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raly ir p. Kovadeo, buvęs Buda
pešto paskutiniu laiku burmis
tras. Jie vengrams atstovaus ii 
Jungtinėse Tautose(?).

• * •

(Mūsų bendradarbio iš anapus geležines uždangos) Š. m. sausio 8 d. Europos Ta
rybos Pirm. Dehousse, kartu

Apie grįžimą į tėvynę dabar 
niekas negalvokit! Nežiūrint, 
kad tokių didelių išvežimų į Si
birą nėra ir gyvenimas šiek tiek 
pagerėjo, negu buvo Stalino lai
kais, tačiau dabar iš Lietuvos 
veža kitais pretekstais. Tie, ku
rie grįžo iš Argentinos ar kitų 
kraštų, negali sau dovanoti pa
darytos klaidos. Viena moteris 
anksčiau gyvenusi Vokietijoje 
taip išsireiškė: jei kas būtų ma
ne įspėjęs, niekados nebūčiau 
grįžusi Lietuvon. Geriau jos il
gėtis svetimam krašte, negu jo
je gyventi.

Esate laisvi pilnoje to žodžio 
prasmėje ir dabar neieškokite 
kelių tėviškėn. Tai mano nuošir
dus ir draugiškas patarimas vi
siems. kurie apie tai iš ilgesio 
pagalvojat.

Susirašinėti galite, bet tikrų 
žinių iš ten negausite. Jei Jūs 
kviestų grįžti, tai daroma tik to
dėl, kad priversti taip padaryti.

Paskutiniuoju laiku daug kas 
susirašinėja ir gauna net siun
tinius. Tačiau visi prašo, kad 
muitą apmokėtų siuntėjas, nes 
kitaip jų išpirkti neįstengtų. Jie 
laiškuose dažniausiai rašo apie 
savo gerą gyvenimą, rašo, kad 
jiems nieko netrūksta, be. žk- 
rūmoje yra visai kitaip.

Pragyvenimo lygis yra žemas. 
Vidutinis uždarbis 4-600 rbl. Ne- 
kurie uždirba daugiau, gi kiti 
gauna tik apie 200 rbl. Maistas, 
palyginus su atlyginimu, bran
gus. Techniškų daiktų, kaip ra
dijo, foto aparatų, motociklų, 
dviračių ir kitokių yra, bet la
bai didelis trūkumas cukraus bei 
miltų. Visur, kur parduodamos 
šios prekės, ten eilės didžiausios. 
Kad nekristų praeiviams į akis 
eilių ilgumas, tos prekės daž- 
aiausiai parduodamos iš kiemo 
pusės. Duonos taip pat tenka pa- 
atavėti eilėse.

šilkinių medžiagų pasirinki
mas didelis ir įvairus. Taip pat 
yra gražaus kartūno ar medvil
ninės, tačiau vilnos bei jos išdir
binių pasitaiko mažai. Vilnonės 
medžiagos brangios, ypač pal
tams ir vyr. kostiumams. Jų kai
na už metrą siekia 5-600 rbl. 
Prastesnės po 3-400 rbl.

Batai menki, negražūs, gal 
80% guminiais padais ir jų pa
sirinkimas labai mažas. Impor
tuota avalynė turi milžinišką pa
sisekimą ir tuoj pat išperkama. 
Vietinės gamybos bei užsieni
niai batai nėra brangūs, pigesni 
negu pav. Lenkijoje. Vaikiški 
batukai, palyginti su kitom pre
kėm, pigūs.

Miestuose gyvenimas lengves
nis, negu kaime. Kas gauna at
lyginimą didesnį, aišku, gyvena 
geriau, bet tie su 200 ar 300 
rublių — vargsta. Nekurie dar 
dėvi prieškarinius rūbus, persiū
tus po kelis kartus.

Nuosavų ūkių niekas neturi, 
viskas perėjo kolūkių nuosavy
bėn. Kolūkiečių šeimos gavo po 
60 arų žemės (truputis daugiau 
kaip pusė ha), už kurią turi mo
kėti nemažus mokesčius, o už 
gyvulius nuo kiekvieno atskirai. 
Be to, moka draudimą bei priva
lo duoti duoklę: mėsa, pienu, 
kiaušiniais ir kit. Arklių kolūkie
čiai neturi. Už vieną darbo dieną 
kolūkyje pinigais moka nevieno
dai — kai kur po 50 kapeikų, ki
tur rublį ar kiek daugiau, ir dar 
200 gramų grūdų. Dažnai 3-4 iš
dirbtos dienos užskaitomos kai
po vienas darbadienis (pav. ra
vėjimas, šieno grėbimas), ar ki
ti lengvesni darbai. Taigi, pinigų

gen. komisijos pirm. Fr. de Men- 
thon ir Specialios Kom. Pirm. K. 
Wistrand, priėmė Vengrų Rev. 
Tarybos delegaciją ir ja patiki
na, jog Eur. Taryba laikys Ven
grų Rev. Taryba tikrąja Vengrų 
Tautos demokratinės valios reiš
kėją. Ta proga, gen. Kiraly, ku
ris delegacijai pirmininkavo, pa
reiškė :

1) Vengrų tautos sukilimas 
buvo visuotinis, demokratinis. 
Jokių direktyvų, jpkių ginklų jie 
iš užsienio neturėjo ir negavo;

2) Sovietų bazės militarinės 
Vengrijoje yra nukreiptos prieš 
Vakarų pasaulį;

3) Vengrų Revoliucinė Taryba 
nesikiš į dabartinį Vengrijoje 
vykstantį, rezistencijos prieš So
vietus Sąjūdį; ji kovos už Ven
grijos Laisvę ir Nepriklausomy
bę, kol tai bus atgauta;

4) Vengrų Rev. Taryba ben
dradarbiaus su Pavergtų Euro
pos Tautų Sambūriu (ACEN) ir 
kiekviena pavergtų tautų nacio
naline organizacija, kuri yra de
mokratinė ir siekia savo tautos 
Laisvės ir Nepriklausomybės; ji 
nebendradarbiaus nei su komu
nistais nei su buvusiu Tautiniu 
Vengrų Komitetu.

• • •

Š. m. sausio 9 d. Vengrų Rev. 
Tarybos delegaciją priėmė Eu
ropos Tarybos Patariamojo Sei
mo Gener. Komisija ir Specialio
ji Komisija.

• ♦ •

Š. m. sausio 8-11 d.d. Europos 
Tarybos Patariamasis Seimas 
baigė savo 1956 m. sesiją. Jos ties užsimojimai buvo mažesni ir 
darbus pabaltiečių vardu sekė privatiškesni, negu užpernai, ka- 
Lietuvos Atstovas 
Dr. S. Bačkis.

• *

Šios sesijos metu konstatuoti
na —

1) žurnalistų begalinis susido
mėjimas sesijos darbais — dis
kusijomis ;

2) Aktualumas Vengrijos įvy
kių problemų, Jungtinių Tautų 
darbų kritika ir aštrūs pareiški
mai prieš Sovietų Sąjungą.

• • *

Europos Tarybos Patariama
sis Seimas priėmė šias 
cijas.

1) Padėti vengrams 
liams;

2) Padėti Austrijai 
vengrus pabėgėlius;

3) Rekomenduoti visoms Vy
riausybėms, Eur. Tar. nariams, 
įvesti rusų kalba Sov. Sąjungon 
radijo emisijas.

* * »

Visi Eur. Tar. Pat. Seimo po
sėdžiai beveik buvo pašvęsti dis
kusijoms, kurios lietė šiuos rei
kalavimus :

1) Sovietų Sąjunga turi ati
traukti savo kariuomenę iš Ven
grijos ;

2) Visi deportuoti vengrai tu
ri būti repatrijuoti;

3) Vengrijos polit. nepriklau
somybė turi būti atstatyta;

4) Daryti visa, kad Sovietų 
Sąjunga atitrauktų savo kariuo
menę iš visų okupuotų kraštų;

Rezoliucijos reporteris Benve- 
nutti savo pranešime pareiškė, 
kad tai turi būti padaryta ir iš 
Baltijos kraštų — Lietuvos Lat
vijos ir Estijos;

5) Reikalauti, kad Sueso ka
nalas būtų atidarytas navigaci
jai ,kad navigacija ateityje bū
tų laisva, kad tarp Izraelio ir

Į Arabų valstybių būtų sudaryta 
Vieni išradimai seka kitus, štai vieno vyro helikopteris, sveriąs taikos sutartis; 
mažiau kaip 250 svarų, bet labai patogus įvairiems persikėlimams,

per užtvaras ar upes.

žmonės neturi, o dažnai jiems ir 
duonos trūksta. Kas kur prieina 
vagia, švelniau tariant, kombi
nuoja ir šiaip'taip verčiasi, nes 
kitaip būtų neįmanoma pragy
venti

Centneris rugių turguje kai
nuoja 180-240 rbl. Duonos sau 
išsikepti neturi iš ko, o taip pat 
ir gyvulių neturi kuo šerti bei 
šiaudų jiems pakloti. Vargais 
negalais užsiauginę kokį gyvulį, 
jį dažniausiai parduoda. Kas lai
ka karvę, pieną veža į miestą. 
Kaime samagonas gaminamas 
pilnu tempu. Jo galima gauti be
veik kiekvienoj trioboj. Vienas 
litras — 20 rbl. Valdžia į tai žiū
ri pro pirštus.

Sekmadieniais — turgaus die
nos ir krautuvės būna visos ati
darytos. Miesteliuose duoną gali 
nusipirkti tik tarnautojai, du 
kartus į savaitę jiems skirtą nor
mą ir tik savo rajone. Kolūkie
čiai vietinėse krautuvėse jos ne

gauna ir autobusais važiuoja į 
miestus po 20 net 50 klm. Mies
tuose duonos nusiperka sau ir 
gyvuliams.

Daug išvežtųjų grįžta namo, 
bet kaimuose retai kuris randa 
savuosius namus. Geresni pasta
tai išardyti ir nuvežti, gi. men
kesnės trobelės liko nepaliestos. 
Pastatai neremontuojami ir ne
taisomi.

Pataikūnai, gavę žemės atim
tos iŠ vadinamų buožių, statosi 
sau namelius. Bendrai paėmus, 
kaimas neapsakomai skursta.

Išvežtieji grįžta išvargę, pra
radę sveikatą, invalidai, o neku
rie net išprotėję. Tik stipresni 
išsilaikė. Grįžusiems darbą susi
rasti sunku. Jiems duodamas 
pats prasčiausias darbas su men
kiausiu atlyginimu. Tik per pro
tekcijas jį lengviau gauti. Visas 
aukštesnes vietas užsimę rusai.

S. R.

NAUJA VENGRŲ REPREZENTACIJA 
UŽSIENY

Lietuvos Atstovas Prancūzijoje dalyvauja Vengrų Revoliucinės 
Tarybos Kongrese ir seka Europos Tar bos Patariamojo Seimo 
posėdžius. Pabaltiečių vardu jis pasveikino gen. B. Kiraly, va
dovavusį Budapešto sukilėliams. Lietuvos, Latvijos ir Estijos 

reikalai ginami Europos Tarybos posėdžiuose.

Sausio 7 d. Vengrų Revoliuci
nė Taryba baigė savo posėdžius 
Strasburge. Dr. S. Bačkis, Lie
tuvos Atstovas Prancūzijoje, bu
vo pakviestas dalyvauti iškilmin
game Kongreso uždarymo posė
dyje. Ta proga jis susipažino su 
gen. B. Kiraly, Kongreso Pirmi
ninku, kuris vadovavo Budapeš
to sukilėliams, ir jam perdavė 
lietuvių, latvių ir estų pasvei
kinimą bei linkėjimus.

• • •

Kongreso proga buvo įkurta 
Vengrų Revoliucinė Taryba. Jon 
įeina višos vengrų politinės gru
pės, deleguodamos po keturis at
stovus, kurių po du įeina iš se
niau esančių egzilyje vengrų ir 
po du iš ką tik pabėgusių veng
rų. Į ją neįsileista vengrai ko
munistai pabėgėliai (kurių skai
toma apie 5% viso pabėgėlių 
skaičiaus (160.000), ir pačių de- 
šiniausių grupių atstovai, būtent 
— Monsinjoras Varga, Bessenyj

etc. Praktiškai, — buvęs egzily
je Vengrų Tautinis Komitetas 
išgaruoja, nes iš jo išėjo Mgr. 
Kosi-Horvath (krikšč. demokra
tai), socialistai ir ūkininkų par
tija —■' p.p. Nagy ir Auer.

» • •

Vengrų Revoliucinei Tarybai 
vadovaus Vykd. Komitetas iš 31 
asmens. Jo prezidiumį sudaro 
ponia Anna Kethly, gen. B. Ki-

HaroHMMMinaa 
Grot Britais

Anglijos ministerj pirmininką 
Anthony Eden pakeitė Harold 

MacMillan.

Prancūzijoje

rezoliu-

pabėgė-

gelbėti

6) Reikalauti, kad Vak. Euro
pos kraštai vestų bendrą politiką

Prezidento įvesdinimo iškilmėms visu smarkumu rengiamasi. Iš
kilmėms atspaustos meniškos programos, su prezidento ir vice
prezidento portretais, darytais dail. N. Rockwell. Prie programos 

viršelio iškilmių komiteto narė Jayne Harper.

Norėjau pamatyti Europos lietuvius
įspūdžiai kelionėj ir atgal sugrįžus

J. J. BACHUNAS, Sodus, Michigan

Praėjusių metų pabaigoje vėl 
teko ilgiau pavažinėti po Euro
pos kraštus, o grįžus namo — 
patirti naujų įspūdžių iš Ameri
kos lietuvių gyvenimo ar prisi
minti kiek ankstyvesnius įvy
kius. MARGUČIO ir DIRVOS 
redaktoriams paprašius kaiką iš 
kelionės bei mūsų lietuviško gy
venimo įspūdžių papasakoti dų 
skaitytojams, čia ir mėginu vie
ną kitą bruožą užrašyti.

žinęs su tiek daug naujų drau
gų, norėjau vėl pažvelgti į man 
arti prie širdies esančią lietu
vių Vasario 16 gimnaziją Vokie
tijoje, (kur gimnazijos direkto
rius Dr. Literskis maloniai pri
ėmė), pažvelgti į Romos lietuvių 

(Perkelta į & psl.)

Kelionės tikslai

VISAM 
PASAULY

šį kartą keliavau ir, kaip sa
koma, neturėjau jokios specia
lios "misijos”. Ir kiti mano pa-

Lenkijoje renkamas 
komunistinis seimas

Apie laisvus rinkimus dar nė
ra nė kalbos. Pažanga tik tokia, 
kad į rinkimų sąrašus įrašyta 
beveik dvigubai kandidatų, ne-Į 
gu reikia išrinkti. O iš komu
nistinės praktikos žinoma, kad 
renkama tiek atstovų, kiek tei
kėsi komunistų partija įrašyti.

Rinkimai įvyksta sausio mėn.

da keliavome keliese: Dr. St. Bie
žis, A. Trečiokas su poniomis ir 
ponia Dilis.

Praėjusieji metai, turtingi 
įvairiais įvykiais ir sąskrydžiais 
Amerikos lietuvių gyvenime, bu
vo man nelengvi, nes teko daug 20 d. Reikės išrinkti 459 atstovus 
laiko ir jėgų paskirti bendrie-! iš 730 kandidatų. Gyventojai tu-
siems lietuviškiems reikalams. O 
pagaliau per vasarą, ligi vėlaus 
rudenio, ir Tabor Farmoje vi
soks gyvenimas bei darbas virte 
virė. Reikėjo pailsėti, išsiblaš
kyti, o viena iš tokio gero poilsio 
priemonių ir yra kelionė vande
nimis.

