spaudai lietu
vių kalbos didžiojo žodyno tre
čiasis tomas, o Instituto bendra
darbiai šiuo metu ruošia ketvir
tąjį tomą. Drauge su kitais Mok
slo Akademijos institutais kal
bininkai, bolševikinių politinių 
vadovų prižiūrimi, ruošia ir lie
tuvių kalbos terminologijos žo
dyną.
• Lietuvos karaliaus Mindaugo 
biusto įkurdinimo iškilmės Bos
tone rengiamos spalio mėn. 10 
d. 6 vai. vakaro Tautinės Sąjun
gos namuose (484 E. 4 St., So. 
Boston). Į iškilmes vyksta Tau
tinės Sąjungos pirmininkas adv. 
Lapinskas ir kiti veikėjai.
• Detroite spalio mėn. 2 'd. vyk
doma viešoji B ALF rinkliava. 
Visi detroitiškiai raginami gau
siai aukoti ir aktyvai dalyvauti 
aukų rinkime.
• Lietuvaitė pianistė Elena Žu
kauskaitė po 10 m. muzikinių 
studijų baigė konservatorijos

į fortepiono klasę ir atidarė savo 
. studiją. Tai yra vienintelė Urug- 
. vajaus lietuvė dipl. pianistė, 
i Valstybinius egzaminus išlaikė 
. puikiai.

• Vysk. Padolskis, atvykęs iš 
Romos į Vokietiją, aplankė vi
sus lietuvių darbo ir 
kuopas.
• Atsiųsta paminėti 
ŽEMAIČIUOSE, Vlado 
kaičio, Vytauto Didžiojo laikų 
apysaka. Išleido Gabija, 335 
Union Ave.,-Brooklyn 11, N. Y. 
218 psl., kidna $2.20.

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

keičia stiklus ir rėmus.
4701 S. Damen Avė., Chicago 111. 
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ALTS KONCERTAS

Susirgus smuikininkei 
Kuprevičiūtei ALT9 koncertas, 
turėjęs įvykti spalio 26 d., ati
dedamas vėlesniam laikui.

ZVR.

DETROITO STUDENTAI

E.

Praeitą sekmadienį saulė švie
tė ir vėjas glostė šventadieniui 
nurimusį Detroitą. Bet studentų 
surauktos kaktos ir jaunuoliški 
veidai spinduliavo Liet. Stud. 
S-gos Detroito skyriaus visuoti
niame susirinkime. Dail. A. Mel
nikui, praeitos valdybos pirmi
ninkui, padarius senos valdybos 
veiklos apyskaitą, išrinkta nau
ja valdyba: L. Griškelytė, Z. 
Pajaujis, J. Polikaitis, D. Race- 
vičiūtė, P. Zaranka. Į revizijos 
komisiją išrinkti A. Augūnas, 
B. Jasevičius ir A. šimoliūnas. 
Pastebėtina, kad D. šeputaitė 
labai sklandžiai pravedė susirin
kimą. Po poros valandų įtempto 
posėdžiavimo visi vėl išsi'veržėm 
į saulėtą 'orą. Tikimės ir vilia
mės, kad naujos valdybos pa
stangomis dar gražiau ir širdin
giau sugyvens Detroito studen
tai ir skyrius dar dvasingiau ir 
reikšmingiau 
bės ugdymo 
ruošė.

iššireiks asmeny- 
ir lietuvybės ba-

Studiosus

ROCHESTER
ROCHESTERIO SKAUTŲ 

VIETININKUOS POBŪVIS

sargybų

AUDRA 
Andriu-

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 
MOTERŲ VEIKLA

1952 metų kovo 1 dieną, kaip 
pagalbinis Australijos Lietuvių 
Bendruomenės Adelaidės apylin
kės organas, įsisteigė Moterų 
Sekcija, kurios tikslą sudaro so
cialiniai bei karitatyviniai lietu
vių reikalai. Vienas pirmųjų 
sekcijos darbų buvo ligonių lan
kymas. Per pirmuosius sekcijos 
veikimo metus padaryta daugiau 
kaip 200 vizitų pas ligonius.' 
Taip pat sekcijos narės rūpinasi 
suorganizuoti paramą šeimoms, 
pakliuvusioms j didelius medžia
ginius sunkumus.

Siekdama suburti lietuvišką
ją visuomenę į vieną glaudesnę 
teima, Adelaidės Moterų Sekci
ja užsibrėžė rengti įvairius mi
nėjimus bei šventes. Sekcija su
ruošė visą eilę parengimų, kurių 
pelnas paskirtas nelaimėn pa
tekusiems lietuviams remti.-

Dabartinę Moterų Sekcijos 
Valdybą sudaro.: pirmininkė — 

Stašiškienė, vicepirmininkė
— N. Varnauskienė, sekretorė
— O. A. Pridotkaitė, iždininkė
— Garbaliauskienė, ūkio reikalų 
vedėja — Skeirienė. Valdybos 
narės — Jucienė ir Borjerienė.

Atsisakydamas paaukoti bro
liui tremtiniui, patarnausi 
vynės priešui. — Jis nori,

tė- 
kad

Pavergtųjų posėdžiai
Rugsėjo 20-21 New Yorke ; 

Carnegie Centro patalpose po- , 
sėdžiavo Sovietų Pavergtųjų Eu- : 
ropos Valstybių Seimas. Rugsė- • 
jo 20, 10 vai. organizatorių ko- j 
miteto pirmininkas dr. V. Ma- ■ 
sens, pradėjęs seimą, pakvietė . 
msgr. Belą Varga sukalbėti mal- i 
dą, po to seimas priėmė atstovų 
mandatus (kiekvienos valstybės 
16 atstovų), seimo statutą ir 
dienotvarkę. Burtų keliu pir
muoju pirmininku tapo Rumu
nijos delegatas, Čekoslovakijos 
ir Lenkijos delegacijos pasiūlė 
seimui pritarti šių delegacijų 
jungtiniam protestui prieš ne
kompetentingą ir neteisėtą Če
koslovakijos ir Lenkijos atsto
vavimą Jungtinėse Tautose, kur 
tas atstovavimas vykdomas so
vietinių marionečių, neturinčių 
tautų įgaliojimų ir neatstovau
jančių jiį valios. Ir Lietuvos, 
Estijos, Latvijos delegacijos pa
siūlė seimui pritarti šių dele
gacijų jungtiniam protestui dėl 
Sovietų Sąjungos smurtu ir 
klasta įvykdyto Baltijos valsty
bių suverenumo vykdymo užgro
bimo. Abu pasiūlymai seimo 
vienbalsiai priimti ir nutarti 
įteikti Jungtinėms Tautoms. 
Savo keliu seimas priėmė spe- 
cialųi ‘atsišaukimą į Jungtines 
Tautas. Jame Pavergtosios 
Jungtinės Tautos pareiškia sa
vo solidarumą JT Chartos prin
cipams ir Visuotinės žmogaus 
Teisių Deklaracijai ir savo pa
sitenkinimą dėl JT priimtos ge
nocido konvencijos ir prievar
tinių darbų tyrinėjimo. Sykiu 
betgi Pavergtosios Jungtinės 

' Tautos atkreipia Jungtinių Tau
tų dėmesį į tai, kad tikra pa
saulio taika tėra galima respek
tuojant asmenų pagrindines tei-

mas būsimojo mūsų šventojo 
vaikystę, kurioje buvo daug tik
ro vargo, skausmo ir sunkumo.

Šv. Jurgio parapijos klebonas 
kun. J. Bakšys pasidžiaugė gra
žiu skautų vadovų darbu, iškel
damas, kad skautų sueigas yra 
vienintelė vieta, kur vaikai sa- 
vitarpy gauna progos kalbėtis 
tik lietuviškai.

Skautai iš savo pusės paįvai- 
irino skautiškais šūkiais ir dai- 
Inelėmis. Pobūvis užtruko beveik 
tris valandas, bet net ir patiems 
mažiesiems neatrodė per ilgas.

Kt.

Rugsėjo mėn. 19 d. Rocheste- 
rio. Skautų Vietininkijos Vado
vybė suruošė šeiminišką skau
tų pobūvį, į kurį atsilankė daug 
skautų-čių tėvų ir svečių. Skau-Į 
tės labai gražiai papuošė stalus 
ir parodė savo sugebėjimus pa
čios pagamijidamos įvairius val
gius ir kepsnius.

Pobūvį atidarė ir pravedė pa- 
skaut. Petras Armonas. Atida
rymo kalboj ' paminėjo, kad 
Skautų Vietininkijos Vadovybė 
likusius nuo vasaros stovyklos 
pinigus nutarė sunaudoti drau
giškam susibūrimui prie bendro 
skautų stalo, pabendrauti su 
skautų-čių tėvais ir svečiais ir 
pasidalinti mintimis. Pirmasis 
buvo išprovokuotas" kalbėti dvie
jų skautų tėvas rašytojas Jurgis 
Jankus, o jis, užuot kalbėjęs vi
siems įprastines kalbas, padarė 
netikėtą staigmeną: nuėjo pas 
pačius mažuosius ir pasekė savo 
paties pasaką apie "žirniuką ir 
Uogelę”. Pasirodė, kad rašyto
jas moka ne tik rašyti, bet ir 
kalbėti. Jo pasakos,- kaip peliu
kai klausė ne tik paprastai ne
ramūs mažieji, bet ir suaugę va
landėlei pamiršo net skaniuosius 
tkaučių pyragaičius.

Pulkininkas Pranas-Saladžius, 
itsverti Jankų, savo žodį skyrė 
vyresnio amžiaus skautams. Jis, 
la-brėžė, kad Dievas, Tėvynė ir j jaunuomenėj. Be to, iškėlė 'ir 
Artimas .yra patys svarbiausi projektą, kad milionas Amerikos 
dalykai žmogaus gyvenime. Ne- lietuvių turi teisę suruošti žygį 
bebaisios • yra ir kalėjimo sienos, ■* m...,*...
kai žmogus randa atsparos Die- 
vuje. šiame pobūvy dalyvavo ir 
netikėtas svečias Londono pa
rapijos klebonas kun. K. Matu
laitis iš Anglijos Amerikon at
vykęs j ieškoti stebuklingų įvy
kių Arkivysk. Jurgio ftiatųlai- 
čio-Mętulevičiauš švąntumo by
lai parenjti. Jis visus, o ypač 
jaunesniuosius skautus, labai 
sudomino vaizdžiai pąpasakoda-

WATERBURY
PUIKIOS IŠLEISTUVĖS

Waterburio šeštadieninės Mo
kyklos Tėvų Komitetas suruošė 
puikias išleistuves buv. tos mo
kyklos vedėjui K. Bagdonui, ku
ris išsikelia į New Havęną, 313 
Grand Avė. ir ten versis laikro
džių bei brangenybių prekyba.

Į išleistuves buvo susirinkę 
gražus būrys lietuvių, be tikybų 
ir pažiūrų skirtumo. Prie pui
kiai paruoštų stalų 
kyta gražių kalbų.

Pažymėtina, kad 
atsilankiusiųjų tarė
kėjimo žodį išvykstančiajam.

Pobūviui pirmininkavo Dr. P. 
Vileišis, LOKO vicepirmininkas.

Paskutinį žodį tai*ė K. Bagdo
nas. Jis išreiškė gilų tikėjimą 
Lietuvos prisikėlimu ir ragino 
mokytojus žiebti tėvynės meilės 

I kibirkštėlę priaugančioj lietuvių

buvo pasa-

kiekvienas 
gražų lin-

į Jungtinės Tautas, ^Sibire varg
stančių ir Lietuvoje persekioja
mų- lietuvių reikalu. Juk mes 
turime tokią pat teisę su Afri
kos negrais, kurie pajėgė su
ruošti protesto notas dėl jų per
sekiojimo, nors tų tautelių dy
dis — 100000-300000 žmonių. •

Visi palinkėjo išvykstąnčią- 
jam gerai įsikurti ir sėkmingai 
darbuotis naujoj profesijoj.

Dalyvis

sės ir tautų apsisprendimą. Iš
dėstęs esamą Centro ir Rytų Eu
ropos sovietų pavergtųjų vals
tybių padėtį, Atsišaukimas .pra
šo Jungtinių Tautų laisvąsias 
valstybės imtis atitinkamų žy
gių pavergtoje Europos dalyje 
asmens pagrindinėms teisėms ir 
tautų laisvei atstatyti.

Seimas priėmė pasveikinimo 
bei padėkos telegramas JV Pre
zidentui Eisenhoweriui ir Euro
pos Tarybai Strassbourge.

Posėdžio eigoje buvo iškeltas 
Jugoslavijos dalyvavimo klausi
mas, kuris perduotas Seimo 
Bendrųjų Reikalų Komisijai, ku
rią sudaro delegacijų pirminin
kai.

Popietiniam posėdyje, kuriam 
pagal statutą pirmininkavo Al
banija, buvo pradėtos bendro
sios diskusijos, kuriose išdėstė 
savo bendrąsias pažiūras Alba
nijos, • Bulgarijos, Čekoslovaki
jos, Estijos, Vengrijos ir Lat
vijos delegacijos.

Rugsėjo 21 d. priešpiet posė
džiavo seimo komisijos: politi
ne, socialinė, teisinė, uKmė ir in
formacinė. Iš lietuvių politinėje 
Komisijoje dalyvauja V. Sidzi
kauskas (komisijos pirminin
kas), K. Bielinis ir dr. A. Tri
makas, socialinėje__dr. A. Tri
makas 
dr. A. 

jka, V.
naitė,
dr. D. Krivickas, dr. B. Nemic- 
kas, V. Vaitiekūnas, ūkinėje 
J. Audėnas, P. Vainauskas, 
formacinėje — V. Rastenis, 
Vaitiekūnas.

Popietiniame posėdyje komi
sijų pirmininkai pranešė komi
sijų darbo planus ir buvo tęsia
mos bendrosios diskusijos, ku
riose pasisakė Lietuvos, Lenki
jos, .Rumunijos delegacijos ir 
Centro Europos Krikščionių De
mokratų Unijos, žaliojo Inter
nacionalo ir Liberalų Internacio
nalo atstovai. Internacionalų de
legacijos seime dalyvauja be 
sprendžiamojo balso.

Visų pasisakymų pagrindinės 
vedamosios mintys buvo dvi — 
oūtinas glaudus visų pavergtų
jų valstybių bendradarbiavimas 
ir laisvojo pasaulio sambūvis su 
Sovietų Sąjunga, kaip liudija 
pavergtųjų valstybių likimas, 
tegali baigtis laisvajam pasau
liui tragiškais rezultatais. Lie
tuvos delegacijos vardu kalbėjo 
LLK pirmininkas V. Sidzikaus
kas.

Seimas pritarė Lenkijos dele
gacijos pasiūlymui prašyti Jung
ines Tautas išjungti vadinamo
jo Tarptautinių Nusikaltimų Ko- 
lakso svarstymus, laisvinimo 
kovai pavojingai redaguotų nuo
statų.

Kadangi naujai sudarytosios 
seimo komisijos, savaime su
prantama, nespėjo paruošti sei
mui svarstytinų projektų, savo 
posėdžius seimas pertraukė iki 
spalio 22 d.

Nors Pavergtųjų Jungtinių 
Tautų Seimas .nieko ypatinga ne
nuveikė, bet jau pats faktas jo 
buvimo turi teigiamos reikšmės 
ne tik tuo, kad pademonstruoja 
pavergtųjų vieningumą, bet ir 
tuo, kad atkreipia viešosios opi
nijos akį. Didžioji New Yorko 
spauda, Amerikos Balsas, Lais
vosios Europos Radijas ta proga 
pateikė šiapus ir anapus "Gele
žinės Uždangos” daug'sovietams 
nemalonių faktų ir karčios tei
sybės, taip pat padrąsinimo ir 
vilties pavergtiesiems.

TUOJ iSIGYKIt 
ŠIAS KNYGAS!
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(komisijos sekretorius), 
Musteikis, dr. J. Repeč- 
Vaitiekūnas, M. Avietė- 

teisinėje — M. Brakas,

2.40

6.00

8.60

Patark ir kaimynu*,

kad prenumeruotų

in- 
V.

Nemunas
St. Kolupaila

Neramu buvo Laisvės Alėjoj
■ B. Daubaras_____ ——.... 1JM

Orą pro nobis
J. Gliaudą L--------------------

Orfėjaus medis
A. Nyka-Niliūnas _____

Pirmoji naktis
L. Pirandello____________

Po Tėvynės dangum 
žodžiai vytės Nemunėlio. 
Paveikslai V. Augustino .. 2.09

Pragaro pošvaistės

4.00

1.60

V. Alanta*......................... -
Pirmas rūpestis

Jnrgin Juntam _ _

. 8J0

- 2.0t
Per Klausučių ūlytėlę

- 2.20
Pietų vėjelis

Vytė Nemunėlis ------------
Paklydę paukščiai 1

. 1.09

Jurgig Jantam _____ 2.21
Paklydę paukščiai II

2.60
Pietų kryžiaus padangėje

Sudarė Gaučys ______i. .. 4.50

0.80

1.80

2.60

6.00

1.75

2.00

Anglų kalbos gramatika
J. Kukanausa____ ^....

Anglų kalbos gramatika
V. Kamantauskas .....— 1.00

Anglų kalbos skaitymas
V. Minkūnas ._____ ______

Anoj pusėj ežero
P. Andriušis ______________

Aukso kirvis
Juozas švaistas ________

Aukštųjų Šimonių Likimas
Ieva Simonaitytė_________

Amžini šešėliai
A. Vilainis...........................

Barabas
Paer Lagerkvist_________

Būkite sveiki
Dr. S. Biežis_________ —.

Baltasis Vilkas
K. Binkis ...............................

Balutis
J. J. BačiOno leidinys______1.50

Baltaragio malūnas
K. Boruta_________ j.--------- 2.50

Buriavimas ir jūrininkystė
B. Stundžia..........-...................2.00

Cąscata cristalina
Venacijus Ališas

Didžioji kryžkelė
B. Brazdžionis ____________ 2.00

Duktė
Alė Rūta .................................

Dievas ir žmogus
Prel. F. Bartkus ir 
kah. P. Aleksa____________

Didžiosios atgailos
R. Spalis -----------------------

Doleris iš Pittsburgho
Stepas Zobarskas ________

Eldorado
J. Švaistas________________

Gyvačių lizdas 
Francois Mauriac ________

Gatvės Berniuko Nuotykiai 
R. Spalis ---------;------------

Gimdytoja
Francois Mauriac ________

Gintariniai vartai
N. Mazalaitė----------------------

Gimtojo žodžio baruose
P. Jonikas_____________ ...

