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Pastaruoju laiku į Vilties 
draugiją įstojo šie asmenys ir 
organizacijos:
160. ALTS Baltimorės

skyrius ................... 10
161. Burokas A.,

Chicago................-...
162. Maurukas Juozas,

Brooklyn ...............
163. M. E., Cleveland ....
164. Demikis K.,

New Britam...........
Į Vilties draugiją kviečiami 

įstoti visi tautinės minties vei
kėjai ir šiaip asmenys, kurie 
suinteresuoti, kad tautinė spau
da stiprėtų, dažniau eitų ir būtų 
įvairesnė. Kaip ir iki šio laiko, 
pareiškimus ir- pinigus Vilčiai 
siųsti šiuo adresu: VILTIS, 6820 
Superior Avė., Cleveland 3, Ohio.

Iki šio laiko Vilties sąrašuose 
pasigendama dar labai daug as
menų, kurie dėl vienokių ar ki
tokių priežasčių įstojimą į Viltj 
yra nudelsę. Mes kviečiame il
giau nebedelsti, nors ir su mažu 
įnašu, paremti mūsų darbus. Tik 
turėdami didesnį kapitalą mes 
pajėgsime dažninti Dirvą ir Tė
viškėlę, leisti kitus leidinius.

Mes laukiame visų talkos!

MIRĖ DAIL. ADOMAS 
BRAKAS

Yra gauta žinią, kad šių metų 
kovo 2 dieną Sibire mirė daili
ninkas Adomas Brakas, vyresny
sis brolis teisininko Martyno 
Brako, kuris šiuo metu yra Vliko 
Vykdomosiom Tarybos narys.

Dailininkas Adomas Brakas, 
veiklus Mažosios Lietuvos visuo
menininkas, Hitleriui 1939 oku
pavus Klaipėdą, persikėlė gy
venti j Kauną, kur liko ir bol- 
ševikams okupavus Lietuvą. 
1941 metų pradžioje nepasinau
dojo repatriacijos teisėmis į Vo
kietiją. 1941 metų birželio 14-15 
naktį, pirmosios masinės depor
tacijos metu, su šeima ištremtas 
į Sibirą. Ten ir mirė, baigdamas 
dešimtuosius tremties metus.

rin-

NAUJI SLA 
VIRŠININKAI

Kas ahtri metai vykdomi
kimai į SLA vadovybę, šių metų 
rinkimai buvo aktyvesni prieš
rinkimine propaganda, naujais 
kandidatais. Ir tikrai, paskelbus 
rinkimų davinius, pasirodė, kad 
iš esamų 7 SLA vyr. vadov. na
rių, du buvo išrinkti nauji: pir
mininku Ch. Kalinauskas ir iždo 
globėja A. Devienė. Kiti — se
kretorius J. Vinikas, iždininkas 
K. G ūgis, iždo globėjas J. Ma
ceina ir daktaras kvotėjas S. 
Biežis, paliko tie patys. Nedaug 
truko, kad ir iždininkas būtų 
pakeistas nauju.

Bendras balsuotojų skaičius 
buvo nepaprastai mažas. Orga
nizacija, kuri savo narius skaito 
keliom dešimtim tūkstančių, gi 
balsavimuose tedalyvauja tik iki 
2500 narių. Atrodo, kad vienoj 
Chicagoj daugiau SLA turi narių 
negu iš viso balsavimuose daly
vauja. Tai ženklas nelinksmas! 
Tą turi įsidėmėti tiek naujieji 
vadovybės nariai, tiek senieji. 
Visi pastebi, kad SLA, kaip ir 
Tėvynės Mylėtojų draugija, pa
keliui j gilią senatvę. Ir tikrai, 
jei SLA tvarkysis taip, kaip iki 
šiol tvarkėsi, ta senatvė ateis 
greičiau, negu tūli veikėjai įžiū
ri.

Bendram SLA reikalui, grei
čiausiai į- naudą .būtų išėję, kad 
ir daugiau vyriausios vadovybės 
būtų-pakeista. Bet tas ateis sa
vaime, per kitus rinkimus, jei 
visi neišsijudins iš mieguistos 
dabartinės SLA rutinos, kada 
gyvenama tik praeities prisimi
nimais, . bet< nebegyvenama, da
barčiai ir ateičiai.

J

Kovo 26 dieną Lietuvos įga
liotas ir Nepaprastas Pasiunti
nys Washingtone susilaukė reik
šmingos sukakties — 65 metų 
amžiaus. Jis gimė 1887 metais 
Varnių valsčiuje, žemaičių že
mės širdyje ir tose gražiose vie
tose, kurių atminimas ligi Kios 
dienos žavi mūsų sukaktuvinin
ko sielą.

Baigęs mokslą, jis kovojo, pa
sauliniame kare, o vėliau stojo 

laisvosios Lietuvos tarnybą, 
kurią nenuilstamai eina daugiau 
kaip 30 metų. Nepriklausomybės 
kovų metais jis yra buvęs Lie
tuvos krašto apsaugos ministe- 
riu. Tačiau Ministeris Žadeikis 
daugiausia Lietuvai dirbo ir te
bedirba laisvės ir demokratijos 
centre — Jungtinėse Valstybėse.

Lietuvos vyriausybė anuomet 
nutarė siųsti savo misiją į Ame
riką. Ji buvo sudaryta iš Jono 
Vileišio, Jono žiliaus ir majoro 
Povilo žadeikio. Misijos žygis 
buvo sėkmingas. Amerikos vy
riausybė leido platinti Lietuvos 
laisvės paskolos bonus — Lietu
vai atstatyti iš karo griuvėsių.

Pabuvęs Lietuvos kariuomenė
je, Povilas Žadeikis išėjo į at
sargą ir galutinai susirišo su už
sienio reikalų tarnyba. 1924 me
tų vasario šešioliktąją jis įstei
gė Lietuvos konsulatą ChTcago- 
je. Paskui buvo generaliniu kon
sulu New Yorke, o nuo 1935 me
tų yra dabartinėse aukštose ir 
atsakingose pareigose__ Lietu
vos nepaprastu pasiuntiniu ir 
įgaliotu ministeriu VVashingtone.

Pagal tarptautinę teisę, Lietu
vos pasiuntinybės yra laisvos ir 
nepriklausomos Lietuvos respub
likos teritorija. IVashingtone, 
šio krašto’centre, yra žemės plo
tas, kuris yra mažytė Lietuva. 
Nėra ko stebėtis, jeigu Maskvos 
atstovai iš kailio nėrėsi, norė
dami okupuoti Lietuvos pasiun
tinybės patalpas — šią mažytę 
Lietuvos salą didžiajam Ame
rikos kontinente. Ministeris ža
deikis bolševikų neįsileido. Tvir
tai stovėdamas Lietuvos laisvės 
sargyboje, jis susilaukė džiugios 
valandos: Jungtinių Valstybių 
'vyriausybė 1940 metų liepos 23 
dieną paskelbė nepripažįstanti 
Sovietų okupacijos padarinių 
Lietuvoje ir tą okupaciją smer
kianti. Apie tai pats ministeris 
žadeikis taip sako:

,»■

pažįstant jos diplomatines ir 
konsuliarines įstaigas bei Lie
tuvos įgaliotus ministrus ir kon
sulus.”

Amerikos užsienio ministeris 
Achesonas pernai gruodžio 18 
dieną pasirašė dokumentą, ku
riame pareiškiama, kad "Lietu
va yra nepriklausoma valstybė, 
pripažinta Jungtinių Amerikos 
Valstybių; kad Povilas Žadeikis 
yra Lietuvos ministeris Jungti
nėms Valstybėms ir yra mano 
pripažįstamas kaip akretituotas 
Lietuvos atstovas prie Jungtinių 
Valstybių vyriausybės”. O šių 
metų vasario 15 dieną preziden
tas Trumanas pareiškė norįs, 
kad Lietuva būtų Laisva.

šios politikos dėka VVashing
tone veikia Lietuvos Pasiunti
nybė, o New Yorko, Chicagoj. 
Bostono ir Los Angeles miestuo
se — Lietuvos konsulatai.

Ministeris Povilas žadeikis 
šiandien stoti pačių atsakingiau 
siu lietuviškųjų pareigų prieša
kyje, pirmose Lietuvos laisvės 
gynėjų gretose. Tas pareigas ei
damas, jis lankėsi Prancūzijoje, 
Vokietijoje ir kitur — pasitarti 
su savo kolegomis Lietuvos at
stovais ir su Vyriausiu Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetu. Didelis, 
jo nuopelnas, kad Lietuvos byla 
varoma budriai ir tvirtai, kari 
atsiranda vis daugiau Lietuvos 
laisvės draugų ne tik čia Ame 
rikoje, bet ir kituose pasaulio 
kraštuose.

Gindamas Lietuvos laisvės by
lą, Ministeris žadeikis neša 
tvirtą tikėjimą, kad Sovietų ti
ronija bus sutriuškinta, kad pa
saulyj yra galingesnės jėgos ne
gu Kremliaus NKVD. Jisai taip 
sako lietuvių tautai:

"Lietuva, tarptautinės teisės 
1 atžvilgiu, teliėra nepriklausoma 
valstybė, Sovietų kariškoje oku
pacijoje. šitokia okupacija gali 
būti tik laikina, nors patys ru
sai ir sako, kad jie liksią Lie
tuvoje neribotai. Iš tikrųjų gi 
jie patys žino, kad yra pasau
lyje kita jėga, tvirtesnė už 
NKVD kumštį bei raudonramie- 
čių durtuvus ... Tas faktas, kad 
Amerikos tauta, o šalia jos ir 
Europos didžiosios tautos mus 

: supranta ir mums žada ir skiria 
I visokeriopą paramą, yra laidas, 
kad lietuvių tauta, susikaupda- 

’Lietuvos laimei, prezidentas ma vienam šventam tikslui, pri- 
Rooseveltas nėpasidavė Krom-'artins nepriklausomybės atėji- 
liaus viršilų viliojimams. Jo įpė-tmą”. 
dinio prezidento Trumano tvir
tas nusistatymas yra šis: nepri- ’ tinėse sąlygose, Lietuvos laisvę 
pažinti Lietuvos okupacijos, kaip gina pačiam svarbiausiam ir įta- 
skandalingai neteisėto tarptauti- kingiausiam poste. Neabejojama, 
nio įvykio, ir pripažinti Lietuvos,' kad Amerikos žodis, tartas Lie- 
kaip valstybės, egzistenciją ju-.tuvos reikalu, visad bus svarus 
ridine ir praktine prasme, pri- žodis.

- mą .
| Min. Povilas žadeikis, dabar-

Ministeris Pz žadeikis mūsų diplomatų tarpe, Paryžiuje. Iš kai
rės: P. Žadeikis, St. Lozoraitis, S. Bačkis, E. Turauskas, J. šau

lys (a.a.) ir B. K. Balutis. -
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Mūsų Nemunas pavasarį

Liudininko žodis
i

J. Grišmanausko knygos misija

'Tiktai dabar, stovėdamas ant 
šitos žemės, kuri vadinasi lais- 
viausioji pasaulyje, tiktai iš toli 
atsisukęs, už anų nepermatomų 
vandenų, matau savo Tėvynės 
dybe ir jos begalinį va 
K ų •

Matau ir tai, kad pasaulis 
visko nesu prant a.”

(Iš knygos įvado).

PREZIDENTINIAM 
FRONTE

Po pirminių balsavirpų Oregon 
ir Vermont valstybėse, dabar 
respublikonų įtakingieji kandi
datai turi: Taft 379, o Eisenho- 
wer 359 atstovų. Taigi jėgos, 
kol kas, beveik lygios. Taftas 
rinkimuose beveik visur asme
niškai dalyvauja, gi Eisenhovve- 
ris'į rinkiminę kompaniją gali 
įsijungti tik po birželio mėn. 
pradžios, kada grįš iš Europos.

Jei Taftas respublikonų būtų 
nominuotas j prezidentus, Galu- 
po institutas viešajai nuomonei 
tirti pranašauja, kad jis ir prieš 
demokratų Kefauver pralaimėtų 
santykiu 49:41. Bet, kaip iš 
praktikos žinome, ir Galupųi ne.- 
visad pasiseka gerai išprana
šauti.

BERLYNAS DĖMESIO 
CENTRE

Vakarinei Vokietijai ruošian
tis su Sąjungininkais pasirašyti 
taikos sutartį, sovietai kursto 
rytine Vokietiją užimti Berlyną 
— taip rašo paskutinės savaitės 
įtakingesnieji Europos laikraš
čiai. Ir tikrai, rusai daro naujus 
trugdvmus vakariečiams susi
siekti su Berlynu, kalbama net 
apie naują sovietų blokadą, ry
tinėj Vokietijoj pastebimi įtarti
ni tariamos milicijos, kuri yra 
ne kas kitas, kaip komunistų 
suorganizuota kariuomenė, judė
jimai. žodžiu, ruošiantis pasi
rašyti taikos sutartį, dar kartą 
atsistojama ties klaustuku, ar 
sovietai tą faktą praleis neiš
provokuodami naujus, rimtus 
įvykius?

t

BELAISVIŲ RIAUŠIŲ 
PADARINIAI

Korėjoje, Kojęs saloje, belais
vių-riaušės, ypač pagrobimas 
gen. Dodd ir belaisviams net 
padarymas nuolaidų, labai stip
riai pakenkė amerikiečių auto
ritetui visuose Tolimuose Rytuo
se. Tai pripažįsta ne tik ’ Euro
pos spauda, bet ir patys ameri
kiečiai. Ypač amerikiečių karių 
vardas nukentėjo Japonijoje, kur 
taip įtikinančiai gerbiama jėga 
ir nekenčiamas lepšiškumas.

Bet pamokyti amerikiečiai juo
ku nebemano daryti! Belaisvių 
viršininku paskirtas gen. Boat- 
ner, kietas ir tvarkingas karys. 
Belaisvių apsaugai -permestas 
187 parašiutininkų pulkas, nori
ma belaisvius komunistus griež
tai atskirti nuo nekomunistų, 
įsakyta iš stovyklos pašalinti 
komunistines vėliavas, nutrauk
ti tariamą ryšį su komunistiniu 
užnugariu ir belaisvius kaip rei
kiant sutvarkyti.

Korėjos taikos derybos tebe
guvi vietoje. Raudonieji savo 
■ropagandinėse kalbose tebepuo- 
a sąjungininkus, kad jie žiau
riai elgiasi su beleisviais. Ame
rikoje pradedama akcija, kad lai
kas raudoniesiems įteikti ulti- 
natumą ir pasakyti, kad provo
kacijoms yra ir galas.

ir tas pats daugiausiai žvyry
nas.

Taigi jis yra liudininkas vi
siems tiems, kurie šiek tiek su 
nepasitikėjimu žiūri į pasakoji- mas. Visa tai tebuvo galima tik 
mus tų vadinamų "prie-valdžios 
buvusių", ar "nusidėjusių" bol
ševikams. Nei pats Grišmanaus
kas, nei šeima, kurios pastogėje 
jis buvo prisiglaudęs, neturėjo 
nei progos kuo nors bolševikams 
"nusikalsti”, išskyrus nebent 
tai, kad stengėsi nenustoti nors 
tų trupinėlių turėto turtelio ir 
stengėsi išlaikyti nors truputėlį 
žmoniškos laisvės ...

Tad J. Grišmanausko knygos 
misija yra kaip tik nuo seniau 
šiame krašte gyvenančių mūsų 
tautiečių tarpe, kurie net ir už
jausdami Lietuvai, jos nelaimės 
dar negalėjo geriau suprasti.

į jų rankas ši knyga savaime 
nedaugeliu atvejų tenueis. Rei
kia jai padėti tą kelią rasti. O grynai iš savo patyrimų ar save 
tai gali padaryti tik tie, kuriems 
tas dalykas žinomesnis, tie, ku
rie prieš palikdami tėvynę jau ir 
patys turėjo progos bent trupu
tėlį pamatyti to, apie ką pasako- 

už ką* kars?””1 Jama "Tolimųjų kvadratų" kny-
j goję. Pirkim tą knygą, įteikim

ui-
r -

to

argi nebuvo kiekvienam mįslė — 
kaip viskas dėjosi, kaip atrodė, 
kai praėjo frontas ir prasidėjo 
naujų okupantų šeimininkavi-

— Negi jau tenai taip visus ir 
Karia! Gal kurie prie valdžios 
ar turtingesni buvo, tai žinoma 
geriau jau tenai tiems nebūti, 
bet paprastiems darbininkams 
tai gal ne taip jau ir blogai...

Tokių ir panašių samprotavi
mų ne kartą yra tekę girdėti iš 
mūsų tautiečių, gerų patriotų, 
nuoširdžiai užjaučiančių Lietu
vai jos nelaimėje, bet tos nelai-: 
mės iš arti nemačiusių ir todėl ( 
vis dar negalinčių suprasti, kas 
tai yra bolševikinė santvarka.

Ir J. Grišmanausko dėdė pa
našiai kalbėjo’ 1944 metų vasa
rą, besiartinant frontui, kada vi
sa šeima ragino bėgti į Vakarus. ■ 
Jis irgi sakė: "Negi tie bolševi
kai jau visus ir iškars! Nė me
džių neužteks... Jie patys už 
mus turtingesni: t

i j-. - ........ -.-f, i'-*
Ir tikrai, ne tik visų neiškorė, ja savo pažįstamiesiems, artimie- 

pet ir iš viso karte nekorė, tik... sieros seniau čia gyvenantiems
Reikia, kad visi tie, kurie ma- tautiečiams, skatinkime, kad 

no, jog jeigu ”ne visus karia”, paskaitytų tą knygą, kad 
tai dar galima kentėti, gautų duotų ją skaityti kitiems, kad 
progos pasiskaityti J. Grišma- skatintų visus sužinoti, kas joje 
nausko pasakojimą, kad pama- yra aprašyta.
tytų, jog. kartais gyvenime esti1 Didelį dalyką padare "Trys 
ir už korimą baisesnių dalykų .. J žvejai” išnešę Lietuvos gyveni-

* * i mo iškarpą j laisvąjį pasaulį ir
J.’ Grišmanausko "Tolimieji i jį atnešę čia.mums parodyti. Di- 

kvadratai”-atsako ir kitą klausi-į delį dalyką padarė J. Grišnia- 
mą: kaip gi sekasi bolševikinėj 1 nauskas aprašęs savo pergyVe- 
santvarkoj" tiems, kurie nebuvo ninius, didelis nuopelnas yra ir 
nei "prie valdžios”, nei "turtin- leidėjo J. Kapočiaus, kad jis, ne- 
gesni”, o buvo tikri skurdžiai, į | delsdamas ir ilgai nesvarstyda- 
kuriuos bolševikai, kaip "darbo mas, šią knygą išleido. Bet ir 

I mūsų visų talka čia yra reika
linga, kad ta knyga iš tikrųjų 
atliktų savo misiją ten, kur ji 
labiau reikalinga.

O ir mums, kurię' palikom Lie-

žmonių” gynėjai ir kreipiasi, ža
dėdami rojų visų pirma kaip tik 
jiems, ..

J. Grišmąnauskas pats išėjo iš 
pačios neturtingiausios trobelės 
Žemaitijoje, kur viduj buvo "as

vaizduotis ir spėlioti, ši knyga 
dabar daug ką atskleidžia: ji lyg 
filmoj parodo eilę paveikslų iš 
laikotarpio nuo 1944 metų ru
dens iki 1951 metų vasaros.

’ Tiesa, tai nėra viską apimąs 
vaizdas. Tai daugiausia tik as
meniniai pergyvenimai, bet jie 
kaip tik daug ir patikimai at
skleidžia, kaip autentiškas liu
dininko žodis. Vietomis liudinin
kas bando papasakoti ir visų sa
vijautą, visų nuomones. Gal bū
tų buvę net geriau, jeigu to ne
būtų nei bandoma, nes liudyto
jas negali ir neturi liudyti apie 
kitų nuomones. Juo labiau, kad 
tą jau savaime galima suprasti 
iš to, ką liudininkas paliudija

girdėtų pasakojimų.
Yra tokių apibendrintų teigi

mų, kaip;
"Partizanai ateina vasaros 

metu j kolchozus. Jie negali, ži
liams, sugrąžinti tvarkos, ati
duoti žemę tam, kieno ji buvo, 
bet iš šitos nusavintos, sutary- 
bintos vietos, kur lietuvis yra 
tiktai vergas, o visos gėrybės ei
na maskoliams, jie pasiima sau 
maisto” /134.

"Nelinksmų žinių visame kra
šte pilna. Tikintieji, net užsimo
kėdami didžiausius mokesčius, 
nebegalės bažnyčių išgelbėti. Ii 
taip visur palaipsniui visos baž
nyčios, turės užsidaryti”. (142).

"Žmonės negali atsakyti jiems, 
kaip norėtų. Jie tyli. Sukandę 
dantis ir degančiomis širdimis, 
tačiau tie visi tikybos ir šventų 
papročių niekinimai dar labiau 
stiprina ištvermę religijoje.” 

"Net tie, kurie anitis ramiais 
laikais buvo atšalę, dabar junta, 
kad, viską praradus, pasilieka 
žmogui toks dalykas,, kurio bram 
gurno niekas negali sunaikinti ar 
atimti —. tai malda, tikėjimas

tuonios-burnos”, o aplinkuj tik tuvą prieš antrąjį bolševikų ant- Dievu ir viltis, kad Jis pagaliau

■.auksmą ir parodys savo teisy- 
>ę ir pasigailėjimą”. (147).

Šitokių nukrypimų į publicis
tiką vietoj liudijimo apie faktus 
yra ir daugiau, ypač skyreliuose 
'Pasauliui nematoma kova” ir 
"Liūdi rūpintojėliai”, šalia šios 
publicistikos yra patiekta šiur
pių faktų. Pavyzdžiui, Kazlaus
kų šeimos tragedija (132-133) 
arl.a giriiinaičio pasakojimas 
apie Velykas Šateikiuose (143- 
144) pasako daug daugiau ir 
prie tų faktų apsakymo prijung
toji publicistika greičiau aptem
do, negu išryškina tuos šiurpius 
faktus. • . - •
, * ¥ , ’

Nors knygoje ir nepažymėta, 
tačiau spaudoje buvo iš anksto 
minėta, kad šią knygą redagavo 
laikraštininke S. Narkėliūnaitė. 
Tai tvarkoj: juk net ir preziden- 

(Perkelta i 8-tą. puslapį)dviejų hektarų žemės sklypelis,|pl.ųdį, čia yrą daug įdomaus. Juk, vieną kartą išgirs nekaltųjų |

{ ...
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KAS ir KUR
• Vokietijoje veikiančioji Vasa
rio šešioliktosios gimnazijoje 
šiuo metu mokosi 108 mokiniai. 
Gimnazijos prašymu ir Vokieti
jos lietuviu Vadovybės rūpesčiu 
moksleiviams j ieškomi nuolati
niai rėmėjai. Iki šio laiko jau at
sirado globėjai nuolat globoti 
vienuolika moksleivių. Jieškomi 
globėjai dar 97 moksleiviams.
• Adv. W. F. Laukaitis, iš Bal- 
timorės, respublikonų sąraše no
minuotas kandidatu į Kongreso 
atstovus.