Žinoma, jei vien poilsio būčiau 
norėjęs ieškoti, tai tiek toli tik
rai būčiau nesiruošęs. Norėjau 
vėl aplankyti Europos lietuvius, 
kur jau aną kartą buvau susipa-

santykiuos su Sovietų Sąjunga 
ir santykiuos su Art. Rytais, ben
dradarbiaujant su JAV.

7) Siekti Europos apjungimo.

W<f
i

A.

rėš teisę tik pasirinkti kiek ge
resnius komunistus iš pačių blo
gųjų, nes į sąrašus nepateko nė 
vienas, kuris komunistų partijai 
būtų nepriimtinas.

Rinkiminei agitacijai einant, 
kad gyventojai turi aktyviai bal
savimuose dalyvauti ir tuo pa
čiu pritarti paskutinei Lenkijos 
vyriausybės politikai, buvo pra
neštas ir dar vienas "savarankiš
kumas”, tai Lenkijos kariuome
nės uniformų atkeitimas į seną
sias. Esą, dabartines, sovietų at
neštas, reikia pakeisti savosio
mis. Ir tai lenkus labai gerai nu
teikė. Juk anksčiau nė taip ne
buvo galima galvoti.

Bet paskutinės žinios iš Len
kijos sako, kad Kinijos ministe
ris pirmininkas, tiesiai atvykęs 
iš Maskvos į Varšuvą ir vėl ten 
grįžtąs, atvežęs liūdnas žinias. 
Vėl visi turi glaudžiau "glaus
tis” prie Maskvos ir tik jos nu
rodymų klausyti.

Naujas Anglijos ministeris 
pirmininkas

esąs šalininkas atstatyti gerus 
santykius su JAV vyriausybe, 
kurie Edenui pirmininkaujant 
buvo supainioti. Ypač Sueso ka
nalo puolimo metu, kada JAV 
visiškai nebuvo painformuota ir 
tuo labai įžeista.

Sakoma, kad Sueso bylai tem
piantis, pats Edenas prašėsi at
važiuoti į Baltuosius Rūmus ir

JAV ambasadorius Egipte R.
Hare, iš Kairo grįžo į Washing-
toną padaryti pranešimo apie) čia išaiškinti, kodėl jis taip da- 
tenykščią padėtį ir talkinti, kad ręs, bet negavęs kvietimo, 
būtų priimta Prezidento Eisen-

howerio doktrina.
Europos spaudoje nemaža ži

nių, kad Edeną nuvertė ne pa-

”KRIZĖ“ 
NEW YORKE

Kaikurie politiniai veikėjai 
New Yorke pereitą savaitę buvo 
nepaprastai užimti. Mat, spren
džiama "kabineto krizė”.

A. Devenienė, priėjusi išvados, 
kad jau gana aukotis, buvo pa
siryžusi grįžti namo dar prieš 
Kalėdas .Kadangi premjero (t. 
y., Vliko Vykdomosios Tarybos 
pirmininko) postas norima ir to
liau išlaikyti liaudininkų ranko
se, bet kandidato iš senesniųjų 
liaudininkų neatsirado, tai buvo 
prikalbintas Amerikoje viešįs 
pulk. J. Lanskoronskis iš Pary
žiaus, kuris skubos keliu tapo 
įrašydintas j liaudininkų gretas.

A. Devenienė sutiko, dar kurį 
laiką aukotis'ir pasiliko Reutlin
gene per visas šventes, laukda
ma, ligi atvyks įpėdinis. Bet rei
kalas užkliuvo už ... dr. Karve
lio. Būtent, naujasis premjeras 
panoro pats turėti balsą savo 
bendradarbių pasirinkime ir pra
sitarė nenorįs kviesti dr. Kar
velio toliau bepasilikti vadinamo
sios užsienių reikalų tarnybos 
valdytoju. Tada krikščionių de
mokratų visas blokas užprotes
tavo: nebus Karvelio, nebus val
džios! Taip dalykams susidėjus, 
J. Lanskoronskis, gerokai pasvy- 
ra'vęs, pereitos savaitės vidury 
atsisakė nuo garbės būti prem
jeru ...

Bandydami padėtį gelbėti, 
liaudininkai pasiūlę, kad Vykdo
moji Taryba iš viso būtų bent 
kolkas panaikinta ir kad būtų 
Europoje esamiems reikalams 
tvarkyti paskirtas tik vienas as
muo, įgaliotinio, direktoriaus ar 
kokiu kitu titulu. Toks direkto
rius, pagal siūlymą, būtų J. Lanš- 
koronskis. Jis galėtų sau pata
rėjais pasikviesti visus Europoj 
gyvenančius buvusius Vliko na
rius, taigi, jų tarpe ir dr. Kar
velį.

ūkininku Sąjungos atstovas 
dr. A. Trimakas (tai sąjungai 
krikščionių demokratų paskolin. 
tas taip pat kaip ir dr. Karvelis) 
pasiūlęs kviesti į premjerus ki
tos ūkininkų partijos lyderį — 
J. Norkaitį, kuris, drauge su P. 
Karveliu pasikviestu dar ką nors 
trečią ir krizė būtų išspręsta.

Tačiau nei vienas pasiūlymas 
nepraėjo pro krikščionių demo
kratų veto. Taip, pereitos savai
tės gale išeities iš akligatvio dar 
nebuvo matyti, šeštadienį krikš
čionys demokratai rinkosi patys 
vieni tartis —- eiti ar neiti į ko
kius nors kompromisus. Pirma
dienį turėjo tęsiami pasitarimai, 
bet pulk. Lanskoronskis jau nu
rodė, kad jis kiekvienu atveju 
trečiadienį Ameriką apleidžia.

tys anglai, bet Amerika. Todėl 
ir naujasis ministeris pirminin
kas Amerikos vyriausybės pa
lankiai sutiktas ir laukiamas čia 
greitiems pasitarimams.

Valstybės sekretorius Dulles
savo pareiškime, ginant Prezi
dento Eisenhowerio doktriną, pa
žymėjo, kad jei Artimieji Rytai 
atsidurtų Maskvos kontrolėn, 
praktiškai į komunistų nagus at
sidurtų ir Vakarų Europa.

Pačiu Valstybės Sekretorium 
Dulles JAV politikų tarpe augąs 
nepasitikėjimas. Įrodinėjama, 
kad Dulles neturįs aiškaus už
sienio politikos plano, bet blaš- 
kąsis pagal dieno nuotaikas ir 
tuo daug pripainiojąs nereika
lingų dalykų.

JAV siūlo naują nusiginklavimo 
planą,

kuriame svarbiausiais punktais 
įrašyta kariuomenių skaičiaus 
ne propagandinis, bet realus su
mažinimas ir ginklavimosi kont
rolė, kuri sovietams neįmanoma 
priimti.

Rusijos vyriausybėj laukiama 
pasikeitimų

Jau dabar manoma, kad Vasa
rio mėn. Rusijoj įvyks žymūs 
pasikeitimai. Chruščiovas užim
siąs min. pirmininko vietą, o Ma- 
lenkovas komunistų partijos se
kretoriaus vietą.
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DIRVA ™ • Inžinieriui architektui Vladui • Mūsų skaitytojas ir bičiulis 
Adomavičiui, gyvenančiam Bos- Pranas Rimkus, iš Los Angeles, 
tone, nuolatiniam Dirvos bendra-J praneša, kad Oaklande tragiškai 
darbiui, sausio mėn. 11 d. suėjo mirė jo mylimas ir vienintelis i 
50 metų sukaktis. Jo rašinių pa-j brolis Bogušas-Boguslavas Rim- 
sirašytų tikrąja pavarde ir sla- kus. Kilimo buvo iš Joniškio' 
pyvardžiu Adomas Vyčius, perj miesto, Šiaulių apskr. Ankstes- 
kelerius metus, esam nemažai niais laikais jis yra gyvenęs Cle-

NUOMININKAMS

i į.'.o. Gabijos chorą suorga
nizavo taip pat A. A. Vitaltis ir 
Baniulis, o Miką Petrauską pa
laikė senesni vietos žmonės. Prie 
to prisidėjo ir kai kurie Ratelio 
nariai. Darbas tada tikrai buvo 
sunkus ir reikalavo didelių pa
stangų.

Jonas Kasmauakaa

ŠAUNUS KALĖDINIŲ ŠOKIŲ 
VAKARAS

Atak. Nr. kaina lt rentą.

✓

Šią savaitę...
Balys Gaidžiūnas

Dirvoje atspaudę. Gi šiam nume-j velande ir čia turėjęs daug bi- 
ryje spaudžiame jo humoristinį - ” ” " '
eilėraštį "Pranešimas”.

VI. Adomavičius yra studija
vęs ir muziką Kauno Konserva
torijoje. Kaip kompozitorius vio
lončelistas reiškiasi ir muzikoje.

Sukaktuvininkui siunčiame ge
riausius sveikinimus ir linkėji
mus.

•

Pagal nusistovėjusią tvarką 
šais metais išpuola Tautinės Są
jungos seimas. Kaip žinia, Tau
tinės Sąjungos seimai šaukiami 
kas antri metai. Paskutinis sei
mas Įvykęs 1955 metais Bosto
ne, kur buvo išrinkta energinga 
valdyba, sumaniai suorganizavu
si Washingtono sąskrydį ir at
likusi kitus darbus.

Šiemetinis seimas, kaip me3 
esam painformuoti, numatytas 
gegužės mėnesio pabaigoje Cle- 
velande. Centro vadovybė dabar 
tariasi su Tautinės Sąjungos Cle- 
velando skyrium, kad būtų pasi
ruošia seimą reikiamai pravesti. 
Ir reikia manyti, kad Clevelando 
Tautinės Sąjungos skyriaus na
riai bei jų bičiuliai, kurių Cleve- 
lande yra gausu, Tautinės Są
jungos seimą ne tik padės su
rengti, bet ir visiems seimo da
lyviams sudarys patogias viešė
jimo sąlygas.

Taigi šiais metais, Tautinės
Sąjungos veikėjai, pasimatysim' 
Clevelande. * ‘

•

Dideli Vengrijos bėglių skai
čiai vis dar tebelaukia išvažiavi
mo eilės Austrijos stovyklose? 
Emigracija nevyksta taip greit? 
kaip buvo manyta.

Prie trukdančiųjų priežasčių 
prisideda ir ta aplinkybė, kad 
bėglių tarpe nemažai yra tokių,' 
kurie anksčiau aktyviai reiškėsi 
komunistų eilėse. Vieni, nusivy
lę iš komunistų tarpo pasitrau
kė, o kiti su bėgliais specialiems 
uždaviniams buvo pasiųsti.

Didelį, palyginti, bėglių skai
čių sudaro ir ne vengrų tautybės 
asmenys.

Vakarų Vokietija, kuri ir taip 
jau turi savų pabėgėlių sunku
mų, iki šio laiko jau priėmė 
12,000 vengrų. Artimiausiu lai
ku dar priims 3,000.

Pačioje Vengrijoje vėl išsilie
jo neramumų banga. Kalnuotose 
vietose veikia gausūs partizanų 
daliniai. Dauguma gyventojų, 
vienaip ar kitaip prisidėję prie 
sukilimo, jaučia stiprią dabarti
nės vyriausybės persekiojimo 
ranką ir slapstosi. Suėmimai die
na iš dienos plečiasi, lies tik da
bar komunistinė policija pradė
jusi valymo darbą pagal komu
nistų partijos narių skundus.

Vengrų patriotai užsieniuose, 
susirinkę į posėdžius Strasbur- 
ge, kaip matome iš pranešimo, 
spausdinamo pirmajam puslapy
je, padarė visas reikiamas išva
das ir persiorganizavo pagal nau
juosius laiko reikalavimus. At
rodo, kad vengrų pavyzdžiu tu
rėtų pasekti ir mūsų vadovau-. 
jantieji veiksniai, jeigu jie iš 
tikro nori vadovauti, bet ne tar
pusavinius ginčus organizuoti. .

* I
Praėjusios savaitės numeryje 

užsiminėm, kad esame gavę du 
skundus. Apie vieną — kaltini
mą mūsų studentams, jau esame 
kalbėję. Girdėti, kad ir patys 
studentai tuo reikalu plačiau pa
sisakys.

Antrasis skundas teisingiau 
pasakius rūpestis, liečia mūsų 
scenos mėgėjų pastatymus. Esą, 
kada scenoje vaizduojama mūsų , 
krašto praeitis, režisieriai labai,

persistengia tą praeitį sušaržuo
dami ir parodydami tokius tipus, 
kurie su buvusia tikrove vargu 
ką bendro turi.

Kaip pavyzdys buvo paimtas 
nesenai Clevelando scenoje pa
rodytas Strazdelis (Prieš Srovę), 
vaidintas Detroito Dramos Sam
būrio. Esą, jaunieji mūsų žiūro
vai, kurie Lietuvos gyvenimo nė
ra matę ir apie Lietuvą žino tik 
iš tėvų pasakojimų, dar kai ku
rie iš šeštadieninės mokyklos ar
ba knygų, pamatę taip pavaiz
duotus mūsų žmones, ne tik to 
krašto pradeda nesiilgėti, bet ir 
jo baisėtis.

Pats skundo pasakotojas nu
rodė pavyzdžius, kaip mūsų jau
nimas reagavo į tą pastatymą. 
Ir tas pasakojimas redaktorių 
įtikino, kad tokiais vaidinimais 
vargu ar atsiekiama, be meninės 
tikrovės sukūrimo, bet kuri kita 
tautinė paskirtis, kurių tremties 
kely labai daug turima.

Tais ir panašiais klausimais 
mūsų laikraštyje jau ne kartą 
buvo kalbėta. Atidesni skaityto-' 
jai greičiausia atsimena kelius 
rašinius, kuriais buvo reaguoja
ma į tokius reiškinius, kurie jau-' 
nose širdyse sugriauna sunkio-1 
mis pastangomis sukurtą kilnų 
tėvų krašto vaizdą, sudaužo tuos 
sukurtus brangios tėvynės pa-Į 
veikslus ir palieka tuštumą, ku-1 
rią nejučioms užpildo svetimų 

ii kraštų paveikslai. O nuo tada 
jau prasideda jauno žmogaus tol- 
dinimas nuo Tėvų krašto.

Šis skundas, reikia skaityti? 
nėra eilinis. Į jį nevienodai atsi
liepia mūsų menininkai, ypač me-1 
nininkai taip vadinamieji moder
nistai, ir kiti mūsų bendruome
nės nariai, visomis pastangomis 
pasiryžę savo vaikams įskiepyti 
mintį, kad jie mylėtų savo kraš
tą, jo reikalams dirbtų, o laikui 
atėjus į jį būtų pasiruošę grįžti.

Pats redaktorius šio skundo 
ar rūpesčio atveju, greičiausia,' 
norėtų atsistoti viduryje kraštu
tinių nuomonių. Bet kadangi 
skundas nėra eilinis, norįs tik 
gero, todėl redaktorius pasikvies 
tos srities specialistus, kad iš 
visų pusių į jį būtų pažvelgta 
visu rimtumu ir surastas laukia
mas atsakymas.

• Dr. A. Gerutis, gyv. Šveicari
joje, po sunkios ligos pasveiko 
ir tikisi, kad kovo mėn. pabai
goje, kaip anksčiau buvo plana- 
yęs, galės aplankyti JAV lietu
vių kolonijas.

