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Paskutinę savaitę j Vilties 
draugiją įstojo šie asmenys ir 
organizacijos:
156. Antanina Colney,

IVaterbury ...........  25
157. Waterburio šalpos

Klubas "C-j-R" .... 10
158. J. P. žiūrys,

Cleveland...............100
159. Salasevičius Jurgis,

Cleveland ............... 25
I Vilties draugiją kviečiami 

įstoti visi tautinės minties vei
kėjai ir visi tie, kurie nori, kad 
tautinė spauda būtų dažnesnė ir 
įvairesnė. įstojamuosius pareiš
kimus ir pinigus, kaip ir iki šiol, 
siųsti: Viltis, 6820 Superior Av., 
Cleveland 3, Ohio.

PAVERGTOJE 
TĖVYNĖJE

MITINGAMS GALO NEBUS

Per visą kovo mėnesį kiekvie
noje įmonėje ir kiekviename ko
lektyviniame ūkyje turėjo įvyk
ti mitingai (žinoma, po darbo, 
kaip neapmokami antvalandžiai) 
tikslu protestuoti prieš "bakte
rinį karą, kurį banditai ameri
kiečiai pradėjo Korėjoje ...

Nespėjo toji mitingų banga 
pasibaigti, o jau atsirado kita 
proga vėl šaukti mitingus: ba
landžio 1 dieną paskelbus prekių 
kainų sumažinimą, jau tą patį 
vakarą uolesnieji sušaukė mi
tingus pareikšti padėkas "gera
jam tėveliui" už tokį rūpinimąsi 
darbo žmonėmis. Tai ženklas, 
kad mažiausiai visas balandžio 
mėnuo bus užimtas šiais mitin
gais.

Bet po vieną mitingą per mė
nesį negana. Užtat yra dar kitos 
temos: "priešgegužinės soclenk- 
tynės”, "veidu j kokssagyzą”, 
"gamybos savikainos mažinimo 
lenktynės” ir t.t.
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Korėja kelia rūpestį
Korėjos derybos tebėra toj ■ ir krašto gynybos planuotojai, 

pačioj vietoj, nors jau deramasi Į Aišku, iš tų posėdžių nėra jokių 
nepaprastai ilgai. Komunistai 
tebesilaiko vilkinimo politikos ir 
taip elgdamiesi mano įvarginti 
Sąjungininkus, kad vėliau jie 
nusileistų visais jų siūlomais 
klausimais.

Sąjungininkų pranešimu (an
glų ir amerikiečių) taip ilgai 
užtrukusios derybos pradeda la
bai demoralizuojančiai veikti ka
reivius ir mušti jų kovingumo 
dvasią. Esą, kareiviai yra įves
ti į akligatvę, kurioj jie nemato 
jokio tikslo. Jų kariavimo laisvė 
suvaržyta, jie nemato tikslo, dėl 
ko Korėjoj kariaujama, kada 
priešas naudojasi ne vien Korė
jos teritorija. Jei priešas ir bū
tų sumuštas Korėjoje, kariavimo 
tikslas nepasiteisintų, jei prie
šas ir toliau veiks iš Kinijos te
ritorijos.

Tokiose aplinkybėse vėl išky
la gon. McArthuro vardas ir jo 
teisingas kariavimo planas: prie
šą rauti su šaknimis ten, kur jis 
turi savo stiprybės pagrindus.

Tuo pačiu metu, kada Korėjos 
derybos tebestovi akligatvyje, 
Pentagone susirinkę posėdžiauja

NAUJI KARO VADAI
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Koksagyzas -■ dar viena rykštė Lietuvos 
žemdirbiams

Klaipėdos muzikiniame dra
mos teatre paskutinę kovo sa
vaitę įvyko dvi premjeros: Os- 
trovskio” Be kaltės kalti” ir V. 
Lacio (latvio) "žvejo sūnus”. 
Pirmosios premjeros režisoriai 
R. Juknevičius ir V. Juršys (ne 
K. Juršys, seniai pažįstamas iš 
Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių te
atrų scenų). Dailininkai — G. 
Koresteliovas ir R. Lukšas. An
trosios premjeros režisioriai — 
V. Juršys ir A. žadeikis, daili
ninkas — R. Lukšas.

Vilniuje balandžio 1 d. įvyko 
premjera M. Gorkio "Priešai”. 
Režisorius R. Juknevičius, dai
lininkas V. Palaima.

Lietuviškų naujų veikalų sce
noje jau ilgas laikas nebepasi
rodo. Latvio V. Lacio kūrinys 
(dar prieškarinis) parodytas, 
turbūt, ta proga, kad Lacis da
bar gavo stalininę premiją.

Gen. Dvvight Eisenhovver pa
sitraukus iš dabartinių karo va
do pareigų Europoje, visą laiką 
buvo minimos dvi pavardės, ku
rios europiečiams būtų priimti
nos į tą svarbų postą. Tos pa
vardės buvo: gen. Guenther ir 
gen. Ridgvvay.

Pranešama, kad į gen. Eisen
hovver vietą paskirtas dabartinis 
Korėjos fronto vadas gen. Mat- 
thew B. Ridgway. Europoje jo 
skirimas sutinkamas su 
džiaugsmu, nes žinoma, 
šią svarbią vietą ateina 
kuris įrodė sugebėjimą 
lauke ir mokėjimą gerai 
nistruoti.

Į gen. Ridgway vietą skiria
mas gen. Mark Clark. Naujasis 
Korėjos fronto vadas yra buvęs 
Trečiosios armijos komanduoto- 
jas. Trečiąją armiją komanduoti 
perima gen. John R. Hodge.

tikslių žinių, bet gerai informuo
ta spauda praneša, kad ir čia di
džiausias galvosūkis dėl dabar
tinio Korėjos kariavimo plano. 
Visi mato, kad per tą laiką 
priešas atsigavo, jis vėl įsitvir
tino beveik jau tada palaužtose 
pozicijose, susiorganizavo labai 
stipriątaviaciją ir artileriją. Šiuo 
metu jį nugalėti, be jokio abe
jojimo, Sąjungininkams kaštuos 
daug daugiau kraujo ir nepa
prastai daug ginklų.

Jau ir pačiuose amerikiečiuose 
kyla galvosūkis, ar apsimokėjo 
į Korėją kištis, kada bijomasi 
daryti pilnos operacijos. Mūsų 
manymu, jei į Korėją tada ne
būtų amerikiečiai įsikišę, Ame
rika ir šiandien dar nebūtų pil
nai įvertinusi kas yra komuniz
mas ir kas yra Sovietų Sąjunga 
su visais savo satelitais. Įsikiši
mas daug kam pravėrė akis. 
Daug kas dabar jau tiki, kad 
komunizmas yra baisi šio šimt
mečio nelaimė ir kol ji nebus 
nugalėta, pasaulis gyvens bai
mėj, persekiojimuose ir kančio
se. Bet neteisingai buvo elgiama
si, kada karo vadams buvo su
varžyta laisvė priešą persekioti 
ir naikinti ten, kur jis turi savo 
jėgos šaltinius. Čia pasireiškė ir 
dabar dar tebepasireiškia tas Gudijos kolchozo, pranešimas 
pats tupčiojimas vietoje, kuris1 — • -
rusams užleido milžiniškus Eu
ropos 
čioms

Jei 
narna 
kavimo ir nusileidimų keliu, var
gu mes laimėsim taiką. Taiką durpynuose. Iš rudens mes su-

Linų auginimas ligšiol buvo 
laikomas vargingiausia, daugiau
siai visokių darbų reikalaujan
čia ūkininkavimo (šaka. Gal dėl 
to lietuvių dainose, nors ir ne 
piktai, bet gausiai yra apdainuo
ti linų paruošimo darbai. Bet 
dabar linų auginiįnas galės bū
ti minimas tik su inalonumu, nes 
atsirado Lietuvoj toks koksagy
zas, prieš kurį ir linai ir cukri
niai runkeliai turi trauktis toli 
j šalį...

Koksagyzas yra augalas, iš 
kurio šaknų sulčių gaminamas 
kaučiukas — guma. Aišku, tai 
yra žaliava, kurios Lietuvoje ne
naudoja. Ji visa eina į kaučiuko 
fabrikus, kur nors toli Rusijoje.

Kad koksagyzo auginimas yra 
vargingas, tai dar maža bėda. 
Visas klausimas čia sukasi apie 
tai — ką iš to gauna tie, kurie 
tuos darbus turi atlikti. Deja, 
kaip paprastai, iš bolševikų pa
gyrūnų to netenka išgirsti. Jie 
moka pasakyti, kad toks ir toks 
kolchozas turėjo įhilijoną rublių 
pajamų iš koksagyzo, bet iš to 
nematyti, kiek gi gauna tas, ku
ris koksagyzą turi auginti. O 
darbas tai tikrai vargingas.

i
i Štai "Socialistinio darbo did
vyrio" P. Galai, svečio iš. vieno

ir Azijos plotus, ir kan- 
atidavė milijonus žmonių. 
Korėjoj ir toliau bus ei- 
tilo pačiu baimės, patai-

pilnu 
kad į 
karys, 
mūšio 
admi-

DOKUMENTŲ IŠ 
LIETUVOS GAVIMO 

REIKALU
Daugeliui senosios kartos atei

vių, priartėjus pensijos gavimo 
laikotarpiui, paaiškėja, kad tam 
tikslui reikalinga gimimo metri
kos ištrauka, šiandien iš Lietu
vos jokių dokumentų negalima 

• gauti. Tenka bandyti metrikų 
klausimą sutvarkyti vietoje. 
Tiems, kurie yra savo laiku už
siregistravę Lietuvos konsula
tuose kaipo piliečiai, arba yra 
išsiėmę Lietuvos užsienio pasus 
keliavimui’ į • Lietuvą, Lietuvos 
konsulatų išduodami gimimo 
metrikos ištraukas atstoj antys 

i liudijimui. Tiems,’ kurie niekuo
met .nesiregistravo, niekuomet 
Lietuvoje nebuvo ir, bendrai,Lietuvoje nebuvo ir,

mą gabename ledą sėklai stra- nos šaknies”, 
tifikuoti. Sėklos būklę ant ledo 
tikriname kas 4 valandas, mai
šydami ją, kad galėtų prieiti 
oras. Labai svarbu sekti, kad 
ant ledo būtų palaikoma nuola
tinė temperatūra. Stratifikavi- 
mas trunka 25 dienas.

"Prieš sėdami, dirva patrę- 
šiamė mineralin mis trąšomis, iš 
arkto persijoję jas pro reti. Tai 
daroma tam, kad tr-išo: 
lyg ai ' Lėkščiuot, dirv;, 
5-7 "kartus, o vokieti — 
tus. Koksagyzą sėti 
galima anksčiau. ;vl 
bėra daug drėgmės,
lių daigų nebus ir visas darbas 
dings be naudos. Daigus mes 
paprastai pamatome trečią — 
ketvirtą dieną, Čia tuoj pat rei
kia atlikti purenimą lengvaisiais 
kauptukais. Antrasis purenimas 
atliekamas jau rankiniu puren- 
tuvu. Svarbu nepavėlinti pirmo
jo ravėjimo, nes piktžolės gali 
nustebti koksagyzą, atimti iš jo 
visas maistines medžiagas. Ypač 

laukinės 
ir nedel-

gultu 
r ikia 

du kar- 
ieikit kiek
žemėje te- 
kitaip veš-

♦ ♦
Tame pačiame suvažiavime 

žemės ūkio Ministerijos Kąučiu- 
kininkystės Skyriaus vedėjas 
agronomas A. Dičpetris tarp 
kitko sako, kad

"Koksagyzo augintojų gran
dys buvo sukomplektuotos iš pa
tyrusių, savo darbą mėgstančių 
žmonių.”

Kadangi, anot to paties Dič- 
petrio, "Koksagyzas Tarybų Lie
tuvoje yra palyginti nauja kul
tūra”, tai aišku, kad Lietuvoje 
negalėjo būti patyrusių jo au
gintojų. Jie, greičiausiai, buvo 
atgabenti iš "broliškų respubli
kų". Taigi koksagyzas, tarp ko 
kita, yra taip pat ir viena iš 
priežasčių kolonizuoti Lietuvai 
svetimais žmonėmis, kada Lie
tuvos gyventojai "savanoriškai” 
iškeldinami į Archangelsko 
Komi miškus medžių kirsti, 
čiau, matyt, ir lietuvių jau 
na didelis skaičius noroms
noroms turi įsigyti šito patyri
mo k iksagyzo plantacijose, nes 
koksagyzą auginti yra verčiami 
beveik visi kolchozai, kur tik 
yra drėgnesnių žemių.

* *

bei 
Ta- 
ga- 
ne-

žemės Ūkio Specialistų Suvažia
vime, Vilniuje, kovo 27 dieną, 
iš kurio matyti, ką tai reiškia 
auginti koksagyzą:

”Aš noriu papasakoti, kaip 
mes išauginame gausius koksa
gyzo derlius mūsų užliejamuose

mus da-

atidžiai reikia sekti 
kiaulpienės pasirodymą 
siant ją naikinti.

"Renkant sėklą pas
lyvauja visa brigada, mums pa
deda ir mokiniai. Rinkimo metu 
jokiu būdu negalimą priminti 
lapus, neš kitaip augalai nusto
ja augę. Nurinkus sėklą, būtinai 
atliekamas gilusis purenimas, 
kad koksagyzo šaknis pasiektų 
oras.

"Prieš nuimant šaknis, aštriais 
kastuvėliais nupjaunami lapai. 

I Tai atliekant negalima paliesti
galima laimėti, bet nereikia bi-'ariame dirvą 36 centimetrų gi-Į šaknies galvutės, kur užvis dau- 
joti atiduoti tai, kas taikai pri-jlumo. Taip pat iš rudens mesigiausia yra vertingo kaučiuko, 
klauso. ; paruošiame ir ledaines, kur žie-į žemėje mes nepaliekame nė vie-

Viltis perima Dirvos leidimą. Priimtas statutas, išrinkta Priežiūros Taryba ir 
Kontrolės Komisija. Pasisakyta dėl tolimesnių darbo planų

niekur nekeliavo, o, be to, netu
ri ir jokio raštiško įrodymo apie 
savo kilmę iš Lietuvos, sunku 
padėti. Tiems, kurie dar turi 
pas juos užsilikusius senus ru
siškus pasus, kariuomenės šau
kimo, rezervo ar iš kariuomenės 
paleidimo popierius, Lietuvos 
konsulatai irgi išduoda gimimo 
metrikas atstojančius liudijimus.

Visi kiti gali gauti tokius liu
dijimus pristatę dviejų liudinin
kų pasirašytą pareiškimą (affi- 
davit), kurie pažįsta tą asmenį 
nuo vaikystės ir liudija, kad jie 
žino, jog jis tikrai ten ir tokia 
data gimęs. Su liudininkų pa
reiškimais-reikia kartu atsiųsti 
ir kitokius dokumentus, kaip: 
miesto jungtuvių ir. taip pat vai
kų gimimo metrikos ištraukas, 
iš kurių matyti, kokio amžiaus 
buvo suinteresuotasis asmuo ka- 
da jis vedė, arba kada jo‘ar jos 
vaikai gimė. Jei liudininkų pa
reiškimuose ir minėtuose doku
mentuose yra skirtingos gimimo 
datos, tai konsulatai gimimo 
liudijimų išduoti negali..

Konsulatų išduodami’ .liudiji
mai apmokami trijų dolerių kon- 
sulariniu mokęsčiil-.

Lietuvos Generalinis Konsulas 
Jungt. Amerikos Valstybėse

> • ~ t

Balandžio 26 ir 27 dienomis Clevelande 
buvo susirinkę posėdžiauti Vilties Draugi
jos nariai. Tai buvo drauge ir steigiamasis 
ir tolimesnio Vilties darbo aptarimo suva
žiavimas.

Iki susirinkimo į Vilties Draugiją buvo 
įstoję 159 nariai. Posėdžiuose dalyvavo 31 
narys, įgaliojimų keliu atstovaująs 107 na
rius. Pirmą dieną suvažiavimas vyko Čiur
lionio ansamblio patalpose, gi antrą dieną 
Dr. S. Tamošaičio rezidencijoje. Pirminin
kavo Dr. M. J. Colney, sekretoriavo B. Ne- 
mickas.

Be clevelandiečių, į suvažiavimą buvo 
atvykę: Tautinės Sąjungos pirmininkas Dr. 
.Jvl. J. Colney, Juozas Bačiūnus iš Tabor Farm, 
Vincas Rastenis ir Bronius Nemiekas iš New 
Yorko, J. Antanaitis iš Waterl)urio, Juozas 
Kripas ir Alpas Gilvydis iš Detroito, Jonas 
Jurkūnas ir Mečys Valiukėnas iš Chicagos 
ir prof. J. Balys iš Bloomington.

Suvažiavimas pirmąją darbo dieną pri
ėmė Vilties statutą. Statutas, padarius su
važiavimo priimtas pataisas, artimiausiu lai
ku bus paskelbtas. Tą. pačią dieną buvo iš
diskutuotas laikraščių leidimo klausimas.

‘ t, ■ ‘

' . Antrąją suvažiavimo dieną buvo- pada
rytas nutarimas Vilties draugijai perimti' 
tolimesnį Dirvos leidimą. Leidimo laiką .nu- 

t statys Priežiūros Taryba. Pasisakyta,. kad 
Dirva, perėmus Vilčiai, pagal galimybes tūri

būti dažninama. Taip pat turi būti dažnina
mas ir Tėviškėlės leidimas.

Susirinkimui padarius sugestijų, kad 
Vilties darbe turi išryškėti- trys, vieną kitą 
papildančios institucijos: priežiūros, kontro
lės ir darbo, buvo išrinkta Priežiūros Taryba 
ir Kontrolės Komisija. Į Priežiūros Tarybą 
ir Kontrolės Komisija neįeina praktiškąjį 
Vilties leidinių darbą vykdantieji asmenys. 
Buvo pageidauta, kad Vilties iždininkas ir 
Kontrolės Komisija būtų Ulevelande, kur yra 
jos darbo centras, a

Suvažiavusieji į Vilties Priežiūros Ta
rybą išrinko šiuos asmenis, kurie tuoj pat 
pasiskirstė pareigomis ;

Juozas Bačiūnus — pirmininkas, 
Dr. M. J. Colney — vicepirmininkas, 
Vincas Rastenis — sekretorius, 
Jonas Chmieliauskas — iždininkas, 
Dr. Bronius Nemiekas — narys.

Į Kontrolės Komisiją išrinkta:
- Juozas Leimonas,

K. S. Karpius,
Dr. S. T. Tamošaitis.

Suvažiavimo nariai, tokį Priežiūros Tary
bos ir Kontrolės Komisijos sąstatą nuošir
džiai sveikino. Ypač visiems buvo miela, 
kad šio nelengvo darbo'priekyje sutiko atsi
stoti tautinio darbo veiklus veteranas ir di
delis tautinės 
čiūnas.

spaudos rėmėjas Juozas Ba-

Pirminiai rinkimai svarbiau
siose vietose eina į pabaigą. t)i- 
džiausiu dėmesiu sekami dviejų 
respublikonų: Tafto ir Eisenho- 
werio varžybos. Iki šio laiko jų 
abiejų surinkti kandidatai, ku
rių abu turi virš po 200. skai
čiumi susilygino. Laikraščiui iš
einant dar nebuvo davinių iš 
Massachusetts. Bet pirmi pra
nešimai sako, kad Eisenhovveris 
prieš Taftą laimi santykiu 2:1. 
Tat po šių rinkimų, pirmaus Ei- 
senhovveris.

Demokratų kandidatas, pir
maujantis, tėra vienas — Ke- 
fauver. Bet daug kas iš pačių 
demokratų teigia, kad jo kandi
datūra silpna, kad jis partijos 
peremiamas ir nominuotas . ne
bus.

Artinantis rinkimams ir lie
tuviai pradeda smarkiau domė
tis kandidatais. Dažnai ir mes 
esam užklausiami, kuris iš kan
didatų geresnis: respublikonas 
ar demokratas, o jei respubliko
nas, tai Taftas ar Eisenhowe- 
ris? Mes teturime tik tokį atsa
kymą ; Lietuvai ir lietuviams tas 
geriausias, kuris pažadės dau
giausiai pastangų ir paskui jas 
įvykdys, kad Lietuva atgautų 
laisvę. Ar toks kandidatas dabar 
yra, mes negalim atsakyti. Rei
kia stebėti ne- tik dabartines 
kandidatų kalbas, kada jie nori 
įsiteikti rinkėjams, bet pasekti 
visą praeities veiklą ir patiems 
daryti sprendimus.

Kad "tą darbą mėgstančių” 
žmonių yra neperdaugiausia, ma
tyti ir iš to, jog Ministerių Ta
ryba, susirinkusi drauge su 
Kompartijos Centro Komitetu, 
tarp ko kita nutarė:

"Uždrausti perkelti kaučiuki- 
ninkystės grandžių narius kok
sagyzo priežiūros laikotarpiu į 
kitus darbus.”

Vadinasi, jei jau kas pateko 
prie koksagyzo, tai jam jau ir 
nėra vilties nuo jo nusikratyti: 
jis prie to darbo griežtai pririš
tas. Taigi, koksagyzo plantacijos 
yra savo rūšies priverčiamojo 
darbo stovyklos.

PERTVARKĖ 
IMIGRACINES 

KVOTAS
šio mėnesio pabaigoje JAV 

Atstovų Rūmai pertvarkė imi
gracines kvotas. Pagal šį naują 
patvarkymą dabar kas metai į 
JAV galės įvažiuoti 154,657 as
menys. Naujam patvarkyme jau 
numatyta galimybė gauti JAV 
pilietybę tiems imigrantams, ku
rie anksčiau to negalėjo gauti. 
Neabejotina, kad nauju imigra
ciniu įstatymu turi pagrindo 
džiaugtis Ja]x>nijos, Indonezi
jos, Burmos, Siamo ir kitų pa
našių tautų asmenys.

Naujam imigraciniam 
me yra nuostatai, kurie 
JAV įvažiuoti politiniai
kimus asmenis, ir proteguoja 
tuos, kurie ūkiniais Amerikai ga
li būti naudingi.'.

Daugeliui kraštų imigracinės 
kvotos neperžiūrėtos, atseit, ja
me nieko naujo. Prie tokių rei
kia priskaityti ir mūsų kraštą. 
Dar nežinia, ar į tai Atstovų Rū-. 
mai visiškai nebuvo atkreipę dė
mesį ir ar lietuvių vadovauja
mos institucijos buvo p.akanka- 
mąi veržlios įtikinti. Bet vienk 
reikia žinoti, kad’tokios imigra
cinio. įstatymo peržiūrėjimo pro
gos nėra dažnos. .

įstaty- 
varžo į 
nepati-

JAPONIJA VĖL 
LAISVA

Japonijos įstojimas į šį pasku
tinįjį karą, daug kas teigiu, bu
vo ne jos vienos savistovi poli
tika. Esą, daug lėmęs ir Hitle
ris, kuris Japoniją verste vertęs 
karą pradėti ankščiau. Bet tai 
daleidimai, kurie Japonijos pa
dėties nuo to nekeičia. Visiems 
žinoma, kad Japonija pradžioje 
karo, 4raip ir vokiečiai, smarkiai 
veržėsi pirmyn, kariavo beveik 
tokiais pat metodais, kaip ir vo
kiečiai, bet ir karą pralaimėjo 
beveik taip pat kaip ir vokiečiai: 
reikėjo kapitoliuoti besąlyginiai.

Kiek amerikiečiai Europoje 
buvo neapdairūs, tiek Japonijoj 
suprato, kad rusėms nereikia 
leisti įkelti koją. Ir jei jie tada 
koją būtų įkėlę į pačią Japoniją, 
būtų atsitikę tas pats, kas da
bar darosi Balkanų valstybėse, 
Austrijoje, na, ir Berlyne.

Amerikiečiai Japoniją okupa
cijoje išlaikė septynerius metus. 
Per tą laiką Japonija, iš priešo 
krašto, virto sąjungininku. Pa
čioj Japonijoj įvyko labai daug 
pasikeitimų. Japoniųs karalius, 
anksčiau buvęs tolygiu Dievui, 
dabar yra žmogus, kuris kraštą 
valdo. įvyko visa eilė socialinių 
ir ūkinių reformų. Jos japonams 
pravėrė naujas galimybes, kurių 
anksčiau neturėjo.

Japonijos taikos sutartis įsi
galiojo balandžio mėn. 28 d. Tą 
dieną Japonijoj įvyko didelės iš
kilmės, kuriose vakar dienos 
okupantui nebuvo pareikšta prie
kaištų ir nepasitenkinimų. Prie
šingai, valdžios atstovai įverti
no, kad Amerika su Japonija eĮ- 
gėsi teisingai ir išmintingai. Tik 
komunistinis elementas bandė 
drumstė rimtį. Bet tai nenaujie- 
na. 'Pas elementas dirba, taip, 
kaip diktuoja Maskva.

Taikos sutarties įsigaliojimo 
dieną neapseita ir protestų. Juos 
pareiškė Sovietų atstovas \Va- 
shingtone. Anot jo, tokia Ame
rikos taika su Japonija yra ne 
kas kitas, kaip naujas žingsnis į 
karą Tolimuose Rytuose.

Amerika, įsigaliojus taikos su
tarčiai, Japonija paragino, kad 
ji nieko nedelsiant' ginkluotųsi 
ir aktyviai įsijungtų j kovą prieš’ 
komuniztpą. <
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A. Brazis kalba apie savo darbą Metropolitan operoj. Tibor Kozmą 
apie lietuvių muziką

švenčių pabu- vaitės vakaras bus šeštasis, še
šiasdešimt čiurlioniečių, prisi
kaupę pavasario gaivumo, palies 
savo smagias dainas, Juzė Kriš- 
tolaitytė pragys, lyg vieversėlio 
balsu, Algirdas Brazis, dar mū
sų negirdėtas, nuaidės jauna

KAS ir KUR
• Jonas Aistis buvo pagerbtas du ir yra labai gausiai iliustruo
ti ž savo eilėraščių rinkinį ”Se- tas. Leidinyje daug žinių iš lie
sim buitis”. Jam buvo įteikta tuvių evangelikų reformatų gy- 
Aidų premiją 500 dol. sumoje 
1938 nL-jis yra laimėjęs Lietu
vos valstybinę premiją už eilė
raščių rinkinį "Užgesę chime
ros akys”.

Premijos 
landžio 27 
literatūros
sutraukęs apie tūkstantį Didžio
jo New Yorko ir jo apylinkių 
lietuvių.

venimo ir daug įdomios kitos 
medžiagos.

įteikimo proga ba- 
d. Brooklyne įvyko 
ir dainų koncertas,

• Rašytojas Henrikas Nagys, 
išleidžia naują poezijos knygą 
"Saulės laikrodžiai”.

• Austrijoje baigęs ekonomikos 
mokslus ir tenai įsigijęs dakta
ro laipsnį, lietuvis vilnietis Jur
gis Budzeika dalyvaus šią va
sarą Harvardo Universiteto ruo
šiamame tarptautiniame semi
nare. Tenai bus diskutuojamos 
tarptautinės ūkio ir socialinės 
problemos.

Tame seminare dalyvaus 20 
Azijos tautų, 20 Europos vals
tybių ir keliasdešimt asmenų, 
neseniai baigusių šios srities stu
dijas. Universiteto kvietimu, iš 
neseniai baigusių studijas Bal
tas rekomendavo dalyvauti savo 
buvusį stipendininką J. Budzei- 
ką, ekonomikos mokslus baigu
si Innsbrucko universitete.
• Kanadoje gyvenanti Lietuvos 
operos solistė E. Kardelienė ir 
pianistas K. Smilgevičius gegu
žės mėn. 10 d. koncertuoja Wor- 
cester, Mass.
• Lietuvos Evangelikai Refor
matai išleido savo žurnalo "Mū
sų Sparnai” antrąjį numerį. Nu
meris išleistas fotografijos bū-

• Lietuvos Ūkio Atstatymo Stu
dijų Komisija išleido savo dar
bų ketvirtąjį sąsiuvinį. Šiame 
sąsiuvinyje paskelbti šie raši
niai: Lietuvos arklininkystės 
plano projektas, Europos Sąjū
džio rezoliucijos ir kt.

• Mažosios Lietuvos Tarybos 
suvažiavimas šiais metais Vokie
tijoje įvyks per Sekmines. Šio 
suvažiavimo metu bus aptaria
ma tolimesnė MLT veikla.
• Anglijoje einantis lietuvių 
laikraštis "Britanijos Lietuvis” 
kelia pasiūlijimą, kad artimiau
siu laiku būtų sušauktas pasau
lio lietuvių seimas.
• Tremties leidykla Vokietijoje 
artimiausiu laiku išleidžia Jur
gio Savickio romaną "šventoji 
Lietuva”.
• Laikraštininkas Jonas Grigo- 
laitis, keturius metus vokiečių 
kalintas, sveikatai pablogėjus, 
vėl gydosi Gautingo sanatorijo
je.
• Vokietijoje pasilikusiųjų trem
tinių stovyklinį gyvenimą vokie
čiai nori visiškai panaikinti. 
Esą, jis palaikomas dabar tik 
todėl, kad trūksta patalpų. Bet 
gyvenimą, kaip nenormalų, nori

Po Prisikėlimo 
do visa žemė. Pavasarį prisikėlė 
ir skambi daina, maloniai paža
dindama kiekvieną grožio mylė
toją.

Povelykinę savaitę į Clevelan- 
dą atkeliavo Metropolitan opera, ’
kurioje dainuoja ir Algirdas; gaivia jėga. 
Brazis. Pagaliau, savaitgalis už-| *
sibaigs Čiurlionio ansamblio kon
certu.