• Dail. M. Dobužinskis, dirbęs 
Metropolitan ir City Center Ope
rose kaip dekoratorius, išvyko į 
Paryžių, kur pieš dekoracijas 
Paryžiaus baletui.
• Australijoje, Australijos Emi
gracijos Departamento duome
nimis, lietuvių skaičius esąs 
9900.
• Anglijos lietuvius, naujus 
ateivius, daugiausiai norima su
telkti j Londono ir Manchesterio 
miestus. Tuo reikalu rūpinasi 
Didžiosios Britanijos Lietuvių 
Sąjunga.
• Naujosios Zealandijos lietu
vių suvažiavimas įvyks gegužės 
mėn. 31 — birželio 2 d. Wel- 
lingtone.
• į prancūzų kalbą verčiami ats. 
pulk. J. Petruičio "Kaip jie mus 
sušaudė” ir "žemaičių kanki
niai”.
• CD Nexvs Service N. 8/52 
skelbia apie Sovietų karinius pa-

DO HELI

Lietuviškas savaitraštis, leidžiamas 
Ohio Lietuvių Leidybos Bendrovės, 
6820 Superior Ave„ Cleveland 3, 
Ohio. Telefonas: ENdicott 1-4486. Iš
eina kiekviena ketvirtadieni. Redakto
rius Balys Gaidžiūnas.

įregistruota kaip antros klasės 
siunta 1915 metų gruodžio 6 d., Cle- 
velande pagal 1879 m. kovo 3 dienos 
įstatymų.

Prenumerata metams iš anksto: 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse — 
$6.00, Kanadoje — $5.50, kitur — 
$6.50. Atak. Nr. kaina 10 centų.

siruošimus Lietuvoje. Sovietinio 
karo laivyno vadovybės įsakymu 
Lietuvos pajūriu krauna akmens 
anglių ir alyvos atsargas, kurio
mis galės naudotis, prireikus 
prekybiniai ir kt. laivai. Jos 
kraunamos Klaipėdoj, Palangoj, 
Rusnėj, Juodkrantėj ir Karkli
ninkuose. Lietuviškajame pajū
ry vasario pabaigoj pradėjo 
veikti naujos 2 radaro stotys: 
Juodkrantėj ir antroji — tarp 
Palangos ir Nemerzatės.

• Londone gegužės 6-11 d. vyko 
Common Cause konferensija, 
kuri svarstė, kaip išplėsti akci
ją prieš komunizmą įvairiuose 
laisvojo pasaulio kraštuose. Kon
ferencijoj VLIKui atstovavo 
DBLB pirmininkas M. Bajori- 
nas.

• VT narys M. Brakas, W. Ba
naitis ir V. Endrikaitis, aplankė 
mažlietuvių seniūnijas. Mažosios 
Lietuvos Tarybos suvažiavimas 
šaukiamas Luebecke, gegužės 22 
d. (per šeštines). (RST).

• Dail. A. Brakas, žymus Klai
pėdos krašto lietuvių veikėjas, 
bolševikų ištremtas į Sibirą, gau
tosiomis žiniomis, ten mirė kovo 
2 d. (IT).

• Balandžio 4 d. Luebecke, Šiau
rės Vokietijoje, įsteigta Mažlie
tuvių Tėviškės Mylėtojų Draugi
ja, vokiškai vadinama Kleinli- 
tauischer Heimatverein, nepoli
tinio pobūdžio organizacija tau
tinei sąmonei ir prisirišimui prie 
savojo krašto ugdyti. Ji regis-

Mano mylimoji' dukrelė, aš iš 
visos širdies dėkoju Tau už svei
kinimus ir linkėjimus Motinos 
Dienos proga.

Tavo gilūs, jautrūs žodžiai at
gaivino mano kenčiančią sielą. 
Aš džiaugiuos, kad Tu būdama 
svetur, nepąmiršti manęs. Vi
suomet atmink, jog Tu — di
džiausias mano gyvenimo džiau
gsmas !

Tą dieną, kada Tu išvydai 
pasaulį, aš buvau laimingiausių 
motinų tarpe. Aš troškau, kad 
mano kraujo pradmens Tave iš
ugdytų stiprią ir užgrūdytą..

Aš su drebančia širdim, lyg 
Angelas Sargas, sekiau kiekvie
ną Tavo pradžios žingsnį ir lau
kiau, kad Tu sėkmingiau jau 
žengtum šalia manęs.

truojama vokiečių įstaigose ir 
apims tiek jaunimą, tiek ir su
augusius. Laikinosios valdybos 
pirmininkas yra V. Endrikaitis, 
sekretorius — J. Pareigis, o ka
sininkė — A. Benderienė. Mini
moji draugija ateity leis "Kelei
vį” ir kitą mažlietuvių spaudą. 
Dėl to persitvarkymo laikinai už
trūko "Keleivio” išėjimas, bū
tent — kol bus galutinai per
tvarkytas visas organizacinis ir 
techninis aparatas.

TAUPYTI GALITE IR LAIŠKAIS! 
TAUPYKITE PAS SAVUS!

STANDARD FEDERAL
STIPRIAUSIA TAUPYMO IŠTAIGA . 

AMERIKOJE MOKA AUKŠTA DIVIDENDĄ 
'TURTAS  ..............................  per $31,000,000
ATSARGOS FONDAS   „ $ 3,000,000

AND LOAN ASSOCIATION OF 
ČHICAGO

4192 Archer Avė., Chicago 32, III.
JUSTIN MACKIEWICH, prezidentas • Telef. VIrginia 7-1141 
Įstaigos valandos: Kasdien nuo 9 ryto iki 4 vai. po pietų, 

ketvirtadieniais nuo 9 ryto iki 8 vakaro, 
trečiadieniai uždaryta.

Kada Tu paūgėjai — juk tapo
me tikros draugės — viena sie
la. Mūsų šiltas, šeimos židinys 
teikė džiaugsmo ir laimės mūsų 
brangiojoje tėviškėje.

Ar Tu dar atsimeni tėviškės 
banguojančius rugių laukus va
saros saulėtą dieną, ar Tu atsi
meni jos žydinčias margaspalves 
pievas — lankas?

Ar Tu atsimeni, kaip slaps
čiau aš TaVe riuo žiaurių oku
pantų sauvalės, kaip laimingai 
likome gyvos tarp sprogstančių 
bombų skeveldrų ir kaip nekartą 
dėkojome Aukščiausiam, suklu
pusios prie senos senos koplytė
lės mūsų darželyje?

Ar Tu atsimeni, kaip žengiant 
per Lietuvos valstybės sieną, iš 
skausmo'verkė mūsų širdis, ka
da palikome raudonas dangaus 
pašvaistes, degant mūsų krašto 
sodyboms ir pabučiavome savo 
tėvų žemę?...

Ar Tu atsimeni, kaip sunku 
buvo mums skirtis, kada turėjai 
išvykti į Kanadą? Bet mane ra
minai sakydama — mama, iki 
greito pasimatymo Amerikoje.

Tu dabar manęs klausi, kada 
galėsi mane pamatyti — atlan
kyti, jau ketverius metus ten 
išlaukusi?

Mano mylimoji dukrelė, Tu 
visa mano gyvenimo viltis 1 Gal

praeis dar metai keleri, o gal jau 
ir nebesulauksiu tos dienos ... 
Sunkūs imigracijos įstatymai 
mus skiria.

Bet turėkime viltį, mano vai
kelį, kad Amerikos Valstybės 
vyrai įvertins tėvų meilę vai
kams ir pagreitins kelią. Tikė
kime taip pat, kad Amerikos va
dovaujančios moterys bei orga
nizacijos, Motinos Dienos proga, 
užtars atskirtus vaikus nuo tė
vų ir padarys žygių grįžti jiems 
į savo šeimos židinį. O padaryti 
tai juk taip lengva!

Iki greinto ir laimingo pasi
matymo

Tavo motina
Motinos Diena
Gegužės mėn. 11, 1952.

O KĄ GI VEIKIA 
LAIC?

Paskaičiau "Draugo” gegužės 
10 d. kultūriniam priede deja
vimą, kad nėra kas išleidžia Dr. 
A. Tarulio knygos "The Sea of 
Socialist Revolution”, kuri esan
ti labai teigiamai įvertinta. Jos 
autorius, • norėdamas knygą iš
leisti, bandęs kreiptis į visokias 
lietuviškas ir nelietuviškas Įstai
gas bei organizacijas finansavi
mo reikalu, bet be pasekmių.

Tokiu atveju kiekvienam no
risi paklausti: o ką gi veikia 
LAIC, kuris gauna, kaip matyti 
iš spaudos pranešimų, 12,000 do
lerių į metus? Tie pinigai sude
dami mūsų tautiečių Lietuvos 
vadavimo reikalams. Tai gana 
stambi suma. Gaudamas tiek pi
nigų, LAIC galėtų kasmet iš
leisti bent po gerą knygą anglų 
kalba apie Lietuvą. Tai būtų 
daug prasmingiau, negu visokių 
arbatėlių ruošimas ir panaši 
"propaganda".

Dr. Jonas Balys 
Bloomington, Indiana

Ar jau 
įstojai į

VILTIES 
draugiją?

PADĖKITE SURASTI
ADOMAITIS, iš Ošiu k., Klo

vainių parap.
BAJORAS Jonas, iš Suvalkų 

Kalvarijos.
BALČIŪNAITĖ, iš OŠių k., 

Klovainių parap.
•> BERGAS Jonas ir jo žmona 
PESECKAtTĖ Adelė.

DEVEIKA, iš Klovainių.
DILIS Vincas, iš Kilbešų k., 

Babtų v., Kauno ap. ,
KUčINSKIS Petras, iš Tve

rų vi., Beržuvaičių k.
MICHELKEVIčIŪTĖS Sofija 

ir Veronika, iš Rauno-Sančių.
MITKEVIČIUS Vladas ir jo 

sesuo MITKEVIČICTĖ, iš Sto
naičių k., Kurtuvėnų parap., 
Šiaulių ap.

PESECKAITV - BERGIENĖ 
Adelė ir vyras BERGAS Jonas.

PETRAUSKAS Rufinas, iš 
Jutiškių k., Pumpėnų v., Pane
vėžio ap.

S1MONAVIČIUS Stanislovas, 
iš Igarių k., Mosėdžio v.-, Kre
tingos ap.

URBONAS, iš Karklinės k., 
Klovainių parap.

VAIČIULIS Antanas, iš Klo
vainių.

tVKLLIAMS Viktorija. «
* < -!

ALEKNAITĖ - JARAšUNAI- 
TĖ, nuo Šeduvos, Panevėžio, ap.

BLAŽYTĖ Julija, gyvenusi 
Pelyšelių k., Troškūnų v., Pa
nevėžio ap.

BRAŽINSKAS Jurgis. .
HEIN gimusi WEBER Au

gustė, iš Penkinų k., Vilkaviškio 
ap., ir vyras HEIN, Adolfas, iš 
Gulbiniškių k., Marijampolės ap.

JARAŠUNAITĖ - ALEKNAI
TĖ, nuo Šeduvos, Panevėžio ap.

MALVICAITĖ - RIMKIENĖ,

Ona, iš Jomantų k., Švėkšnos vi., 
Tauragės ap. , ■■

MERTINAITIS Mikas., ’
MIKULIUNAS Ąleksand r a s, 

iš Paleknių k., Radviliškio Jv„ 
Šiaulių ap.

OšKARTAITĖS, iš Meiželių 
k., Švėkšnos v., Tauragės ap.

PETRAUSKAS ir jo žmona
RIMKAUSKYTĖ — PETRAUS
KIENĖ Mina.

RIMKAUSKYTĖ - PETRAUS
KIENĖ Mina ir vyras PET
RAUSKAS.

RIMKIENĖ - MĄLVICAITĖ, 
Ona, iš Jomantų k., Švėkšnos vi., 
Tauragės ap.

SIREtVICZ Josef ir Waclaw, 
gyvenę Ogden, Iowa.

WEBER - HEIN Augustė, iš 
Penkinų k., Vilkaviškio ap., ir 
vyras HEIN, Adolfas, iš Gul
biniškių ’ k., Marijampolės ap.

VENBELYTĖS Ema, Emilija, 
Natalija ir Ona, iš Lyduvėnų k., 
Šiluvos v., Raseinių ap.

Jieškomieji ar apie juos turin
tieji bet kurių žinių prašomi at
siliepti Lietuvos Generaliniam 
Konsului šiuo, adresu:

CONSULATE GENERAL OF 
LITHUANIA 
41 West 82nd Street 

New York Z4. N. Y.

Patark ir kaimynui, 

kad prenumeruotų 

DIRVĄ

SUOPIS FURNITURE
6921 Wade Park EX 1-0911

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

ŽEMOS KAINOS — MALONUS PATARNAVIMAS

Patogi vieta apsipirkti lietuviams naujakuriams 
lietuviškoje krautuvėje

Per džiungles keliauja lietuvis
SUSITIKIMAI SU LIETUVIAIS ĮVAIRIUOSE P. AMERIKOS 

KRAŠTUOSE

ANT. BARČIŪS

1. ILGESYS TĖVIŠKĖS APSNIGTŲ 
LAUKŲ

Artėjant laivui prie Venecuelos 
.krantų, saulės apšviestą laivo plotelį 
jau turėdavome perbėgti tekini, kad 
neužgautų ta iš dangaus krentanti ug
nis. Laivo deniai jau pora dienų anks

čiau buvo aptraukti dvigubais brezen- 
' tais ir tik laivo preky, dvelkiant, kad ir 
karštam, bet šiokiam tokiam vėjeliui, 
galėdavai atsikvėpti.

Iš lėto laivui sustojus La Guayros 
(ties Caracasu) uoste, pasijutome, lyg 
įstumti į tik ką pakūrentą duonkepį. 
Visos kelionės metu mūsų puoselėti tu
ristiniai užmanymai kažkur išblėso ir 

;' sudribę sėdėjome laivo deny jau rankš
luosčiais šluostydami gausų prakaitą. 
Nė vienas nesiryžome pakilti ir išlipti 
pirmą sykį į tą Naują Kontinentą.

Tačiau mūsų bendrakeleiviai, kurie 
--plaukė į tolimąją Boliviją, krepšiais 
-apsiginklavę, tekini išbėgo apsirūpinti 

• bananais ir ananasais.'Neužilgo keli jų 
grįžo ir, . prabėgdami pro mus, stab
telėjo.

— Ui, ko jūs čia dribsotę, — rik- 
•itelėjo. — Eikit į krantą. Ten .yra du 

litovcai. Vienas pardavinėja ledus ir 
jau turi susitaupęs 12.000 buiivarų. Pa
stoj, tai bus, moment, 4.000 dolerių! Ki

tas fotografas. Abudu daro fain ge- 
šeftą. Nu, greičiau, eikit. Pasikalbėsite.

Ir, kalnus bananų ir ananasų ne
šini, nuskubėjo pas savo gausius vaikus 
ir pusiau apalpusias pačias.

Mes, pesižvalgę į kits kitą, tingiai 
atsistojome. Gal ir vertėtų nueiti pa
sikalbėti su tais tautiečiais.

Atėję į nurodytą gatvių sankryžą, 
mes neradome jokio ledų pardavėjo. 
Pasiklausinėję supratome, kad jis die- 
novydžiu su savo vežimėliu nuvažiuoja 
namo pietauti. Tada, slapstydamiesi 
nuo statmeniškai krentančių saulės 
spindulių, susiradome tautietį fotogra
fą.

Pro išblukusiomis nuo saulės foto
grafijomis apkabinėtą tarpvartę, įsisu
kome į kažkokį pastatą, kuris atrodė 
daržinė nedaržiųė, garažas negaražas: 
Vienoj atitverto j kertėj, kuri ėjo ateljė 
pareigas, spiginant stipriai elektros, 
lempai, ant stalelio užgulusi kažkokia 
žmogysta karpė nuotraukų kraštus.

Pasisveikinus, jis pakilo nuo stalo, 
plačiai šypsodamasis.

’ — Tai kaip, jums čia einasi? —
ėmėme teirautis, iš visų pusių apstoję.

— Neblogai, — šypsodamasis at
sako. — Prieš metus čia buvau beveik 
vienintelis fotografas, .tai ėjosi puikiai, 
dabar jau kiek silpniau.. Čia atvykęs

,. ■ . • •• . • »

apie fotografavimą nieko nenusima- sveikinę, tyliai kone atbuli, išsmukome 
niau, bet dabar išsitobulinau. Turime į gatvę. Gyvas žodis mūsų akiratį pra- 
susidėję jau ir centą kitą ir būtų gali
ma gyventi, jei ne tas baisus klimatas. 
Dėl to jau išsirūpinome dokumentus ir 
gal neužilgo pasiseks išsprūsti į Kana
dą. .

— Dievuliau, ir vėl lietuviai! — 
pro užuolaidas išlindusi, riktelėjo gal 
ne tiek pagyvenusi, kiek išvargusi mo
teriškė. — Vis važiuoja ir Važiuoja čia 
į tą pragarą! Vargšeliai!

Nors jau iš laivo matytos įvairia
spalvės čiabuvių lūšnelės, be langii ir 
durų, mus buvo nevisai entuzijastiškai 
nuteikusios, tačiau tos moteriškės ai
manos mums visai pakirto pakinkius. 
O ji mus, lietuviškos moterėlės širdin
gumu ir jausmingumu, vis graudeno 
baisiomis čionykščiomis gyvenimo są- vilkįs7nematytas ponas. Pralenkia ir 

stabteli.
— A, tai būsite lietuviai, — pra

šnenka.
Mes žiūrim nustebinti, nes visus 

čionykščius tautiečius pažįstame. Jis 
supranta mūsų nustebimą ir sako:

— Aš ne iš čia. Aš gyvenu toli —

lygomis, o dar baisesniu žiauresniu kli
matu.

— Nemieli ir tie pinigai, — aima
navo, — nemielas ir gyvenimas tame 
pragare. Dienas mes skaitome, kad tik 
greičiau iš čia ištruktume. Gal kitur ir 
sausą duoną krimsjme, bet nors atsi
gausime pamatę apsnigtą lauką. Diėvu-- paminėjo viena P. Amerikos didmies

tį. — Atskridau šiandien su reikalais, 
0 lytoj, jąų manęs nebus.

Prieiname barą, kurių čia yrą be
veik kas antrame name ir susėdame 
prie ”tintę”, juodos kavos, puoduko.

— Smagu susitikti' tautietį, — jis 
kalba toliau. — Ten, kur aš gyvenu yra . 
tiktai vienas lietuvis, tai" nėra nė su 
kuo pasišnekėti. > . ....

— Ar seniai jau P. Amerikoj? — tą. Nuvykau su kitais piemenimis už 
teiraujamės. ' . kelių dešimčių kilometrų. Prijojome

— O, jau dabar bus, bene, dvide-
- šimt treti metai. Atvykau jaunas vy
ras, o dabar matote! Visą Sur Amerika

liau, kad taip dar nors kartą, gyvenime 
pamatytume lietuviškus apsnigtus lau
kus ! — ir priejuostės kraštu nubraukė 
gal ir ašarotas , akis.

— Ką tu čią, motin, sudraudė, 
vyras. — Jei tau reikia sniego, atsida
ryk šaldytuvu, ten ir ledo rasi. Kąm 

.gąsdini žmones?!
Tačiau mes, kaip zuikiai, skliaudė- 

■me ausimis, o jų žodžiai Įkaitusiais ak
menimis krito ant mūsų. Visai nepasi
teiraudami kiek jis per tuos du metus 
padėjo ”į šalį” centų, trumpai apžvelgę, 
jo vargingą gyvenimą, širdingai atsi-

plėtė žymiai daugiau, negu visos studi
juotos geografiškos knygos, negu klas
tingai apgaulingos informacijos lietu
viškoj spaudoj.

2. KAIP ELGETA GYVENĄS 
MILIJONIERIUS

O, saulė, saulė! Donelaitis čia nie
kada nebūtų sukūręs pavasario links
mybių, tačiau gaila, kad Dantė, prieš 
kurdamas savo pragarą, nepadarė vi- 

‘ zito P. Amerikai. Tiesa, tuokart dar ji 
nebuvo atrasta. Tačiau pavakare, kai 
ji smarkiais šuoliais imai slapstytis už 
juodų kalnų, nebaisu išeiti ir Į gatvę.

Ir, bevaikštinėjant su prieteliu, 
mus pralenkia kažkoks, tamsia eilute

čia 
pa-

ant

■pervažiavau po kelis kartus, o dabar 
jau daugiau kaip dešimtis metų apsisto
jau vienoj vietoj. Turiu dvejus namus, 
gerai einančią prekybą, po truputį viso
kių akcijų — gyventi galima.

— Bekeliaujant teko, tur būt, su
sidurti su lietuviais kituose kraštuose. 
Kaip kitur gyvena tautiečiai ir kuom 
verčiasi? — apibėrėm klausimais.

— O, con mucho g'usto, kaip 
lietuviškai bus, su smagumu jums 
pasakosiu.

Atsilošė kėdėj, užsidėjo koją
kojos ir užsirūkęs amerikinę cigaretę, 
kurias čia rūko tik turtuoliai, pradėjo 
pasakoti kiekvienam sakiny įpindamas 
po kelis ispaniškus žodžius, arba net 
ištisus sakinius pasakydamas ispaniš
kai. Nors mes, skaitydami lietuviškus 
laikraščius, suprantame Jūsų paipas, 
strytus, sopes, mainus, bet jo pasakoji
mą iš karto išverstu į gimtąją kalba, 
nes taip, tur būt, kol kas bus patogiau.

