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Smulki intrigėlė 
Vienybe 29 numeryje (1951 

m. liepos men. 20 d.) yra įdėtas 
pranešimas, pavadintas "Įdomus 
ALTS susirinkimas", kuriame 
rašoma štai kas: * 

Ryšium su delegato faportU, buvo 
pakelti kai kurie klausimai. Pavyz
džiui, susirinkimo dalyviams rūpėjo 
išaiškinti, kokį laikraštį ALTS sei
mas parinko tautininkų organu. De
legatas Kiaune pareiškė, kad tokio 
nutarimo seimas nepriėmęs. Be to, 
šiame susirinkime J. Ginkus pareiš
kė, kad jis tebeinąs ALTS centro 
iždininko pareigas ir kad apie naujo 
iždininko išrinkimu jam niekas* Ui* 
pranešęs. 

Vėliau, susirinWmo' dalyvių po
kalbiuose paaiškėjo, kad prieš kurį 
laiką New Yorke įvykęs "slaptas" 
susirinkimas, kuriame Dirvos redak
torius V. Rastenis pranešęs apie "ak
cinės spaudos bendrovės" organiza
vimą. šiam projektui griežtai pasi
priešinęs J. Ginkus, ir atsisakęs būti 
renkamas į komitetą, tai "bendrovei" 
organizuoti. Ginkaus motyvas buvęs 
toks: jeigu V. Rastenis nori organi
zuoti spaudos bendrovę, tai yra jo 
privatus, o ne sąjungos reikalas, ku
riam Bačiūno ūkyje įvykęs ALTS 
seimas nedavęs sankcijos. .Girdi, 
ALTS seime buvo kurta Spaudos ir 
Informacijų Komisija ne vieno ku
rio nors laikraščio, bet visos tautinės 
spaudos reikalais rūpintis. Apleisda
mas tą "slaptą" susirinkimą, J. Gin
kus, be to, V. Rasteniui dar taip 
pareiškęs: "Nedrįsk apie tai rašyti 
Dirvoje, nes aš viešai išeisiu..." 
Kokį įspūdį V. Rasteniui padarė šis 
Ginkaus "ultimatumas'\ nežinia, bet 
Dirva apie tą susirinkimą nieko ne
parašiusi. t 

Kiekvienam, net ir aplinkybių 
nežinančiam skaitytojui savai-. ... . -1» . 
me matyti, kad tai yra specia
liai "sufrizuotas" pranešimas, 
tikslu sukelti neaiškumų bei įta-
rimų, jog "kažkas keista ir ne
paprasta dedasi". Todėl laikome 
savo pareiga aiškiai ir atvirai 
nurodyti, kas čia kur slepiasi. 

Prieš tai, kol Vienybės redak
torius ir leidėjas Juozas Tyslia-
va viešėjo Chicagoje, toki "fri
zuoti" pranešimai „apie ALTS 
seimą rodėsi Chicagos Sandaroj, 
o dabar, kai jis pagaliau grįžo į 
Brooklyną, štai tokios rūšies 
"informacija" pasirodė ir Vie
nybėje. Pažymėtina taip pat, 

; kad šiuose pranešimuose di
džiausias dėmesys kreipiamas 
vis į spaudos reikalus, stengian-

' tis komprimituoti kiekvieną su
manymą, siekiantį, kad lietuvių 
tautinė srovė sukurtų stipresnę 
savo spaudą, nesitenkindama at
sitiktine privačiai leidžiamų laik
raščių malone ar nemalone. 

Kaip žinoma, Vienybės leidė
jas visada buvo priešingas, jei 
tik kas suminėdavo, jog Am. 
Liet. Tautinei Sąjungai reiktų 
turėti "savo organą", vadinasi 
laikraštį, kuris būtų visiems ži
nomas, kaip ALT Sąjungos ir 
apskritai tautinės lietuvių sro
vės nusistatymų reiškėjas. Ko
kiais motyvais tas priešinima
sis paremtas, nėra reikalo 
nagrinėti. 