Gyvulių ūkis
George Orwell ____________

Giesmė apie Gediminą
B. Sruoga ir V. Petravičius 

Kaimynai
J. Paukštelis ____________

. Karoliai
Guy de Maupassant______

Kaip jie mus sušaudė
J. Petraitis ______________

Kuprelis
Ignas šeinius ____________

i Konrodas Valenrodas
Adomas Mickevičius ______

Keliai ir kryžkelės
1 Putinas ________________ —
■ Kaimiečiai

V. S. Reymont I-II-III-IV 
I Ir II dalis__ i______ po
III,ir IV dalis ________ po 3.50

Kudirkos raštai

Krėvė Mickevičius

1.50

1.00

2.00

2.50

2.50

1.80

2.00

1.50

2.50

3.00

6.00

2.00

1.60

2.76

1.50

Kregždutė I
A. Rimkūnas_

Kregždutė II 
A. Rimkūnas .. 

Kiškučio vardinės 
Stasys Džiugas 

Lietuvos Istorija
Sruogienė ________________ 3.00

Lietuviškas angliškas žodynas 
V. Peteraitis_ maž. 2.00 d. 5.00

Lietuvių Kalbos Istorija
Dr. P. Jonikas____________ 3.00

Lietuvių tautos kelias I ir II d.
M. Biržiška ___________po 3.00

Lietuviškai angliškai žodynas
V. Peteraitis_____________ 5.00

Lietuvos pinigai
Juozas K. Karys _____

Lyrika
K. Binkis ............................

Loreta
Stasius Būdavas_______

Lietuva
A. Bendorius ______...

Laiškai žmonėms
G. Papini _____________

Lietuvių kalbos vadovas
Red. prof. Skardžius,,.__ _ 4.50

Lietuvių poezijos antologija
J. Aistis ir A. Vaičiulaitis 6.00

Lietuvių archyvas 
Bolševizmo metai ....

Moters širdis
Guy de Maupassant_

Lietuvių Literatūra
Pranas Naujokaitis _.

Mėnuo vad. medaus ‘
N. Mazalaitė   l_.

Meškiukas Rndnosiukas 
-Vyti NemunUia -

Namai ant smėlio
J. Gliaudą____________

Naujieji skaitymai

5.00

2.00

1.80

2.75

2.00

8.00

... 2.00. 2.00

2.60

iii
.. 2.50 M. Katiliškii —

žmonijos likimas
.. «.0» u V. Bagdonavičius

■ Žemaičių ^emė
.. &N A. Vilainis ....

Žemaičių krikštas
. 2A0 P. Abelkis .—

... 8.60

Visos knygos siunčiamos paštu. Užsakant pinigus siųskite
DIRVA, 1272 East 71 St., Cleveland 3, Ohl»
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Nesant istoriku gana sunku 
spręsti praeities įvykių reikšmę, 
kadangi dabartinėse sąlygose, li
teratūros, ypatingai istorinės Ii- ' 
teratūros šaltiniai ■ yra labai 1 
menki. Nepriklausomos Lietuvos 1 
mokykla ir anų metų istoriniai 1 
leidiniai 31 ir 63 metų sukili- ' 
mus vaizdavo ir vertino tik vie- ' 
’ia prasme. Tai buvęs heroiškas 1 
lenkų ir lietuvių tautų sukili- ' 
'mis prieš rusų priespaudą. Ta
čiau nepavykusių sukilimų reik- 
■inę vertinant iš praktiškosios 

^Jiuses, padėtis atrodo kitaip. 
^Planau, nesuklysiu tvirtinda

mas, kad jeigu būtų pavykęs 31 
ar 63 metų sukilimas, iki pir
mo pasaulinio karo nebebūtų 
buvę Lietuvoje- nei vieno kaimo, 
kuris būtų dar kalbėjęs lietuviš
kai. 1863 metų sukilimo pasek
mės Lietuvoje yra gražiai at
vaizduotos Prof. P. Matulionio 
atsiminimuose: (židinys nr. 7, 
1932 m.).

Vyresnieji mano broliai, Pet
ras ir Jonas, mokėsi Kupiškio 
pradžios mokykloje lenkų kal
ba. Buvęs anuo laiku žiaurus 
mokytojas lenkas Tučinskis, ku
ris persėkiadavęs vaikus už lie
tuvių kalbos vartojimą "mete- 
linka”.

"Metelinka" buvo lentelė, pa
ti juodai dažyta ir virvele per
rišti!. Joje buvo šie žodžiai įra
šyti: "Pro lingua lituaiiica”. 
Kas iš mokinių prabildavo lietu
viškai, tam tuojau užkabindavo 
sint, nugaros tą metelinką. Iš to
kio "paniekinto” veikelio "visas 
svietas” juokdavosi, einant per 
miestelį jį visi pirštais badyda
vo. Kaip tąja metelinką galėda
vo nusikratyti? Gi jos nešioto
jas turėjo teisės pasiklausyti 
mokinių tarpe, ar nekalba kas 
lietuviškai. Išgirdęs ką lietuviš
kai kalbant, metelinkos nešioto
jas ūmai nusiimdavo metelinką 
ir nerdavo kitam lietuviškai kal
bėjusiam ant kaklo. Jei tas ne- 
siduodavo neriamas, tai vistiek 
metelinką mesdavo jam ant sta
lo ir išeidavo. Dabar jau kitas 
vargšas mokinys turėdavo bū
dės ir. gėdos, kol tokia metelinką 
nusikratydavo.

Po 1864 metų Kupišky vietoj 
lenkų mokyklos įsikūrė rusų mo-! Nepriklausomybės laikų. Po 1831

RAMONO "KRYŽIAI” ANGLIŠKAI
DR. A. KUšLYS

kykla. Neatmenu, kokiais me
tais rudenį, kada mano kaimy
nai jau lankė mokyklą, manęs 
tėvas dar neleido, nes aš buvęs 
dar mažas. Bet vieną rytą gruo
dui esant, kitiems bemiegant 
apiaušrių, iškūlus klojimą ir pa
valgius pusryčius, aš basas iš
bėgau mokylkon kitame mieste
lio krašte, kur draugai mane pa
rodė išėjusiam iš vidaus moky
tojui kaip jauną mokinį. Moky
toju tuomet buvo jaunas gra
žus vyras rusas Jonas Levickis, 
kuris maloniai mane priimė ir, 
ištyręs, kad aš jau moku skai
tyti rusiškai, parodė mane vi
siems kaip pavyzdį, davė knygu
čių ir raštų, įsakė mano tėvui 
apauti mane ir leisti toliau mo
kytis, Mokykloje lietuvių kalbos 
persekiojimo nebuvo. Kai kurie 
mokytojai mėgindavo net versti 
į lietuvių kalbą rusų knygas ar
ba aiškinti lietuviškai. Prisime
nu tik vieną mokytoją Kirilovą, 
didelį girtuoklį, kuris klasėje be
sėdėdamas imdavo ir išvirsdavo 
iš kėdės. Ir mes vaikai jį kelda- 
vome. Tačiau pastebėjau, kad 
mokykloje, jau 'neminint. Jono 
Levickio, būdavo labai geri ir 
mylį vaikus ir mokyklą mokyto
jai. Spėju, 
60-jų metų 
koje, kada 
baudžiavos
buvo imta steigti naujieji žemie- 
tybių teismai. Paskiau viskas 
kitaip ėmė virsti. Ir tie patys 
mokytojai, kurie vėliau mokyto
javo reakcijos gadynėje, t. y. 

180-siais metais, pasidarė atkak
liais reakcionieriais. Tiesa, mo
kyklos vaidmuo anais laikais 
buvo menkas. Daug didesnį lie
tuvių tautos lenkinimo įrankiai 
buvo bažnyčia ir dvaras. Po ne- 

■' pavykusių 
ypatingai 
pergyveno

ni. sukilimo vienuoliai lenkai bu
vo perkelti į kitus viepuolynus 
(Kijevo ir Vilniuje), o Pažaislio 
vienuolynas perduotas vienuo
liams ortodoksoms. Į rusų vie7 
nuolių nuosavybę taip pat per
ėjo Pažaislio dvaras ir Veiškūnų 
kaimas su visais baudžiaunin
kais, pastatais ir įrengimais.

Be abejo, vietoj liaudies len
kinimo prasidėjo rusinimas. Bet 
šis darbas rusams buvo sunkes
nis negu lenkams. Anuo laiku 
baudžiauninkas žinojo, kad jam 
rusai yra svetimi, nes svetimos 
tikybos. Tuo tarpu lenkai, jau 
prieš kelis šimtus metų dovano
ję lietuvių tautai savo tikybą. 
Lietuvos didikams savo kalbą ir 
papročius (ne tik herbus), polo
nizacijos darbą galėjo varyti 
daug lengviau. Kaip prof. Ma
tulionis sako, greit prasidėjo 
reakcinė gadynė. Rusifikacija 
įgavo žiauriausias ’ 
(Spaudos draudimas!). 
1831 ir 1863 metų nuo 
mo iki rusinimo buvo
masis laikotarpis. Per šiuos ke
lis dešimtmečius lietuvių tauta 
gavo šiek tiek "atsikvėpti". At
sirado lietuvių inteligentų, gimė 
Aušros gadynė, išvedusi lietu
vių tautą į tautinį susipratimą 
ir į laisvės kelią.

V. MARIONAS

formas 
Bet po 
lenkini- 
pereina-

kad jie buvo didelėj 
epochos reformų pa
buvo atleidžiami iš 
valstiečiai ir kada

"Lietuvių Dienos” išleido, lituanizmai išreikšti tos pačios 
Vinco Ramono "Kryžius” anglų 
kalba. Vertė Milton Stąrk.

Vertimo išorė daug puošnes
nė, negu originalo, išleisto "Pa- 
trios” dar Vokietijoje. Angliš
koji laida duota gerame popie
riuje ir skoningame, kietame 
įrišime. Yra kelios ekspresingos 
S. Makarevičiaus iliustracijos. 
Tačiau aplanko lietuviškų kry
žių kompozicija nesimbolizuoja 
knygos idėjos. Ramonas turėjo 
mintyje ne tuos kryžius, kurie 
pakelėse ar galulaukėse stovė
jo, bet tuos, ant kurių bolševi
kai lietuvių tautą kryžiavo ir 
tebekryžiuoja.

Vertėjo dėta geriausių pa
stangų, kad autoriaus kalbos so
drumas ir vaizdų nuotaika gau
tų giminingiausią išraišką ang
lišku žodžiu. Bet tai buvo, ma
tyt, vis dėlto persunku. Verti
me jau nebepagauname to suval
kietiško kalbos, reakcijų ir el
gesio manierų kolorito, 1 
mirga originale. Provincializmai 
visų kartų ir kalbų vertėjams' vej](smy (jej 
1 • , ■ « .n l .! lz ■ n 4 r. o .. TI z, ..

Berankiai, bekojai lietuviai 
karo ‘invalidai tremtyje laukia 
Tavo pagalbos. Aukok jiems!

Aukok tremtyje skurstan
tiems lietuviams!

buvo baisiai kietas riešutas. Jie 
paliko neįkandami ir "Kryžių” 
vertėjui, štai, trumpas ir būdin
gas suvalkiečių valingo sprendi
mo šūkis "truks — laikys" ver
time tapęs šaltu nusakymu ”no 
two ways about it”. O subtili, 
ironiška pastaba "tai čia da
bar”. .. išversta tolimos ir dvi
prasmiškos giminystės sakiniu: 
”Well, I never" ...

■ Visam vertime bėra tik keli

nuotaikos ir prasmės angliciz- 
mais. Dėl to ne daug kaltintinas 
vertėjas. Pats verčiamasis daly
kas perdaug lituanistinis turi
niu, dvasia ir fraze, kad būtų 
įmanomas deramai išversti į ki
tas kalbas, o ypač anglo-germa- 
niškas.. Mūsiškiai autoriai, be
siorientuoją į galimybes būti 
išverstiems, turėtų jau kurdami 
tai turėti galvoje, ypač vengda
mi subtiliai tarminės lituanisti
nės frazeologijos.

Kitas klausimas — ar Ramo
no "Kryžiai” iš viso yra pakan
kamai brandus kūrinys, kad ga
lėtų reprezentuoti mūsų litera
tūrą angliškų knygų rinkoje. 
Verčiant juk reikia orientuotis 
ne į knygos vietą savoje litera
tūroje, o į jos galimą vietą tarp 
verčiamos kalbas kūrinių. "Kry
žiai" mūsų knygų (romanų) 
šeimoje yra pasiekę tam tikro 

i "vyresniškumo”. Bet turi žymių 
k"1’’*, trūkumų idėjinės sampratos, 

1 į charakterių įtikinamumo ir 
i vaizdų pateisina- 

mtimo atžvilgiais. Anglosaksų li
teratūros lentynose savo kury 
bine verte jie atrodys gana skur
džiai. Vertėjui reikėjo smarko
kai apsigalvoti, ką amerikie
čiams ir anglams iš mūsų lite
ratūros

1954. VII. 7 d. didysis mūsų 
dailiojo žodžio kūlėjas Vincas 
Krėvė, palikęs mumyse amžinai 
gyventi audrųjį Šarūną, rūška
nąjį Skirgailą, gamtos augintinį 
kerdžių Lapiną, giedrąjį gyve
nimo išminčių dėdę Vainorų ir 
daugelį kitų, Jo iš Dainavos mil
žinkapių prikeltų ar .šiaudinėje 
pastogėje sutiktų žmonių, — 
patsai atsigulė amžino poilsio 
Phjladelphijos šv. Kryžiaus ka
pinėse.

Lietuvių visuomenės yra gar
bės pareiga nors kukliu lietuviš
ko stiliaus paminklu atžymėti 
vietą, kur svečioje žemėje, toli 
nuo gimtojo Merkio ir Nemuno, 
priglausti Šarūno dainiaus palai
kai.

Paminklo statymo reikalu tie
siogiai rūpinasi Philadelphijoje 
sudarytasis komitetas, kuris 
vietok lietuvių banke turi savo 
einamąją sąskaitą (Krėvė Me- 
morial Account S 19789: Liberty 
Federal & Loan Association, 202 
North Broad St., Philadelphia 
2, Pa.).

Krėvės paminklo statymo gar
bės komitetan įeina:

Dr. Jonas Aistis, rašytojas 
(Brooklyn), Benys Babrauskas, 

.Liet. Rašyt. Dr-jos pirm. (Chi- 
rago), prel. Jonas Balkūnas 
(Maspeth, N. Y.), prof. dr. Jur
gis Baltrušaitis
prof. dr. Mykolas Biržiška (Los 
Angeles). Kazys Bradūnas. ra
šytojas (Baltimore), adv. Chąr- 
les S. Cheleden, Lib. Fed. & Loan 
Assoc. prez. (Philadelphia), 
prof. dr. Juozas Eretas (Basei, 
Šveicarija).- kilu. Stasys Yla 
(Putliam. Conn.). prof. dr. Ze- 

• nonas Ivinskis (Roma), prof. dr.
Petras Jonikas. Lituanistikos 

■ Instituto prez. (Chicago), .To-'

nas Kardelis, "Nepriklausomo
sios. Lietuvos” red. (Montreal), 
Faustas Kirša, rašytojas (Bos
ton), prof. Steponas Kolupaila, 
(Notre Dame University), Sta
sys Pilka, aktorius (Chicago), . 
prųf. čir. Alfred Senn (Universi
ty of Pennsylvania), prof. dr. 
Pranas Skardžius, (Cleveland), 
dr. Vanda Sruogienė (Chicago), 
prof. dr. Adolfas Šapoka, "Tė
viškės žiburių” red. (Toronto), 
inž. Pranas Zunde (Vokietija), 
inž. Vytautas Žemkalnis, (Aus
tralija).

Lietuviškoji visuomenė labai 
prašoma siųsti aukas augščiau 
nurodytu banko adresu-. Patogu
mo (lėliai maloniai kviečiama at
skirose vietovėse sudaryti aukų 
rinkimo komitetus.

Aukotojų simbolinio ryšio su 
Nepamirštamuoju Dainavie č i u 
ženklan aukų lapai bus įmūryti 
paminkle.

(Paryžius),

sukilimų, bažnyčia ir 
vienuolynai taip pat 
didelius sukrėtimus.

Kairiūkšty tė-Jacynie- 
dizertaciniame darbe 
ein Barockkloster in

• Dr. H.
nė. savo
"Pažaislis
Litauen” Kaunas 1920 m., apra
šo Pažaislio vienuolyno likimą 
nuo jo įkūrimo (1661 m.) iki]

PROSPER MERIMEE 
Vertė V. Gintautas-Kavaliauskas

( Tęainya iŠ pereito numerio )
Po kelių valandų poilsio ji nuvyko į Gau- 

cin, ir kitos dienos rytą vienas ožkų piemuo 
atnešė mums duonos, 'fenai mes išbuvome 
visą dieną, o naktį prislinkome arčiau prie 
Gaucin. Laukėme žinių iš Carmen. Išaušus 
pamatėme mulų varovą drauge, su moterimi, 
gražiai apsirengusia, su skėčiu ir mergaite, 
kuri, atrodė, buvo jos tarnaitė. Gorcia mums 
|«tė:

— štai du mulai ir dvi moterys, kurias !
mums siunčia šv. Nicolas. Būtų geriau ketu- 

mulai, tačiau vistiek aš padarysiu, ką ga- 
1 %®ėšiu ir su jais.

• i' Jis paėmė savo espingoię ir, nuėjęs prie
■ fako, pasislėpė krūmuose. Mes su Doncaire, 

kiek atokiau laikydamiesi, nusekėme paskui 
jį. Kili mes buvome tik šūvio nuotolyje nuo 
jų, išlindome ir šaukėme mulininką sustoti'. 

. Moteris, mus pamačiusi, užuot išsigandusi 
— mūsų apsirengimo galėjo užtekti betkam 
išgąsdinti — pradėjo kvatotis.

— O, kvailiukai, jie mane palaikė tikra 
. moterimi! Tai buvo Carnien, bet taip persi

rengusi, kad aš jos, kalbančios kitą kalba, 
jokiu būdu būčiau nepažinęs. Ji nušoko nuo 

^įsavo mulo ir valandėlę tyliai kalbėjo su Dan
caire ir Garcia. Paskui man tarė:

— Kanarėli, prieš tave pakariant mes 
dar pasimatysime. Aš čigonų reikalais vyks
tu į Gibraltarą. Tuojau apie mane išgirsite

pateikti.

supratimu, iki šiol pa- 
teiktinų kūrynių tarpe

SPAUDOS IŠKOVOJIMO 
50 METŲ SUKAKTUVINIS LEIDINYS — 

LITERATŪROS METRAŠTIS
GABIJA

JAU SPAUDOJE IR PASIRODYS ŠĮ RUDENJ. 
šioje didžiulėje knygoje su 

kelios dešimtys lietuviu rašytojų, 
ir Stp. Zobarskus.

ši knyga — tai kovojančios

savo naujausia kūryba dalyvauja 
Metrašti redaguoja Jonas Aistis

ir nepasiduodančio lietuvio atspa
ros dokumentas. Ji vaizdžiau už viską kalbės apie mūsų tautos teisę 
turėti savo kalbą, raštą, laisvę ir tikėjimą.