• ♦ »

Paėmiau telefono ragelį ir pa- dienio saulėlydis, 
sukaus į Cleveland Hotel.

— Ar yra p. Brazis iš Metro
politan?

Speciali viešbučio informacija 
peržiūrėjo operos solistų sąra
šus.

— Taip. Tik ką atvyko.
__Sujunkite, prašau.
— Labą vakarą. Pavargęs 

kelionės ?
— Ne. Bet ruošiuos tolimesnei 

kelionei, — maloniai atsakė A. 
Brazis. — Nemačiau savo šei
mos jau porą mėnesių. Trys duk
relės Chicagoje. Viena 10, antra 
5 metų, o trečia tik po keturių 

j metų minės savo pirmąjį gim
tadienį.

— Kaip, — nustebęs mėginu 
suprasti A. Brazio frazę.

— Gimė šiais metais vasario 
29. Reikės laukti kitų leap-vear.

— Keliamųjų metų, — patai
siau dainininką.

Algirdas Brazis pirmąjį ope
ros vakarą nedainuoja. Ta pro
ga pasinaudodamas, išskrenda į 
Chicagą aplankyti pasiilgtųjų 
dukrelių. Sutarėme kurią kitą 
dieną pasikalbėti.

• » •

Clevelandas linksmas. Miestas 
kupinas Metropolitan operos 
įspūdžių. Lietuviai ginčijasi, ku
ris ten Rigoletto ar Butterfly 

. dainininkas buvo Brazis.
Bet gi pats įspūdingiausias sa-

* *

Už dulkinų miesto mūrų, už 
Sohio degančių kaminų j ieško 

i erdvesnės vietos švelnus šešta-

po

visiškai panaikinti.
• P. Gaučys yra paruošęs Pietų 

I Amerikos novelistų rinkinį lie- 
| tuvių kalba.

55-tos ir Euclid gatvių kampe 1 
tvinsta lietuviška kalba ir jos 
potvynis baigiasi ties WHK ra
dijo stoties sale.

Sustoju ties vienomis ramio
mis durimis: Algirdas Brazis.

— Jau pasiruošęs? — užklau
siu dailiai nuaugusį, lieykloje 
nulietu fraku solistą Brazį.

— Mes jau tvarkoj, — ir dai
nininkas supažindina mane su 
savo akompaniatorium.

Maestro Tibor Kozmą, Metro
politan operos vokiškųjų operų 
grupės vadovas.

Įvairių mandagumo frazių bu
vau išmokęs ir čia jos labai ti
ko. Prisiminęs A. Brazio kelionę 
į Chicagą tęsiau:

— Kaip šeima gyvena?
— Pasiilgau jos. O, puikios 

mergaitės, puikūs sopranai! — 
laimingas pratarė Brazis.

— Sakykit, kur važiuojate iš 
Clevelando ?

Į Bostoną, VVashingtoną, vė
liau — Toronto ir Montrealį. 
Metropolitan opera Kanadoje 
gastroliavo paskutinį kartą 1901 
metais.

— O kaip su nauju sezonu 
Metropolitain ?

— Kvietimą atnaujinti sutartį 
turiu, bet kokius konkrečius pa
siūlymus operos vadovybė man 
padarys, aš nežinau.

— Ar direktorius leidžia Met
ropolitan operos solistams dai
nuoti bet kur ir bet kada?

— Taip ir ne. Sezono metu aš 
negaliu pasitraukti nuo operos 

! nei dviejom valandom. Jei iš- 
• važiuoju kur, privalau pranešti 
' vadovybei ir palikti adresą. Jei

gu nekliudo operos spektakliams 
ir darbui, aš galiu dainuoti ir 
kitur, bet kiekvienas Metropo
litan solistas pats privalo žinoti, 
kur jam- tinka dainuoti ir kur 
ne.

— Ar lietuvių koncertai yra 
pakankamai reprezentatyvūs, — 
tęsiau dainininko paliestą min
tį.

— Taip. Aš mielai juose dai
nuoju. Džiaugiuos ir šiandien 
galėdamas dainuoti čiurlioniečių 
koncerte. Jūsų ansamblis yra ge
ras, — nuoširdžiai pastebėjo 
dainininkas ir draugiškai taukš- 
terėjo per petį.

Laikas bėgo. Retkarčiais A. 
Brazio žvilgsnis nukrypdavo ant 
tvarkingai sudėliotų gaidų. Juk 
už kelių minučių pakils Uždanga.

— Ar Metropolitan Jums at
lygina už spektaklius, ar kaip 
kitaip? — nutraukiau jo besi
kaupiančias mintis.

— Aš gaunu savaitinį atlygi
nimą. Tokia mano sutartis. Nors 
atlyginimas ir ne mažas, bet iš
laidos taip pat didelės.. šeima 
C-hiCagoj. Aš New Yorke vien 
tik už kambarį moku 120 dole
rių mėnesiui. O dainavimo mo
kytojas, partijų pasiruošimas... 
— nutęsia dainininkas ir tiesio
giniai neatsako į mano klausimą.

— Sezonui pasibaigus, išvyk- 
site kur nors atostogų ?

— Deja, ne.
Momentui mūsų pokalbį nu

traukė sugrįžęs maestro Kozmą. 
t Vengrų kilmės, solidžios išvaiz

dos menininkas.
— štai maestro Kozmą yra ir 

į Centrai City operos Deuver, Col. 
muzikinis vadovas, šią vasarą

PRANEŠIMAS LIETUVIŲ 
STUDENTIJAI JAV-se

šių metų gegužės mėnesyje 
įvyksta Lietuvių Studentų Są
jungos JAV centrinių organų 
rinkimai. Kiekvienas lietuvis 
studentas įvertinąs -organizuo
tos veiklos galią, dalyvavimą rin
kimuose, turėtų laikyti savo pa
reiga: negausios yra mūsų gre-

tos, esam plačiai posklidę’įvai
riuose kraštuose, tad visi kaip 
vienas, atsisakę pasyvumo, pri- - 
valome jungtis į bendrą darbą 
__darbą ypatingos svarbos mū
sų tautos laisvinimo kovoje, nes 
nuo mūsų, jaunosios kartos, pa
stangų priklauso — ir ypač pri
klausys — lietuviško reikalo iš
laikymas pasaulyje už tėvynės 
ribų.

Rinkimams į Lietuvių Studen
tų Sąjungos JAV Centrinis Or
ganus kandidatų išstatymo tai
syklės jau buvo paskelbtos spau
doje Centro Valdybos vardu. Su- , 
glaustoj formoj taisyklės čia 
pakartojamos. I Sąjungos tris 
centrinius organus renkama: 
Centro Valdybon 7 asmenys, Re
vizijos Komisijon ir Garbės Teis
man — po tris. Kandidatai iš
statomi sąrašais, kuriuos gali 
pasiūlyti nemažiau kaip penki 
Sąjungos nariai. Tas pats stu
dentas gali pasirašyti tik vieną 
kandidatų Bąrašą. Tas pats kan
didatas gali kandidatuoti tik vie
name sąraše. Kandidatas negali 
pasirašyti sąrašo, kuriame jis 
jsštatomas. Pasiūlant kandidatų 
sąrašą, drauge pridedamas kan
didato raštinis sutikimas kandi
datuoti. Sąraše žymima kandi7 
dato pavardė, vardas, gimimo 
data, studijų šaka, akademinis 
statusas, universitetas ar kole
džas, gyvenamoji vieta (mies
tas). Nemažiau kaip 4 kandida
tai j C. .Valdybą ir nemažiau 
kaip 2 kandidatai į Rev. Komi- 

■ siją turi būti vienos ir tos pa
čios vietovės gyventojai.

1 šiuo pranešimu Rinkiminė Ko- 
, misija skelbia nustačiusi gegu-

reikia daug padėti, — susimąs
tęs nutraukia savo ateities planų 
pasakojimą Brazis.

— Rugsėjo mėn. grįšiu į New 
Yorką. Metropolitan opera man 
padovanojo 1500 dol. vertės 6 
savaičių dainavimo kursą Kath- 
ryn Long studijoje. Tad, rugsė
jis ir spalis prabėgs atsižvieži- 
nimu bei tolimesnėse studijose. 
Met. opera šiuos kursus išlaiko 
ir talentingiems jauniems ope
ros dainininkams suteikia pro
gos juose pasilavinti. Aš džiau
giuos gavęs iš Met. operos tokią 
gražią dovaną:

Jis pagyvėja. Linksmas, verž
lus dainininko charakteris, ro
dos, apima visas jo mintis.

— Aš manau jums būtų lai
kas susikaupti, — įsiterpia į mū
sų pokalbį maestro Kozmą.

— Tiesa, — atsakė Brazis ir 
paspaudęs ranką ėjo į scenos 
užkulisį.

__Jeigu ką parašysi, atsiųsk. 
Neužmiršk ir nuotraukų, — gir
dėjau jo paskutinius žodžius.

Maestro Kozmą rūpestingai 
dėliojo gaidas. Ir tuo metu man 
suknietė jį kai ko paklausti:

— Kokį Jums, maestro, įspū
dį daro lietuvių muzika?

— Ne labai pažįstu lietuvių
■ komppzitorius. Tačiau nuošir- lluouaviuol
• džiai domėjausi jais, dirbdamas į>ės 14 d. (pašto antspaudu) kaip
• su p. Braziu. Pastebėjau, kad terminą iki kurio laiko galima 

dainose, kuriose gausu patrioti-.išstatyti kandidatų sąrašus, ku-
’ niu motvvu. <ta.žniaiifuai maža'__ „i....*..- i__________nių motyvų, dažniausiai maža 

muzikos. Tose dainose, kur vy
rauja buities motyvai ir gyva

šioje operoje dainuosiu šonardų liaudies muzikinė siela, srovena
Bohemoje ir Antonio La Nozže' 
de Figaro. Rugpjūčio 16-17 d. 
Chicagos Grand Park koncertuo
se dainuosiu Toscoje. Vėliau, 
Daytone Vyčių kongrese. 1953 
sausio mėn. aš debiutuosiu pir
majame didesniame vaidmenyje 
Pittsburgho operoje. Tai bus 
Konsulo rolė Madame Butterfly 
operoje. Menininko kelias ne
lengvas, ir pastangų bei darbo

amžinasis grožis.
— Širdingai ačiū, maestro.
Buvo paskutinės minutės. O 

po jų kalbėjo ne šie paprasti žo
džiai, bet skardžiai skambėjo 
grožis ir džiaugsmas. Kiekviena 
daina kalbėjo daug šilčiau ir 
prasmingiau apie tolimą mylimą 
kraštą ir jo vaikų tremties ke
lionės pilkumą ir ilgesį.

J. Stempužis

riuos prašoma siųsti komisijai 
adresu: D. Trimakas, 2151 W. 
Cermak Rd., Chicago 8, 111. Ne
aiškumas iškilus, prašoma kreip
tis tiio pačiu adresu.

Lietuvių Studentų Sąjungos 
JAV-se Rinkiminė Komisija

Ar jau pirkai

Vilties, 
spaudos ir radijo 

draugijos 
nario lakštus?

I

R. SPALIS

Iš NAUJAI IŠĖJUSIOS KNY GOS "DIDŽIOSIOS ATGAILOS”

dama bičių liepa, tartum upė, patvin- 
dama kvapais, iš molio indų šeimyna 
sunkia baltą pieną...

Vincas nemiega, tik Rago kalnely
je traukia į save aplinką su pabalusia 
mėlyne, nusėdusiais pušynais, pamigu
siu ežeru ir pats tartum tirpsta erdvė
je, susilieja su tais kuždančiais, dvel
kiančiais iš samanų, lūžtančiais iš pu
šynų garsais, su augančia krutančia 
gyvybe, alsuojančia žeme. Jo akys iš
plėstos: joks aiktelėjimas, aimana ar 
begalinis pasisotinimo džiaugsmas ne- 
prašliaužia neišgirstas. Ir žydinčios 
pienės sula, klampynai, paversmės, su
sipynę vikmedžiai, smaluotos pušys, že
muogės, kaip palaima, nugirdo pojū
čius, virpina, drasko sielą, muziką jai 
lieja.

O pušys ošia, ošia dainą... Tik jos 
vienos, viršūnėmis linguodamos, mėly
nės ir vandenų erdvės sargyboje sto
vėdamos, išmoko tąją nepasotinamą il
gesio dainą. Jos pasakoja apie amžiną 
nerimą, ilgesį, klupimą ir žygį. Nugirdo 
pasiilgimu, troškimais,' išrauną ramy
bę, audras jos pasėja...

Kiti medžiai pina kitą dainą-, daug 
ramesnę...

Slenka valandos, krenta žiburys vis

— Palauk tu, — dar sulaiko bė
gantį, — pamainyk marškinius. Vėl da
žais suliejai, ir sagos nėra, reikės pri
siūti. Mokytojas buvo, tavo piešinius 
kažkur siusiąs. Ateitis, sako, tavęs lau
kianti.

Sesuo dar parodo lapus, kuriuos 
reikės jam nunešti i tvartą, ir, matyda
ma ateinantį brolį, šnabžda:

— Po pusryčių būtinai pagulėk. 
Toks pablyškęs, tartum visas' kraujas 
išsunktas, ir po akių mėlyna. Brolis 
važiuoja į miestelį. Aš viena susitvar
kysiu. Bėk, Vinculi.

Tur būt, ir motulė, kurios jis nepri
simena .geresnė nebuvo. Žinoma, ji ne
galėjusi būti geresnė už Jonę. Visi ją 
myli, tik brolis dažnai su ja barasi ir 
tai dėl jo, Vinco. Nors ,ir stiprus brolis, 
bet jis Jonės vengia, susigūžta, kai se
suo perspėja: neturėsi ramybės nei čia, 
žemėje, nei ten, po mirties-, jei kuri nę- 
laimė atsitiktų... Bijo brolis Jonės, 
kaltas jis!
1 Raičiojasi, slepias šešėliai. Pačįon 
viršūnėn užsikorusi sustingsta saulė. 

-Tyla tolumoje dalgiai, nebetirpindami, 
spindulių, miršta judesiui, alpsta vė-

- jas, nurimę tingi lapai, tik sodo obelys 
■- geria tvaiką — noksta, linksta šakos; žemiau,i jau, rengiasi pasinerti, kai Vin-

svyra sunkioji varpa, atsiremdama at- <
klibusios aguonos, • dūzgia nebetalpin- . Kaip jis galėjęs taip užsiiiiirštij Juk

t

r jau vakaras. Ką jam brolis pasakysiąs? 
' Ir pašokęs bėgte pasileidžia taku.

Troboje Petro tėvas aiškinasi su 
broliu. Jau tik žvilgterėjęs j besikalban
čius Vincas žino, kad sunkiai sekasi 
derybos.

Jonės nėra — ji pasislėpusi' klau
sosi.

Petro tėvas, kimšdamas pypkę, dės
to: "Taip, Jonė jam patinkanti, geres
nės savo sūnui jis ir nenorėtų, bet jis 
turi dar dvi dukras. Negi kaip elgetas 
išvarysiąs? Jam reikia arba žemės, ar
ba pinigų...”

Vėl abu su broliu, kaip geri kai
mynai, pasilenkia ir skaičiuoja. Ne, nie
kas neišeina, rodos, ir nedaug trūksta, 
bet galo su galais nesuveda. Brolis pik
tai purto galvą.

— Jei Jonei viską atiduosiu, pats 
su maišais liksiu. Jei šito nebūtų, — 
jis duria pirštu Į Vincą, — kitas reika
las, net daugiau galėčiau duoti, negu 
prašai, q dabar tik pasikarti lieka...

Vincas nukaitęs traukias. Užgau
tas nenori jis daugiau klausytis. Po va
landėlės, užsimaukšlinęs. kepurę, išei
na ir Petro tėvas. Tyla užgula namus. 
Neramu ir Vincui. Kaip Jonei? Ką ji 
daranti? Vėl, įsmukęs kambarin, jis 
pamato ją atsirėmusią sienos. Kokia ji 
nusiminusi: veidas, lyg akmuo, atpažin
ti sunku, kąip antkapis. Jim geležimi 
spaudžia gerklę, bet jis- neverkia, tik ueuiunot v muao puc juo pc<.«co, «»»- n, jjs . u.juu«.«»no SIv..<.uw.
lūpos kietai suspaudžiamos. Niekad jis tum sąmonės nustodamas. Jis pagauna drabužius,' kurį laiką brisdamas spin- 

jos mintį,' tačiau kamuolys nyksta, ir dinčia juosta,-kol, nesiekdamas'dugno, 
tokia pilna širdis: jis vėl turi seserį, • pradeda plaukti vis pirmyn.ir pirmyn* 
vėl kartu, tik tas rūpestis įsigąvęs Be
nori palikti, ne taip, kaip tada: kol bu
vo mažas, prisiglaudęs klausydavo pa-

.. ■ 7 ■ .
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džiauk dabar broliuku. U; velnias pra- , sakų apie karalaičius ir skriaudžiamas 
keiktas! — ir, visa jėga trenkęs duri-tj 
mis, išlėkė laukan. . - H;

Nebaisus Vincui brolis, jam tikisi 
baisūs žodžiai. Negi iš tikrųjų jis nu
skriaudė seserį ? Kamuolys gerklėje iki 
skausmo laužo, net tamsu. Tegu sesuo 
pasako. Bet Jonė, tartum nematydama, 
apsnūdusiu žingsniu apsigrįžta ir išei
na.

Vincas bijo sudrumsti tylą ir tik 
seka akimis tolstančią, kurios kelias 
veda į Rago kalnelį.

Jis nebegali tverti ir bėgte pasilei
džia iš paskos: nors vieną jos žodį iš
girsti, nors žvilgsnį pagauti.

Jonė sėdi ant kalnelio, kelius apsi
kabinusi, galvą pasidėjusi. Ji tokia sve
tima. Jis nedrįsta jos prakalbinti, bet 
nebegali laukti ir šliaužia arčiau, kaip 
elgeta, akim įsisiurbdamas į tą akmens 
veidą.

— Jone, pasakyk man... Jei ma
nęs nebebūtų, ar iš tikrųjų ...

Jis nebaigia ir laukia'.
Sesuo kurį laiką neatsako, ji dar 

labiau susigūžtą. Jos tyla baisesnė, ne
gu brolio kumštys. Kurį laiką virpa jos 
veidas , ir staiga lūžtą'į šypsnį, tartum 
verksmo šypsnį:

— Dievas, Vinculi, tvarko, ne. mes.
— Jos žvilgsnis, sekdamas brolį, vis 
šiltėja, kaip ryto saulė...

[princeses. Kodėl gyvenimas, negali būti 
pasaka, kodėl jis negali padėti Jonei, 
tai geriausiai iš visų princesiij ? J is žiū
ri į ją, akių neatitraukdamas, ir min
tys viena po kitos, kaip bangos, keičia
si. Tamsėja akys, atklysta ir dingsta 
klausimai, o jis žiūri, ilgai ilgai žiūri ir 
pagaliau suradęs nuskaidrina veidą, 
pražysta, kaip^motulę prisiminęs. . .

— Jone!
— Ką, Vinculi?
— Tu princesė* tau reikalingas ka

ralaitis, kuris tau padėtų.
— Ne, Vinculi, ne. Seniai mirė ka

ralaičiai, dar gerais senais laikais.
Jos veidas laime žydi, jis toks pa

gražėjęs, šviesus.
— Yra dar vienas užsilikęs, ma

tysi, Jone, — bet tie žodžiai tokie ty
lūs, tartum - šilumos dvelkimas. Sesuo 
susimąsčius negirdi ir nejunta, kai jis 
slenka pakalnėn, ežero link.

Šaulė, kaip milžiniška žarija, vie
nu sparnu įlindusi ežeran, tirpina van
denis, mesdama ugnies tiltą, ir gaisro 

. pašvaistė apima žemę. Krinta milžinai 
kamienų šešėliai, ir gilumoje jau tū- 
noja naktis. Brenda Vincas pro susi
pynusius ūgienojus, raudonosios žaros 
purpurų ir juodumų supamas,- paskan
dinęs akis grimstančiam ugnies katile 

Lenkiasi Vincas prie jos peties-, tar- ir, lyg. bijodamas pavėluoti, numeta

............. ....

neverkia, net brolip daužomas, bet da
bar jam daug, sunkiau...

Pastebėjęs įėjusį,, brolis pagiežos 
cas atsiplėšia ir nusigandęs apsižvalgo. pilnu balsu šnypščia:

— Tavo mylimasis Vinculis, pasi-

.neatsjgręždanfas, į.pačią saulę, su ku
ria, vos pasiekęs ežero vidurį, kartu 

(Pabaiga)leidžiasi...
• X.
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Štai pora pavyzdžių, kur Įsi
smaginę polemizuotoaji ima 
švaistytis- smūgiais, ne tik į 
tuos, su kuriais polemizuoja, bet 
ir į atsitiktinius "praeivius”, su 
ginču nieko bendra neturinčius.

I.
P. Kerpė balandžio 14 d. "Ke

leivyje" polemizuoja su P. Stra
vinsku. Po visos eilės mažiau ar 
daugiau vykusių P. Stravinsko 
tezių atrėmimo, jis griebiasi štai 
kokio smūgio:

"Rodosi p. P. Stravinskas 
vokiečių okupacijos laikais 
ėjo teisėjo pareigas. Supran
tama, teisė jis ne vokiečius, 
bet Lietuvos piliečius, nusi
kaltusius prieš okupantų val
džios potvarkius. Juk tada 

r Lietuvos valstybė buvo panai
kinta, net jos vardas buvo pa
keistas j Ostland. Tai keno 
vardu (tik jau ne Lietuvos 
Respublikos) p. P. Stravins
kas teismo sprendimus skelb
davo?"
Aš nežinau, kiek šitie "argu

mentai” iš viso turi ką bendra su 
polemikoje liečiama tema, apie 
kurią čia nekalbėsime. Negerai 
yra tai, kad šis "smūgis" fak-1

tybė teisiškai ir šiandien tebėra,: 
ir tatai net tarptautinėje plot-j 
mėje yra pripažįstama.. O štai - 
lietuvis lietuviškame laikraštyje] 
be jokio rimto reikalo, vien dėl' su "Vienybe" bei jos "Observa- 
polemikos užsimerkęs drožia Lie- " ~ ‘
tuvos priešų tvirtinimą ... Ger
biamasis, galima būti kažin kaip 
supykusiam dėl ,nuomonių, su 
kuriomis aš irgi nenutinku, bet 
šitokių "argumentų" polemikoje 
prieš jį griebtis yra grynas nesu
sipratimas, nes tai yra argumen
tai visai ne prieš asmenį nuomo
nes, o prieš lietuvių tautos lais
vės kovos pagrindinę tezę.

Pagaliau, P. Kerpė klausia,
kieno vardu P. S

nos pozicijų užuovėjos, nenu- 
mačius ir neišbandžius pasta
tyti tobulesnės",
Neliesiu ir čia V. G. polemikos

‘ J .

ANT. BARCIUS

Tokių ir panašių istorijų mes 
daž-

torium”. Bet "Observatorius” 
rašė tik 'Vienybėj’!, o ne "Dir
voj”, tad kodėl V. G. staiga pra
bilo apie ”ir Dirvos užimtą po
ziciją prieš Vliką, ALT ir t.t.” 

"Dirva” niekad nėra užėmusi 
pozicijos prieš Vliką ar Tarybą, 
tik yra užėmusi poziciją prieš 
kai kuriuos reiškinius tuose or
ganuose, prieš kaikuriuos juose 
vadovaujančių ar dalyvaujančių 
asmenų pasielgimus. (Netvirtin- 

kieno6“‘vardu ‘ P*. ^ Stravinskas čiau’ kad * Wti laikraščiai būtų 
sprendimus skelbė, nurodyda- 'lzem? POZ1C,JU 'į Pnnopo pneš 
mas, kad tikriausiąi ne Lietuvos 
Respublikos vardu. Pats nežino
damas atsakymo į tą klausimą, 
palieka laisvę nežinantiems spė
lioti kažinką...

• Iš tikrųjų vokiečių Okupacijos 
pradžioje Lietuvos teismų spren-, 
dimai kurį laiką dar buvo skel
biami net ir Lietuvos Respubli
kos vardu, (kaikur "Lietuvių, 

i Tautos vardu”) kiek vėliau, vo-, 
tiškaFnukrvpsta ne"į'P.’ Stra- pečiams stipriai įsikišus, ir per-: 
vinską, o į visai kitas sritis., I ™nt skelbtl, ^^idimus

Visų pirma, vokiečių okupaci- kams pavyko išsikovoti bent ne- Vlike nepritarė ir nepritars", 
jos metų veikusieji lietuviški utralią formulą, būtent "Įstaty-, Vadinasi, jie nepritarė ir nepri- 
, , -4 pusei Vliką sudarančių

grupių, iš kurių tarpo yra pats 
Vliko pirmininkas. To jis neskai
to ."pozicija prieš Vliką”. Kodėl

tuos organus). Be to, kiek tai 
liečia "Dirvą”, V. G. negalėjo 
joje rasti jokių ”L. R. Santar
vės” piršimų, nes tokių piršimų 
nebuvo ir nėra, ir "piršlybomis” 

1 "Dirva” iš viso nesiverčia. Taigi 
ir čia polemikoje su paskiru as
meniu V. G. švaistosi smūgiais 
ne tik į tą, su kuo vykusiai ar 
nevykusiai polemizuoja, bet ir j 
pašalinius...

1 Pagaliau, V. G. čia pat pripa- 
I šant skelbti sprendimus net žįsta, kad socialdemokratai 
j "Fiurerio vardu”, mūsų teisinio- "krikščionių demokratų blokui

jos metų veikusieji I
teismai niekad neteisė Lietuvos mi) vardu”. Tai buvo tose sąly- 
piliečių už nusikaltimus prieš gOse didelis lietuvių teisininkų 
okupantų potvarkius. Jų laimei, laimėjimas ir šiandien tenka tik 
jiems nebuvo uždėta nei tokia glJ pagarba prisiminti Lietuvos 
pareiga, nei nebuvo duota tokia teismų ir apskritai teisininkų 
komiietencija. Prieš okupacinės i{O|effijog laikyseną okupantų 
<Iri<■»?d»» flri iiū niieiVoltiiuma t v m • . • • • • i • ---------- • 1

. J* v.

'Sonderge- n0 to įtarimo, kurį P. Kerpė pa- 
c trrvlrinoiti ' _• i«?_ i _1______ .1_________ ___ _.J___

okupacinės, valdžios iš lietuviš-1 asmens ponija, 
kųjų kompetencijos buvo išim-l jj,
tos ir priklausė tik vokiškiems' Tame pačiame "Keleivyje” tū- 
teismams. Jie, žinoma, buvo ne- ]as v. G., polemizuodamas su 
mažas lietuvių siaubas, bet iš "Vienybėje” paskelbtu "Obser- 
kitos pusės — tai buvo Lietu- .vatoriaus” straipsniu, pagaliau 
vos teismų laimė, kad jie bent raj0: 
šiuo atžvilgiu nebuvo prievartai!-1 
jami ir tokių bylų spręsti jiems 
neteko. Taigi P. Kerpes neva' 
prieš P. Stravinską pavartotas 
smūgis, tikras šmeižtas Imi me
džiaga Lietuvos priešams, ku-, 
ria mielai pasinaudos lietuviams | 
šmeižti.

Toliau P. Kerpė užsimerkęs 
tvirtina, kad Lietuvos valstybė, 
buvo panaikinta... Mes’tvirti-] 
name, kad Lietuvos valstybė ir 
šiandien nėra panaikinta, tik jos 
veikimas yra sukliudytas. Mes 
tvirtiname, kad Lietuvos vals-

žeistajam buvo prie bažnyčios 
tarp tautiečių padaryta rinklia
vą ir nuvežtas į ligoninę. Ten jį 
palaikė kelias dienas, sugipsavo 
sutinusią koją, bet jokio radika
laus gydymo, nes tam nebuvo 
pinigų. Paskui atsirado "globė
jas”, pasamdė mašiną ir pasiun
tė pas vieną tautietį į ūkį. Tas 
tautietis, su kuriuo, nei su ūkio 
savininku nieko nebuvo kalbėta 
apie to "karšinčiaus” priglaudi
mą, kitą dieną davė kelia pesus 
ir pasakė jam prapulti. Ir jis 
vėl atvažiavo į miestą, niekam 
nereikalingas ir nepageidauja
mas, kaip netikras pinigas ir 
atsidūrė gatvėj. Tada vėl vienas 
tautietis pasigailėjo ir savo ini
ciatyva priglaudė.

Antrojo odisėja irgi panaši. 
Ir štai tuodu tautiečiai, kurie 

JAV jau tikriausiai važinėtų . 
I nuosava nauja mašina ir jau gal 

gyvačių, visokių driežų, medžiuo- būtų sulipdę nuosavą namą, šian-
i j:--, vra apleisti ir niekam ne- 
roikaljmri. nereikalingi nė tiems, 

:nos čia atsiviliojo netu- 
i lokio atsakingumo jaus-

pa- 
su-

M3 
r; f

Prieš trejetą dešimtmečių, ne 
iš 1-ažkąžių savo tėvynę apleidęs' 
rusas, gal ne pasakiškos laimės/ 
bet kasdieninės duonos .įieško-1 
damas, atvyko į Kolumbiją. Jis šiame "galimybių krašte”
buvo inteligentingas vyras, mo-'nokai nugirstame ir klausomės 
kąs keletą kalbų ir turįs plačią jų didžiausiai susidomėję, o ypač 
gyvenimo praktiką. Atvykęs vi- : jie žavingi atrodo, kai visą die- 
sokiais būdais bandė įleisti gy- ną nešiojasi kišenėj paskutinį 
venimo šaknis tame palaiminta-1 bananą ir vis svarstai sunkiai iš- 
me "galimumų krašte", be* per ] sprendžiamą problemą, kada jį 
keletą metų jam nepavyko iš suvalgyti: ar iš ryto, kad būtum 
skurdo išbristi. Tada atsisakė 
visų pretenzijų į civilizaciją ir, 
mojęs ranka į viską, nuvyko į 
džiunglės pas indėnus.