Prie to reikia pridėti, jog toks 
pats pasipriešinimas pasireiškia 
ir prieš sumanymą apskritai 
tautinės srovės spaudą organi
zuoti stipresniais ir platesniais 
pamatais. Kada, kaip paskuti
nysis seimas vieningai pasisa
kė, esamoji padėtis spaudos sri
tyje yra laikoma vienu iš svar
biausių tautinės veiklos trūku
mų, toks priešinimasis prieš 
kiekvieną sumanymą padėčiai 
pagerinti yra lyg ir noras, kad 
tautinė srovė ir jos organizacija 

vegetuotų bes tinkamesnių prie
monių savo veiklai plėsti. Kas 
yra priešingas organizacijos 
veiklos priemonių stiprinimui, 
be abejo, netenka organizacijo
je pasitikėjimo, ir tuo tegalima 
paaiškinti tą aplinkybę, kad Vie
nybės leidėjo J. Tysliavo kandi
datūra nebuvo paminėta į jokius 
ALTS organus, žinoma, nuomo
nių skirtumai, ypač dėl tokių 
neprograminių dalykų, © dėl 
priemonių bei darbo metodų, yra 
visai nenuostabus dalykas. Lo
jalūs organizacijos nariai, dėl 
tokių skirtumų likę mažumoje 
paprastai lojaliai pasiduoda 
daugumos sprendimui, šiuo at
veju tačiau kyšo tendencija "at
sigriebti" smulkaus kalibro in-
trigėlėmis. 

Kad tftis Reikalais suintere
suotieji skaitytojai nebūtų klai
dinami, laikome pareiga minimo 
Vienybės pranešimo gandeliuo
se atskirti faktus nuo prasima
nymų bei tyčia prikergtų aliu
zijų. 

1. ALTS seimas nenutarė pa
rinkti tą ar kitą laikraštį ALTS 
organu ir tuo pasitenkinti. Tai 
faktas. Referuodamas artimiau
sių S-gos uždavinių apžvalgą, 
buv. S-gos valdybos II vicepir
mininkas V. Rastenis pabrėžė, 
kad to ar kito laikraščio pasirin
kimas organu, jei ir būtų žings
nis į priekį nuo dabartinės pa
dėties, tai nebūtų visiškai pa
tenkinamas sprendimas, kadan
gi reikalinga siekti sukurti visą 
tautinės srovės spaudos sistemą 
ir tam tikslui turėtų būti ku
riama platesnio masto bendrovė 
artimiausiame kontakte su ALT 
Sąjunga. 

Tam uždaviniui studijuoti bei 
vykdyti išrinkta Spaudos ir In
formacijos Komisija, kuri Są
jungos valdybos pritariama bei 
padedama jau pradėjo tai daryti. 

2. J. Ginkus, buvęs ALTS iž
dininkas, dėl ligos seime neda
lyvavo, bet žino, kad seimas įvy
ko, taigi žino, kada jo kadencija 
pasibaigė, ir, be abejo žino, iš 
spaudos, o taip pat iš tiesioginių 
šaltinių, kas yra išrinktas į Są
jungos valdybą, kas išrinktas 
iždininku ir kuo išrinktas pats 
J. Ginkus. Taigi J. Ginkaus pa
reiškimas, esą, jis to nežino, at
rodo, arba gali būti tik prama
nytas, arba tai yra jo koks nors 
pajuokavimas* bet ne rimtas 
tvirtinimas. 

3. New Yorke nebuvo jokio 
"slapto" susirinkimo, o pasitai
kius progai, buvo sukviestas in
formacinis susirinkimas asme
nų, kurie gyviau domėjosi spau
dos klausimu. Kviečiamųjų sąra
šą sudarė A. Sodaitis su J. Gin-
kum. Susirinkime Spaudos ir 
Inf. Komisijos vicepirm. V. Ras
tenis painformavo daugiau kaip 
80 susirinkusių asmenų, kas yra 
daroma spaudos reikalų organi
zavimo srityje ir tas informa
cijas išgirdusieji vieningai pa
reiškė, kad pagaliau ALT Są
junga stojo į tikrą kelią šiam 
klausimui spręsti. Kilo mintis 
jau čia pat numatyti keleto as
menų komisiją, kuri pasiruoštų 
organizuoti steigiamosios ben
drovės akcijų platinimą New 
Yorke, kai tas platinimas bus 
oficialiai pradėtas. J. Ginkus bu
vo pasiūlytas į tą komisiją. Jis 
tačiau, kiek pagalvojęs, pareiš