— Esu ūkininko vaikas. Tais me
tais visi važiavo, susigundžiau ir aš. 
Pardaviau savo dalį ir po mėnesio iš
lipau Buenos Aires. Sunku buvo su. 
darbais. Dirbau mieste, nusidanginau 
paskui Į Pampas, o iš ten nuvykau ban
ginių medžioti. Pusmetį pasisupau tarp 
ledo kalnų ir pasakiau užteks. Vėl-at
siradau Buenos Aires. Bet niekur ne
galėjau "užsikabinti”. Nutariau vykti į 
šiaurės Argentiną, Mezopotamija vadi
namą kraštą. Ten pastojau galvijų pie- 

;meniu. Ir tik paklausykite! Praėjo me
tai ii; reikėjo savininkui duoti apyskai-

plyname lauke pastatytą pašiurę. Čia, 
sako mano draugai, gyvena savininkas.

(Bus daugiau)
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Jų .veikla duoda daug gerų vilčių

V. Kavolis studijuoja sociolo
giją tVisconsino universitete, kur 
rašo išsamią studiją apie Rytų 
Europos kultūros sroves. Bū
damas Lietuvių Studentų Są
jungos JAV vicepirmininku pla
čiai pasireiškia studentų veiklo
je. Phi Beta Kappa ir Phi Kap- 
pa Phi amerikiečių s, studentų 
garbės korporacijos pagerbia 
studentus, kurie pasiekia labai 
gerus pažymius per visus ketu
ris metus universitete. Abi kor
poracijos yra labai garsios ir 
turi savo ąkyrius beveik visuose 
Amerikos universitetuose.

¥

V. Banelis, studijavęs Heidel
bergo universitete, Vokietijoje, 
tęsia savo studijas St. Johns poracijos Alpha Alpha skyriaus 
University New York. Aktyviai 
dalyvauja New Yorko akademi
niam gyvenime, yra vienas iš 
Lietuvių Studentų Sąjungos New 
Yorko skyriaus steigimo inicia
torių.

deminiam Studentui Klubui ”Li- 
tųanica”, kuriam priklauso lie
tuviai studentai, studijuoja Illi- 
nois Universitete, Chicagoje. 
Klubas yra pasiekęs labai gra
žių rezultatų krepšinyje, tinkli
nyje ir ypač stalo tenise. Uni
versiteto stalo teniso meisteriu 
jau ketvirtas semestras iš eilės 
yra lietuvis studentas. •

*
Lietuviai studentai' pamažu 

pasireiškia ir amerikiečių stu
dentų organizacijose. A. Kežeiis 
yra išrinktas Navy Pier Antro- 
pology klubo pirmininku, o R; 
Mieželis, Urbanos Lietuvių Stu
dentų Draugijos vicepirminin
kas, — Alpha Phi Omega kor-

valdybos nariu lllinois Univer
sitete.

¥

University of lllinois Chicagos 
skyriuje (Navy Pier) studijuoja 
labai didelis lietuvių studentų 
skaičius, šis universitetas nea
bejotinai turi daugiausia lietu
vių studentų iš visų laisvojo pa
saulio universitetų. Apskaičiuo
jama, jog abiejose jo skyriuose 
— Urbanoje ir Chicagoje — tę
sia studijas apie 80 liet, studen
tų. Neseniai Chicagos skyriaus 
studentai įkūrė reprezentacinį 
lietuvių klubą. Klul>o pirmininku 
buvo išrinktas A. Kežeiis, gi vi
cepirmininku — V. Germanas.

¥

L. Grinius studijuoja inžinie- 
riją lllinois Institute of Techno- 
logy. Aktyviai dalyvauja stu
dentijos gyvenime. Yra Chica
gos Lietuvių Studentų Draugijos 
pirmininku ir atstovauja lietu
vius studentus Federation of 
European Academic Organiza- 
tions. Jis yra veiklus Akademi
nio Skautų Sąjūdžio narys.

¥

V. Lapatinskas, Lietuvių Stu
dentų Sąjungos JAV sekretorius, 
tęsia University of lllinois, Ur- 
bana, architektūros studijas, 
kurias pradėjo Pabaltijo Uni
versitete, Vokietijoje.

¥

B. Juodelis, aktyvus Korp! 
Vytis senjoras ir buvęs "Mūsų 
Vyties” žurnalo technikinis re
daktorius, studijavęs Tuebinge- 
no universitete, dabar klauso 
komerciją University of lllinois, 
Navy Pier.

¥

K. Ostrauskas, Philadelphijos 
Lietuvių Studentų Draugijos 
pirmininkas, studijuoja baltisti
ką — slavistiką Pennsylvanijos 
universitete. Vokietijoje studi
javo Pabaltijo universitete.

•
J. Šmulkštys tęsia teisės stu

dijas De Pąul University Chica
goje. Eina Lietuvių Studentų 
Sąjungos JAV iždininko parei
gas.

¥

A. Ošlapas yra išrinktas Lie
tuvių Studentų Sąjungos New 
Yorko skyriaus pirmininku. Sky
rius vasaros metu numato su
rengti ekskursijas į įvairias New 
Yorko vietoves.

¥

D. Variakojytė studijuoja 
chemiją WilSon College. Daug

*
D. Kąmara.uskaitė atstovauja 

lietuves studentes Federation of 
European Academic Organiza- 
tions, Chicagoje. Be to, daug 
dirba eidama Chicagos Lietuvių 
Studentų Draugijos sekretorės 
pareigas.

dirba Lietuvių Skaučių Sąjun
goje.

PASKUT1MS IKVAIPAJ
■ Ne taip išėjo Galindienei, kaip 
jinai galvojo, stovėdama už Die
vo stalo su rūtų šakele, mainan
tis žiedais su Jonu. Karo triukš
mui išsidūkųs, pačiuose pavasa
rio paleidimuose vokiečiai Joną 
išsivarė kelio rodyti į Sungar-( 
dus, grįžo po kelių dienų sukri- 
tęs, karščiuodamas, o vieną kar
tą atgulęs lovon jau tepabudo

PULGIS ANDRIUŠIS

grožybes ant kalnelio, pali- 
palangėje tris nenukirstus

didelių miestų^ Gražiai išsipūs^ 
tęs, apsidairė taip pat, ir, maty
damas, jog motina tik krūtine 
negaluoja, ėmė teisintis neati
dėliojamais darbais, girdi, kiek
viena diena jam nuostolinga,'jei
gu tenai, mieštuose, nėsimaišysi 
po kojom tiem, iš kurių turi dūo- 
ną, tai...

— Tik tu jau, vaikeli, fiępęr- 
sidirbk, gerai pamiegok,ų.bala 
nematai tų darbų, da prisikabins 
džiūsnos, — šnėkuodama glostė 
galvą miesčioniui Galindieįie.

Miesčionis davė broliams pi
nigų, liepė mušt telegramą, jei
gu kaš kur, ir kitą rytą, gražiai 

i susišukavęs, išterškė į tuos to
limus miestus.

’’ | Bet "šį sykį” Galindienei ne
praėjo, kaip vaikai manė. Kaus
tant arklius vasarojui, po vieno 
sunkaus atsikosėjimo Galindie
nei mirties angelas užspaudė 
akis. Sūnūs artojai, nežinodami 
ką daryti, atsišaukė per kalnus 
dėdienes su grabnyčiom, padir
viais ėmė rinktis kaimynai su 

“'-Ajai'g7tZvaikeli, pavirink kanti^'>™ _______
jam liepos brazdų, klok karštus 
kompresus, tuoj nuims... — 
šneka karkdama Galindienė, kai 
sūnus, palikęs pinigų 
"jeigu kokioje kas”, 
kelionėn, nes galvojo, 
sykį motinai praeis.

Atskubėjo ir antras sūnus i:

Va, Tartilo kumeliukas, pasi- 
spardęs rūksta Avinikiškio pa
kalnėn; ana kur, Durymo purie
nose prie Narčiaus karvės šono 
plakasi šiųmetinis teliukas; ne
ša snape žagarus Pelūrvčio gan
dras sau į gūžtą, — Dieve tu 
mano!

Galindienė nusisuka nuo lan
go, užtvindyto saulės, pavasario, 
plaukiančių beržų.

■ Atvažiavo iš tarnybų, kaip da
bar sako, sūnus, karštom papa- 
dėm apsidairė, girdi, mom, man 
reikia vėl į darbą, negalima vir
šininkų pykdyt, ne prie žamės gi, 
kur niekas tau nieko nesakys, 
jei ir savaitę vėliau išeisi art 
pūdymo. Ir dar moterį palikęs 
su mažu vaiku, truputį sirgu
liuoja, išpylė spuogai, reiks vežt 
pas daktarus, vis, matai, pilk 
pinigus, o jų lengvai nepasika
binsi, kaip iš 'maišo žirnių, tar
nyboje užvejoja tave ...

tas 
kę 
beržus ir į juos įkėlę avilėlius, 
kur dabar taip linksmai šaudo 
varnėnai, sugrįžę iš šiltų kraštų, 
nešdami sliekus savo geltonsna
piams.

Galindienė šį pavasarį dar pa
ti sukaišė kopūstus naujai supil
tose ežiose, sueiliojo batvinių 
rasodą, nors jau pusiaujo su
lenkti negalėdama, tarplysvėse 
sėdėte-sėdėjo, vis besiskųsdama 
krūtine, kuri savo dumplėse bu
vo pristigus oro.

— Vaikeliai, neturiu kuo kvė
puot, laistykit patys kopūstus, 
jau aš kažin, ar juos virsiu ru
denį ... — sakė jinai vaikams, 
pasilikusiems artojų vargą varg
ti šiuose bergždžiuose kalnuose 
bei skardžiuose.

— Kai mane kasit po žemėm, 
tai, žiūrėkit, tik jau netoli tėvo,
— retais protarpiais atgaudama 
žadą, šnekėjo motina tiem dviem 
tyliem pusberniam, kurie rytme
čiais kaboriuodavo aplink pečių, 
krentant iš rankų šakėms, gai-

...... ...........  liai verkiant šlapioms alksnio 
garbės • gulėjo lovoje, laukdama mirties. I malkoms.

Du sūnūs, išėję į svietą,-leng-1 Ar gi jie žino, kur jų tėvas 
vais miesto pinigais išstatė ši-'pakastas miestelio kapuose? Jie 

net paties tėvo gerai neatsime
na, kurį tuomet, baisiuos sumi
šimuos, papjovė tifas. Tų, vėjo 
nušukuotų kalnų žmonės per ke
letą metų pamesdavo savo tėvų 
kapų pėdsakus, nes miestelis bu
vo toli, o kapinės dar už poros 
varsnų nuo bažnyčios, praėjus 
žydų stadalas ir sklypininkų ka- 
napienas. Kartą nugiedoję tėvą
— motiną, retai kada nuklysda
vo j mirusiųjų kalną užkepėdavo 
kupstelius, kurie lietui bei snie
gui dirbant savo darbą, įdubda
vo žemėn, kaip džiovininko krū- 
Jtijiė, ..: '...

Tik ką po vestuvių Jonas už
ėmė ant pusės Raistinio valaką. 
Dieve, kokios pajaurės, koki pik- 
taraisčiai! Įsimetę į vežėtėles 
arklą, akėčias ir rėkiančius vai
kus, darda, būdavo, be dienos 
Galindžiai, vaikydami laumes iš 
paraisčių rūko, šalto, gaižaus 
rūko .

Galindienei nubraška sąnariais 
reumatas, sukdamas į mazgus 
gyslas. Galindienei šalta, patale, 
nors dabar už langų visais tri
mitais pučia pavasaris, verpsti-l Vaizdelyje meniškai iškyla 
nis gręžiasi į šiltą dangų vie- dvi vertingos idėjos — tautinė 
veršiai. ir dorovinė. Pastaroji lyg suku-

Linguoja marios rugių, pjau-'ria melodramos pagrindinę in- 
tuvas pjaunasi į delno mėsas,' trygą.
atsitiesus tamsu akyse, aplink | Melodramos veidėjai raiškūs, 
saulės kamuolį šokinėja juodu-'gyvi, kiekvienas jų kalba savita 
liai, o pusiaujį raižo, kaip So- kalba, paberdamas rieškučias 
pūlingosios Motinos širdį kala- liaudinių samprotavimų bei su
vijai. | mojų. Vieni savo vaidmenis at-

Ir nieko neprigyveno Galiu- liko gražiai, natūraliai, kiti silp- 
džiai. Jinai — tiktai reumatą ir niau. Nastės (E. Blandytė) vaid- 
piktą dusulį, o jisai — taip pat muo buvo nelengvas. Jautėme di- 
nebūtų miręs, jei ne tas nusi- džiules jaunosios aktorės pastan- 
tampymas pačiuos geruosiuos gas, bet retkarčiais stokojo na- 
metuos. Karo badmečiai, tifo tūralumo.
giltinė dar kiečiau pririšo prie Panemuniečių dainuojamos 
Galindienės kaulų ligas, o kruti- dainos praskambėjo patraukliai; 
nė ėmė groti visom dūdom, kol kai kurios jų buvo negirdėtos, 
jai galutinai atėmė kvapą, nei Skaitlingas choras, turįs gražių 
pelynomis nei močiaklapiais ne- balsų, visas dainas dainavo be 
besugrąžinamą. ! dirigento. B. Pakšto vedama kai-

¥

V. Adamkavičius, žymus leng- 
vatletas, priklauso Varsity leng- 
vatletų komandai lllinois Uni
versitete, Navy Pier. Neseniai1 danguje, jeigu Dievas jį tenai 
įvykusiam lietuvių sportininkų1 priėmė už visus vargus ir ne- 
suvažiavime V. Adamkavičius' priteklius šioj ašarų pakalnėj 
buvo išrinktas j FAS Komitetą.' patirtus. 
Navy Pier jis yra Akademinio i 
Sporto Klubo "Lituanica” Val
dybos narys.

¥

Kiekvienais metais University 
of lllinois įvyksta "Hpnor” die
na, kurios metu universitete ne
būna paskaitų ir yra pagerbiami 
studentai, pasižymėję moksle. 
Šįmet tos dienos metu paminėti 
ir lietuviai studentai — R. Mie
želis "college honors” grupėje, 
o A. Bakaitis ir- K. Mikėnas — 
"class honors” sąraše.

¥

R. Mieželis yra 
Epsilon komercijos 
poracijos narys, o 
priklauso Phi Eta 
mųjų metų studentų, 
korporacijai. Abu studijuoja ll
linois universitete.

Sigma 
garbės

lota 
kor-

Likusi našlaitė su mažais vai
kais pačiuose ligų ir badų me
tuose, Galindienė maišė žirnius 
į duoną, pavasariorn rinko rūgš
telius, raškė dar tik užsimezgu
sias rugių varpas užplakti virin
tam vandeniui ir laukė, kol su
augs užmainas — keturi vai
kai, kurių pasigailėjo dar giltinė.

Ir dabar, kai jau kaimas prieš 
porą metų išsidraskė vienasė- 
džiais, kai ant dailaus kalnelio 
išdygo Galindienės sodyba, pro 
naujos pirkios, kvepiančios šilo 
stavariais, plačius langus ne
varžomais srautais pylėsi pava
sario saulė, o iš paskerdės alks-

A. Bakaitis' nynėlių be poilsio liejosi mifikš- 
Sigma, pir-'tas lakštingalų ūkas, Galindienė

broliams 
kraustėsi 
kad ir šį

I — Vaikeliai, kai mane pakasit 
po žemėm, — paskutinį orą iš 
krūtinės leisdama, šnekėjo Ga
lindienė, — tuoj važiuokit tur- 
gun, nusipirksit paršiuką, pa- 
pjaustysit batvinialapių, šio to, 
bus stipriau per darbymetes ...

Ir paskui jau nieko nekalbėjo.
i

LIETUVIU ŽURNALISTŲ SĄJUNGOS REORGANIZACIJOS 
REIKALU

i Dėl susidėjusių aplinkybių kaip iki š. m. liepos 15 d.: "Lie- 
buv. Lietuvių žurnalistų Sąjun-, tuvių Žurnalistų Sąjunga, New

■ gos Valdybai negalint imtis ini-, Yorko Skyriaus Valdyba, 680 
i ciatyvos, minėtus uždavinius Busvick Avė.', Brooklyn, N. Y.” 
' vykdant, tenka jieškoti kito ke-j Akcija pagreitintų, galimai 

lio. LžS-gos New Yorko sky-■ greičiau atlikta narių registra- 
rius, remdamasis LžS pirm. A. Į cija, o tai pareina nuo visų Są- 

: Merkelio ir kitų Valdybos narių jungos reorganizacija suintere-

Po platųjį pasaulį išsisklaidę 
lietuviai žurnalistai turi visą ei
lę juos siejančių uždavinių — 
savo srityje jiems tenka prisi
dėti prie bendros kovos dėl Tė
vynės laisvės, atstovauti savo 
kraštą ir tautą tarptautiniuose 
žurnalistų sambūriuose, jieškoti ______  „ ___ . . . ___
kelių lietuviams žurnalistams pareikštu sutikimu, ryžtasi, kaip suotu spaudoš bendradarbių, 
įsijungti į savo profesinį darbą, i LžS-gos Reorganizacinė Komi-'

ononrlna Jci’nlc I oii’n XI zln»>l>n r>4-lilr4-4 T’nz-i +

,___ .. ___ ,_____ ________ „_______  ____ LžS-gos Reorganizacinė Ko-
rūpintis spaudos bendraisiais sija šį darbą atlikti. Tuo tikslu, misija: A. čražlunaš, D. Peni- 
reikalais ir padėti 
draugams.

Visi šie dalykai verčia lietu-■ kviesdama juos užsiregistruoti, 
vius žurnalistus susijungti į vie- prisiunčiant 
ną glaudžią profesinę bendruo- adresu: 1) vardas, pavardė, 2) 
menę ir palaikyti tarpusavio ar-j adresas, 3) nurodymas, kuriuo 
timus ryšius, nes kitaip neįma- pagrindu laiko save kvalifikuo- 
nome šiuos uždavinius įvykdyti, tu registruotis. Siųsti, nevėliau

profesijos žemiau pasirašę, kreipiasi j vi- ( kas, V. Gedgaudas, S. Narkeliū- 
I sus lietuvius spaudos žmones naitė, V. Rastenis ir A. šalčius.

žemiau nurodytu

re-

Dainaviečiai (Maude

TUOJ ĮSIGYKIT 
ŠIAS KNYGAS!

i V. Kavolio išsamus straipsnis 
”An Analysis of the Russians”, 
nagrinėjęs Rusijos problemas, 
buvo išspausdintas tVisconsino' 
Universitete studentų laikraš
tyje "Dąily Cardinal”.

*
E. Veleckis, Akademinio švie

sos Sambūrio’ veikėjas, tęsia 
chemijos studijas, pradėtas Tue- 
bingene lllinois universitete, Ur
banoje. Aktyviai reiškiasi stu
dentijos gyvenime,, yra Lietuvių 
Studentų Sąjungos, Revizijos 
Komisijos narys. ■

i * .

V. Germanas vadovauja Ąka

Anglų kalbos gramatika
J. Kukanauza ______ ____ 2.00

Altorių šešėly
Mykolaitis - Putinas _____ $4.00

Algimantas I 
V. Pietaris ________

Algimantas II
V. Pietaris_________

Balutis
J. J. Bačiūno leidinys _

Baltaragio malūnas
K. Boruta__________ ___ 2.50

Dulkės raudonam saulėleidy
V. Ramonas____________ 3.00

Darius ir Girėnas
Jurgčla ________________

Debesys plaukia pažemiu
A. Baronas ____________

Didžiosios atgailos
R. Spalis ______________

Gintaro pasakos
Teta Rūta__ ____________

Gintariniai vartai
N. Mazalaitė____________

Kazimieras Sapieha
B. Sruoga______________

Kuprelis
Ignas šėinjus_ _______ —

Lietuvių kalbos vadovas
Red. prof. Skardžius_____

Lietuviškos pasakos
J. Balys________________

Lietuvių poezijos antologija
J. Aistis ir A. Vaičiulaitis 6.00

Mėnuo vadinamas medaus
N. Maząlaitč _____ --

Meškiukas Rudnosiukas
Vytė Nemunėlis _____

Motulė paviliojo
Lazdyną' Pelėda _____

2.00

2.50

2.00

4.50

2.50

Namai ant smėlio
J. Gliaudo_____-_____

Nemunas
St. Kolupaila ________

Nuo Imsrės iki Orinoko
A. Sabaliauskas _____

Our Country Lithuania
V. Augustinas _______

Princas ir elgeta
Mark Twain .i________

Pirmas rūpestis
Jurgis Jankus _______

Pragaro pošvaistės
V. Alantas___________

Partizanai už gelež. uždangos
Daumantas ________

Pietų vėjelis
Vytė Nemunėlis ___ 1

Ramybė mari
J. Kėkštas______1__

Raguvos malūnininkas
V. Tamulaitis ______

San Michal knyga
Axel Munthe ______

Šventieji akmenys
Faustas Kirša______

Tėvų pasakos
A. Giedrius ____ ___

Tolimieji kvadratai
J. Grišmanauskas __

Tautosaka apie dangų
J. Balys -----------------

Tautosakos Lobynas
J. Balys___________

Vieneri metai ir viena savaitė
■ B. Gaidžiūnas ___________1.50

Valentina
A. Vaičiulaitis__ r-

Varpai skamba
Stasius Būdavas____ ____ 2.50

Žemė
Red. K. Bradūnas

2.00

1.90

2.00

0.60

3.00

2.50

2.00

0.60

2.00

ištrauka iš LžS-gos 
Reorganizacijos Tvarkos 

Taisyklių
1) ... LžS nariu 'gali būti

gistruojamas kiekvienas, atitin
kąs bent vieną iš šių kvalifika
cijų: a) yra buvęs LžS nariu 
Lietuvoje; b) yra liet, spaudos 
redaktorius; c) yra nuolatinis 
periodinės spaudos bendradar
bis.

LŽS nariu negali būti asmuo, 
bendradarbiaująs komunistinėje 
ar šiaip Lietuvos Nepriklauso
mybei priešingoje spaudoje ...

... 6) Nuolatiniu periodinės 
spaudos bendradarbiu laikomas 
pasireiškiąs spaudoje bent 10 
straipsnių per metus, visuomeni
nio bei kultūrinio gyvenimo te
momis, arba periodiškai, ne re
čiau kaip kartą per mėnesį, tei
kia bent vienam laikraščiui ar 
informacijos įstaigai žinias ar 
apžvalgas iš viešojo gyvenimo 
ar bent kurios jos srities, arba 
yra pastovus spaudos foto ko
respondentas ...”

"Rašiniai profesinės specialy
bės klausimais arba tokiems 
klausimams skirtų skyrių laik
raščiuose redagavimas, neįskai
tomas į periodinės spaudos ben
dradarbio kvalifikacijas”.