Būkite šios knygos garbės prenumeratoriai — padėkite leidyk
lai atlikti suriku šio didžiulio veikalo išleidimo darbą. Prenumerata 
priimama iki š. m. spalio 15 dienos. Prenumeratorių pavardės bus 
paskelbtos knygoje.

Metraštis bus didelio formato, įrištas į kietus drobės viršelius, 
kainuos $C>,00. Prenumeruojant iš anksto — tik $5.00.
GABI J A . 335 Union Avė.. Brooklyn 11. N.- Y. (10)

Mano 
šauliui 
mes teturime tik Vinco Krėvės 
"Dangaus ir žemės sūnus" ir 
Putino (išsijotą) "Altorių šešė
ly”. Tikriausiai dar būtų patei
sinamas ir įvairių autorių ge
riausių novelių rinkinio verti
mas. šiuo metu tai ir viskas. 
Neturėtume bijoti sau taikinti 
augštesnių reikalavimų, kad kul
tūringų tautų akyse nepasiro- 
dytume menkaverčiais įsibrovė
liais.

Bet visdėlto Ramono "Cros-: 
sės” būtų teiktini kaip patogi 
dovana angliškai mokantiems! 
svetimtaučiams bičiuliams.

CROSSES by V. Ramonas, 
translated by Milton SI ark. Pub- 
lished Lithuanian Dsi.vs, $1.00. 

I Gaunami "Dirvoje".

kalbant. .Ji nurodė vieta, kur mes turėsime 
kelioms dienoms prieglobstį, ir mes persisky- 
rėme. Tuojau iš jos gavome kiek, pinigų, ku
riuos ji mums atsiuntė, ir žinių, kurios buvo 
brangesnės ir už pinigus: viena diena du 
tingių milordai vyks vienu keliu iš Gibralta
ro į Grenada. Puiku! Jie turi gražių ir gerų 
gvinėjų. Gorcia norėjo juos nužudyti, bet 
Dancaire ir aš nesutikome. Mes, be marški
nių. kurių mes buvome tikrai labai reikalin
gi, atėmėme tik pinigus ir laikrodžius.

Niekšu, senjore, pasidarai, apie tai net 
ir nepagalvodamas. Dėl gražios mergaitės 
netenki galvos, dėl jos kovoji, įvyksta ne
laimė, tenka gyventi kalnuose ir iš kontra
bandininko pasidaryti vagimi greičiau negu 
apie tai pagalvoji. Mes nusprendėme, kad po 
milordų apiplėšimo Gibraltaro apylinkėse 
mums nėra saugu', ir persikėlėme į Sierra de 
Ronda. Jūs man pasakojote lipie Jose-Maria. 
Tenai būtent ir aš su juo susipažinau. Jis 
visuomet į ekspedicijas imąs su savim ir sa
vo mylimąją. Tai esanti graži mergina, pro
tinga, kukli, gražaus elgesio,- atsidavusi ir 
niekad neištarianti negarbingo žodžio ... Ta
čiau jis padaręs ją nelaiminga. Jis- visuomet
bėgiojęs paskui kitas moteris, su ja elgiąsis sinais ir melonais ir išsileidau j kelionę.' 
blogai, sukeliąs jos. pavydą. Vieną dieną jis Atvykęs į Gibraltarą, patyriau, kad ten 
ją smeigęs peiliu. Tačiau jinai tik dar labiau Rollona yra ..gerai žinoma, bet ji jau mirusi 
jį pamilusi. Moterys, ypač andaluzietės, taip ar išvykusi į galeras. Josios dingimas, mano 
jati esančios sukurtos. Ji tebesididžiuojantl nuomone, buvo toji' priežastis, dėl kurios

randu rankoje ir jį rodanti, lyg gražiausią 
pasaulyje daiktą. Be to, Jose-Maria esąs pats 
blogasis draugas!... Vienoje ekspedicijoje, 
kurią mes įvykdėme, jis taip susitvarkęs, kad 
jam tekęs visas pelnas, o kitiems visas var
gas ir rūpestis telikęs. Tačiau savo pasako
jimą aš tęsiu toliau. Daugiau mes apie Car
inei! nieko negirdėjome. Donsaire sako:

— Reikętų. kad kas nors iš mūsų vyktų 
j Gibraltarą parnešti žinių. Ji turėtų būti ką 
nors paruošusi. Aš mielai vykčiau, bet Gib
raltare esu perdaug pažįstamas.

Vienaakis tarė:
— Aš taip pat. Mane ten pažįsta. Aš ten 

tiek ir tiek prikrėčiau vėžiams (Vėžiais Ispa
nijoje vadina anglus dėl jų raudonos unifor
mos) pokštų. O kadangi aš turiu tik viena 
akį, tai lengva mane pažinti.

— Vadinas, man teks vykti, — tariau 
aš iš eilės, sužavėtas vienintelės minties, 
kad galėsiu pasimatyti su Carnien. — Na, 
ką reikės tenai daryti.

Jie atsakė:
— Turi vykti jūra arba pro- Sant-Rol, 

kaip tau geriau patinka, o kai būsi Gibral
tare, uostė paklausk, kur gyvena -šokolado 
pardavėja, vardu Rolona. Ją suradęs, suži
nosi, kaip ten viskas vyksta.

Susitarėme visi trys keliauti į Sierra de 
Gausiu, iš kur aš, palikęs ten savo draugus, 
vyksiu į Gibraltarą kaip vaisių pirklys. Ron- 
doje vienas iš. mūsų žmonių parūpina man 
pasą, Gautine gavau asilą, apkroviau jį apei

THI DANK FOI AllTHI MORU

WE VVELCOME YOUR SAVINGS
P»-Lf ■«><••»<« Co.ro.oi on

Cleveland

DIRVA
atlieka įvairius spaudos darbus. Jūs 
galit pigia kaina atsispausdinti pro
fesines korteles, įvairias blankas, va
rnus, plakatus ir kt.
karams biletus, vestuvių pakvieti-

Užsakymai priimami ir paštu.
DIRVA — 1272 East 71 St. 

Cleveland 3. Ohio 
Telef.: HE 1-6314
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mes netekome ryšio su Carmen. Uždaręs savo 
asilą tvarte ir pasiėmęs kiek apelsinų, vykau 
į miestą, lyg norėdamas juos parduoti, bet 
iš tikrųjų jieškodamas pažįstamų veidų. Čia 
buvo valkatų iš visų pasaulio šalių, tai tikras 
Babelio bokštas: negalima nueiti gatve nei 
dešimties žingsnių, kad neišgirstum kalbant 
dešimtim kalbų. Mačiau daug čigonų, bet 
nedrįsau jais pasitikėti. Aš stebėjau juos, o 
jie mane. Mes gerai žinojome, bad esame 
sukčiai, bet svarbiausia buvo atspėti, ar mes 
priklausome tai pačiai gaujai. Po nesėkmin
go dviejų dienų vaikščiojimo, nieko nesuži
nojęs nei apie Rollona, nei apie Carmen ir, 
pardavęs kiek priekių, maniau grįžti pas sa
vo draugus, kai kartą, saldei leidžiantis, ei
damas viena gatve, išgirdau pro langą mo
ters balsą: "Apelsinų pirklys!.,.” Aš pa
kėliau akis į viršų ir balkone, pasirėmusią 
alkūnėmis, pamačiau Carmen su karininku 
raudona uniforma, auksiniais antpečiais, gar
banotais plaukais, turtingo milordo laikyse
na. Gi jinai buvo apsirengusi puikiai :ant 

, pečių šalikas, auksinėmis šukomis, visa šil
kuose. Jinai buvo vis tokia pat; juokėsi, už 
šonų turėdamasi. Laužyta ispanų kalba ang
lius pašaukė manę j viršų, nes "lad.v” norinti 
apelsinų. Carmen tarę man baskiškai:

__ Lipk ir niekuo nesistebėk.
Žinoma, niekas, ką tiktai darė, neturėjo 

manęs stebinti. Nežinau, ar, ja suradus, bu
vo man daugiau džiaugsmo, ar skausmo. Prie 
durų buvo išsipudravęs tarnas anglas, kuris 
mpne įvedė į puikų salioną. Carnien tuojau 
pat tarė man baskiškai:

— Ispaniškai tu nemoki nei ‘Vieno žodžio 
ir manęs nepažįsti. Paskui, atsigręžusi j ang
lą: • L . •

— Aš jums sakiau, kad aš tuojau paži
nau, kad jis baskas. Jūs ką tik girdėjote, 
kokia keista kalba. O kokia žiopla jo išvaiz
da. ar ne? Lyg katinas, sučiuptas spintoje.

—- O tu panaši j begėdišką niekšų, — 
tariau aš jai savo gimtąja kalba, — ir man 
labai norisi šio dabitos akyse sudaužyti tavo 
veidą.

— Mano dabita, — tarė ji, — ii- tu vie
nas tai atspėjai? Negi tu man pavydi šito 
kvailio? Tu esi dar naivesnis negu prieš mū
sų susitikimą Candilėjo gatvėje. Argi nema
tai. kvaily, kad 
gonų reikalus 
šis namas yra 
bus mano. Aš 
siu ten, iš kur jis niekuomet negrįš.

— t) aš. jei tu vis dar tokiu būdu tvar
kysi čigonu reikalus, taip padarysiu, kad tu 
daugiau jų tvarkyti nebenorėsi.

— Ach, taip!? Ar tu mano "roni", kad 
man įsakinėji? Jei Vienaakiui tai patinka, 
kas tau rūpi? Ai' negali būti patenkintas, 
kad esi vienintelis, kuris gali vadintis mano 
"minchorro” (Mano mylimasis).

— Ką jis sako? — paklausė anglas.
— Jis sako, kad yra ištroškęs ii- kokį 

gurkšnį mielai išgertų, — atsakė Carmen.
Ir ji parvirto ant sofos, kvatodamas! iš 

savo vertimo.
Senjore, tada, kai ši merginą juokiasi, ' 

protingai kalbėti neįmanoma. Visi juokiasi 
su ja.

Didysis anglas, kaip beprotis, koks jis 
iš tikrųjų ir buvo, taip pat ėmė juoktis ir 
liepė atnešti mali gerti.

Man geriant, ji tarė: - • •
— Ar matai žiedą ant jo piršto. Jei nori

I aš šiuo momentu tvarkau či- 
ir lai pačiu geriausiu būdu, 
mano, vėžio gvinėjos taip pat 
ii vedžioja už nosies ir nuve-
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Nepriklausomųjų studentų 
suvažiavimas

Įsteigta Lietuvių Studentų Santara
Rugsėjo 8-10 dienomis vaišin

goje J. Bačiūno vasarvietėje, 
Tabor Farm, Mich., įvyko Nepri
klausomųjų Studentų Sąjūdžio 
suvažiavimas. Nepriklausomųjų 
studentų gyvenime šį suvažia
vimą reikia laikyti dideliu lai
mėjimu, nes retai kada suvažia
vimai atlieka tiek daug pozyti- 
vaus darbo ir kartu prabėga to
kioje savoje ir jaukioje nuotai
koje.

Pirmąją dieną buvo išrinkti 
suvažiavimo pirmininkai: B. 
Mačiuika ir Alb. Kerelis, ir se
kretorės K. Garmutė ir D. Tal-

■ - lat-Kelpšaitė; jie savo darbą at- 
.—-liko tikrai be priekaištų.

Suvažiavimo patalpose vyko ir 
detroitiškio dailininko A. Melni
ko kūrinių paroda, susilaukusi, 
ypač iš kolegių pusės, nemaža 
klllionv IIVUIC.IIM. įtJLao o.a.uuc 
kultūrinis Suvažiavimo momen
tas tai dr. V. Daugirdaitės-Sruo- 
gienės paskaita "Paskutinis Vy
tauto Didžiojo tragedijos ak
tas", nukėlusi suvažiavimo da
lyvius į istorinės Lietuvos didy
bės laikus.

Kol. V. Kavolio paskaita 
"Tremties tikrovė ir keliai į lie
tuviškumą” vertintina kaip stip
ri pradžia jieškant gairių, ku
rios mus saugotų nuo nutautė
jimo.

S. šimoliūnas savo paskaitoje 
"Žmogus šiandien" nagrinėjo ; 
nūdienes žmonijos problemas bei 
kelius joms išspręsti. Gaila tik, 
kad paskaitininkas teiškėlė vie
ną lietuvį filosofą, pamiršdamas 
apie kitus mūsų mintytojus.

Z. Rekašius kalbėjo apie mūsų 
visuomeninio sąmo n i n g u m o 
praktinę pusę ir davė eilę pa
siūlymų ateities veiklos klausi
mais.

L. Sabaliūnas — nauja ir daug 
žadanti pajėga organizaciniame 
studentų gyvenime — savo pra
nešime kėlė jungimosi į Lietu
vos laisvinimo darbą reikalą.

Po pranešimo sekusios disku- Lietuvos atstovų ir kt. 
sijos išryškino dvi gan skirtin
gas suvažiavimo dalyvių pažiū-

stu-ras: ar svarbiausias mūsų 
dentų uždavinys yra politinė ko
va prieš bolševizmą tarptautinė
je plotmėje, ar kova dėl lietuviš
kos kultūros, lietuvybės išlaiky
mo, ir darbas savo jaunimo tar
pe.

Kol. Br. Juodelis savo prane
šime apie "Mūsų tikslus” iškėlė 
reikalą sąjūdžiui aiškiau pasisa
kyti jam rūpimais tikslais ir tuo 
pačiu sudaryti tvirtesnes orga
nizacines formas. Jo pasiūlyti 
tikslai buvo po ilgesnių diskusi
jų suvažiavimo priimti su ma
žais pakeitimais bei papildymais. 
Taip pat gana ilgų diskusijų su
silaukė J. Šmulkščio pasiūlytos 
ir suvažiavimą priimtos organi
zacinės gairės. Gan svarbiu įvy
kių tenka laikyti ir organizaci
jos vardo pakeitimą — ligi šiol 

kritiško dėmesio. Kitas svarbusjžinomi kaip nepriklausomieji 
nutarėstudentai suvažiavime 

pasivadinti LIETUVIŲ STU
DENTŲ SANTARA.

Liet. Stud. Santara yra neide- 
ologinė organizacija, nereikalau
janti iš savo narių priimti vie
ną kurią filosofinę doktriną. Tuo 
pačiu jos nariams paliekama tei
sė priklausyti kitoms (ideologi
nėms) akademinėms organizaci
joms. Santaros svarbiausiu tiks
lu yra suburti vidurio srovės lie
tuvius studentus kovoje už žmo
gaus, tautos ir valstybės laisvę, 
stiprinti tautinį sąmonimgumą 
bei kovoti Ali žodžio ir minties 
laisvę.

Suvažiavima sveikino visa ei
le žymių lietuvių: ALTo vicepir
mininkas A. Olis, suvažiavimo 
šeimininkas J. Bačiūnas, Mažo
sios Lietuvos veikėjas kun. A. 
Trakis, SLA atstovas dr. S. Bie
žis ir kt. Raštu gauta sveikini
mų iš Lietuvių Valstiečių Liau
dininkų Sąjungos, Lietuvių Tau
tinio Sąjūdžio, "šviesos" ir 
"Varpo” korporacijų, Tautinių 
korporacijų Sambūrio, Lietuvių 
Rezistencinės Santarvės, Maž.
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Baikim ginčus
1945-50 metais lietuvių jauni- ti į glaudžias kolonijas... Mūsų 

mas Vokietijoje, mūsų ir mūsų jaunimas priverstas lankyti mo- 
vargstančios Tėvynės džiaugs-'kyklas, kurios negali, o gal kar- 
mui, turėjo progos šviestis lie- tais ir nenori, atsižvelgti į mū- 
tuviškoje aplinkoje: lietuviški,sų lietuviškas aspiracijas. Tad 
vaikų darželiai, pradžios mokyk
los, gimnazijos, įvairūs kursai 
ir net universitetas. Tos mo
kyklos buvo tikrai mūsų: buvo 
dėstomi viši mokslo dalykai mū
sų gimtąja kalba, laikomasi lie
tuviškos 
net nuo 
nedaug 
1949-50
kyklos tirpte tirpo dėl mokinių 
ir mokytojų emigracijos į įvai
rius pasaulio kontinentus. Mūsų 
veiksniai ragino brolius lietuvius 
emigracijoje burtis į didesnes, 
glaudesnes kolonijas. Deja,.ne- 
visada mūsų norai pajėgia vesti 
mus pageidaujama linkme; daž
nai gyvenimas buvo negailestin
gas ir nuvedė mus visai nelauk
tu keliu.

Išsiblaškėme po visą pasaulį. 
Nedaug kur pajėgėme susispies-

kultūros- tradicijų ir 
N. Lietuvos programų 
tebuvo nutolta. Bet 
metais mūsų tos mo

Suvažiavimas susilaukė dide
lio lietuviškos visuomenės dėme-

lietuviškas jaunimas erriigraci- 
joje tolsta nuo savo Tėvynės.

Dėl tam tikrų emigracinių 
nuostatų nemažas lietuvių skai
čius negalėjo peržengti Vokieti
jos sienų. Jie priversti buvo ten 
pasilikti. Išnyko lietuviškos mo
kyklos Vokietijoje, bet viena, 
Diepholze, pasiliko, nes to norė
jo pasilikę lietuviai, tuo rūpinos 
tada vadinamas Zoninis Komi
tetas. Jis stengėsi sukurti sąly
gas, kurios leistų suburti tame 
lietuviškame židinyje bent di
džiąją mūsų jaunimo dalį ir auk
lėti juoB kaip lietuvius, kaip bū
simos Nepriklausomos Lietuvos 
nesužalotus svetimomis sąnašo
mis piliečius ir atstatytos mūsų
valstybės kūrėjus. Gimnazija rios užtikrintų našesnį darbą.

pasivadino reikšmingu Vasario 
uien. 16 d. vardu.

Vokietijos krašto L. B. Valdy
ba, norėdama padarytį pasto
vesnes ir tinkamesnes darbo są
lygas, pirko gimnazijai namus. 
Deja, tie geri norai sudrumstė 
musų išblaškytą po visą pasaulį, 
visuomenę, būtent, tą visuome
nę, kurios dėka gimnazija tik ir 
gali .gyvuoti. Be pertraukos tę
siasi dėl to pirkinio ginčai spau
doje. Dėl ko gi ginčijamasi? Nie
kas neprikiša kam nors esminės 
kaltės, pvz., suktybės, piktos va
lios, noro pakenkti lietuviškai, 
mokyklai. Visi ginčai sukasi apie 
tai: buvo ar nebuvo padarytos,! 
perkant namus, klaidos. Bet ir 
tai ne dėl pačio pirkimo fakto, 
o tik dėl kaikurių formalumų.