čiulių. Yra veikęs Mirtos chore, 
vaidinęs scenoje, turėjęs gražų 
tenoro balsą ir mokęsis dainavi
mo pas muziką Miką Petrauską.
• Juozopaitis Leonas, sūnus Ka
zio, gyv. Lietuvoje, ieško savo 
žmonos Juozapaitienės-Petraus- 
kaitienės, sūnaus Leono - Algi
manto ir seserų — Sofijos, An
taninos ir Marytės, žinantieji 
ieškomųjų adresus praneškit 
Dirvai.
• Gauta paminėti Anglų-lietuvių 
kalbų žodynas, redaguotas V. Ba
ravyko. Išleido knygų leidykla 
Terra, spaudė M. Morkūno spaus- 

I tuvė Čikagoje.
| žodynas kišeninio formato, ap- 

’į ima apie 20.000 žodžių, su nuro- 
į domu žodžių ištarimu, geografi- 

. nių pavadinimų ir vardų žody
nėliu. Kieti viršeliai, geras po- 

! pierius, 368 psl., kaina $4.00. 
■ Gaunamas Terroje, 3333 So. Hal- 
I sted Street, Chicago 8, III. Dir- 
I voje ir visur, kur tik platinama 

sudarė: Petras Balčiūnas, Vik-. lietuviška knyga.

• Dirvos redaktorius, kaip ir eilė 
kitų Clevelando lietuvių veikėjų, 
talkinusių išrinkimui O’Neillj 
Ohio gubernatorium, buvo pa
kviestas dalyvauti įvesdinimo iš
kilmėse, kurios įvyko sausio mėn. 
14 d. Columbus, Ohio.
• Rašytojas P. Jurkus laimėjo 
Draugo romano konkursą už 
dviejų dalių romaną "Smilgaičių 
Akvarelė”. Konkurso komisiją

toras Mariūnas, Aldona Augus- 
tinavičienė, Alfa Sušinskas ir 
Mykolas Venclauskas.
• Lenkijos oficialūs žinių šalti
niai skelbia, kad ten gyveną apie 
25,000 lietuvių. Mūsų žiniomis 
tas lietuvių skaičius Lenkijoje 
yra kelius kartus didesnis.

I • Lietuvos Laisvės Kovų Inva
lidų Draugijos padėkoj, atspaus- 
toj Dirvos Nr. 52, 1956, įsibrovė 

'JL klaida. $10.00 aukojo ne Vincas 
Matiukas, bet Juozas Matiukas.
• Vasario 16 Gimnazijoje Kalė
dų eglutę rengiant daug pasidar
bavo kpt. Valiūnas, kpt. Baltru
šaitis, ltn. Bendoraitis ir ameri
kiečių kariu kapelionai. .Lietuvių 
daliniai, drauge su amerikiečiais 
kariais, atvežė ir pačiai gimna
zijai gerą dovaną: filmoms ro
dyti kilnojamąjį aparatą su gar
sintuvu.

M-b-
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DIDELĖ NAUJIENA, VERTINGIAUSI 
TERROS LEIDINIAI

Anglų-Jictuvių kalbų žodynas, apie 20.000 žodžių, su ištarimu, nurody
tais sutrumpinimais, vartojamais JAV ir Anglijoje, geografiniais 
vardais ir vardų sąrašais, rūpestingai paruoštas, tvirtuose virše
liuose, kaina — tik 4 dol.

Jurgio Savickio Žemė dega, antrojo pasaulinio karo atsiminimų ir už
rašų antrasis tomas, krit'kų nuomone, geriausia ir įdomiausia 
metų knyga, apre 416 psl., tvirtuose viršeliuose, kaina — 4.50 dol.

Abi knygos pradedamos platinti dar prieš Kalėdas. Terros knygos 
klubo nariai, Prof. J. Balčikonio Lietuvių kalbos žodyno prenumera
toriai ir užsisakantieji didesniais kiekiais gauna žodyną už 3 dol., 
abu Žemė dega tomus — jų prenumeratos kaina, už 6 dol., vietoj 
kataloginės 9 dol. kainos. Persiuntimo išlaidos — 12 centų už knygą. 
Užsisakykite knygas dar šiandien Tuo užs’tikrinsite sau knygų gavimą 
ir žymiai palengvinsite leidykla' sunkią išlaidų naštą.

Rašykite:
T e r r a

3333 So. Halsted St., Chicago 8, Illinois

i

Collinsvillę
COLLINSVILLĘ LIETUVIAI 

IR LIETUVIŠKOS 
KRIKŠTYNOS

Collinsvillėje, netoli East St. 
Louis, jau nuo praeito šimtmečio 
pabaigos gyvena nemažas skai
čius lietuvių. Nors pirmieji atei
viai ir sunkiose sąlygose — ang
lų kasyklose -— užsidirbdavo 
kasdieninę duoną, tačiau jiems 
atlikdavo doleris ir tautiniams 
kultūriniams reikalams.

Savo lėąęųiis, vadovaujant ži
nomam knygnešiui kun. Marty- 
nui Keturakaičiui, pasistatė jie 
savo bažnyčią ir kleboniją ir iš-l 
laikė kunigą. Ir šiandien ten dar' 
tebeveikia Liet. Ev. Liut. Jerū-i 
žalės Parapija, nors paskutiniu 
metu tenka lietuvininkams gana 
sunkiai kovoti dėl šitos lietuviš
kos šventovės išlaikymo.

Šiuo tarpu jie neturi net nuo
latinio lietuviškai kalbančio ku- 
nigo, kas ypač seniesiems para-] 
pijiečiams labai skaudu, kurių 
ten yra dauguma. Retkarčiais at
vyksta lietuviai kunigai iš kitų 
vietovių. Kalėdoms, gruodžio 23 
d., ten buvo pakviestas kun. A. 
Trakis iš Čikagos. Bažnyčia buvo j 
pilna žmonių. Pamaldų metu bu
vo pakrikštyti du kūdikiai: Pa
rapijos prezidento Dr. Povilo 
Švarco ir Aldonos, gimusios šer- 
naitės, dukrelė Kristina Vanda 
ir Jono ir Onos Lujų dukrelė — 
Dana Leonora.

Abejuose džiaugsmo namuose 
įvyko krikštynų pokyliai. Lujų 
gražiuose nuosavuose namuose 
prisirinko daug svečių pasidalin
ti to£ šeimos džiaugsmu: du bro- 

| liukai susilaukė sesytės. Pažy- 
j mėtina, kad Onos Lųjienės tėve- 
l liai, broliai ir sesutės žuvo nuo 
pirmosios krįtusios bombos Tau
ragėje, prasidėjus vokiečių ir ru
sų karui. Jos dėdė J. Teikertas, 
susipratęs lietuvis, atsikvietė ją 
į Collinsvillę, kur ji sukūrė šei
mą ir džiaugiasi dabar jau trims 
kūdikiais ir laisvosios Amerikos 
gerbūviu. Todėl ir šią proga Tei- 
kertų šeima buvo atitinkamai 
pagerbta.

J. Petraitis, kuris beveik savo 
visą amžių dirbo anglių kasyk
lose, pažymėjo, kad šimtai lie
tuvių ilsisi Collinsvillės pože
miuose, nes ypač pradžioje bū
davę daug sprogimų, kurie daug 
darbininkų ten palaidodavę. Ta
čiau dar nemažai lietuvininkų iš
liko ir dar nęnutautėjo, o dalis 

i t’i gali džiaugtis ir šiomis iškil- 
! mėmis — nauja viltimi.

Kun. A. Trakis savo kalboje 
pasidžiaugšgraiiaia Lujų šeimos

Norimas pakelti mokestis per motus Clerokuuio 
namui išeina $8.30. Tas neduos teisės didoMam 
nuomos pakėlimui. Taigi geriau šis mokestis, 
negu dar vienas income tax mokestis.

BALSUOKITE JAIP UŽ MOKESTĮ

Pirmadienį, Sausio 21

CITIZENS COMM1TTEE FOR THE LEVY
Elmer L. Lindseth, Chairman John C. McHannan, Treasurer
William M. Davy—Thomas E. McDonald—Norma F. Wulff, Vice Chairmen 
604 Hanna Building, Cleveland 15, Ohio MAin 1-0479

pasisekimais ir tokiu gražiu se-( jų vaisvandienių — bus ir vy- 
nųjų ir jaunųjų ateivių sugyve- nas ir alus.
nimu.

Vakare dalis tų pačių ir dar 
kitų svečių suvažiavo Dr. Povilo 
ir Aldonos Švarcų rezidecijoje, 
Mascoutah miestelyje. Seneliai 
Švarcai, Tervydžiai, kun. A. Tra
kia su šeima, Lujai, Kikučiai, 
Kleinaičiai, Paulikaičiai, Ramu
tis šernas iš Toronto, K. Vėlius 
iš Čikagos ir kiti susirinko pasi
džiaugti pirmagime Kristina 
Vanda. Gaila, kad negalėjo dėl 
nuotolio dalyvauti šiose iškilmė
se Aldonos švarcienės tėveliai 
šernai iš Toronto. Kun. A. Tra- 
kis savo .kalboje dalinosi pirma
gimės džiaugsmu ir jos tėvelių 
pasisekimais bei darbais.

Dr. Povilas Švarcas yra bai
gęs veterinarijos mokslus ir įsi
gijęs tos srities daktaratą Vo
kietijoje. Amerikoje ik.-.’ffię# ati
tinkamus egzaminus, įsigijęs re
zidenciją ir kliniką, užsiima pla
čia veterinarijos gydytojo prak
tiką. Džiugu, kad lietuviai taip 
gerai įsikuria ir pasitarnauja lie
tuvių reikalams ir šio krašto 
žmonėms.

Taigi iš anksto žinodami, ruoš-

Tautininkų namuose, Akade
minio Skautų Sąjūdžio Bostono 
skyriaus surengtas Kalėdinių lo
kių vakaras sutraukė pirmą kar
tą nepaprastai skaitlingai jauni
mą — studentiją. Tai pirmas 
toks parengimas Bostone, kur 
matės visos apylinkės vyresny
sis jaunimas. Prie puikios popu
liarios šokių muzikos, turtingo 
bufeto ir studenčių skaučių vai
šių stalo jaunimas praleido Ka
lėdas lietuviškoje dvasioje.

A. S. S. Bostono skyrius reiš
kia širdingiausią padėką p. Pet
rui Pauliukoniui už rinktinę šo
kių muziką; p.p. Jasiūnui ir A. 
Vieškalniui už visakeriopą pa
galbą tvarkant bufetą.

*
Vasario mėn. 23 d. Bostono A.

kimės tam vakarui. Kiekvienas, S‘. s{<-™ relJgit iški’min^ 
turi progą ir galimybę ateiti su 
kauke. Atminkit, tik vieną kartą! 
j metus.

Nemažiau laukiami svečiai ir 
viešnios ir be kaukių, pasipuo
šusios kaip kam geriau tinka sa
vo didesniam pasisekimui.

Iki pasimatymo, rūpestingai 
ruošiamam, kaukių baliuje, kuris 
įvyks Masonų erdviose salėse, 
Hubbart ir Bagley gatvių kam
pas, 7 vai. vakaro.

i skautybės 50 metų ir jos kūrėjo 
I Lordo Baden-Povvellio 100 metų 
jubiliejaus paminėjimą su tur
tinga ir įdomia programa.

z

Mūsų rėmėjai
Prenumeratą pratęsdami Dir

vos fondui aukas atsiuntė:

BOSTOAf
NETEISINGA ŽINIA

Dr. Švarco tėveliai buvo jau 
prieš daugelių metų atvykę į 

i Collinsvillę. Bet pasiilgę Lietu- 
' vos buvo vėl grįžę į Lietuvą ir 
I tik bolševikams užplūdus kraštą, 
j bėgo su visais kitais į Vakarus 
I ir grižo jau su visa šeima į Col-

Kristupas Kikutis, buv. Lie
tuvos Vyr. Tribunolo sekreto
rius, Lietuvių Ev. Liut. Bažny- 

| čios Vyr. Tarybos narys, gražioj 
kalboj taip pat reiškė džiaugsmą 

Į raujai užgimusia viltimi — Kris
tina Vanda, pabrėždamas, kad 
šioji viltis užgimė netik Švarcų 
šeimai, jų giminėms, bet ir visai 
lietuvių bendruomenei. Nors sun
kus yra mūsų tautinis darbas, 
tačiau šiokie kilnūs pokyliai stip
rina mus visus ir teikia naujų 
vilčių ateičiai.

Malonu pastebėti, nors kun. 
Keturakaičio senai nebėra gy
vųjų tarpe, tačiau jo dvasia dar 

j gyva Collinsvillėje.
K. Vėlius

Praėjusių metų pabaigoje San- 
, daroje buvo atspausta is So. Bos
tono žinia, kad čia priač 50 metų 
buvo įkurtas Lietuvių Jaunimo 
Ratelis. Ir, būk to Ratelio rū- 

' pėsčiu, buvo leidžiamas laikraš
tis Ateitis.

Tas pasigirimaB, kad Ratelis! 
leido laikraštį Ateitis, neturi pa
grindo. Savo rankose turiu do
kumentą ir patikrinau sąrašą tų 
žmonių, kurie tada sudėjo pini
gus Ateities leidimui. Jų iš viso 
buvo 107, išsisklaidę po visą 
Ameriką. Jų daugiausia buvo iš, 
Montello ir Bostono. Gi minėtas 
Jaunimo Ratelis neturėjo nė vie
nos akcijos Ateities leidimo ben
drovėje. Yra tik tu pavieniai as
menys, kurie turėjo Ateities ak
cijas ir buvo to Ratelio nariai.

Čia taip pat turiu pažymėti, 
kad minėto Ratelio pirmas suma-| 
ny^ojas A. A. Valiulis. Buvo ta-Į 
me Ratelyje gerų vyrų, bet bu
vo'ir labai smarkių priešininkų, 
net šmeižiančių Ateities leidėjus 
ir patį laikraštį.

Taigi, tas pasigirimas Sanda
ros laikraštyje visiškai neturi

DIRVA

DI TROI.T
KAUK Ų RALIUS

Pirmą kartą Detroite ir 1957 
metais vienintelį kaukių balių 
riečia D. L. Kunigaikštienės Bi-j 
rutės K. š. D-ja.

šias kelias valandas, kaip jau
nimas, taip ir vyresnieji, links
mai nusiteikę, besijuokdami (kas 
'abai jaunina) turės kuo pasi
grožėti ir bus nustebinti žmo
gaus sumanumu ir fantazijos1 
turtingumu bei lakumu.

O tą viską sujungs į vieną 
nuotaikingą ir draugišką pynę 
nepakeičiamas savo sąmojum ak
torius Vitalis Žukauskas.

Geras orkestras. Bus turtinga 
loterija. Be to veiks skaniai pa
gamintų lietuviškų valgių bufe
tas.