Praėjo daug metų, ar tik ne 
porą dešimtmečių, ir apie jį visi 
užmiršo. Tačiau bene praėjusiais 
metais jis grįžo į krašto sostinę. 
Tuojau nusipirko miesto centre 
didelį žemės sklypą ir pradėjo 
statyti didžiulius, kelių milijonų 
dolerių vertės namus. Negana 
to, laikraščiuose pasirodė žinia, 
kad jis vedąs derybas su Ko
lumbijos vyriausybe ir jau bene 
susitaręs statyti didžiulį mėsos 
konservavimo fabriką, taip pat 
keliolikos milijonų dolerių ver
tės.

Tiktai dabar paaiškėjo, kad1 mynus dažnai dar nėra įžvelgu- 
jis prieš du dešimtmečius, pa-[si civilizuota akis, neaprėpiamas 
siėmęs tiktai lazdą ir maišą ant ir baisias džiungles, 
pečių', be cento pinigų, nuvyko 
pas toj pat valstybėj gyvenan
čius indėnus, kaip visiškas be
turtis ir civilizacija nusivylęs ir 
jiems pasiūlė savo paslaugas, ši
tie indėnai buvo geros širdies,

, ' ' ■ ■ • • - ■ " • , 
jam davė darbą — vesti jų gal- 

Dar daugiau. V. G. atskleidžia vijų bandų buhalteriją ir apskri- 
socialdemokratų nusista tymą, (a| jų valstybės ar genties kitus 
kad jie nelikę tuojau sugriauti, ekonomiškus reikalus. Įsigijęs

dienų stipresnis, ar vakare, kad 
greičiau galėtum užmigti. Daž
nai susėję tautiečiai ištisom va
landom svarsto visokius galimu
mus kaip išbristi 'iš kasdieninio 
skurdo, kaip voverys sukasi ta
me galimumų rate, nes tas ratas 
sukasi apie visai paprasta ašį, 
kuri vadinasi USA doleris. Bet 
kaip prasimušti be jo? Karštos 
tropikinės saulės išdžiovinti mū
sų smegenys neranda kito atsa
kymo:

— Džiunglės! — visi sutarti
nai patvirtina.

Po to ilgoms minutėms nutyla 
visos mūsų kalbos, nes visos 
mintys išsiblaško ir pakrinka po 
tas neišmatuotas, kurių tanku-

man trūko! Būčiau ir dabar 
betarnaująs.

Antrasis mostelėjo ranka, 
sitaisė koją, skausmingai 
raukęs veidą.

— Dirbom kaip Sibire, — pra
dėjo, — savęs negailėdami. Kir
tom medžius, vilkom į krūvas, 
deginom. Kai nuvykom, galvo
jom pjauti iš jų lentas ir vežti 
į miestą. Bet jų transportas ne
apsimoka, nors medžiai geri, 
brangūs, čia viena lenta kaštuo
ja doleris, žadėjo savininkas 
pastatyti motorą, gateri. Bet kur 
jis kiš pinigus 1 Jam buvo svar- 
bir nuvalyti žemę. Gyvenom kaip 
šunys lentiniame barakėlyje. 
Karštis ir uodai. Miškas pilnas

tad jis nepripažįsta teisės ”Dir- nflj.s jr laukiniai žmonės. Tuojau 
. , - - . - . va* ’ būti panašios nuomonės? jam davė darbą — vesti jų gal-

valdžios potvarkius nusikaltusius atžvilgiu, ir ji tikrai ncnusipel-1 Jniirrimi ir r* ■ .« , .. .

tada teisė vokiški "Sonderge-] n0 to įtarimo, kuri P. Kerpė pa- 
richt’tai”: tokios bylos vokiečių 1 skleidžia bekovodamas su vieno kad jie nelikę tuojau sugriauti, ekonomiškus reikalus. Įsigijęs 

kad ir silpnos poziciųj užuovė- pasitikėjimo ir išmokęs jų kal-

"Pastaruoju metu "Vieny
bės” ir "Dirvos” užimta pozi
ciją prieš VLIKą, ALTą ir va
dovaujančius asmenis yra ne
pateisinama. Jie kovoja prieš 
klerikališkus satelitus ir čia 
pat perša savo satelitą "L. R. 
Santarvę”.

Socialdemokratai suda ry
tam krikščionių demokratų 
blokui VLIKe nepritarė ir ne
pritars, nes tai yra nenorma
laus, dirbtinas, neturįs gyve
nimo pagrindo, nei visų lietu
viu jungiančios dvasios. Ta
čiau socialdemokratai nelinkę 
tuojau sugriauti, kad ir silp-

TUOJ ĮSIGYK1T 
ŠIAS KNYGAS!

jos, nenumačius ir neišbandžius 
pastatyti tobulesnės.

"Dirva” irgi niekad nesiūlė 
ne tik tuojau, bet ir iš viso dar 
nesiūlė griauti tą, "kad ir silp
na užuovėją", bet ji kelia mintį, 
kad "užuovėją" reikėtų nors 
kiek pastiprinti, patvarkyti. V. 
G. duoda pagrindo manyti, kad 
jei ir ne tuojau, tai po kiek lai
ko, kai tik bus "numatyta ir iš
bandyta" pastatyti tobulesnę 
užuovėją, tai dabartinę (vadina
si, Vliką), gal jau bus laikas ir. gentis, būdama labai patenkinta 
griauti... Į j0 sumaniai ir sąžiningai veda-

Ar tai negalėtų būti laikoma mais ūkio reikalais, panoro ji 
pasisakymu "prieš Vliką”? Gal,: apdovanoti aukščiausia garbe — 
jei iš tikro bus numatoma ar išrinkti ji savo karaliuku ir ap- 
net pabandyta galimybė sukurti vesdinti su kilminga princese, 
ką geresnio, turbūt, nei "Dirva” | jis išvyko. Išvyko ir turbūt dau- 
nepasiliks tokioms pastangoms giau niekada negrįš pas tauriuo- 
priešinga. Bet tuo tarpu ji "priešu.sius indėnus, kurie jį, greičiau- 
Vliką” taip toli dar nenuėjo, šia, laiko žuvusiu kokiame nelai- 
kaip pats V. G. Tai ko jis nei iš. mingame atsitikime, nes jų gal- 
šio to prie 
kimba?

bbs, jis pradėjo vesti tarp indė
nų ir civilizuoto pasaulio preky
bų galvijais, brangakmeniais, 
auksu ir kitokiais ųįįekingais 
blizgučiais, tačiau tarpe jų jis 
buvo toks pat vargšas, koks ir 
pirmą dieną, nes indėnui, kuris 
nelabai suskaičiuoja savo ban
dos, negi gali kilti galvoj mintis, 
kad baltieji turi kažkokias Įstai
gas, bankais vadinamas, kuriose 
gali pasidėti labai daug galvijų 
bandų. Ir kada indėnų tauta ar

2.00

$4.00

Anglų kalbos gramatika
J. Kukanauza --- - -----..

Altorių šešėly
Mykolaitis - Putinas __

Balutis
J. J. Baėiūno leidinys_____1.50

Baltaragio malūnas
K. Boruta ____________ 2.50

Dulkės raudonam saulėleidy
V. Ramonas ____________

Darius ir Girėnas
Jurgėla ____________ .

Debesys plaukia pažemiu 
A. Baronas ..__________

Didžiosios atgailos
| 'R. Spalis _____________
' Gintaro pasakos

Teta Rūta______________
Gintariniai vartai

r N. Mazalaitė____________ 2.00
Kazimieras Sapieha

, B. Sruoga _______
Kuprelis

Ignas šeinius__ ...
Lietuviškos pasakos
- J. Balys___ ■-____
Mėnuo vadinąmas medaus .

N. Mazalaitė __________ 2.50
"1 * • -Meškiukas Rudnosiukas
Vyto Nemunėlis__ ,______ 2.00

Motulė paviliojo
Lazdynų Pelėda

3.00

1.50

2.50

0.35

2,50

2.00

. 2.50

Visos knyg< 
nigus siųskite:

2.50

5.00

1.20

2.00

3.80

.. 2.50

Nemunas
St. Kolupaila _______

Our Country Litiiuania
V. Augustinas _______

Princas ir elgeta 
Mark Twain ...---------

Pirmas rūpestis
Jurgis Jankus _______

Pragaro pošvaistės 
V. Alantas __________

Partizanai už gelež. uždangos 
Daumantas --------- --------- 2.50

Pietų vėjelis
Vytė Nemunėlis ------------- l.bO

Ramybė man
J. Kėkštas............................... 0.80

Raguvos malūnininkas
V. Tamulaitis __________ 0.25

San MichaI knyga 
Axel Munthe __

šventieji akmenys
Faustas Kirša__________ ' 2.00

Tėvų pasakos
A. Giedrius ..______

Tautosaka apie dangų. 
, J. Balys___________—
Tautosakos Lobynas

J. Balys _..._______...
Vieneri metai ir'viena savaitė

B. Gaidžiūnas —_------—.. 1.50
Valentina

A. Vaičiulaitis 
ir daug kitų

1.90

0.00

._L___._0.60 ir daug kitų

;os siunčiamos paštu. Užsakant pi;

dirva, 
6820 Superior Avė., 
Cleveland 3, Ohio

"Dirvos pozicijos voj netilptų mintis, kad koks 
| nors mirtingasis galėtų atsisa
kyti tokios aukščiausios garbės.V. Rastenis

PAGERBTAS JUOZAS AMBROZIEJUS
Gausiai susirinkę senesniej ir Živilę. Pati dėl ligos nedalyvavo, 

naujieji visuomenės darbuoto
jai, iškilmingai atžymėjo Vietos džiulė krūva geriausių linkėji- 
ilgamečio visuomenininko Juo- i..x J___ ; .‘..„L__
zo Amferoziejaus 75 m. amžiaus viso šimto metų nepailstant dir- 
sukaktį. Pasakytose kalbose, ku
rių žymiausios iš senesniųjų vei
kėjų buvo Pijaus Bukšnaičio ir 
Juozo Tysliavos, o iš naujakurių 
prof. Kanaukos ir dainininkes 
Vincės Jonuškaitės, buvo išryš
kinta šio visuomenininko gyve
nimo nuopelnai lietuvių tautai. 
Arti jo sėdėjo jo žmona su dviem 
dukterimis ir dviem žentais, ku
rie visi puikiai kalba lietuviškai 
ir didžiuojasi savo kilme, nors 
Lietuvos ir nematę. Trečioji 
Ambroziejų duktė su vyru, dėl 
tarnybos tolumo, negalėjo daly
vauti. šventės suruošimu ir jos 
pravedimu daugiausia darbo įdė
jo vietos darbuotojo, kaip tai: 
P. Mikalauskas, A. Vaišvila ir 
A. Ošlapas.

, žymųjį sukaktuvininką dau
gelis sveikino- telegramomis, o 
iš moterų visuomeninkių jį svei
kino šiltais žodžiais ir puikia 
•raudonų rožių puokšte Birutė 
Novickienė, • ’ atsiuntusi ' jas 
per savo vyrą ir jauną dukrele

Pakelta nuotaika sudėta di-

mų Juozui Ambroziejui sulaukti

bti lietuvybės išlaikymui šioje 
mūsų tautos likimo tragedijoj.

Pats Juozas Ambroziejus. su
jaudintas prisiminimų ir Lietu
vos vaizdų albumu, kurį jam 
įteikė Sandaros pirmoji kuopa, 
gyvai ir jaunatviškai pasakė 
kalbą, kuri rodyte rodė, kad nė
ra mažiausio reikalo mums būk- 
štauti dėl nutautėjimo šioje lais
vės šalyje, jei tik yra ir bus lie
tuvių, kurie nepamirš savo pa
reigų auklėti šeimas lietuviškoj 
dvasioj. • Pr. L.

V. B e i i a j a u s 

THĖ DANCE OF LIETUVA

54 lietuvių tautiniai šokiai bei
< žaidimai . 

Užsakymus ir pinigus siųsti

DIRVOS redakcijai

Kaina -1— $5-

se klykia beždžionės ir pabūgus.1 
Maisto ir už pinigus sunku gau- ’ 
ti, reikia pėsčiam eiti kelis kilo- km’1' 
metrus. Gerai, kad .netoliese fėdsim 
amerikiečiai tiesė plentą, retkar-!010’ siekdami^gr.vnai savo
čiais jie mums padėdavo. Ir štai 
mano draugas jau po mėnesio 
gavo malariją, o aš ją gavau 
netrukus po jo. Nė vaistų, nė 
gydytojo. Be to, griuvo medis 
ir štai sutrupino koją. Gulėjau 
namie, sugijo, bet jau mėnuo 
praėjo, skauda, negaliu paeiti. 
Iškirtom, išdeginom apie 25 hek
tarus džiunglių, savininkui pa
darėm naudą, o mes netekom

I sveikatos, neturim nė ccntavo,

asmeninės naudos. Kas jais, pa
liegusiais, pasirūpins? Kas gi 
rūpinsis jais, kai štai prieš porą 
savaičių prie miesto ligoninės 
šaligatvy tris dienas ir tris nak
tis gulėjo senelis, o ketvirtą rytą 
jau jis gulėjo amžinai užmigęs. 
O nro šąli švilpė limuzinai, pri
sėdę puošni!! ponų ir kilmingų 
<himu, kunigų ir pralotu, tuo pa
čiu šaligatviu smulkiais žings
ninis žingsniavo pamaldūs bro
liai — vienuoliai, smūtkeliškais 

tomės savininkui skolingi, noa]ve;daisp ielaširdingosiosvienuo-
■ - ' lės. Ar kas iš ju užmetė akį į tą

vargša seneli, kuris jau baigė 
savo "milijonieriaus” karjierą? 

is iš ligoninės iš
ėję sanitarai nusinešė jį j opera
cine nustatyti nuo ko jis mirė. 

Jau dabar ir kiti tautiečiai re-

Ir du tautiečiai, jauni, nevedę, 
energingi vyrai, daug mėnesių 
dirbo sunkiai, nelaidokavo ir gv-1 
veno išmintingai, tačiau pamatė, neturim kur pasidėti ir dar skai-Į 
kad nuplyšus atsivežtiems dra
bužiams naujų nepajėgia jsitai- jis mums ne algą mokėjo, bet 
syti. Atsisėdo ir apgalvojo. Kas 
daryti? Ir priėjo išvados, kad] 
reikia rizikuoti ir bandyti ką 
nors.

Tuojau susirado vietinį fab-. 
rikantą, turtuolį, kuris kažkur, j 
karštuose tropikuose turi nuo 
pasaulio sutvėrimo dar nejudin-l 
tus milžiniškus žemės plotus. Ir 
jis nori tą žemę "išjudinti’1. Tuo
jau buvo padaryta sutartis pa
lankiausiomis sąlygomis, būtent, 
tie du vyrukai įsipareigoja kirs
ti, nudeginti ir nuvalyti mišką, 
o savininkas jiems duoda avan
są pragyvenimui, gi, kai bus jau 
keli hektarai nuvalyti, savinin
kas atvež traktorių žemei iš
dirbti, duos tam tikrą skaičių 
galvijų, sėklų kukurūzais ir ry
žiais apsėti išdirbtą žemę, pa
statys gyvenamą namą, ir t.t. 
Gi kai bus koks nors derlius, tai 
jo pusę gauna tie vyrukai, o 
antrą pusę — savininkas. Išva- ' 
lysi, ir paversi dirbama žeme 

, tūkstantį hektarų, per trumpą 
laiką tapsi milijonierium!

Sąlygos žavingos, joks kapi
talas nereikalingas, o perspekty- 

, vos — neaprėpiamos. Beveik vi
si tautiečiai juos atkalbinėjo nuo 
tos rizikos, tačiau jie buvo pasi
ryžę ir jų pasiryžimas buvo pa
laimintas čionykščių mūsiškių 
dvasiškių, 'neva mus "globojan
čių”, kurie čia gyvena dešimtme
čius ir kuriems yra puikiai žino
ma kas yra džiunglės. Ir juodu 
išvažiavo. Išvažiavo prieš ket
vertą mėnesių ir dabar grįžo. 
Negrįžo, bet parbėgo. Nebuvau 
aš ten, nes dar nevisai apleido 
noras gyventi, nors jis kasdiena 
menkėja, tat tegu papasakoja 
juodu, kuriuos atsitiktinai suti
kau vienoj krautuvėj begirkšno- 
jant gazuotą vandenį.

— Štai jau ir grįžom, — pra
dėjo vienas jų, — "milijonie
riai" — ir žvilgsnį metė į pasie
ny pastatytus du, iš perskelto 
bambuko primityviškai sukaltus 
ramentus. . ....

— Kieno gi tie "kriukiai ?” — 
susirūpinęs pasiteiravau.

— Kieno? Mano. Kojos netu
riu. Be to abudu štai turim ma- 
lariją. Ir kišenėj nė centavo. Ne
turim ką valgyti ir kur pernak
voti. .

Jaunas, bet jau per tą trumpą 
kelių mėnesių laiką spėjęs smar
kiai pražilti vyras, sugrubusio
mis ir žaizdotomis rankomis čiu
pinėjo cigaretės ’ nuorūką. 
•. r— Ir velnias mus čia atnešė 
į tą Kolumbiją! — .mostelėjo 
antras. — Tarnavau Vokietijoj 
pas- amerikiečius kuopoj ir ko

davė avansą, paskolą. Tai ot!
— Reikėtų atsigulti j ligoninę, ] Tik apie pietų:

— pastebėjau —padaryti kojos 
nuotrauka, nes gali būti blogai.

— O kaip atsigulsi, jei nėra
pinigo? Skambinau globėjams, tai teužsimena apie neišmatuo-
bet jie sakė pažiūrėsim. Kol jie j " 
žiūrės, mes turėsim gatvėj po simušti 
palme palaukti. <“

Praėjo kelios dienos. Išgirdau, limumas "prasimušti” iš skurdo 
kad tuos vyrukus pasigailėjęs,— kiek galima greičiau apleisti 
priglaudė vienas tautietis, nes ta "galimumų kraštą” ir kol kas 
jie nesulaukė jokios pagalbos ir tik JAV ar Kanados kryptimi, 
kur jos tikėjosi ir iš kur ji tu- Tos mintys yra mūsų kasdieni- 
rėjo ateiti. Po kelių dienų su- niai poteriai.

galimumus džiunglėse "pra-
..... .....i" iš vargo. Dabar jau vi
ltiems atrodo, kad vienintelis ga-

KAS STOVYKLAS RENGIA ~ DARBO 
DIRBT NEVENGIA!

Po Včlykų Bostono vietininki- skautai suskato dažniau ištruk- 
jos 14 kęstutėnų praleido 3 sma- ti iš būklo gamton. Jie be puikiai 
gias dienas stovyklaudami bun- pavykusios stovyklos dar turėjo 
dancio pavasario gamtoje — smagią motorizuotą iškylą Hart- 
Teivksbury, Mass. Ruošdamiesi fordo (Conn.) vietininkijon. Pa- 
didesnei vasaros stovyklai kęs- kely aplankė ir Marijanopolį. 
tutėnai lavinosi pionierijoje — 
pastatė 2 tiltus ir 
varžėsi šaudyme bei lengvoje 
atletikoje, vykdė skautiškus žai
dimus — pratimus, gaminosi pa
tys valgį ir pu. Pnlktiškųjų dar
bų tarpuose buvo gyvai disku
tuojama įvairiomis auklėjančio
mis temomis. Stovykloje visą 
laiką vyko individualinės var
žybos tarp skautų, kurias laimė
jo 1) Tautvydas Šležas, 2) Ro
mas Leveckas ir 3) Elmontas 
Mickūnas. 
kęstutėnų 
skiltu. Alg. Banevičius.

Kęstutėnai reiškia padėką vie- 
tininkijos dvasios vadovui kun. 
J. Klimui už "pagerinimą” sto
vyklos katilo $5.00 auka, o taip 
pat jam ir skautų bičiuliams dr. 
Br. Kalvaičiui ir Jonui X. už nu
vežimą ir parvežimą iš stovvkr 
los.

Laiks nuo laiko skautai pasi- 
2 bokštus, kviečia sueigosna prelegentus su 

pašnekesiais. Prieš Velykas pulk. 
A. Stepulionis kęstutėnams ir 
lapinams skaitė pašnekesį apie 
Lietuvos kariuomenės pirmąsias 
dienas ir Lietuvos laisvės kovas.

I’er Atvelykį Bostone vaidin
toje dramoje "Aušros sūnūs” 
dalyvavo sk. vytis Viktoras 
Brantneris, kuris gražiai suvai
dino knygnešio Rusteikos sū
naus Jurgio rolę.

Stovyklai vadovavo 
draugininkas vyr.

Visi įsigykite ką tik išleistą 
žinomo rašytojo Stasiaus. Bū
davo apysaką

VARPAI SKAMBA
Galima gauti leidykloje "LIE

TUVIŲ DIENOS”, . 9204 So. 
Broadway, Los Angeles 3, Cal., 
spaudos kioskuose ir "Dirvos” 
administracijoje. Kaina $2.50.

BOSTONO SKAUTAI LIŪDI
Grįžę iš pavasario stovyklos, 

Bostono vietiniųkijos skautai 
sužinojo, kad balandžio 16 d. 
Staiga mirė Mrs. Mary Knapkus. 
Vėlionė buvo skautų geradarė — 
visados mielai leisdavo skau
tams pasinaudoti stovykloms bei 
iškyloms jos vasarviete Tewks- 
bury, Mass. .

Skautai jos giminėms ir arti
miesiems reiškia gilią užuojautą.

PAS BOSTONO SKAUTUS
Pavasarėjant, Bostono liet,



Uršulė Žemaitienė

e

Vaikino pietūs t

Vainiko nuėmimas

KLAUSYMAI _ ATSAKYMAI

Redagavo Jonas Balys

Marčios išleidimas

Pagaliau visi rengiasi važiuoti į vaikino namus. Dabar atei
na graudžiausia nuotakai valanda — atsisveikinimas. Ji labai ver
kia ir visus atsisveikina, panašiai, kaip važiuodama j bažnyčią, tik 
dabar nebučiuoja tėvams kojų, tik rankas ir veidus. Atsisveikina 
visus gimines ir kviestus svečius. Muzikantai visus išleidžia su 
maršu. Tėvai ir giminės labai skubina važiuoti į vaikino namus, 
kad tenai jaunuosius galėtų gražiai sutikti. Jaunavedžiai su savo 
pulku (piršliu ir svočia, pabroliais ir pamergėmis) dar kiek pa- 
gaišuoja, duoda jiems progos susitvarkyti ir atvažiuojančius gra
žiai priimti.
—: Važiuodami dainuoja šią dainą:

72
Atjojo bernelis pas mergelę, 
Viliojo ją į savo šalį. (2)

— Vai tu mergele, tu jaunoji, 
Tu lelijėle, tu baltoji. 

Jokio vargelio neturėsi.
Pas mus kalneliai auksinėliai,
O ir tilteliai sidabrėlio. 

Kaip tu už manęs nutekėsi, 
Pas mus upeliai vynu teka, 
Iš pakraštėlių medum kvepia.

Pas mus ryteliai dainužėlių,
O vakarėliai muzikėlių. 

Važiavom lauką, vai ir antrą, 
Klausė martelė dieverėlio:

— Kur tie kalneliai auksinėliai? 
Kur tie tilteliai sidabrėlio? 

Kur tie upeliai vynu teka, 
Iš pakraštėlių medum kvepia?

— Vai tu martele, tu jaunoji, 
Tu lelijėle, tu baltoji. 

Pas mus kalneliai juodžemelio, 
O ir tilteliai aržuolėlio.

Pas mus upeliai vandenėlio,
Iš pakraštėlių švendrynėliai.

Pas mus ryteliai atdūsėlių,
O vakarėliai ašarėlių.

Tai gailiai verkė mergužėlė,
Kad taip melavo bernužėlis. s

Dainuoja ir kitas dainas, kurias tik randa tinkamas. Jei 
mergina išeina į tolimą kaimą, tai visas dainas išdainuoja, kol 
nuvažiuoja.

Kai nuvažiuoja į vaikino namus, tai išeina anyta pasitikti 
marčią su duona ir druska. Marti visus gražiai pasveikina. Muzi
kantai groja maršą, visus paprašo į vidų ir susodina už stalų. 
Uždainuoja:

73
Pasėjau linelius į lygumą,
Parvedžiau mergelę sau mylimą. (2) 

Uždek, močiute, tris liktelius, 
Žiūrėsiu mergelei į veidelius.

Ar skaistūs veideliai, ar raudoni,
Ar puikūs rūbeliai, ar bagoti?

Tai skaistūs veideliai, tai raudoni, 
Tai puikūs rūbeliai, tai bagoti. ”

74
Šėriau žirgelį, kad gražus būtų, 
Auginau mergele, kad mano būtų. (x2)

Suprašiau tancių" didį nemažą, 
Trys šimtai šokėjų, du muzikantų.

Aš ir pamačiau savo mergelę
Tam tanciuj šokančią, brangiai mokančią.

Už tanciužėlj po dorelei;,
Už šilkų striūnelę po auksinei;. 

Oi-oi-oi Dieve, Dievuliau mano, 
Per puikią, per mandrą mergelę gavau.

Per dvarą ėjo —; saulės bijojo, — 
Nekaityk,

75
Kaip aš buvau mažas, 
Mažas nedidelis,
Vygelėj gulėjau,
Miego nenorėjau. (2x2) 

O kai paūgėjau, 
Vaikščioti pradėjau, 
Aš nuėjau į stonelę 
žirgelių žiūrėti.

— Tėveli mano
Senas tetužėli, 
Kokį duosi ma žirgelį
Pas mergelę joti?

— Sūneli mano, 
Jaunas artojėli,
Širmą žirgą, tymo balną 
Pas mergelę joti.

Per laukelį jojau,
Vėjelis šiūravo,
Kai užmyniau akmenėlį 
ugnelė žėravo.

į girią įjojau.
Girelė skambėjo, 
Visų 
Ant

i, ■

medžių rasa krito 
mano žirgelio. '•

saulele, skaisčių veidelių!
Iš girios išjojau, 
Saulutė tekėjo, 
Visų medžių rasa džiūvo 
Nuo mano žirgelio.

Dvarelį prijojau, 
Į vartelius šoviau, 
Kad išeitų vuošvužėlė 
Ir josios dukrelė.

Išėjo vuošvelė
.Iš augšto svirnelio, 
Ir nukėlė tymo balną 
Nuo mano žirgelio

Ėmė už. rankelės, ’ 
Vedė j svirnelį, 
Pasodino mane jauną 
UŽ balte stalelio.

Už stalo sėdėjom 
Ir meiliai kalbėjom, 
Ir užgėrė mergužėlė ■ 
Rinskuojų vyneliu.' 

Rinską vyną gėriau, 
,Per langą žiūrėjau, — 
šalna šąla,-gruodas bąla 
An mano žirgelio.
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Teisės klausimai Julius Smetona

Teisės ryšis su politika
Senatoriaus Roberto Tafto kalbos lietuviams belaukiant Dar apie orą ir kalnų viršūnes

Daugelis mano, kad tarp tei
sės ir politikos nėra jokio ryšio, 
arba jei toks ryšys ir yra, tai 
jis labai silpnas. Gal viena svar
biausių tokio galvojimo priežas
čių yra faktas, kad politika, ypač 
šiais laikais, yra labiau susieta 
su teisės laužymu, negu jos ger
bimu. Ir retai kada, netgi pir
maujančių politikų eilėse, yra 
buvę tiek sukčių, kiek mes jų 
turime šiandien. Iš to, betgi, ne
išplaukia, kad tarp teisės ir po
litikos nėra jokio ryšio. Prie
šingai: tai kaip tik parodo, kad 
toks ryšys yra, tik jis yra ne 
toks, koks turėtų būti — nege
ras. Tad savaime kyla klausi
mas: kas gi galėtų tą ryšį pa
gerinti ? Ne kas kitas, o tik prin-

— Vuošveli mano,
Vuošveli tėveli,
Kad priėmei mane jauną, 
Priimk ir žirgelį.

__ Ženteli mano,
Ženteli sūneli,
Da nestačiau naujų stonių 
Dėl tavo žirgelio.

♦

— Renkis, jau renkis,
Mano mergužėle,
Čėsas jau čėsas
Pas anytą eiti. (2x2)

Per girią važiavom,
Gegutė kukavo.
— Sustok, palauk, bernužėli, 
Duok ma paklausyti.

SenatOT Rotai A. TaU

Ar girios gegelė,
Ar raiba paukštelė,
Ar senoji motinėlė 
Manęs pageidauja?

Ne girios gegelė,
Ne raiba paukštelė, 
Tik senoji motinėlė 
Manęs pageidauja.

Aš pas motinėlę 
Kai rožė žydėjau,
O pas tave, bernužėli, 
Kai rūta pavytau.

Aš pas motinėlę, 
Kai lange kvietkelė, 
O pas tave, bernužėli, 
Kai kampe šluotelė.