Daugelį kartų apmąstytas ir mo kapela darniai pritarė dai- 
apkalbėtas DAINAVOS ansamb- noms ir-grojo šokius. Tautiniai 
lis, pagaliau, gegužės 17 d. pasi- šokiai buvo gyvi, o ypač pagrin- 
rodė čiurlioniečių laikinuose na- dinės šokių linijos buvo darnios, 
muose — Clevelande. I Senių šokis buvo maloni staig-

Tremtyje išbujoję du tautinio Į mena. Skoningai stilizuotas Pie- 
meno ansambliai atidarė mūsų menų šokis savo dekoracija ir 
liaudies kūrybos skrynias ir jų stiliumi išsiskyrė iš ansamblio 
turtus skirtinga forma prasklei- darnos, 
dė prieš mūsų akis.

G. Veličkos buitinė melodrama1 nemunės kampelis su klėtimi, 
NEMUNAS ŽYDI natūraliame' rūpintojėliu, berželiais ir žydin- 
fone vaizduoja idilišką kaimo čiu Nemunu darniai rikiavosi 
šventadienį, paįvairintą apeigo- meninėje visumoje ir sukūrė 
mis, papročiais, kasdieniais kai- švelnų, idilišką foną, 
mo žmonių rūpesčiais ir šamo-; 
jais.

Stp. Sodeika, G. Velička, I. Ei- 
drigevičiūtė ir P. Kaupas ne
pretenzingi — derindami spal
vas, dainas, šokius, kaimo žmo
nių gyvenimo įvykius, jie tarsi 
dėlioja savo mozaikiniam kūri
niui gražiausius akmenėlius.

Vaizdelyje

P., Kaupo dekoracijos.— pa-

Galima būtų pasakyti pasta
bų dėl pačios melodramos kom
pozicinių trūkumų, masinių sce
nų povienodžio kartojimosi, liau
dinio sąmojaus atrankos, bet ir 
tai pataisius, mes visdėlto išgal
votume nemažiau kitokių prie- 

1 kaištų.
Be abejo, reikia pagirti ir 

ATEITIES klubą, kuris ryžosi 
pakviesti dainaviečius į Cleve- 
landą, nepabodamas materiali
nių, techninių ir psichologinių 
rūpesčių.

Gal niekas kitas nepasakys 
dainaviečiams tokių gražių ir 
atvirai nuoširdžių žodžių, ko
kius pasakė mažytė Clevelando 
lietuvaitė, giliai giliai plazdančia 
širdele sekusi žydinčio Nemuno 
pasaką:

— Mama, ar iš tikrųjų Lie
tuvoje taip gražu?!

J. Stempužis

BOSTONO 
INŽINIERIAI GAUNA 

LICENZIJAS

.4.00

Visos knygos siunčiamos paštu. Užsakant pi- 
..........  DIRVA,

6820 Superior Avė., . 
Cleveland 3, Ohio

nigus siųskite

ĮDOMI KNYGA
Lietuvio gyvenimas bolševi

kinėje priespaudoje ir jo kova 
už savo buvimo, tautos ir tikė
jimo teises .plačiai pavaizduoja
ma tik ką iš spaudos išėjusioje 
lietuvio žvejo

JUOZO GRIŠMANAUSKO 
knygoje

"Tolimieji kvadratai”
Čia aprašyta ir žvejų pabėgi

mo istorija.
Knygą galima gauti pas liet, 

spaudos platintojus ir pas patį 
leidėją Juozą Kapočių, 680 Bush- 
wick' Avė., Brooklyn 21, N. Y. 
prisiunčiant 2 dol. pinigais ar 
money orderiu.

Geriausi sveikinimai mūsų draugams ir 
rėmėjams

Each Savings Account Now Insured

Up To $10,000

Federal Deposit Insurance Corporation

Member of The Federal Reserve System

THE CENTRAL BANK CO.
20ith STREET' & BROADWAY . LORAIN, O.

Š. m. gegužės mėn. 7 d. du lie
tuviai inžinieriai — dr. Jurgis 
Gimbutas ir Jonas Vasiliauskas, 
dirbą Bostone, gavo "Registered 
Professional Engineer” licenzi
jas Massachusetts valstybėje. 
Pagal veikiantį. įstatymą tokias 
licenzijas gauną, asmenys turi 
būti baigė aukštąjį mokslą ir tu
rėti ne mažiau 4 metų inžineri
nės praktikos. Pažymėtina, kad 
licenzijas gavę lietuviai inžinie
riai — Gimbutas ir Vasiliauskas 
j atliktos praktikos laiką įrašė 
darbą, kurį- jie dirbo kaip asi
stentai Kauno universitete. Prof. 
Kolupailai apie tai paliudijus, — 
komisija tą laiką užskaitė į prak
tiką. Abu. inžinieriai šiuo metu 
dirbą Bostone didelėj inžinierių 
kompanijoj prie skaičiavimo ir 
projektavimo. Prieš . metus li
cenziją yra 
Kuodis.
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Vestuvių pabaiga
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Aš
Aš
Aš

GANA,'MOTULE, 
PAVARGAI...

tik vienas posmelis tėra. Ir 
vestuvių.

Anyta mandra, pričinią randa, 
Samtelį ima, puodelį gina.
Samtelį ima, puodelį gina:
— O da ma šiandie marčios nereikia! (2x2)

PAGARBA SKAUTŲ 
VEIKĖJAMS

Toronto, Canada
Jonas Paršeliūnas, 
•62 Pauline Avė.

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

Anglijoje
Dainora Daunoras 
49 Thornton Avė. 
Thurnham Green, 

London W. 4

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

VI. Pauža, 
9124 Quincy Avė.

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

Hamilton, Canada
Antanas Mingėla, 

190 Catherine St. S.

Welland, Canada
Žukauskas Kazys 
287 '/i E. Main St.

Montreal, Canada
Stepas Kęsgailą, 

6882 Beaulieu St.

JIE DIRBA SKAUTUOS 
LABUI

Venecueloje
Antanas Diržys,

Avenida Alayon No. 6 
Oeste

Maracay, Edo, Aragua

Australijoje
Povilas Lukošiūnas,

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

Chicago, 111.
Jonas Paplėnas, 

4416 So. Hermitage Avė., 
YArd 7-0191

Omaha, Nebr.
J. Povilaitis, 

5617 So. 31 St.

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

Newark, New Jersey
A. S. Trečiokas,

314 'Walnut St.

"Skautų Aidas" (Nr. 4/52) 
praneša, kad Pas. Liet. Skautų 
S-gos Tarybos Pirmija skautų1 
globėjo Šv. Jurgio šventės pro-

reikalais:

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

Brockton, Mass.
Bačiulis A.,

22 Intervale St.

100
dagilis ... (2)

DIRVOS ATSTOVAI
į kuriuos galima kreiptis visais DIRVOS prenumeratos 

ir skelbimų

Baltimore, Md.
Antanas česonis

620 W. Cross St.

■ ‘ . I

Uršulė Žemaitienė

Pas motinėlę valių turėjau, 
Kolei norėjau, tolei gulėjau. (2)

Kėliau ryteli aš dainuodama,
Dureles vėriau patrepsėdama, 

šluosčiau langelį rūtų šakele, 
Tiesiau stalelį šilkų skuskele.

Rinsku vyneliu prausiau veidelį,' 
Merūnų šluota šlaviau dvarelį. 

Ėjau per dvarų aš į darželį, 
žiedai žėravo, vainiks žaliavo.

Kas tik pamatė, kožnas pasakė: 
šita mergelė tai darbinykė.

O kai papuoliau pas anytėlę, 
Pas anytėlę paniūrakėlę, —

Kėliau rytelį aš dūsaudama,
Dureles vėriau gailiai verkdama, 

šluosčiau langelį su mazgotaite, 
Tiesiau stalelį su staltiesaite.

Su ašarėlėm prausiau veidelį,
Beržų šluotele šlaviau dvarelį. 

Ėjau per dvarų aš į svirnelį, 
žiedai rūdijo, vainiks pelijo.

Kas tik pamato, kožnas pasako: 
šita martelė tai tinginėlė.

97
Vai skauda skauda mano galvelę, 
Kad paviliojau valios panelę. (2) 

Valios panelė gražiai augyta, 
Ik pusrytėlių nepabudyta.

Aš pasilausčia beržo rykštelę, 
Aičia budytie valios panelę.

I)a nepriėjau nė prie svirnelio, 
Jau gailiai verkė valios panelė. 

— Vai cit neverkie, valios panele, 
Tai ne dėl tavęs beržo rykštelė.

Dėl bėrų žirgų, dėl pabaidymo, 
Dėl šaltos rasos, dėl nukrėtimo. 

Valios panelė gražiai augyta, 
Ik pusrytėlių nepabudyta.

Aš augau pas močiutę,
Močiutė mylėjo,
O kai ma reikė’ nuo jos išeiti, 
Močiutei pagailėjo. (2x2)

Močiutei pagailėjo, 
Ašarėlės riedėjo.
—• Sugrįžk dukrele, daržo rūtele, 
Aš atkelsiu vartelius.

atkelsiu vartelius, 
užtiesiu stalelius, — 
pasodinsiu savo dukrelę

Už baltojo stalelio.
— Negrįšiu, motinėle, 
Negrįšiu, širdužėle, — 
Aš jau ne tavo miela dukrelė, 
Jau anytos martelė.

Vai smūtna liūdna 
Mano širdelė 
Šį mielų rudenėlį. (2)

Vai ir prijautė
Mano širdelė
Bernelį tinginėlį.

Rugelius sėjo,
Neišvarinėjo,
Vandenužiu apleido.

Linelius sėjo,
Neišakėjo, 
žolynužiais apleido.

*

Vai smūtna liūdna 
Mano širdelė 
Šį mielų rudenėlį.

Vai ir prijautė 
Mano širdelė 
Mergelę tinginėlę.

Rūteles sėjo,
Neapravėjo,
Dilgėlužėm apleido.

Per dieną audė, 
Ausdama snaudė, 
Mastelio neišaudė.

Augo kieme
Y-a, augo kieme dagilėlis,, ■ 
Negaliu praeiti. (2x2)

Aš išroviau dagilį...
Y-a, aš išroviau dagilėlį 
Išmečiau per tvorų.

Kad aš gavau piktų vyrų ...
Y-a, kad aš gavau piktų vyrų, 
Neturiu klir dėti.

Minas sodas lakišių ... 
Y-a, pilnas sodas lakišių, , 
Savo vyrų pakišiu.

Aš parvedžiau piktų pačių... (2) 
‘Y-a, aš parvedžiau piktų pačių, 
Negaliu pabarti.

Vieną kartų pabariau ...
Y-a, vieną kartą kai pabariau, 
Tris nedėles sirgo.

Saugok Dieve nuo tų barių ...
. Y-a, saugok Dieve nuo tų barių, 

Jau daugiau nebarsiu. • ’
' Tris nedėles pagyvenę? ... ‘ 
Y-a, tris nedėles pagyvenęs, 
Išvedęs pakarsiu.
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SKAUTU VEIKLA J. BAČIUKO TABOR FARMOJE - A.S.S.
• STOVYKLA

NAUJA LIETUVOS SKAUTŲ 
BROLIJOS VADIJA

Gegužės 10 d. Toronte, Ont., 
Kanadoje išėjo pirmoji naujai 
išrinktojo Lietuvos Skautų Bro
lijos Vyriausiojo Skautininko v. 
s. Stp. Kairio "Krivūlė" Broli
jos vadovams. Joje pranešama, 
kad v. s. Stp. Kairys su savo 
pavaduotoju v. s. VI. Šarūnu pa
saulio skautų globėjo Šv. Jurgio 
dienų pradėjo eiti savo pareigas. 
Kartu sudaryta nauja Brolijos 
vadija: v. s. Vyt. Skrinskas — 
Skautininkų Sk. Vedėjas, ps. 
Herb. Stepaitis — Sk. Vyčių 
Skyr. V-jas, jūr. s. Br. Stundžia 
— Jūrų Sk. Skyr. V-jas, s. česl. 
Senkevičius — Spaudos ir In-

desnėn talkon visus skautų vie
netų ir pavienius vadovus. Jų 
gera valia, broliška meilė ir at
viras nuoširdumas padės Vadi- 
jai tęsti emigracinio skautavi- 
mo auklėjimo — Lietuvai• išlai
kymo darbas.

Vyriausiasis Skautininkas ir 
LSB Vadi j a pasiekiami adresu: 
Mr. Stp. Kairys, 716 Lansdowe 
Avė., Toronto,. Ont., Canada.

formacijos Sk. V-jas, v. s. dr.|ga už didelius nuopelnus liet. 
Vyt Čepas — Užsienio Sk. V-jas 
(santykiams su Tarpt. Skautų 
Biuru ir kitų tautų sk.,organiza
cijomis), s. Vilius Bražėnas — 
Vyriausias Laužavedys, s. Zig. 
Paulionis — Ūkio Sk. V-jas ir 
Kanados Rajono Vadeiva, s. VI. 
Pauža — JAV Rajono Vadeiva, 
s. Adolf. Venclauskas — Vokie
tijos Rajono Vadeiva, s. Vyt. 
Neverauskas — Australijos Ra
jono Vadeiva, v. s. Petr. Neniš
kis __ Venecuelos Rajono Va
deiva ir s. Kazys Vaitkevičius 
— Anglijos Rajono Vadeiva. 
Naujosios Vadijos branduolys 
yra susispietęs Toronte, Kana
doje.

Naujoji Vadi j a kviečia glau-

1 skautijai apdovanojo„ visuome- 
ninkus — bičiulius ir skautų va
dovus garbės ženklais.

Aukščiausias Lietuvos Skautų 
S-gos atžymėjimas — GEDIMI
NO VILKO. ORDINAS suteiktas 
nenuilstamam skautišk o s i o s 
spaudos darbuotojui ir tremties 
"Skautų Aido” atgaivintojui 
vyresn. sktn. Antanui KRAU- 
SUI, gyv. Melbourne, Australi- 

. joje.
PADĖKOS ORDINU apdova- 

1 noti: Kanados rajone — dabar
tinis "Skautų Aido” redaktorius 

> ir naujasis Vyriausiasis Skauti- 
■ ninkas — v. s. Stp. Kairys, To- 

ront, Ont.; JAV-bių rajone — 
• poetas Faustas Kirša, Bostone,

Mass., dr. Br. Kalvaitis, Bosto
ne, Mass!, ir dr. Ad. želvis, Bal- 
timorėje, Md.

LELIJOS ORDINU apdovano
ti šie skautininkai: Anglijos ra
jone — vadeiva s. K. Vaitkevi
čius; JAV rajone — s. kun. J. 
Vaišnys, S. J., s. A. Plateris ir 
s; G. Juškėnas; Kanados rajone
— vadeiva s. Z. Paulionis ir ps. 
H. Stepaitis.

"Už NUOPELNUS” ORDINU 
apdovanoti: Australijos rajone
— vadeiva s. V. Neverauskas; 
JAV rajone — vadeiva s. V. 
Pauža, ps. K. Kasperavičius, ps. 
T. Naginionis, v. sk. V. Pileika 
ir v. si. V. Rekašius; Kanados 
rajone — "Skautų Aido” admi
nistratorius v. sk. P. A. Pundze
vičius.

■VĖLIAVOS ŽYMENIU apdo
vanoti: JAV rajone — ps. J. 
Gimbutas, ps. V. Kamentavičius, 
ps. V. Katelė, ps. A. Krapąvi- 
čius, v. si. R. Mišauskas, v. si. 
J. Monkus ir v. si. P. Peldžius; 
Vokietijos rajone — v. si. V. 
Kempka ir B. Rikus.

. TĖVYNĖS SŪNAUS ŽYME
NIU apdovanoti: Kanados rajo
ne — si. A. Gotceitas; Vokieti
jos rajone — si. E. Polkis.

PAŽANGUSO ŽYMENIU ap
dovanoti: JAV rajone — psl. 
Č. Kiliulis; Vokietijos rajone — 
psl. V. Kiaupas.

Garbė apdovanotiems ir- pa
garba Lietuvos skautų vadovy
bei, kad tęsia Tėvynėje pradėtas 
tradicijas — atžymi nusipelnu- 
sius skautijai asmenis.

Jau kuris laikas mokslus ei
nantieji" studentai skautui, jų 
filisteriai bei garbės nariai pla
nuoja suruošti vasaros stovyk
la. Darbai kiek buvo susitrukdę, 
nesurandant tinkamos vietos. 
Tačiau šį taip svarbų klausimų 
maloniai padėjo išspręsti žino
mas mūsų visuomenininkas ir 
kurortų savininkas J. Bačiūnas, 
sutikdamas savo Tabor Farmoje 
priglausti keliasdešimtų akade
mikų — skautų ir skaučių.

Stovykla įvyks liepos mėn. 
4-6 d. Labai galimas dalykas, 
kad ji bus keletą dienų anksčiau 
pradėta ir keliomis dienomis vė
liau baigta. Skautai gyvens sa
vose palapinėse, o taip pat pa
tys gaminsis maistų. J. Bačiūnas 
mielai sutiko leisti pasinaudoti 
daugeliu kurorto įrengimų ir tuo 
palengvinti jų gyvenimų.

Visi studijuojantieji skautai, 
tiek Akademinio Skautų • Sąjū
džio nariai, tiek jam nepriklau
są, raginami susidomėti šia sto
vykla ir registruotis šiuo adre
su: Mr. Alg. Stepaitis, 5557 So. 
Green St., Chicago, III. atsiun-

..........................-

čiant drauge $2 registracijos 
mokestį. Vėliau, seks kitos in
formacijos.

Stovykla numatoma praleisti 
darbingoje ir linksmoje nuotai
koje. šiam reikalui sudaryta 
speciali komisija su Vyt. Mika- 
laVičium priešakyje, kuri ener
gingai dirba. Suinteresuotiems 
bus teikiamos platesnės infor
macijos.

ĮSTEIGTAS AK. SKAUTŲ 
ŠALPOS FONDAS

Akademinis Skautų Sųjūdis, 
kuriam vadovauja prof. Ig. Kon
čius, norėdamas padėti materia
liškai savo studijuojantiems na
riams, šiomis dienomis patvirti
no šalpos Fondo įstatus. Fondas 
pavadintas Dr. Vydūno vardu. 
Jo pirmininku pakviestas South 
Bend’o, Ind. Universiteto profe
sorius Steponas Kolupaila. Suda
ryta Fondo Valdyba, kuri netru
kus pradės platesnį šalpos dar
bų. Akademinio Skautų Sųjūdžio 
Chicagos skyrius šiam reikalui 
jau paskyrė $300.

102
Dieve duok, Dieve duok, 1 •
Kad anyta mirtų.
Pati virčia, pati kepčia,
Pati paragaučia. (2x2)

Šios ir kitos dainelės, rodos, turėtų užgauti anytų, bet ji 
dėlto nepyksta. Juk kai ji tekėjo, ir jai tas pačias daineles dai
navo. Dėl dainų niekas neužsigauna, nors jos kai kada ir labai 
aštrios atrodo. Visi tik juokiasi, linksminasi ir tiek.

Jau ketvirtadienio vakarienės laikas, tai paskutinės ves
tuvių vaišės. Priimta duoti rūgščių kopūstų sriubų. Kai tik ves
tuvininkai pajunta rūgščių-kopūstų kvapų, tai visi puola į vir
tuvę, užgesina ugnį, ar net išpila laukan tuos kopūstus. Vadinas, 
dar nenori eiti namo, dar nori ilgiau baliavati. šeimininkės turi 
kaisti po kelis kartus, arba virti pas kaimynus ir nešti su puodais 
namo. Kartais ir ten atranda. Kopūstai reiškia namų valgį, taigi, 
kraustykitės vestuvininkai namo. Kaip ten bebūtų, kopūstų sriu
bą vistiek išverda. Tai jau reiškia vestuvių pabaigą. Vestuvinin
kai valgo ir dainuoja:

103. Vai ūžčia, ūžčia, 
Kad nevedęs būčia. 
Kad ne pati, ne vaikai, 
Kad ne bėdos, ne vargai, 
Nė namučių neičia.

Šitų daihelę dainuoja po dešimtį kartų kiekvienas, nors jos 
kitos dainos reiškia, kad jau pabaiga

A

Energingi ir nenuilstami skau- 
tų-čių vadovai pasaulio skautų 
globėjo šv. Jurgio šventės, pro
ga P. Liet. Skautų S-gos Tary
bos PirmijoB buvo paaukštinti. 
"Skautų Aidas” praneša, kad į 
vyresniojo skautininko laipsnį 
pakelti: Kanados rajone — buv. 
reprez. liet, skautų vieneto va
dovas 7-je Jamboreeje Austri
joje, — sktn. Vyt. Skrinskas, 
Toronte, Ont.; ir Venecuelos ra
jono vadeiva — sktn. Petras 
Neniškis, • Valencijoje.

Į skautininko laipsnį pakelti: 
JAV rajone — ps. P. Pajaujie
nė, ps. Z. Dučmanas ir ps. L. J. 
Končius; Kanados rajone — ps. 
S. šileikytė.

Į pasakutininkio laipsnį pa
kelti: Anglijos rajone — kun. 
J. Steponaitis ir v. sk. B. Zinke
vičius; JAV rajone — J. Pečiu
lienė, v. si. J. Paruškevičius, v. 
sk. V. Simutis ir v. si. Ap. Trei- 
nys; Kanados rajone — B. Gra.- 
bauskaitė-Mažeikienė, v. valt. V. 
Rusas ir v. si. V. Sabalis; Vo
kietijos rajone — v. si. kun. K. 
V. šarka ir v. si. O. Gešventas.

Šie skautų vadovai savo ryž
tingu triūsu sėkmingai veda mū
sų skautus DIEVUI, TĖVYNEI 
ir ARTIMUI keliu.

Gaspadorius visko turi, 
Tik svečiam peduoda. (2x2) 
O sveteliai nemylėti
Namo nevažiuoja. (2x2)

— Važiuokite, svečiai, namo, 
Pakol nešutemė.
Kai sutems tamsi naktis, 
Nerasite kelio.

Jau šnapselio nėra, 
Pyragėlis byra, 
O mėsutės nebagutės 
Tik truputis yra. (2x2)

Jau stiklinė skamba,
Gaspadinė bamba,
O sveteliai nesupranta,
Namo nesirengia.

Pamylėjau vakar, 
Pamylėjau šiandie, 
Kad bačkelė būt tylėjus, 
Dar aš būčia pamylėjus 
Ir ryto’ dienelę.