Mes nesiimame spręsti, buvo 
ar nebuvo klaidų, bet mes įsiti
kinę, kad visi, tiek Krašto Val
dyba, tiek gimnazijos vadovybė 
ir kiti, kurie prie to pirkinio 
prisidėjo, dirbo nuoširdžiai, sie
kė tokių gimnazijai sąlygų, ku-Į

Mes tikime, kad padarytos pa
stangos nežus, kad jie pasieks 
tinkamesnių darbo sąlygų nau
jojoje vietoje ir iš ten mes su
lauksime gerųjų Lietuvos kul
tūros darbininkų ir mūsų atsta
tytos Nepriklausomos valstybės 
kūrėjų. ’ ’

Kaip džiaugtųsi mūsų šviesio
ji visuomenė, jei su šiuo pareiš
kimu nutrūktų visi beprasmiški 
neesminiai ginčai dėl Vasario 
16 d; gimnazijos pirkinio, o to
ji visuomenė dar glaudžiau susi-'

burtų padėki. tam lietuviškam 
židiniui išbristi iš. medžiaginių 
sunkumų ir rūpesčių dėl' vaiku
čių rytojaus.

Tad dar. energingiau dėkimės™ 
į tai gimnazijai remti ratelius, 
juose ištverkime ir kurkime Va
sario mėn. 16 d. gimnazijai už
tikrintas darbo sąlygas. Geras 
Tėvynei darbas tesuteikia mums 
šiuo sunkiuoju metu paguodą ir 
džiaugsmą.

L.B. Švietimo Tarybos 
Prezidiumas Chicagoje

šio bei paramos. Ta proga Liet. 
Stud. Santara, savo pirmiesiems 
žingsniams paremti, gavo iš 
įvairių lietuviškų organizacijų 
bei pavienių asmenų virš 600 dol. 
aukų. Daug nusipelnę lietuviš
koje veikloje ir padėję nepri
klausomųjų studentų veikloje p. 
p. J. Bačiūnus ir A. Devenienė 
vienbalsiai buvo išrinkti Santa
ros garbės nariais. P. Bačiūnui 
už parodytą didelį vaišingumą 
ir paramą suvažiavimui, buvo 
įteikta kukli dovana — A. Mel
niko paveikslas.

Suvažiavime dalyvavo atsto
vai iš New Yorko, Chicagos, Cle
velando, Detroito, Los Angeles, 
Toronto (Kanada), Urbanos, 
Bostono, Waterburio, Providence 
ir kt. vietovių. Naujai išrinkta 
Liet. Stud. Santaros valdyba iš 
V. Kavolio, J. Šmulkščio, Z. Re
kašiaus, L. Sabaliūno ir S. Ši-, 
moliūno, ir revizijos komisija: 
B. Mačiuika, J. Bilėnas ir Alb.‘ 
Kerelis. Prie suvažiavimo pasi-| 
sekimo daug prisidėjo ir jo lau-Į 
žavedžiai A. Babickas ir L. Griš- 
kelytė su visa eile talkininkų.
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STAI JUMS PASKUTINĖ PROGA
GERIAUSIAM MŪSŲ BET KADA

PASIŪLYTAM PIRKINIUI.

IKI

MAŽIAU
PARDAVIMUI MAŠINOS IR APRODYMUI

ATIDARA NUO
8 RYTO IKI 9 VAKARO

RASK UBEKIT
VISAM MIESTE YRA KALBAMA 

APIE JALOVEC MILŽINIŠKĄ 

uždarymo PARDAVIMĄ! PLYMOUTH
IRDODGE

VIRŠ 200 MAŠINŲ PASIRINKIMAS

ATVYKIT SU ŽMONA 
ATSIVFŽKIT SAVO

nuosavybės dokumentus JŪSŲ MIESTO CENTRO DODGE-PLYMOUTII PIRKINYS

FINANSINIUS REIKALUS 2223 SUPERIOR AVENUE

Tu esi nykštukas, kuris mano esąs didelįs, jei 
gali toli nuspjauti. Tu manęs nemyli. Išeik.

Nors ji mane varė lauk, bet aš išeiti ne
galėjau ir prižadėjau vykti pas savo drau-

mane tuojau įvedė į vidų. Carmen jį išsiun
tė, ir, vos tik mes likome vienu du, jinai ėmė 
juoktis krokodilo juoku ir puolė man ant . 
kaklo. Niekuomet aš jos nebuvau matęs to
kios gražios. Išsipuošusi tarsi karalienė, par- gus ir laukti' anglo. Jinai gi prižadėjo sirgti 
fumuota, šilkais apmušti baldai, užuolaidos 

o aš atrodžiau, 
kaip vagis, kas aš iš tikrųjų ir buvau.

— Minchorro! — taęė Carmen, — aš 
viską čia norėjau sudaužyti, padegti namą ir 
išbėgti į kalnus.

Glamonėjimai .-.. Juokas... Ji šoko, 
plėšė savo falbonus. Ir beždžionė niekad la
biau nešokinėja, nedaro tokių grimasų, vel- 
niavų. Pagaliau surimtėjusi tarė:

— Klausyk, visa tai čigonų reikalai. Aš 
noriu, kad jis mane nugabentų į Rondą, kur 
aš turiu vienuolę seserį (čia vėl ji pasileido 
juoktis). Mes eisime vieta, kurią aš tau nu
rodysiu. Jūs jį užpulsite ir apiplėšite iki 
gryno kūno. Geriausia būtų jį nudėti, bet, — 
pridūrė ji su velniška šypsena, kurią ji tam 
tikrais momentais turėdavo ir kurios niekas 
tada neturėjo noro pamėgždžioti, — žinai, ką

GREITAS PRISTATYMAS. 
VISOS MASINOS 

PARUOSTOS 
NAUDOJIMUI 2-<lurų, 

4-durų, ir su 
NULEIDŽIAMAIS 

STOGAIS.
JOKS PRIEINAMAS 

PASIŪLYMAS 
NEATSAKOMAS.

kad'jis nulūžo. Buvo baigta. Gelažtė drauge i 
su kraujo srove, storumo sulig mano ranka, 
išėjo iš žaizdos. Jis krito kniūpsčias lyg bas
lys.

—- Ką tu padarei? — tarė Dancaire.
— Tu žinai, — tariau aš, — kad mes , 

drauge gyventi ilgiau nebegalėjome. Aš my- , 
liu Carmen ir norėjau būti vienas. Be to, 
Garcia buvo niekšas, ir aš. prisiminiau, ką 
jis padarė su vargšu Remendado. Mes da
bar likome tik dviese, tačiau abu esame pui- I 
kūs vyrukai. Ar nenorėtum mane turėti sa- • 
vo draugu gyvenimui ir mirčiai? I 

Dancaire ištiesė man ranką. Tai buvo 
penkiasdešimties metų vyras.

— Tegul jas velniai tas meiles, — su
šuko jis. — Jei tu jį būtum paprašęs Car
men, jis tau ją būtų pardavęs už vieną pias
trą. Mes dabar likome tik dviese. Ką mes 
vieni darysime rytoj ? '

— Palik tai man .vienam. — atsakiau 
aš. — Dabar aš spjaunu į visą pasaulį.

Mes palaidojome Garcią ir savo stovyk
lą perkėlėme du šimtu žingsnių toliau.

Kitą dieną pastebėjome Carmen' su ang- . 
lu, dviem mulų varovais ir tarnu. Aš tariau 
Dancaire:

— Aš sutvarkysiu anglą. Tu išgąsdink 
kitus, jie neginkluoti. . •

Anglo būta drąsaus. Jei Carmen nejjūtų 
sukliudžiusi jo rankos, jis mane būtų nušo
vęs. Trumpai ■ sakant, tą dieną aš vėl atga
vau Carmen ir pirmiausia jai pranešiau, kad 
jį.yra našlė. Ji, sužinojusi, kaip visa tai įvy
ko, tarė:

nis ir už milžiną. Jis it strėlė puolė .mane. —• Tu visuomet esi ir būsi kvailiukas.

tave. Tai įvyko tik todėl, kad jau buvo atė
jęs jo laikas. Tavasis taip pat ateis.

— Ir tavo ateis, — atsakiau aš, — jei 
man nebūsi tikrąja romi.tu

— Galbūt, — tarė ji, — nekartą mačiau 
kavos nuosėdose, kad mes mirsime drauge. 
Teįvyksta tai, kas lemta.

Ir ji pradėjo barškinti savo barškučiais. 
Tai ji darydavo visuomet, kai norėdavo iš
blaškyti kokias nors nemalonias mintis.

Kai apie save kalbi, užsimiršti. Visos tos 
detalės jums yra turbūt nuobodžios, bet aš 
tuojau baigiu. Gyvenimas, kurį mes dabar 
gyvenome, truko gana ilgai. Dancaire ir aš 
suradome draugų, kurie buvo geresni už 
pirmuosius, ir vertėmės kontrabanda, o kar
tais, reikia prisipažinti, taip pat sustabdy- 
davo.me didžiajame kelyje, bet tik pačiu 
kraštuotiniuju atveju ir kai jau nebūdavo^fc 
kitos išeities. Keletą mėnesių aš buvau Car-^> 
men patenkintas. Ji tebebuvo mums naudin
ga mūsų operacijose, pranešinėdama mums 
kiekvieną gerą progą. Ji būdavo tai Mala
goje, tai Cordoboje, tai Grenadoje, bet už
tekdavo tik vieno žodžio, ir ji, palikusi vis
ką, vykdavo pas mane, kur į nuošalią ventą . 
ar net-ir į mūsų stovyklą. Tik kartą, tai bu- 
vo Malagoje, ji man padarė kiek rūpesčio. 
Aš sužinojau, kad ji buvo.užmetusi savo akį 
ant vieųo gana turtingo pirklio, su kuriuo 
ji. turbūt planavo pradėti gibiraltarišką žai
dimą. Nežiūrėdamas į visa tai, ką Dancaire, _ 
norėdamas mane,sulaikyti, sakė, aš pačiam^ 

‘ dienos vidury ntlvykad į Malagą. Suradau

ligi išvykimo momento iš Gibraltaro į Ron
dą. Aš dar dvi dienas gyvenau Gibraltare. Ji 
persirengusi išdrįsdavo mane aplankyti ma
no smuklėje. Aš išvykau, taip pat turėdamas 
savo planą. Grįžau į sutartą vietą, žinoda
mas, pro kur ir kada anglas su Carmen turi 
keliauti. Radau Dancaire ir Garcia manęs 
belaukiančius. Naktį praleidome miške prie 
puikiai liepsnojknčio eglių, konkorėžių laužo. 
Pasiūliau Gardai kortutoi. Jis sutiko. Belo
šiant pasakiau jam, kad jis apgaudinėja; jis 
pradėjo juoktis. Sviedžiau kortas jam į vei
dą. Jis buvo bepagriebiąs savo espingolę. Aš 
koja primyniau ją ir tariau:' "Sako, kad tu 
galįs vartoti savo peilį, kaip geriausias Ma
lagos mušeika. Gal pabandytum su mani
mi?” Dancaire norėjo mus perskirti. Aš dar 
du ar tris kartus kirtau Garciai kumščiu. 
Jis supykęs įgijo drąsos ir išsitraukė savo 
peilį, o aš savąjį.- Paprašėme Dancaire pasi
traukti, ir mums netrukdyti. Jis, matyda
mas, kad nepavyks mūsų' sulaikyti, pasi
traukė į šalį. Garcia jau buvo susidvilin.ką- 
vęs lyg katė, prieš šo'kdama ant. pelės. Kai
rėje rankoje laikė savo kepurę, ja prisideng
damas, peilį atkišęs į priekį.— ahdaluzišku 
būdu. Aš stovėjau pagal navariečių kovos

— jis bus tavo.
Aš jai atsakiau:
— Aš mielai atiduočiau net ir vieną sa

vo pirštą, kad tik mes kiekvienas su ”ma- 
guila” rankoje galėtume tavo milordą paimti 
į kalnus.

— Ką reiškia "maąuila”? — paklausė ;su mezginėliais... ach! 
anglas.

— "Maąuila", — tarė Carmen, vis te
besijuokdama, — yra apelsinas. Argi ne
keistas apelsino pavadinimas? Jis sako, kad 

■dar norėtų jums atnešti maąuila.
— Taip? — Gerai, rytoj vėl atnešk "ma

ąuila", — tarė anglas.
Mums bekalbant, įėjo tarnas ir pranešė, 

kad pietūs jau paruošti. Anglas atsikėlė, už
mokėjo man vieną piastrą ir pasiūlė Carmen 
ranką, tarytum ji viena eiti būtų negalėjusi. 
Carmen, vis tebesijuokdama, tarė man:

— Mano berneli, kviesti pietų tavęs ne
galiu, tačiau rytoj, kai tik išgirsi būgno 
garsą paradui, atvyk čia su apelsinais. Tu 
čia rasi kambarį su geresniais baldais negu 
Candilėjo gatvėje ir pamatysi, ar aš dar te
besu tavo Cormencita. Vėliau mes pakalbę- reikėtų daryti? Reikėtų, kad Vienaakis pū
sime čigonų reikalais.

Aš nieko jai neatsakiau ir jau buvau.
gatvėje, kai anglas mėn šūktelėjo:

— Atnešk rytoj "maąuila”!
Aš dar išgirdau Carmen juoką.
Išėjau, nežinodamas ką darąs, naktį vi

siškai nemiegojau ir rytą buvau taip piktas . 
ant šios išdavikės, jog buvau nusprendęs iš
vykti iš Gibrautarb, su ja nepasimatęs..Ta-

— • *
čiau, vos tik išgirdau pirrpuosius būgno gar
sus, visa mano drąsa dingo: pasiėmiau kiek 
apelsinų ir nuskubėjau pas Carmen. Langinė 
buvo praverta, ir aš ‘pamačiau mane sekan- . Ea8 nąvaretis. 
čią didelę juodą jos akį. Pudruotas tarnas , —Tu esi kvailys, žioplys, tikras payllo. jam po smakru ir taip stipriai pasukau peilį, karalystę yra pasiuntęs

sirodytų pirmasis, tu laikykis kiek atokiau. 
Vėžys yra drąsus ir vikrus: jis turi, be to, 
gerų pistoletų... Supranti?... — Ir vėl ji 
pradėjo kvatoti juoku, nuo kurio mane šiur
pas pakratė.

— Ne, — tariau aš jai, — aš neapkenčiu 
Garcios, bet jis šiaip ar taip yra" mano drau
gas. Galbūt kurią nors dieną aš tave nuo jo būdą: tiesiai'prieš jį,.pakėlęs kairiąją ran- 
išlaisvinsiu, bet mes savo sąskaitas sutvar- . ką, 0 kairiąją koją išmetęs į priekį, peilį — 
kyšime pagal mano krašto papročius, čigonu pagal dešįnę koją. Aš jaučiausi esąs stipres
nė esu tik atsitiktinai; gi tam tikrais atvejais ] 
aš visuomet liksiu, kaip sako priežodis, tik- aš pasukau savo kairę koją, ir jis atsidūrė Garcia turėjo'tave nužudyti. Nąvarietiškas ■ 

. tuščioje erdvėje, O aš tuo tarpu smeigiau* kovos būdas y.ra beprotystė. Jis į požemių
• jam po smakru ir taip stipriai pasukau peilį, karalystę yra pasiuntęs daug narsesnių už

Carmen ir ją tuojau pat parsigabenau.

(Bus daugiau)■■■ f.
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ĮVAIRUS KATALIKYBĖS 
MOKSLO TURINYS

jo, nes jubiliatas per eilę metų 
čia yra kalbėjęs apie Lietuvos 
miestus bei davęs įvairiausių 
pranešimų.

Dėdės Jokubyno negalėtų pa-

KATALIKO SĄVOKA 
AMERIKOJE

kad ne 
bet ir visos 
su tokia pat

Labai malonu, kad akademinė 
jaunuomenė sutiko

Romos kataliko sąvoka 
aiški. Bet bendra kataliko sąvo
ka reikalauja papildyti turiniu, 
kuris būna įvairiaspalvis.

spalio dešimtą dieną,
6 vai. vakaro. Biletas asmeniui,

.

Jo-
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JUOZAS J. BACHUNAS pasiryžta iškilmingiau atšvęsti, miršti ir Tėvynės Mylėtojų 
Akademikų skautų Chicagos Draugija, prie kurios plėtimo jis 
skyrius, vadovaujant daktarei yra prisidėjęs ir savo laiku su-

Nesenai šiame laikraštyje pa- Mildai Budrienei, ruošia spėria-] organizavęs kelias TMD naujas 
kuopas.

Nedaug tokių nuoširdžių Tė
vynės mylėtojų bėra šiandien li
kę gyvųjų tarpe, koks buvo ir 
pasiliko mūsų mielas dėdė 
kubynas...

sidalinau su skaitytojais savoju sukaktuvių paminėjimą Chi- 
atsiminimais apie žilagalvį Ame- cagos Lietuvių Auditorijos Ma- 
rikos lietuvių veikėją dėdę V. S.]žojoje salėje, 3137 So. Halsted 
Jokubyną jo 80 metų sukaktuvių'st., - -- ■ ..
proga. |

Man tai buvo ne tik maloni įskaitant vakarienę ir kitką, 
pareiga atžymėti nusipelnusį lie-j kaštuos tik $2.00. 
tuvį. Drauge tai buvo prisimini-] 
mas mūsų daugelio ir savo pa- lietuvių

Dėdė V. S. Jokubynas

ties jaunystės, mūsų gyvenimo 
Amerikoje. Dėdės Jokubyno gy
venimo kelias buvo tas pats mū
sų daugelio kelias. Kai mes bu
vom dar beūsiai jaunuoliai, jis 
buvo jau subrendęs vyras. Ne
pamirškime, kad už visus dabar
tinius vadinamus "senius” dėdė 
Jokubynas yra visa generacija 
vyresnis ...

Ne dažnam tenka sulaukti to
kių gražių sukaktuvių. Kam ten
ka, tas jau lyg ir Apvaizdos at
žymėtas. Tąjį dar labiau mylime 
ir pagerbti trokštame. Ne vie
nas jaunesnis gal ir įkvėpimo 
galėtų pasisemti iš tų mūsų pa
triotų gyvenimo, kurie daug 
sunkesnėmis aplinkybėmis, ne
gu dabar, čia kūrėsi prieš pen
kiasdešimt ar šešiasdešimt metų 
ir kurie pagal savo išgales be 
perstojo aukojosi lietuviškiems 
reikalams, nei pelno, nei tuščios 
garbės ric'jieškodami.

Ir todėl senatvėje jie pasiliko 
tokie beturčiai, kaip šv. Pran
ciškus, apie kurį gražios knygos 
dabar rašomos, bet kurio keliais, 
deja, tik labai retas temėgina 
eiti...