Padainavę ir kiek pašokę, visi’ sėda už stalų ir pradeda 
valgyti "vaikino pietus”, tikriau vakarienę, nes jau vėlus laikas. 
Visi pavalgo ir išsigeria, muzikantams maršus grojant ir kitiems 
dainuojant. Muzikantai visuomet valgo paskutiniai.

Kai muzikantai valgo, tai svočia, piršlys ir jaunavedžiai 
sėdi už stalo, o kiti vestuvininkai tai visokius pokštus išdarinėja. 
Pavyzdžiui, sukrauna prie jaunavedžių visus didžiuosius kaulus, 
duonos plutas, kepalo pradžias ir pabaigas, sako: "Kepalo prarie- 
kimas — tai dėl sūnaus, o baigai — tai dėl dukters.” Dar atneša 
žalių kopūstų, visaip erzina tuos vargšus jaunavedžius. Varo juos 
^įamo, sako: ”Ko čia sėdit, kaip kokie ubagai, čia jus niekas 
neprašė. Va mes tai prašyti svečiai, mamytė ir tėvelis mus pa
prašė pakvietė, o jūs patys čia įlindote ir sėdit, ir dargi pačioje 
gražiausioje vietoje. Čia mes turime sėdėti, o ne jūs. Kas jūs, po
nai kokie, ar kas?” Visaip erzina, bet už tai niekas nepyksta, nes 
tai vestuvių pokštai. Kuo daugiau pokštų, tuo linksmiau.

Pavalgę muzikantai vėl ima savo muzikas. Merginos geriau 
myli šokti, o moterys dainuoti. Merginos bešokdamos pavargsta 
ir negali taip gražiai padainuoti, o moterys ir patyrimo daugiau 
turi, tai visas daineles išdainuoja.

Atsistoja kvieslys ant kokios kaladės, kad visi jį matytų 
ir girdėtų, ką jis pašauks prie stalo. Rankoje jis laiko tą pačią 
papuoštą paikutę, kurią turėjo kviesdamas visus į vestuves. Dar 
jis pasiima kokį kitą gerą pagalį. Kai jis pašaukia ką ir paskam
bina, o tas greit neateina, tai tada muša tuo pagaliu į lubas ar 
balkį ir šaukia, kiek tik gali. O pašauktasis tyčia dar gaišuoja ir 
greit neateina. Pirmiausia šaukia nuotakos motiną, jeigu ji dar 
gyva. Jei nuotaka nebeturi savo motinos, tai šaukia vaikino Bioti
pą. Jeigu ir vaikino motina mirusi, tai pašaukia kokią moterį iš 
giminių, kuri užima motinos vietą per visas vestuves, kur tik 
motina yra reikalinga. Vyriausia pamergė ir pabrolys išeina iš 
užstalės į šią pusę stalo, o jaunavedžiai, svočia ir piršlys lieka 
sėdėti savo vietose.

Kvieslys šaukia, kad atneštų nuometėlį ar skepetaitę, sa
kydamas: "Kad čia pribūtų mylimiausia motinėlė ir atneštų savo 
dukrelei, o mūsų martelei šilkų skuskelę (nuometėlį) ir uždėtų 
ant gluodnios galvelės, nes jau laikas nuimti rūtų vainikėlį.” Tada 
nuotaka pradeda labai verkti. Ateina motina ir atneša skepetaitę, 
tą pačią, kurią vaikinas nupirko kartu su žiedais. Verkią ir moti
na, ir beveik visi vestuvininkai, ypatingai moterys. Muzikantai 
groja liūdną maršą, o svočia ir vyriausia pamergė nuima vainiką. 
Svočia uždeda vainiką vyriausiai pamergei ant galvos, o- motina 
apgaubia nuotaką skepetaite. Svočia, dar pataiso, kad gražiau tik
tų. Merginos dainuoja:

76. Nuėmė vainiką kai žiedelį, (2) x 
Uždėjo nuometą kai lauželį. (2)

Sesele jaunoji, tau nepritinka, 
Rūtų vainikas tai tau pritinka. 

Lengvumas' gražumas vėinikėlio, 
Sunkumas bjaurumas nuometėlio.

Gailiom ašarėlėm nuometą skalbsi, 
O atdūsėliais Jį-išdžiovinsi. .

Vaikinai dainuoja:
77. Tol važiavom, tol keliavom,'' 

Kol martelę gavom, 
Da važiuosim, da keliausim, 
Da ir kitą -gausim;

(Bus daugiau). T

cipo žmonės. Tad suraskime tuos 
žmones ir mėginkime pastatyti 
juos ten, kur jų žodžiai ir .dar
bai turės svorio.

Rinkimų metai kaip tik mums 
teikia progos jieškoti ir rasti. 
Jie.taip pat duoda progos arti
miau susipažinti su politinėmis 
asmenybėmis ir su jomis už
megzti artimesnį kontaktą. To
kių pažinčių ir kontaktų svar
bumo įrodynėti netenka. Imki
me konkretų pavyzdį. Dabarti
niu metu į kongresą yra įneštas 
įstatymo projektas, H. R. 7376, 
kuriuo vėl siekiama atidaryti 
duris 300,000 naujų politinių pa
bėgėlių. Jei tas įstatymo pro
jektas, pašalinus jo kai kuriuos 
netobulumus, (kurie yra labai 
ryškūs) būtų priimtas, keli tūk
stančiai Vokietijoje įstrigusių 
lietuvių galėtų čia atvažiuoti. 
Suprasdamas reikalo svarbą, 
Balfas išsiuntinėjo paskiriems 
mūsų veikėjams laiškus, skati
nančius daryti'įtakos kongreso 
atstovams, kad pastarieji tą įsta
tymą greičiau priimtų. Savaime 
suprantama, kad tokia įtaka bus 
stipresnė, kai bus pažintys ir ry
šiai. Ir ji bus menka, jei nė ry
šių, nė pažinčių nebus. Čia pami
nėjome tik vieną daugybės kon
krečių atsitikimų, bet, jei būtų 
reikalo, galėtume jų priskaičiuo
ti šimtus.

Daugelis mūsų tėvynainių 
įžvelgia tokių ryšių ir pažinčių 
reikalingumą, bet dėl vienų ar 
kitų priežasčių lieka nuošaliai 
bestovį: vieni, esą, nepakanka
mai moką angliškai, kiti dar ne
turį pilietybės, tretiems neuž
tenką drąsos ... Nė viena sumi
nėtųjų priežasčių nėra pakanka
mai svarbi tokiam nuošalumui 
pateisinti; Kas šiandien dar ne 
pilietis, rytoj bus, kas šiandien 
dar silpnokai angliškai kalba, ry
toj kalbės geriau. Bet svarbiau
sia: kas stovi nuošaliai, reika
lui ištikus, turės prašyti kitų, 
svetimųjų, tarpininkavimo, ir 
kažin, ar toks tarpininkavimas 
bus visuomet naudingas, šitam 
izoliavimuisi pašalinti, Clevelan- 
de ir buvo suorganizuotas Ame
rikos Lietuvių Politinis Klubas, 
kuris, jei sąlygos leis, ilgainiui 
išplis po visą Ohio valstybę.

Politinis Klubas yra užsibrė
žęs platų veikimo barą, ir kelių 
ateinančių mėnesių bėgyje yra 
nusistatęs išvystyti didelę ak
ciją. Tos'akcijos pasisekimas di
džia dalimi priklausys nuo lietu
viškosios visuomenės susidomė
jimo. Tiek senieji lietuviai, tiek 
ir naujakuriai turėtų-suprasti jo 
veiklos svarbą, veiklos, kurios 
tikslas yra lietuviškos „įtakos 
padidinimas Amerikos politiko
je. O metas veikti yra kaip tik 
dabar.

šitai turėdamas galvoje, Ame
rikos Lietuvių Politinis Klubas 
gegužės 4 d'., sekmadienį, 12 va
landą rengia mitingą Lietuvių 
salėje. Pagrindiniu kalbėtoju bus 
Ohio senatorius Robertas Taf
tas.

RAŠOMOSIOS MAŠINĖLĖS
Garsiosios SMITH - CORONA 

44-rių raktų portatyvės rašomo
sios mašinėlės PILNU LIETU- 
-VIŠKU raidynu arba VISAIS 
lietuviškais ženklais NEPA
KEISTAM amerikoniškam rai-
dyne, gaunamos išsimokėtinai

Telėf.: LI 
(52)

pas V, Bartkus; 712 E. 92 St. 
Cleveland 8, Ohio. " 
1-6716.

Ar jau 
įstojai. į 

VILTIES, 
draugiją?

Pereitam n-ry savo skaitytojus lygi 0,305 metro, 
painformavome apie JAV-bių 
klimatines sąlygas, apie tai, koks 
yra oro įvairumas paskirose 
krašto srityse, šį kartą tie duo
menys dar papildomi.

Kokie yra temperatūros svy
ravimai įvairiose krašto vietose, 
kritulių kiekis ir galimas sau
lėtų dienų skaičius, parodys že
miau patiekiami duomenys —

Vidutinė F. temperatūra Bau- 
sio m. siekia, pvz., Arizonoje 
(Phoenix m.)— 5,1.8 ir liepos 
m. — 90.5 laipsnius, Kaliforni
joje (Los Angeles) — 55.4 ir 
70.6, Floridoje (Miami) — 68.3 
ir 81.5, Illinois (Chicago) — 
25.0 ir 73.3, Maine (Eastport)
— 21.1 ir 60.4, Massachusetts 
(Boston) — 28.6 ir 72.2, Michi- 
gan (Detroit) — 25.1 ir’72.7, 
Minnesota (Minneapolis) — 13.- 
8 ir 73.1, Nebraska (Omaha) — 
22.2 ir 77.4, New York (New 
York) _ 31.3 ir 74.4, N. Dakota 
(Bismarck) — 8.2 ir 70.6, Ohio 
(Cleveland) — 24.7 ir 71.9, 
Pennsylvania (Pittsburgh) — 
31.1 ir 74.3, IVisconsin (Madi- 
son) — 17.6 ir 72.6.

Kritulių per metus vidutiniai 
iškrenta — Arizonoje, Phoenix
— 7.66 coliai, Los Angeles — 
15,13, Miami — 55.56, Chicago- 
je — 32.94, Eastport — 39.03, 
Bostone — 40.51, Detroite — 
31.65, Minneapolis — 26.79, 
Omahoje — 27.88, New Yorke
— 42.87, Bismarcke — 16.40, 
Clevelande — 33.82, Pittsburghe
— 36.10, Madisone — 39.12.

Saulės bejieškant paaiškės, 
kad iš minėtų vietovių saulė 
daugiausia šildo Phoenix m. (85 
nuoš. metinio vidurkio), tolia'Ū 
seka Los Angeles (72 nuoš.) Mi
ami (67), New York (60), Chi
cago (59), Bismarck (58), Bos
ton (57), Minneapolis (56), Ma- 
dison (53), Cleveland (51) ir 
Pittsburgh (49). Pagaliau, drėg
mės mažiausiai turi Phoenix (42 
met. vid.), Boston su Omaha
(67) , toliau seka Los Angeles
(68) , New YOrk (70), Cleveland 
su Detroit (po 71) ir Chicago su

. Madison (abu po 72).
Angščiau patiektos tempera

tūros yra Fahrenheit’o. Kadangi 
dar nevisi esame apsipratę su 
šiame kontinente įprastais Fah- 
renheito temperatūros matavi
mais, patiekiame čia palyginimą 

1 su Celsijum (centigrade)). Susi- 
1 pažinus su abiejais matavimais, 

jų skirtumu, bus nesunku išves- 
’ ti ir oro (ar ir kūno karščio li

gos atveju) temperatūras iš 
Fahrenheito į Celsijų ar atvirkš- 

1 čiai. Taigi, Fahrenheitu augš- 
’ čiausias virimo laipsnis bus —. 
’ 212 laipsnių, o Celsijaus — 100, 

vanduo Fahrenheitu matuojant 
užšals prie 32 laipsnių, o Celsi
jum — 0. Kas daryti norint 
Fahrenheitą paversti Celsijum? 
Reikia iš Fahrenheito atimti 32, 
padauginti iš 5 ir gautąją sumą 
padalinti iš 9. Jei norime iš Cel
sijaus išvesti Fahrenheitą, turi
me Celsijaus temp. padalinti iš 
5, dalmenį padauginti iš 9 ir 
prie gautos sumos pridėti 32. 
Ką gausime ir bus Fahrenheitas. 
Pvz. Clevelande Fahrenheito ter
mometre gyvasis sidabras buvo 
pakilęs ligi 86 laipsnių — tai 
reiškia, kad pagal europietišką
jį Celsijaus matavimą, karštis 
jau siekė 30 1.

Neseniai savo skaitytojams 
patiekėme bendresnių žinių apie 
Amerikos kalnus, šį kartą susi
domėjusiems duosime, pilnesnį 
vaizdą apie paskirų kalnų augš- 
tį ir tų kalnų viršūnių palygini-. 
mą su augščiaušiais kalnais pa
sauly. Kalnų augštis • žymimas 
pėdomis (feets). Norintiems ap
skaičiuoti kalnų augštį, tenka 
priminti, kad viena pėda yra be
veik trečdaliu. mažesne už me
trą (Europos kalnų augščio ma
tas), tiksliai — viena pėda (foot)

Jei kalbėti apie JAV ir jos 
nuosavybes, tai augščiausias 
kalnas būtų McKinley Aliaskoje 
—jo augštis 20,269 pėdos (augš
čiausias kalnas pasauly — Eve
restas, Nepale-Tibete yra 29,002^h 
P-) W

Dabar meskime žvilgsnį į pa
čias Amerikos JV-bes — štai 
keletas augščiausių kalnų vir
šūnių, jų augštis ir valstybė, 
kurioje jie yra — Mt. VVhitney, 
Calif. — 14,495 p.; Elbert, Color.
— 14,431 p.; Massive, Color. 
14,418 p.; Rainier, Wash. 
14,408 p.; Harvard, Color. 
14,399 p.; Blanca, Color. — 14,- 
390 p.; Williamson, Calif. 
14,384 p.

Toliau seka nemažiau kaip 50 
kalnų viršūnių augštesnių kaip 
14,000 pėdų. Ir didelę jų daugu
mą rasime kalnuočiausibje šio 
krašto valstybėje Colorado. Tik 
keli tų kalnų yra Califomijoje ir 
IVashington (nieko bendro su 

.krašto sostine JAV rytuose) 
valstybėse, žemesnių kalnų vir
šūnių yra ir kitose valstybėse, 
tačiau jos jau nėra augštesnės 
kaip 13 tūkst. pėdų. Arizonoje 
rasime Humphrey kalną 12,655 
p. augščio, Idaho valst. — Bo- 
rah — 12,655 p.,: Montana v. — 
Granite — 12,850 p., Nevada v.
— Boundary — 13,145 p., New 
Mexico - Wheeler-13,145 p., Ore- 
gon v.-Hood-11,245 p., Utah v.- 
King — 13,498 p., tai pačios di
džiausios kalnų viršūnės. Krašto 
rytinėse srityse esant mažesniam 
kalnuotumui nėra ir minėtų 
augščių viršūnių — labiau į pie
tus yra daugiau iškilusi tik vie
na kita kalnų viršūnė, kaip N. 
Carolina valst. Mitchell su 6,684 
p. ar Tennessee v. — Clingmans 
Dome — 6,642 p. augščio.

Jau matėme, kad Amerikos 
kalnai nėra augščiausi pasauly, 
juo labiau šito netektų tvirtinti 
kalbant apie JAV kalnų viršū
nes. . žymiai augštesnių kalnų 
yra ne tik Azijos kontinente, 
bet ir Pietų Amerikoje (Argen
tinos Acongagua per 23 t. p.) 
Afrikoje (Kilimandžaro — per 

‘ 19 t. p.), Kanadoje (Logan — 
' apie 20 t. p.), Meksikoje — Cit- 

Ialtepec — per 18 t. p., pagaliau 
ir Europoje — Kaukazo Elbru
sas su 18,481 p. ar Alpių Mont 
Blanc 15,781 p. augščio. Ta pro
ga verta priminti, kad JAV-bių 
žemiausioji vieta Mirties Slėnis 
(Death Valley), Calif. valst., vi
sai netoli didžiausio ’ Whitney 
kalno — yra 280 p. žemiau juros 
paviršiaus, žemiausias taškas 
pasauly — Mirties Jūra Pales
tinoje su 1,286 p. žemiau jūros 
paviršiaus.

Šioje vietoje bus atsakoma į 
paklausimus, papildomi ar pa
tikslinami jau ankščiau patiekti 
duomenys apie šį kraštų. ’

Londonas ar New Yorkas yra 
didžiausias pasaulio miestas?

Londonas yra ir lieka didžiau
siu pasaulio miestu ir ploto, ir ' 
gyventojų skaičiaus atžvilgiu, 
nors New Yorkas savo’gyvento
jais stengiasi tą pirmenybę pa
veržti. štai jų plotas su apylin
kėmis Londonas — 693 kv, my
lios, New Yorkas — drauge ir su 
vandenimis — 365 kv. m.; gy
ventojų skaičius .— Londonas 
— 8,346,000, I{ew York — T,- 
835,000 (1950) m.) pastaraisiais* 
dvejais metais jau pasiekęs 8 
mil. Toliau pagal savo gyvento- ’ 
jų skaičių pasauly seka Tokio, 
Šanchajus, Maskva ir Berlynas.

Parengė V. Al.
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vaidinimus su bazaru ir šokiais, | pirmininkas — Stasys švedas,

Toronto, Canada
Jonas Paršeliūnas,

62 Pauline Avė.

Waterbury, Conn,
Vladas Varneckas, 
2157 N. Main St.

Hamilton, Canada
Antanas Mingėla,

190 Catherine St. S.

Baltimore, Md.
Antanas česonis

620 W. Cross St.

So. Boston, Mass.
Brunonas Kalvaitis, 
545 East Broadway.

Montreal, Canada
Stepas Kęsgailą, 

6882 Beaulieu St.Chicago, III.
Jonas Pąplėnas, 

4416 So. Hermitage Avė., 
YArd 7-0191

Brockton, Mass.
Bačiulis A.,

22 Intervale St.
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Nr. 18 *■ 1952 gegužės 4 d

Dvi praėjusios savaitės — du 
nemaži čiurlioniečių egzaminai, i 
Vienas savo mieste — Clevelan- j 
de, kur, paprastai "savoj žemėj . 
pranašu nebūsi”, o antras Chi
cagoje. Ir vienur ir kitur čiurlio- ' 
niečiai pasirodo su jiems neįpra
sta programa: be tautinių šokių, i 
bet jų vietoj su mūsų individus- i 
lia kompozitorių daina.

Iš čiurlioniečfų mes esame ' 
įpratę daug reikalauti. Vokieti
joj gyvendami jie buvo išėję už 
mėgėjiškumo ribų, buvo beveik 
pilna žodžio prasme, profesio
nalai. Šiandien tos sąvokos vėl 
susimaišė. Visi, neišskyrus ir 
patį dirigentą, pirmoj eilėj fab
riko darbininkai. Ir tik atlieka
mu laiku, geriau pasakius vog
tu laiku iš poilsio, menininkai. 
Tat darbo sąlygos nepavydėtinos. 
Nepavydėtinos, nes nuovargis 
moka įsiskverbti ir į patvariuo
sius, o ansamblio nariai keičiasi. 
Reikia išlaikyti turėtą lygį, rei
kia naujai mokytis, reikia jieš- 
koti ir naujų kelių. Juk ir pernai, 
po koncertų Philadelphijoj ir 
Nevv Yorke, girdėjom visokių 
patarimų ir visokių, nuoširdžių 
ir mažiau nuoširdžių, pastabų.

žiūrovas, eidamas į čiurlionie
čių koncertą, ėjo ir su klausimu, 
ką gi jie naujo ir gražaus paro
dys šį kartą? Kurie jau čiurlio- 
niečius buvo daug kartų girdė
ję, ėjo išgirsti ir naują Metro- 

’ politan žvaigždę — Brazį.
Stebėjom ausis ir akis ištem

pę. lyginėm girdėtus koncertus, 
naują programą, plojom daug ir 
mažiau, vėliau ginčijomės. Vy
ravo nuomonės, kad darbo sąly
gos ansambliui atsiliepia, bet jis 
visvien lieka didelis ir pajėgus. 
Kai kas įrodinėjo, kad Clevelan
de nėra daug balsingos medžia
gos, bet tuoj buvo priminta vi
sa eilė vardų, kurie jau už an
samblio ribų, arba į jį iš viso 
nejsijungia. Darbo sąlygos an
sambliui sunkios, padaroma be
veik maksimumas, ką galima to
kiose sąlygose padaryti. A. Mi
kulskis pripažintas talentu iš
spausti ką tik galima.

Koncerte maloni staigmena 
buvo A. Brazis ir jo palydovas 
muzikas T. Kozmą. Jie svečių 
buvo entuziastiškai sutikti ir 
daug kartų reikalauta kartoti. 
J. Krištolaitytė, dainavo savo 
įprastam lygyje, palydima R. 
Brazaitienės. Daug kas kritiškai 
pasisakė, kada solištė, pastatyta 
viso ansamblio priekyje, dainuo
ja duetus su ansamblio junginy 
esančiais solistais. Prapuola ir 
draminis grožis ir dainos šiltu
mas.

Pranešinėjo A. Sagienė.
Koncertą rengė kultūros Fon

do skyrius.
* * •

Trečiosios čiurlioniečių gastro
lės į Chicagą atnešė pelnytą pa
sisekimą. Koncertas buvo "ne
savoj žemėj”. Nors Civic Opera 
rūmai šį kartą nebuvo pripildy
ta, tačiau tie, kurie atėjo, šiltai 
sveikino dirigentą A. Mikulskį 
bei dainininkus beveik po kiek
vienos dainos.

Dėl Aid. Stempužienės ligos 
chicagiečiai neišgirdo dviejų 
gražiai paruoštų ansamblio nau
jojo repertuaro dainų (Linelius 
roviau ir Eikime mudu abudu). 
Taip pat pranešėjai A. Sagienei 
negalėjus vykti į šias gastroles, 
koncertą pranešinėjo buvusi il
gametė Čiurlionio ansamblio pra
nešėja, dabar gyv. Chicagoje, B. 
Jameikienė.

. Nežiūrint šių kliūčių, koncerto 
visuma buvo darni, susikūrė gi
li meninė nuotaika, o kai kurios 
dainos praskambėjo pagaunan
čiai ir labai raiškia dinamika 
(J. Žilevičiaus Laisvės!, Kalvelis, 
vyrų choro dainos, Namo).

Po paskutinės dainos ilgesin
go ir dramatiško, šauksmo "Oi,

eisim; eisim... čia ne mūsų ša 
lėlė”, Givic operos scenoje pa
sipylė gėlių lietus, kuris neuž
mirštamu įspūdingumu apliejo 
čiurlioniečių spalvingus drabu
žius, galvas ir, rodos, mirtinoje 
tyloje tebeaidinčius jų dainų 
garsus.

Operos solistė J. Krištolaitytė, 
kuri padainavo . penkias mūsų 
kompozitorių dainas ir kai ku- 
rias solo partijai su ansambliu, 
buvo geroje formoje.

Po koncerto Draugo literatū
ros premijos laureatas J. Gliau
dą apdalino mecenatus čiurlio- 
niečius pirmaisiais savo premi
juotos knygos "Namai ant smė
lio" egzemplioriais.

B. — J.

BALF’o 120 skyrius, kuris 
susikūręs Stony Brook, Long 
I'sland, o narius renka iš visos 
plačios apylinkės, balandžio 27, 
Green Port turėjo suruošęs šau
nią programą šios salos senes- 
niesiems gyventojams.

Vietos parapijos salė, kurią 
Green Port šv. Agnieškos para
pijos klebonas Father Sullivan, 
mielai leido naudojimui, dar nie
kada nebuvo mačiusi tiek lietu
vių. Daugelis jų atrodė tik va
kar iš Lietuvos kaimo ten atvy
kę — ypač tai vaizdavo senutės 
moterys, gražiai skepetaitėmis 
galvas perrišusios, be jokių ”pa- 
sigražinimo" žymių.

Sutraukė juos žadėdami jiems 
parodyti Lietuvos 
nas ir šokius.

Motūzų suktos 
aiškinimai aiškiai
kaip jaudino susirinkusiuosius, 
viso apie 200 lietuvių. O kada 
Jadvygos Matulaitienės šokėjų 
grupė vikriai ir veik tobulai 
vaizdavo mūsų tautinius šokius,

girdėjosi balsai: "Ant televizijos 
reik juos dėti. O, kaip gražiai 
šoka...” Pradėjus šiai pačiai 
grupei dainuoti senas lietuvių 
daineles, ne viena senutė irgi 
niūniavo jos jaunystėj traukia
mas daineles.

Paryškinimui susirinkimo tik
slo puikias kalbas pasakė kun. 
dr. Stasys Valiušaitis, kuris dau
giausia ir darbo įdėjo šios pra
mogos pasisekimui, ir specialiai 
iš Brooklyno atvykęs Balfo di
rektorius adv. St. Briedis. Pa
starasis kalbėjo angliškai, nes 
veik pusė publikos buvo maža 
lietuviškai besuprantančios — 
tai jaunimas.

Porą savo eilėraščių, sukurtų 
apie kenčiančią Lietuvą, pade
klamavo, iš Stanket ten nuvykusi 
Ona Bubnienė.

Po viso parengimo, susirinku
sieji be didelių raginimų, sudėjo 
tiek dolerių, kad'apmokėjus 
tinas išlaidas, dar liko 100 
pasiųsti Balfo Centrui.

Įvykusiame BALFo skyriaus 
susirinkime buvo priimta' pra
eitų metų veiklos apyskaita ir 
išrinkta nauja skyriaus vadovy
bė. 1951 m. įvykdytas antrasis 
aukų vajus, aplankant pagal są
rašą Gary lietuvius. Aukų su
rinkta $258.75; narių prirašyta 
22.

Vajaus vykdyme, be valdybos 
narių, dalyvavo: B. Alašauskas, 
L. Ancerevičius, L. Dambraus
kas, K. Dobiliauskas, Ona Jasie- 
nė — aplankiusi Cedar Lake lie
tuvius, — J. Matusevičius, A. 
Nevardauskas, J. Pečkaitis, A. 
Pupelis, V. Skeirienė, A. šilin
gas, Iz. Tavaras, J. Tautvilą, J. 
Uždavinys, J. Viršilienė ir M. 
Žiedelis. Viąiems aukotojams ir 
rinkėjams Skyriaus Valdyba ta
ria širdinga ačiū.

Susirinkime buvo pagerbtas 
praeitais metais miręs skyriaus

TAUPYTI GALITE IR LAIŠKAIS! 
TAUPYKITE PAS SAVUS! * 

STANDARD FEDERAL
' STIPRIAUSIA TAUPYMO ĮSTAIGA 
AMERIKOJE MOKA AUKŠTA DIVIDENDĄ 

TURTAS ......:........
ATSARGOS FONDAS

per $31,000,000 
„ $ 3,000,000

STMIfflII fflflUL MffldS 
AND LOAN ASSOCIATION OF 

CHICAGO
• 4192 Archer Avė., Chicago 32, Iii.

JUSTIN MACKIEWICH, prežidentas • Telef. VIrginia 7-1141 
Įstaigos valandos: Kasdien nuo 9 ryto iki '4 vai., po pietų, 

ketvirtadieniais nuo 9 ryto iki 8 vakaro; 
■ ; trečiadieniai uždaryta.

D I R V A
a

MI R Ė 
A. SMIGELSKIS

pirmininkas kleb. kun. J. S. Mar- 
tis. Taip pat pareikšta užuojau
ta revizijos komisijos narei Ant. 
Nenienei dėl sūnaus mirties.

Valdybos nutarimu Ona Ja- 
sienė yra paskirta BALFo sky
riaus Įgaliotiniu Valparaiso mie
stui ir apylinkei. Norima tokį 
įgaliotinį turėti ir Michigan Ci- 
ty, kur taip pat yra gražus bū
relis lietuvių.

Tuoj po susirinkimo įvykusia
me parengime gražiai pasirodė 
K. Pečkaitienės vadovaujama 
mažųjų šokėjų grupė, kurioj 
daugumą sudarė čia gimusios 
lietuvaitės. Gražiai padeklamavo 
Irena Krivailaitė ir visus links
mai nuteikė svečias iš Chicagos 
Vladas Vijeikis. Po programėlės, 
kuria norėta atsilyginti BALFo 
rėmėjams, įvyko loterija. Lai
mingieji džiaugėsi gražia Atlas 
Furniture Co., East Chicago, do
vana — stalo lempa, vertingais 
papuošalais ir pinigine, gautais 
iš J. Novick, Glen Park Jeweler, 
ir kitais laimėjimais, šia proga 
Skyriaus vadovybė dėkoja vi
siems programos vykdytojams, 
ypač svečiui V. Vijeikiui, nesu
tikusiam priimti net kelionės iš
laidu- atlyginimo. Ačiū visiems 
loterijos laimikių aukotojams, 
ypač Budnikui — Atlas Furni
ture Co., J. Novickui, Gėnčiams 
ir kitiems.'Ačiū seimininkėms, 
bufeto tvarkytojams ir visiems 
darbu ar kitkuo prie parengimo 
prisidėjusiems.