Einu pro kamarą,
Klausau — kas ten daros?
Tai-bačkelė uzbonėlį
Parsiritus bara. .

— Vai tu uzbonėli,
Tū palivonėli,.
Išviliojai tu iš manęs 
Paskutiių lašą.

Taigi, vestuvininkai nenori kraustytis namo, tačiau visom 
linksmybėm ateina galas, žinoma, kiti yra pavargę, rūpi savi 
namai ir iš tikrųjų mielai namo- traukia, tačiau tyčiomis rodo 
savo nenorų, nes kitaip šeimininkai užsigautų,, tarsi jų vestuvės- 
nebūtų buvę smagios ir vaišingos. Taip, laikas naipo ir visi už
traukia: -
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Gaspadoriau tų namų, 
Susimilk ant svečių! 
Atnešk degtinės,
Nors pusę stiklinės. (2x2)
■ Gaspadine >tų namų, 

Susimilk ant svečių! .
.. Atnešk tų sūrį,"

Kur. šėpoj turi.

(Bus daugiau)

Gegužės 11 d. mažosios Bosto
no "Baltijos” vietininkijos ųkau- 
tukės per p. Minkų radijų vėl 
puikiai pasirodė. Tik jų jaunos 
širdys ir lūpos galėjo taip nuo
širdžiai išreikšti savo meilę ma
mytėms dainose ir deklamaci
jose, kurias vainikavo visų "ka
tyčių" ir "pelyčių” bendras pa
žadas savo mamytėms-— būti 
geresnėmis, kaip kad iki šiol bu
vo. ' •

nosioms mergaitėms padėti su-j 
sivokti dabarties gyvenime ir 
pramatyti savo ateitį. Jame, iš
vedus ribų tarp gėrio ir blogio, 
norima parodyti idealios jaunos 
lietuvaitės kelią. Šio teismo da
ta labai priklausys nuo oro. Jei 
tęsis giedra, — nenorima ati
traukti jaunimo, nuo gamtos. Ta-

Visi įsigykite ką tik išleistų 
žinomo rašytojo Stasiaus Bū
davo apysakų

VARPAI SKAMBA
Galima gauti leidykloje "LIE

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

'"X v
MERGAITĖS TEISMAS

CHICAGOJE

Energinga skaučių veikėja 
sktft. Z. Juškevičienė spaudoje 
praneša, kad Liet. Skaučių Sese
rijos Vądija artimu laiku numa
to suruošti, lietuvaitės mergai
tės .teismą. šiame parodomaja
me .teisme, kurio sąstatų suda
rys prityrę pedagogai, visuome- 
ninkai ir rašytojai, norima jau

IŠVYKO TUNTININKĖ

New Yorko skaučių tuntinin- 
kė vyresn. sktn. E. Putvytė iš
vyko iš Brooklyno, N. Y., ir ap
sigyveno Hartforde, Conn.‘ • • ' i.

Ar jau pirkai 

Vilties, 

spaudos ir radijo 
draugijos 

nario lakštus?



Avon Lake,

Jūsų
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/

atsiliepiant, 
žinios mums

ew Yorką, kur rasime sep- 
pastatus per 700 p. augš-

kultūringąsias kalbas, 
knygai paimtas iš ank- 

krikščionybės dienų, 
yra plėšikas, kurį Di-

S. Main St. apie tris my- 
paskui pasukti į kairę ir 
jau tėmyti iškabintas pik- 
iškabas.

VINYL PLASTIŠKI. PAKLODŽIŲ MAIŠAI
... BATŲ MAIŠAI

Mes duodam ir iskeičiam Eagle Stamps

Nauja Siunta!

E. O. Yčaitę, gyv. 
Rd.,

Su pagarba
Irena šermaitė

Liet. Evangelikų Susivienijimas 
351, Dovercourt Rd., Toronto, 

Ontorio, Canada

Parengė V. Al.

nuolaida.

T«lef

Nr. 21 * 1952 gegužės 22 d.

Praėjusio šeštdaienio (gegu
žės 10 d.) rytą, didelė dalis Los 
Angeles ir apylinkėse gyvenan
čių lietuvių buvo nustebinti ma
lonia staigmena — lietuviška 
muzika ir dainomis per vieną 
Los Angeles radijo stotį. Stoties 
pranešėjas anglų kalba paskel
bė, kad nuo gegužės mėn. 24 d., 
kas šeštadienį nuo 10 vai. iki 
10 vai. 30 min. per tą stotį bus 
duodama lietuvių dainos, muzika 
ir žinios lietuvių kalba.

Valandėlę organizuoja nedide
lė grupė lietuvių — privačių 
asmenų. Jie apie tai nieko ne
skelbė. kol nebuvo pasirašytas, 
su radijo stoties vedėju, kon
traktas. Kol kas dar nėra žino
ma, ar valandėlė turės visuome
ninio ar grynai komercinio pobū
džio, o gal stengsis patenkinti ir 
vienų ir kitų reikalavimus. Kaip 
ten bebūtų — belieka linkėti ge
ro pasisekimo ir ištvermės.

*

Los Angeles lietuvių kolonija 
nuolat auga — laiks nuo laiko 
čia vis- pasirodo naujų veidų, 
tai naujai atvykusieji, daugiau
siai šeimos iš rytinių Amerikos

didmiesčių. Sunku sužinoti kiek 
lietuvių iš viso šioje kolonijoje 
yra, taip pat nėra galima nu
statyti ir naujai atvykstančiųjų 
skaičiaus, nes nėra lietuviškos 
įstaigos ar organizacijos, kurio
je naujai atvykusieji registruo- 
tusi.

Tarp naujai atvykusiųjų pa
sitaiko ir juokdarių. Vienas to
kių, tai netaip seniai čia apsigy
venęs A. Audronis. Jis dar pa
lyginamai visai neilgai čia gy
venąs — jau pasišovė "smulk
meniškai" informuoti lietuvius 
apie Los Angeles miestą, žinoma 
per "Draugą”, žinoma, ir pri
rašė visokių būtų ir nebūtų da
lykų, net iki nesąmonių, apie 
miestą ir jo apylinkes ir t.t. Bet 
tai jo ir "Draugo” reikalas — 
galima būtų sakyti, jei tame vi
same nebūtų ir visus lietuvius 
liečiąs, gi didelę dalį šios ko
lonijos lietuvių užgaunąs, teigi
mas. Būtent "Draugo” 103 No. 
gegužės 2 d. š. m. A. Audronis, 
postringtiodamas apie lietuvius, 
tarpe kita ko taip rašo: "Pasta
čius lietuvių parapijai naują šv. 
Kazimiero bažnyčią, šalę jos

DĖMESIO, LIETUVIŲ EVANGELIKU 
JAUNIME!

Maloniai kviečiame lietuvių 
evangelišką jaunimą ir kitus ti
kėjimo brolius ir seseris daly
vauti suvažiavime, kuris įvyks 
Toronte, š. m. liepos 4, 5, ir die
ną.

Suvažiavimo programa buvo 
paskelbta "Evangelijos žodyje”, 
išeinančiame Chicagoje.

Suinteresuotieji prašomi re
gistruotis pas p. Martyną Yčą, 
351 Dovercourt Rd., Toronto, 
Ontario, Canada, iki birželio 
mėn. 1 dienos, priduodami se
kančias žinias:

1. Vardas ir pavardė,
2. Ar turite Toronte pažįsta

mų pas kuriuos numatote apsi
stoti (pažįstamų adresas), ar 
reikalinga parūpinti nakvynę?

3. Kokiomis priemonėmis nu
matote atvykti (pavieniai ar or-

ganizuotai) ?
Užsiregistravusiems suvažia

vimo dalyviams, neturintiems 
galimybių pernakvoti, bus pa
rūpinta nakvynė privačiuose na
muose arba YMCA viešbutyje. 
Smulkesnės žinios bus suteiktos 
po užsiregistravimo.- Clevelan- 
diečiai gali kreiptis informacijų 
pas: Hypatią 
32180 Lake 
Ohio.

Lauksime
nes Jūsų suteiktos 
labai padės suvažiavimo organi- 
zavihie.

54 coliu Dilno ilgio užtraukiamo austo Driekio

(A) Didysis talpina 1G drabužių (54 colių 
pilno ilgio užtraukimas)

(B) Suknelių sandelys ... laiko 8 komp
lektu#

(C) Kostiumų sandelys... 42 colių pilno 
ilgio užtraukimas.

Apsnugok savo vasarinius drabužius ... lai
kyt savp žieminius drabužius sandelyj, Vi- 
nyl plastiškos medžiagos su spalvotais sto
rais . plastiniais šonais. Lengva pritaikyt 
spintoje, sutaupo vietų. Galima plauti, ne
sutepamai ... nebijo vandens dulkių.

Kiekvienas

• RožiniaiĮfiBįsr'
• Mėlyni
• Žali

Apsaugok savo paklodes su Vinyl austais paklodžių 

maišais ... ,27x30 colių, užtraukiami... naudingi, 
■ praktiški. Batų maišai turi 12 skyrių — talpina 6 

poras batų. Rožiniai, mėlyni, žali.

D IR V A

PIRMAS LIETUVIŲ 
PIKNIKAS 

WATERBURY

AR PAŽĮSTI 

ŠĮ KRAŠTĄ?
esant ir parapijos salei, visas 
lietuviškas gyvenimas reiškiasi 
ten”, še, tau naujas aiškiare
gis ... Vadinasi, lietuviška yra 
tik tai, kas reiškiasi apie para
piją ar jos salėje. Kai tada pava
dinti daugelio patriotinių lietu
viškų organizacijų, "nesireiš- 
kiančių” parapijos salėje, veik
lą? O gal tai nėra lietuviška? 
Niekas nemėgins teigti, kad lie
tuviškas gyvenimas toje parapi
joje ar aplink ją nesireiškia, 
bet tai iškeliant nereikėtų švais
tytis tokiais teigimais, kurie už
gauna didelę dalį nuoširdžių ir 
daug pasidarbavusių lietuvių. 
Reikėtų ir A. Audroniui steng
tis apsidairyti ir jis pamatys, 
kad tas jo "visas” yra tik dalis 
to tikrojo viso lietuviško gyve
nimo šioje kolonijoje.

¥

čia jau turima Amerikos pi
liečių ir iš buvusių tremtinių 
tarpo. Be kitų, šiomis dienomis 
pilietybę gavo ir savo laiku la
bai liūdnai pagarsėjusios kny
gos "BALA” autorius - Antanas 
Mikonis — Antanas Mikalaus
kas. Tai ypatingų gabumų "vei
kėjas”, pilietybę užveikęs čia iš
gyvenęs vos tris metus ...

• W A T E R B Ų R Y J E , bir
želio 1 d., sekmadienį, puikiame 
Lindenpaek-Union City įvyksta 
pirmas Šiais metais piknikas. 
Pradžia 1 vai., pabaiga 9 vai. va
karo. Grieš smarkus Rudaičio 
orkestras. Bus daug įvairenybių. 
Kalbėtojai bus iš New Yorko ir 
Bostono. Jau pasižadėjo atvykti 
daug svečių — jaunimo iš Bos
tono, Worcesterio, Hartfordo, 
New Britam, Bridgeporto, New 
Haveno ir kitų vietų. Numato
ma, piknikas bus filmuojamas. 
Visi maloniai kviečiami atvyk
ti. Susitiksite daug pažįstamų, 
Lietuviškom dainom atgaivinsi
te dvasią, o filmą jūs įamžins. 
Knygų stalas, lietuvių bitininkų 
medus, lietuviški valgiai ir alu
tis pastiprins visus!

Pikniką rengia Amerikos Lie
tuvių Tautinės Sąjungos sky
rius.

AKRONO LIETUVIŲ 
PARENGIMAI

Kiek Amerika turi aukso atsargų?

PHILADELPHIJOS
ŽINIOS *

Philadelphijos ukrainiečių laik
raštis Sliach patalpino rašinį ir 
advaizdą min. Broniaus Balučio, 
kur paminėta neseniai J. Bačiū- 
no išleistą knyga "Balutis”, šis 
ukrainų laikraštis dažnai įdeda 
žinių iš lietuvių gyvenimo.

*
Vietinės moterys veikėjos bir

želio mėn. 15 d., vadovaujamos 
Elenos Jonaikiutės-Kazakauskie- 
nės, ruošia pagerbimą vietiniam 
kunigui Stasiui Lukšiui, minin
čiam 10 metų kunigystės darbo 
sukaktį. Visi philadelphiečiai tuo 
reikalu kreipiasi pas Cebatorius, 
3339 Belgrade St.

Akrono Amerikos Lietuvių 
Piliečių Klubas šią vasarą ren
gia du piknikus. Pirmasis pikni
kas įvyks birželio mėn. 1 d. Pra
džia 1 vai. Piknikas įvyks Tal- 
com Lake Caston Rd., off S. 
Main St. Ext.

Antras piknikas įvyks toj pa
čioj vietoj liepos mėn. 4 d., penk
tadienį. šiam piknike bus tur
tinga loterija. Svečiai galės lai
mėti Westinghaus Roasterj, lai
krodį — radiją ir kt.

Piknikų vietą galima leng
viausiai rasti važiuojant iš Ak
rono 
lias, 
tada 
niko

Piknikų rengimo komisija 
kviečia atsilankyti visus akro- 
niečius ir mūsų kaimynus iš 
Clevelando.

Tašto ir Telefono užsakymai priimami šeštadienį iki 6 vai p. p. ir pirmadienj

9 ryto iki 9 vak. jeigu Už daugiau kaip 2.01 (su taksais) šaukit CHerry 1-3000 •
■ ■ •

The May Co; Basement Nations Department

Kiek JAV-bės turi aukso at- 1 
sargų, kur tas auksas sukrautas 1 
ir kokioje formoje? — tai klau- : 
simai, kuriais daug kas domisi, < 
Kai kas stato taip pat klausimą, : 
ar Amerikos auksas yra saugioje , 
vietoje ir kiek to aukso padengia 
dolerį? i

Taip, atsakysime, auksas ge- i 
rai saugomas ir šiuo bent metu 
netenka rūpintis, nes šis kraštas 
nekenčia šio brangaus metalo 
trūkumo. Prieš metus, tiesa, au
kso nemažus kiekius teko išimti 
iš atsargų ir tai trūko 21 mėnesį. 
Aukso netekimas šiuo metu jau 
yra padengtas ir dabar šis kraš
tas turi du trečdalius viso ‘pa
saulio aukso atsargų, esančių už 
Šov. Rusijos ribų.

Pagal balandžio mėn. pabaigos 
duomenis, Amerikos vyriausybė 
tūrėjo savo žinioje aukso 23,3 
bilionų dol. vertės ir pusantro 
bil. daugiau kaip prieš metus, 
šio aukso atsargų daugiau pusės 
laikoma dviejų augštų pastate, 
karinėje bazėje Fort Knox, Ken- 
tucky v. Likusioji aukso dalis, 
monetų formoje, sukrauta ke
liose vietose — Denver, Co., San 
FrAncisco, Calif. Philadelphijoje, 
Pa., ir vyriausybės iždo įstaigo
se New Yorke ir Seattle, ties 
Ram. Vandenynu.

Kaip auksas saugojamas gali 
pavaizduoti šie duomenys. No
rint prieiti prie aukso Fort 
Knox’e, teįmanoma patekti pro
26 tonų svorio duris. Reikalingi 
du "raktai” su įvairiais šifrais 
atidaryti šioms durims ir nėra 
žmogaus, kuris žinotų abi ati
darymo kombinacijas. Vidury 
auksas sukrautas skyriuose, ku
rie užantspauduoti vašku ię pa
dėti oficialių pareigūnų parašai. 
Beveik visa aukso atsarga yra 
plytelių, kiek mažesnių už įpras
tas statybos plytas, formoje. 
Kiekviena tų plytelių sveria apie
27 svarus ir jos vertė vidutiniai 
siekia 14,000 dol. Jei visas kraš
to auksas būtų laikomas vienoje 
vietoje, tai jis sudarytų krūvą 
33 su puse kv. pėdos pločio ir . 
tokio pat augščio.

Kaip tas auksas naudojamas? 
Pirmoje eilėje šios aukso atsar
gos yra laikomos kaip pinigų ir 
bankuose esančių rezervų pa
dengimas. Tačiau aukso atsargos 
naudojamos ir visai kitiems tik
slams. Vyriausybės iždas auksą 
naudoja apmokant krašto sąs
kaitas užsieniuose arba gauna 
auksą kaip svetimų kraštų są
skaitų apmokėjimą. Auksas taip 
pat perkamas iš vietos ar už
sienių šaltinių. Vyriausybė, be 
to, savo turimą’auksą parduoda 
kitoms vyriausybėms ir net pri
vatiems asmenims krašte, tačiau’ 
ne atsargų sudarymui, bet pvz., 
auks. dantų, žiedų ir kitų juve
lyrinių dalykų gaminimui ir t.t. 

Auksą iš jo sandėlių galima 
išvežti tik iždo direktoriui pa
vedus ir jo įsakymu. Iš miesto į 
miestą auksas gabenamas paštu, 
specialių pašto inspektorių prie
žiūroje, o jei transportai būna 
didesnio masto, apsaugai panau
dojami ir kariuomenės daliniai. 
Jei auksas parduodamas kuriai 
nors svetimai vyriausybei, jis 
nugabenamas į Federalinį Re
zervų Banką. -

Ar vagims pavyktų pagrobti 
Amerikos turimas aukso atsar
gas? Ne, čia Atsakytų pareigū
nai, nes auksas, laikomas dau
giausia gabaluose, yra per sun
kus. Nors tarnautojai gali pa
tekti prie mažesniųjų aukso ga
balų, tačiau ir jie turi paklusti 
kontrolei. Po darbo valandų ten
ka pakeisti rūbus, gi sunešioti 
darbiniai rūbai būna sudegina
mi.

Didžioji krašte laikomų auk
so atsargų dalis priklauso vy
riausybei. Paprasti piliečiai gali 
turėti nevalytą auksą,'. tačiau.,£ 
jiems uždrausta laikyti rafinuo-Į

tą auksą, išskyrus tuos atvejus, 
kai auksas naudojamas komerci
niams tikslams, ar kaip meno 
objektas, rečiau sutinkami mo
netų rinkiniai ar pagaliau kaip 
juvelyriniai dalykai.

Praktiniai, valdžios auksą val
do iždas, kuriam pavedama auk
są parduotų pirkti ar laikyti jo 
atsargas. Už gautą auksą iždas 
išduoda vad. aukso pažymėjimus 
(certificates). Jie nėra naudo
jami kaip valiuta, bet perlei
džiami Federaliniam Rezervų 
Bankui ir tuo būdu legaliai virs
ta JAV pinigų padengiamąja 
priemone. Pagal įstatymą reika
laujama, kad tie pažymėjimai 
padengtų 25 nuoš. valiutos Fe- 
deralinių Rezervų notų ir depo
zitų rezervus, kuriuos komerci
niai bankai laiko Rezervų Ban
kuose. Pastebėtina,,kad šiuo me
tu krašto vyriausybė turi dvi
gubai tiek aukso, kiek reikalau
jama pagal įstatymus.

Kai kam neaišku, kas yra vad. 
aukso standartas. Tai" reiškia, 
kad perkant ar parduodant auk
są po 35 dol. už vad. troy unciją, 
(ji lygi 31,103 gr.) iždas išlaiko 
paritetą tarp aukso ir dolerio. 
Čia jau randamas skirtumas tarp 
senojo aukso standarto, kurio 
laikytasi ligi 1933 m. Ligi to me
to kiekvienas krašto pilietis ga
lėdavo reikalauti ir gauti auksą 
iškeisdamas į jį popierinius 
banknotus.

Kaip atrodo aukso gamyba pa
sauly (be Sov. Sąjungos) galės 
pavaizduoti šie duomenys. Pagal 
1950 m. statistiką, daugiausia 
aukso gauta Afrikoje — būtent, 
Pietų Afrikoje 408,2 mil. dol. 
vertės, Rodezijoje — 17,9 mil., 
Vak. Afrikoje — 23,2 mil., Bel
gų Kongo — 12,0 mil. Abiejose 
Amerikose gauti tokie kiekiai 
— JAV-se 83,1 mil., (per mėn. 

; vidutiniškai — 5 su viršum mil. 
i dol. vertės), Kanadoje — 155,7 
• mil., Meksikoje — 14,3 mil., Ko- 
! lumbijoje — 13,3 mil., Chile — 
i 7,2 mil., Nicaragua — 8,0 mil.

Australijoje — 29,9 mil. ir In
dijoje — 6,7 mil. dol. vertės. 
Kiek aukso atsargų turi Sovietų 
Sąjunga galima tik spėlioti, nes 
tikslūs daviniai neskelbiami. Vis 
dėlto, turimais duomenimis lai
koma, kad pvz., 1938 m. sovietų j 
aukso gamyba siekusi nemažiau 
180 mil. dol. vertės.

Vaizdumo dėliai galima dar 
pastebėti, kad sidabro gamyboje 
1950 m. JAV-bės šio metalo pa
gamino per 42 mil. uncijų ir jo 
vertė buvusi per 38 mil. dol. Pa
lyginimui su pasauline gamyba 
tėra tik 1945 m. duomenys. Tais 
metais pasauly sidabro gauta 
per 142 mil. uncijų, o JAV-se — 
per 29 mil. uncijų. Už sidabrą, 
iškastą po 1946 m. valdžios nu
statyta kaina yra 0,905 dol. už 
vieną unciją.

tyti leidimų "užšaldymą , bus 
leista veikti dar 1,432 stotims 
(iigšiol buvo 108). Tai labai daug 
ir aišku, televizija pasieks dar 
bent 5 mil. gyventojų. Valsty
bės, kurios Iigšiol neturėjo te
levizijos stočių (pvz. Oregon, 
Idaho, Nevada, Montana, Wyom- 
ing, Colorado ir kt.) maždaug 
už metų jau turės po 22,30 ar 40 
stočių, o kitos taip pat) pagau
sės, pvz. Ohio vietoje ligšiolinių 
12 stočių gaus 59 naujas, Illi- 
nois šalia 5 dar 60, New York 
be 13 dar 60 ir t.t. Bus įdomu 
pasekti, ar tokiu tempu išplitus 
stotims lygiai pagerės ir tele
vizijos programų lygis.

Koks didžiausias pastatas JAV 
ir Clevelande?