• • •

Man buvo labai malonu pa
tirti, kad dėdės Jokubyno retos 
sukaktuvės lietuvių chicagiečių

Norėčiau tikėti, 
Chicagos lietuviai, 
Amerikos lietuviai 
nuotaika ir malonumu prisidės
pagerbti dėdę Jokubyną jo 80 
metų amžiaus proga.

Tad nepraleiskime spalio de
šimtosios. Tiems, kurie gyvena 
Chicagoje ar aplink ją, bus ne
sunku atsilankyti į Lietuvių Au
ditoriją. Kuriems toliau (o dė
dė Jokubynas yra gyvenęs dau
gelyje plačiosios Amerikos vie
tų), tie prašomi tą dieną neuž
miršti vienu ar kitu būdu savo 
sveikinimais, linkėjimais ar bi
čiuliška parama prisiminti šį 
vieną iš pačių seniausiųjų gy
vųjų tarpe, Amerikos lietuvybės 
veteraną, — malonų žmogų, iš
tikimą bičiulį, pasišventusį dar
bininką, gilų lietuvį patriotą.

Ilgiausių Metų 1...

įvykdyti gerą sumanymą. Jei 
mes "seniai” ruoštume tokius 
paminėjimus, tai kaikąs tik ga
lėtų pagalvoti, jog va, seni drau
gai vieni kitus mini.

O kai ir jaunimas dedasi į 
krūvą, tai žymiai kita prasmė 
ir jubiliatui ir visiems, čia pa
sigirsta jau kelių lietuviškų ge
neracijų balsas. Vieni kitus su
prantame, einame iš-vieno.

Todėl ir akademikams skau
tams, kiek man žinoma, sukak
tuvėms ruošti j talką dar ateina 
Susivienijimo Lietuvių Ameri
koje kelios vietinės kuopos, nes 
Jokubynas yra ne vieną naują 
SLA kuopą suorganizavęs, daug 
dirbęs SLA naudai ir kurį laiką 
buvęs jos Organo TĖVYNĖS re
daktorius.

Į talką ateina ir Amerikos 
Lietuvių Tautinė Sąjunga, ku
rios idėjoms jubiliatas visą gy
venimą buvo ištikimas ir 
kurios organizavimo jis 
praktiškai prisidėjęs, ypač 
ėjusio karo metais.

Ateina į talką ir ponia L. Va-

KATALIKYBĖS 
ABEJOTINUMO KILMĖ

Popiežius Pijus IX Vatikano 
Suvažiavime (Concillium) 1870 
metais paskelbė popiežiaus ne- 

. klaidingumo dogmą ex cathedra 
tikėjimo ir moralės klausimais, 
suvažiavime dalyvaujant 744 
vyskupams. Jų 88 balsavo prieš 
tokią dogmą, o 91 susilaikė bal
suoti. Tos dogmos priešininkai 
1871 m. išleido proklamaciją. 
Tos akcijos priešakyje atsistojo 
Romos Katalikų Bažnyčios isto
rijos profesorius ir Breslau uni
versiteto rektorius dr. Joseph 
Reinkens. Šios akcijos dalyviai 

■ sušaukė suvažiavimą Bonnoje

pasiruošimo ir vyskupo pripaži
nimo. i .

SKIRTINGOS KATALIKŲ 
BAŽNYTINĖS

ORGANIZACIJOS AMERIKOJ
(1) Senoji Katalikų Bažnyčia 

Amerikoj sudaryta jos pavyz
džiu Europoje. Ji laikosi apaš
tališkosios sukcesijos. Jos sta
tistika 1940 m. nurodė 28 baž
nyčias su 6274 . parapijiečiais. 
(2) Amerikiečių Katalikų Baž
nyčia sudaryta 1915 metais. Ji 
savo galią išveda iš Sirijos pa- 
triarko. Bet ji nėra Rytų (or
todoksų) bažnyčia. Ji save žymi 
katalikiškuoju pavadinimu, bet 
sako nepriklausanti popiežiui. Ji 
laikosi Senosios Katalikų Baž
nyčios dogmų, bet sako nesanti 
surišta su ja. Jos statistika 1949 
m. rodė 8435 parapijiečius. (3) 
Afrikiečių Ortodoksų , Bažnyčia 
Amerikoje susidarė, atskilusi : 
nuo Protestantų Episkopalų 
Bažnyčios Amerikoje. Ji taip 
pat laikosi Senosios Katalikų 
Bažnyčios dogmų, nors savo pa
vadinime nenurodo katalikybės 
požymio. Todėl ji savo turiniu . 
yra Vakarų Bažnyčios (Romoje) 
grupė, nors jos pirmas vyskupas 
(dr. McGuire) buvo pašventin
tas Antijochijos arkivyskupo 
Sirijoj ordinacija, atlikta pagal 
ekumeninio patriarko Petro Ig- 
natijaus III Konstantinopolyje 
nutarimą. Jos statistika 1950 
m. rodė 30 bažnyčių su 6021 pa
rapijiečiais. (4) Lenkų Tautinė 
Katalikų' Bažnyčia Amerikoje 
sudaryta 1904 metais. Jos pir
masis ii- dabartinis vyskupas 
Hodur buvo pašventintas Tau
tinės Katalikų Bažnyčios Olan
dijoje vyskupo ordinacija. Koad
jutorium yra žemiau išvardinta
sis lietuvių tautinių katalikų 
vyskupas Misiaszek. Jos statis
tika 1950 m. rodė 156 bažnyčias 
su 23.543 parapijiečiais. (5) Lie
tuvių Tautinė Reformuotoji 
Bažnyčia Amerikoje sudaryta 
1914 metais. Ji pradžioj vado
vauta sakyto lenkų tautinių ka
talikų vyskupo Hodur, vėliau 
jos vyskupu buvo Gritėnas, o 
dabar juo yra Misiaszek. Ji pri-ti kataliko sąvoką.

TREMTINIAMS 
RŪBAI LABAI 

REIKALINGI
Pašibaigus didžiajai tremti

nių emigracijai, Europoje liko 
apie 10,000 vargingų lietuvių, 
kurie reikalingi pastovios para
mos. Praeitų metų praktika pa
rodė, kad likusiems lietuviams 
aprengti BALFas turi kasmet 
surinkti ir jiems nusiųsti bent 
100,000 svarų rūbų ir avalynės. 
Ligi šiol mūsų dosnios visuome
nės dėka BALFas kasmet 
įstengdavo tokį kiekį nusiųsti ir 
padalinti tremtiniams.

Atėjus rudeniui, rūbų ir ava
lynės problema vėl pasidaro itin 
aktuali. Todėl BALFas vėl 
stengsis surinkti kuo daugiau 
įvairios aprangos ir tuo būdu 
bent kiek palengvinti Europoje

pažįsta Visuotinės Bažnyčios 
Vakaruose ir Rytuose pripažįs
tamų keturių pirmųjų visuoti
nių bažnyčios suvažiavimų nu
tarimus ir apaštališkojo tikėji
mo išpažinimą. Ji protestantų 
pavyzdžiu įvedė pamaldas su li
turgija tautine lietuvių kalba. 
Jos statistika 1950 m. nurodė 3 
bažnyčias su 5672 parapijiečių. 
(6) Katališkomis bažnyčiomis 
vadinasi dar eilė" Visuotinės 
Bažnyčios Rytų (ortodoksų) pa
vidalo organizacijų. Jos skiria
si nuo Vakarų (Romos) pavida
lo organizacijų savo turiniu ir 
organizacine forma. Todėl jų čia 
neliečiame, nors jos turi bendrą 
katalikybės pavadinimą. (7) 
Taip pat čia neliečiame evange
likų bažnytinių organizacijų, 
kurios savo turiniu laikosi esan
čios katalikiškos arba visuoti-

■ nės, nors ir nepriklauso popie- 
i žiui. Apie tai liuterionyse kal-
■ bėjo žymusis arkivyskupas Soe- 

dėrblom iš Stockholmo 1927 m. 
knygoj "Evangelische Katholi- 
zitaet” ir anglikonuose jų teo
logas Flew su jų primato Can- 
terburyje pratarme 1950 m.

■ knygoje ”The Catholicity of 
Protestantism”. Visa tat reikia

i žinoti, norint sąmoningai taiky- 
G: „„..„į.... M> K_

Tautines Kinijos karys <luemoy saloj eina sargybą prie Amerikos 
gamybos artilerijos pabūklo. Quemoj salos puolimo vis dar tebe

laukiama.

likusių lietuvių medžiaginį skur
dą.

Amerikos valdžia, suprasda
ma, kaip labai užjūryje liku
siems lietuviams yra reikalin
ga apranga, ir įvertindama 
BALFo bei kitų šalpos organi
zacijų darbą, ir toliau sutiko pa
dengti visas aprangos siuntų jū
ros transporto išlaidas.
•' BALFo Centro Valdyba nuo
širdžiai kviečia visus BALFo 
skyrius, lietuviškas parapijas, 
organizacijas ir plačiąją visuo
menę organizuoti rūbų ir ava
lynės vajus ir pavienius asmenis 
siųsti aprangą BALFo Centrui, 
105 Grand Street, Brooklyn 11, 
New York.

Siunčiant vartotus rūbus įr 
avalynę, reikia pažymėti ”USED 
CLOTHING — FOR CHARIT- 
ABLE PURPOSES ONLY”. Ta-.„ 
da ir pats persiuntimas pigiau Jaus metu.

kainuoja ir siuntos pristatomos 
tiesiai į BALFo sandėlį.

Taip pat BALFo Centro Val
dyba maloniai prašo skyrius,
parapijas ir organizacijas pa
dengti rūbų persiuntimo į BALF 
sandėlį išlaidas, nes tam reika
lui neturima lėšų.

Taigi, nelaukime žiemos šal
čių, o kuo greičiau organizuoki
me rūbų ir avalynės rinkliavas, 
kad apranga laiku pasiektų ne
laiminguosius mūsų tautiečius.

Amerikos lietuviai, jūs su
šelpėte 80,000 lietuvių tremti
nių. 30,000 jų atsikvietėte į šį 
kraštą. Argi tuos likusius 10,000 
paliksite išnykimui? Pradžiu
ginkite juos savo auka šio va-

KI S E N E J E

Kandidatas rinkimui

Lapkričio 2, 1954

nius ryšius su Rytų Katalikų 
Bažnyčia ir Anglikonų Bažny
čia. šiai grupei pasiūlius, Seno
sios Katalikų Bažnyčios Olandi
joj vyskupas pašventino dr. 
Reinkens Senosios Katalikų 
Bažnyčios Vokietijoj vyskupu.

Senoji Katalikų Bažnyčia 
skelbia, kad ji laikosi Romos 
Katalikų Bažnyčios dogmos, bet 
atmeta jos praktiką. Ji, Sinodo 
Bonnoje 1874 m. nutarimu, at
metė ausinės išpažinties ir pas
ninkavimo prievoles bei, 1878 m. 
nutarimu, atmetė popiežiaus ne
klaidingumo dogmą bei kunigų 
celibato prievolę. Joje pagrindi
niu religinės tiesos pažinimo šal
tiniu protestantiškuoju pavyz- ■ 
džiu laikomas šv. Raštas, o tra- ' 
dicijos pripažįstamos tik antroj 
eilėj.' Joj tuo pat pavyzdžiu baž
nytinės įstatlmdavystės, teisda- 
rystės, disciplinos ir administra
cijos galia pripažįstama sinodui, 
bet ne popiežiui ir valstybės val
džiai. Jos sinodą sudaro bažny
tinės valdžios šaukiamieji 'ku
nigai ir parapijos atstovai. Iš 
kunigų reikalaujama specialaus

PIRMENYBES DIENOS

ŽIŪRĖKIT: Didelio sutaupymo visuose mūsų sukaktuvių skelbimuose ir visoj krautuvėj. Tai yra pinigai 
jūsų kišenėj.

T T'T TJTįjl 'K'Trr • ^ek°ny "siitaupymo žonkilį”, kiekvienam augšte įskaitant mūšy rūsio krautuvę. Jie jums 
^4-*--TL_EdX>-J-.-1-• par0(iyS jums "Sukaktuvių Pirkinius”.

Mūsų Sukaktuvių Pardavimo Sutartis (ši sutartis yra suprantama ir pildoma visų mūsų supirkimo atstovų)... Sukaktuvių Pardpvirao dalykai 
turi būti pirmos rūšies, nauja prekė siūloma ateinančiam rudens ar žiemos sezonui pirmų kartų. Komplektai ir pasirinkimai turi būti pilni (jokių 
atliekamų dalių ar nevis.ų rūšių) spalvomis, dydžiais, stiliais ir su užten tarnu kiekiu patenkinti tokios rūšies išpardavimų, šie daiktai turi būti 
Įkainuoti žemiausia įmanoma kaina Sukakties Pardavimui, štai jums utaupymo proga už prekes jūsų pačių gaunamas jums, .jūsų namams, 
jūsų šeimai. Tai yra pinigai jūsų kišenėj.

8 PROGŲ PILNI AUGŠTAI ĮSKAITANT

DIDELĘ RŪSIO K AUTU VĘ
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SENIAU IR DABAR | universitetus sugrįžus
J. ir D. GUDENAMS

K. S. KARPIUS

Amerikoje ištisą
K-

rūgs. 18 tradicinėje nakties iš
kyloje atšventė savo sk. vyčių

vasarą sostinėje 
nebuvo nei 1,000

K

GEN. NAGIAUS
PALIKIMAI
C L E V E L A N 1) E

::
Dėdė ir teta EIGELIAI, 

Phidelphijoje

KI
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Gen. Vladui Nagiui-Nagevi- 
čiui, kuris mirė Clevelando kai
myniniame miestelyje VVillough- 
by, čia atsirasti lėmė jo tremti
nio likimas. Kada po Neprikišu- ■ 
somybės atstatymo jis tapo sa
vininku Babcinos dvaro, kur aš 
gimiau, mes su Nagevičiais su- 
sigiminiavom 1928 metais, nu
važiavę tada su žmona į Lietu
vos Nepriklausomybės 10 metų 
sukakties iškilmes. Pas mus į 
Clevelandą gen. Nagevičius su 
žmona atvažiavo 1949 metų lie
pos pabaigoje.

Geru'Nagius buvo narys gra
žaus būrelio Clevelande veikian
čių Lietuvos kariškių organiza
cijos Ramovės. Gi Lietuvos Ka
rininkų Ramovė 1938 metais 
prisidėjo, išklausydama mano 
prašymą padovanoti Clevelando 
Lietuvių Kultūriniam Darželiui 
Dr. Vinco Kudirkos paminklą.

Kai po 1928 metų atsilankymo 
Lietuvoje mes Clevelande kūrė
me Lietuvių Darželį ir reikėjo 
jam mūsų tautos žymiausių kul
tūrininkų paminklų, susirašiau 
su naujai Kaune pažintu majoru 
Ardicku apie reikalingumą mū
sų darželiui plano, ir su Ardic
ku ir gen. Nagevičium apie pa
dovanojimą mums Dr. Rasana- 
vičiaus biusto. Gen. Nagevičius 
bei majoras Ardickas nenumojo 
ranka ir nepasakė, ”ką mes ten 
jums, mes perdaug turim savų 
reikalų”, priešingai, maj. Ar
dickas dirbo su architektu Du- 
bineckiu. Gen. Nagius, mano pa
siūlymu išrūpino iš šaulių Są
jungos dovaną — Dr. Basanavi
čiaus biustą. Ir pats visą laiką 
dirbo-rūpinosi. Tas biustas bu
vo nuliedintas mažųjų geležin
kelių dirbtuvėje, kaip man rašė, 
jo paties prižiūrėtas, sukaltas į 
dėžę ir džiaugsmingai mums į 
Clevelandą išsiųstas. Dabar jis 
puošia mūsų Kultūrinį Darželį. 
Darželį puošia ir Karininkų Ra
movės dovana — Dr. Vinco Ku
dirkos biustas. Pataikiau tada 
tos talkos prašyti tikrus asmenis 
ir organizacijas. Nereikėjo nuo 
vienų į kitus kreiptis, galvą lau
žyti, nusivilti.

je, daugelyje didmiesčių, sporto 
stadionuose kur telpa nuo 40,- 
000 iki 100,000 žiūrėtojų, beis
bolo pažiūrėti nueidavo tik tarp 
1,000 ir 5,000 mėgėjų. Viename 
žaidime šią 
Washingtone 
žiūrėtojų.

Tuo tarpu
vasarą kas tik gyvas tik apie 
beisbolą ir kalba. Katalikų pa
rapijos, jei rengia kokią reikš
mingą šventę laukuose, skelbia: 
"Iškilmingos pamaldos 11 
landą. Beisbolas prasidės 1 
landą”. Lyg visos iškilmės 
beisbolu ir remtųsi.

Bet tos minėtos beisbolo
rėtojų skaitlinės nėra bendros. 
Išimtys buvo vasaros bėgyje, 
kada rūgs. 5, Clevelande beisbo
lo žiūrėti susirinko virš 86,000 
žiūrėtojų.

va- 
va- 
tik

žiū-

Beisbolo komandos

ši
g

500 LIETUVIŲ 
RAMBYNE

JAV 1-jo rajono Rambyno 
stovyklon, Camp Child,.— Buz- 
zards Bay, Mass. uždarymo die
ną buvo suvažiavę per 500 sve
čių. Juos pasitiko stovykliniai 
skaučių ir skautų miesteliai su 
savo tradiciniais papuošimais 
apie palapines bei originaliais 
įrengimais, kurie teikė primity
viame stovyklinime gyvenime 
įmanomus patogumus. Popietis

::
•• sulaukusiems pirmojo sūnaus, geriausius sveikinimus ir

K linkėjimus siunčia

pastebime, kaip sunku palaiky
ti lietuvišką dvasią jaunimo tar- i 
pe, kurio rankose tolimesnis lie- : 
tuvybės likimas. Mūsų tautai 
reikalinga išsilavinusių žmonių, 
kurie savo įgytomis žiniomis 
galėtų daug patarnauti. Lietuvių 
Studentų Sąjunga JAV savo pa
grindiniu tikslu stato lietuviš
kumo išlaikymą studentijoje ir 
pritraukimą daugiau jaunimo į 
studentų eiles, o ją remia prie 
jos veikiantis šalpos Fondas. 
Ateityje visuomenė bus tinka
miau supažindinta su > šalpos 
Fondo darbu.

Lapkričio mėnesio pabaigoje 
Chicagoje numatytas sušaukti 
Lietuvių Studentų Sąjungos 
JAV suvažiavimas, kuriame cle- 
velandiečiai žada gausiai daly
vauti. Gi gruodžio mėnesio pa- 
baigoje skyrius savo darbus už
baigs Naujų Metų sutikimu, ku
riam jau ruošiamasi.