’ Nuo 1951 m. pradžios? iki apy- 
skaitinio susirinkimo Gary BAL- 
Fas' turėjo, pajamų: aukų — 
$258.75; nario mokesčio — $25.- 
00 ■; parengimų pelnas — $58.51; 
kasos likutis — $20.48; iš viso 
$362.74. Iš tų pinigų išsiųsta 
Ųentrui —- $330.— apmokėta va-

Balandžio 25 d. 6 vai.“ vak. 
savo namuose 7581 Statė Rd. 
mirė ilgametis Dirvos skaityto
jas ir rėmėjas Antanas Smigel— 
smikelskis. ,

Velionis išvažiavo iš Lietuvos 
turėdamas 22 metų amžiaus. Įsi
kūręs Clevelande, 31 metus dir
bo CIeveland Worm & Gear. fab
rike. Buvo pavyzdingas darbi
ninkas ir fabriko vadovybė kaip 
patyrusį specialistą mielai laikė, 
nors Antanas šmigelskis jau bu
vo 70 metų amžiaus.

Gimė 1881 m. gruodžio 13 d. 
Krakėse. Nuoširdus ir susipratęs 
lietuvis dalyvavo lietuviškame 
darbe, priklausė Tautinės Są
jungos skyriui ir kt. organizaci
jom. Buvo įstojęs į Viltį ir įne
šęs $25.00 įnašą. Buvo nuoširdus 
čiurlioniečių gerbėjas ir pirmojo 
ansamblio koncerto Amerikoje 
rėmėjas.

Jo mažas- ūkis, kuriame ji-? 
turėjo skanių vaisių, buvo visų 
lietuvių mielai lankomas, o ypač 
tremtinių. Jo namų durys ir jo 
širdis buvo atvira kiekvienam 
lietuviui.

Deja, mielam velioniui neteko 
išauginti lietuviškos šeimos. Jo 
pirmoji ir aritroji' žmonos buvo 
svetimtautės. Vienturtė jo duk
tė taip pat ištekėjo už svetim
taučio.

A. Šmigelskis jau senokai ne
galavo. Dr. M. Vaitėnas nuolat 
prižiūrėjo senuką ir patarė jam 
mesti darbą, ilsėtis ir saugotis. 
Penktadienio vakarą Šmigelskis 
geroje nuotaikoje suvalgė vaka
rienę ir po vakarienės paliko kė
dėje sėdėti. Du staigūs ir gilūs 
atodūsiai užbaigė šio kilnios ir 
tėvynę mylinčios širdies žmogaus 
žemiškąją kelionę. Velionis mirė 
širdies liga. Pašarvotas buvo 
Schuster laidotuvių namuose, 
5904 Ridge Rd. Parma, Ohio. 
Šį antradienį 9 vai. ryto buvo 
playdėtas į amžino poilsio vietą.

PHILADELPHIJA 
LAUKIA LAISVĖS 

ŽVEJU

PRAŠO KONGRESO PAGALBOS
. .»

Žinios, iš New Yorko

Ryšium su.Kongresan įneštu 
naujų tremtinių imigracijos įsta
tymo projektu, BALFo atstovai 
išvyko į Washingtoną. Ten jie 
matysis su visą eile senatorių ir 
kongresmanų ir prašys, kad jie 
darytų Įtakos, kad šis įstatymas 
būtų priimtas. Pagal šį įstatymą 
ypač dviem specifiniais paragra
fais lietuviai galėtų pasinaudoti. 
Tai daugiausia liestų Mažosios 
Lietuvos ir Klaipėdos krašto 
lietuvius. Atitinkamoms lietuvių 
vadovaujančioms orga n i z a c i- 
joms, jų tarpe ir Mažosios Lie
tuvos Tarybai Vokietijoje, pa-| 
siųsta BALFo raginimai, kad 
galimai greičiau būtų parengta 
vardinis norinčių j JAV emi
gruoti sąrašas, nurodant ir jų 
gyvenamąsias vietas. Gavus to
kias žinias, čia jau galima bus 
juos aprūpinti reikalingais dų- 
kumentais.

Kaip 1948 m., priėmus trem
tinių įstatymą,’ lietuviai tuojau 
suskato gausiai važiuoti, nes. iš 
anksto buvo parengta tūkstan
čiai darbo ir buto garantijų, taip 
ir dabar norima jau iš anksto 
pasirengti.

BALFo delegacijoje j Wa- 
shingtoną išvyko BALFo pirmi
ninko pareigas einanti Elena 
Devenienė, BALFo direktorius 
prel. Jonas Balkūnas ir centro 
valdybos iždininkas A. S. Tre
čiokas.

Edv. Sinkevičius ir P. Kunigė
lis. Po to bus einami specialybių 
dalykai: statyba, mechanika ir 
elektriką.

¥ *

Knygų lentynoje pereitą sa
vaitę Brooklyne pasirodė kele
tas čia naujai išėjusių knygų. 
Didžiausia knyga yra dr. J. Ppm? 
skio naujai peržiūrėtas Lietuvių 
Archyvas, apimąs bolševikmetį. 
Juozas Kapočius išleido Juozo 
Grišmanausko, vieno iš trijų lie
tuvių žvejų, knygą "Tolimieji 
kvadratai”, su V. K. Jonyno vir- 

| šeliu. "Gabija” išleido .Vysk. 
Valančiaus Vaikų Knygelę, taip
gi dail. V. K. Jonyno viršelis.

¥ ¥

Alg. Kačanausko vadovauja
mas vyrų balsų kvartetas pra
dėjo ruoštis savo pavasario kon
certui, kuris įvyksta gegužės 11 
d. švabų salėje. Kartu dalyvaus 
ir operos solistė Felicija Pupė- 
naitė ir dramos aktorius J. Pa
lubinskas, kuris Didžiojo Nevv 
Yorko lietuviams čia pasirodys 
pirmą sykį.

» »
Lietuvių inžinierių ir archi

tektų surengtieji braižybos kur
sai Nevv Yorke susilaukė nema
žo susidomėjimo. Vietoje anks
čiau įsirašiusių 13 asmenų, kur
sus pradėjo net 22. šiuo metu 
einama bendrieji dalykai, ku
riuos dėsto dipl. inž. K. Kruli- 
kas. Vėliau dėstys inžinieriai:

Gegužės mėn. 4 d. į Philadel- 
priją atvykstą praėjusią vasarą 
iš rusų okupuotos Lietuvos pa
bėgę trys žvejai, kurie 3 vai. po 
pietų darys pranešimą šv. Kazi
miero parapijos salėje, žvejų at
vykimu Philadelphijos lietuvių 
visuomenėje yra labai didelis su
sidomėjimas. Net iš Philadel
phijos tolimesniųjų apylinkių 
lietuviai ruošiasi atvykti ir da
lyvauti šiame nepaprastame vi
suomenės susirinkime.

Būtų gerai, kad šio laikraščio 
skaitytojai praneštų apie žvejų 
atvykimą ir kitiems tautiečiams, 
kurie lietuvišką spaudą mažai 
teskaito. Prisimintinas žvejų at
vykimas ir tiems, kurie yra sve
timos, propogandos suklaidinti, 

A. Narbutas

jaus išlaidos — $6,31; apmokė
ta kitos išlaidos — $12,— kaso
je liko $14.43.

Naują skyriaus vadovybę su
daro:. valdybos pirmininkas — 
kun. Ign. C. Vichuras, vicepirmi
ninkas D. Adomaitis, Sekreto
rius — S. Baranauskas, Iždinin
kas — P. Budininkas, Valdybos 
nariai: V. Genčiūtė (G’eanchos), 
K. Nakutis, V,*Urbonas.

ŽINIOS Iš 
LOS ANGELES

Parapija rungiasi su St. 
Šimkaus choru

DARIAUS GIRĖNO 
PAMINKLO 

STATYMO VEIKLA

I
kurių, O koncerte dalyvavo daug 
naujakurių. Jų tarpe buvo prof. 
M. Biržiška, prof. K. Almianus- 
kas, "Lietuvių Dienų” leidėjas 
A. Skirius, Dr. J. Naujokaitis, 
namažas skaičius" senų lietuvių 
išeivių su garbės konsulu Dr. 
Bielskiu ir nemažas skaičius 
svečių — kitų tautybių^

Parapijos salėje buvo suvai
dinti trys trumpi dalykėliai, Jo
vaišos "Savanoriai į kolūkius”, 
Lauciaus "Paslaptingoje zonoje” 
ir Pilkos "Gera širdis arba abu 
vienoje vietoje”. Vaidinta gražiai 
ir pilnai pasiruošus. Bazare bu
vo vertingų dovanų. Jį tvarkė 
Anelė Slemienė.

North Star Auditorium Sta
sio Šimkaus vardo choro koncer
te buvo tokia programa: pra
džioje buvo duota iš antro veiks
mo operos "Traviata". Dainavo 
solistė Florencija Korsakaitė ir 
operos solistas Vladas Baltru
šaitis. Jie dainavo nusigrimavę 
ir su atitinkamais operai drabu
žiais. Solo fortepionu skambino 
Ona Biržiškaitė-Barauskienė tris 
Fr. Liszt-Liebestraum. 
dainų sudainavo vyrų 
ir mišrus choras.

Be to, dar padainavo ___ ,
dainų Fl. Korsakaitė ir VI. Bal
trušaitis. Pabaigoje pašoko iš
raiškos šokį ”Fr. Liszt-Liebes
traum” Vanda Blinkienė. Choro 
krikšto kūmais buvo Fl. Korsa
kaitė- ir prof. M. Biržiška.

Leonas Drutenis

Kovo 20 d. per Atvelykį buvo 
Los Angeles lietuvių kolonijoje 
rungtynės kultūrinių pramogų 
šūkiu "Pažiūrėsim, kurie galin
gesni”. šv. Kazimiero parapija 
suruošė parapijos salėje scenos

NAUJA SAMBŪRIO 
VADOVYBE 
CHICAGOJE

Lietuvių Tautinių Korporaci
jų Sambūrio Valdyba Chicagoje 
pasiskirstė pareigomis sekančiai:

Gal daugelis nuoširdžių auko
tojų ir rėmėjų mano, kad pa
minklo statymo reikalas Brook- 
lyne jau pamirštas ir neįvyks. 
Tikrenybėj taip nėra. Po to, kai 
Komitetas išgavo iš New Yorko 
miesto Parkų Rūmų praeitą bir
želio mėnesį jau antrą pagerin
tą planą, taip vadinamą pamink
lą su vėliavos stiebu, reikalas 
pasitaisė.

Nors apie šį naują projektą 
jau buvo spaudoje pranešta, bet 
čia trumpai pakartosim kaip jis 
atrodys. Prie grindinio šešios 
ketvirtainės pėdos pločio, kiek 
siauresnis — keturių pėdų augš- 
čio paminklas, ant kurio bus su
žymėta lakūnų žygio užrašai. Iš 
šio pastato išeis 45 pėdų augš- 
čio plieninis stiebas, ant kurio 
bus iškelta Amerikos vėliava, o 
taipgi, norima, kad ir Lietuvos 
vėliava būtų galima iškelti gre
ta amerikoniškos, bent svarbiuo-

Šio sumanymo aptarimui Fon
do Komitetas per keletą posė
džių, kuriuose dalyvavo, prele- 
tas Jonas Balkūnas, Juozas Tys- 
liava, o iš naujakurių: V. Alks
ninis, inžinieriai — architektai: 
Vladas Svipas, Antanas Gudai
tis, Antanas Novickis, Kazys 
Krulikas ir kiti, šiuose susirin
kimuose kilo. įvairių minčių. 
Naujškūriai siūlė įsteigti gra
žų namą Dariaus Girėno atmin
čiai, bet toks pastatas kainuo
tų daug pinigų, kurių nei Fondo 
Komitetas, nei sumanytojai gal 
neturi.

Pagaliau, po visų išsikalbėji
mų, kovo 28 d. Piliečių Klubo 
salėje, nepaprastam susirinkime, 
kuriame atstovauta beveik visos 
Brooklyno srovinės draugijos, 18 
balsų už, 1 prięš ir vienam su
silaikius, užgirta minėtą pamink
lą statyti Litųanicos, aikštėje, 
Brooklyne. Prieš porą metų su- 

■ šauktoji .. draugijų konferenciją 
pasisakė už minėtą aikštę, kaip 

, tinkamą paminklui statyti ir pa
vedė komitetui, tai įvykdyti. .'

ir Stasio Šimkaus vardo choras 
suruošė North Star Auditorium 
platesnio masto koncertą su cho
ro krikštynomis ir šokiais.

• 'J

Stebėtina, kad viena ir ant
ra salės buvo pilnos publikos. 
Ir vienur ir kitur pavyko gerai. 
Pelno gauta gražaus.

Parapijoje dalyvavo daug se
nų išeivių, kiek mažokai nauja-

vicepirmininkas — Aleksandras 
Siliūnas, sekretorius — Vaclo
vas Mažeika, iždininkas — Jad
vyga Mačernienė, valdybos na
rys — Albinas Stiklakis.

Visais Sambūrio reikalais pra
šome kreiptis j valdybos pirmi
ninką Stasį švedą _ 1 6947 S.
Washtenaw Avė., Chicago 29, 
111. telef. PRospect 6-2807.

V. M.

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

Detroit, Mich.
L. Bulgarauskas, 
7313 Navy Avė.

VI. Pauža, 
9124 Quincy Avė.

Welland, Canada
Žukauskas Kazys 
287>/2 E. Main St.

Newark, New Jersey
A. S. Trečiokas, , 
' 314 Walput St.

New York-Brooklyne
Antanas Sodaitis, 

’• • 57-56, 63rd St.,
Maspeth, N. Y.

Omaha, Nebr,
J. Povilaitis, 

5617 So. 31 St.

Anglijoje , 
Dainora Daunoras 
49 Thornton Avė. 
Thurnham Green, 

London W. •4

Australijoje
Povilas Lukošiūnas,

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

Venecueloję
Antanas Diržys,

Avenida Aląyon No. 6
- Oeste 

Maracay, Edo, Aragua
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K. S. KARPIUS

TAFTAS IR LIETUVA

ohio senatorius Robert A. 
Ta!t.*iki šiol stipriausiai pasi
reiškęs Respublikonų partijoje 
prezidento pareigoms kandida
tes. savo sumanumu, gabumu ir 
dalykų pažinimu buvo vieninte
lis kongrese žmogus, kuris per
mali Roosevelto daromės užsie
nio politikoje klaidas, kurias 
vykdė ir Trumanas.

Taftas sustiprino Respubliko
nų partija savo drąsia vadovy
be ir turėjimu aiškių išvadų 
kiekvienu atveju, kaip tik tiedu 
prezidentai demokratai, norėjo: (]pnu 
visuomenei akis apdumti. Jis 
išjudino-visą šalį pažinti komu
nizmo .gręsiantį pavojų pačiai 
Amerikai.

Taftas nuo 1915 metų pradėjo1 grjmaj

OLANDIJOS KARALIENĖS 
VIZITAS

Jeigu istorija nebūtų taip kai- 
taliojusis, kaip iki šiol kaitalio
josi, neseniai Ameriką aplenku
si Olandijos karalienė Juliana 
būtų New . Yorke viešėjus kaip 
savo kolonijoje vakarų konti
nente, Manhattan salą, kurioje 

' susigrūdęs visas Necv Yorkas, 
apie 13 mylių ilgio ir pačioje pla

išiausioje dalyje tik 2 ir puse my- 
i lių pločio, 1626 metais Olandijos 
i pirmutinis gubernatorius Ame- 

lu j l ikos kontinente nupirko iš in- 
i už $25 ir ten prasidėjo 

I olandų kolonija, su miesteliu pa
vadintu Necv Amsterdam. Tai 
vyko apie tą laikotarpį kai Ame- 

Įrikon atplaukė pirmutiniai pil- 
........................ ;.............. —t....... -» .gumai iš Anglijos ir įsikūrė 

neigti UN tokiuose rėmuose, ko- jįįalll.(>jCi Massachusctts valsty- 
kiuose ta organizacija taikyta, bėję, prie Plymouth. 
neva pasaulinei taikai ir tautų 
susiklausymui vykdyti. Jis skel
bė tada ir dabar pakartoja, kad 
Rusijos komunizmas yra atkak
liai agresingas ir nesiskaitąs su 
jokiomis obligacijomis ir teisė
mis, ir kad Demokratų adminis
tracija tiksliai iškėlė Rusiją į 
dabartinę jos grėsmingą galybę.

Taftas savo knygoje, neseniai 
išleistoje, "Kodėl 
Trumano užsienio politikai”, .. 
žodžiu, lankydamas visą Ameri
ką, kur jis savo draugų įieško, 
skelbia: "Koncesijos padarytos 
Teherane. Jaltoje ir Potsdame 
ir po to mūsų politika Tolimuose 
Rytuose sustiprino ir pastatė 
Sovietų Rusiją į tokią poziciją, 
kurioje ji šiandien sudaro rimtą 
pavojų pačiai Amerikai. Tehe
rane, prezidentas Roosevelt lai
kėsi Stalino žavėjimo politikos, 
nei vienu atveju jam nepasiprie
šindamas. Matomai, jis manė, 
kad Stalinas pavirs angelu, jei
gu visos jo užgaidos bus paten
kintos.

aš priešingas] 
politikai”, ir

ir bendromis jėgomis paruošti iš 
tautos prieauglio, ateitininkija 
savo idėjomis, charakteriu 'ir 
tikslais visų pirma yra rekomen
duotina. .. (Iš Ateitininku šel
pimo Fondo atsišaukimo, Drau
gas, Nr. 95). “ ^—7

šis. kuklus atsišaukimėlis aiš
kiai parodo ko siekia broliai atei
tininkai. Taip jau yra gyvenime, 
kad tie, kurie daugiausia kalba 
apie kitų vadizmųs, patys tuo 
dar daugiau rūpinasi

į PRAVĖDINKIME SPAUDOS

Prel. Krupavičius paskelbė! 
Laiko redakcijai atvirą laišką, 
kurį persispausdino' Draugas.! 
Jame rašoma:

"Laiko Nr. 57 (1951. XII. 21 
d.) tilpo ats. gelt. Grigaliūno — 
Glovackio straipsnis "Kodėl mes 
sukilom prieš 25 metus?” Tame 
straipsnyje yra paliestas ir ma
no asmuo. Straipsnio autorius 
teigia, kad "vyriausieji sukilimo 
(gruodžio 17 d.', M. K.) organi
zatoriai ir vadai buvo prel. M. 
Krupačius ir A. Smetona, visi gi 
kiti buvo tik vykdytojai. Svei
kindami vienas kitą dėl pasise
kusio perversmo, M. Krupavičius 
su A. Smetona nuoširdžiai pasi
bučiavo ir tik dėl savo kuklumo 
M. Krupavičius nesutiko užimti 
respublikos prezidento posto, už
leisdamas jį Smetonai", šie tei
gimai nuo pradžios ligi pabaigos 
neatitinka tikrenybei. .Nei šito 
nei kito sukilimo nesu organi
zavęs su Smetona nesu bučiavę- 
sis ir prezidento vietos po kal
bamo perversmo man nieks ne
buvo siūlęs. Demokratinėse san
tvarkose jokių .revoliucijų ir 
perversmų neprileidžiu. Netikė
jau ir dabar netikiu, kad Lie
tuvai kalbamu laiku būtų gre- 
sęs bolševikų rimtas pavojus.

. Skaičiau ir skaitau, kad gruodžio 
, 17 d. perversmas Lietuvai pada

rė sunkiai pataisomų nuostolių 
, ir žalos. Dar kartą kategoringai 
. teigiu, kad prie to perversmo 

nesu prikišęs savo piršto, visi 
darytieji man pasiūlymai buvo 
atmesti. Tuo klausimu, jei leis 
laikas, žadu parašyti platesnių 
atsiminimų.” (Draugas, Nr. 93).

Tuo pačiu klausimu min. B.
K. Balutis taip pasakoja: 

”,.. ir pamačiau, kas mane 
nustebino; ten sėdėjo buvusieji 
Lietuvos Prezidentai Antanas 
Stulginskas ir Antanas Smetona 
su savo svarbiausiais patarėjais, 
krikščionių demokratų ir tauti
ninkų partijų šulais. Be to, ten 
buvo ir keletas augštų karinin
kų. šių partijų vadai ligi šiol, 
kaip žinojau, vengė sueiti ir kal
bėtis net visuomeniškuose pobū
viuose, o čia prie vieno stalo, 
bendrą "rodą” darė, it dideliau- 
si bičiuliai . . .” (Iš knygos "Ba
lutis”, 92 pusi.)

O Krikščionių demokratų or
ganas Rytas 1926 m. taip rašė:

"Atstovui M. Krupavičiui svei
kinant naujai išrinktąjį Prezi
dentą ir linkėjant jam Dievo pa
galbos, stiprybės, ištvermės ir 
ištiesus jam ranką, Ministeris 
Pirmininkas prof. A. Voldema
ras jų dviejų draugiškai suglau
stas rankas suspaudė savąja 
ranka, lyg simboliškai jungda
mas didžiam Tėvynės darbui jų 
asmenyse tautininkų ir krikš
čionių demokratų visuomenės, 
lyg suburdamas tas dvi tautiš
kąsias krašte jėgas viename pa
siryžime, kad taip gražiai jau 
įvyko ir, esame tikri, truks ir 
toliau didžiausiai Lietuvos gero
vei ir jos laisvei”. (Rytas, Nr. 
286, 1926. XII. 26 d.)

Nors prel. Krupavičius visa 
tai kategoriškai neigia, bet, vis 
dėlto, rankas spaudė ir "Dievo 
pagalbos”, anot Ryto, linkėjo...

KAM TIKĖT}?
PUSLAPIUS

"Spaudoje pravėdinkime mūsų 
periodinių leidinių puslapius. 
Jiiose pritvinko perdaug neapy- 

I kautos, pagiežos, suktų kaltini- 
I ntų. neteisybės ir partiško fana- 
liznio. Pakelkime spaudos kul
tūrini lygį...' Puoselėkime laik
raščiuose ir žurnaluose daugiau 
meilės lietuvio lietuviui ir atsi- 

, sakykime siperkimų, pravardžia- 
. vinių, įtarinėjimų. Vertinkime 

daugiau lietuviškąjį žodį ir raš- 
i tą. Nenuvertinkime ir taip sun- 
. kiai besilaikančios spaudos as- 
. meniška ir nepadoria polemika, 
. iškrypėliams priverkime duris...

(P. Rasimas, Neprikl. Lietuva, 
N r.

PARAMA STUDIJUOJANČIAM 
JAUNIMUI

17).

OFENZYVAI VESTI 
KADRAI...

”... nemažesnį skaičių suras
tume ir iš Lietuvos -universite
tų, kurie ten buvo globojami ir 
šelpiami ar tai valstybinėmis, ar 
tai korporacinėmis stipendijomis. 
Taigi, mūšų yra daug, kurie esa
me gavę paramą ir kurios tik
tai dėka įgijome aukštųjų moks
lų žinias, šiuo metu, daugumoj 
esame JAV, Kanadoj ar Austra
lijoj Ir iš mus nieks nereikalau
ja grąžinti skolų, nors norma- 

' liais laikais, būdami savoj tė
vynėj, turėtume jas atsilyginti. 

. Nemanau, kad reiktų primint, 

. jog šias skolas turėtume grąžin- 

. ti savo noru, ir kaip tik pade
dant dabar studijuojančiam jau
nimui...” (Akademikas, Ne- 
prikl. Lietuva, Nr. 17).

Vyt. Gedrimas

ATLYGINKI!' Už NUOŠIRDŲ TARNAVIMĄ

, Perrinkit

Micheal A"... Obalsis "Viską atnaujin- 
Kristuje” visu griežtumu ko

voja prieš visus skelbiamus bol
ševizmo ir kitų izmų obalsius. 
Apdairi ir toliau numatanti lie
tuvių tauta bendromis jėgomis 

j ruošiasi ofenzyvai prieš visokią 
j klastą, apgaulę ir korupciją.
Ofenzyvai vadovauti būtini yra 
kadrai, karininkai, tauta be va
dų yra pasmerkta sunykti ir. 
gražiausi obalsiai vėjais nuei
na ...

Anglams ir olandams toliau 
varžantis dėl jūrų valdymo ir 
kolonijas, anglai sumušė Olan
dija, ir 1667 metais pasirašant 
taiką, turėjo New Amsterdamą 
užleisti anglams. Jie pavadino tą 
miestelį New York. I’o 1776 re
voliucijos, virš 100 metų vėliau, 
britų kolonistai atsiskratę britų 
valdžios, pasiliko patys valdo? 
vai New Yorko ir kitų britų ko
lonijų, ir Ne\v Yorką išaugino 
didžiausiu pasaulyje miestu.

Bet karalienė Juliana aplankė 
dabartinę, naujesne olandų kolo
niją, Michigan valstybėje, netoli 
mūsų žinomo veikėjo Juozo J. 
Bačiūno korortų. Ten įsigyveno 
olandiečiai ūkininkai, kurie įsi
kūrė sau miestelį Holland vardu, 
ir ten augina, ir rengia savo me
tines tulpių iškilmes gegužės 
pradžioje, kada tulpės sužydi.

Kiek Į šiaurę, nuo tos olandie- 
čių kolonijos, kuri yra nepapras
tai didelė, tame pačiame Michi
gan ežero pakraštyje, apie va
landa laiko kelionės automobi
liu, apie 1910 m. įsikūrė ir lietu
vių ūkininkų kolonija. Ten lietu
viai buvo suvilioti — sutraukti 
spekuliantų žemės pardavėjų, 
pirko sau ūkes-žemės, ir jie iki 
šios dienos ten skursta, gal kai 
kurie ir prasigyveno, bet labai, 
retas. Geriausiai pasisekė, kiek 
žinoma, tai vienam lietuviui ūki
ninkui, kuris sėkmingai gamina 
lietuviškus sūrius ir juos įsuko 
į amerikiečių rinką, nes, pvz., 
(’levelando maisto sandėliai tą 
sūrį pristato j maisto krautuves.

Patys tie ūkininkai, kurie ten 
išsilaikė, skursta; jų vaikai tė
vus paliko senstančius, išsikėlė į 
didmiesčius dirbti; senieji pusė
tinai liko sukomunistinti, nuolat 
ten lankant bolševikams agen
tams.

Prieš kelis metus, Gulf Oil Co. 
pasiuntė ton Michigan sritin sa
vo geologinius inžinierius jieško- 
ti aliejaus-naftos šaltinių. Tarp 
kitų, ten buvo paskirtas ir lietu
vis inžinierius Edvardas Baltru
šaitis, iš Pittsburgho. Mano no
ras buvo, kad tas lietuvis inži
nierius atrastų toje lietuvių ko
lonijoje aliejaus, ir tuos lietu
vius nors tuo praturtintų, už jų 
ilgametį vargą. Bet nelaimė, 
Baltrušaitis ir jo štabas iš ten 
iškelti, nieko neradę.

"Jaltoje, Rooseveltas buvo jau 
ligonis, bet bendra politika, ku
rios laikytasi Teherane, buvo 
vykdoma ir Jaltoje. Harry Hop- 
kins ir Averell Harriman, kurie 
buvo prezidento Roosevelto ben
drininkai tose tarybose, matyt 
įsitikino, kad Rusija yra taiką 
mylinti šalis ...”

Apie Lietuvą

Kandidatas Taft yra vienati
nis amerikietis, aukštos pozici- 
jos visuomenininkas, kuris, iki 
šiol paminėjo Lietuvą ir Pabal
tijo valstybes', kaip Roosevelto 
pražūtingos politikos auką. Var
gu kitas kuris kandidatas, de
mokratas ir respublikonas, apie 
Pabaltijo valstybes prisimins, 
nes jiems tai yra užmirštas da
lykas. Jeigu bent, kai kandida
tai bus nominuoti, lietuvių dele
gacijoms apsilankius ir papra
šius, privačiai pasakys tą patį 
ką neseniai pasakė Trumanas: 
nuo dabar stengsimės Lietuvą 
užtarti. (Kaip?)

Taft toliau savo knygoje sako: 
"Potsdame, pirmą kartą pasireiš
kė nuožvalga dėl Sovietų gerų 
norų, ką pajuto ypatingai tuo
metinis valstybės sekretorius 
Byrnes. Tačiau Trumanas užgė
rė visas Jaltoje padarytas su
tartis ir užgynė Morgenthau pla
ną Vokietijai sunaikinti. Jis nu
ėjo net toliau”, pabrėžia Taftas, 
"kai kuriais Jaltos ■ sutarimų 
klausimais, Trumanas. galutinai 
užantspaudavo likimą Pabaltijo 
žmonių,. Lenkijos, Čekoslovaki
jos ir Balkanų, valstybių.”

Savo pastarose kalbose įvai
rini.še miestuose. Taftas yra pa- 
min. je- Pabaltijo valstybes'jų 
vaidais; l.ithuanią, Latvia, Es- 
tonia, nors ten nebuvo lietuvių 
klausytojų. To neišgįršitiš. lupų 
jokio kito, iki dabar kandidatū
ros jieškančio politikieriaus. 
Taft 'visada' stovėjo už panaiki- 
nitną Teherano ir Jaltos sutar
čių, bet to praverti -negalėjo dėl. 
neturėjimo kongrese pakanka
mai respublikonų.

PAŽVELGUS PRAEITIN

1896. geg. -5 — Jonas šliupas 
Nesv Yorke, leidžiąs "Lietuviš
ką Balsą”, iškėlė mintį įsteigti 
Amerikos Lietuvių - Susivieniji
mą.

1890, geg. 3 — Shenandoah, 
Pa., lenkai apvaikščiojo savo 
"gegužės 3 Konstitucijos dieną”, 
ir lietuviams, už atsisakymą jų. 
iškilmėje dalyvauti, skelbė 
"zdrajcom smierc!” (išdavi
kams mirtis).

1918, geg, 3 — Prezidentas 
\Vilspn priėmė abięjų lietuvių, 
tarybų delegacijas ir pareiškė 
pažadą remti Lietuvos nepriklau
somybės atšteigimą.