kė, kad be formalaus susirinki
mo nenorįs sutikti įeiti į bet ko
kią komisiją, kad paskui kas 
neprikaišiotų. Kadangi reikalas 
nebuvo labai skubus (bendrovės 
akcijų platinimui formalumai 
dar teberengiami), tai ir sutik
ta, kad tas reikalas formaliai 
bus vėliau sutvarkytas. Visų 
susirinkusiųjų pageidavimas bu
vo, kad J. Ginkus ir Pr. Narvy
das, kaip praktiškai vietos są
lygose patyrę organizatoriai, į 
tokią komisiją įeitų. J. Ginkus 
tikrai patarė tuo tarpu komisi
jos sąstato neskelbti, iki tai ne
bus sudaryta formaliau, "kad 
kas nepriekaištautų". Apie jo
kius "ultimatumus", žinoma, 
nebuvo nei kalbos. 

4. Jokių kalbų apie tai, kad 
spaudos bendrovės organizavi
mas yra "V. Rastenio privatus, 
o ne Sąjungos reikalas, kuriam 
ALTS nedavęs sankcijos" nebu
vo ir nebuvo joms pamato, ka
dangi : 

a) spaudos bendrovę organi
zuoja visai ne V. Rastenis, o 
Sąjungos seimo tam tikslui iš
rinkta komisija, Sąjungos val
dybos pritariama ir remiama, 

b) steigiant tą bendrovę turime 
galvoje ne vieno kurio laikraiš-

čio reikalai, bet Visos tautines 
spaudos reikalai — spaudos, ku
riai leisti bendrovė ir kuriama, 
c) bendrovė numato leisti ati
tinkamą žurnalą ir numato per
imti Dirvos leidimą bei plėsti 
leidinių sistemą iki reikiamo 
laipsnio. Dirvos leidimas numa
tytas perimti todėl, kad tai lai
koma esant tikslinga numatytų 
užsimojimų plane ir kad V. Ras
tenis, iki šiol vadinamais priva
čiais pagrindais daugiausiai į 
jos leidimą įsikinkęs, nedaro jo
kių kliūčių tokiam perėmimui, 
o priešingai — siekia jam suda
ryti kopalankiausias sąlygas. 

Apie eventualų kokių kitų 
laikraščių leidimo perėmimą tuo 
tarpu nėra kalbos, kadangi bū
simoji bendrovė nesikesina jokio 
laikraščio "nusavinti*' prieš'jo 
leidėjų norą. 

Nei J. Ginkus nei kas kitas 
kalbamame informaciniame su
sirinkime apie šį organizavimą 
nieko panašaus, ką Vienybe iš 
neva kažkokių pokalbių pasiga
vusi skelbia, nepareiškė, o jei ir 
būtų kas pareiškęs, tai toks pa
reiškimas būtų visai klaidingas. 
Vienybės redaktoriui tatai ma
nome, yra labai gerai supranta
ma, todėl "iš pokalbių" pynimas 
prasimanymais ataustų infonrja-
cijų atrodo nieku nepateisina
mas. 

gyviai statosi namus ir rūpinas vaikais 
Gyvuliams rūpi ne vien pa

kankamai maisto surasti, nuo 
priešų apsiginti, bet ir namus 
pasistatyti. Yra gyvulių, kaip 
ir žmonių, kurie namų nesista-
to, o gyvena kur nors lindynėse, 
po medžiais arba ir visai atvi
rame lauke. Jie vieną dieną gy
vena čia, kitą — ten. Bet yra ir 
tokių, kurie statosi namus ar 
lizdus. Yra net puikių statybi
ninkų, yra mūrininkų/dailidžių, 
inžinierių ir yra net mokančių 
siūti, sukti, austi, lipdyti ir 
pjaustyti. Visa tai jie daro be 
rankų, vieni snapu, dantimis, 
kiti kojomis. Vieni išsikasa olas 
ar susisuka lizdus ir juose vi
sada gyvena; kiti pasidaro na
mus tik tada, kai reikia vaikus 
auginti. O kai kurie pasistato 
net ištisus miestus: iškasa grio
vius, supila pylimus ir daug 
įvairių trobų pasistato. 

Kai kurie gyvuliai puikiai 
rausiasi žemėje ir namus įsitai
so po žeme. Pavyzdžiui, kurmis 
žemėje iškasa ilgus kelius, ku
rie eina į visas šalis ir net ke
letą kartų kryžiuojasi; keliai 
susieina kurmio name, kuris pa
darytas iš žemių. Jei žiūrėsime 
į jį iš oro, tai jis atrodo pana
šus į kupstą. Kupste kurmis įsi
taiso miegamąjį, aplink kurį ei-

-i: 

THE LORAIN 
BANKING (0. 