Be laimėjimų ir gražių pla
nų, skyrius turi ir nepasisekimų. 
Liūdna, kada vienas ar kitas 
studentas dėl kurių nors prie
žasčių nutraukia studijas ar pa
mažu tolsta iš lietuviškos ben
druomenės tarpo. Bet yra ir pra
giedrulių — tai nauji pasiryžė
liai, pradedą arba vėl nusprendę 
tęsti studijas studentai. Tokius 
reikia tik sveikinti ir linkėti ge
ros sėkmės. Visuomenė turėtų 
daugiau domėtis jaunimo gyve
nimu ir skatinti savo vaikus ar 
bičiulius rinktis nelengvą stu
dento gyvenimą.

Pirmasis šio rudenio susirin
kimas numatytas spalio mėn. 9 
d., kurio programą sudarys tu
rininga paskaitėlė iš lituanisti
nės srities, skaitoma vyresnio
sios kartos bičiulio, meninė da
lis, linksmoji dalis ir pobūvėlis.

Be šių planų skyrius žada pa
remti mūsų tautos žymų moks
lininką prof. Mykolą Miržišką, 
tuo tikslu pravesdamas jam 
remti vajų Clevelando visuome
nėje. Studentai jaučia pareigą 
remti šio profesoriaus darbus ir 
tiki susilaukti visų nuoširdaus 
pritarimo.

Pagrindinis kiekvieno studen
to tikslas tačiau yra siekti mok
slo žinių, o tam Clevelande ir jo 
apylinkėse galima pasirinkti la
bai gerų augštųjų mokyklų. Rei
kia tik truputį pasišventimo ir 
noro išnaudoti gerą progą.

Vyt. Kamantus

Clevelando studentai vėl su
grįžo į universitetus ir kolegi
jas, vieni pailsėję per vasaros 
atostogas, kiti ir per jas studi
javę. Rudens metu paprastai pa
gyvėja organizacinis gyveni
mas ir bandoma atlikti įvairius 
darbus. Clevelando lietuvių stu
dentų skyriaus valdyba neseniai 
turėjo posėdį ir aptarė ateities 
veiklą. Vasaros veikla buvo ne
bloga, jos pradžioje suruoštas 
Finis Semestri, viduryje links
mas subatvakaris, iškyla su Uk
rainą studentais ir kt. Ateityje 
teks daug padirbėti.

šį rudenį studentų skyrius, 
padedamas kitų jaunimo orga
nizacijų, ruošia jaunimo aka
demiją spaudos atgavimo su
kakčiai paminėti, kuri numatyta 
spalio 24 d. • Lapkričio mėnuo 
skiriamas studentų šalpos Fon
do vajui pravesti. Turbūt mažai 
kas visuomenėje žino apie stu
dentų šalpos Fondą, apie jo 
svarbą studentijos gyvenime. 
Daugelis studentų-čių dėl sun
kių gyvenimo sąlygų meta stu
dijas nepasiekę tikslo. ŠF tiks
las yra padėti paramos reikalin
giems studentams stipendijų ir 
paskolų būdu, šiuo vajumi tu
rėtų visi susidomėti, kuriems 
rūpi jaunimo ateitis. Kasdien

sėjo i 
spalio 
ką ai 
tantit 
sušelj 
čius 
teklii
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dainų varžybosna. ' ,

Sk. vyčių Lituanicos būrelio 
pastangomis Londone, Ont., su
organizuotas būrelis Vasario 
16-sios gimnazijai remti. Būre
lio atskaitomybę veda skltn. K. 
Majauskas. Gimnazijos rėmėjų 
sutelkimui daug pastangų padė
jo veiklusis psktn. O. Gešven- 
tas, buv. Aušros tunto tuntinin- 
kas Vokietijoje.

buvo atžymėtas puikia vandens!būrelio veiklos penkmetį. Nau- 
sporto švente. Ežere buvo rodo-|juoiu perkūniečių vadu išrinktas 
mas vandens baletas, gyvieji, pa
veikslai, pravestos įvairios plau
kymo varžybos. Parodytas skęs
tančiųjų gelbėjimas. Ant plaus
tų pašokti tautiniai šokiai.

Vakarop nuleistos vėliavos, 
išklausyti sveikinimai, paskelbti 
atžymėjimai, atliktos įžodžio 
apeigos ir pražygiuota draus
mingomis gretomis ^parade. 
Rambyno paradą su lietuviško
sios skautijos veteranais priėmė 
LSS Tarybos Pirmijos Pirminin
kas vyresn. sktn. dr. Vyt. K. 
Čepas.

Rambyno stovykla paliko gi
lų pėdsaką JAV Atlanto pakraš
čio skautiškajame jaunime. Sto
vykloje gautas impulsas skati
nančiai veiks skautiškuosius vie
netus toje srityje.

skltn. G. šernas. Rugsėjo 19 d. 
perkūniečiai surengė smagų po
būvį Rambyno ir Šatrijos tuntų 
skautams-tėms. Jame dalyvavo 
LSB Vyriausiasis Skautininkas 
v. s. S. Kairys, LSB Vadijos na
riai, tuntų -vadovai ir skaitlingi 
svečiai. Pobūvyje perkūniečiai 
rodė kultūrinį filmą iš eskimų 
gyvenimo. Jie turi savo kino 
aparatą.

Gražiai krutamą ir kaimyni
niame Londone, Ont. Londoniš- 
kių Simano Daukanto skautų 
draugovė iškilminga sueiga at
žymėjo Tautos šventę, kurioje 
dalyvavo sk. rėmėjai, bičiuliai ir 
svečiai. Po iškilmingosios dalies 
sk. vyčių Lituanicos būrelis 
pravedė Tėvynės laužą. Jautriai 
skambėjo lietuviškos dainos — 
žavėjo svečius ir paskatino 
skautukus aktyviai įsitraukti
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SKAUTŲ VYČIŲ ĮŽODIS 
RAMBYNE

Atlanto pakraščio Rambyno 
skautiškojon stovyklon buvo su
skridę savaitgaliui iš plačių apy
linkių ir skautai vyčiai. Sk. vy
čių gretosna stojo trys nauji 
broliai — bostoniškis lapinas T.. 
Šležas, newyorkietis V. Alksni
nis ir E. Kaminskas iš Elizabeth, 
N. J. Į Rambyno stovyklos- sk. 
vyčius kalbėjo vyr. sktn. dr. V. 
Čepas, vyr. sktn. A. Saulaitis ir 
sktn. kun. J. Vaišnys, SJ.

— SKS—

Tuos 86,000 žiūrėtojų sutrau
kė Clevelando beisbolo koman
da, kada sezonui baigiantis, ji 
varėsi į šios vasaros laimėtojus. 
Ir žaidė su savo didžiausiu kon
kurentu, pereitų kelių metų 
čampionu — New Yorko koman
da. Ji iki pat sezono pabaigos 
vijosi Clevelandą, ir vasaros bė
gyje buvo porą kartų pavijusi.

Visame krašte yra tik dvi 
pirmaeilės beisbolo sąjungos, 
pavadintos American League ir 
National League. šios dvi sąjun
gos vadinamos didžiosios ir jos 
kontroliuoja beisbolo čampiona- 
tus. Jos abi yra rytinės sąjun
gos, apimančios didmiesčius nuo 
Atlanto pakraščio iki St. Louis 
ir Mihvaukee vakaruose.

Toliau vakaruose, Pacifiko 
pakraštyje yra kitos sąjungos, 
bet jos tik savitarpyje sportuo
ja, prie jokių čampionatų nepri- 
leidžiamos.

Šios dvi sąjungos apima po 
aštuonis didmiesčius, šešliflllika 
didmiesčių turi po vieną tų di
džiųjų sąjungų beisbolo koman
dą, tarp jų Chicaga, Philadel- 
phia ir New Yorkas turi po dvi 
komandas, tik kiekviena paski
roje sąjungoje.

Prie American League pri
klauso Clevęlandas, New Yor
kas, Chicago, Detroitas, Bosto
nas, Washingtonas, Baltimore ir 
Philadelphia.

Prie National League: New 
Yorkas, Brooklyn, Milwaukee, 
Cincinnarti, Philadelphia, St. 
Louis, Chicago ir Pittsburgh.

Šių 16-kos beisbolo komandų 
savininkai yra arba milionieriai 
rėmėjai, arba akcinės bendro
vės, įsteigtos iš beisbolo daryti 
biznį. Privatūs savininkai yra 
sukišę milionus dol. iš meilės 
tam sportui. Ir jie savo koman
das laiko ar jos laimi ar pralai
mi, ar padaro pelno ar nuosto
lius. Akcinių bendrovių koman
dos laikas nuo laiko pereina j 
kitas rankas ir perkialiamos į 
kitus didelius miestus, kur su
sidaro pirkėjai, norį turėti beis
bolą savo mieste. Taip pernai 
viena St. Louis komanda buvo 
parduota Baltimorei. Viena Bos
tono komanda nupirkta į Mil- 
waukee. Dvi komandos Philadel- 
phijoje verčiasi taip prastai, kad 
viena iš jų, baigus sezoną, per
kama į Kansas City. Nei Mil- 
waukee, nei Baltimorė nei Kan
sas savo komandų negali įsteig
ti, nes tos dvi-didžiosios sąjun
gos nepriimtų jų, neturėtų su 
kuo lošti. Reiktų išauginti kitą 
sąjungą iš 8 komandų, bet tiek 
didmiesčių jau nesiranda. Nau
jai sąjungai tektų antraeilių są
jungų pozicija. Jų yra daug, bet 
jų beisbolas labiausia nukentėjo 
televizijai atėjus.

SKAUTŲ VYČIŲ SĄSKRYDIS 
DETROITE

Spalio 2-3 dienomis Baltijos 
vietininkijos skautai vyčiai De
troite kviečia 2-jo rajono skau
tų vyčių sąskrydį. Jame laukia
mi dalyviai iš Clevelando, Ro- 
chesterio, o taip pat chicagiškiai 
sk. vyčiai.

ir baigiasi su rugsėju. Mėgėjų 
beisbolo sezonas esti daug trum
pesnis.

Tos dvi didžiosios profesiona
linio beisbolo sąjungos per va
sarą išvaro apie 150 žaidimų. 
Kiekvienos tų sąjungų koman
dos ištisą vasarą žaidžia tik sa
vitarpyje važinėdamos viena pas 
kitą kas kelinta savaitė. Kiek
viena komanda stengiasi ištisą 
vasarą prasimušti į priekį, kad 
laimėtų savo sąjungos vėliavą.

Šiemet American League vė
liavos laimėtoju tapo Clevelan- 
do komanda rūgs. mėn. Ji per 
vasarą, nugalėjusi kitas savo są
jungos 7 komandas 107 kartus, 
pralaimėjo apie 40 kartų. New 
Yorko komanda pasiliko užpa
kalyje 8 žaidimais.

National sąjungoje laimėjo 
vėliavą kita New Yorko koman
da. Ir jai tenka taip vadinamo 
"čempionato” varžytinės su Cle- 
velandu.

Abiejų sąjungų vėliavų laimė
tojos spalio 1 dieną pradeda taip 
vadinamo "Pasaulinio čampiona- 
to” rungtynes, kurios apima 
septynis žaidimus, paskiromis 
septyniomis dienomis. Ir laimė
tojais skaitėsi, tie, kurie išlošia 
4 iš 7. Pusę laiko žaidimai eis 
Clevelande, pusę laiko New 
Yorke.

šios "čempionato” rungtynės 
atneša beisbolui daug pinigo, 
nes visa Amerika stengiasi jose 
dalyvauti. Ir moka augštas kai
nas.

Tomis čempionato rungtynių 
dienomis Clevelande ir New 
Yorke beisbolo pažiūrėti suva
žiuos po 100,000 žmonių.

Kad nebūtų kokių suktybių, 
nustatyta čempionato rungtynių 
pelną išdalinti kiekvienos sąjun
gos beisbolo žaidėjams. Tas pa
skatina juos per vasarą sąžinin
gai dirbti, stengtis laimėti. Vė
liavas laimėjusių komandų žai
dėjai gauna didžiausį nuošimtį.

Suktybių yra buvę, kurios su
kėlė visame krašte didelius 
skandalus. Tos pačios sąjungos 
silpnesnės komandos, norėdamos 
kitai kuriai komandai pagelbėti 
prasimušti į vėliavos laimėtojus; 
dirbtinai pralaimi. Kad to" ne
būtų dabar įvesta griežta kont
rolė.

Amerikoje tik futbolo žaidi
mai 'sutraukia didesnes minias 
žiūrėtojų, negu beisbolas.,. Dide
les minias traukia ir kumštynės, 
■bet Jos neturi savo sezpnų. Di
džiausią pasisekimą turi univer
sitetų futbolo rungtynės, su
traukiančios iki 150,000 žiūrė-

PROF. S. KOLUPAILA PAS 
CLEVELANDO ASS 

SKAUTUS
Lietuvos vandenų žinovas ir 

keliautojas prof. sktn. Stsp. Ko
lupaila, lankydamasis Clevelan
de, aną šeštadienį — rūgs. 18 d., 
dalyvavo ASS Clevelando sky
riaus sueigoje. Jaunatviškos 
dvasios Korp! Vytis garbės na
rys kalbėjo apie skautiškas ak
tualijas, o kartu buvo prisimin
tos jo vadovautos baidarių ke
lionės Lietuvos vandenimis.

SINGER
Naudota mašinų pardavimas

Štai proga nusipirkti gerą naudotą siuvimo mašiną tikrai 
sutaupant. Visos mašinos yra pilnai SINGER tarnautojų 
sutvarkytos ir patikrintom SINGER dalimis. Ir jos yra 
tvarkomos Singer Sewing Machine Co.

Mažas {mokėjimas; lengvas mokėjimas būdas.
Pasirinkit savo šiamdien!

•A »f m* •» rw« ataca* mm. ca.
SINGER SEWING CENTER

Pažymėta Jūsų tel. knygoj tik kaip SINGER SEWING MACHINE CO.

sutr 
sveč 
J. A 
pild< 
šilta 
graž

RE

šį Š' 
kia 
čiojt

į

sezonas

muziką. Tų iškilmių plokš- 
man padovanojo taip pat 
Nagevičius kai 1935 me- 
vėl aplankiau Lietuvą ir

Mažieji lietuviukai tremtyje 

nori mokytis .Padėk jiems savo 
auka I

SKAUTIŠKOS ŽINELĖS Iš 
KANADOS

"BEISBOLO” SEZONAS 
BAIGIASI

Gaminame senoviškus aliejinius ir naujus sinteti
nius dažus lauko ir vidaus dažymui.

VARNIŠAI, ENEMALIAI

Beisbolo žaidimai

Profesinio beisbolo 
prasideda apie vidurį balandžio'tojų.

&

D a z a i
.Karo Muzėjaus iškilmių 
plokštelė

Dr. Kudirkos biustą Karinin
kų Ramovei dovanojus, jo pasta
tymo mūsų darželyje iškilmėms, 
kurios buvo iškilmingos, Ramo
vė atsiuntė palydovą majorą S. 
Narušį.

Clevelande jau ne kartą per 
radiją girdėjot Kauno Karą Mu
zėjaus vėliavos nuleidimo iškil
mių 
telę 
gen. 
tais
pas juos viešėjau. Tada papra
šiau, ar kartais nėra padarytos 
tų iškilmių plokštelės. Generolas 
pasakė, kad tik ką viena Londo
no firma buvo atsiuntusi savo 
atstovą j Kauną plokštelėms ga
minti ir tarp kitko padarė Vė
liavos nuleidimo iškilmių plokš
telę. Ta pirmutinė plokštelė bu
vo nevisai vykusi, jos neišsive- 
žė į Londoną, paliko Kaune. Ir 
gen. Nagius visą Kauną iškrėtė, 
kol .tą plokštelę surado ir man 
padovanojo. Taip dabar Cleve
lande girdime Vėliavos nuleidi
mo iškilmes.

Ar Amerikoje didžiausias 
sportas "beisbolas” miršta? Su 

. tuo daug bendro turi televizija, 
kuri beveik privarė prie mirties 
kino pramonę. —

, Kaip bešbolui sekasi parodo 
šie daviniai: šioa vasaros'bėgy-

Toronto skautų Rambyno tun
tas sukruta po naujojo tuntinin- 
ko psktn. J. Pažėros ranka. L. 
K. Mindaugo dr-vės drauginin
ku vietoje pasitraukusio psktn. 
VI. Morkūno tapo psktn. J. Gai
žutis. Vilkiukams vadovauja 
pasktn. F. Mockus. PerkūniečiBl

Mąssachusetts valstybėje uraganas pridarė milioninius nuostolius. 
Net laivai buvo suversti ant laivų. Tvarkymo darbai ir-dabar 

tebeina.

Visokios rūšys ir' spalvos, tinkančios įvairiausiam 

dažymui. Tai vienintelė lietuviška dažų dirbtuvė JAV. Turi 
35 metų praktiką.

Specialios kainos lietuviams ir didelės nuolaidos da
žytojams.

ACE LABORATORY
SUBS. ALTEX PRODUCTS

Sav. P. J. ŽIŪR YS
1614 Coutant

Lakewood, Ohio

Telef.: AC 1-5385

Rašomosios mašinėlės visų ge
riausių firmų, o jų tarpe gar- 

. siosios SMITH-CORONA, bet- 
kūrios kalboB raidynais, — iš
simokėtinai. Naujausi modeliai. 
Lietuviškas raidynas greta' pil
no-ir nepakeiBto amerikoniško. 
Kainos nuo $67.50 ir augščiau. 
V. BARTKUS. Adr.: 712'E. 92 
SL, Cleveland 8, Ohio. TeL: 'LI 
1-8716.



REMONTO DARBAIALRK FED. SUVAŽIAVIMAS
NAMAMS

45

VIENOS ŠEIMOS NAMAS

0
grama, vyks Carter viešbutyje.

STUDENTŲ ŽINIAI

Klubo Valdyba
IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS

scs Baseslaa įsa Bases ta sessss ksks sestas ss»

LEIMON’S CAFEIŠNUOMOJAMAS KAMBARYS

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS
čsekretorei.

(30)SOLISTĖ JUZĖ AUGAITYTĖ,' PARDUODAMI BALDAI

V. KAVOLIS

LIETUVIAI DAŽYTOJAI

d.,
EX 1-4245 (30)

parengimams.
PARDUODAMAS NAMAS

SLA 136 KP. SUSIRINKIMAS

vai.spalio mėn. 3 d. 11

I
JONAS ALEKNA

WOLFS FABRICS
7012 Superior Avė EN 1-3764

East 85 į šiaurę nuo Superior 
kambarių namas. Labai šva-

dekoruoja namus. Duo- 
mėnesių išsimokėjimą.

sunegalavęs širdimi iš ligoninės 
grįžo į namus, o jo brolis Pra
nas išvyko ligoninėn rankos 
operacijai.

BENDRUOMENĖS 
t SUSIRINKIMAS -

vykdamas iš Chicagos į Bosto
ną, buvo sustojęs Clevelande. 
Tarėsi Studentų žodžio redakci
niais ir studentų reikalais.

atvykusi iš Philadelphijos į Cle- 
velando akademikų skautų kon
certą, lydima p. Radzevičiūtės, 
aplankė Dirvos redakciją.