1919, bal, 30 — Pradėjo Ame
rikoje veikti garsūs Buoyro

ti

t
F E I G H A N
Jūsų 20-to distrikto

KONGROSMANAS
Tarnaująs 10-tus metus. Pa
tvirtink nutarimą. Darbo Or
ganizacijų ir Cuyahoga Coun- 
try Ųemocratic Executive Ko
miteto. Balsuokit už tą, kuris 
padėjo ir gynė jūsų reikalus.

Sveikų ir idealių žmonių va
dovybę mes turime ruošti ir ne
sustoti, atranką reikia sudaryti!

"publikacijos biuras” Lietuvos 
reikalams Amerikoje kelti. Ame
rikiečių spaudoje išplatino tūks
tančius straipsnių apie Lietuvą, 
ir kaštavo lietuviams apie'$60.- 
000. i ' . . .
t. 1919, geg. 1 — Lietuvių Pild. 
Komitetas VVashingtone išleido 
milijoną atvirukų su Lietuvos 
žemėlapiu.' • ■’

192b, geg. 7 — Chicagoje pa
liovė ėjęs dienraštis "Lietuva”, 
Redakcijos štabas, J. Gedminas, 
J. Laukis, I<. Gineitis išvažiavo 
Lietuvon.

1923, geg..4 — Europon išva
žiavo dainavimo ..mokytis lietu
vaitės E. Aušriūtė, M. Rakaus 
kaitė, I. Jankienė ir šoliūtė.’

t

Cleans Rūgs
Exclusive Jet99 
hlit the tirti t«me

X I MICHAEL A. FEIGHAN
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Sensational New universal

Better, Faster, Easler, Wth Ąlr Al o ne!

over *

MIOVtfYOU

NEW SUPER-TYPE VACUUM CLEANER•o Jus* Prese the Butfon

O And Throw Away the Psper Bag I

NO DUST BAGS, NO CANS, 
NO FILTERS TO EMPTY! 
Nothing to take apart, no heavy 
motor to remove, it’n the easiest 
cleaner in the world to empty.

Cleans everythlng better. 
faster, easlerl

The powerful Jet 99 motor cre»te» 
a »uper.«ucrion . . . half-vmilUon 
ęubic ioche* of »ir * minute... get» 
»11 the dirt thė firet time.

Here’s “Room-Eaty 
‘ Cleanlngl

The Jet 99 ne»er gete in your w*y, 
pi»ots ės you turo, gildės Irom 
rootn to room. Btlsnced for tįsy 
ctrryiog. Woo’t tip off mirt. >

A' specia! tooi for every floor to ceiling clean- 
ing task. Scratch-proof, mar-proof, they're 
easily attached to steėl wanda.

Afficrico’i Moit.CompUt* line of Home Cleontng Eąulpmnnt

SUOPIS FURNlTlJR p
6921 Wade Park Avė. Z - IAHDIRC. I1LM « CIARK. NIW BBITAIM. C9NM.



RKO Keith’s 105th
Balandžio 30 — gegužės 3 

dienos ”ROSE OF CIMARRON” 
su Jack Buetel, Mala Powers.

JONAS G.

SKULPT. VYTAUTAS 
RAULINAITIS DALYVAUJA 

PARODOJ

Clevelando meno muziejuje 
balandžio mėn. 30 d. atidaroma 
apžvalginė Clevelando dailininkų 
paroda. Ji tęsis ligi gegužės 
mėn. 8 d.

Parodoje dalyvauja skulpto
rius Vyt. Raulinaitis. Jo išsta
tyta dvi skulptūros: Miss Twiss 
Drill (metalas) ir Nukryžiuota
sis (riešuto medis).

P. J. KERSIS GRĮŽO Iš 
CALIFORNIJOS

. Dvi savaites praleidęs Cali- 
fomijoje į Clevelandą atgal su- 

' grįžo senas Dirvos skaitytojas ir 
biznierius P. J. Kersis.

SUSIPAŽINIMO PIKNIKAS

L.R.K.S.A. 8-oji kuopa Cleve
lande ruošia senųjų ir naujai 
atvykusiųjų lietuvių susipažini
mo pikniką. Jis įvyks gegužės 
mėn. 3 d. (šeštadienį) 7 vai. va
kare, 7407 Lawinview Avė. (p. 
šaukevičiaus name į sodelyje). 
Eiti iš Addison Rd. arba iš 71 
gatvės.

Piknike šeimininkės svečius 
vaišins karktomis, lietuviškomis 
bulvinėmis ir kruopinėmis deš
romis, lietuviškais sūriais, kava 
ir kitais gėrimais.

Kvietimai gaunami pas kuo
pos narius arba įeinant į pikni
ką.

Rengėjai visus maloniai kvie
čia apsilankyti.

Patark ir kaimynui, 
kad prenumeruotų 

DIRVĄ

NO BETTER
TERMS

Lietuvis 
Namų Maliavotojas

Popieriuotojas
Apkainavimas ar patari
mas reikale jūsų namo 
pagražinimo suteikiama 

nemokamai.

495 East 123rd St.
Telef.: POtomac 1-6899

• ■ . . < •

Scena š DAINAVOS ANSAMBLIO muzikinio pastatymo "NEMUNAS ŽYDI", kurį clevelandiejiai 
matys WHK Radio stoty, gegužės 17 d., šeštadienį, 7:30 v. v.

LOANS TO 
REPAIR, MAINTAIN, 
MODERNIZE YOUR HOME 
OR BUSINESS PROPERTY

SLA KONCERTAS
SLA 14 ir 136 kuopos gegužės 

mėn. 4 d. 6 vai. vakare, Lietuvių 
salėje rengia koncertą. Progra
mą išpildys Alfonso Mikulskio 
vadovaujamas vyrų choras. Po 
koncerto bus šokiai, šokiams 
grieš gera muzika.

Į koncertą ir šokius kviečiami 
visi SLA nariai ir visi Clevelan
do lietuviai. Pelnas skiriamas 
SLA seimui, kuris Clevelande 
prasidės liepos 7 d. ir tęsis pen
kias dienas.

Į koncertą ir šokius įėjimas 
kaštuoja $1.00, gi tik į šokius 
50 centų.

VESTUVĖS
Šeštadienį 9. vai. 30 min. šv. 

Jurgio bažnyčioje susituokia 
Amerikos lietuvaitė Magdalena 
Samsonaitė, Vyčių kuopos veikė
ja, su čiurlioniečiu Aleksandru 
Liutkum. Abu jaunuoliai yra ak
tyvūs kultūrininkai, dalyvauja 
choruose, vaidinimuose ir lietu
viškose organizacijose. Magda
lena kalba ir rašo gražiai lietu
viškai. Linkime laimingo vedy
binio gyvenimo ir gausios lietu
viškos šeimos.

SKAUTŲ RĖMĖJŲ VAKARAS
S

Paskutinis prieš vasaros 
piknikus vakaras įvyks gegužės 
mėn. 25 d. Jį rengia skautų rė
mėjų komitetas. Vakaras įvyks 
Lietuvių salėje. Skautai išpildys 
įvairią ir įdomią programą. Visi 
clevelandiečiai kviečiami į 
karą atsilankyti ir skautus 
remti.

MICHAEL A. FEIGHAN 
VISADA GINĖ LIETUVOS 

REIKALUS
‘ J P ■<

Kongresifiąniis Michaef-. A. 
Feighan visada ginė Lietuvos 
reikalus Kongrese. Jis vieninte
lis iš 435 Kongreso narių, kuris 
ginė Lietuvos reikalus tada, kai 
Rusai okupavo Lietuvą ir skel
bė "rinkimus”, klastodami tei
sybę. Visi lietuviai turėtų jį 
paremti dabar ir išrinkti į Kon
gresą.

BALIUS TARPT. INSTITUTE
Clevelando Tarptautinis Insti

tutas šeštadienį, gegužės 3 d., 
8 vai- vak., Public Hali balių sa
lėje rengia didelį tautinių kos
tiumų vakarą. Bus bufietas, šo
kiai ir kitos linksmybės. Lietu
viai kviečiami šiame vakare da- 
Jyviutį. Bilietai gaunami Dirvos 
redakcijoje, kainos: su tauti
niais kostiumais — 60 c., be 
kostiumų — $1.20.

BILIETAI Į DAINAVOS 
ANSAMBLĮ

gaunami: SPAUDOS KIOSKE 
sekmadieniais šv. Jurgio para
pijos salėje nuo 10 vai. iki 1 vai.; 
DIRVOJE; P. P. MULIOLIO 
įstaigoje ir pas platintojus.

Rezervavimo reikalu skambin
ti

UT 1-6475 — p. Golšanskiai 
HE 1-8423 — p. Palubinskai

SERdA J. BRAZIS

Jonas Brazis, senesnės Cleve
lando lietuvių kartos veikėjas ir 
biznierius, ilgesnį laiką sirgęs 
pereitą" savaitę turėjo dvi sun
kias operacijas. Guli Huron Rd. 
ligoninėje. Jo drabužių siuvyklą 
ir krautuves tvarko du sūnūs — 
Jonas ir Jurgis Braziai.

SKAUTĖS RENGIA POBCVĮ
Clevelando akademinis skau

čių - skautų sąmbūris gegužės 
mėn. 10 d., Colonial Gardelis sa
lėje (1960 East 79 St.) rengia 
Midučio ir Ragaišio pobūvį. Po
būvio pradžia 8 vai. vakaro.

SEKMADIENI, GEGUŽES 4 D

12 valandą (durys atdaros I 1 valandą)
LIETUVIŲ SALĖJE, 6835 SUPERIOR AVĖ., ĮVYKSTA

DIDELIS MITINGAS
KALBĖS

Senatorius Robertas Taftas

Frances P. Bolton

J. B. Mullaney

IŠ LIETUVIŲ

Julius Smetona

Dainuos A. Mikulskio vadovaujamas 
Čiurlioniės vyrų choras

RENGIA: AMERIKOS LIETUVIŲ POLITINIS
• £ ‘ •: ė:.-,' ' • ■ ■ .

klubas

ĮĖJIMAS • NEMOKAMAS.

f------------- -----------------------Y
IŠTIKUS GAISRO 

NELAIMEI
Kada jūsų namai arba ra

kandai tampa sunaikinti arba 
sugadinti ugnies, kreipkitės į 
P. J. KERŠIS, dėl apkainavi- 
mo, ko visada reikalauja 
Iraudos kompanijos pirm, 
gu išmoka už nuostolius.

P. J. KERŠIS
609-12 Society for Saving

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

ap- 
ne-

PARDUODAMAS NAMAS
8 kambarių namas vienai šei

mynai. Keturi miegamieji ir vo- 
o„ . ... c . s nia viršuj. Apačioj trys kamba-86, Painesville. $13 500 Sutari virtuvė pilnaa r g Ga.
pasimatymo mką šaukite CHjso šndymas Namaa Dibble Ay. 
1-8390 nuo 11 iki 3 al." 1i Kreiptis: EX 1-0049. 
paukščių ar zebankscių ukiui 10 
akrų žemės.

NAMAS IR CKIS

Modernus 7 kambarių mūrinis' 
namas, 4 miegamieji. Prie Route

Bld.

va- 
pa-

RAY T. MILLER, JR.
Ray T. Miller yra 73 divizijos 

seržantas. Jis yra baigęs Notre 
Dame universitetą ir dabar dar 
studijuoja įstatymus IVestern 
Reserve universitete. Jis kvie
čia visus domėtis rinkimais ir jį 
paremti.

PARDUODAMA

Turimas leidimas — D-l, D-2, 
C-2. Gerai veikiantis biznis. Ide
alus lietuviškai kalbantiems as
menims.

EN 1-8862

IŠNOMUOJAMAS KAMBARYS

PAVASARIS-VEIKIMO LAIKAS!
Seniausias ir gražiausiai ilius 
truotas lietuviškos minties žur

nalas.

MARGUTIS
įsteigė kompozitorius

A. VANAGAITIS

IŠNOMŲOJAMI KAMBARIAI
Du kambariai su baldais. Ga

lima naudotis įrT virtpve. Kreip
tis:Tef. S5V 1-4920; 8001 White- 
thorn Avė.

Vienam arba dviem asmenims 
išnomuojamas kambarys. Gali
ma ir su maistu. Darbo dienomis 
teirautis nuo 8.3Q vakaro, HE 
1-8516.

f----- - ----------------------------------- -—

PARDUODAMAS NAMAS
Namas trims šeimynoms, du 

garažai, gaso šildymas. Kreiptis 
šeštadieniais, sekmadieniais ir 
pirmadieniais: 7013 Withney, 
telef. HE 1-7929.

REIKALINGA ŠEIMININKĖ
Trijų suaugusių asmenų šei

mai reikalinga savistovi šeimi
ninkė. Kreiptis telef. IVIlIoughby 
2-2905, arba j ofisą Clevelande, 
UL 1-1100 (Mr. Paxman).

IŠNOMUOJAMAS KAMBARYS
Vienam arba dviems asmenims 

išnomuojamas kambarys. Gali 
naudotis visais patogumais.

Kreiptis, 1375 E. 82 St.. (19)

BALSUOKITE UŽ

Jauną, pajėgu ir energingą 
RAY T.

Valstybės atstovą
• Patvirtintas Cuyahogos 
Country Demokratic Execu- 

tive Komiteto.
Priešrinkiminiai balsavimai 
antradienį, gegužės 6, 1952.

Kaina metams $3.00 
Susipažinti siunčiamas 

dovanai.
6755 So. \Vestern Avė

Chicago 36, III.

KODĖL MOKĖTI DAUGIAU Už JŪSŲ

Pirmos Komunijos fotografijas?
Jūs galit gauti nuolaidą

EAST 79th STUDIJOJ
r (T197 E. 79 St.)

Lietuvis savininkas

Telf. HE 1-3535 ir EX 1-6716

Atidaryta visą dieną. Sekmadieniais nuo 9 vai. iki 4 vai. 
Tik trečiadieniais po pietų uždaryta. Atsineškit šį skelbi

mą ir gausit nuolaidą

JEI TIK NORI LINKSMAI PRALEISTI LAIKĄ

ATEIK Į LIETUVIŲ SVETAINĘ
čia kiekvieną penktadienį grojant R. Gilio kapelai,

VYKSTA LINKSMI ŠOKIAI.
VISUS KVIEČIA

Amerikos Lietuviu Piliečiu Klubas

BALSUOKITE UŽ
WILBUR H. BREWER

Kandidatas j
VALSTYBĖS ATSTOVUS

Rešpublikonų tikėtas
PRIEŠRINKIMINIAI BALSAVIMAI GEGUŽĖS 6, 1952

PAJĖGUS ADVOKATAS
Kvalifikuotas ir pasiruošęs atstovauti visus, neskiriant ę- 

rasės, spalvos ar tikėjimo. (18)

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

Laikrodžių taisymas. Brangenybės. Įvairus dovanų 
pasirinkimas.

700? Superior Avė. Greta Ezella Theatre
Telef.:'EX 1-3969. Bute: WA 1-2354

Pavasaris — naujų sumanymų ir veikimo laikas. 
Laikas statyti naujus namus, taisyti ar pagražinti.

Tuose sumanymuose visad atsiranda piniginis rei
kalas. Lietuvių Banke, norint tuos sumanymus įgyvendinti, 
gailina daug atsiekti. Bankas per daug metų įsigijo didelį 
patyrimą ir jums gali visada padėti.

Taupymas yra Federal Insurance Corp. — JAV val
džios saugumo užtikrintas — kiėviena knygutė iki $10.000.

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

THE SUPERIOR SAVINGS 
AND LOAN ASS’N. ;

6712 Superior Avė. HE 1-2498
Cleveland, Ohio

Patobulinkit SAVO NAMUS 
vartodami M O N C R I E F

ŠILDYMO ir ORO VĖSINIMO SISTEMĄ

T,HĘ- HENRY F U R N ĄC E CO., Medina, Ohio

P J KERSIS
609-12 Society for Savings Bldg.—Cleveland, Ohio

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

kitės j mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai
riuose apdraudos-irisurance reikaluose.

Sutaisau paskolas pirmo moigeėio. Patarnavimas Ir išpildymas 
garantuojama. Kreipkitės j mane telefonu arba asmeniškai.

Pilnai padengta apdrauda UTah 1-4515

WM. DFBBS PAINTING CO.
W.M. DEBESIS

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

W5IIMis FraerJ Home
Valdžios pripažinta laidotuvių direktorė 

Aldona IVilkelis - Wlrby
Pilnas laidotuvių patarnavimas

—HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS—

SUPERIOR AVĖ, HEnderson 1-9292

JAKUBS A SON
FUNERAL P9ME

Vėsinamas oras Jūsų Įtogumui

\ Della E. Jakubs & IVilunm J. Jakubs <, .
Licenšijuoti laidotuvių direktoriai ir balsatnųotpjai"

• .25 metai simpatingo ,įr rimto patarnąvitpą . . -
6621 Edna Avenue ENdicott 1-1763



A. DIRŽYS

Motina - lietuvybės ugdytoja

IŠ MEILĖS KALTINU

Šią garbingą prievolę lietuvių 
delegacija atliko visu savo šir
dingumu ir mokėjimu. Bet tuo

"i 
r

ir administracijos adresas — DIRVA, 6820 Superior Avenue, Cleveland 3, Ohio.—Telefonas: ENdicott 
1-1486. Redaktorius Balys GAIDŽIŪNAS (buto telefonas: GArfield 1-7406).

Motina — lietuvybės ugdytoja 
Mums visiems gerai žinoma, 

ktttl ilgais euristinės

★ ★★- 
THE FIELD Trylika lietuvių delegacija Venezuelos prezidentūroj. Kiek Venezuęloje yra 

lietuvių? Tautos Fondo rėmėjai. Literatūros premija. Nemiega ant laurų

i 
i 
i

veik pastebi, kad mūsų jaunoji kad išeivijoje Motinos Dienos 
karta atsidūrė-ant labai slidaus minėjimas įgauna kitą prasmę. 

Rusijos kelio, čia nėra tos užuvėjos, tos Ankščiau Motinos Dieną pakako 
priespaudos metais, lietuvė mo- ' aplinkui srovenančios lietuviš- prisiminti motinos 
tina prie dūzgančio ratelio, di- kos šilumos, kokia buvo juntama 

.džiausiu atsidavimu ir ryžtumu, j gimtajame krašte. Todėl lietuvės 
Jš-elementcriaus, o vėliau iš mal- motinos išeivijoje, budėjimas lie- 
daknygės mokydama savo vai
kus gimtosios kalbos, sugebėjo 
išsaugoti lietuvybę. Nūdien, lie- i 
tuviams išsibarčiusiems po visus 
pasaulio kontinentus, darosi 
daug prasmingesnė ir supranta
mesnė ta priespaudos praeitis. 
Gyvendami Lietuvoje, mes ne- 
numatėme tų pvaojų lietuvybei, 
kokie šiandien pajuntami. Gy
vieji faktai rodo, kad daugelis 
lietuvių jaunuolių nemoka gim
tosios tėvų kalbos ir tuo pačiu 
nutolo nuo lietuvių tautos ka
mieno.

Lietuvoje gegužės mėn. pra
džioje iškilmingai švęsdavome 
Motinos Dieną. Vadinasi, ati- 
duodavome lietuviai motinai pa
garbą už jos budėjimą lietuvy
bės išlaikyme. Lenkėm prieš mo
tinas galvas ir bučiavome ju 
raukšlėtus veidus, dėkodami 
joms už nemigo naktis ir pa
keltus vargus. Deja, neilgai tas 
tęsėsi: atėjęs okupantas — bol
ševikas pamynė po kojų visas 
mūsų šventas tradicijas ,o mus 
žiaurus likimas išblaškė..po pla
tųjį pasaulį. Kiek tuomet mo
tinos pergyveno kančių, ir kiek 
išlėjo ašarų, kai jų vaikus NKVD 
grobė iš namų ir vežė į Sibiro 
taigas ...

Šiandien, išveivijoje, lietuvės 
Motinos Dienos minėjimas tu
rėtų būti ruošiamas dar su di
desniu atsidėjimu ir ryžtumu. 
Galima drąsiai sakyti, kad bū- ' 
simoji Lietuva bus tokia, kokia 
bus lietuvė motina, kokia bus Į 
lietuviškoji šeima. Anais prie
spaudos laikais, motina vogčio
mis sukdama ratelį savo vaikus 
mokė skaityti ir mylėti gimtąjį 
kraštą. Tuo būdu jos vedė savo 
vaikus j lietuvišką kelią.

Bolševikams okupavus Lietu
vą, daugelis motinų paliko gim
tojo krašto sargyboje; daugelis 
jų už tą budėjimą ištremtos į 
Sibirą, o be to, daugelis atsidūrė

tuvybės ugdyme ; r.a taoai aktu
alus, ir r 'lim- teigti, jog būsi- 
mon Lietuvon grįš tiek lietuviškų 
atžalų, kiek bus lietuvių motinų. 
Tačiau nepaslaptis, kad atsiran
da ir tokių lietuvių "patriotų”, 
kurie per 2-3 metus jau susku
bo savo vaikus "suamerikonin- 
ti”.

Baigdamas noriu pažymėti,
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Iki šiol visi lietuviai žurnalis
tai Venezueloje rašė, kad Vene- 
zueloje lietuvių yra 2000. Kiti, 
pagauti pasididžiavimo nuotai
kos, pakeldavo tą skaičių net iki. 
3000. Sakytum, žmogus būtų tas 
pats kas ir pinigas. Pasakysi 
skaičių didesnį — bus daugiau 
garbės!Pasakyti skaičių kuk
lesnį bet teisingą — nepatogu, 
gėda...

Tebūna leista , man tapti pio
nierium ir, perlipus per iškreip- 

• ; tai suprastus nepatogumus ir
vaidmenį gėdas, tarti vieną kartą nuošir- 

praeit.vje. Dabar gi tenka rinitai dą įjesoa žodį, kad Venezueloje
susirūpinti dėl dabarties ir atei
ties. Visiems pakankamai aišku, 
kiti darbai, kiti rūpesčiai lietu
vę motiną slegia. Ji dažnai už
imta ištisas dienas darbovietė
je. Grįžus iš darbo reikia didelių 
pastangų prisiversti atsidėtį ir 
lietuvės motinos pareigoms. Bet 
kokioj aukštumoj šią misiją lie
tuvė motina atliks, tokia- bus 
mūsų jaunoji ir būsimoji kartą.

Jonas Miškinis

Dr. A. Juškai trumpas kunigo nedaktaro žodis

Dr. A. Juška "Draugo” dien- toriui, kaip nelengva patekti į 
raštyje, balandžio mėnesio 22 daugumą minimų organizacijų, 
dieną, savo straipsnyje "Iš Mei
lės Kaltinu", priekaištauja lie
tuviui tremtiniui, dėl nerangu
mo priklausyti prie lietuviškos 
parapijos, bei esamų organizaci
ją-

Autorius teigia, kad per N.C. 
W.C. yra atvykę 24 tūkstančiai 
lietuvių. Tiek turėtų būti ir nau
jų parapijonų! Negalėčiau teig
ti, kad visi lietuviai' tremtiniui 
atvykę per N.C’AV.C. organiza
cija jau yra katalikai, kaip ly
giai nenustojom būti katalikais, 
kurie atvykom ir per kitas šal
pos organizacijas. Autorius ge
rai žino, kad ir dauguma kunigų, 
kurie stovyklose savo ganomuo
sius "rūšiavom” N. C. W. C. or
ganizacijai, patys daugumoje at
vykom per kitas organizacijas.

Gražu, kad autorius sielojasi 
ir užgiriu senuką, kuris prieš 
45 metus yra atvykęs iš Žemai
tijos į Chicagą ir sielojasi lie
tuvių tremtinių įtraukimu į or
ganizacinį darbą.

Tačiau liūdna, kad autorius 
nemato ir negirdi esminiai tai
sytinų dalykų, kurie lietuvį 
tremtinį šalina.

vl„., <<VO1UUIC Toje pat Chicagoje, lietuviš- 
motinų benamiškoj padėtyje. I kos Parapijos vadovas ir prela- 
Tačiau, kur jos, lietuvės moti-Įtas- įleidžia tremtinių vaikams 
nos bebūtų, visur jas lydi tas 
pats rūpestis ir pareiga: kad jų 
vaikai lietuviškai kalbėtų, kad 
neužmirštų gimtosios motinos 
kalbos, kad motinos išmokytais 
žodžiais bažnyčioje melstųsi.

Todėl suprasdami motinos 
meilę ir sunkias pareigas, turi
me visur ir visuomet, o ypač 
Motinos Dieną nulenkti galvas 
prieš savo motinas. Gyvendami 
svetur, daugumas nežinome sa
vo motinų likimo. Bet mūsų min
tims keliai yra atviri nuskristi 
į Tėvynę, į Sibiro taigas ir ten ' 
surasti motinas. Jei nerasime 
jų gyvų, s _. .
suklupsime prie jų maldai. , 

Tad minėdami Motinos Dieną 
nušigrąžkime valandėlei nuo 
žiauraus gyvenimo ir nuo kas- 
dienįnų reikalų, prisiminkim kas 
gi mus išmokė tarti pirmuosius 
lietuviškus žodžjųs? Kas šian
dien Tėvynėje pražiūri akis be- 

. laukdamas savo vaikų sugrįž
tant? Kas rūpinasi partizanų 
maitinimu? Kas slaptai eina‘į 
bažnyčią pasimelsti už vaikų li
kimą? Kas pirmas mini vardus, 
matydama prie stalo tuščias vie- ■ 

’ tas? MOTINA.
Patekę svietur sutikome dide-

■ Iių netikėtumų.

ne tik jau "apsigimusiais va
dais, prezidentais”, bet ir eili
niais nariais. Dažniausiai visa
galis "bosas” žiūri ne tik besą
lyginio paklusnumo, bet ir in
formacijų iš šalies. Kartais ne
galima patekti ir eiliniu orga
nizacijos nariu, jei tavo gimi
naitis skaito tautišką spaudą.

Pirma iš meilės kaltinkim 
tuos, kurie bažnyčiose iš sakyk
lų, mokykloje ir net organizaci
jų sambūriuose bei susirinki
muose užgaulioja, įžeidinėja ir. 
savo netolerencija atstumia lie-' 
tuvį tremtinį.

Dirvos skaitytojas ruomenėš atomėlį ir

lietuvių niekad nėra buvę dau
giau, taip pat jų ir dabar nėra 
daugiau negu 1200 asmenų, 
įskaitant į tą skaičių pačių pa
skutinių dienų naujagimius ir 
jau net kapuose gulinčius.

Oficialioji šio krašto Imigra
cijos įstaigos statistika nepri
skaito lietuvių net iki 1000. 
Tačiau su šios įstaigos statisti
ka taip pat reikia būti atsar
giam, kaip ir su mūsų žurnalis
tais. Vieni per įgimtą klaidų da
rymą — ypač skaičiuose — da
vinius mažina, kaip kad antrieji 
nekaltai padidina.

Tuo būdu, turbūt visi sutik
sim, kad Venezuelos lietuvių 
bendruomenė — tėra tik atomė- 
lis viso pasaulio lietuvių bend
ruomenėje.

Kai dabartinis laikas yra pa
ženklintas atomu ir kai pasau
lio didžiuma kamuojasi apie tą 
mažą padarėlį kruopščiai triūs
dama, kad tik išgavus iš jo tur
tą — jėgą, nepaliko nuošali nuo 
tos ligos nė Venezuelos lietuvių 
bendruomenė. Ir ji sumanė ir 
pasiryžo, skaldyti savo atomėl;, 
tikriau pasakius, ryžosi bandy
mams suskaldyti pačią save tik 
jau, gink Dieve, ne beprasmiam 
savęs sunaikinimui, o tam kad 
išduoti jėgą, energiją ...

Pirmasis Venezuelos lietuvių 
bandymas suskaldyti šios bend- 

išgauti

SAUVALĖ ELTOJE

Visas šios delegacijos svečia-—J 
vimasis Prezidentūroje praėji^ 
sklandžiai ir maloniai, Ta pačia 
proga Ponui Prezidentui Dr. Ger- 
man Suarez Flamerich buvo pa
dovanota Verexo knyga "Litua- 
nia Entre Fuėgo Cruzado (Lie
tuva tarp Kryžminės Ugnies) ir ■ 
V. Augustino "Lithuania My 
Country”.

Dr. Manuel Vicente Tinoco — 
Prezidento Kanceliarijos direk
torius, kuris Prezidento vardu 
šią lietuvių delegaciją ‘priėmė, 
padėkojo lietuviams už sveiki
nimus ir pareikštus linkėjimus. 
Jis pareiškė, esąs maloniai nu- j 
stebintas gražiu lietuvių papro-s 
čiu, kad mes atėjom pasveikin
ti Poną Prezidentą, Vyriausybę 

. ... ir visą Venezuelos Tautą tokios
kuri Venezuelai yra lygiai taip brangios Venezuelai dienos pro- 

|Pat brangi, kaip lietuviams Va- a Toliau kalbėjo: jūs lietu- 
Į sano 16-qji, tai delegacija pir-i vįUSj ka;p jr kjįU8 pabaltiečius, 
.moję eilėje širdingai sveikino Į me8 labai vertinnme 6iame kraS. 
I Poną Venezuelos Prezidentą, o. te Malonėkite pasikviesti įVe- 
: i?..“Krne.nuj®,Jr '',iSl..Ve!ieZy®l0Sinei':uel4 ir daugiau, ko daugiau-.

j.,į mc, »“u-|Sjn savo tautiečių. Jūsų sveiki
mą ir visiems linkėjo asmeniškos Įnimus ir Jūsu prašymą aS per. 
gerovės. Venezuelai linkėjo, kad duosiu Ponui Pre7.identui tuč 
ji amžiais žydėtų pasaulio tautų tuojau Tačiau> jau ir ank8to 
tnT ~ »aliu pasakyti, kad Vene-

zuela, bendradarbiaudama Jung
tinių Tautų Organizacijoje ir 
Pan-Amerikos Organizacijoj e, 
Jūsų prašymo prasme gali daug 
padėti. Aš tikiu, kad ir padės. 