Ne tik JAV, bet ir visame 
pasauly augščiausiu pastatu lai
komas Netv Yorko Empire Statė 
Bųilding. Jo augštis 1,472 pėdos 
ir jis turi 102 aukštus, baigtas 
statyti 1931 m. Clevelando Ter
minai Tower, Public Sq. turi 52 
augštus ir jis turi 708 p. augš- 
čio. Tokio augšėio pastato neturi 
nei Chicaga nei Detroitas nei ki
tas kuris didmiestis, išskyrus 
tik Ni 
tyni’s 
čio.

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI

Kurioji valstybė daugiausia 
tinka, klimatiniu požiūriu, Lie
tuvos gyventojui?

Nėra lengva j šį klausimą at
sakyti. Kiekvienu atveju tinka 
ne pietų valstybės. Labiau ati
tinka Lietuvos klimatą Maine v. 
(ties Atlantu) ir ties Ramiuoju 
Vand. Oregon ir VVashington 
valstybes, iš dalies Michigan, 

.Minnesota, N. Dakota ir kt.
Kiek Amerikoje gaminama 

automobilių?
1951 m. automobilių iš viso 

šiame- krašte pagaminta 5,332,- 
665. šiais metais, sustabdžius 
svarbių auto pramonei metalų 
tiekimą, gamyba bent trečdaliu 
kris.

LAGERKVIST 
”BARABAS” 

LIETUVIŠKAI
Šiomis dienomis knygų lei

dykla "Terra” išleido žymųjį 
Paer Lagerkvist veikalą ”Bara- 
bas”, sukėlusį ir tebekialiantį 
didelį susidomėjimą visame li
teratūriniame pasaulyje, 1951 
m. laimėjusį autoriui Nobelio li
teratūros premiją. Veikalą iš 
švedų kalbos išvertė St. Vaino
ras. Knyga išleista skoningai ir 
gražiai. -Į

Paer Lagerkvist vardas jau 
trisdešimt metų yra vienas žy
miausių vardų švedų literatūro
je. Dabar jis plačiai išgarsėjo ir 
už Švedijos ribų. "Barabas" Eu
ropoje yra ta knyga, apie kurią 
jau antri metai neatsirašo laik
raščiai, apie kurią visur kalba
ma ir kuri paskubomis verčiama 
į visas 
Siužetas 
styvųjų 
Barabas 
dyjį Penktadienį paleido ir kurio 

1 vietoj nukryžiavo Kristų. Gali
lėjietis jį stipriai paveikė, visą 
savo gyvenimą jis bandė išsiaiš
kinti jo mokslą ir įtikėti į jį, 
tačiau prieštaraujančių gandų ir 
legendų pynėse iki pat mirties 
nepajėgė surasti patenkinančio 
atsakymo. Jis mirė an,t kryžiaus 
kaip krikščionis tarp krikščio
nių, tačiau ar jis patikėjo" Gali
lėjiečiu, autorius ir šį paskutinį 
klausimą palieka tamsoje.

"Barabas” nepaprastai gilus 
ir genialus savo paprastumu vei
kalas, pagaunantis skaitytoją ir 
nepaleidžiantis iki pat paskuti
nio puslapio. Nuostabiu ryšku
mu kuriami vaizdai, charakte
riai, nepaprastu sugebėjimu, 
anot ■ Audė Gide, neklumpama 
ant ištemptos virvės tarp tikro
vės ir tikėjimo pasaulio.

"Barabas” bus gaunamas ir 
"Dirvoje”.

' Ar laukiama dar didesnio te
levizijos plėtimosi? r ■'

Taip. Panaikinus stotims sta

TALIS ŠTUDIO
FOTOGRAFIJOS MEISTERIS

Europinių žurnalų ir filmų 
žvaigždžių fotografas, dabar 

b clevelanpe!.

9400 Euclid Avė.
Tel. TY 1-5156

Modernūs portretai, vestuvių, 
likilmių, vaikų ir kitos 
traukos.

Su šiuo kuponu

Pavardė

Adresas
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SENIAU IR DABAR Mūsq spaudos apžvalga I

K. S. KARPIUS

KALBOS APIE PASAULIO
LIETIMŲ SEIMĄ

"Tremtis" nr. 76 pamini "Bri- i 
tanijos Lietuvio" pareikštą min- : 
ti apie šaukimą Pasaulio Lietu
vių Seimo. "Pasaulio Lietuvių 
Seimas, sušauktas dabar, duotų 
progos naujai Lietuvos bylą iš
kelti tarptautinėje arenoje. Pa
galiau, Pasaulio Lietuvių Sei
mas turėtų pasisakyti savosios 
vidaus politikos klausimais, duo
ti jai linkmę, nes ligi šiol savai
me gyvenime pasireiškusios pa
raiškos kaip tik rodo, kad ne 
visa yra tvarkoje", sako "Trem
tis”.

Tik "Tremtis” paabejoja ar 
būtu-galima toks seimas greitai 
įvykdyti.

Pasaulio Lietuvių Seimas kaip 
tik būtų vienas didelis darbas 
naujai organizuojamai Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenei, nes tai 
organizacija, neturėdama darbo, 
netarps, gali pasilikti tik ant 
popierio.

žinoma, seimo šaukimas, — 
nors jis ir labai reikalingas, tu
rėtų gauti pritarimą didžiųjų 
mūsų organizacijų ir politinių 
srovių. Be tokio pritarimo pa
stangos nueitų niekais.

"Tremtis” užsimena taip pat, 
kad "šiuo metu kaip tik kalbama 
apie šių metų rudenį sušauksi
mą veiksnių konferenciją Wa- 
shingtone”.

Kai buvo sumanyta sušaukti 
1935 metais Pasaulio Lietuvių 
Kongresą Kaune, tada be dide
les priežasties, jis skaitoma vi
sapusiai pavykusiu, jame pasi
stengė dalyvauti kas tik galėjo.

Dabar yra didelė priežastis 
visiems pasaulio lietuviams pa
rodyti susirūpinimą savo vals
tybės ir savo tautos likimu.

Geriausias seimui laikas — 
nors gal jau pervėlu — būtų 
Washingtone šių metų liepos 27 
d., nes tai yra reikšmingos 
kakties metas — 30 metų 
Amerika pripažino Lietuvą 
jure.

Lietuvių tautos jėgų vieniji
mas dirbti Lietuvai būtinai rei
kalingas. Kad iki šiol tai nepa
vyko kaip reikiant, kaltė yra 
tų, kurie ir po šiai dienai bara
si ir neranda kalbos su kitais 
lietuviais dėl to, kad vyksta 
ginčai, kas buvo, kas praėjo ir 
kas nieko bendro neturi 
tos likimo gelbėjimu.

Amerikos lietuviai 
veiklą taip pat palaiko 
viršutiniai, susimetę į Amerikos 
Lietuvių Tarybą, ir kai kurie 
tik Savo srovių naudai. Kai ĄLT 
buvo organizuojama, sumanyto
jai nenorėjo net vieno bendro 
fondo, prisimindami I pasaulinio 
karo pelningus laikus, kai savo 
srovių fonduose vartė šimtus 
tūkstančių dolerių. Manė ir da
bar, kad vsiuomenė staiga su
mos jiems šimtus tūkstančių ir 
vėl galės sauvališkai elgtis su 
pinigais ir savo veikla. Be to, 
tikėjo, kad karas už metų-kitų 
baigsis. Kai visuomenė nerėmė 
srovinių .fondų, ALT sumanė 
įsteigti savo bendrą fondą. Bet 
reikia naujos akcijos, kad vi
suomenė remtų ALT ir 
Lietuvos laisvinimo bylą.

su
kai 
de

Bet apie 50 metų tai organi
zacijai išgyvavus, ją iš pagrindų 
sukrėtė išradimas linotipo, rai
dėms rinkti mašinos. Kiekviena 
spaustuvė, ypač laikraščiai ir 
knygų leidyklos, griebėsi įsigyti 
linotipus, ekonomiškais sumeti
mais, nes mašina atlieka keletos 
darbininkų darbą. Spaustuvių 
darbininkai pradėjo ir streikus 
ir kitokiomis priemonėmis norė
jo sulaikyti spaudos industrijo
je progresą, matydami, kad jie 
lieka be darbų.

Tačiau likimas su linotipo at
siradimu ką kitą lėmė spaudai. 
Darbininkų eilės ne tik nesu
mažėjo, bet žymiai padidėjo, kai 
spauda pradėjo plisti ir pigti; 
kai laikraščiai, iš 4, ar 8 ar 16 
puslapių pasidarė neriboto didu
mo, ir pelningi visiems — ir 
darbininkams ir leidėjams.

Bet dabar, praėjus kitiems 
' 50 metų, dabartinius raidžių rin
kimo darbininkus — linotipinin
kus sudrebino vėl naujas išradi
mas, taip vadinama teletype- 
setter mašina, pritaikyta rašo
mos mašinėlės sistema, kurią ga
li operuoti paprasta mergaitė, 
pramokus rašyti rašoma maši
nėle. Labai didelė ekonomija 
spaustuvėms, ypač laikraščiams, 
kurie turi skaitytis su stipria, 
gerokai sauvaliaujančia spaudos 
amatininkų unija, ir mokėti li
notipininkams perdaug dideles 
algas. Teletypesetter ištobulinta 
tos pačios Mergenthaler firmos, 
kuri išrado ir aprūpino pasaulį 
linotipais.

Vienur kitur, tos naujos rai
džių rinkimo mašinos jau prade
damos vartoti. Gal tik todėl jos 
staiga neišperkamos, kad spaus
tuvės turi sudėjusios milžiniškas 

' sumas j linotipus, kurie dar gali 
' daugelį metų tarnauti. Linotipai 

geroje priežiūroje, dirba po 30- 
• 40 metų.
i Tipografijos unijos vadai sku

biai ir susirūpinusiai dirba pa- 
■ ruošiant savo dabartinius lino- 
i tipo oretatorius tos naujos maši- 
! nos operatoriais, kad tas ama

tas neišslystų iš tipografijos 
. unijos kontrolės ir kad daugy- 
. bė • linotipistų neliktų be darbo. 
. Ar teletypesetter mašina prisi- 
i dės prie spaudos industrijos pa- 
. kėlimo, kaip padarė linotipas, 
i parodys ateitis.

su tau-

bendrą 
tik pa

visą

PAŽVELGUS PRAEITIN

NEMINĖK DIEVO VARDO...

”Dr. V. Kudirka prieš 60 metų 
kartą pašaipiai atsakinėjo tiems 
Varpo kritikams, kurie skaičia
vo, kiek kartų jo puslapiuose bu
vo minimas Dievo vardas. Ir ka
dangi priskaičiavo, jog minimas 
nepakankamai dažnai, tai Var
pas jiems atrodė bedieviškas, 
įtartinas ir katalikams nereko
menduotinas ... Nedaug pažen
gėme per tą šešetą dešimtmečių. 
Jei ir buvome kiek pažengę, tai 
Amerikoje vėl grįžtame į Ku
dirkos laikus.

Stravinskas Drauge rašo, kad 
Amerikos lietuvių tautinės sro
vės spauda sąmoningai stengia
si kuo rečiau savo puslapiuose 
pavartoti Dievo vardą, kas yra 
"svetima mūsų tautai ir jos do
rinei sąžinei žalinga..." Jis ta 
proga pastebėjo, kad mūsų so
cialistų spauda dėl Dievo ro
danti daugiau nuosaikumo (svei
kinimas Naujienoms ir Bostono 
Keleiviui!), šiaip ar taip grįž
tame į Kudirkos laikus. Apie 
žmonių, veiksmų ir laikraščių 
tautinę ir dorinę vertę imame 
spręsti pagal tai, kaip dažnai jie 
Dievą pamini.

Tai įdomu, ypač kai pamirš
tame vieną paties Visagalio pri
sakymą: "Neminėk Dievo vardo 
be reikalo”. (Vienybė, Nr. 20 .

DAR VIENA LIETUVA?

100 METŲ SUKAKTIS
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Gegužės mėnesį suėjo 100 me
tų nuo jsįkūrimo pirmutinės 
Amerikoje amato darbininkų są
jungos arna unijos, ir ji buvo 
— spaudos darbininkų unija, ši 
organizacija 'pradžią gavo Cin- 
cinnati, Chio, ir jos. 100 metų 
sukakties paminėjimui Ohio gu- 
benu-.lorius išleido specialę pro- 

■" klamiui.ią.
Kai spaustuvių darbininkai 

savo organizaciją įsteigė, visas 
raidžių, rinkimo darbas buvo at
liekamas rankomis. Sulyg tų 
laikų, daržininkai turėjo paly
ginamai gerus' darbus ir gerą 
atlyginimą.

skaitlingų, kaip pavasarininkai, 
tai šios organizacijos, .nutrauk- 
damos ryšius su tokiu svarbiu 
tautos idėjiniu veiksniu kaip 
Bažnyčia, niekad visai pilnai ne
galėjo atstovauti realaus lietu
viškumo. Jos nepasisavino lietu
vių tautos dvasios tokios, kokia 
ji iš tikrųjų buvo atėjusi per 
amžius iki mūsų laikų. Pavasa- 
rininkiška Lietuva (mano pabr. 
V. G.) tai nebuvo kieno sukurta 
ar išsvajota, bet natūraliai iš 
tautos išsprogusi, kaip lapai pa
vasarį išsprogsta ant medžio 
šakų...’- (Draugas, Nr. 111).

Jau nekalbant apie kitus abe
jotinus tvirtinimus, kai pvz., jog 
tik pavasarininkai pasisavino 
tikrąją lietuvių tautos dvasią, 
atėjusių per amžius, man šioje 
vietoje prisimena vienas ateiti
ninkų parengimas, kuriame su
sijaudinęs pranešėjas kvietė su-'Nr. 19)

sirinkusius vaišintis ateitinin- 
kiškais valgiais ...

"VALDŽIA BIJO TAUTOS”

"Nieko dar geresnio neaiškėja 
ir dėl lietuviškos konferencijos. 
Buvo tikėtasi, kad ji bus or
ganizuojama šūkiu: ”Vox po
puli — vox Dei”. Dabar gi aiš
kėja, kad tai bus "veiksnių kon
ferencija”. Tokių konferencijų 
jau buvo keliasdešimt, nieko 
ryškesnio lietuvių veiklai jos ne- 
davė, daugeliu atvejų jos išryš
kino tiktai nesuderinamus daly
kus — todėl ir dabar iš tos 
veiksnių konferencijos nieko 
svarbesnio nesitikima. Kodėl da
roma ne visuomeniška, bet ribo
ta veiksniška konferencija, žmo
nės spėlioja, kad "valdžia bijo 
tautos...” (Neprikl. Lietuva,

Vyt. Gedrimas

AR JŪSŲ KROSNIS IŠLAIKYS 
BALTŲ PIRŠTINIU 

BANDYMĄ?

LIETUVIU EVANGELIKU PERIODIKA
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"Pavasarininkija turi labai 
artimus ryšius su lietuvių tau
tos kamienu, su jos .praeitimi. 
Jeigu naujoji mūsų šviesuomenė 
gana ryškiai nutraukė visus ry
šius su senosios Lietuvos kuni
gaikštijos šviesuomenės palikuo
nimis, tai pavasarininkai be jo
kių idėjinių plyšių, kilo iš tra
dicinio kaimo šeimos ir Bažny
čios bendradarbiavimo.'Tai yra 
lietuviškiausia organizacija et
nologine prasme. Jeigu Lietuvo
je buvo ir nekatalikiškų jaunimo 
organizacijų, nors ir ne taip

1905, ge.g 25 — įsteigta Ru
sijos Revoliucijai Remti komite
tas, socialistų vadovybėje. Tarp 
centralinio socialistų komiteto ir 
šio iškilo kova, ir centralinis ko
mitetas iširo dėl vaidų už so
cialdemokratus ir demokratus.

1906, geg. 28 — Chicagoje, 
šešiems lietuviams kunigams 
stengiantis pakenkti ten reng
tam SLA seimui, seimas patiekė 
apie tuos kunigus skundą Chi
cagos arkivyskupui, kaip ardy
tojus lietuvių vienybės. SLA 
priklausė daug ir katalikų, po 
1901 metų, kada organizacija 
skilo.

1906, geg. 30 — Valparaiso
universitete (Indiana), susispie- 
tęs lietuvių būrelis, B. K. Ba
lučiui vadovaujant, išgavo leidi
mą dėstyti lietuvių kalbą. Lie
tuviai studentai pradėjo leisti 
savo laikraštuką, "Jaunimo Sali
nai”. ' • '

1907, geg. 27 Clevelande 
įvyko 22-ras SLA seimas. Narių 
buvo 7608, ižde $30,880.

1911, geg. 31 — Baltimorėje 
įvyko devynių lietuvių vargonin- 
kų suvažiavimas ir įsteigta Lie
tuvių Vargoninkų Sąjunga. Pir
mininkas X. Strumskiš.

1913, geg. 28 — Lietuvių
Spaudos Draugija New Yorko 
miesto, centralinėje skaitykloje, 
įrengė lietuviškų knygų skyrių.

1913, geg. 31 — Philadelphijo- 
. je įvyko Liet. Socialistų patti- 
i ,jos 7-tas metinis suvažiavimas. 
• Nutarta susivienyti su Amerikos 
i socialistų partija.-
. 1914, geg. 24

Mūsų Sparnų antrasis nume
ris, turintis 72 puslapius, talpi
na eilę įdomių rašinių ir yra tur
tingas iliustracijomis, net 42! 
Viršelis pieštas dailininko Ado
mo Varno. Straipsnių yra ne tik 
bažnytinėmis temomis, bet ir 
visuomeniniais klausimais. Tarp 
jų paminėtini! Prof. Dr. Povilo 
Jakubėno ir Prof. Dr. Konstan
tino Kurnatausko Sveikinimo žo
džiai Synodui, Dr. Martyno Yčo 
istorinis straipsnis anglų kalba 
"The Lithuanian Reformed 
Church”, J. Valiūno "Visuome
ninis Darbas — Mūsų pareiga”, 
J. čigo "Sovietų Rusai ir Tiky
ba", Dr. J. Mikelėno "Biržų 
miestui degant”, Prof. Vlado 
Stankos "Lithuania will be free”, 
ir eilė kitų. Ypač įdomus yra pa
talpinta^; 20-21 psk fotostatos 
vieno laiško, kuri didysis refor- 
matorius£Jonas Kalvinas rašė 
Lietuvos Ev. Reformatams Vil
niuje 1561 m. Pažymėtina, kad 
Lietuvos Ev. Reformatai tuo 
laiku turėjo platų susirašinėji
mą su Jonu Kalvinu ir kitais jo 
bendradarbiais. Laiškų originalų 
yra užsilikę Vilniaus Ev. Refor
matų Synodo archyvuose, turin
čiuose turtingą rinkinį doku
mentų ir leidinių, liečiančių Lie
tuvos religinio gyvenimo praeitį. 
Minimas Jono Kalvino laiškas ir 
jo vertimas į lietuvių kalbą pa-

talpintas Kun. Povilo Dylio rū
pesčiu.

žurnalas taip pat turi apsčiai 
kronikinių žinių, ir fotografijų, 
vaizduojančių Biržų apylinkes ir 
veikėjus, kurios bus įdomios 
kiekvienam biržėnui.

Mūsų Sparnai, Lietuvių Evan
gelikų Reformatų žurnalas, an
trasis numeris. Leidžiama Lie
tuvių Ev. Reformatų bendruo
menės Chicagoje. Redaguoja Eu
genijus S. Gerulis, 4428 S. Wes- 
tern Avė., Chicago 9, III. Kaina 
$1.00. Clevelandiečiai gali užsi
sakyti: H. E. O. Yčaitė, 32180 
Lake Rd., Avon Lake, Ohio.

Kitas lietuvių evangelikų lei
dinys —- Evangelijos žodis — 
jau kuris laikas išeina kas mė
nesį Chicagoje. Leidžiama Lie
tuvių Evangelikų Liuteronų. Re
daguoja Kun. Ansas Trakis, gyv. 
5616 S. Racine Avė., Ihicago, III. 
Prašoma kreiptis tiesioginiai į 
redaktorių norint užsiprenume
ruoti. Kaina $1.50 metams.

H. E. O. Yčaitė

ffl)

/Z Ar Jūs išdrjstumėt užsidėti
f savo geriausias baltas piršti-:

nes ir paliesti pirštais savo pečiaus šildymo aparato 
viršų?

Su elektrine krosnimi Jūs galite tai padaryti
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■Prisidėk

prie VILTIES — spaudos 

ir radio bendrovės

rėmimo.

25 — New Yorke 
protesto demons- 
lenkų užgrobimus

įvyko SLA 28-29 seimas. Narių 
buvo 9185, turto $76,775. Ten 
pat įvyko ir TMD seimas. Narių 
1963, turto $2,422. Išleista trys 
tomai kun. Jono Žilinsko raštų.

1917, geg. 30 — Tarp socialis
tų tęsiasi skilimo kova. "Naujie
nos” atakuoja "Kovą”, socialis
tų partijos organą, "Laisvė” pa
laiko "Kovos” pusę. Pastari du 
socialistų laikraščiai virto ko
munistiniais.

1919, geg. 
įvyko didelė 
tracija prieš
Lietuvoje ir Ukrainoje. Rengė 
lietuviai, latviai, estai ir Ukrai
nai. Išnešta rezoliucija Tautų 
Sąjungai ir Amerikos valdžiai.

1919, geg. 31 — Lenkų laik
raščiai išspausdino Pilsudskio 
įsakymą Lietuvos išeiviams — 
klausyti naujos "lenkų-lietuvių 
valdžios”, kurios atstovu jis 
Amerikoje paskyrė tūlą Osma- 
lowskį. Lietuviai tą paskelbimą 
išjuokė.

1921, geg. 30 — Lietuvos at
stovo Jono Vileišio kvietimu 
\Vashingtone įvyko trijų dienų 
lietuvių suvažiavimas. Dalyvavo 
146 veikėjai. Katalikai tam su
važiavimui nepritarė. Ta proga 
suvažiavimas įteikė prez. Har- 
dingui 1,000,000 parašų peticiją, 
reikalaujančią Lietuvai pripaži
nimo. Prezidentas lietuvius prie
lankiai priėmė, gauta žinia, kad 
Lietuva neužilgo bus pripažintai 
(De jure pripažinimas Lietuvai 
sutčikta liepos 27,' 1922 m.).