CONDENSED STATEMENT OF'CONDITION 
AS OF CLOSE OF BUSINESS JUNE 30, 1951 

- A S S E T S -

Cash on Hand and in Banks * .$ 2,583,943.29 
United States Government Obligations 4,280,804.00 
State, Municipal and Other Bonds and Securities, 

including Stock in Federal Reserve Bank, 
Less Reserves 8,661,301.05 

Loan and Discounts 5,396,832.74 
Banking Premises, Furniture and Fixtures .... 34,000.00 
Other Resources 4,969.56 

TOTAL $15,381,850.64 

- L I A B I L I T I E S -

Capital Stock 300,000.00 
Surplus and Undivided Profits 555,943.17 
Reserves 100,000.00 0&5,943.17 
Deposits 14,381,995.74 
Dividends Payable July 1,19§1 ., 15,000.00 
Other Liabilities 28,911.73 

TOTAL . ,|15,381,850.64 

Member 

.Federal Reserve 

Still The Best Investment 

u. s. 
Sayings Bonds 

Member 

Insurance Corp* 

Federal Deposit 

na kelios eilės kelių, viena vir
šuj kitos, ir yra panašios į žie
dus, arba ratus. Iš aukštutinio 
rato į žemutinį eina penki ke
liai. šiais keliais kurmis eina į 
aukštesnįjį ratą, o iš jo į savo 
miegamąjį. Kambariuko sienas 
kurmis sulygina, o apačioje pa
sitaiso guolį, išklodamas jį la
pais ir samanomis. Jame kur
mis, išskyrus medžiojimo laiką, 
visuomet guli. Medžioti kurmis 
eina tris keturis, kartais ir pen
kis kartus per dieną. Toli jis 
nevaikščioja: nedaugiau kaip 
dvidešimt ar trisdešimt metrų 
nuo savo namo. Išsikastu že
mėje keliu jis bėga medžioti va
balų ir kitų smulkių gyvių, ku
riais jis minta. Reikalui ištikus, 
kurmis gali labai greit išsikasti 
naujų kelių. Sako, kad purioj 
žemėj kurmis kasdamasis gali 
taip greit bėgti, kaip kad van
deny žuvis plaukti. Į upelius ir 
raistus kurmis išsikasa atskirus 
kelius. Kurmiai moka net šuli
nius išsikasti. Vienas senas kur
mis, medžiotojas pasakoja, kad 
kartais net savo nemaly išsika
sęs gilų šulinį, į kUrį lyjant pri
bėga vandens. Giliai žemėje šu
linys ilgai neišdžiūsta ir kurmis 
visada turi vandens. 

A u s t r a l i j o j e  g y v e n a  
nedideli gyvuliukai, kuriuos va
d i n a  a n č i a s n a p i a i s .  
Taip vadina dėlto, kad ančiasna-
pio snukutis visai panašus į an
ties snapą. Ir kojos tokios, kaip 
anties, todėl jis labai gerai plau
kioja. Gyvena ančiasnapis upės 
krante, išsikasęs ilgą olą. Gale 
olos, įsitaiso guolį, į kurį veda 
du keliai: vienas iš vandens, ki
tas iš kranto. Tais keliais an
čiasnapis gali eiti, kur nori: į 
vandenį, ar į krantą. Keleiviai 
pasakoja matę ančiasnapių olų 
iškastų labai gudriai ir labai 
ilgų — net apie 14 metrų ilgio. 
Vaikus augina ančiasnapiai sa
vo olose. 

Kartais žemėj įsikasti moka 
ir kai kurie paukščiai. Pavyz
džiui, jūros paukščiukas, vadi
namas kirveliu, lizdą 
taisosi žemėje. Kai ateina laikas 
dėti kiaušinius, jieško minkš
tesnės žemės ir suradęs ima 
kasti olą. Patinas kasa, o patelė 
tik padeda. Kasdamas paukš
čiukas nieko nemato ir negirdi. 
Medžiotojai pasakoja, kad tuo
met kirvelį galima esą ranko

mis sugauti. Iškasa virš metro 
olą, kurios gale pasidaro lizdą, 
ir antrą olą,' kad pavojui ištikus 
galėtų išsigelbėti nuo priešų. 