Turėsime visokių gaivinančįų-

Merkys I., Hartford.......... !
Babinskas V., Philadelphia 
Dėdelis P., Philadelphia .... 
Broga A., Kitchener ___
Pivoriūnas J., Cleveland .... 
Aleksandriūnas A.,

Los Angeles ....... ......
M’»jteikis V., Chicago.......
/ ’ročaitis J.. Detroit ...............
Musteikis A., Detroit ....... 1.00
Senikas K., Cleveland ....... 2.00
Nastopka M., Solon ......... 1.00
Penikas J., Elmhurst ....... 1.00
Nasvytis A., Cleveland ... 1.00 
Zelenskas A., Hoosick Falls 1.00 

' Musteikis K., Chicago ......  2.00
Vaičiūnas V., Detroit ....... 1.00
Kubilinskas Br., Chicago .... 1.00 

' Jurgutis K„ Detroit..........  1.00
iVarekojis E., Cleveland .... 1.00 
Beleckas G., Amsterdam .... 1.03 
Krisčiukaitis K., Dorchester 1.00 
Gelažius J., Chicago . 1.00
Rinkūnas A., Detroit ....  1.00
Jonkus P., Philadelphia .... 1.03

I Matulevičius V., Cleveland 1.0) 
Karaša M., Baltimore 2.00
Virbickas K., Philadelphia 2.n0 
Karalis K., Cleveland    1.03 
Matulevičius J., Worcester 2.00

$1.00 
i 1.00

1.00
0.50
1.00

2.00
1.00
2.03

Aukotojams tariame nuoširdų 
ačiū.

KAS 
UŽSISAKĖ 
DIRVA — 

TAS NESIGAILĖJO'

atlieka įvairius spaudos darni a Jus 
galit pigia kaina atsispausdini pro
fesines korteles. įvairias blanki 4 va
karams Mietus, vestuvių rieti
mus, plakatui ir kt.

(įsakymai priimami ir paštu.
DIRVA — 1272 East 71 St.

Cleveland 3, Oh;o
Telef.: HE 1-6344

JUOKTIS SVEIKA!
Linksmos saulėtos nuotaikos įgysi skaitydamas humoro 

ir savikritikos žurnalą

PELĖDA
Išeina kovo, birželio, rugsėjo ir grudžio mėn.
Rašykite šiandien: PELĖDA, 231 Wa)lac« Avė., S„ 

Welland, Ont., Canada.
Prenumerata metams $1.00 į visus pasaulio kraštus. 

Atskiras numeris 30 cnt.
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Lietuviškų vadovėlių vargai
Lietuviukus skirstant j ”jūsų” ir 

”mūsų” vaikus

A. B.

Jau kurs laikas, kaip periodi
nė spauda džiugina visuomenę: 
seselės mokytojos esančios labai 
susirūpinusios lituanistiniais da
lykais. Kaip tat nesidžiaugsi! 
Ypač, kurio vaikas mokosi para
pijinėj mokykloj.

Jau esą ir vadovėliai leidžia
mi! Galvoji: matyt jie bus ge
resni, geriau lietuviukams, sa
vajai kalbai pritaikyti — lietu- 
viškesni!

Štai jau vienas išėjęs: "Tėvų 
dovanėlė”, parašyta seselės M. 
Perpetua.

O va, ir Draugo esančio sky
riaus "Lietuviškoji mokykla” re
dakcijos (trys mokytojai, jų vie
nas Kultūros Fondo pirmininkas 
— J. Kreivėnas) pasikalbėjimas 
su autore.

Autorė visuomenei pristatyta 
kaip asmenybė su aukštuoju 
mokslu, buvusi Lietuvoje, stu
dijavusi lituanistiką, didelė jos 
mylėtoja, pasišventusi pedagogė.

Tai gerai. Juk tai labai gerai.
Perskaičius šitą pasikalbėji

mą, kaikurie autorės išsireiški
mai paskatino tą vadovėlį ir pa
čiam paskaityti.

Į rankas paėmus, susidaro 
įspūdis, kad čia elementorius 
(kaip mes buvome pratę turėti), 
gal tik amerikonišku metodu su
darytas.

Minėtų redaktorių pasikalbėji
me su autore, autorė pareiškė, 
esą suplanuota vadovėliai visiems 
aštuoniems pradžios mokykloms 
skyriams, kiekvienam skyriui at
skirai. Aišku tai gerai. Reiškia 
programa gerai išplanuota ir 
kiekvienais metais vaikui švie
žia. Išleistasis esąs antriesiems 
mokslo metams skiriamas, ant
roji knygelė.

Toliau autorė paklausta: 
"Kaip Jūs manote suderinti pa
sauliečių mokytojų mokymą (pa
rapijinėse mokyklose. A. B.), ku
ris daugumoje vadovaujasi A.

Trinkūno "Kregždutėmis" ir se
selių dėstymą iš Jūsų vadovė
lio?”

Ji atsako: ”Abu minimi vado
vėliai turi skirtingus uždavinius. 
"Tėvų dovanėlės" skaitymų va
dovėliai skirti Amerikos lietu
viukams, tad te jie žadina juose 
didelę meilę protėvių bei tėvų 
per amžius išsaugoti Dievo mums 
duotai dovanai — gražiąjai lie
tuvių kalbai, o ateivių vaikams 
"Kregždutės" tebūna darbštumo 
simbolis — tedirba, teišsaugoja 
jie savo tėvelių atsivežtą tautinį 
lobyną”.

Reikia pasakyti, kad čia nau
jiena pareikšta. Yra tekę priva
čiai girdėti seseles mokytojas 
skiriant "mūsų" vaikai, "jūsų” 
vaikai, mokyklos lituariistinių 
pamokų reikąle. Nebuvo kreipia
ma į tai dėmesio: gal kurios se
selės sava nuomonė, ar maža kaip 
kada kas pasirodo ...

Bet dabar jau turime aiškų 
nusistatymą parapijinėse mokyk
lose skirti vaikus. Kodėl vieni 
"Amerikos lietuviukai”, kiti — 
"ateivių vaikai”, lyg pirmieji ne
būtų tokie patys ateivių vaikai, 
kaip ir paskutinieji?!

Tėvai nei vieni, nei kiti nenori 
vaikus kaip nors skirstyti tauti
niu atžvilgiu. Yra bendras no
ras, kad jie sueitų, draugautų, 
letuviais — sau artimais jaus
tus, lietuviškai kuo geriau kal
bėtų.

Senųjų ateivių vaikų kalba ne
žodinga — tiesa. Antra tokia pat 
tiesa, kad ir daugelio paskuti
niųjų ateivių vaikų kalba nežo
dinga. Tai dabar jau yra reika
las tikrai išsiaiškinti: kodėl lie
tuvių vaikai taip skirstomi?

Lig šiol tikėta, kad lituanisti
nės pamokos lietuvių pradžios 
mokyklose turės tikslą vaikus 
lietuviais auklėti. Tada yra svar
bu, kokia kalba (taisyklinga ar 
ne) vaiko knygelė parašyta, ko

jam skaitymo tekstas duoda ir 
dar — kuriuo metodu jis mbko- 
mas. Nes pagal Jurgį ir kepurė.

Amerikoniškasis metodas mū
sų kalbai visai netinka. Jis vaiko 
ne tik nelavina, bet atbukina. 
Anglų kalba yra visai kitokia, 
jos metodas jai gali būti pats 
geriausias ir vaikui naudingas. 
Nors yra tekę skaityti pačius 
amerikonus dėl savojo mokymo 
metodo įvairių nuomonų esant.

Į pirmąją grupę savo skiria
mus vaikus autorė pavadino 
"Amerikos lietuviukais”. Bet li
tuanistinio skaitymo programa, 
kiek dabar jos galima numanyti, 
išduoda visai ką kitą: vadovėliai 
ruošiami, gal lietuvių kilmės, 
amerikoiiukams:

1. Išleistojo vadovėlio kalba 
ne tikroji lietuviškoji, bet vieti
nis amerikoniškas lietuvių kal
bos žargonas.

2. Tautinio charakterio — nei 
dainelės, nei pasakėlės, nei mįs
lės, nei eilėraštuko — švariai nie
ko neduodama. Vietoj to duoda
mas vaikui pats nuobodžiausias, 
pats įkyriausias tekstas, kad tos 
knygelės atsikratęs, jis daugiau 
jokio lietuviško skaitymo nebe
norėtų.

Tik ketvirtame skyriuje, kar
tu su bendrąja geografija būsią 
žinių ir apie Lietuvą ... Išvada: 
vadovėliai... svetimai kalbai 
mokyti! Jokiu būdu ne lietuviu
kui mokyti gimtosios kalbos, 
kaip dalies jo tautinio turto, jojo 
asmenybės išauklėjimui būtino.

Pats vadovėlis. Juk svarbiau

VAISTŲ PAKIETAI J LIETUVĄ!
DIRVOS SKAITYTOJAI

Remkime Modernišką Lietuvišką Vaistinę 

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Sųuare, Worcester, Mass.

Per mūsų vaistinę galima siųsti vaistus 3U apmokėtu muitu j Lietuvą 
ir į visus U. S. S. R. kraštus. Mes turime visus vaistus, kurie yra 
reikalingi Lietuvoje, kaip Rimifon, streptomycin, validolo ir nuo 
reumatizmo antpuolių, vaistų dėl širdies ir augšto kraujo spaudimo. 
Per mūsų vaistinę vaistai pasiekia Lietuvą į 10 dienų, o i Sibirą ima 
22 dienas oro paštu. Visi siuntėjai per mumis gauna garantiją iš rusų 
valdžios. Rašykite mums dėl informacijos.

VYTAUTAS SKRINSKA, Reg. Phm.
Ideal Pharmacy vaistinės savininkas ir Notary Public

(14)

sia, kiek jis lietuviškas? Atsa
kymas labai trumpas ir liūdnas: 
lietuviškas tiek, kiek tam tikro 
nedidelio lietuviškų žodžių skai
čiaus duotos pagrindinės lytys, 
imant atskirai, tiktai kaip žo
džius.

Pavyzdžiui, antrame puslapy
je tekstas toks:

Mama ima
— Ima mama ima.
— Mama ima, ima.
— Ima, ima mama.

Iliustracijoje nėra aiškiai pa
rodyta, ką mama daro, tik žodis 
"ima” jai tikrai netinka. Jai te
gali tikti vienas iš dviejų žodžių: 
renka arba džiauna (skalbinius). 
O, jei mama būtų parodyta pa
silenkusi iš pintinės beimanti 
skalbinius džiauti, tada žodis 
"ima” būtų tikrai savo vietoje, 
tada reikėtų ir sakyti ir rašyti: 
mama ima.

Tas pas žodis "ima” duodamas 
dar penktame puslapyje. Ilius
tracija vėl rodo visai kitą. Ji 
visai aiški: (mamai skalbinius 
nurinkus) tėtė nuima virvę, o 
kačiukas, nuimamos virvės galo 
judėsiu suviliotas, bus ją pačiu
pęs bežaidžiąs. O tekstas sako:

— Tėtė, tėtė ima.
— Ima tėtė ima.
— Mano tėtė ima.

šeštame puslapyje iliustracija 
rodo tėtę virvę nuėmusį rankose 
belaikantį, o kačiuką į ją įsipai- 
nojusį. Iliustracijoje aišku — 
kačiukas, ne katė. Tekstas toks: 

— Katei Katė ėmė!
— Mano katė ėmė.

— Ėmė, katė ėmė!
— Katė, mama, katė!
— Ona, katė ėmė!
— Tėtė ima. Mama ima.

Tokia yra antriems mokslo 
metams skirto vadovėlio pradžia.

Iš pat pradžios sakinėliai savo 
sąstatu lietuviškajai ausiai 
šiurkštūs, nemalonūs. Trumpai 
kalbant, štai bent kiek sakinių, 
iš kurių galima spręsti kokia lie
tuvių kalba parašytas vadovėlis:

— Kieno svečias ? Kienos sve
čias bus Jėzus?

— Jėzus bus naujo namo 
pirmas svečias.

— Ar Dievas bus mūsų pirmas 
svečias ?

— Dievas bus naujo namo pir
mas svečias...

Mūsų tautoje šitokia kalba 
reikštų įžeidimą!... Galėjome 
turėti savo namuose svečią, bet 
jis visada buvo mūsų (ne namų) 
svečias. Pas mus Jėzus, Dievas 
būtų mūsų pirmasis arba pir
miausias svečias naujuosiuose 
namuose. (Tiktai iš viso lietuvis 
taip neišsireikš, nes jis nenori 
kad jo namuose Dievas būtų tik
tai svečias. Svečiu mes vadina
me tą, kuris ateina ir, trumpiąu 
ar ilgiau pabuvęs, išeina. Jis ga
li ir vėl ateiti, bet yra tikra, kad 
jis turi ir išeiti, kitaip jis nebū
tų svečias, bet namiškis).

Toliau: "Jėzaus gimimo pa
veikslas”. Mūsų kalboje tatai va
dinama "Kūdikėlio Jėzaus pa
veikslas”. Mūsų kalba labai tiks
li. Lietuvis gimimo ar gimdymo 
paveikslo ne medicinos reikale 
neįsivaizduoja.

Arba vėl: "Laikraštis turi pa
veikslų ... Laikraštis neturi pa
veikslų ... Cukrinė turi cuk
raus ... Ar myli būti namie ? ... 
Aš noriu būti namie ir padėti 
mamai su šokoladiniu pyragu ... 
Prašau pas stalą ... Va blakstie
nos taip merksta ..

Na, visa ištisai neperrašysi!
(B. d.)

ELECTRIC SEWER CLEANING
7403 Superior Avė. EX 1-0739

MAX SOLOMON PLUMBING & HEATING

GENERALINIS KONSULATAS 
PRANEŠA IEŠKOJIMŲ REIKALU

Generaliniame Lietuvos Kon
sulate New Yorke yra telkiami 
asmenų ieškojimai, kuriuos gau
na Lietuvos Pasiuntinybė ir Kon
sulatai Jungtinėse Amerikos Val
stybėse.

Tie ieškojimai vykdomi tiek 
skelbimais spaudoje, tiek pasi
naudojant antrašais, esamais 
Generalinio Konsulato kartote
koje.

Kad ieškojimų darbas, kuris 
šiuo metu yra ypatingai padidė
jęs, galėtų būti sėkmingiau ir 
skubiau vykdamas, yra numaty
ta kiek galint verstis be skelbi
mų spaudoje, kurie iš viso yra 
vengtini daugeliu sumetimų, o 
labiau remtis turimaisiais Gene
raliniame Konsulate antrašais.

Todėl visi lietuviai, kuriame 
krašte ir kaip seniai jie bebūtų 
apsigyvenę, ypatingai gi tie, ku 
rie iki šiol dar neturi ryšio su 
savo artimaisiais ir mano, kad 
galės būti jų ieškomi, yra pra
šomi siųsti savo antrašus ir 
trumpas žinias apie save ir šei
mą (ištekėjusioms moterims nu
rodant ir mergautines pavardes) 
šiuo antrašu:

Consulate General of 
Lithuania,

41 West 82 Street, 
New York 24, N. Y.

Ryšium su tuo primenama, 
kad iš seniau tebeveikia įparei
gojimas Lietuvos piliečiams, iš- 
vykusiems j užsienius, registruo
tis Lietuvos Pasiuntinybėse ir 
Konsulatuose. Todėl per spaudą 
ir nebuvo iki šiol, ir nebus atei
tyje, ieškomi tie Lietuvos pilie
čiai, kurie išvyka iš Lietuvos 
II-jo Pasaulinio Karo (1939-1945 
m.) pasėkoje, ir apsigyveno 
Jungtinėse Amerikos Valstybė
se. Tokių asmenų ieškant, jiems 
bus apie tai pranešama tik turi
maisiais antrašais.

Esamieji Generaliniame Kon
sulate ir gausimieji antrašai bu
vo ir bus įmanomai saugiai lai
komi.