(Taip kad sujungtomis demokra- 
Prašymą. (tiško pasaulio jėgomis, aš tikiu, 

ir Jūsų tėvynė laisvę atgaus.
o__ _____ ___  _________ Vizitas, užtrukęs gerą pusva-
reprezentantus tarptautini a m e*'aadį, pasibaigė visiems delega-

nukreipta visa atomėlio energi
ja į aukščiausią Venezuelos Res- 

, publikos magistratūrą — Pre- 
energiją buvo nukreiptas j pir- zidentūrą. ;
mą bombą, kuri turėtų būti nu-| š. m. balandžio 14 d. 4 vai. p. 
mesta į mūsų Tautos Fondą. Kai p. lietuvių delegacija, susidedan- 
tai buvo padaryta, tai pats Tau
tos Fondo valdytojas per ELTĄ 
mums pranešė, jog 1951 metais 
Venezuelos lietuvių bendruome
nė paaukojo Tautos Fondui dau
giau, negu visa kita Pietų Ame
rika, paėmus ją visą'kartu.

Po tokių pasekmių dar ir šian
dien Venezuelos lietuviai negali 
suprasti, kodėl taip pigiai pasi
davė tokie du dideli veteranai 
— Argentinos ir Brazilijos bend
ruomenės, kuriuos atomėliafs 
pavadinti būtų įžeidimas. Juk ( Vyriausybę bei Venezuelos Tau-1 
jos — tikri atomai!

Antras, pagerintu metodą ir 
geresniu vietos sąlygų ištirimu 
paremtas, bandymas sukūrė di
desnio tipo bombą, kuri netikė
tai buvo mesta į pasaulio lietu
vių rašytojų vandenynus. 1951 
metų Literatūros premijos spro- dar nebūtų buvę padaryta vis- 
gimas nušvietė mūsų rašytojų kas išbaigtai. Lietuviai, pirmą 
pasaulio berybes ir, pagal ge- kartą ateidami į Venezuelos Pre- 
riaųsius pačių rašytojų eksper-(zidentūrą, atsinešė )
‘ • Buvo kreiptasi j Poną Preziden-'

tą, kad jis savo autoritetu su-l 
gestijonuotų visus Venezuelos;

2. Kovo. 12 d. Vliko pirminin
kas parašė IT Valdytojui tokį 
įsakymą:

"Šiame Eltos numeryje pra-

ti iš 13 asmenų, "prasiveržė” ir 
Prezidentūroje buvo priimta ir 
išklausyta.

Kadangi šios lietuvių delega
cijos vizitas išpuolė prieš pat 
Venezuelos Nepriklausomybės 
paskelbimo dieną, 19 Balandžio,

susirinkti į parapijos salę. Su 
ašarom prašančioms motinoms, 
šis garbus ponas atkerta tele
fonu : "Parapinės salės ne trem
tinių vaikams statytos". Auto- 

jriaus ir minimo senuko nejaudi- 
' na, kaip vienuolė drasko moki
nių akivaizdoje, tėvų laiškus, 
bei prašymus. Miela ir objekty
vu būtų, jei pirma tame pat 
laikraštyje "Draugę” autoriaus 
būtų tilpęs straipsnis, ginantis 
lietuvį tremtinį, kad prie lietu
viškos bažnyčios durų, lietuvis 
katalikas būtų saugus ir ne
stumdomas ir jam nereikėtų 

surasime" j'u kapuš ’i'r ,jieškoti Nuojautos kitur.
Gerai žinoma ir straipsnio au-,

"Draugas” su "Darbininku”, tu, kai tas protokolas dar ne
atrodo, stengiasi vist.iek kiekvie- buvo patvirtintas,, nes tame dai
ną savaitę paskelbti po kokią kotarpyje nebuvo kito Vliko po- 
nors "sensaciją” iš Vliko padan- ( sėdžio. 
gės. Kartą buvo paskelbta, kad 
Vilkas nutarė pertvarkyti Eltos 
statutą ir pavesti ją prižiūrėti 
pačiam Vliko pirmininkui, kad 
neįvyktų daugiau tokių sauva-
liškų pasielgimų, kaip neseniai šau patalpinti tokią žinią: — 
įvykę su vienu pranešimu. Tos Vilkas nutarė pavesti Vliko pir- 
"sauvalės” kaltininkas, žinoma, mininkui M. Krupavičiui tartis 
nurodomas IT Valdytojas T. ši- su diplomatų Įgaliotiniu Min. St. 
diškis, kuris paskelbęs iškreiptą Lozoraičiu bendradarbiavimo 
žinią. ’ reikalu. Pirmininkui tartis duo-

Atskirai galbūt bus galima ta teisė laisvai — carte blan- 
pranešti, kaip iš tikrųjų yra su che — ir pasirinkti talkon 
tuo statuto pertvarkymu ir prie-1 tokius žmones, kuriuos jis pats 
žiūros įsteigimu. Tuo tarpu, jei, ras reikalinga”, 
jau tas klausimas iškeltas, pra-j 
vartų bus paduoti šiuos faktus:! 
L Eltos Nr. 4/115 buvo paduota 
tokia žinia: ”Vlikas pavedė savo 
pirmininkui rištis su min. St. Į 
Lozoraičiu ir išsiaiškinti bendra-' 
darbiavimo galimybes, laikantis 
pasirašytojo Reutlingeno sutari- į 
ma”.

žinia parašyta pagal Vliko po
sėdžio protokolą, tačiau tuo me-

Kiekvienas be-

3. Į tą įsakymą IT Valdytojas 
' atsakė irgi raštu: "Kai Vilkas
tokį nutarimą padarys — mie- 

I lai jį talpinsiu”.
4. Artimiausiame Vliko posė- 

i dyje buvo aiškinamas klausi- 
, mas, koks gi iš tikrųjų buvo 
■ Vliko nutarimas vasario 24 d.
I dėl įgaliojimų pirmininkui kai-! 
bėtis ,su min. Lozoraičiu: ar, 
toks, kaip užprotokoluotas ir pa-! 
skelbtas Eltoje, ar toks, kokį 
paskelbti reikalauja pats pir
mininkas. Penki nariai tvirtino, 
kad užrašyta ir paskelbta taip,, 
kaip vasario 24 nutarta, kiti 
Įienki tvirtino, kad. nutarimas 
buvo (ar turėjo būti), kaip pir
mininkas sako. Penki prieš pen
kis — vienintelė išeitis: skaity
ti, kad vasario 24 dieną jokio 
nutarimo .tuo reikalu nepadary
tą ir tą klausimą iš protokolo 
visai išbraukti... *

Dabar, jei kas netingi, gali 
spręsti galvosūkį, kas- čia "sau
valiavo

tus — Benediktą Babrauską ir 
Pulgį Andriušį — girdi, šis Li
teratūrinės premijos paskyrimas 
pirmą kartą mūsų literatūros is
torijoje praėjo pasigėrėtinai 
gražiai.

Jei šį antrąjį atomėlio bandy
mą galima ' būtų palyginti su 
tarptautiniais atominės energi
jos pasiekimais, tai Venezuelos 
lietuvių bendruomenės atomėlio 
energija, sutelkta į Literatūrinės 
premijos bombą, turbūt,'jau ga
lėtų prilygti hydrogeninei bom
bai, kurią pagaminti 1951 
tais buvę davęs įsakymą 
ponas Trumanas.

Išėjo tačiau taip, kad 
’rrumano ir pavaldinius ir'mok
slininkus Venezuelos lietuvių 
bendruomenė pralenkė!

Kai jau taip neblogai pavyko 
du bandymai ir taip trumpu lai
ku, tai, turbūt, didžiausi pažan
gos adeptai galėtų sutiktj, kad 
po šių dviejų bandymų mažajam 
atomėliui būtų leistina pasilsė
ti, truputį atsigauti. Tačiau, kur 
tau!

Pagal visą mūsų išmonę mes 
žinom, kad didžiausias mūsų 
priešas yra komunizmo mokslas 
ir, kad didžiausi mūsų tautos 
budeliai yra — kraugeriai bol
ševikai. Iš mokšlo. kuris moko 
galvomis vaikščioti ir kojomis 
galvoti, mokytis nėra ko. Ir nie
kad nedera imti pavyzdžio iš bu
delio! Tokia yra bendra taisyk
lė visiems lietuviams ir visiems 
laikams.

Tačiau, teatleidžia viso pa
saulio lietuviai, kad Venezuelos 
lietuvių bendruomenė pasisavi
no vieną tokį dalyką, kurį tik 
vienas Stalinas šiais laikais pla
ktuku kala j galvas šavo paval
diniams.

Tas reikalas: 
ant laurų!

Kad neužmigti ant laurų, buvo įvažiuoti į JAV, tik tada afida- 
vito davėjas turės savo pasiža
dėjimą patvirtinti notaro įstai
goje.

me- 
pats

pono

cijos nariams paspaudžiant Dr. 
Tinoco dešinę.

Delegacija išėjo ir išsinešė 
įspūdį iš Venezuelos Preziden
tūros, kad nuo šios dienos’ Lie
tuva turi dar vieną įsakmų savo

forume, kad jie keltų balsą prieš 
vykdomą Pabąltyje genocidą, 
nuo kurio 'skaudžiai kenčia ir 
mūsų Tėvynė, Lietuva.

Taip pat prašėm Prezidento, 
kad Venezuelos Vyriausybė rem
tų tą tarptautinę politiką, kuri ‘ draugą, 
veda prie galimai greitesnio iš-j Taigi, ir šį trečią bandymą 
laisvinimo pavergtų tautų, kurių su Venezuelos lietuvių bendruo- 
tarpe yra ir Lietuva, okupuota menės atomėliu reikia laikyti 
ir naikinama raudonosios armi-! pavykusiu.

KAS ATSITIKO SU HITLERIU?
Pakartotinai iJkyla įdomus 

klausimas: "Ar išliko Adolfas 
Hitleris gyvas po šio karo?”

Niekas tikrai negali pasakyti, 
kaip atsitiko su nacionalsocialis
tų vadu ir Europos buvusiu už
kariautoju.

Baigiantis karui, sakoma, kad 
Hitlerio sveikata ir protas bu
vo pašliję ir paskutiniomis karo 
dienomis jis su savo žmona Eva
Brown nusižudė. Girdi, jų pa- nuo kito. Jie buvo pastebėti Bal- 
laikai buvo sudeginti.

Tačiau, žinant žmogaus norą 
gyventi ir nesant tikrų nusi
žudymo liudininkų, ta žinia ga
lima tikėti ir netikėti.

šio mėnesio pradžioje danai 
paskelbė viena įdomia žinutę.

Pasirodo, kad baigiantis karui, 
gegužės mėnesyje, Britų kara
liškoji aviacija pastebėjo tris 
povandeninius laivus, plaukian
čius nedideliu atstumu vienas

tijos jūroje, netoli danų Funen 
salos. Jie plaukė Skagerako krip- 
timi. Britai nieko nelaukę pra- 

KEIČIA AFFEDAVITŲ dėjo mėtyti povandeniniams lai
vams skandinti pritaikytas bom
bas. Jiems pasisekė du iš trijų 
povandeninių laivų paskandinti.

Taip tie laivai ir gulėjo Bal
tijos jūros dugne. Danai, norė
dami pašalinti laivams pavojų, 
balandžio mėn. pradžioje su
sprogdino tuos paskendusius lai
vus. Susprogdinus laivus iškilo 
didelis maisto kiekis j jūros pa- 
viršų. Danų .jūrininkams pasi
darė įdomų ir jie užsidėję narų 
drabužius pasinėrė.

Ištirus laivo liekanas nebuvo 
rasta jokių ginklų. Didelė laivo 
dalis buvo pripildyta maisto ir<: 
gėrimų!

Nebuvimas torpedų ir šovinių 
ir buvimas didelio maisto kiekio, 
sukėlė didelį dėmesį. Karininkai 
įsakė jieškoti dokumentų, bet 
nepasisekė jokių dokumentų ras
ti, net ir laivo dienyno nebuvo. 

Dabar manoma, kad greičiau-, 
šia tais laivais bėgo didelis skai
čius nacių. Kur nuplaukė trečia
sis laivas ir kas b.uvo trečiaja
me laive niekas nežino.

I įdomu ar Hitleris buvo tame 
trečiajame laive? Dabar jau, no- 

• rimą tikėti, kad viename iš pa
skandintų laivų buvusi Jieva , 

, Brown, nes rasta moteriškos ' 
, medžiagos liekanų. Jei danai bū
tų pagalvoję, kad tuose laivuose 
galėjo būti Hitleris, jie būtų ati-

IŠDAVIMO TVARKĄ
Balfo centre teko patirti, kad 

jmigęacij<> ir Natūralizacijos 
Departamentas pakeitė afidavi- 
tų sudarymo tvarką. Kaip žinia, 
anksčiau buvo tam tikri nusta
tyti blankai, kuriuos reikėdavo 
užpildyti pačiam afidavitų da- 
\*ėjui. Šiuo metu kandidatas pats 
turi užvesti savo bylą paskirų 
kraštų JAV konsulatuose. Kai

n e u ž m i k'JAV konsulas ištirs reikalą ir 
pripažins tą kandidatą tinkamu

I

nutarta, be poilsio, daryti dar 
vieną bandymą su Venezuelos 
lietuvių atomėliu. šį kartą buvo

Mūsų bendradarbis; A. Diržys ir ją a'rtimieji Venezueloj 
kalbasi su raitu. Čiabuviu

džiai elgęsi su jų.išsprogdinimu.
Albertas Gasis-Gasiūnas
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Viena brangiausių asme
nybių šiame pasaulyje, be- 
abejojimo, yra mūsų motina. 
Ji mus pagimdo, išauklėja, 
Įdiegia mūsų širdyse gra
žiausius jausmus ir lydi sa- 
vo mylinčiomis akimis mus 
per visą gyvenimą. Nėra di
delės aukos, kurios nepaau
kotų motina dėl savo vaikų.

Todėl ne be reikalo lietu
vių kalboje yra tiek daug 
malonybinių žodžių motinos 
vardui. Mamytė, mamelė, 
močiutė, motynėlė, jnotiny- 
tė, matušaitė, motulė ir t.t. 
Didesnė dalis lietuvių liau- 

.. dięs dainų dainuoja apie mo- 
■ čiutę sengalvėlę, kuri rūpi
nasi savo vaikais.

Todėl mptinai priklauso 
mūsų pagarba, mūsų meilė 
ir atsidavimas.
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MOTINOS DIENA
Visas kultūringasis pasaulis myli ir 

gerbia motiną. Ji to užsitarnauja savo nuo
latiniu rūpesčiu vaikais, savo meile ir pasi
aukojimu. Be naudos sau, motina paaukoja 
viską, kad tik'.jos vaikas būtų laimingas.

Motinos dieną Amerikoje švenčiama 
antrą gegužės sekmadienį. Mintis paskirti 
motinų pagerbimui dieną, atsirado 1910 m. 
Šią mintį iškėlė Anna Jarvis, gyvenusi Phi- 
ladelphijoje. 1913 m. gegužės 10 d. Ameri
kos kongresas paskelbė rezoliuciją, kuria 
motinos diena paskelbiama oficialia švente. 
1914 m. kongresas pavedė prezidentui pa
skelbti motinos dieną antrą gegužės sekma
dienį ir leido tą dieną prie valdžios pasta
tų iškelti valstybės vėliavą.

Motinos dieną yra skiriama pagerbti 
gyvąsias motinas, ir atsiminti tas, kurios 
jau mirė. Šią dieną mini organizacijos ir 

bažnyčios, o žmonės tą dieną nešioja prie 
krūtinės raudoną gvazdiką, jei motina gy
va ir baltą gvazdiką, jei motina jau mirusi.

Šeimose ši diena švenčiamą įvairiai. Čia 
pareina nuo vaikų, kaip jie sugalvoja pa
gerbti savo motinas.

Mokyklose šį dieną švenčiamą penkta
dienį, o įstaigose švenčiama šeštadienį.

Vaikai, kurie turi laimės turėti savo 
mamytes gyvas, pagerbia jas pasveikinda
mi, apdovanodami. O tie, kurių mamytės 
juos jau apleido, aplanko tą dieną’jų kapus, 
pasimeldžia.

REDAKTORIUS PRAŠO VISUS (SIDAMfiTI, 
kad "Tėviškėlei" laiškus rašyti ir uždavinių 
sprendimus siųsti reikia ne i Clevelandų, bet | 
Chicago, antrame puslapyje nurodytu adresu. 
Kitaip laiškai pavėluoja aplink bekeliaudami.



x TU, MANO, MOTINĖLE £

Tu, mano motinėlė,
Močiute sengalvėle,
Gana pailsai, gana nuvargai. 
Kol mane užauginai.

Kol mane užauginai,
Kol mane užaukavai,
Tu nenuleidai nei nuo kelelių, 
Nei nuo baltų rankelių: '

Naktužę ant rankelių,
Dienužę ant ūkelių;
Tu pražiūrėjai šviesias akeles, 
Kol mane užauginai.

Kol mane užauginai,
Kol mane užauklėjai,
Tu prarymojai baltas rankeles
Ant margų priegalvėlių;

Kol mane užauginai,
Darbelių išmokinai,
Tu nenudirbai dieną darbelių, 
Naktelę neišmiegojai.

Tu, mano motinėle,
Močiute sengalvėle,
Gana pailsai, gana nuvargai, 
Iki mane išauginai.

Lietuvių liaudies daina
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ŽIVILE
P. SURVILA

žimą iš tolimos kelionės į priešų kraštus.
Sunkios grandinės girgždėdamos nulei- 

do tiltą ir į kiemą įjojo ilga virtinė apdul- W 
kėjusių kareivių, kurių priešakyje jojo ku
nigaikščio Karijoto narsiausias karo vadas 
Parajus. Kieme pasigirdo džiaugsmo šauks
mai. Tai džiūgavo merginos sutikdamos sa
vo mylimuosius, tai juokėsi ir verkė iš 
džiaugsmo motinos sutikdamos savo sūnus.

Parajus žvitriai nušoko nuo savo žir
go. Karijotas matė kaip jis padavė arklio 
pavadžius pribėgusiems tarnams, kaip nu
sivalė kelionės dulkes ir skubėjo į pilį. Ka- . 
rijotas žinojo, kad Parajus skuba pas jį 
papasakoti, kaip pasisekė žygis. Jau daug 
dienų ir naktų Parajus kovojo su priešais. £ 
Belaukdamas jo ateinant kunigaikštis gal
vojo kuo reikės apdovanoti savo narsų kar
vedį, kuo pradžiuginti jauną berną, kuris 
taip ištikimai jam tarnauja.

— Kunigaikšti, ar tavo širdis pavirto 
j akmenį? Ar tu jau užmiršai kas tai yra 
gailestingumas? Argi aš turiu tau priminti 
ir prašyti, kad būtum gailestingas. Ir kam? 
Savo tikrai dukteriai.

— Nekalbėk tuščių žodžių motin. Aš 
netik neatleisiu, bet nustosiu vadinti savo 
dukterimi tą, kuri mano valios neboja.

— Bet pagalvok, kuo gi ji nusikalto. 
Kilo užrūstino tavo meilioji Živilė. Ji pami
lo. Argi jauna širdis neturi teisės mylėti? 
Ji pamilo paprastą bernelį. Tai tiesa. Bet 
ar širdis pamilsta brangius drabužius? Ar 
širdis boja kokiame lopšyje išaugo mylima
sis?

Kunigaikštis Karijotas buvo nepermal
daujamas. Jis nebojo ką kalba jo mylima 
žmona. Jo negraudino pilies bokšte uždary
tos jo dukters Živilės verksmas, jis žinojo 
tik vieną. Jis buvo kunigaikštis ir visi ap
link jį esantieji turėjo jo klausyti. Živilė 
pamilo prastuolį. Ji netik neatsisako jo, bet 
neišduoda jo vardo. Ii- jeigu kunigaikščio 
širdyje atsirasdavo pasigailėjimo kibirkštė
lė tai tik dėl to, kad duktė taip atkakliai ii’ 
neįveikiamai gynė savo paslaptį ir neišdavė 
mylimojo vardo. Ji žinojo, kad jis būtų nu
baustas.

Stovi kunigaikštis Karijotas prie lango 
ir žiūri į kiemą. Pilies kiemas pilnas karių, 
darbininkų, moterų, ir visi jie dirba, skuba, 
ir tarnauja jam ir tėvynės gerovei. Visi jo 
klauso. Užtektų jam pamoti ranka ir visi 
sužiurtų laukdami jo Įsakymų. O jo paties 
duktė neklauso jo.

Karijotas sukando dantis ir sunkus de
besis nuplaukė jo veidu.. Nepradžiugino jo 
ir pilies kieme pasigirdę trimitų garsai, nors 
žinojo, kad tai praneša apie jo kareivių grį-



— Karvedys Parajus nori jus pama
tyti,, šviesusis kunigaikšti, — pasakė įėjęs 
tarnas.

— Aš jo laukiu, — trumpai atsakė Ka
rijotas.

Tarpduryje pasirodė augalotas plačia
petis vyras. Jo šarvai keliose vietose buvo 
Įlenkti, o Įdegusiame veide raudonavo ka
laviju padarytas drūžis. Tai vis kovos ženk
lai.

— Ateik arčiau, Parajau. Kalbėk, pasa
kok. Matau, kad degi nekantrumu.

— Tiesa, kunigaikšti, degu nekantrumu. ' 
Tik kalbų čia bus nedaug. Priešai nuvyti 
toli. Sumušti. Ir vargu ar begrįš kada atgal 
gavę tokią pirtį.

— Tu nusipelnei didžiausios mano pa
dėkos. — Karijotas nukabino nuo sienos 
ten kabėjusį puikų kalaviją, — imk šį gink
lą, Parajau, kaip mano padėkos ženklą. Ma
tau, kad tavo šarvai gerokai sulankstyti. 
Įsakyk ginklininkui mano vardu, kad nu
kaldintų tau geriausius šarvus.

— Ačiū tau kunigaikšti. Tavo geru
mas padrąsina mane prašyti tavęs tokios 
dovanos, kurios neesu užsitarnavęs. Bet 
pasitikėdamas tavo gerumu išdrįstu kreip
tis Į tavę su didžiausiu pageidavimu, kokį 
tik kada esu turėjęB savo gyvenime.

Raudonumas išpylė Parajaus veidą. 
Matyt buvo, kaip sunku sekės surasti tin
kamus žodžius.

— Sakyk, ko nori. Ir jei tai yra mano 
galioje — gausi.

Atrodė, kad Parajui buvo labai sunku 
ištarti savo prašymą, bet jis susikaupė ir 
pratarė:

— Kunigaikšti, aš prašau tavo dukters 
rankos.

Nors Karijoto veidas buvo ramus, kaip 
ežero vanduo, bet širdyje ūžė audra. Tai 
buvo jo mylimas ir narsus karžygis, kuris 
jam daug patarnavo ir jis buvo jam skolin
gas, tačiau tokio atlyginimo jis negalėjo 

duoti. Juk Parajus buvo paprastos kilmės. 
O Živilė turėjo tekti kunigaikščio sūnui. 
Bet Karijotas nenorėjo įžeisti paklusnaus 
savo kario staigiu atsakymu. Todėl jis tarė:

— Tu geriau negu kas kitas žinai, kad 
mano duktė Živilė turi tekti kunigaikščiui. 
Tad kuo remi savo prašymą?

— Meile. — trumpai atsakė Parajus ir 
pridūrė, — jeigu tai pakankamas ramstis.

— Prarajau, tu žinai, kad mano duktė 
tvirto ir atkaklaus būdo. Ar tu manai, kad 
ji norės už tavęs tekėti?

— Ar norės? Liepk tarnui pašaukti čia 
Živilę ir tu pamatysi.

Dabar Karijotas suprato viską. Tai 
Parajų mylėjo jo duktė. Tai tas stovėjo 
prieš jį, kurio vardo jis nepajėgė išplėšti iš 
savo dukters lūpų.

Baisus pyktis apėmė kunigaikštį, bet 
laiku susivaldė prisiminęs jauno karžygio 
nuopelnus.

— Eik ir palauk atsakymo, — pasakė 
Karijotas.

— Nekantriai lauksiu, kunigaikšti. Ži
nok, kad tarnausiu tau dešimteriopai pa
klusniau, kad būsiu tavo ištikimiausiu tar
nu ir niekados neišdrįsiu prie tavęs lygintis.

Parajus išėjo kupinas vilties, o Kari
jotas liko savo sunkių minčių slegiamas. O 
Parajui ilgai laukti nereikėjo. Vos išėjęs į. 
pilies kiemą tuojau sužinojo, kad jo myli
moji Živilė uždaryta pilies bokšte. Nors ku
nigaikštis ir nesakė niekam, kodėl jo duktė 
baudžiama, bet žmonės nujautė ir jam pa
pasakojo. Suprato Parajus, kad Živilės jis 
nematys. Tą pačią naktį dingo Parajus iš 
pilies. Niekas nežinojo, kur jis išjojo. Vieni 

. sakė, kad medžioki, kiti, kad pas kaimynus, 
treti gi manė, kad kažką negero Parajus 
bus sugalvojęs, nes matė jį sunkų kalaviją 
pakėlus grasant į tą pusę, kur Karijotas 
gyveno'. Bet niekas nieko tikro negalėjo 
pasakyti.

(Bus daugiau)



Ką mes manome apie fanibukus?
Kovo mėn. Tėviškėlėje bu

vo patalpintas - Raiviuko 
Koncės laiškas apie "fani- 
bukus”. Sulaukėme ir atsa
kymų. štai jie:

Danutė Gustaitė, (East- 
hampton, Mass.) Ką aš ma
nau apie fanibukus? Jie man 
nelabai patinka. Apie kau
bojus, plėšikus ir piratus aš 
visai neskaitau. Geriau aš 
pasiskaitau apie Pelenytę, 
Alytę stebuklų šalyje, arba 
kitas knygeles.

Aš pageidaučiau, kad lie
tuviškas pasakas pavaizduo
tumėte piešinėliais, kad ir 
nespalvotais. Tai būtų labai 
įdomu. Žinoma, dar geriau, 
kad tai būtų spalvota.

Vytautas Dagys, (Chica- 
go, III.) Aš esu 8 metų am
žiaus. Lankau trečią skyrių. 
Aš labai mėgstu "fanibu- 
kus”, kurių man dažnai nu
perka mama arba tėvelis. 
Kiekviena knygelė yra kie
tuose viršeliuose ir nesusi
plėšo. Jose yra gražių spal
votų paveikslėlių su įdomio
mis istorijomis, kurios ko 
nors gero pamoko. Mano tė
velis sako, kad yra ir labai 
negerų ”fanibukų” ir jie 
man tokių neperka. Mano 
turimos knygelės yra pana

šios į lietuviškas Meškiuką 
Rudnosiuką. Man labai pa
tiktų, kad būtų daugiau to
kių lietuviškų knygelių.

Delija Valiukėnaitė, (Ro- 
chester, N. Y.) Mielas Rai- 
viuk, aš neskaitau "fanibu- 
kų”. Man jie visai neįdomūs. 
Man užtenka lietuviškų kny
gelių. Tu Raiviuk, paskaityk 
"Aušrelę”. Pamatysi, kiek 
ten gražių trumpų apsaky
mėlių su paveikslėliais. Jei 
nori spalvotų paveikslėlių 
tai paimk "Brolių jieškoto- 
ją”, "Riestaūsio sūnus”, 
"Meškiukas Rudnosiukas”, 
"Gyveno kartą karalius”, 
"Pabėgėlis Rapsiukas", "Lie" 
tuvos keliu”, ir daug kitų. 
Perskaityk jas ir pamatysi, 
kad lietuviškos knygelės 
daug gražesnės už ’fąnibu- 
kus”. Tuos paveiksliukus ga
lėsi lengvai suprasti ir nerei
kės mamytės prašyti, kad 
paaiškintų.

Birutė Ulėnaitė, (New 
York). "Fanibukus" aš skai
tau, kai neturiu ką skaityti. 
Ėet kada turiu lietuviškų 
knygų, tai "fanibukų” neno
riu nei matyti. Manau, kad 
visi vaikai taip daro.

Aš žadu parašyti į laik
raščius, taip kaip "Tėviškė

lei”, ir pasakyti visiems ra
šytojams, kad išleistų dau
giau knygų vaikams. Tada 
mes visai neskaitysim ”fani- 
bukų”.

Dar yra gauta Benito 
Nausėdos ir Palmiros Pet
rauskaitės nuomonės, ku
rias talpinsime kitame "Tė
viškėlės" numeryje.

Vytauto Dagio minii^p 
knygelės, atrodo, yra ne ”fa- 
nibukai”, bet gražios, įdo
mios ir naudingos knygelės.

Visi vaikai pageidauja 
daugiau lietuviškų knygelių 
ir būtų gerai, kad Birutė 
Ulėnaitė ištesėtų savo pa
žadą ir parašytų laikraš
čiams. Gal tada vaikai susi
lauktų daugiau gražių lie
tuviškų knygelių.

Redaktorius



NUTOLUSI PAKRANTE
STASRS SANTVARAS

Nutolusi pakrantė — Lietuva, 
žvelgiu į šiaurę — ten širdis jos plaka, 
Tenai ir nuovargy jinai tebėr gyva — — 
Tik atpažint sunku tą panemunių taką, 
Kuriuo daug amžių ėjo ji laisva ...