1922, geg. 20 — Apytikriai 
nustatyta, kad I pasauliniame 
kare Amerikos kariuomenėje 
dalyvavo apie 30,000 Amerikos' 
lietuvių, kurie daugumoje, buvo 
Lietuvos išeiviai. t

1922, geg. 21 — Chicagoje, 
lietuvių parapijoje kilo riaušės 
dėl' pakvietimo lenkųi vienuolių 
parapijos mokyklos mokytojas. 
Kun. Krušas teisinosi, esąs "ne
kaltas dėl tokios tvarkos, nes 
taip iš Romos įsakyta”.

nesutepdama savo pirštinių.
Priežastis: Tik elektrinė krosnis kaitina 100% 

tikro karščio — "uždaryto” karščio kuris nepalieka 
jokių nešvarumų ant šildymo aparato, indų ar šiaip 
virtuvėj.

švaresniam, lengvesniam, 
virimui būkit moderni

saugiam, automatiškui

su 1952 elektros kros-
nim. Tai yra modernių 
virtuvių mada!

f/ectric CoožM
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”TEN O’ČLOCK TUNES”
Perduodama penkias dienas per savaltf — nuo 
Rytate 10-t, — WICA ir WGAR •

MRGIAM1AUS1 KURINIAI 
GARSIAUSIOS ŽVAIGŽDYS 

pirmadienio liti penktadienio 
Vakarais 10-tą — WHK

KULTŪRININKU SASKRIDIS STONY 
BROOK

Stony Brook Lodge, lietuvių 
vasarvietė, esanti Stony Brook, 
Long Island ir nuo New York’o 
tik 1/2 vai. kelionės, darosi vis 
labiau žinoma kaip kultūrinių 
sąskridžių vieta. Vasarvietės ve
dėja Pr. Lapienė moka sudaryti 
tuose namuose atmosferą, kurioj

500 Naujų skaitytoju
A

Trečioji Dirvos talka
Nuo 1952 metų kovo mėn. 1 dienos 

iki 1952 metų liepos mėn. 31 dienos 
skelbiama trečioji Dirvos talka.

Į talką kviečiami visi mūsų talki
ninkai, dabartiniai skaitytojai ir Dirvos 
draugai. Bendromis pastangomis mes 
turime sutelkti 500 naujų skaitytojų, 
kurie dar Dirvos, dėl vienokių ar kitokių 
priežasčių, neskaito.

Mes visus talkininkus prašome at
kreipti ypatingą dėmesį į tas šeimas, 
kurios turi vaikų. Dirva leidžia mėne
sinį, gražiai tvarkomą, 16 .didelių pus
lapių "Tėviškėlę", kuri visiems Dirvos 
skaitytojams duodama nemokamai. Tai 
vienintelis vaikų laikraštis, spausdina
mas tokiu tiražu ir paskleidžiamas po 
viso pasaulio lietuvių šeimas. Mūsų tiks
las "Tėviškėlę" dažninti, tenkinti tėvų' 
ir vaikų norus. Jei mes. padidinsime 
Dirvos skaitytojų šeimą, susidarys są
lygos dažniau ir "Tėviškėlę” leisti. Tat 
į šią talką turi įsijungti ir jaunieji, jei 
jie nori dažniau savo laikraštį skaityti.

Dirva pradėjo aktyviai telkti ge
riausius bendradarbius, gyvenančius 
įvairiausiuose pasaulio kraštuose. Kiek
vienam numery jūs matot naujas pa
vardes. Bendra talka padidinę prenume
ratorių skaičių Jūs įgalinsit mus tuo 
kėliu ir toliau eiti , ir laikraštį padaryti 
tokį, kokio kiekvienas lietuvis trokšta.

Dirvės talkai pasibaigus, trys dau- 
•giausia naujų skaitytojų surinkę talki
ninkai, gaus premijas.

Pirmoji premija — atostogų savai
tė J. Račiūno Tabor Farm ar Prospect 
Point vasarvietėse. Antroji premija __
30 dolerių ir trečioji premija — 20 do
lerių. Premijas gauna surinkę nemažiau 
kaip 20 naujų skaitytojų.

Jaunieji Tėviškėlės skaitytojai, tu
rintieji nemažiau kaip 12 metų, taip 
pat kyiečiami aktyviai įsijungti i talką. 
Jiems taip pat skiriamos trys dovanos:

Pirmoji — savaitė atostogų J. Ba
čiūnų paminėtose vasarvietėse. Antroji 
premija — radijo aparatas ir trečioji 
premija — 10 dol. Premijos skiriamos 
surinkus nemažiau kaip 12 naujų pre
numeratorių.

J. Bačiūno vasarvietėse jaunieji ga- . 
Ii atostogauti ir be tėvų, nes yra specia
li priežiūra. Jei vyks ir tėvai — gaus 
specialią nuolaidą. Jei suaugęs talkinin
kas laimės premiją ir. norės vykti su 
savo šeima, šeimos nariai taip pat gaus 
nuolaidą.

Naujiesiams skaitytojams, burtų 
keliu bus paskirta 25 naujai išėjusios 
knygos. ’’

Talkininkams premijos bus skiria
mos pagal surinktų taškų skaičių. Me
tinė prenumerata vertinama 4 taškais, 
pusmetinė 2 taškais ir metų ketvirčio 
1 tašku. •.

Visos premijos skiriamos sutelkus 
500 naujų skaitytojų. ■ <

Visus kviečiame* j trečiąją Dirvos ' 
talką I
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visi apsilankiusieji jaučiasi kaip 
kadaise ' jausdavosi gražiuose 
Lietuvos kurortuose jos žydėj i- ■ 
mo laiku. Sezono pradžiai čia 
paprastai suruošiama gražios 
vaišės su menine programa. Jau
nimas turi progos pasišokti at
virame ore, susipažinti su iš to
liau atvykusiais. Ne viena mūsų 
jaunųjų intelektualų porelė pra
leido šioje vasarvietėj ir savo 
pirmąsias vadinamas medaus 
dienas.

šiemet j sezono atidarymą, 
kuris skelbiamas gegužės 31 d. 
ir j kuri kviečiami visi buvę va
sarvietės svečiai ir norintieji su 
ja susipažinti, ypatingai atvyks
ta daug žymiųjų kultūrininkų. 
Nekalbant jau apie artimąsias 
apylinkės New York’o valstybėj, 
svečių bus iš Massachusetts, 
Connecticut. Nei Jersey ir kitų 
valstybių. Iš AVashingtono at
vyksta prof. Biržiška. Iš Bosto
no mokslininkė Gimbutienė, keli 
inžinieriai ir verslininkai. Iš Bos
tono bent keli poetai dalyvaus ir 
meninėj programoj; iš ten at
vyksta Bern. Brazdžionis, Anta
nas Gustaitis. Stasys Santvaras 
ir Faustas Kirša. Dalyvaus čia 
žymių žutnalistų, įvairių meni
ninkų ... Taip, tai .bus, anot 
dail. Vyt. Jonyno išsireiškimo: 
”... lietuviškumo ir kūrybinio 
grožio demonstracija”.

■s

Seniausias ir gražiausiai ’ ilius* 
truotas lietuviškos minties žur

nalas.

MARGUTIS
Įsteigė kompozitorius

A. VANAGAITIS 
Kaina metams $3.00 

Susipažinti siunčiamas 
dovanai. » 

6755 So. Westem Ava. 
Chicago 36. UI.
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RKO Keith’s 105th

SEKMADIENĮ

visi į Lietuvių salę

ĮVYKS SKAUTŲ RĖMĖJŲ KOMITETO RENGIAMAS

Patark kaimynui

prenumeruoti
Programą išpildo skautės ir skautai DIRVĄ

Po programos bufietas ir šokiai.

Pradžia 6 vai. vakaro.

PRIIMA SIUVIMO DARBUS
KELIAS I GERESNE ATĖITICLEVELANDIECIAMS

IŠNOMUOJAMAS KAMBARYS

PARDUODAMI NAMAI

PARDUODAMAS NAMAS

PARDUODAMAS NAMAS

IR KAI PIRKIMO LAIKAS

SUPERIOR AVĖ. IIEnderson 1-9292

save you moneyl

ATEINA SĄSKAITOS 
MOKĖJIMO LAIKAS -

VAIKŲ IR ŠEIMŲ FOTOGRA 
FAVIMAS SU NUOLAIDA

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

Vėsinamas oras Jūsų f.togumui

BALETAS, TAUTINIAI ŠOKIAI, DEKLAMACIJOS, 
PIANINO MUZIKA, DAINOS IR DAUG KITŲ. ĮVAI 
RŪMŲ.

Po programos bus šokiai, skau
tų rėmėjos organizuoja gausų 
bufetą, bus ir kitokių pramogų. 
Taigi sekmadienį, 6 vai. visi pa- 
simatykim pas skautus.

DAR ŠIANDIEN UŽEIK Į 
DIRVĄ

Birželio mėn. 7 d. Clevelando 
orkestras pradės keturioliktų 
metinį Pop koncertų. Koncertai 
vyks l’ublic Auditorium sode. Iš 
viso numatyta 12 koncertų.

Vienai šeimai, 8 kambarių, ge
ram stovyje. Namas yra: 1210 
East 85 St. Telef. CE 1-7791.

Mes turime visas naujausias 
knygas, kurios tik išėjo Ameri
koje, Anglijoje, Australijoje ar 
Vokietijoje. Užeik ir nusipirk.

Tarp eilės gerųjų knygų, at
kreipk dėmesį Į šias: ' 
Altorių šešėly ...................$4.00
Balutis .............................. 1.50
Baltaragio malūnas ........... 2.50
Dulkės raud. saulėleidy .... 3.00 
Debesys plaukia pažemiu.... 2.50 
Didžiosios atgailos ........... 3.50
Gintaro pasakos ............... 0.35
Kazimieras Saphiega ....... 2.50
Kuprelis ....................... i..... 2.0C

Jis yra puikus muzikas, nes 9 
metus mokėsi akordeono ir pia
nino muzikos. Prieš metus suor
ganizavo savo orkestrą, kuris 
praėjusiais metais grojo ir dau
gelyje lietuvių* parengimų.

CLEVELANDO VASARINIS 
ORKESTRAS

Vienam arba dviems asmenims 
išnomuojamas kambarys. Gali 
naudotis visais patogumais.

Kreiptis, 1375 E. 82 St. (22)

E. 80 — Superior ir Wade 
Park rajone parduodamas dviejų 
šeimų namas. Dideli būtai. Vie
nas su baldais. Anglių šildymas, 
dvi krosnys, 3 cementinia ga
ražai.

Kaina $15,000.
Kreiptis: G A 1-8100.

I. J. SAMAS, JEWELER

Jūs džiaugiatės dėl gaso, nes 
kelionių į krautuves reikia dary
ti mažai ir retai! Jūs turite už
tektinai įšaldyto ir šviežio mais
to savo gaso šaldytuvo dideliuo
se skyriuose.- Yra net ir išima
mas įvairių maisto dalykų krep
šys.

Lietuviškos pasakos..........
Lietuvių kalbos vadovas 
Lietuvių poezijos antologija 
Lapės pasaka ...................
Mėnuo vadinamas medaus 
Meškiukas Rudnosukas .... 
Motulė paviliojo ...............
Nemunas ............. ,........... .
Nuo Imsrės iki Orinoko .... 
Namai ant smėlio..............
Our Country Lithuania .... 
PirmaB, rūpestis .......,.....
Pragaro pošvaistės ........
Partizanai už geležinės 

uždangos .................
Paslaptis .........................
Pakeliui į mirtį.................
Princas ir elgeta ..............
Pietų vėjelis .....................
Ramybė man.....................
Raguvos malūnininkas......
San Michael knyga ..........
Šventieji akmenys.............
Tolimieji kvadratai ..........
Tautosakos lobynas........ .
Tėvų pasakos .............
Vieneri metai ir viena 

savaitė ................. :....
Varpai skamba.................
Valentina .........................
žemė - ........ .!................ ’....

Visų lietuvių pasididžiavimas 
šias, ir daugelį kitų knygų, turėti 
savo namuose.

Dirvoje galite gauti Karį. Lie
tuvių dienas, Margutį, Pelėdą, 
Vienybę ir Amerikos Lietuvį.

Bilietai po $1.50 ir $1.00 jau gaunami Dirvoje ir pas 
skautus.

TREMTINIŲ SUSIRINKIMAS
Clevelando Lietuvių Tremtinių 

Dr-jos narių visuotinis susirin
kimas šaukiamas birželio 1 d. 
(sekmadienį) 11 vai. 30 min. 
Lietuvių salėje. Tarp kitų svar
bių reikalų bus paliesta Lietu
vių Klubo ir Salės klausimai.

Ponia Žemaitienė, pritirusi 
siuvėja, priima į namus moterų 
ir vaikų rūbų bei langų užuolai
dų siuvimo darbus.

Kreiptis: 722 College Avė., 
Cleveland 13, 
Tel. SU 1-7287.

(22)

KAI ATEINA MIEGO 
LAIKAS —
Neišgirsit jokio balso iš' Jūsų 
modernaus Gaso šaldytuvo. Jis 
veikia tyliai — nes jo gaso šal
dymo aparatas neturi jokios ju
damos dalies trugdyti Jūsų mie
ga!

EAST79H1STUDIO
Liet, savininkas Anthony Bort

SVARBUS SUSIRINKIMAS

ALTo valdyba gegužės 25 d., 
sekmadienį 11,30 vai. Lietuvių 
salėje, kviečia lietuvių visuome
nės ir organizacijų atstovų susi
rinkimą tragiškųjų birželio įvy
kių minėjimui aptarti.' Kviečia
mi visi gausiai ir aktingai daly
vauti.

Šiam reikalui panašius susi
rinkimus šaukia ir Clevelande 
gyveną latviai ir estai.

Sąskaitos yra žemos turint gaso 
šaldytuvą. Ir kada nėra judančių 
susinešiojančių dalių... niekas 
nereikia keisti ar taisyti. Ne
nuostabu, kad kiekvieną valan
dą, kiekvieną dieną jūs džiaugia
tės, kad tai yra gasas!

DVIEJŲ ŠEIMŲ NAMAS
Dviejų šeimų namas, 4 ir'5 

kambarių. Namas labai gerai 
įrengtas. Automatinis gaso šil
dymas, nauji garažai.

Kreiptis: 1431 East 92 St.

Kąikurie clevelandiečiai nusi
skundžia, kad Clevelando sky
riuje yra permažai žinių iš vie
tinio lietuvių gyvenimo.

Redakcija, norėdama Cleve
lando žinių skyrių praplėsti, 
kviečia visus clevelandiečius, 
kad jie redakcijai praneštų vi
sus'Svarbesnius įvykius. Jei kas 
nori pranešti apie šeimynines 
sukaktis, gimimus, mirimus, iš
važiavimus atostogų ir kt., už 
tokią žinią moka tik 50 centų.

Visų draugijų susirinkimai,

'25 .metai simpatingo ir rimto patarnavimo
3621 Edna Avenue ENdicott 1-1768

SKAUTŲ RĖMĖJŲ VAKARAS

Šį sekmadienį, gegužės mėn.
. 25 d., Lietuvių salėje, rengia

mas skautams paremti vakaras. 
Ta parama reikalinga įgyti pa
lapines, kad šią vasarą viki mū
sų skautai, dideli ir maži, galėtų 
stovyklauti.

Į šį vakarą raginami atsilan- 
^kyti visi Clevelando lietuviai. 

Skautai pasirodys, kaip ir anks
tyvesniuose parengimuose, su 
įvairia ir įdomia programa. 

'Skautų tarpe yra lankančių Kon
servatoriją, Baleto studiją, yra 
ir daug kitų bręstančių meninin
kų, šią parengimo programą iš
pildys: G. Klimaitė, J. Drasu- 
tytė, R. ir L. Braziulevičiūtės, 
žižniauskaitė, Liutkevičiūtė, L. 
Obelenytė, Visgailė Gatautaitė, 
Gražina Gulbinaitė, B. Butkus, 
A. Modestavičius ir daug kitų.

Du namai, vienas prie kito, 
po šešius kambarius kiekvienas. 
Langai su stogeliais ir vienetiš- 
kos langinės. Trys garažai. Pui
kus pirkinys dviem šeimom. Na
mai yra Superior ir 79 gatvės 
dalyje.

Šaukite: Mr. IVortelI, SW 
1-7364 ir UL 1-1925.

J. ALEKNA KVIEČIA 
RAŠYTIS Į SLA

SLA narių telkimo Vajus bai
giasi. Todėl visi paskubėkite įsi
rašyti į broliškos pagalbos orga
nizaciją, kuri savo narius gelbs
ti įvairiose nelaimėse. Ypač į 
SLA reikalus turi dėmesį at
kreipti naujieji ateiviai. Tik jų 
įsijungimu į SLA eiles, ši orga
nizacija išsilaikys ir daug vi
siems pagelbės.

Della E. Jakubš & IVili.nm J. Jakubs
Licensfjuoti ■ laidotuvių direktoriai ir balsąmuotojai

699-12 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-insurance reikaluose.

Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildymai 
garantuojama. Kreipkitės j mane telefonu arba asmeniškai.

JAKUBS & SON
FUNERAL P9ME

Pilnai padengta apdrauda UTah 1-4515

WM. DFBBS PAINTING CO.
WM. DEBESIS

paskaitos, minėjimai skelbiami 
nemokamai. Koncertų, vakarų, 
kortavimų, piknikų ir pan. skel
bimai apmokami po 1 dolerį už 
colį..

Skelbdami šią tvarką kviečia
me visus clevelandiečius mielai 
tuo naudotis ir gyvinti Cleve
lando žinių skyrių. .

J. WAYLONIS LAIMĖJO 
STIPENDIJĄ

Jurgis Waylonis, sūnus p. 
Vaylonių, gyv. 394 Eddy Rd., 
laimėjo $1000 stipendiją į IVes- 
tern Reserve universitetą.

Jurgis šiais metais baigia Col- 
linwood gimnaziją ir dabar, ga
vęs stripendiją, pradės studijuoti 
mediciną.

WėllMs SFmeraS tam
Valdžios pripažinta laidotuvių direktorė 

Aldona ^Vilkelis - Wirby
Pilnas laidotuvių patarnavimas

—HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS—

Visas pelnas skiriamas palapinių įgijimui ir skautų 
stovyklavimui paremti.

DAŽOME NAMUS,
iš lauko ir vidaus, atliekame vi
daus dekoravimą, popierių ir sie
nų valymą.

Darbą atliekame gerai ir pi
giai.

Šaukite: A. Mačiulis, Tel. SW 
1-5083.

THE SUPERIOR SAVINGS 
AND LOAN ASS’N.

6712 Superior Avė. HE 1-2498

‘Cleveland, Ohio
šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai

Laikrodžių taisymas. Brangenybės. Įvairus dovanų 
pasirinkimas.

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

VISI CLEVELANDIEČIAI, GEGUŽĖS 25 D. Į 

SKAUTŲ VAKARĄ! . r,

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMES

Kada jūsų namai arba ra
kandai tampa sunaikinti arba 
sugadinti ugnies, kreipkitės 
P. J. KERŠIS, dėl apkainavi- 
.no, ko visada reikalauja ap- 
Jraudos kompanijos pirm, ne
gu išmoka už nuostolius.

P. J. KERŠIS
<509-12 Society for Saving BId. 

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

Gegužės 21 — 24 dienomis 
”WITH A SONG IN MY 
HEART” su Susan Hayward ir 
Rory Calhoun. i

Gegužės 25 — 27 dienomis 
”MY FRIEND IRMA” ir "IRMA 
GOES WEST” su Martin ir Le
ms, Marle Wilson.

Nuolatinis taupymas yra tikras kelias į geresnę ir 
laimingesnę ateitį.

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

Lietuvių Banke galit užsimokėti už gasą, elektrą, 
išpirkti money orderius, pasiųsti pinigus į visas valstybės 
ii- t.t.

Namų Pagražinimas iš Vidaus ir iš Lauko
' 7526 Star Avenue Cleveland 3, Ohio
‘ — ..... 

Y, FU.RN AGE CO„ Medina, Ohio

Pay More?

PERSONAI LOANS
ARE LOW-COST 

EASY 10 ARRANGE
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THE FIELD

Redakcijos ii administracijos adresas — DIRVA, 6820 Superior Avenue, Cleveland 3, Ohio.—Telefonas: ENdicott 
1-4486. Redaktorius Balys GAIDŽIŪNAS (buto telefonas: GArfienl 1-7406).

Vokiečiai apie lietuvius

agentūra, 
DPA, sa- 
paskleidė 
"Lietuva

' v..

Stasio Sąntvaro 50 metų amžiaus sukakti minint

prašo, neatsakoma, net daugiau: 
gauna visko iki sočiai.

Toji lietuvių simpatija remia
si ne tik vienu žmoniškumu. Ir

"Frankfurter Rundschau” kon
statavo, jog Lietuvos partizanų 
aktyvumas nemažėja. Jų neat
baido, net pačios drastiškiau
sios, kokios tik begalima įsivaiz
duoti, priemonės: kankinimai, 
šaudymai, vieši korimai ir kita. 
Panašių pareiškimų yra ir dau
giau. Visa eilė vokiečių, laikraš
čių jieško kuo daugiausia nau
jausios medžiagos apie Lietuvą, 
kurią mielai deda.

Vokiečių spaudos 
sutrumpintai žymima 
vo inform. tarnyboj 
apžvalginį straipsnį
šiandien”, kuris buvo išsiunti
nėtas visoms vokiečių laikraščių 
redakcijoms ir švedų dienraščiui 
"Stockholms Tidningen".

Vokiečių "Presse und Funkbe- 
richt”, kuris paprastai duoda 
apžvalgas apie viešąją nuomonę 
spaudoje ir radijuose vokiečių 
parlamento Bonnoje nariams, 
taip pat įvairioms federalinėms 
ir atskirų kraštų įstaigoms bei 
ūkinėms institucijoms, savo N. 
72, 52 plačiau įvertina VT nario 
doc. M. Brako Stuttgarto radio
fone skaitytą paskaitą apie ant- 
valstybinę organizaciją Rytų Eu
ropoje, pažymėdamas, jog nebus 
Europoje pasiekta sėkmingos 
integracijos, jei Rytų Europos 
tautoms nebus skiriama reika
lingo dėmesio. Minimuoju M. 
Brako referatu kaip tik ir nu
rodomas tas kelias, kuriuo laik
raščio nuomone reikėtų joms ei
ti. Tuo keliu jau yra nuėję Va
karai. Tai yra praktinio įžvalgu
mo kelias. Ir čia, galimoj ant- 
valstybinėj organizacijoj, turėtų 
būti vengiama per skubių žygių, 
padiktuotų sentimento, bet pir
ma tokiai or-jai, kaip ir prakti
niame gyvenime, padėti tvirti 
pagrindai, o paskum statomas 
pats rūmas ir dedamas jam sto
gas.