Ieškotojams - paklausėjams 
naujai įsikūrusiųjų, t. y. tremti
nių, antrašai nebus teikiami, jei 
tam nebus ieškomųjų asmenų 
įsakmaus sutikimo. Tokį sutiki
mą, ar nesutikimą, prašoma pa
reikšti atsiunčiant antrašą, ar 
atsiliepiant į ieškojimą.

Ieškomiesiems asmenims bus 
pranešamas ieškotojo - paklausė- 
jo antrašas. Visi besikreipian
tieji j Generalinį Konsulatą ieš
kotojai bus tuo pačiu laikomi su 
tuo sutinką.

Atsižvelgiant į šiuometines są
lygas, besikreipiantieji su ieško
jimais yra atleidžiami nuo pride
ramo konsuliarinio mokesčio. Ta
čiau, ieškojimų vykdymas suda
ro stambias ir sunkiai bepakelia- 
mas pašto ir raštinės išlaidas. 
Todėl, visi besikreipiantieji su 
ieškojimais, ar jais kitaip pasi
naudojusieji, kurie tik gali, o 
taip pat ir visi tie, kurie kada 
seniau kreipėsi, yra prašomi toms 
išlaidoms atsiųsti vieną dolerį, 
arba atitinkamą sumą kitų kraš
tų pinigais ar tarptautiniais paš
to kuponais (International Reply 
Coupon), gaunamais pašto įstai
gose.

Susikaupus dideliam ieškoji
mų kiekiui, nėra galima norimu 
greitumu atsiliepti visiems, ku
rie kreipėsi. Tatai bus padaryta 
kai tik bus įmanoma, iš eilės at
siliepiant, ar pranešant ieškoji
mo išdavas.

Šia proga, lietuviškąjai spau
dai, jau per eilę metų talpinusiai 
be atlyginimo ieškomųjų asmenų 
sąrašus, čia yra reiškiama gili 
padėka tiek kansuliarinių Lietu
vos įstaigų, tiek ir visų lietuvių, 
kurie tuo keliu yra susiradę sa
vo ".rtimuosius.
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Patarh kaimynui 
prenumeruoti 
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Senoji armija žūsta, bet nepasiduoda...
Senokai nebėra įdomaus ir mielo 

Jurgio Savickio. Dabar Rašytojų 
Draugija rūpinasi, kad nors antkapis 
ant jo kapo būtų pastatytas. Bet laiš
kai rašyti draugams ir bičiuliams te
bėra. Ir va, vieną tokį laišką, rašytą 
1948 m., daugiau kalbantį apie Bronių 
K. Balutį, Lietuvos ministerį Londo
ne, gautą iš J. Bačiūno, čia ir spaus
diname. Red.

Šiandie lyja lietus. Teškena į medinės 
pašiūrės stogą. Jauku ir — lietuviška. Pir
masis po gerų šešetos mėnesių sausros. Va
dinas, nereikės laistyti. Vadinas, galima ir 
laišką parašyti draugams. Tai tokie mūsų 
daržai. Ir tokios rūšies pasiteisinimai, kodėl 
nerašoma. Taip sakant, krito ūkininkui 
plunksna iš rankų. Kad ir labai mažažemio 
ūkininko.

Ir patsai Balutis mes gyvenimo žvilgsnį 
į mano daržus. Su kuriuo nesimačiau gerą 
dešimtmetį ir su kuriuo vos vos tik neteko 
susitikt: pastaruoju laiku Paryžiuoje, jei ne 
linksmos nuotaikos žmonės nebūtų sukliu- 
dę ... O dalykas buvo toks. Užpernai, po karo 
išsilaisvinę mūsų diplomatai buvo sukviesti 
Lietuvos organizacinių "veiksnių” (Dievas 
tenebaudžia žmonės už tokį kerėblišką žodį!) 
į Paryžių.

Na, pagaliau, gausių pasimatyti su Ba
lučiu, Lozoraičiu, laisvuoju žmogum — Ža
deikių ir dabar a. a. Jurgiu šauliu. Bet, pasi
rodo, kvieslys tiek ilgai buvo tašomas: kokiu 
titulu kviesti (ar nekviesti) Savickį, kad atė
jo pačiose konferencijos išvakarėse. Ir tai 
buvo kažkas panašaus į rusiško stiliaus do
kumentėlį ... Man laisvam piliečiui, į jokius 
"postus” nesiveržiančiam, buvo gana nejau
ku. Taip ir nepasimačiau su Balučiu!

Bet a. a. Martynas Yčas dažnai sakyda
vo, visa valdžia nuo Dievo, o konsulai tam, 
kad trukdytų publikai.

» • •
Jo optimistingi man laiškai, tokie jau

natviški. Tema: "Jurgi, senoji armija žūsta, 
bet nepasiduoda. ..” Aš jį lengvai galėčiau 
įsivaizduoti toje pačioje Napoleono armijoje. 
Kai žmonės plakasi pirmyn, tik rusams ne
pasiduoti. Pavyzdžiui, Balutis prancūzo gre- 
nadierio uniformoje. Greta generolo Neyo 
rusų miške, iš visų trijų pusių rusų kariuo
menės apsuptas. Priešakyje tik — pusiau 
užšalusi upė... Pusiau įšalusi ir tik vos įman- 
ti stingti upė.

Rusų karininkėlis išjoja iš girių tanku
myno ir liepia prancūzų armijai pasiduoti.

Tačiau "drąsusis iš drąsiųjų”, Neyis su
bara karininkėlį:

— Prancūzų armija žūsta, bet nepasi
duoda!

Ir pirmasis puolė Neyis su savo arkliu 
į vos imančią šaltį rusiškąją upę. Balutis, po 
jo. Kiek kartų gyvenime jis perplaukė neįti
kėtinas upes. Ir vis išplaukdavo sveikas. Nes 
Lietuvos varpas šaukdavo jį naujų darbų 
dirbti.

Nevienas mūsų senų kovotojų šiuo laiku 
yra žuvęs ar nukeliavęs į amžinybes. Girdžiu, 
iš senų grenadierių šiomis dienomis yra pasi
nėręs šioje gyvenimo upėje ir Jurgis Šaulys, 
tiek pat nudirbęs daug darbų. Senoji armija 
žūsta!

Kaip galima apie Balutį "jubiliejines” 
kalbas rašyti, — aš dar ir dabar gerai nesu- 
imu kuria proga, — ar, jubiliejinės knygos 
redaktoriui įprašius, ką nors gero pasaky
ti... Kad prie jubilianto šiuo atveju nepri
kimba jokios sukaktuvių datos (jubiliejai — 
senėjimo požymiai!), kad jis toks mano aky
se visuomet stipruolis, kaip iš titnago kaltas 
pypkarėlis.

Bet kas pagaliau ką nors "negero” ga
lėtų pasakyti apie Balutį. Be to, ponas Re
daktorius iiepė dar rašyti humoristiškai. Tai
kink žmogus humorus prie tokio kalibro ir 

tokios rimties valstybės vyro! Ak, mano 
plunksna, mažažemio darbininko!

* » *
Daug metų mus riša su Broniu Balučiu. 

Kaip sakyta, pirmiausia prisimenu jį, kaip 
mano, ir mūsų visų Ministerijos valdininkų, 
šefą. Buvo "kietas”, tikras suvalkiečio tit
nagas. Į šefo kabinetą neįeisi bet kaip, apsi
blausęs ir savo minčių nesutvarkęs. Ponas 
Balutis buvo Ministerijos generalinis sekre
torius. Tai yra, po užsienio ministerio — pir
mas asmuo. O gal ir ne tik "po ministerio”, 
bet ir šiaip — pirmas asmuo. Net aukščiau. 
Nes anuot vieno ministerijos vyriausiojo sar
go ir vartininko: "Daug jų, ministerių, pasi
keičia, o aš ne I” Tikrai, kiek tų ministerių 
pasikeisdavo, o Balutis — ne! Na, ir išdidu
sis ministerijos sargas.

Balutis ne tiek "sekretoriavo", kiek val
dė ir dirigavo. Naujai lipdė iš pamatų minis
teriją. Jis buvo dievas ir kapitonas savo lai
ve. Su kiekvienu galįs pasielgti kaip norįs.

Sakysim, koks Laisvės Alėjos dandy 
vaikščioja sau ir špaceruoja. Ir nieko nedir
ba. Rytoj: "Tamsta, į Tilžę, konsulątan!” 
Ten darbo bus, dar ir kokio. Arba, kuris į 
pasą lipdyti konsuliarinius ženklelius sufalsi- 
kuodavo (buvo ir takių!). — ”Į centrą!” 
Užuot tampymosi po teismus, j centrą, ar
čiau jo, po Balučio sparneliu.

Toksai ”j centrą", naujai sužydusiam ir 
bediplomatuojančiam valdininkui, buvo tam 
tikros rūšies staigi bausmė. Jaunatviškų vil
čių ir polėkių apkarpymas. Kiek takią va
landą valdininkų Balutį keikdavo ir danti
mis grieždavo, už suteiktąją valdininkiškąją 
"skriaudą ir neteisybę”. Bet Balutis atsileis
davo. Iš pusiaužmonių ir nežmonių padary
davo žmones. Niekam kriminalo nekeldavo. 
Vyriškai atsileisdavo. Nes pats buvo džen
telmenas.

* • «
Ministerijoje buvo dar vienas asmuo, bū

tent, tuometinis Augustinas Voldemaras, šis 
žmogus ministeriją ne tiek valdė, pats bū

damas priešakyje kelių ministerijų, — kraš
to apsaugos ir kitų, — kiek jis, taip sakant, 
trumpais protarpiais skraidė virš mūsų mi
nisterijos, kaip koks visaregis ir permatąs 
aitvaras. Iš tų trumpučiukų skraidymų, — 
kiekvienas atsilankymas, maždaug, komplek
sui painių dalykų išspręsti, trukdavo iki 15 
minučių, — žinoma, nieko gero negalėdavo 
išeiti ir nieko gero neišeidavo.

Menu vieną rytmetį tai 15-kai minučių 
Valdemaras įgriuvo, kepurėtas ir kaliošuo
tas, į mūsų ministeriją pundu laikraščių ne
šinąs. šiaip jis skaitė daug, skaitė nuo šve
diškųjų iki itališkų laikraščių.

— Ar skaitėte šitą ? — "šitas”, tai buvo 
Rygos rusų emigrantų dienraštis. Paklausė 
tokiu tonu, tarytum ministerijos generalinis 
sekretorius turėjo perskaityti visus apylin
kės ir tolimesnius, Tolimųjų Rytų neišski
riant, dienraščius.

Kadangi Balutis tokiais niekais neužsi- 
imdavo, jis, įsimonoklinęs, diskrečiai žvilgte
rėjo į tą peršamąjį rusų Rygos marmalyną. 
O ten, deja, mūsų adresu buvo prirašyta ne
maža.

— Po velnių! — iššovė savo klasiškąją 
tiradą Balutis.

Būtent, Sovietai tomis dienomis šventė 
savo pirmąsias penkerių metų sukaktuves. 
Sovietai tuomet buvo kažkokia mažybinė vie
netą ir tas ''penkmetis” atrodė kažkokiu kur- 
jazu tuomet. Bet Rygos laikraštis didelėmis 
raidėmis skelbė, kad į tas iškilmes Lietuva 
buvo išsiuntusi savo delegatą. Taip sakant, 
Sovietams visuomet drauginga valstybė, .Lie
tuva, šiuo savo aktu įtampriai yra pabrėžusi 
savo prisiryšimą .,.

— Ar buvo išsiųstas mūsų delegatas į 
Maskvą ?

•— Aišku, ne!
Aš irgi įžvelgiau viena akimi į dienraštį. 

O baisenybės! Maskvoje operavo iškilmėse 
mano geriausias draugas, pasiuntinys A.

— Pone Direktoriau, ar Tamstai yra ži
noma, kur šiuo metu yra mūsų ministeris A. ?

— kreipėsi ir į mane Zeusas.
— Taip! Jis šiuo metu Vienoje.
— Vienoje!
— Taip, savo povestuvinėje kelionėje...
Ministerijos šefui lyg ir patiko toksai 

ministerijos valdininkų visomis aplikybėmis 
žinojimas.

Mano mielas draugas Jonas A. rašė man,
— ant greitųjų, tik atvirlaiškį, — kad jau
čiasi puikiai Vienoje ir ima baigti studijuoti, 
su savo naujai įgyta žmonele, visas Leharo 
operetes ir tolygius klasicizmus. Bet Maskva, 
Maskva? Ar ne kurio ten, irgi "povestuvinio” 
žiedo žmonelei pirkti...

Kadangi Voldemarui baigėsi ritualo nu
statytoji 15 minučių, jis suskubo:

— Atstovas A. turi būti atleistas iš sa
va pareigų!

— Tamsta įsidėmėsi šį įsakymą, Pone 
Sekretoriau, ir man referuosi rytoj.

Tai buvo tie laimingi laikai, kad kiekvie
nu momentu, nekaltai gaivalinėjęs Laisvės 
Alėja, žmogelis galėjo būti paskirtas atsto
vu, ir tokiu pat nuoseklumu iš savo pareigų 
galėjo būti atleistas virš kojomis. Tad mud
viem su Balučiu išgirsti mudviejų šefo tokią 
sentenciją, buvo nejuokai.

Voldemaras išvyko į kitą ministeriją. 
Voldemaras šiam momentui dingo. Mūsų mi
nisterija liko tuščia, nelygu kurie fantomai 
būtų išsidanginę iš jos. Telikova mudu du su 
Balučiu.

— Savicki, perkelk A. į Taliną!

Talinas tuometiniam lietuviškam diplo
matui, amžinai tik Paryžiaus begeidžiančiam, 
buvo kaip ir mirtis. Tarytum būtų pasakyta, 
Savicki, iškelk atstovą A. (tuomet jis buvo 
Prahoje) į Raseinius ir kad amžinai jis ten 
liktų ir kas antrą savaitę eitų mišparų, su 
vietos d’duomene, klausytis ...

Bet šiaip Balutis neleido žmogaus lik
viduoti.

(B. d.)
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ATSAKYMAS KUN. M. KRUPAVIČIUI 
DĖL PETRULIO BYLOS

’V
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Kun. M. Krupavičius, krikš
čionių demokratų lyderis ir bu
vęs VLIKo pirmininkas, save ir 
savo grupę baltindamas, a kitus 
juodindamas, Petrulio bylos rei
kalu Drauge taip rašė:

"Jam buvo sufabrikuota 
politinė byla. Jam tai negar
bės nesudarė, vien tik ne
mažų nesmagumų. Tokių by
lų buvo tada dešimtimis su
daryta. Nuo jų nukentėjo 
daug nekaltų žmonių.”

Toks atsiliepimas yra bolše
vikiško turinio ir akiplėšiškas 
Lietuvos valstybės organų vei
kimo niekinimas.

Pradėsiu nuo tos bylos istori
jos. Krikščionių demokratų val
dymo laikais Lietuvoje plito kal
bos, kad valdančiųjų partijų va
dovybės pelnosi nelegaliu bizniu 
Lietuvos gyventojų sąskaita. 
Kai Lietuvos teismo įstaigos su
sidūrė su šiuo reikalu, tai pasi
pylė teismo puldinėjimas krikš
čionių demokratų spaudoje.