Sunku suprasti, kokiu būdu 
įsirausia f žemę gyvatės. Gy
vuliai įsikasa kojomis ir nagais, 
paukščiai nagais ir snafru. Bet 
kuo kasasi gyvatės? O yra gy
vačių, kurios iš tikrųjų įsikasa 
į žemę. Jamaikos saloje (Ame
rikoje) yra daug geltonųjų gy
vačių. žmonės jų nebijo, nes jos 
nenuodingos. Kartą vienas dar
žininkas matęs, kaip iš krūvos 
minkštų žemių išlindusi gyvatS. 
žemė buvusi neseniai atvežta 
daržo lysėms pilti. Daržininkas 
stebėjosi, kokiu būdu į žemę pa
tekusi gyvatė. Iškapstęs krūvą 
žemių, rado vidury susisuktą 
gyvatės lizdą. Gyvatė, matyti, 
kasėsi olą galva, bet žemes lau
kan traukė visu kūnu. 

Yra taip pat ir sraigių, kurios 
lizdus darosi akmenų uolose. 
Vandenynų krantuose marmuro 
uolose galima rasti lyg grąžtu 
išgręžtų skylučių. Tai sraigių 
uolos. Jas sraigės pasidaro tam 
tikru būdu: jos leidžia iš savęs 
putas, o tosios putos, lyg rakš
tys, išėda akmenį. 

Vandenynuose yra mažyčių 
gražių sraigių, vadinamų ak-
mendaužėmis. Nors ši sraigė 
maža ir trapi, bet gali akmenis 
gręžti. Ypač ilgas olas jos pa
sidaro gipso uolose. Šioji sraigė 
turi plonus tvirtus dyglius. Ji 
įkimba į uolą ir lyg koks grąžtas 
pamažu sukdamasis aštriais dyg
liais trupiną uolą. Dirba ji ilgai, 
bet pagaliau pasidaro skylelę 
gyventi. Toje skylelėj pasislepia 
ji ir nuo priešu 

, J. Miškinis 

Seniausias ir gražiausiai ilius
truotas lietuviškos minties žur

nalas. 

MARGUTIS 
Įsteigė kompozitorius 

b 
A. VANAGAITIS 

Kaina metams $2.00 
Susipažinti siunčiamas 

dovanai. 
6755 Šo. Western Ave. 

Chicago 36, 111. 

DETROITO LIETUVIŲ VISUOMENĖJE 

600 BROADWAY LORAIN, OHIO 

• Amerikos Lietuvių Balso De
troite radio klubas pakvietė ra
dio valandėlės meno vadovu ak
torių Justiną Pusdešrį, kuris iki 
šiol sėkmingai reiškėsi vietos 
lietuvių scenos darbe. 

• lietuviškos radio valandėlės 
metu praeitą šeštadienį, liepos 
14 d., buvo gražiai paminėta 
Dariaus — Girėno tragiško žu
vimo 18 metų sukaktis. Teisėjas 
Uvickas davė glaudų šio gar
bingo skridimo Lietuvon vaizdą. 
Montažą "Prisiminkime Litua-
nicą" parašė ir režisavo akt. J. 
Pusdešris, o vykusiai suvaidino 
meno kolektyvo nariai H. Rau-
by, J. Kriščiūnas, A. Gubilas ir 
pats autorius. 

• Skautų tautinių šokių grupė 
vadovaujama p. Zaganevičienės, 
dalyvauja iškilmingame Detroi

to miesto 250 metų jubiliejaus 
minėjime, įvykstančiame liepos 
28 dieną Belle Island saloje. Ma
lonu pastebėti, kad Tarptautinio 
Instituto direktorė Mrs. DeGrel-
le, įvertindama lietuvių dalyva
vimą, pareiški, jog pastarieji 
sudaro šventes programos pa
grindą. 

• Pu veiklūs Detroito skautai, 
V. Pileika ir L. Gerulaitis, iš
vyksta į kariuomenę. Skautų 
vietininkija praėjusį šeštadienį 
surengė jiems išleistuves. 

Tą pačią dieną įvyko ir kun. 
Kluonio išleistuvės, kuris iš
vyksta Vokietijon studijuoti. 
• Praėjusį sekmadienį įvykęs 
Amerikos Lietuvių Tautinės Są
jungos Detroito skyriaus pikni
kas — gegužinė sutraukė ne
mažą bfbri svečių. 