SPAUDOS MĖNESIO 
ATIDARYMAS

šį šeštadienį, 9:30 vai. susituo
kia šv. Jurgio parapijos bažny
čioje.

numatytas spalio mėn. 3 d. 11:30 
vai., dėl Bendruomėnes susirin
kimo nukeliamas į spalio mėn. 
10 d., 11:30 vai.

Spalio 3 d. 11:30 vai. lietuvių 
salėje šaukiamas Bendruomenės 
Clevelando apylinkės susirinki-

REGINA MALCANAITĖ IR 
VYT. PETRAUSKAS

prieinamomis kainomis.
6210. Dibble Avė.,
Cleveland 3, Ohio

Tel.: EX 1-0376

šeimos, 
garažai, 
sklypas. 
$12,500.

(39)

Išvažiuodami į Californiją pi
giai parduodam įvairius baldus, 
kreiptis: UT 1-9470.

St. Barzdukas, J. čiuberkis, 
J. Darnusis, P. (Jruodis, K. 
S. Karpius, V. Morkūnas, J. 
P. Natsvytis, Fl. Saukevi- 
čius, P. J. žiūrys.

Mūsų prekybinė garbė paremta 40 metų praktika 
parenkant medžiagų rūšis ir už jas garantuojant.

Mes nelaikom antros rūšies medžiagų, o jų kainos 
žemesnės negu bet kurioj kitoj krautuvėj.

AKADEMIKŲ SKAUTŲ 
KONCERTAS

vienam vyrui. Ypač patogus 
naktį dirbančiam. Galima nau
dotis virtuve.

Teirautis UT 1-1729.

PARDUODAMAS DIDELIS 
NAMAS

įvyks
Lietuvių salėje.

vienam vyrui, didelis, gražus.
6111 White Avė.

dažo ir 
da 12 
Šaukti:

Taiso ir parduoda laikrodžius 
apyrankes ir kitas brangenybes. 
Sąžiningas ir garantuotas dar
bas

įvyks penktadienį, spalio 1 
7:30 vai. vak. per liet, radijo 
valandėlę. Rengia Lietuvių Radi
jo Klubas. Nepraleiskime progos 
išklausyti šios transliacijos.

I

St. Thomas parapijos rajone 
parduodamas geras vienos šei
mos namas. Gaso šildymas, ki
limai. Kreiptis:

RA 1-3172

RADIO — TV TAISYMAS 
A M U R CO

7
Naujai dažyta. Didelis 
1349 East 81 St. Kaina

RA 1-3309

vienam ar dviem asmenims 1420 
E. 95 St., netoli Wade Park.

Tlef.: SW 5-7133 (40)

PARDUODA ŠALDYTUVĄ 
IR VIRTUVĖS PEČIŲ

Šaldytuvas 4 metų (gas), ge
ram stovyje.

1331 E. 66 St.
HE 2-0599

j ■ ——

Santaupos apdraustos iki $10.000 
3% palūkanų.

L J. S AMAS, JEWELER 
šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai

Laikrodžių taisymas. Brangenybės. Įvairus dovanų 
pasirinkimas.

7007 Superior Avė. Greta Eželiu Theatre
Telef.: EX 1-3969. Bute: IVA 1-2354

I.S "RAMOVĖS” 
SUSIRINKIMAS,

AD. PADEGIMAS
Dirvos bendradarbis, persikėlė'į 
naują namą: ,1454 E.. 175 St., 
Cleveland 10.

PARDUODAMAS NAMAS
Parduodamas vienos 
kambarių namas, 2

SUMUŠTINIAI. GĖRIMAI. SODA.

J. CIJUNSKAS 
LAIKRODININKAS

nazijai paskyrė $10.00.
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REIKIA ŽINIŲ 
BENDRUOMENĖS 

KARTOTEKAI■
Pagal Bėndr’uomenės įstatų 14 

par. apylinkės yaldyba turi vesti 
lietuvių kartoteką. Bendruome
nės Tarybos rinkimų taisyklės 
taip pat reikalauja, kad rinkikų 
sąrašuose būtų įrašytos kaiku- 
rios rinkikus liečiančios žinios: 
jų vardas bei pavardė, gimimo 
data arba amžius, adresas ir kt. 
Todėl kiekvienas apylinkės lie
tuvis maloniai prašomas reika
laujamas žinias apylinkei suteik
ti (geriausia proga mokant tau
tinio solidarumo įnašus).

BENDRUOMENĖS 
ŽINIOS

ATLIKIME UŽDAVIIUS SAVO 
SPAUDAI • j

Sunkūs buvo, mūsų tautai 1 
spaudos draudimo laikai. Bet jis 
kartu šviečia ir tautinės mūsų 
didybės spinduliais. Pasmerkta 
pražūčiai lietuvių tauta šiuo 
metu ėmė atsigauti, kilti, stip
rėti ir sąmoningai bei ryžtingai 
dėl savo teisių kovoti.

Šioje tautos kovoje lemiamą 
vaidmenį vaidino mūsų spauda 
— draudžiamasis laikraštis ir 
draudžiamoji knyga. Ji lietuvį 
sąmonino, kvėpė jam savo tau
tos meilę, rodė tautinio kultūri- 

1 nio darbo ir veiklos kelius.
Knygnešių laikai gaubiami kil-

1 niausiu aukų ir pasišventimo
■ pavyzdžių. Lietuvis dėl savo 
' rašto nebijojo tada nei persekio- 
1 jimo, nei bausmės. Neatgrasė jo
■ kalėjimai ir trėmimas. Spauda 
‘ jam tapo pagrindiniu ginklu dėl 

>• tautos ateities. Ir šis ginklas bu-
šėštadienio .vakare bus platesnio' toks 8tiprus> kad pagaliau 
masto pobuvis-balius, kuris, keturiasdešimt metų trukusi 

kova buvo laimėta: rusai spaudą 
grąžino.

šiemet minime jau penkiasde
šimt ano laimėjimo metų. Cleve-

■ landė spaudos sukakčiai yra si-
i riamas visas spalio mėnuo. Aki- 
. vaizdoj ties lietuvių tauta paki

busios naujos grėsmės turime 
padaryti viską, kad spaudos at
gavimo sukakties prisiminimas 
būtų visais atžvilgiais ir mums 
prasmingas, ir mūsų tautai nau
dingas.

Todėl Lietuvių Bendruomenės 
Apylinkės Valdyba skatina vi
sus Clevelando ir apylinkių lie
tuvius įvykdyti bent šiuos kon
krečius uždavinius:

1) spaudos sukakties mėnesio 
proga kiekvienas pasirinkime ir 
įsigykime bent po vieną naują 
lietuvišką knygą;

2) sustiprinkime mus laukan- 
čius lietuviškus laikraščius bei 
žurnalus prenumeratos apsimo
kėjimu, bendradarbiavimu ar ki
ta kokia auka;

3) parsisiųskime bent po vie
ną lietuvišką laikraštį į tas šei-

TAUTINĖS SĄJUNGOS 
^SKYRIUS,Balfo vajus jau prasidėjo rug

sėjo mėn. 15 dieną ir tęsis iki mirus nariui Broniui Bartkūnui, 
spalio mėn. 31 dienos. Per šį lai-Į vietoj gėlių, Vasario 16 d. gim- 
ką aukos bus renkamos vargs
tantiems Europoje lietuviams 
sušelpti. Prašome mūsų tautie
čius aukoti ir sumažinti neda- 
teklius, alkį ir skurdą.

Aukas galima įteikti: Dirvo
je, Spaudos kioske ir atsilanku- 
siems rinkėjams su Balfo lapais 
į namus. '

RAŠTO KLUBO NARIAMS
Klubo posėdis įvyks spalio 2 

d., šeštadienį, 7 v. v. ponų Ba- 
laišaičfų bute: 1025 E. 74 St.

Kalbės prof. Pr. Skardžius 
. apie aktualiuosius Lietuvių En

ciklopedijos klausimus. Kaiku-

įvyks spalio 8-10 d. Clevelande. 
Suvažiavimo metu, šalia organi
zacinių reikalų, bus svarstoma 
jaunįmo švietimo ir auklėjimo 
problemos. Tuo reikalu kalbės 
kun. St. Raila ir sesuo Aloyza. 
Sekmadienį bus minima spaudos 
atgavimo sukaktis. Paskaitinin
kas J. Brazaitis, meninę dalį iš
pildys "Čiurlionio” ansamblis 
vadovaujamas Alf. Mikulskio. 
Tas pats ansamblis giedos ir ka
tedroje per šventąją Valandą,

kuris, .keturiasdešimt metų 
rie tų klausimų yra radę stiprų kaip ir visa suvažiavimo pro- 
atgarsį clev’elandiečių diskusijo
se. Pranešimas sudarys progą 
tuo reikalu pasisakyti ir klubo 
nariams.

Laukiame visų narių dalyva
vimo.

Visi Clevelando studentai, dar 
nepriklausą Lietuvių Studentų 
Sąjungos JAV Clevelando sky
riui, maloniai kviečiami stoti į 
jį nariais, kreipiantis j valdybos 
pirmininką Joną Kazlauską 
(6201 Dibble Avė., Cleveland 3,

sutraukė į Slovėnų salę virš 300 O., HE 1-4061), sekretorę Nijo- 
svečių. Programos dalyviai —'lę Vedegytę-Palubinskienę (6722 
J. Augaitytė ir I. Vasyliūnas iš-jBayliss Avė., Cleveland, O., HE 
pildė įdomią programą ir buvo 1-6254) arba į kitus valdybos 
šiltai sutikti. Koncertas praėjo narius (V. Juodvalkį, Vyt. Ka- 
gražiu pasisekimu.

EDUARDAS BLIUMENTALIS 
r
JAV kariuomenės karys, karinę 
tarnybą atlikęs Korėjoje, už pa- 

• vyzdingą tarnybą gavo JAV pi
lietybę.

Eduardo Bliumentalio tėvas, 
artilerijos kap. 1941 ištremtas 
į Sibirą. Motina Franciška Bliu- 
mentalienė, dabar gyvena Cle- 
velandę ir aktyviai talkina įvai
riems

mantą, R. Minkūną).
Skyriaus nariai, kurie pakeitė 

per vasarą adresus arba pas ku
riuos įvyko kitokių pasikeitimų, 
prašomi apie tai pranešti valdy
bos

KORTAVIMO VAKARĄ

spalio 3 d. 3 vai. rengia Moterų 
Sąjungos 36 kuopa. Įvyks Nau
josios parapijos salėje.. Įėjimas 
$1.00. šokiai nuo 7 vai. vakaro.

' NAUJIENA 
MOTERIMS

Lietuvaitės Alvinos Paulienės 
SUPERIOR BEAUTY SHOP
šį mėnesį pusmętiniai prade

dant $6.50.
(7013 Superior, tel. UT 1-1932).

Ateikit į mano salioną ir bū
sit patenkintos savo grožiu.

Atdara nuo 9 vai.

DVIEJŲ ŠEIMŲ NAMAS

East 120 gatvėj, į šiaurę nuo 
St. Clair, dviejų šeimų, 5 kam
barių kiekvienas, dvigubi balko
nai, gaso šildymas. Tuoj laisvas. 
$15.300.

OSHEN REALTY
SW 5-6256

Atlieku mažus ir pagrindinius 
namų remontus, tinko darbus, 
medžio darbus ir dažymą bei de
koravimą.

V. RICKUS-RICKEVIčlUS 
Tel. HE 2-0683 

1505 Addison Rd.

7
rus ir modernus. Kilimai, langi
nės, gaso šildymas ir garažas. 
Pamatykit šiandien.

OSHEN REALTY 
SW 5-6256

PIX BEVERAGE 
rūšių alaus — vlsoki gaivi 

nantieji gėrimai, 
vynas ir šampanas 

(prancūziškas) 
Parengiama vestuvėms, baliams 
pobūviams. Nemokamas prista 
tymas. Atdara ir trečiadieniais 

iki 1 vai.
6903 Superior Avė. EX 1-331)

PRADĖKIT MAŽA SUMA! 
BET PRADĖKIT DABAR!

PASKOLOS JŪSŲ PERKAMIEMS AR STATOMIEMS

THE SUPERIOR SAVINGS 
AND LOAN ASS’N.

>712 Superior Avė. HE

Cleveland, Ohio

GERESNIŲ Namų Statytojai 
pasirenka MONCRIEF 

ŠILDYMĄ ir ORO VENTILIACIJĄ

Sav. JUOZAS DAUTARTAS 
Darbas garantuotas.

Šaukti kiekvienu laiku 
8008 Clark Avė.

Telef.: OL 1-1790

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

Įvairūs valgiai, šeštadienių vakarais šokiai griežikui
geram orkestrui

| • • C B

mas. Darbų tvarkoje: susirinki- mas, kurios jo jau nebeturi; 
mo atidarymas ir prezidiumo 
rinkimas; Bendruomenės namų 
fondo steigimas; pirmosios JAV 
Lietuvių Bendruomenės Tary
bos rinkimai; apylinkės organų 
rinkimų taisyklės; einamieji rei
kalai; susirinkimo uždarymas.

Kviečiami dalyvauti visi apy
linkės lietuviai. Bus priimami 
tautinio solidarumo įnašai.

4) nepalikime savo vaikučių 
be jų laikraštėlių — "Eglutės" 
ir "Tėviškėlės”;

5) pagaliau išnaudokime šį 
mėnesį lietuviškai spaudai tarp 
mūsų ko plačiausiai ir gausiau
siai paskleisti.

Iš mūsų čia prašoma taip ne
daug! Bet ir maži visų indėliai 
duotų jau didelius vaisius. Tad 
savo spaudos atgavimo sukaktį 
paminėkime, kaip tinka kultū
ringiems tautos vaikams, nes ir 
šiandien laisvoji mūsų spauda 
yra pagrindinis tautos ginklas 
dėl savo teisių, laisvės ir atei
ties.

VIENOS ŠEIMOS
8 kambarių namas, E. 82 St., 
tarp Superior ir \Vade Park. 
Kaina prieinama.

P. J. KERŠIS
MA 1-1773

NAMŲ IR ŪKIŲ PIRKIMO 
PARDAVIMO IŠTAIGA
Visi, kurie turite parduoti na

mus ir ūkius ar norite pirkti, 
I pirmiausia pasiteiraukit mūsų 
įstaigoje.

ĮVADE PARK REALTY
7032 Wade Park Avė., 

Telef.: HE 2-2922
, Sav. A. Kazakevičius,

su baldais, 6 butai po 2 kamba
rius ir 1 butas 4 kamb. Iš viso 
16 kambarių. Per mėnesį $495 
pajamų. Centralinis šildymas. 
Parduodamas dėl savininko li
gos. Lengvos pirkimo sąlygos. 
Kreiptis:
1960 E. 75 St. Tel. EX 1-2069

(40)

LIETUVIŲ KLUBO SVETAINE 
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.

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

SUOPIS FURNITURE

JUMS GERI NAMAI
Superior — E. 81 St., didelis 

vienos šeimos namas, geram sto
vyje, gaso radiatorių šildymas, 
labai didelis sklypas, 3 garažai.

RAY NAUSNERIS, 
Namų prekyba; namų, baldų ii 

automašinų apdrauda. 
UL 1-3919 ' LI 1-9216

11809 St. Clair

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

ŽEMOS KAINOS — MALONUS PATARNAVIMAS
689 East 185 St. IV 6-0400

Patogi vieta apsipirkti lietuviams naujakuriams 
lietuviškoje krautuvėje

PARDUODAMAS BUVĘS ŠERMENŲ 
NAMAS,

TINKAMAS KLUBUI AR ŠIAIP KOKIAI ORGANIZACIJAI.
žemai 2 dideli Ir 2 mažesni kambariai. Antram augšte: 

"butas gyvehimui; virtuvė, valgomasis ir sąlionėlis (front- 
room), 3 miegami kambariai ir 2 vonios. Trečiam augšte: 
3 miegami ir vonia. Skiepe gražus poilsio kambarys.'Taip 
pat parduodamas ir kitas, greta esantis dvejų šėimynų na
mas. Apžiūrėjimui klausti —

JANKAŲŠKASj 6108 SUPERIOR^ AVĖ.
šoninės durys, .ąijtram augšte. :

... Tel .UT 1-2021 1, '•
Pirkimo reikalą vesti.su administratorium Dr. J. T. Vitkum, 

1286 Norirood Rd. Tel. HE i-0188

*
MARNELL’S
7023 Superior Avenue

{Saldainiai, Riešutai, Popkornai
. čia susitįkit savo draugus po pamaldų

Geriausia kava mieste

F J KEKSIS
609 Society for Savings Bldg.—Cleveland, Ohio

OF1SO TELEF.: MAin 1-1773. REZIDENCIJA: PEN1NSULA 2621
Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuoee, kreip

kitės j mane, gausia pigia knina. Taipgi gausit patarnavimą įvai
riuose apdraudus-insurance reikaluose.

Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir iėpildymae 
garantuojama. Kreipkitės i mane telefonu arba asmeniškai.

JAKUBS & SON
FUNERALHOME

Vėsinamas oras Jūsų patogumui

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

25 metai simpatingo ir rimto patarnavimo
6621 Edna Avenue ENdicott 1-17U

vesti.su


mirus, jo žmonai reiškiame gilią užuojautą

L. Sąjungos Ramovė 
Centro Valdyba

Miliauskui, Pautieniui,
Skrinskai, Too-

mirus, jo žmonai nuoširdžią užuojautą reiškia

Veronika ir Jonas černiai

GEN. VLADUI NAGIUI .

Ką mačiau Vengrijoje
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u.lnnnistrccijos adresas — DIRVA, 1272 East 71 St., Cleveland 3, Ohio. — Telefonas: HEnderson 
I-Il:n-I. Redaktorius Balys GAIDŽIŪNAS (buto telefonas: GI. 1-397C).

Lūkesčio dešimtmetis V. NAGEVIČIENĖS PADĖKOS

JONAS MIŠKINIS

Kai pažvelgi į mūsų tautos si savanorių, kurie ėmėsi gink- 
praeuj, matai begales istorinių lo, kad Lietuva būtų laisva. Ne- 
laikotarpių, kurie byloja, kad1 gausiomis jėgomis ir sunkiomis 
mūsų tautos kelias yra daugiau 
klotas- tragiškais ir skaudžiais 
Išgyvenimais, pro kuriuos tik 
retkarčiais, ilgų amžių grandy- 
nėje, švvsterėda'.o giedresni lai
kotarpiai. (J kai pradedi gilintis 
j Vytauto Didžiojo 
išgyvenimus, matai 
atsispindi lietuvių 
kusis kovos kelias.