Ryškiausiai tat pasireiškė mi
nisteriu Purickio ir Petrulio by
lom prasidedant. Kai prasidėjo 
tardymas: a) dėl URM valdinin
kų sacharino šmugelio diploma
tiniais prekių vagonais pasipel
nymo tikslu, b) dėl užsienio pre
kybos licencijų išdavimo už ky
šius Finansų Ministerijoje ir d) 
dėl Lietuvos ūkininkų skriaudi
mo ir valstybės iždo apgavimo 
Ūkininkų Sąjungos pristatymu 
senų pigių amerikoniškų lašinių 
iš pirmojo pasaulinio karo vie
toje šviežių brangių lietuviškų 
lašinių Lietuvos kariuomenei, — 
liet, kriksč. demokratų dienraš
tis "Rytas" paskelbė vedamąjį 
straipsnį "Seimas ar Teismas?", 
reikalaudamas iš teismo neju
dinti nė piršto prieš ministerius, 
kol nėra duotas Seimo leidimas 
juos traukti atsakomybėn ir teis
ti. Bet Vyr. Tribunolas, pirmi
ninkaujant Ant. Kriščiukaičiui 
ir dalyvaujant teisėjam Myk. 
Roemeriui ir August. Janulai
čiui, išaiškino, kad sakytoji kon
stitucinė garantija liečia tik ofi
cialų ministeriu kaltinimą'ir tei
simą, bet neliečia įžengiamąjį 
tardymą, kuris skirtas nusikal
timui ir atsakomingiem asme
nim išaiškinti.

tingai Svarbioms Byloms Tardy
tojui.

Įžengiamąjį tardymą baigus, 
VT prokuroras Kalvaitis bylą 
pristatė Respublikas Prezidentui, 
kuris Seimui nesant laikinai ėjo 
įstatimdavėjo funkcijas. Respub
likos Prezidentas davė konstitu- 
cinj leidimą traukti atsakomy
bėn ir teisti buv. finansų minis- 
terį Vyt. Petrulį 1931 metais. 
Kai teiame prasidėjo tardymas 
šiuo reikalu, kaip sakyta 1923 
m. rudenj ar 1924 m. pavasarį, 
pasikeitė Ministeriu Kabineto 
sąstatas: ministeriu pirmininku 
vietoj Petrulio pasidarė teisin
gumo ministeris Ant Tumėnas. 
Krupavičius liko žemas ūkio mi
nisteriu. Gavus konstitucinį lei
dimą kaltinti ir teisti Petrulį už 
nusikalstamus darbus ministe-

s įmania* ruriciuo oyMĄje uu- at > T "V 4 TO 1 vo 0 vokietis prieskonių miltelius "Curry”, ku-
nusistatęs, ministeriu bylose; JA 1\ I 1X1 A I Z j storulis, gerokai prakaitavo, o rie susideda iš dvylikos ir kartą

vokietis klausdamas rodydavo daugiau visokių prieskonių, kaip 
pirštu į karietos langelį, tai pa- antai, kmynų, gvaizdikų, cina- 
keleiviai suprato, kad jis tą ma
žą langelį vadina "Vasistas”, no
rėdamas, kad jį atidarytų.

Nuo to laiko tas sakinys pran
cūzų kalboje įgavo pilietybę ir 
prigijo, kaip mažo langelio pa
vadinimas.

•

Ar žinai, kad mes dažnai ga
minami savo valgius pagal Indi-

riavimo metu, VT prokuroro pa-| sias Teismas Purickio byloje bu- 
dėjėjui M. Kavoliui buvo paves-' vo nusistatęs, ministeriu bylose 
ta surašyti kaltinamąjį aktą ir' 
kaltinti Aukščiausiame Teisme.

Petrulis buvo kaltinamas trim 
Bd. St. straipsniais: a) valdžios 
perviršijimu pąsipelnymo tiks
lu, b) kyšių ėmimu ir c) trečios 
kvalifikacijos n e b e p risimenu. 
Gręsančios bausmės minimumas 
buvo pusantrų metų grąsos ka
lėjimas su teisių atėmimu.

Petrulio byla buvo svarstoma 
1931 m. rudenį Aukščiausiame 
Teisme, 5 VT teisėjų sąstate, pir
mininkaujant Ant. Kriščiukai
čiui ir dalyvaujant: Juozui Bra
zaičiui, Jonui Staškevičiui (kitų 
dviejų nebeprisimenu). Kaltino 
Kavolis. Kas sekretoriavo nebe
atsimenu.

Petrulį gynė 2 advokatai: Ant. i 
Tumėnas, buv. kaltinamojo ko- ' 
lega ministeris Petrulio kabinę- i 
te; antro nebeatmenu. Dalyvavo 
civilinis ieškovas — Finansų Mi- 1 
nisterijos įgaliotinis. Aukščiau- pataisė netikslumus gynėjų kai- kybos Departamentą (direkto-

' laikytis anglų proceso, pagal ku
rį bylos šalys (kaltintojas ir kal
tinamasis) yra bylos šeiminin
kai, o teismas nesiima savos ini
ciatyvos, bet daro sprendimą 
vien pagal šalių pristatytus įro
dymus, analizes ir jų vertimus.

Ta tvarka ėjo ir Petrulio byla. 
Byla tęsėsi 3 dienas. Bylos me
džiaga buvo patiekta šalių pri
statytais dokumentais, liudinin
kų parodymais ir šalių pasisa
kymais. Kaltinimo kalba trečią 
dieną ėjo tris su pusę valandos, 
neskaitant pertraukos. Buvo pa
laikytas kaltinimas kaltinamojo 
akto ribose: buvo pasakyta, kad 
yra įrodytas valdžios pasisavi
nimas pasipelnymo tikslus licen
cijų atidavimu už pinigus; bet 
buvo ir pabrėžta, kad trūksta vi-; 
sai aiškių įrodymų kyšių ėmimu. I šių ėmimu, bet pripažintas kaltu 

Kiek trumpiau kalbėjo abu kal- per didelės valdžios pasisavini- 
tinamojo gynėjai. Kaltintojas mu pasipelnymo tikslu per Pre-

Ar žinai kodėl prancūzai, at-! 
skirai atidaromą mažą langelį 
vėdinimui, vadina "Vaisietas"?

Tas žodis kilęs iš vokiško sa
kinio ”Was ist das?" Mat, se
nais laikais vienas vokietis tu
ristas, nemažas storulis, keliavo 
prancūzų pašto karieta Prancū
zijoje.

Jis buvo didelis smalsuolis ir 
nuolat vokiškai klausinėjo kitų
pakeleivių: "Was ist das?" (Kas jos receptus? 
čia?). Bet kadangi karietoje bu-* Ypač tai daroma, kai perkami

bose įrodymų klausimu. Pats kai- rius Liutkus, Petrulio svainis) ir 
tinamąsis kalbėjo tik kelius žo
džius.

Teismas padarė sprendimą, ku
riuo Petrulis buvo išteisintas ky-

nubaustas pusantrų matų grąsos 
kalėjimu bu daliniu baisių atė
mimu.

Petrulis sėdėjo kalėjime, at
likdamas pusę bausmės. Jam pa
davus malonės prašymą, Respub
likos Prezidentas dovanojo jam 
likusią bausmę. — D. —

Tuomet plačiai buvo kalbama, 
kad krikščionių demokratų par
tija norinti nuversti Vyr. Tribu
nolą ir savo frakcijos posėdžiuo
se reikalaujanti atleisti tam tik
rus teismo tarnautojus. Bet toje 
kovoje išryškėjo Lietuvos teismo 
nepriklausomybė.

Sakytos trys bylos ėjo: a) Vad. 
"lašinių skutimo” byla prieš Ūki
ninkų Sąjungos vadovybės na
rius ėjo Kariuomenės Teisme ir 
pasibaigė Vyr. Tribunole kelių 
asmenų pasmerkimu, kitų patei
sinimu. b) Vad. "sacharino šmu
gelio" byla prieš UR min. Pu- 
ricki ėjo Aukščiausiame Teisme, 
5 VT teisėjų sąstate, pirminin
kaujant VT pirmininkui Ant. 
Kriščiukaičiui ir kaltinant VT 
prokuroro padėjėjui Jonui Vai
čiui. Ji pasibaigė Purickio nu
teisimu. c) Vad. "byla dėl pasi-j 
pelnymo licencijomis” prieš buv. 
finansų ministerį Vyt. Petruli 
ėjo 1931 m. rudenį Aukščiausia
me Teisme 5 VT teisėjų sąstate, 
pirmininkaujant VT pirmininkui 
Ant. Kriščiukaičiui ir kaltinant 
V 1 prokuroro pad. Martynui Ka
voliai. Pasibaigė Petrulio nutei-! 
s‘mu pusantrų metų grąsos ka
lėjimu su daliniu teisių atėmimu 
už valdžios perviršijimą pasipel
nymo tikslu.

Pagrindą Petrulio bylai suda
rė: a) anoniminis pranešimas, 
gautas K. A. T. prokuroro kame
ros padėjėjo Klemenso Armino, 
b) KAT prokuroro Juliaus Rim
šos pavedimas KAT Svarbes
niems Byloms Tardytojui pra
dėti tardymą, c) KAT Svarbes
niems Byloms Tardytojo nutari
mas, pasirašytas M. Kavolio, ves
ti tardymą, datuotas 1923 m. ru
denį, ar 1924 m. pavasarį, d) Se
kančią dieną Vyr. Tribunolo pro
kuroro Jurgio Kalvaičio duotas 
parėdymas perduoti bylą Ypa-
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Amherst
Ashfabula Generai 
Corey at Chardon 
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Ali e n Momorial at Ob&rlin 
lako Covnty Momorial at PeinesvHlo

A L S E R

radime 
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Mnt Ano 
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St. Yineeni Charity 
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Chlldrens, Hanna Hanse, 
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Bay View Hospital
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Berec Commvnity
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19 years o! d on_______________ ______________ ______
(date)

not received an individu ai Blue Croaa contract.

Our family Blue Cross Contract i# number ........
(fili in)

Please issue an iadividual contract for him/her and mail at once, 
Thank you. 
Name____

Addraas__

KAM SUĖJO 19 METŲ?
p LUE CROSS PRENUMERATORIAI, kurie 

pasiekė 19 gimtadieni 1955 m., nėra daugiau 
apsaugoti pagal tėvų Blue Cross Family sutartį.

Šie 19 metų žmonės turi turėti savo atskirų Blue 
Cross sutartį, kad gautų ligoninės patarnavimą.

Kaip dalis savo didelių patarnavimų Blue Cross 
išrašė ir išsiuntė nau’as sutartis visiems 19 metų 
nariams.

Jei jūs turit Blue Cross Family sutartį ir turit 
19 m. šeimos narį, kuris negavo savo naujos Blue 
Cross sutarties, kad gautų ligoninės patarna
vimu, prašome tuojau mums rašyti, naudojant 
esamą kuponą, kad jis ar ji būtų apsaugoti.

■ ■
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BLUE CROSS FAMILY SUBSCRIBERS
If the 19-year-old in your family />« not received an 
individeal Blue Ctom contract, HU out and mail this 
coupon today to: Cleveland Hospital Service Asso- 
ciation, 2042 E. 9th Street, Cleveland, Ohio.

(Please Print)
became

įnamei
1956. and ha#

mono, kardamono, muskato rie
šutų, pipiro, garstyčių grūdelių. • 

Tačiau Indijos šeimininkėms 
"Curry" nereiškia miltelių, bet 
taip vadinamas būdas, kaip pa
ruošti valgius, ir juos pagardin
ti prieskoniais. "Curry" pavadi
nimas imtas iš indusiško žodžio 
"Turr — Curry", kas reiškia pa
tiekalą gerokai pagardiną prie
skoniais ir apipiltą padažu.

Indija taip pat vartoja tokias 
želes; petrelė, estragonas, mei- 
rūnas, krapas, rozmarinas, ani- 
samonas, česnakas.

Kai mes dengdamos stalą, lai
kėme būtinu dalyku padėti drus
ką ir pipirus, tai Indijos šeimi
ninkės laiko būtinu pastatyti ani- 
samoną, kardamoną, gvaizdikus 
ir riešutus.

e
Ar žinai, kodėl pasidarė geru 

tonu nevartoti peilio valgant kai 
kuriuos valgius: žuvies, kotletus, 
bulves, daržoves ir kt.?

Toks uždraudimas vartoti pei- Jf 
lį yra prigijęs nuo to laiko, ka-4" 
da peiliai buvo gaminami iš plie- ( 
no. Buvo patirta, kad plienas pa
keičia kai kurių valgių skonį, 
ypač bulvių, kiaušinių, žuvų ir 
įvairių daržovių. Be to, kai ku
rie valgiai, plienui prisilietus, 
net keičia savo spalvą. Todėl tas 
atsiradęs paprotys vadinamas 
geru tonu, kad taip valgant ne
būtų gadinamas Skonis.

Amerikoje, kuri nemėgsta pa
mėgdžioti Europos ir viską daro 
savotiškai, šis paprotys nebuvo 
pasisavintas. Bet čia buvo (iš 
dalies ir yra) blogas tonas, kada 
visą laiką peilis laikomas deši
nėje rankoje. Todėl čia peilis, ku
ris padedamas ant lėkštės deši
nio krašto, yra paimamas tik at-" 
piauti valgio gabaliuką, o pas
kui vėl dedamas ant lėkštės. Ir 
šakutė tuo būdu dažnai keičia 
savo vietą, keliaudama iš kairės 
rankos į dešinę ir atgal. Tiesa, 
taip valgo Prancūzijos liaudis, 
*-at, greičiausia ir pirmieji pran
cūzai kolonistai atvežė šį pa
protį j Ameriką.

Šiandien ir europietiškus ir 
amerikietiškus papročius reikia 
’aikyti atgyvenusiu dalyku. Nie
kas šiandien nebegamina peilių 
iŠ plieno. Jie pakeisti nerudijan- 
"ia chromo ir kita medžiaga. Da
bar nauji peiliai nedaro jokio 
veikimo į valgius, todėl nėra pa
grindo vengti naudoti peilį. Jei 
tik su juo patogiau valgyti.

Todėl ir naujas geras tonas 
leidžia viską piauti peiliu, net . 
esparagus. N. B-nė f

REDAKCIJAI RAŠO
NEŽINIA IR KĄ SAKYTI...

Trumpai ir drūtai keli žodžiai 
dėl išleistos ats. pulk. A. Biron- 
to knygelės VARDAN TEISY
BĖS. Geriau jis būtų parašęs 
VARDAN NETEISYBĖS, tai 
aitu tikras pavadinimas.

Galima būtų daug ką rašyti 
’.ėl minėtos knygutės turinio, 
bet gaila laiko ir nesinori gai
šinti skaitytojų.

Perskaitęs minėtą brošiūrėlę 
lusi’miau rž galvos, kad buvęs 
uūkininkrs ir užėmęs aukštą vie- 
ą tiek I iebivos kariuomenėje, 
irk politiniuose veiksniuose, taip 
-Ji rašyti. Apsaugok jį AUKš- 
IAUSIAS nuo tokio rašymo 
teitvje.
Juk nebuvo beveik nė vieno 

jero žmogaus Lietuvoje, net ir 
rats prezidentas A. Smetona bu
vo nelabai koks, o apie kariškius 
ir kitas partijas, nėra ko ir be
kalbėti. Tik vienas jis_ tai yra
A. Birontas buvo geras- žmogus.

Jeigu rašytų eilinis jaunas ka
reivis, tai žmogus sakytum, kad 
tai daro nesubrendęs, bet kai ra
šo senas pulkininkas, tai jau ne
žinia ne ką sakyti?

J. Julijonas, 
Chicago

Ar jau 
įstojai i 

vilties 
draugiją?