"OstAVest Kurier” (N. 2/52), 
rašydamas apie lietuvių gerą 
širdį, parodytą ypač per Kara
liaučiuj 1946-47 m. siautusj bad-

visoks mūsų maistas gaunamas 
iš Lietuvos, jei tai, žinoma, nėra 
amerikietiniai konservai arba iš 
Rytų zonos valyklų atgabenamas 
cukrus. Kadangi šiuo metu lie-ltai daroma ne vien užjaučiant
tuviai maisto nepristato, tai keli skurstančius savo kaimyninės 
ryžti ogesnieji išsidrąsinę pasi-j tautos gyventojus, ne: tas jų 
ryžo patys ten nuvykti. Viskas paslaugumas yra savo lūšies ty- 
atrodo lyg kokioj pasakoj, tačiau lūs protestas prieš rusų terorą, 
iš tikro tai yra ne pasaka, bet kurį ir jiems patiems tenka vilk- 
— tikrių tikriausia tiesa! Lietu- j ti. Nepatinkamų asmenų trėmi- 
voj nė vienam vokiečiui netenka mas į nežinomas Rusijos sritis 
veltui belstis į ūkininko duris.1 be paliovos lietuvių šeimos,e ka- 
Kiekvienas ten gauna, ko tik la naujas spragas. Ten jau dingo 
jam reikia. Tiesa, kartais būna! jų šimtai, tūkstančiai. Užtat ki- 
nedaug, tik kraušlys duonos, beLti, nenorėdami sulaukti tokio li- 
ir tas pats — yra didelė brange
nybė. Vokietis svečias gauna 
visko, ką tik pažįsta lietuvio 
valstiečio ūkis. Visai nesvarbu, 
ar išbadėjęs gali už gautą mais
tą atsilyginti darbu ir nori, ar 
ne. Nė vienam, kuris tik pasi-

kimo, neria į miškus, padidin
dami tenykštės partizanų armi
jos eiles...” Ar begali būti gra
žesnis atsiliepimas apie mūsų 
tautiečius už šio paties viską sa
vo akimis mačiusio ir patyrusio 
vok. autoriaus žodžius?

Amerikos lietuviai!
1941 m. birželio mėn. 14-16 

dienos žymis didžiosios lietuvių 
tautos tragedijos pradžią, nes 
tomis dienomis bolševikiškasis 
okupantas, metus anksčiau 
smurtu paglemžęs Lietuvos vai- j Lietuvos 
stybės suverenumą ir krašte ‘ šiais metais reikia daugiau lėšų 
įvedęs sovietinę santvarką, už
simojo smogti pirmąjį smūgį 
prieš pačią Lietuvių Tautos gy
vybę. Per 3 dienas 40,000 ne
kaltų Lietuvos žmonių — vyrų, 
moterų ir vaikų — buvo prie
varta išgabenti vergų darbui ir 
lėtai mirčiai Sibiro gilumom Ne
trukus prasidėjęs vokiečių-sovie- 
tų karas sutrukdė tolimesnį šio 
kraugeriško plano vykdymą, ta
čiau, 1944 m. antrą kartą įsibro
vę Lietuvon, raudonieji budeliai 
dar įžūliau ėmėsi sistematiško 
lietuvių tautos naikinimo darbo.

Per 11 siaubingų sovietinio 
genocido metų Lietuva nustojo 
daugiau kaip ketvirtadalio savo 

mėtį, pažymi, jog beregint iš 72 gyventojų. Likusiems, jei jie ir 
žmonių badu mirė 60. Kadangi išvengtų panašaus likimo, grę- 
niekas neįstengė iškasti didelės šia amžinas skurdas ir vergo gy- 
duobės, tad lavonai buvo 
versti krūvomis. Išsigelbėjo 
bent tie, kurie galėjo užšokę 
traukinio ar kitais būdais 
tekti į Lietuvą. "Ir tikrai, lietu
viai ūkininkai vokiečius mielai 
priėmė ir juos smarkiai parėmė, I galima didesnė lietuvių tautos 
nors milicija ir kom. pareigūnai 
visur jieškojo, ar neras kur jų 
paslėptų". 1949 m. buvo įsakyta 
registruotis ir visi vokiečiai bu
vo suvežti į Kauną. Kas iš jų 
galėjo nurodyti bent 2 liudinin
kus, kurie patvirtino, kad jie yra 
tikrai vokiečiai, tas buvo lei
džiamas į transportų. Grįžusios 
Karaliaučiaus gyventojos pasa
kojimu kiekvienas toks kandida
tas galėjo nurodyti ne po 2, bet 
po 20 lietuvių, kurie mielai su
tiko tat paliudyti, konstatuoja 
laikraštis.

Lietuviai šiltai prisimenami ir 
Hanso Deichelmanno parašytuo
se, o "Aachener Nachrichten” 
leidyklos išleistuose dienoraš
čiuose "Aš mačiau Karaliaučių 
mirštantį". . *

Pvz., 1947 m. balandžio 4 d. 
vėl praskamba linksma naujie
na: lietuviai vėl atgabens pro
duktų, todėl kris’kainos. Ir toji 
ęvajo.nė — išsipildė. Apie ją — 
tą išsvajotą žemę — autorius 
pirmadienį, bal. 14 d., taip sam-

- protauja: "Vokiečiai žino, jog

-1) su nuoširdžiu duosnumu pi
niginėmis aukomis paremsime 
Amerikos Lietuvių Tarybos vyk
domą vajų, turėdami galvoje, 
kad padidėjusiems uždaviniams 

laisvinimo akcijoje

su- 
ne- 
ant 
pa-

venimas nuolat alinamoje tėvy
nėje.

Mes, gyvenantieji laisvajame 
pasaulyje, suprantame esamos 
padėties tragizmą, ir mūsų di
džiausias rūpestis yra, kad kiek

negu anksčiau. ,
Mūsų jėgos, priemonės ir ga

limybės yra ribotos. Tačiau mes 
turime daryti, ką galime. Jeigu 
iki šiol gyvenime gimtojo kraš
to ilgesiu, sielojomės dėl jo ne
laimių ir kiek galėdami visais 
būdais stengėmės talkinti tėvy
nėje kenčiantiems ir kovojan
tiems savo broliams ir sesėms, 
tai dabartiniu momentu dar la
biau turime sustiprinti savo pa
stangas.

Kraujuojama Lietuva šaukia
si mūsų pagalbos! Suteikime ją 
— skubiai ir gausiai.

Amerikos Lietuvių Taryba 
Vykdomasis Komitetas

L. Šimutis, Pirmininkas
A. A. Olis, Vicepirmininkas 
Dr. P. Grigaitis, Sekretorius
M. Vaidyla, Iždininkas. . 

Chicago, Illinois,
1952 m. gegužės mėn. 15 d.

ŽVEJŲ KELIONĖS 
RYTINĖSE 

VALSTYBĖSE
ku-Vieši lietuvių mitingai, 

riubse numatyti žvejų praneši
mai įvyks šiose Rytinių Valsty
bių vietovėse:

Ilaverhill, Mass. gegužės 23 d. 
Lawrence, Mass. gegužės 24 d. 
IVorcester, Mass. geg. 25 d. 
Ilartford, Conn. gegužės 30 d. 
New Britain, Conn. geg. 31 d. 
New Haven, Conn. birželio 1 d. 
Paterson, N. J. birželio 7 d’.

dalis būtų išsaugota būsimos 
laisvos ir nepriklausomos Lietu
vos atkūrimui.

Artėja 11 metų sovietinio te
roro Lietuvoje sukaktis. Ja mi
nėdami privalome organizuotai 
ir efektingai savo tautos labui 
pasitarnauti. Tai padarysime, 
jei visose Amerikos vietovėse, 
kur tik esama lietuvių, gausiai
susirinkę į specialius mitingus :j

1) pareikšime vieningą ir, 
griežtą protestų prieš sovietų 
vykdomą terorą Lietuvoje ir ši
lą protestą rezoliucijų ir laiškų 
forma perduosime Amerikos vy- __________
riausybei ir Kongreso nariams;1 Newark, N. J. birželio 8 d.

Waterbury, Conn. birž. 14 d. 
Bridgeport, Conn. birž. 15 d.
Binghamton, N. Y. birželio 20 

ir 21 dienomis
, VVilkes-Barre, Pa. birž. 22 d. 

Be to, žvejai drauge su juos 
lydinčiu ALT atstovu p. J. Sko-

2) griežtai reikalausime Se
natą ir ypačiai Senato Užsienio] 
Santykių Komitetą, kad pasku
bintų Genocido Kovencijos rati
fikavimą;

3) dėsime visas pastangas, 
veikdami pavieniui ir per orga
nizacijas, kad Lietuvą ištikusi 
neteisybė ir mūsų reikalavimas pubsku aplankys ir eilę, kitų lie
tą neteisybę atitaisyti rastų juo tuvių gyvenamų vietovių, ku- 
platesnį atgarsį plačiojoje šio t riose specialių mitingų ir ne- 
krąšto visuomenėje ir spaudoje;,rengiama.

šio rašinio antraštę, lygiai 
prieš du mėnesius man rašytame 
laiške parašė pats jubilijatas. 
Tiesa, tame laiške jis mane pa
barė, kad pasidariau šaltas, for
malus ..., bet šiuo atveju ją 
noriu pritaikyti pačiam sukak
tuvininkui, labai margoj ir na
šioj kelionėj, atsistojusiam ant' 
antrojo 50 metų slenkščio.

Mūsų pažintis^su Stasiu San
tvarų jau netrumpa. Nežinau, ar 
jis prisimena ar ne, bet ji užsi
mezgė Dotnuvoje. Berods, tai 
buvo 1934 metai. Tada, nešioda
mas garbingą Ž. Ū. Akademijos 
studento kepuraitę, pats dažnai 
trindamasis ir Vyt. Didžiojo uni
versiteto paskaitose, jaučiau, 
kad dotnuviškiams labai trūksta 
dvasinio maisto. Ir, susirašęs 
laiškais ir susiskambinęs telel’o- 1 
nu Antaną Miškinį išrinkę ry- ‘ 
šininku, sutarėm Dotnuvoje ren- 1 
gti literatūros vakarą. Tada mū- 1 
su dailiojoj literatūroj-poezijoj, ■ 
visi besidomintieji Užkliūdavo už 1 
Kossu Aleksandriškio, dabarti- 1 
nio J. Aisčio, Antano Miškinio, 1 
Kazio Binkio, Liudo Giros, Sta- ' 
šio Santvaro, Antano Rimydžio 
ir kt, vardais. Todėl sutarėm su 1 
Antanu Miškiniu, kad visi čia 
paminėti autoriai į Dotnuvą at
važiuos ir mums surengs dvasinę 
šventę. :

Ir tikrai, sutartą dieną jie vi- ' 
si, be Kazio Binkio, Dotnuvos 
geležinkelio stoty išlipo. Studen
tai juos sveikino, buvo pakili 
nuotaika. Ypač ji šventiška, ka- 1 
da jie bėrė savo kūrybą gau- • 
šiems klausytojams.

Jau tada man krito į atmintį 
Stasio Santvaro nervavimasis, 
kai Liudas Gira, pagautas nuo
taikos paskubomis ėmė rašyti' 
eilėraščius ir juos ruošėsi skai
tyti būsimam vakare. Stasys 
Santvaras, Užrūstintas tokiu 
Liudo Giros lengvabūdiškumu, 
man aiškino, kad Liudas Gira 
perdaug nevertina poezijos ir 
viską daro paskubomis ...

Tuos S. Santvaro žodžius, sa
kytus Liudui Girai, prisiminiau 
ir vėliau, kada jau su Stasiu 
Santvarų, gyvenant tremties die
nas, tekdavo dažnai sueiti, pra
leisti pokalbiuose vakarus, ke
liauti filmuojant pas rašytojus, 
politikuojant. Jis į viską linkęs 
žiūrėti dideliu rūpestingumu, 
kiek žinau, jis ir parašytą laiš
ką paguldo pagulėti keliom die
nom, kad sekančią dieną galėtų 
patikrinti, ar taip parašyta, kaip 
norėjo parašyti, jis ir parašytą 
rašinį nesiskubina išsiųsti, jis ir 
dėl parašytos knygos ilgai sielo
jasi, kol pagaliau ją apsprendžia 
spausdinti.

Stasio Santvaro gyvenimo ir 
kūrybos kelias įvairus. Jis gi
męs 1902 metais gegužės 27 d. 
Rusteikoniuose, Kauno apskr. 
Mokytis pradėjo Vilniaus Ryto 
gimnazijoj, vėliau mokėsi Kau
ne.

Atėjus Nepriklausomybės ka
rams, Stasys Santvaras, kaip 
daugelis tuometinių jaunuolių 
idealiętų, paliko mokyklos suolą, 
ir su šautuvu rankose išėjo gin- 
ti tėvynės. Tose kovose buvo 
pašautas ir dabar, kad ir labai 
nenorėdamas, eina kiek šlubuo
damas. Pasibaigus laisvės ko
voms, Santvaras kurį laiką dir
ba Eltoj, vėliau jį matom Tautos 
Teatre ir Vilkolakyje. Dar vėliau 
Klaipėdos Konservatorijoj ir 
penkis metus Italijoj, studijuo
jantį dainavimą ir. literatūrą. 
Nuo 1932 metų jis jau Kauno 
Valstybiniam .Teatre, kaip so
listas ir dramaturgas. Tose pa
reigose jį užtinka ir okupacijos. 
Vėliau •tremtis ir dabar Ame
rika. Tai toks, suglaustas Stasio 
Santvaro gyvenimo .kelias, kurį 
galima pavadinti tik daliniu. Da
liniu todėl,' kad Stasys Santva
ras, mokydamasis ir vėliau, dirb
damas, visą laiką yra irjfūrėjas.

Stasio Santvaro dvasiniai kū
rybos turtai sukrauti jo para-

KirŠos 60 metų sukaktį ir jo ne- 1 
lengvą darbą fabrike, vis sukda
mas galvą, kaip jam einas ir 
kaip jam palengvinus darbą. At
simenu iš tremties dienų, kiek * .
jis sielodavosi, jei kuris rašy
tojas būdavo neteisingai užpul
tas, ar kuriam kas nors nepasi
sekė. Jis sirgo visų savo narių 
ligom, jas, kaip išmanydamas 
gydė ir todėl labai pavyzdin^k

' ‘ir išleistose knygose: prašytas, kad norėtume jo jubi- 
Saulytė, Saulėtekio maldos, Mi- liejaus išvakarėse, Dirvos skai- 
nių mylimoji, Pakalnių debesys,1 tytojams, patiekti naujos jo kū- 
Giesmės apie saulę ir sielą, ž.ve- rybos, prašymą tesėjo. Tesėjo ir 
jai, Kaimynai, Laivai palaužtom parašė: "Dėkui už atrašytus žch 
burėm. Tai netrumpa eilė 
tik knygų pavadinimų. O 
dar rašiniai laikraščiuose, 
išversti 17 operų libretai, 
visuomeninis darbas, kur jo na
šus tremties metu pirmininka
vimas Lietuvių Tremtinių Rašy
tojų Draugijai ir t.t. ir t.t.

Jau ir iš šių suminėtų darbų, 
galime drąsiai teigti, kad Stasys ' aplinkybių nuotaikoj, 
Santvaras, tą penkių dešimtų I net ir brandesniam laiškui para- 
kelių nuėjo sąžiningai, nemeluo-1 šyti....” 
tai. Jis atidavė auką prisikelian-1 Kad ir nemažai Stasys Sant- 
čiai tėvynei, jis atidavė auką di- varas turėdamas rūpesčių, nuo-!

šytose

vien' džius ir rūpestį. Porą eilėraščių 
kur atrinkau, siunčiu juos Dirvai, 
kur 
kur!

i

kad nesibartum. Aišku, turiu no
ro parašyti Dirvai dažniau, tik 
to laiko hiekas man neduoda, o 
kasdieniniai vargeliai nesibaigia 
(vėl sirgo, vėl buvo operuota. 
Alė, 'o, va,- kelinta diena lovoj 
guli Agas). Suprasi, kad tokių 

netinka

gydė ir todėl labai pavyzdin^k 
pirmininkavo.

Kai jis man parašė laišką, ir 
jame priminė, kad gražiausias 
jausmas — nemeluotas jausmas, 
pagalvojau, kad Stasys Santva
ras, primindamas tą posakį, pri
mena nuoširdžiai, be piktos min
ties. Jam svetima intriga, jis 
pats gyvena ir nori, kad kiti gy
ventų nemeluotai, nedėliotų ant 
kelio nei mažų nei didelių akme
nėlių.

Stasį Santvarą, praeity palie
kant 50 metų sukakti, sveikina
me visos mūsų skaitytojų ir ben- 
drabarbių šeimos vardu, linkim 
plaukt į laisvę, kad ir su palauž
tom laivo burėm, plaukt { savo 
Palangą, kur kaip savanoris kū
rėjas buvo pradėjęs įsikurti, o 
okupantai viską sugriovė.

Balys Gaidžiūnas
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LIUDININKO ŽODIS
(Atkelta iš 1-mo pusi.)

tai savo atsiminimų patys galu-
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tnl 8aVQ atslmlnimų patys galu-
mUiS„U lVaT°B. t?rlU8’ t«,k0S.i^Pamie^: gyvena gėrės- tjnai nerengia spaudai, 0 jnos 

pagal užrašus bei dokpmentua 
kiti suredaguoja. Bet šiuo atve
ju bene dėl redagavimo bus at
siradę ir tie publicistiniai ele
mentai ir išnykęs žemaitiškas 
antspalvis, o jo vietoj atsiradęs 
rytiečių augštaičių kalbinis ant
spalvis, taip pat ir redaktorei 
būdingos (deja,' ne visur griež
tai taisyklingos) stiliaus, skyry
bos bei rašybos ypatybės... O 
ten, kur yra autentiškas liudyto
jo pasakojimas, kaip tik tokių 
pasakojime minimai aplinkai , 
svetimų atspalvių turėtų būti 
vengiama, turėtų būti rūpinama
si palikti kiek galima nepaliestą 
originalųjį aplinkos, ypač per
duodamųjų dialogų dvasias dvel
kimą. . .

Bet šiuo atveju tai neturi žy
mesnės įtakos knygOB misijai ir 
ji vistiek pasilieka verta, kad 
prisidėtumėm prie tos misijos 
atlikimo, tai yra, prie jos išpla
tinimo ypač čia esančios lietuvių 
išeivijos tarpe.

» *
Nepaprastosi vertės dalykas 

yra knygoje įdėtos partizaninės 
ar apskritai rezistencinės dva
sios dainos, patyliais dainuoja
mos Lietuvoje. Ypač, kad yra 
paduotos ir tų dainų melodijos,- 
užrašytos, kaip jas pats autorius 

i muzikui yra padainavęs. Ir anks- 
I čiau j šią pusę yra atsidūrę to
kių dainų žodžių, bet ligi šiol 
niekas negalėjo atspėti jų melo
dijų.

Tos dainos nėra nei poezijos 
nei muzikos perlai (viena — pa
rodija ant rusiškos melodijos), 
bet jos svarbios kaip dokumen
tas, galėjęs atsidurti čia tik 
gyvu žmogum. w

* •
Dažnam kyla klausimas — 

kodėl toks nesuprantamas kny
gos pavadinimas — "Tolimieji _ 
kvadratai": ką tai reiškia? Tai 
yra žvejų technikinis terminas. 
Jūrų plane žvejybos sritys yra ■ 
suskirstytos keturkampiais plo
tais — kvadratais. Į tolimuosius 
plotus, arba tolimuosius kvadra
tus be ypatingos priežiūros žve
jų išplaukti neleidžia, kadangi J 
ten jau yra proga patekti į lais
vę... Trys vyrai tokią progai i 
sučiupo ir išnaudojo. To dėMft 
mums šiandien yra praskleisnr | 
uždanga leidžianti dvilgerti j 
liūdną vaizdą tėvynėje ...

I

jis atidavė auką organizuodamas nia viltim, atsimindamas ne tik 
tremties kūrėjus, jis atiduoda1 save, bet ir kitus, 
visuomeninę ir rašytojo auką iri Neperseniausiai, lankydama-] 
dabar, kiek jis pasivagia laiko iš sis Clevelande, man ir kiliems 
taip trumpo poilsio. Ir dabar, pa- daug pasakojo apie Fausto
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SODAS TARP KALNŲ
Menu tą sodą, vaismedžių. ir saulės pilną. 
Tą rojų tarp kalnų — —
Menu ir sodininko veidą, taurų ir prakilnų, 
Upelį, riedantį tarp klonio akmenų.

Menu piliakalnį, didingą kaip senovė, 
Kur sentėvių kapai, —
Tenai į dangų kilo brolių statoma šventovė, 
Senam dvare aidėjo vakaro varpai...

Menu ir dainą, graudžių mano sesių dainą 
Tarp vasaros žiedų-------
Ir ilgesio sparnais lyg vėtra aš per naktį žvainą 
J šalį tą, širdy nemirštančią, skrendu ...

Tenai grakšti vaikystė ryto saulėm žaidė, 
Ten budi milžinai — —
Tik ten, kur jaunos dienos lyg balandžiai skraidė, 
Kelionės pabaigoj atgulsiu amžinai...

'Lyg paukštė tam sode lakioja mano siela — 
(Tam rojuj tarp kalnų) — —
Ak, tik kada aš paskandint galėsiu dalios gėlą 
Upely, riedančiam tarp klonio akmenų?...
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Tarytumei viešnia, gėlė gražiausia tarp žolynų, 
Tu atkilai rūsčion būtin------
Ir susitiko širdys dvi, kaip bitės tarp svėrių ir kmynų, 
Ir.sutemų šešėliai nulėkė naktin...

Ir vasara atėjo, giedanti kaip gulbė, 
Ir pynėm godą nuostabių sapnų-------
Ir vėl į klaikią audrų žvelgėme apstulbę, 
Mačiau, kaip j vienatvės siaubą aš einu.

Tik nepalik, tik nepalik mane Tu vieną! — 
šaukiau kančioj ir nevilty... ■ ’ •"
Tiek džiaugsmo, tiek daug laimės matėm vakar dieną, 

'Nejaugi tie krantai naktim juodąja'užpilti?

Tik nepalik,.tik nepalik manęs, o saule!.-
Tik nepalik, o mylima! -—
Ir-Tu grįžti! Regiu pavasarį, o ne apgaulę,. 
Ir liejas vėl širdin gaivi palaimos■ šilima...* ... B. K. Naujokas
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