Lietuva Vytauto 
garsi ir stipri

gyvenime vaidino didžiausią 
vaidmenį. . Daugelis žmonių jo 
nepažino nė iš pavardės, nors jis 
užėmė augštą vietą. Aš nesu
tikau nė vieno žmogaus, kuris 
būtų pasistengęs perskaityti 
svarbias kalbas, kurias kongre
se laikė pirmasis partijos sekre
torius Rakosi ir ministeris pir
mininkas Nagy. Jeigu kas nors 
išimties keliu iš.viso reiškė ko
kią pastabą apie kongresą, tai 
jis tikrai nesakė minties, kurią 
•jis pats būtų suformulavęs, bet 
tiktai kartojo tai, ką buvo išgir
dęs per radiją iš laisvojo pasau
lio. Komunistinės spaudos ne
skaitoma, o viešoji muomonė 
apie bėgamuosius vengrų politi
kos reikalus sudaroma — tatai 

įgalima teigti be perdėjimo — va
karų radijo Siųstuvų redakcijų

Net tarp augštai išsilavinu
sių, politika besidominčių veng
rų pastebimas būdingas nežino
jimas apie tai, kas dedasi vy
riausybėje ir partijos hierarchi
joje. "Mes nežinome, kas yra 
mūsų vyriausybė”, prisipažino 
vienas mano pažįstamas. "Mes 
nežinome, ar Rakosi turi tikrą 
valdžią ar jis tėra į priekį iš
kišta figūra; ar vyriausybės po
litika nustatoma iki paskutinių 
smulkmenų Maskvoje ar rusai 
tik bendrais bruožais nusako po
litinę laikyseną”.

Toks pareiškimas yra būdin
gas kaipo įrodymas, kaip veng
rų tauta laikosi savo vyriausy
bės atžvilgiu. Tenka dar pridur
ti, kad tauta apie daugelį daly
kų negali nieko žinoti, bet yra kanĮ])ariUOse. 
kiti dalykai, apie kuriuos ji ga
lėtų žinoti, bet ji to žinoti nė 
nenori. Vyriausybė laikoma oku
pacinės valdžios organu, papras
ta perteikimo vieta, be kompe- 

.tencijos lemiamais klausiniais.
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Visiems mane užjautusiems 
mirus mano gyvenimo draugui 
— vyrui a. a. Vladui Nagiui-Na- 
gevičiui, jį lankiusiems, dalyva
vusiems laidotuvių apeigose, už
sakiusiems šv. mišias, prisiun- 
tusiems gėlių bei pareiškusiems 
užuojautas laiškais ir per laik
raščius, nešusiems garbės sar
gybą, nešusiems karstą karinin
kams, laidotuvių organizato
riams ir visiems visiems kuo 
nors prisidėjusiems, reiškiu gilią 
ir širdingą padėką.

Ta proga ypatingai dėkoju 
Lietuvos atstovui p. min. Žadei
kiai (VVashingtone) p. konsului'žmonės žino, kad apie krašto li- 
Dauzvardžiui (Chicagoje), Wil- kimą sprendžia Maskva, todėl 
loughby ’Tmmhculata Consep- 
tion” bažnyčios klebonui kun. 
McMahon, kunigams Hoover, 
Friel atlaikiusiems už ii. a. ve
lionio vėlę iškilmingas šv. mi
šias ir palydėjus į kapines, dė
koju kun. širvaičiui už nuoširdų 
pamokslą.

Pagarbiai dėkinga lietuviš
koms ir vietinėms organizaci
joms: Clevelando Bendruomenei, 
LS "Ramovė” centro valdybai.
LS "RamdiVė" Clevelando sk. J gyventojai stačiai ignoravo par
ku nigaikštienės Birutės dr-jai, tijos kongresą, kuris vyko Bu- 
Gyd. korporacijai "Fradernitasdapešte kaip sykis tuo metu, 
Lithuanica”, Čiurlionio ansamb- kai ten lankiausi ir kuris, be 
liui, korporacijai "Neo Lithua- abejojimo, turėjo svarbią reikš- 
nia”, Karo Invalidų centro vai- mę vengrų vidaus politikoje. 

Dėl komunistinio persekiojimo dybai ir laisvės kovų invalidams Apie kongresą niekas nekalbėjo, 
pasitraukdami iš Tėvynės pasi
rinkome benamiškumą. Palikom 
savo tėviškės žydinčius laukus, 
gimtuosius namus, tėvus, bro
lius, gimines ir artimuosius; 
pradėjome tremties gyvenimą 
Vokietijos griuvėsiuose. Dauge
lis tikėjome, kad po karo tuoj 
galėsime grįžti j savo tėvynę. 
Tačiau tai buvo tik svajonės...

Pasaulis pasidalino j dvi prie
šingas puses. Va. jau prabėgo tų 
lūkesčių ir vilčių dešimtme
tis. šis dešimtmetis yra tra
giškas lietuvių >tautos kovos lai
kotarpis, nes tauta nenuilstamai 
vedė žūtbūtinę kovą dėl savo eg
zistencijos. Tėvynėje likusieji 
ekonomiškai suvargo, suskurdo 
ir nemato greito giedresnio pra
giedrulio. Vienok Lietuvos lais
vės prisikėlimas palaiko viltį ir 
ryžtą.

Mūsų lūkesčių ir Lietuvos 
okupacijos dešimtmetis dar la- Sparns, Alfred, Abraičiui, De- 
biau mus įgalina susimąstyti ir gesiui, 
dar giliau įsisąmoninti dėl Lie- Ramanauskui, 
tuvos laisvės. Laisvinimo dar- mey Campbell ir kitiems, 
tuose reikia mažiau šakotumo. Liūdinti žmona

V. Nagienė-N'agevičienė

sąlygomis buvo nugalėti visi 
sunkumai. Ant karo griuvėsių 
sukūrėm Lietuvos Nepriklauso
mybę ir per 22 metus pasiekėme 
daugelyj sričių gana augštą ly
gį. O vis tai buvo pasiekta sa
vomis jėgomis, sutelktu vienin
gu darbu.

Tačiau Lietuvos nepriklauso
mą gyvenimą nutraukė bolševi
kinio okupanto jėga ir teroras, 
kuris nūn grąsina viso pasaulio 
laisvei. Lietuva tai bolševikiniai 
jėgai negalėjo pasipriešinti, nes 
laikėsi teisinio neutralumo ir 
buvo persilpna. Bet lietuvių tau
tai paliko kitas ir vienintelis 
ginklas — dvasinis pasipriešini
mas. Tasai pasipriešinimas vyk
sta be pertraukos Lietuvoje ir

kijos bajorija, Lietuvos• reikalą |svetur gyvenančių lietuvių. Pa
ėmė silpnėti. Tasai silpnėjimas likusieji gimtajame krašte, ku

rie tik nepakluso okupantui, su
silaukė lietuvių knygnešių ir ki
tų kovotojų dėl Lietuvos lais
vės likimo — mirtino sunaiki
nimo arba tremties.

siekimus ir 
kaip ryškiai 
tautos sun-

laikais buvo 
valstybė. Jos ri

bos siekė nuo Baltijos jūrų iki 
Juodųjų marių. Vytautas anais 
laikais savo kariniais ir politi
niais sugebėjimais buvo žymiau
siu Europos vyru. Tačiau Vy
tautui mirus. Lietuvos bajorams 
nusigręžus nuo lietuviškųjų rei
kalų ir susibičiuliavus su Len-

baigėsi Lietuvos padalinimu iri 
‘euristine okupacija. Svetimųjų 
rankų paruoštas padalinimas, 
vergija, be pasigailėjimo naiki
no Lietuvos ekonominį, kultūri
nį ir visuomeninį gyvenimą.

Po ilgų caristinįnės priespau
dos metų pavergtoje mūsų tau
toje brendo išsilaisvinimo min
tis, kurią kėlė tuo metu lietuvių 
buvusios negausios šviesuomenės 
pajėgos. Lietuviškoji spauda bu
vo uždrausta, tačiau dideliu pa
siryžėlių ' pastangomis ji buvo 
spausdinama svetur, ir iš ten 
gabenama pavei-gton Lietuvon, 
kur ji ugdė laisvės mintį.

Kad ir žiauriai caro pakalikai 
persekiojo knygnešius, knygų 
bei laikraščių platintojus, bet 
vis tiek jie negalėjo palaužti lie
tuvių tautos ryžtingo atsparu
mo bei pasipriešinimo, turėti sa
vo kalbą, raštiją ir švietimą. 
Daug mūsų tautiečių nukentėjo 
dėl gimtojo rašto. Daug lietuvių 
knygnešių ir laisvės kovotojų 
buvo išsiųsta į Sibirą, kur ilgus 
metus juos pūdė kalėjimuose 
Daug lietuviškų raštų sudegin
ta, liet vis viei^caristinė valdžia 
nieko nelaimėjo. Lietuviškų raš
tų gausėjo ir gausėjo.

Knygnešių kova ir aukos ne
nuėjo veltui. I Pasaulinio karo 
metu lietuvių tautoje buvo pri- 
brandusi ryžtinga mintis, rado- daugiau ryžto ir vieningumo.

laikoma laiko gaišinimu kreipti 
dėmesį į marionetinės vyriausy
bės nariu kalbas, kuriose, be to,
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kiekvienas jaučia nepakeliamą 
melą. Tas pat galima pasakyti 
apie rietenas dėl valdžios ar ki
tų asmeninių reikalų vyriausy
bės viduje.

Tas sąmoningas vengimas 
kreipti dėmesį j komunistų par
tijos gyvenimo svarbius įvykius 
privedė, tarp kita, prie to, kad

l

Nepaprastai gyvai domimasi 
pasaulio politika. Kiekvienam 
aišku, kad krašto ateitis parei
na nuo rungtynių išdavų tarp 
Amerikos Jungtinių Valstybių 
ir Sovietų Sąjungos. O kadangi 
pasitikėjimas vakarų mat^iali- 
ne, moraline ir dvasiine persva
ra neturi ribų, geidžiama, kad 
būtų einama prie sprendimo ga
limai greičiau. Kiekvienas kom
promisas iššaukia nusivylimą.

Vengrų simpatijos priklauso 
tam vakarų politikui, iš kurio 
laukiama bekompromisinės ko
vingos politikos. Senatoriaus Mc 
Carthy šalininkų nuošimtis Ven
grijoje, greičiausia, bus dar di
desnis nekaip jo VVisconsin val
stybėje.

Apie Amerikos Jungtinių Val
stybių planus ir galimumus už
sienių politikos srityje turima 
didelių iliuzijų. Daug kas lau
kia karo, visiškai negalvodamas 
apie jo padarinius savam kraš
tui. Vengrijoje yra plačiai pa
sklidęs klaidingas įsitikinimas, 
kad rusai hesugebą pagaminti

Vokietijos akrobatai, atlikinėję tokius pasirodymus Vokietijoje, 
Alpių kalnuose, dabar Miami mieste, Fla., viela važiuoja 300 pėdų 

augštyje iš vieno viešbučio į kitą.

krašte atsirasiančius piges- 
ir geresnės Amerikos pre- 
Berlyno konferencijos išda- 
atnešė skaudų nusivylimą,

Chicagoje, skautams, ilgame- Niekas, pav„ nesidomėjo tuo,
čiams bendradarbiams ir bičių- kad Budapešto miesto partijos___ ____ ___ __ t._o_..............
liams, Mother Day Study Club,1 sekretorius Rudolfas Toldvari'vandenilio bombos. Kiti vėl ma- 
Courtof Mary, visokieriopą pa- nebebuvo kongreso išrinktas į; no, kad Jungtinės Valstybės ga- 
tarnavimą teikusiems.

Dėkoju visiems mano ir ma
no vyro draugams atvykusiems vis viena, koks yra šio vyro ............. ................................ ............. ..
net iš New Yorko ir Chicagos, kimas, kuris miesto politiniame j nėsigriebdamos jėgos. Daug kas
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politbiurą. linčios ir norinčios priversti ru-
Budapešto gyventojams buvo'sus pasitraukti iš satelitinių 

Ii-'valstybių vien tik grasinimu,

giminėms, giliai sujaudinta nuo
širdžiu užjautimu Clevelando vi
suomenės taip gausiai susirin
kusios palydėti a. a. mano vyrą 
į paskutiniąją amžiną kelionę.

*

Už nuolatinę mano vyro VI. 
Nagiaus-Nagevičiaus globą, tei
kiant medicinišką pagalbą bei 
širdingą rūpestį saugojant jo 
sveikatą penkių metų bėgyje 
JAV, kuriems nebuvo per toli 
nei keletas desetkų mylių nuo
tolis, nei vidurnakčio valanda 
nekliudė atvykti j Wiįloghby, 
reiškiu sekantiems daktarams 
gilią pagarbą ir padėką: Dr.

A. t A.

GENEROLUI GYD. V. NAGEVIČIUI

čiurlionietei

Albinai KAZLAUSKAI! EI-PETUKAUSKIENEI, 
jos mylimam tėveliui mirus, nuoširdžią užuojautą reiškia

Čiurlionio Ansamblis

. Mielus skautininkus A. ir" V. Petukauskus, tėveliui 
— uošviui

A. A. ANTANUI KAZLAUSKUI 
mirtis, giliai užjaučia .

Clevelando "Neringos” Skaučių
Tuntas

Hong Kong, Britų kolonija Kinijos .pasienyje,' pagal .Britų prekybininkų inuomonę, dėl nutrauktų 
prekybos su Kinija didesnių ryšių, pergyvena ekonominę krizlę. Kinija, Rusijos raginama, pa- j 
siūlė $250.000,000 prekybos programą, kuri tačiau būtų prieš JT ir ypač JAV norą! Britai.tiki, 
kad'prekyba su Kinija visiems padėtį pagerintų, tačiau, laisvųjų kiniečių žodžiais, Kinija-70% sa
vo eksporto' kreipia į .Rusiją ir Vakarai gautų tik trupinius. Be to pablogėtų santykiai tarp JAV

A. A. ANTANUI KAZLAUSKUI

• • -f)
• mirus, artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą ■

G. ir C.‘ Modestavičiai

ir D. Britanijos.

manė, kad Berlyno konferencija 
privesianti prie Vengrijos iš
laisvinimo. Kai kurie žmonės 
atidėliojo prisipirkti prekių, nes 
jie buvo įsikalbėję, kad netru
kus 
nės 
kės.
vos
bet šiandien vėl galima užtikti 
žmonių, kurie išsilaisvinimą lai
ko kelių mėnesių klausimtf. Net 
blaiviausiai galvojąs vengras, 
kokį aš užtikau, kalkuliavo "blo
giausiu atveju” bu penkiais me
tais.

Nežiūrint visų nusivylimų te
begalioja metų metais tikėjimas, 
kad išlaisvinimas jau netrukus 
ateisiąs, šis pačių savęs apgau
dinėjimas įgalina žmones pakel
ti komunistininį kasdieniškumą, 
nekapituliuojant prieš jį. Da
bartis laikoma kaipo laikinas 
dalykas ir gyvenama gražesnei 
ateičiai, lygiai kaip komunistas 
vakarų kraštuose, kurs 
jimo revoliucija nuolat 
naujų jėgų.

Vyriausybė laikoma 
okupacinės valdžios instrumen
tas, o ūkinė ir visuomeninė san
tvarka kaipo okupacinės val
džios prievarta įvesta santvar
ka. Kadangi aktyvus, organi
zuotas pasipriešinimas būtų be
viltiškas, turint galvoje okupa
cinės kariuomenės ir policijos 
pajėgas, įsigyvenama neišven
giamume ir mėginama sutvarky
ti savo gyvenimą kiek galima 
geriau, nežiūrint šlykščiausių są
lygų, kurios betgi laikomos pro
vizorinėmis. Tuo. pat metu griež
tai žiūrima, kad pasidavimo 
ženklai ir santykiavimas su par
tijos organais būtų aprėžti, iki 
neišvengiamo minimumo. Nuo
stabiai plačios gyvenimo sritys 
pasilieka partijos kontrolės ne
paliestos. Jau minėtasis parti
jos ir jos propagandos ignora
vimas tarnauja kaipo vienas 
svarbiausiųjų ginklų šioje ko
voje. .Budapešte susidaro .įspū
dis, kad komunistų valdoma .tau
ta užsiima tuo, jog ji tą komu
nizmą ignoruoja.

Palyginti negausūs kolabora
cionistai - nekomūiiistai kaip 
pay„ rašytojai Gyula Ulyes ir 
Petras Vėrės, kurie savo talen
tą panaudoja režimo naudai ir 
ųž tai apiberiami garbės ženk
lais bei mėnesiniais atlyginimais 
iki 40,000 forintų — tuo tarpu 
kai darbininkas uždirba 1:000 
forintų, o inžinierius ir univer
siteto profesorius 3.000 forintų 
—- visuotinai paniekinami. Daug, 
švelniau žmonės atsiliepia apie|

iš tikė- 
semia

f

kaipo

daugelį partijos narių. "Ko mū
sų emigrantai niekada nesu
pras”, — išsitarė vienas mano 
pažįstamas, — "yra tai, kad toli 
gražu ne kiekvienas komunistas 
yra niekšas. Daug žmonių yra 
partijoje tiktai tam, kad" galėtų 
padėti kitiems žmonėms”. Ir iš 
tikrųjų, vengrų spauda užpildy
ta nusiskundimų apie partijos 
pareigūnus ir komunistinių 
įstaigų tarnautojus, kurie ^ie- 
persekioja buožių, neišjieską 
mokesčių ir pyliavų, o taip pat 
apie komunistinius įmonių ve
dėjus bei ministerijų tarnauto
jus, kurie be leidimo kelią atly
ginimus ir švelniną žmogžudiš
ką darbo tempą normų manipu- 
liavįjomis. Ofisialinis tokios lai
kysenos aiškinimas, girdi, kal
tas esąs partijos tarnautojų ne
supratimas ir neteisingas aiški
nimas "naujojo kurso”, — nėra 
įtikinantis. Daugeliu atvejų 
trūksta paprasto noro be atodai
ros vykdyti vyriausybės politi
ką.

Užsieniečiui Vengrijos lanky
tojui greit krenta į akį, kad re
žimo propagandistai yra netekę 
pasitikėjimo savo sugebėjimu 
įtikinti kitaip galvojančius, kad 
jų propaganda atstovauja ge
ram dalykui. Tiktai Stalinvaros, 
kur per trumpa, vos keturių me
tų laikotarpį iš nieko išaugo 
didžiulė geležies liejykla ir dau
giau kaip 2'1.000 gyventojų pri- 
skaitąs miestas, pas kaikurios 
žmones dar pastebimas šioks 
toks entuziazmas. Per mano 
dviejų savaičių buvimo laiką aš 
nesutikau — išskyrus kelis 
spaudos biuro tarnautojus — 
nei vieno žmogaus, kurį galima 
būtų laikyti įsitikinusiu komu
nistu. Matydami, kad tauta at
siskyrė neperžengiama tylėjimo 
ir paniekinimo siena, propagan
distai yra matomai nustoję uo
lumo.

(Bus daugiau)
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