Kovą galima vesti 
tik savo jėgomis

J. A. V. rinkimuose respubli-, Kadangi J. A. Valstybės dar 
konams laimėti prieš demokra-! iki šios dienos nepanaikino Te- 
tus daug padėjo, kad respubliko- herano, Jaltos ir Potsdamo ne- 
nai į savo partijos platformą bu-j garbingų susitarimų su Sov. Są- 
vo įnešę pavergtųjų tautų išlais- junga, dėl kurių beveik visos Eu- 
vinimą. Tos jos programos auto
riumi esąs sekret. Dulles.

Kaikurie sluoksniai jau ir ta
da pastebėjo, kad toji programa 
nėra reali, kadangi dėl laisvės 
kovojančiai tautai J. A. Valsty
bės turėtų tuojau suteikti gink
luotą paramą. D. Britanija ne
kartą išsireiškė, kad tokios pro
gramos ji negalėtų paremti, ka
dangi yra susijusi su ginkluoto 
susirūmimo rizika.

Sekr. Dulles iki šiol tylėjo, kol 
siekė savųjų platesnių tikslų. 
Bet greit besivystančių įvykių 
priremtas, Dulles ir prez. Eisen- 
howeris pareiškė, kad dėl paverg
tųjų tautų apginimo tikrai ne
planuoja jokio karo ir nemano 
daryti Maskvai jokio spaudimo.

Jau iš praėjusio karo visos pa
vergtos tautos yra daug paty
rusios. todėl ir busimojo karo 
nėra pasiilgusios. Jos laukė iš J. 
A. Valstybių vien tik praktiškų 
išlaisvinimo politikos žygių. Bu
vo galvota, kad sekr. Dulles iš
naudos kiekvieną Maskvos sun
kumą, pradedant Stalino mirti
mi, Sukilimu Ryt. Vokietijoje, 
įtampa Lenkijoje, sukilimu Ven
grijoje, ūkinius sunkumus ir ide
ologijos bankroto, kad diploma
tiniu keliu išspaus iš Maskvos 
pavergtoms tautoms nuolaidų.

O ką padarė sekr. Dulles ? Skel
bė deklaracijas ir laukė. Komen
tavo tik įvykių vystymąsi Sov. 
Sąjungoje. Vieną dieną skelbė 
apie Rusijos liaudies pergalę, ko
ne apie rusiškąjį nacionalizmą, 
o jau kitą dieną skelbė, kad vėl 
į savo rankas paėmė vąirą kariš- j 
koji vadovybė ir kad vėl reikia 
skaitytis su komunizmo pavoju
mi.

Kartais matė dideles permai
nas Sov. Sąjungoje, nukrypimų 
nuo senovinės linijos, kitąsyk vėl 
tvirtino, kad naujieji Kremliaus 
valdovai eina Stalino nušliaužio- 
tais takais ir yra dar 'pavojin
gesni už savo buvusį šėtonišką 
tironą. Visų tų įvykių įvertini
mai, kaip matome, buvo labai 
skirtingi.

Sekr.
kad JAV nesirengia Sov. Sąjun- šiai girdėjome savą pasaką — 
gai daryti jokios skriaudos ir "Vištytė ir Gaidžiukas”. Jau kas 
neplanuoja išnaudoti jos sunku- kita. Viena, ji tikrai sava, antra 
mų užgrobtose valstybėse, buvo — ji tautos menas.
visai bereikalingas. Bereikalin- 2. Programos paįvairinimui, 
gas todėl, kad Sov. Sąjunga jo ei kada nuliktų minutėlė laiko, 
visai nelaukė ir jam nepriduoda vaikams būtų labai naudinga da- 
jokios reikšmės dėl vienos pa-........................- • - ■•
prasčiausios priežasties: Mask
va puikiai žino, kaip reikia įkai
noti besikeičiančias sekr. Dulles 
deklaracijas.

Jei prieš Dulleso užėmimą JAV 
sekretoriaus vietos Maskva ir bi
jojo, kad tas faktinas komuniz
mo priešas gali planuoti gink-j 
luotą ar diplomatinę akciją prieš! 
Sov. Sąjunga, tai greit įsitikino, 
kad jai niekas negrąsia. Tuo la
biau, kad apie "pavergtųjų tau
tų išlaisvinimą” Dallesc. dėklą : 
racijos sudaro puikią medžiagą 
komunistinei pronagandai.

Iš garsios "išlaisvinimo’’ poli
tikos beliko tik šilti žod iai pa
vergtųjų tautų adresu. Tam tik
romis progomis išsireikšdavo,' 
kad nepametė vilties ir tiki į tei-i 
singumą, kėlė pavergtiesiems 
viltis ir t.t O ką j tai atsakė 
Maskva? Pradėjo pulti JAV, kad 
jc.s kišasi į Sov. Sąjungos blokoj 
valstybių vidaus reikalus.

Areštavo ir ištrėmė į Sibirą 
pagal išgalvotus, dėl bendradar- 
b’avimo su J. A. Valstybėmis ne
kaltus žmones. Kiekvienas prieš 
okupantą pasipriešinimas buvo 
žiauriai sutramdytas, apkalti
nant juos sabotažninkais .provo
katoriais, užsieniniais agentais 
ir t.t. Net ir tie nekalti balionė
liai su propagandine medžiaga 
irgi komunistams pasidarė rimta 
"kliūtimi ore susisiekime”. Lai
ke kanclerio Adenauerio vizito 
Maskvoje Bulganinas ir tą rei
kalą skaitė reikalingu aptarti.

ropos valstybės pateko komunis- 
tinėn vergijon, pavergtos tautos 
jau ne nuo šiandien žino, kad iš

tokios politikos nieko gero ne
galima laukti.

Jeigu kas nors kokių vilčių ir 
turėjo, tai po paskutiniosios de
klaracijos ir tos buvo išblašky
tos. Visi užinteresuotieji supran
ta labai aiškiai, kad galima vesti 
išsilaisvinimo kovą tiktai pagal 
realius savo jėgų, priemonių ir 
kitokius apskaičiavimus. Tiktai 
tada galima bus išvengti tragiš
kų Vengrijos įvykių pasikartoji
mo.

K. M. J. Šarūnas

atsisakytų programos paįvairin
ti.

3. Kuo lengvesnė pasakėlė, at
seit jaunesniam vaikui pajėgi su
prasti, tuo aktoriaus retesnė kal
ba. Iš viso vaikams reikia labai 
iš lėto kalbėti, šnekėti, pasakoti.

4. Taisyklinga kalba, teisingas 
kirčiavimas. Čia jau būtina. Jei

aktoriai gali padirbėti ir pavarg
ti paruošti ir perduoti programą, 
reikia manyti, joks artimesnis 
kalbininkas neatsisakys padėti 
kalbą pasitikrinti, šitai negali 
būti nepatogu, priešingai — gar
binga. Svetimoj aplinkoj ir gerai 
kalbėję pasimetam, tuo labiau ki
lę iš miestų ar ne iš visiškai lie
tuviškų apylinkių. Ir kalbininkas 
tokiose pačiose sąlygose dabar 
gyvena, bet kaip specialistas, pa
gal siūlo galą lengviau gali ka
muoliuką pagauti.

5. Vaikų valandėlės įvadas tu
ri būti derinamas vaikui, ne su
augusiam. Tai jam būtų naudin
ga, įdomu ir malonu.

Margučio vadovybės duoda
mas laikas Pelkių žiburėliui yra 
tikra tiesioginė garbingos atmin
ties jo įkūrėjo Antano Vanagai
čio darbų tąsa.

"Pelkių žiburėlio’’ jauni daly
viai sugeba rasti bendrą kalbą 
ir, kiek sąlygos ir jėgos leidžia, 
dirba kultūringą, gyvastingą 
darbą!

Garbė jiems, ir visiems to
kiems kaip jie!

J. Lukošius
čia gili žiema, o Floridoje tokie vaizdai...
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friotams.
Ką nors kalbėti apie Lietuvos 

reikalus, ministeris Balutis ga
lės pats, kai tam bus reikalas ir 
nauji daviniai. Tai jis yra jau 
daręs įvairiomis progomis.

Man gi buvo ypatingai malo
nu rasti savo seną draugą ryž
tingoje nuotaikoje ir vis pusėti
nai gerai atlaikantį varginančios 
liogs bei žilo amžiaus (77 metų) 
spaudimą.

Badau jį gyvesnį ir budresnj, 
negu buvau tikėjęsis, šis atkak
lus dzūkas kantriai tebelaukia, 
kada Sibiro meškai pagaliau nu
lups kailį. Ir jis, diena iš dienos 
jau per daugelį metų, kiek tik 
pajėgdamas, kruopščiai dirba, 
kad tos kailio lūpimo iškilmės 
ateitų, o Lietuva atgautų savo 
nepriklausomybę ir laisvės teisę.

Kas labiausia krinta1 dėmesin 
Europos lietuvių veikloje?

Tai tas pats, ką jau pirmosios 
kelionės metu po Europą buvau 
pastebėjęs ir vėliau apie tai ra
šęs. Gal dėl to, kad Europos lie
tuvių gyvenimo sąlygos yra be
veik visur sunkesnės ar pavo
jingesnės, negu pas mus Ameri
koje. O gal didele dalimi dėl to, 
kad jie yra arčiau savo tėvynės 
ir vėjas iš rytų jiems beveik at
pučia šviežią tėvynės kvapą. Eu
ropos lietuviai yra daugiau savo 
lietuviškume pasiryžę, veiklesni 
lietuviškos veiklos darbe, mažiau 
paskendę į savo grynai privačius 
interesus ir tingų pasitenkinimą.

Prašau maen blogai nesupras
ti. Būdamas Amerikos lietuvis, 
neketinu menkinti Amerikos lie- 

1 tuvių visuomeninės, politinės ar 
| kultūrinės veiklos svorio pasau- 
I lio lietuviams ar mažinti jų me
džiaginių įnašų, kurie neabejo
tinai yra dabar patys didžiausi. 
Bet atiduodu pirmenybę už lie
tuvišką ryžtingumą ir dvasią 
Europos lietuviams, atsižvelgda
mas į labai nelygų jėgų ir skai
čių santykį. Amerikos lietuviai 
yra daugelį kartų gausesni ir 
tvirtai atsistoję ant kojų. Jei 
Amerikos lietuviams mokėtų kas 
pridėti Europos lietuvių dvasią 
ir ryžtingumą, visi dalykai ki
taip atrodytų.

Parašyti apie atskirus asme
nis, (nors labai norėčiau) čia ne
pajėgčiau, ir mano vietą neleis
tų. Norėčiau tik pažymėti, kad 
toks kūrinys, kaip lietuviška Va
sario 16 gimnazija, yra labai di
delis ir svarbus. Jis ruošia būsi
mą akademinį jaunimą lietuvių 
tautai. Amerikos lietuviai - yra 
daug prisidėję prie tos gimnazi
jos išlaikymo, jos turto įsigiji
mo, bet nepamirština, kad Eu
ropos lietuviai savo jėgomis be
ne dar daugiau buvo sutelkę.

Mes 'turime ir toliau padėti 
gimnazijai gyventi ir dirbti jau
nuomenės auklėjimo darbą. Ir ta 
mūsų parama turi būti nuolatinė.

(B. d.)

vimo ar kitokio meno. Sutikau 
amerikiečiams gerai žinomą dai
nininką St. Baranauską.

Romoje taipgi turėjau susitik
ti su žmonos ir mano senų laikų 
drauge, buvusia per ilgus metus 
Metropolitan Operos dainininkę, 
dabar muzikos ir dainavimo pro
fesore, Indiana Universitete, 
Bloomington, Ind., visų mūsų 
lietuvių mylimą lietuvaitę dai
nininkę Onutę Kaskas. Bet Sue
so ir Vengrijos nemalonūs įvy
kiai paveikė artistės nervus ir 
gavus rezervaciją išskrido atgal, 
į Ameriką.

Prancūzijoje senųjų ir vėles-' 
nių lietuvių esama apie tūkstan
tį. Vieni geriau, kiti sunkiau 
verčiasi. Paryžiuje sutikau Liet, 
min. 'dr. Bačkį ir ponią, taipgi 
ponią Klimienę. Jos vyras grį
žęs iš Sibiro į Lietuvą.

Beveik visose tose šalyse su
tikau iš Amerikos atvykusių ligi 
tuvių studentų ar šiaip bevie
šinčiu kultūrininkų. Dalis mūsų 
vyresniųjų imigrantų vaikai, ki
ti — jau naujakurių vaikai. Tik
rai gražu, kad lietuvių akademi
niam jaunimui jų tėvai, ar kar
tais kokios organizacijos, suda
ro sąlygas plačiau pasidairyti ir 
pasimokyti ne. vienoje, bet įvai
riose šalyse Tas bus labai nau
dinga mūsų ateinančios kartos 
inteligentų akiračiui išplėsti.

mus, žinoma, reikėtų laikyti lai
kino pobūdžio.

Esu labai dėkingas naujam 
Vokietijos Bendruomenės pirmi
ninkui p. J. Bataičiui už suteik
tas žinias apie lietuvių gyveni
mą Vokietijoj. Buvo malonu su
tikti Lietuvos darbininką, kuris 
buvo kalinamas ir yra praradęs 
sava sveikatą K. Drungą, kuriam 
labai dėkingas už pagalbą važi
nėjant po Vokietiją, taipgi buvo 
vėl malonu sutikti ponią ir sūnų 
Mykolą ir p. Drungos tėvelį, taip
gi senų laikų Lietuvos kovotoją.

Šveicarijos lietuviai, skaičiu
mi negausūs, yra gana gerai įsi
gyvenę. Italijon, kur iš seniau 
gyvena lietuvių bendruomenės 
katalikai dvasininkai, dabar nau
jų lietuvių mažai beatvyksta, iš
skyrus tuos, kurie trumpam lai- 

menės. Tik tuos visus užsiėmi-'kui atvažiuoja studijuoti daina-

Norėjau pamatyti Europos lietuvius
(Atkelta ii 1 psl.) 

dvasininkų Kolegiją, (širdingai 
priėmė Jo Eks. vysk. Padolskis, 
kun. Balčiūnas ir kitas kunigas, 
vardo neatmenu), ir, pagaliau, 
būčiau neteisingas nepaminėjęs, 
kad ypač mielai geidžiau dar kar-

Ko pageidautume, kad geriau būtų
Jau kuris laikas, kaip gėrimės dviem balsais — duetu ar kelių, 

"šviesos” Sambūrio Čikagos sky- Tikriausiai vaikų Ansamblis ne- 
riaus paruošiamomis ir per Mar
gutį transliuojamomis "Pelkių 
Žiburėlio” literatūrinėmis valan
dėlėmis.

šiemet pradėta ir vaikams ski
riama Programa. Tėvai, žinoma 
ir vaikai, labai džiaugiasi.

Tąja proga norėtųsi išreikšti 
ir keletą pageidavimų, kad tos 
valandėlės pilnai atsiektų savo 
tikslą.

1. Svetimųjų rašytojų pasakų, 
vaikai pakankamai pažins iš sve
timosios literatūros, mokykloje, 
kino filmose ir kt. O savosios 
tautos, savosios kalbos turtų jie 
gali gauti tik iš savųjų.

Ir mūsų tautosakos yra labai 
grąžios. Pavyzdžiui, pasakos: 
Eglė žalčių Karalienė, Tikroji 
Teisybė, Dvylika Brolių Juodvar
niais Lakstančių, Perkūnas Vai-'
va ir Straublys ir dar visa eilė tą (ir tikiuos ne paskutinį) ap- 
savitų brangenybių.