Padangė, tartum suodim apdengė skėriai, 
Aptaškė dulkėm ir krauju joB veidų-------
Lietuvi, kųgi tu nedoro padarei?
Kodėl ir vėl j erdvę keldina tą graudžia gaidų 
Tavų arimų vituriai ?...

Nutolusi pakrantė migloje.
Tik Nemunu atplaukiančių girdžiu jos raudų------
Ir noriu verkti aš drauge su ja,
Ir širdį skauda, skauda ...

Gyveno ten ir mirė ten tėvų tėvai, 
Buvai tu visad mūsų — Lietuva tėvynei 
Už kų dabar tau kalami narvai?
Už kų ant kaklo kalinio grandinė?
Už kų tie kankinio randai?...

Praėjo amžių tūkstančiai tenai —
Didžių, garsių, šlovingų-------
Žpiogau, gal tu dar nežinai,
Kad nuo audrų sukilusių siaubingų, 
Tave apgynė aisčiai,- tartum, milžinai?

Nutolusi pakrantė — Lietuva.
Žvelgiu j šiaurę — ten širdis jos plaka, 
Tenai ir sielvarte-jinai tebėr gyva...
Nespės, nespės pakirsti paskutinę sodų šakų — 
Ir paukštė grįžtančio pavasario ten vėl giedos 

laisva!

STASYS SANTVARAS
Gegužės mėn. 27 d. Stasiui Santvarai 

sueina 50 metų amžiaus. Tai daugelio ga
bumų žmogus. Jis ilgus metus dainavo 
Lietuvos operoje, jis parašė daug eilėraš
čių, taip pat vaidinimų, operų libretų ir 
išvertė daug operų į lietuvių kalbų. Čia tal
pinamas eilėraštis yra paimtas iš jo eilė
raščio rinkinio "Laivai palaužtom burėm".

KNYGOS
Pietų vėjelis

Taip vadinasi naujausia Vytės Nemunėlio 
eilėraščių knyga vaikams. Vytė Nemunėlis gerai 
pažįstamas vaikams, yra parašęs keliolikų knygų. 
Kaip ir visos knygos, taip ir šioji, suteiks daug 
džiaugsmo, čia rasime eilėraščių, tinkamų dekla
muoti ir mažesniems ir jau paaugusiems, štai 
mažiesiems: "

Kitų kartų gyveno vištytė 
Ir kalbėjo ”kar-kar, kar-kar". 
Nemokėjo skaityt, nei rašyti,

» Kaip ir visos vištytės dabar.
O paaugesniems labai patiks eilėraštis, kuris 

prasideda:
Varteliai mūsų kiemo 
Toli, toli, toli — 
Man ausyse jus girgždat 
Ir svetimoj šaly.

Knygelė gražiai iliustruota Povilo Osmolskio 
piešiniais.

Meškiukas Rudnosiukas
Taip pat neseniai pasirodė viena gražiausių 

Vytės Nemunėlio pasakų eilėmis: "Meškiukas 
Rudnosiukas". Tai nepaprastai gražiai parašyta 
knyga apie Rudnosių šeimynų, kurie gyveno ... 
Ten miške, kur eglės ošia, po pušjm sena, sena ... 
Toliau Vytė Nemunėlis pasakoja, kaip Rudnosiu
kas paaugo ir ėmė lankyti mokyklų ...

O gerumas! O gudrumas!
Negali atsistebėt.
Ir su mokytoju moka 
Jis gražiai pasikalbėt. ■

Sunku pilnai papasakoti apie knygų. Reikia 
jų pačiam perskaityti ir pamatyti tuos gražius 
spalvotus V. S. Stančikaitės paveikslėlius.

Doleris iš Pittsburgho
Knygų leidykla Gabija išleido Stepo Zobars- 

ko knygelę Doleris iš Pittsburgho. šioje knygelėje 
telpa du apsakymėliai iš vaikų gyvenimo. Tai 
graži dovanėlė vaikams, kurie mėgsta skaityti 
lietuviškas knygas iš lietuvių vaikų gyvenimo.

Knygelė iliustruota Vlado Vijeikio ir Povilo 
Osmolskio piešiniais.



AI3CC f L Ė
Šiandien randate dvi raidės: 

N ir O.
Raidėmis N ir O lietuvių kal

boje yra labai daug' žodžių.
Paveiksle matome namą, nar

vą, nosį — žodžius prasidedan
čius raide N. Raskite daugiau 
žodžių, kurie prasideda šia rai
de. ,

Raide O matote obuolį,-ožką. 
Pajieškokite daugiau žodžių, ku
rie prasideda šia raide.

VYTĖ NEMUNĖLIS

TAU MAMYTE ...

Visos dienos tau mamyte, 
Tegu bus kaip tą diena — 
Su pavasario gėlytėm, 
Su pavasario daina.

Te visus metus vaikučiai 
Bus paklusnūs ir geri, 
Ir kad aš paguoda būčiau, 
Kad dukrelę tu turi. „

(Iš knygos "Pietų vėjelis”)

X



DVEJETUKO 
LIKIMAS

I’R. IMSRYS

Tipu tapu, 
tipu tapu, 
kaip koks senas 
seneliukas, 
j dienyną 
susirietęs 
šlubuldavo 
dvepetukas.

Tipu tapu, 
prie diktanto 
priartėjo...
Stabt! Sustojo. 
Penketukas 
neiškentęs, 
”I<o čia jieškai?” 
Prasižiojo.

Ir kiti tuoj 
prisidėjo: 
"Lįsk už pečiaus, 
tarakone!”
O drąsiausias 
straktš prišoko 
ir įgnybė 
į pašonę.

Penketukai 
jį vargšelį
Baisiai skriaudė 
ir kamavo.
O per trimestrą, 
lyg tyčia, 
dvejetukas 
galą gavo.

/
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MIELAI MOTINAI

BALYS GAIDŽIŪNAS

Rašau, motule, tau laišką šitą, 
Rašau, kaip einas namus palikus. 
Krauju ir laimė daug prirašyta — 
Palangėj rožės augo ir vyto.

Šiandien, kai grįžta namo pakšteliki, 
Mintim sugrįžtu, kur jaunos dienos, 
Kur mus lyėjo laukų kelelis, 
Kur pradalgėliuos kvepėjo šienas.

Didžiuliuos miestuos, andai, buvojus, 
Laivais keliavus per marių plotus, 
Jaučiu, motulę, tu nežinojai, 
Kad tavo meilė namo vyliotų.

Namo, kur mėtas sesuo suskynus 
Vainiką pina prie Dievo kojų, 
Iš kur atėję menkiausios žinios. 
Beržų šakelėm sugrįžt pamoja.

Matau, motulė, tavąjį veidą, 
Matau, kaip žiba rasa ant skruostų. 
Už viską viską tu mums atleidi, 
Pirma ateini varguos paguosti.

Norėč, kad dienos atneštų laimę, 
Kad vėl žaliuotų padžiuvę uosiai. 
Motule miela, gimtajam kaime, 
Ar greit arimuos linksmai dainuosim?

KĄ PADOVANOTI MAMYTEI

Turbūt jau senai mastai, ką čia reikėtų 
padovanoti mamytei motinos dienoje? Gal 
jau ir taupomą dėžutė kratei bandymas at
spėti ar užteks pinigų dovanai nupirkti. Be 
abejo, tu norėtum nupirkti pačią gražiausią 
ir brangiausią dovaną. Bet vargu ar- yra 
tokia dovana, kuri galėtų atlyginti mamy
tei už jos vargus, rūpesčius ir meilę.

Tačiau žinok, kad mamytei visai nėra 
svarbu kokia ta dovana bus ir kiek už ją 
sumokėta. Svarbu, kad dovana bus nuo
širdžiai teikiama. Ir yra viena dovana, kuri 
nieko nekainuoja, dėl kurios nereikės ati
daryti taupomosios dėžutės. O mamytė ga
vusi tokią dovaną neapsakomai nudžiugs.

Tu žinai, kad tavo mamytė ir viso pa
saulio mamytės myli gerus vaikus. Pado
vanok jai gera vaiką. O iš kur ji gauti? 
Labai lengva. Tai tu pats. Motinos dienos 
proga pasižadėk būti paklusnus, gerai mo
kytis, gražiai atlikti visas savo pareigas. Ir 
svarbiausia: visus savo pažadus ištesėk. 
Tokią dovaną gavusi mamytė tikrai nu
džiugs.

O jeigu nori jai padaryti netikėtumą 
tai surašyk savo pažadus popierio lape, 
papuošk ornamentais, perrišk kaspinu ir 
įteik tą pasižadėjimą mamytei. O jeigu 
kartu dar padeklamuosi specialiai tai die
nai išmoktą eilėraštį, tai namuose bus tokia 
graži šventė, kad džiaugsmo bus visiems 
namiškiams. Na, tai pabandyk.



TIEMS, KURIŲ MAMYTĖS JAU 
IŠKELIAVO NEGRĮŽTAMAI
Gal būt tavo mamytės jau nebėra? Gal 

ji iškeliavo į tolimą kelionę iš kur niekas 
negrįžta. Ir tau gal bus liūdna motinos die
noje, kada visi sveikins savo mamytes. Ne
nusimink. Jeigu tu tą dieną prisiminsi savo 
mamytę, pasimelsi už ją, aplankysi jos ka
pą, tai bus lyg būtum ją pasveikinęs. O jei 
nori šią dieną dar kuo ypatingiau atžymėti, 
tai pagalvok gal pažįsti motiną, kurios vai
kai yra mirę. Nueik ir pasveikink ją.

žinok, kad daug motinų apleistų ir be
namių yra senelių prieglaudose, kur jos 
leidžia paskutines savo dienas. Nueik į to
kią senelių prieglaudą ir pasveikink ten 
esančias motinas.

Jeigu bent kiek pagalvosi tai sugebėsi 
atžymėti motinos dieną taip gražiai, kad 
džiaugtųsi tavo mamytė jeigu būtų gyva, 
o taip pat suteiksi ir sau daug džiaugsmo. 
Nes matyti kitus laimingus, juk didžiausia 
laimė.____________

KATYTE
Pažiūrėkite į katytę. Kokia ji meili. Kaip 

ji gražiai glaustosi prie žmogaus. Bet vis 
dėlto šis malonus gyvulėlis yra plėšrus. Juk 
katė su dideliu malonuniu gaudo pelytes ir 
paukščiukus.

Ir visa kačių giminė yra plėšri. O ka
čių giminė yra plati. Pradedant namine ka
te, baigiant liūtu.— girių karalium. Lūšiai, 
tigrai, leopardai, liūtai, vis tai giminaičiai. 
Liūtai gyvena Afrikoje ir savo baisiu balsu 
valdo visus, gyvulius. Tigrų gyvenamoji vie
ta — Azija; daugiausiai jų randasi Man- 
džūrijoje. Indijos tigras sveria iki 550 sva
rų ir būna 10 pėdė ilgio. Indijoje taip pat 
gyvena leopardai, kurie yra pavojingęsni ilž 
tigrus, nes puikiai laipioja medžiais.

Amerikoje taip pat gyvena plėšrūs ka
čių giminės gyvuliai. Puma, jaguaras gali-

PAS MOTINĖLĘ

“"VIKTORAS ŠIMAITIS

Tai gera pas mamytę,
Kaip po sparnu paukšteliams: 
Mylėdama augina
Daina užmigdo, kelia.

Laukuos kiškučiai šala
Per visą žiemą baltą,
Pas mielą motinėlę
Mum sotu ir nešalta.

Piktai piktai subartas 
Našlaitis verkia gailiai,
O mus nuo ašarėlių 
Mamytės saugo meilė.

Ar ūžia šaltos vėtros,
Ar šniokščia darganėlės,
Pas mielą motinėlę
Mum žydi puikios gėlės!

ma pavadinti tigrų pusbroliais. Jie yra la
bai pavojingi, tačiau žmogų puola tik tada 
kai jam reikia gintis.

O mūsų naminė katytė kilusi iš Af
rikos kačių. Į Europą katės buvo atgaben
tos kovoti su daugybe prisiveisusių žiurkių. 
O Egipte naminės katės jau buvo 13 šimt
metyje prieš Kristaus gimimą. Tuo' laiku 
Egiptas buvo grūdų prekybos pasaulio cent
ras, todėl, nlatomai, katės buvo prijaukin
tos, kad apsaugoti grūdus nuo pelių.

Sakoma, kad juoda katė perėjusi kelią 
neša nelaimę, bet tai yra gryna netiesa, nes 
graži juoda katė kačių parodoje jos savi
ninkui gali atnešti laimę. Amerikoje dau
giausiai branginamos yra Siamo katės, ku
rios čia atsirado prieš 50 metų, šios katės 
turi mėlynas akis ir ilgus plaukus. Ilgus 
plaukus taip pat turi ir Persijos katės.

MZ



DARBELIAI

Pavyzdžiai nosinaičių kam
pų siuvinėjimui. Taip pat 
galima panaudoti mažom 
staltiesėlėm.



PERNAI IR ŠIEMET

Pernai mama ir sesutės 
Nuolat jį vis saugojo, 
Pernai buvo dar mažutis, 
O dabar išaugo jau.
Pernai buvo jis Domukas, 
Šiemet — Dominykas, 
Šiemet laksto su ratukais, 
Nebesėdi dykas.
Pernai ėjo jis penktuosius, 
Šiemet jau šešelgis.
Nebedaužo pats sau nosies 
(Ir protingai elgias).
Pernai kūlė sau pakaušį, 
Virsdamas nuo suolo, 
Šiemet lipa jis į kriaušę 
Ir nebenupuola.
Pernai ir ant pagaliuko 
Jot greičiau bijojo,
Šiemet sėda ant Bėriuko
Ir, kaip vyras, joja.
Daug nelaimių buvo per

nai, — 
Maža teiši.ianėm mes.
Buvo veri .mo, buvo barnių, 
O dabar — gyvenimas.

DOMINIKAS 
DARBININKAS

Tai visi jau žino. 
Niekuomet nesėdi dykas, 
Vis ką nors gamina. 
Dirba lovą, dirba kėdę, 
Kartais dirba stalą...

Dirbk ir baiki
KAZYS BINKIS

Niekuomet tuščiom nesėdi,— 
Pjauna, skuta, kala... 
Jei su pjūklu kiek sugaišo, 
Griebiasi pieštuko, 
Kas išeina, tą ir paiso: 
Šunį ar veršiuką.
Kiek papaišęs, vėl tuoj meta, 
Vėl su pjūklu stena...
Ir stenėdamas jis stato 
Sau aeroplaną.
To nebaigęs, griebia kitą, 
Vėl puškuodams kala... 
Daug jau medžio sudarkyta, 
Bet čia dar ne galas. 
Reikia ratų, reikia jienų 
Ir malūno reikia.
Dirba jis per kiaurą dieną, 
Dirba, bet... nebaigia.

DIRBA, BET NEBAIGIA

Dirba, dirba Dominykas 
įvairius dalykus,
Reiktų džiaugtis, jei pabaig

tų
Jis nors vieną daiktą. 
Bet daiktų nepabaigtų 
Pilna visur tamposi, 
Kiek čia baldų ir lazdų 
Visose pakampėse!
Štai, malūnas be sparnų, 
Štai, sparnai be varnos,
O kas čia — nenumanau — 
Uodega ar sparnas?
Guli suolas čia pradėtas, 
Ten nebaigtas stalas, 
O tenai pasuoly mėtos

Kažkoks lovos galas.
Taigi, štai, koks darbinin

kas ;.«
Nėr nė vieno daikto, : 
Kurį dirba Dominykas, .
Kad jis jį ir baigtų. į '

SUNKIOS DIENOS, 
SUNKIOS NAKTYS

Dieną dirba Dominykas,; 
Dirba, prakaituoja, ;
Naktį jis taip pat nedykag, 
Su sapnais kovoja.
Vakar vos akis sumerkė, —• 
Žiūri — kumeliukas
Ne tai žvengia, ne tai verkia 
Ir aplinkui sukas. -1,
Kumeliukas vienakojis, ' 
Be ausų, be karčių,
Tau suprunkščia jis, susto

ję8!
Tai akis išverčia. ■ - 
Vaiką šiurpulys nukratė, r-* 
Tokį kumeliuką * ' 
Kartą piešė jis ir metė, • j.- 
Nes kantrybės trūko... •• į 
O dabar, štai, jis atėjo: į I 
Klausia, kur jo kojos, - J 
Klausia, kur ausis padėjęs. 
Kur karčius nujojęs.
Bet vos vaikas, pasiraugęs, 
Siekė jau pieštuko, — 
Kumeliukas nusižvengė 
Ir palovin spruko. _

-,1M



TRŪKSTA SĄNARIŲ

O paskui, paskui kas vyko! 
Gal nė nesakyti?
Nes visi iš Dominyko 
Ims tuojau šaipytis... 
Štai, va, katinas iš molio 
Veda šunį aklą 
Lenda karvė iš pasuolio 
Su ragais ant kaklo, 
čia vėl kiaulė su. paršiukais 
Kažko pyksta, pučias: 
čia ne paršai, bet kačiukai 
Su bukais smukučiais. 
Ir visokių visokiausių 
Gyvulių daugybė 
Skuba, prašo, rėkia, klausia, 
Lovon įsikibę: 
"Dominykai! Dominykai! 
Man akis pabaiki 
"Ausys man kažkur prany

ko ...” — 
"Man dar< kojos reikia,. 
Nesulenkia vienas sprando, 
Kits galvos nepanęria, 
Trečias kojos nesuranda 
Arba kito sąnario...

ILSIS PJŪKLAI

Visą naktį lig pat ryto 
Puolė Dominyką.
Tik tada, kai jau prašvito, 
Gyvuliai pranyko. 
Atsikėlė rytą vaikas 
Neišsimiegojęsj
Vos ant savo kojų laikos, —, 
Linksta Vargš.uį kojos,,. 
Nebežiųri jis nei pjūklo, 
Nei dirbtuvės sąvo.,, 
Ilsisi visi pabūklai... 
Meistras sustreikavo. 
"Nebedirbsiu, nestatysiu, 
Nebepiešiu nieko, 
ne

Nei iš molio belipdysiu... 
Lai sau taip palieka... 
Jei nenorį, — te sau žinos!” 
Nusprendė taip vaikas. 
Ilsis pjūklai ir mašinos, 
Nes šiandieną — streikas! 
Visą dieną sėdi dykas, 
Varto diržo sagtį 
Ir vis mąsto Dominykas, 
Kaip čia bus šią naktį...

KOL UŽMINGA

"Ai, kaip jie vėl įkyrūs”, 
Masto, kelnes maudamas... 
Eina gult šįvakar vyras, 
Baisiai nerimaudamas... 
”Jei ir šiąnakt jie bandytų 
Man čia triukšmą kelti, — 
Išmesiu visus ryt rytą, — 
Lai sau eina šalti.. 
Dominykas savo guoly 
Masto visą valandą 
Ir vis žiūri į pasuplj. 
Ar iš ten kas nelenda... 
Bet aplink visi sumigę, 
Nieks artyn nešliaųžia... 
Tik pelytė darbininkė 
Kažkur aslą graužia. 
Tik iš tolo žvaigždės kelios 
Mirkščioja pro langą, 
Ir baluoja Paukščių Kelias 
Įstrižai per dangų. 
Lovoj šilta ir malonu, 
.Visos bailės dingo... 
Verčias jis ajit kito šono 
Ir ramiai užminga,

BLOGI BALDAI

Ar diena jau, ar jau rytas? 
Ar čia mėnesiena?
Šypsos gėlės nematytos

Nuo lubų ir sienų.
Vidury apdengtas stalas, — 
Kiek ten gardumynų!
Štai, prikrautas visas galas 
Uogų, apelsinų.
Ima lėkštę, ima peilį 
Ir prie stalo sėdas.
Bet vos sėdo jis į kertę, 
Suolas krypt ir triokšt! 
Bandė stalo įsitverti, — 
Stalas — keberiokšt! 
Dairos vyras atsikėlęs, — 
Nieko nebeliko:
Dingo stalas, dingo gėlės, — 
Vėl aplinkui dyka.
Tik senelis žilas stovi, 
Juoką vos suvaldo 
Ir vis rodo į palovį, 
Kur sukrauti baldai, 
"Vaike, vaike, kas taip da

ro?” 
Jį senelis peikia.
"Jei tu nori stalo gero, — 
Tai pradėjęs baiki!
Koks čia stalas, kas per 

suolai 
Tavo darbo buvo?
Kojų vietoj — stovi kuolai,— 
Tik paliesk — ir griūva! 
Negerai taip, mielas vaike, 
Su daiktais elgiesi... 
Ką pradėjęs, — dirbk ir 

baiki, 
Tad nesigailėsi.” 
Ir paėmęs tyliai veda 
Mūsų Dominyką;
Jis parodyt daug jam žadą 
įdomių dalykų.

(Bus daugiau)



ATSAKYMAI

Danutė Gustaitė (Easthampton, Mass.) Man

Danutei Gustaitei. Mieloji Danute, man la
bai malonu,-kad Tau patinka skaityti "Tėviškė
lę”. Ar Tavo draugė Žibutė taip pat skaito? Jūs 
gyvenate, kur mažai lietuvių, todėl jums reikia 
ypatingai daug skaityti lietuviškai ir visados 

labai patinka skaityti "Tėviškėlę”. Aš skaitau ir stengtis susitikus tarp savęs kalbėti lietuviškai. 
"Eglutę”. Labiausiai man patiko pasaka apie gin
taro' šalį.

Pas mus nėra daug lietuvių vaikų. Tik 3. 
Mano draugė žibutė, mano sesutė Giedrutė ir aš. 
Pas mus labai mažai ir lietuvių šeimų: 3 trem
tinių ir apie 20 senųjų. Mes nei lietuviškos baž
nyčios neturim. Einame į airių bažnyčią arba 
važiuojame į tVestfildą, kur yra lietuviška baž
nyčia;

*
Vytautas Dagys (Chicago, 111.) Mielas Re

daktoriau, aš mokausi ir noriu būti gydytoju. Aš 
neseniai buvau ligoninėje. Man išpjovė tonsilas. 
Tėvelis sako, kad būčiau dar palaukęs, kol būsiu 
gydytojas, tai būčiau pats pasigydęs.

Aš jau kartais pabūnu mokytoju. Mokinu sa
vo tėvelį angliškai. Aš jam diktuoju, o jis rašo. 
Paskui randu klaidų ir kitai dienai užduodu per
rašyti. Jis manęs klauso, kai aš esu mokytoju. 
Bet kai jis man diktuoja lietuvišką diktantą, ta
da aš jo turiu klausyti netik kaip tėvo, bet ir 
kaip mokytojo.

Raimundas žičkus (Boston, Mass.) "Tėviš
kėlė” man labai patinka. Aš norėčiau, kad ji būtų 
tikra tėviškėlė ir visados mus vedžiotų po mano 
tėviškėlės Lietuvos laukus, žydinčius sodus, po 
miškus, supažindintų su Lietuvos piliakalniais, 
gražiais Nemuno ir Neries krantais, su gražiuo
ju Baltijos pamariu, su Lietuvos paminklais ir 
kitomis gražiomis ir įdomiomis vietomis,

Ina Mackevičiūtė (Chicago, III.) Labai dėkui, 
kad duodate darbelių pavyzdžių, tai mums vai
kams bus malonaus užsiėmimo. Suaugusieji na
miškiai neturi laiko mums tokių dalykų pamokyti. 
Gal būt galima "Tėviškėlėje” rasti pamokymu 
kaip piešti, o mergaitėms rankdarbius daryti, 
karpyti. Myliu "Tėžviškėlę”. Man ji atrodo gra
žesnė už jos mamą "Dirva".

Gediminas Senuta (Brocktpn, Mass.) Man 
labai patinka "Tėviškėlė”. Patiko skaityti "Pasa
ką apie gintaro šalį" ir "Nebeiškertamas užra
šas”. Norėčiau, kad ir daugiau tokių pasakojimų 
būtų.

Vytautui Dagiui. Smagu girdėti, kad greit 
turėsime dar vieną gydytoją. Ir aš manau, kad 
Tu būsi geras gydytojas.

Rašai, kad mokaisi ir nori būti gydytoju. 
Taip pat rašai, kad tėvelis taip pat mokosi. O kuo 
jis nori būti? Taip pat įdomu, kuris iš jūsų ge
resnis mokinys? Ar tu ar tėvelis? Na, metus juo
kus į šalį reikia pasakyti, kad judu su tėveliu 
smarkus vyrai ir aš" Tau linkiu tikrai tapti gydy
toju ir taip pat geru lietuviu. Aš tikrai tikiu, kad 
Tau tai puikiai pavyks.

Raimundui žičkui. Tavo norai, yra tikrai gra
žūs. Ir aš stengsiuosi, kiek galima daugiau rašyti 
apie mūsų mieląjį tėvų kraštą, kuriame tiek daug 
yra gražių ir nuostabių dalykų, kad galima būtų 
prirašyti daugybę storų knygų.

Inai Mackevičiūttėi. Rašai, kad "Tėviškėlė” 
Tau atrodo gražesnė už jos mamą "Dirvą”. Ma
nau, kad "Dirva" dėl to nesupyks, nes kiekvienai 
mamai yra malonu girdėti gražiai kalbant apie 
jos dukterį. O kas liečia rankdarbius tai jau ir 
šiame numeryje rasi darbelių, kurie manau Tau 
patiks.

Gediminui Senutai. Apsakymėlis "Nebeišker- 
tamas užrašas", kuris Tau patiko yra tikras at
sitikimas iš Lietuvos himno autoriaus Vinco Ku
dirkos gyvenimo. Didžiųjų žmonių gyvenimai pil
ni įvairių gražių įvykių, kuriuos įdomu skaityti. 
O dar įdomiau, kad tai yra apie mūsų tėvynės di
džiuosius žmones.
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Uždv. Nr. 21
atsiuntė Ina Mackevičiūtė

klajoklių tautelė
- pirmo lietuviško kalendoriaus 

redaktorius 
mokinio dorybė

- Kalnas Lietuvoje
- žemės ūkio įmonė Lietuvoje 

Lietuvos poetas
Lietuvos miestas šiaurės ry
tuose
Nemuno intakas

- "Vaduvų krašto” Sauliaus pa
vardė
didžiausia dykuma.

Pirmosios raidės iš viršaus. žemyn sudaro
žyniaus lietuvių menininko pavardę. Uždav. vert. 
1 tašku.

VISIEMS SPRENDĖJAMS

1. -
2. -

3. -
4. -
5. -
6. -
7. -

S.
9.

J

m.

Uždą v. Nr. 22

Atsiuntė Jūratė Jasėnaitė

Lietuvoje šoferis at
sidūrė prie kelrodžio, 
kuriame buvo sumai
šytos raidės. Padėki
te jam atspėti miestų

«vardus. 
Uždav. vert.

Uždav. Nr. 23
Bitėnus

1 tašku.

Atsiuntė Algis
Lietuvos
apskr.
Apskrities miestas
Lietuvos mięstelis Raseinių 
apskr.
Lietuvos miestas
Lietuvos apskrities miestas 
Ten buvo žemės ūkio Akade
mija
Vytauto gimtinė
Lietuvos apskrities miestas.

Trečiosios raidės iš viršaus žemyn sudaro
Lietuvos kunigaikščio vardą. Uždav. vert. 1 tašk.

miestelis Ukmergės

112
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Kas išsprendė visus uždavinius tai išsprahdę 
šiuos' tris, turės 50 taškų. Kaip buvome skelbę, 
pirmieji surinku 50 taškų gaus dovanų knygomis. 
Taigi, jeigu bus tokių sprendėjų, kurie bus surin
kę 50 taškų, tai pirmąjį konkursą baigsime. Se
kančiame "Tėviškėlės" numeryje paskelbsime do
vanų laimėtojus, iš visų uždavinių sprendėjus. 
Jeigu jūs norite tai galėsime pradėti kitą kon
kursą. O šiuo tarpu dėkojame visiems sprendė
jams ir ypatingai tiems, kurie atsiuntė gražių už
davinių.

Jūsų redaktorius

KARALAITĖ TEISUTĖ

Taip vadinasi naujas vaidinimas vaikams, 
kurį rengia Chieagos Vaikų Teatras gegužės 3 ir 
17 d. Chicagoje. Vaidinimą parašė V. Frankienė. 
šio vaidinimo režisorius: Antanas Rūkas. Deko
racijas piešia Adomas Varnas.

Tai jau trečias iš eilės vaidinimas, kurį pa
teikia vaikams Chieagos lietuvių vaikų teatras. 
Vaidinime dalyvauja apie 50 vaikų. Tai vis šeš
tadienio mokyklų mokiniai, kurie uoliai lanko re
peticijas ir nekantriai laukia vaidinimo dienos, 
los dienos laukia taip pat ir daugybė. Chicagoje 
gyvenančių vaikų. Kaip ir anksčiau įvykusius 
taip ir šį vaidinimą tikriausiai aplankys daugybė 
vaiKų. Vaidinimų dienos tai tikra šventė vaikams.

ĮDOMŪS skaičiai
Atsiuntė Vitolis Budrevičius

9x9+7—88
98x9+6=888

987x9+6=8888.
9876x9+4=88888 

98765x9+3—888888 
987654x9 + 2 = 8888888 
9876543x9 + 1-88888888 

98765432x9-1- 0-888888888

— Kiek metų tavo broliukui?
—'Vieneri.
— Mes turime šuniuką, taip ..pat vienerių 

metų, bet jis daug geriau bėgioja negu tavo 
broliukas.

— Be abejo. Juk jis turi keturias kojas.
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