Kuo gi kitų vertesnės.
Turime ir legendų: Vaižganto 

apie Vilnaus pilies įkūrimą, Ge
ležinio Vilko padavimą. Iš N. Ma- 
zalaitės "Ilgesio Legendų”, iš 
"Gintarinių Vartų” — ūgterėju- 
siems vaikams psichologiškai la
bai tinką dalykėliai, kur jiems 
parodytų dabartinę mūsų Tėvy
nę.

Parankiojant atsiras visa eilė 
tokių dalyku dalykėlių, kurių jo
kiu būdu negalime savo vaikui 
neduoti. Juk tai parems jo tau
tinę savigarbą*: štai ir mes turi
me .tokių pasakų! Tokių padavi
mų! Tokių šviesių asmenybių, 
kurių vaikystėje buvo šita,ip!

Rudenį buvo duota pasaka 
"Vištytė ir Gaidžiukas”. Gaidžiu
kas, po lakta patiesus gūnę, visą 
krūvą auksinių pabėrė, o višty- 

I tė-lapų. Pasaka ne mūsiška ir 
Dulleso užtikrinimas, bendrai — menka. Neprerseniau-

lankyti savo labai mielą ir seną 
draugą Lietuvos ministerį Lon
done B. K. Balutį.

Visus tuos užsimojimus lai
mingai pavyko įgyvendinti. Lan
kiausi, kaip* kur ilgiau, kai kur 
trumpiau — Anglijoje, Vokieti
joje, Šveicarijoje, Italijoje 
Prancūzijoje.

ir

Lietuvių nuotaikos ir 
pąsilaikymai įvairiuose 

kraštuose
Ilgiausia dienų skaičiumi iš

buvau Anglijoje, čia kaikurie 
lietuviai jau yra gana gerai pra-j 
sigyvenę, bet daugumas šiaip 
jau sunkaus darbo žmonės.

Londone, atsižvelgiant į neper
augusių lietuvių skaičių, lietu
viškos viešos institucijos veikia 
visai gražiai. Londono lietuviai 
turi savo namus, kurio atskiri 
kambariai išnuomojami, veikia 
restoranas ir mažos svetainėlės 
susirinkimams. Turi lietuvišką 
spaustuvę, kur kas savaitę lei
džiamas, B. Daunoro redaguoja
mas "Europos Lietuvis”, čia pat 
spausdinamas F. Neveravičiaus 
redaguojamas "Santarvės” žur
nalas ir kiti leidiniai. Be to, An- 

dėti dainelių. Nebūtinai ypatin-' glijos lietuviai bendromis jėgo- 
gai išpildomų. Į mis yra įsigiję puikią vasarvietę

Dainelė pačių vaikų padainuo- — Lietuvišką Sodybą, kuri, kaip 
ta ar vieno vienu balsu, ar kuri buvo sakyta, per praėjusius me-

I tus yra visai pakenčiamai bizniš- 
kai išsivertusi. Iniciatorius ir ve- 

1 dejas visų šių užsimojimų yra 
energingas lietuvis p. Bajorinas.

Vokietijos lietuviai trupučiu
ką sunkiau gyvena, o daugelis ir 
tikrai sunkiai. Viena, kad daug 
jų tarpe yra tokių, kurie netekę 
sveikatos ir su geriausiais no
rais nepajėgtų užsitikrinti sau 
pragyvenimą. Antra, kaip sve
timšaliams yra sunkiau kas įsi
gyti ar įsiterpti į pelningesnius 
vokiečių darbus. Pusėtinai stip
riai stovi tik tie, kurie yra gavę 
šiokių ar kitokių darbų ameri
kiečiu įstaigose ar prie kariuo-

Vakarinėje miesto dalyje įsisteigė nauja Naw Yorke 
B. W. Biport-Lmport firmos siuntinių persiuntimo agen
tūra.

Per šią agentūrą galima pasiųsti į Lietuvą ir kitus 
kraštus pigiausia kaina įvairią siuntinių. Be to, ši nauja 
agentūra gali patarnauti siuntėjams pasiūlydama įvairių 
prekių (odų, drabužių, medžiagų, vaistų, maisto) iš savo 
sandėlio prieinamiausiomis urmo kainomis.

Prašome užeiti ir įeitikinti.

R. W. EXPORT-1MPORT CO.
720 Literary Rd. (Westaide) 

CIeveland 13, Ohio
Telefonas: PRospect 1*1981
Darbo valandos: Nuo pirmad. Iki Penktad. nuo 12 iki 9 v. v. 

šeitadianlaia nuo 8 ryto iki 7 v. v.

I'

Ką galvoja apie Lietuvos ateitį 
ministeris Balutis?

Atsakymas į šį klausimą man 
būtų sunkiausias. Dėl to, kad ne
prašiau ir negavau Įgaliojimo ką 
nors kalbėti už ministerį Balutį, 
išskyrus jo prašymą perduoti jo 
sveikinimus gausiems jo drau
gams Amerikoje ir visiems ki
tiems Amerikos lietuviams pa-

Me« duodam ir keičiant Eagle Šlampa

Apvalūs ar Pailgi

22x34 inch dydžio

Dėl to, kad mes juos tiesiai importuo
jam, mūsų kainos yra labai žemos! 
Jūs sutaupot vidurinio žmogaus už
darbį !

Stilius P 48 . .. Apvalus ar 
pailgas. Gėlių rastas su rose 
ar juodais kraštais su beige 
viduriu.

Stilius P 47 . . . Pailgas ar ap
valus. Prancūzų gėlių raštas 
rudais, pilkais ar žaliais kraš
tais su beige viduriu. šie kilimai 

pinti visi 
dydžiai nėra tikslūs.

Stata* CP 149... P.llg.. tik- 
tai. Colonial block raštas ža
liai ar juodai.

The May Co.’a Basement Rug Department

Stori importuoti rankom pinti kilimai... gerai pinti ant stiprios me
džiagos apačios, kuri duoda ilgą nešiojimą už tiek mažai pinigų. Ar jūsų 
širdis yra su Colonial ar traditional stiliais, šie gražūs kilimai visada 
tinka. Pirkite grožį, vertę* Uom lobai žemom išpardavimo kainom.

Kiti dydžiai didelės sŲtaupom:

23x44 inch dydis__ ______ 3.99
34x54 inch dydis ___ 6.9*
46x68 inch dydis - ______ 11.99
6x9 pėdų dydis____ ______26.99
8x10 pėdų dydis____ _ _36.99
9x12 pūdų dydis .....—____ 44.99
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SENIAU IR DABAR,

Lyg ir Wilsono pamėgdžiojimas
K. S. KARPIUS

Istorijos pakartojimas?
Prezidentas AVilsonas, 1916 

metais kandidatuodamas antram 
terminui — pirrr.o pasaulinio ka
ro metu — prašė rinkti jį vėl, 
nes jis "išsaugojo Ameriką nuo 
įsivėlimo į karą.” Kovo 4 d., 1917 
metais pradėjęs antrą terminą. 
Balandžio 6 d. jis paskelbė Vo
kietijai ir jos sąjungininkėms 
karą.

VVlisonui tuoj paskelbus ’’ma- 
žų, pavergtų tautų apsisprendi
mo” deklaraciją, dar karui nesi
baigus pavergtos tautos, jausda
mos nedvejojamą Amerikos pa
drąsinimą, viena po kitos skelbė 
savo nepriklausomybes.

Dabar prezidentas Eisenhowe- 
ris, išrinktas antram terminui 
taip pat savo "taikos išsaugoji
mo” šūkiu, nelaukęs nei inaugu
racijos dienos (sausio 20 d. antro 
karo metu prezidento termino 
pradžia pakeista į sausį), pa
skelbė karu grąsinančią Eisen- 
howerio doktriną Artimiems Ry
tams, apgynimui tos pasaulio da
lies nuo sovietų užgrobimo.

Doktrina Amerikos istorijoje 
yra kilusi iš 1$23 metų, kada pre
zidentas Monroe, nei 50 metų 
neturinčios respublikos jėga rem
damasis, paskelbė savo vardo 
doktriną apsaugai vakarų konti
nento — šiaurės ir Pietų Ame
rikos. Jis tada sulaikė svetimų 
valstybių veržimąsi į šį naująjį 
pasaulį steigti savo kolonijas.

Kitokios sąlygos
Tarp Wilsono ir Eisenhoįverio 

laikų skirtumas didelis, kurį mes 
žinom ir jaučiam. Wilsonas at
sisakė pripažinti naujai iškilu
sią komunistinės santvarkos Ru
siją. Eis?nhoweris prezidentau
ja laikais, kada sovietai savo 
planinga infiltracija pagrobę val
do apie 800 milionų kitų tautų 
žmonių; kada sužlugdę ir paver
gę ne tik mažas bet ir dideles 
valstybes siekia paskandinti ko
munizme ir pačią Ameriką. Ir 
milionai amerikiečių to laukia 
kaip naujos saulės užtekant...

Amerikoje sovietams tiek pa
vyko, kad gavo pripažinimą ir 
tūkstančiu amerikiečių pašiau 
kojimą dirbti komunizmui.

Klausimas; Ar šis Eisenhowe- 
rio užsimojimas Artimųjų Rytų 
gynimui nuo sovietų pajungimo 
bus kitoks, negu buvo jo kilnus 
pažadėjimas apginti Indo Kini
ją? Jos atveju, pasirodė, buvo 
tik tušti paleisti žodžiai, užtar
navę Amerikai kinų komunistų 
pajuokiantį "popierinio tigro” 
pavadinimą. Eilė amerikiečiu pa
reiškė savo pesimistinę pažiūrą 
į Eisenhowerio doktriną ir daug 
kas taip galvoja užsienyje.

Kaipgi Eisenhoweriui seksis 
jo antisovietinė doktrina vykdy
ti, kad po pastaru žiaurių sovie
tu žygiu Vengrijoje, ir kai ta 
doktrina buvo paskelbta, Ame
rikos kapitalistai, jąu be eilės 
laikraščių, žurnalistų ir sovie
tams parsidavėlių visuomenės 
veikėjų, kelia reikalavimus pri
pažinti komunistinę Kiniją ir 
priimti ją i UN narius?

Iki šiol Eisenhoweris tęsė su
sirašinėjimą su Bulganinu, pra
dėta nuo 1955 metų Ženevos su
sitikimo, vildamasis įpiršti jam 
savo "atviro dangaus” inspekci
ją Sovietų ir Amerikos milit.ari- 
niu Įrengimų, tuomi norėjęs pa
siekti mūsų laikų "taikos išgel
bėtojo” garbę.

Nieko nepešęs, dabar, sakoma. 
Eisenhovveris paveda taikos ir 
ginklavimosi mažinimo, klausi
mus UN organizacijai. Labai ge
rai. nes dar ko gero, Bulganinas 
gal būtu Įtikinės Eisenroweri su
naikinti Amerikos turimus ato
minius trinkius, kain Kremlius 
norėtu. Juk po Wilsono buvę kiti 
prezidentai pritardami įvedimui 
"amžinos taikos”, na skandino vi
sus Amerikos didžiuosius karo 
laivus...

Kiek toli bus einama?
Eisensoweris nori išgauti šim

tus milionų dolerių rėmimui ara
bų tautų, kurios to pageidaus 
ekonomiškai. Ta priemonė ta
čiau, nors nuo II karo Amerika 
paklojo jau virš 40 bilionų dole
rių, ne tik nelaimėjo, bet veik 
visur pralaimėjo. Sovietai, kur 
tik numatė, ten įsiveržė ir Ame
rikos įtaką sunaikino.

Kita "doktrina” pusė yra su
laikymas sovietų pasikėsinimo 
ginklu užkariauti Artimus Ry
tus, jei kartais "persiskaičiavę” 
sovietai pasirinktų tą kelią. 
Amerika tada, UN direktyvoje, 
jeigu sovietų užpulta valstybė 
prašys, eis pagalbon visu savo 
pajėgumu. Bet tai tik įspėjimas 
Rusijai nesiimti agresijos. Ta 
"doktrina” neapsaugoja jokios 
valstybės nuo komunistinės pro
pagandos — priemonės, kuria 
Kremlius iki šiol sėkmingai lai
mi.

Vos paskelbus Eisenhowerio 
doktriną, mažutė Syrija pagrą- 
sino milžinui Amerikai "nekišti 
savo nagų” j Artimus Rytus. 
Mat, Syrijos burna jau kalba 
Kremlius, taip kaip prieš kelis 
mėnesisu kalbėjo Egipto burna, 
kai Nasser suplėšė tarptautinę 
Sueso kanalo sutartį.

Vėl gali grįžti vodkos laikai
Du Eisenhowerio pirmtakūnai 

prezidentai darė klaidas leisda
mi sovietams pagrobti savo įta
kon Europos ir Azijos kraštus. 
Užmiršę visus komunistų žyg
darbius, sovietų šnipų vogimą 
Amerikos paslapčių, laikydami 
čia sovietų agentų lizdus, palai
kė su Maskvą oficialius santy
kius iki paskutinės raidės.

Amerikos gyventojai išrinko 
nauju prezidentu žmogų, kuris 
žadėjo tas klaidas atitaisyti. Bet 
ko sulaukta? Eisenhoweris nu
siskubino j Korėją sulaikyti ka
rą, atiduodant pusę Korėjos ko
munistams. Vėlau, pusę Indo Ki
nijos, paliekant visą Aziją ko
munistų malonei. Kinus naciona
listus užblokavo Formozos saloje, 
kad negalėtų išlaisvinti Kinijos 
žemyno iš komunistu nagų.

Vengrai parodė pavyzdį, kad 
galima komunistų galybę triuš
kinti. Ginkluoti nacionalistai ki
nai būtu išvalę komunizmą iš vi
sos Azijos.

Rūpestingas Amerikoje apgy
vendinimas išvietintų vengrų ir 
žadėjimas jiems čia ”naują gy
venimą” aiškiai sako, kad Ame
rika nesiims žygių pakeisti pa
dėtį, kad tie nelaimingi žmonės 
galėtų grįžti savo tėvynėn pra
dėti kurti savo laisva, nepriklau
somą gyvenimą. Milionai ten li
kusių žmonių pasmerkiami bai
siam likimui naujuose rengia
muose valymuose.

Galima laukti štai ko: bolševi
kams sutriuškinus Vengrijos pa
triotus, aprimus padėčiai Arti
muose Rytuose, nes Kremlius 
nesiims karo priemonių tą pa
saulio dali ginklu užgrobti, Ame

PRANEŠIMAS
ADOMAS VYČIUS

Pranešėjas:
— Gyvenimas sunkus, kaip milionas tonų. 
Ir skęstam mes -sargų srovėj karčioj. 
Aplink visur pažvelgt net nemalonu,
O širdys plaka baimėj ir kančioj...

Klausytojai:
— Oi, oi 1 Oi, oi!...

Pranešėjas:
— Ar ne geriau tik būtų mums numirti! 
Padūko žmonės kaip maži vaikai.
Lėktuvai ir patrankos sėjo vargą, mirtį, 
Ir griuvo rūmai, katedros ir fabrikai...

Klausytojai:
— Ai, ai! Ai, ai!...

Pranešėjas:
— Politikas, filosofas, karys 
Išgelbėjimo ieško, išeities.
Stebuklo jie tačiau nepadarys
Ir neišves jie mus iš nevilties.
Tad nusprendėm pagalbą mes suteikti,
Žmonėms padėt tokioje bėdoje:
Turėjom mokslų daugelį įveikti, 
Šimtai idėjų gimė galvoje ...

Klausytojai:
— Vaje, vaje!...

Pranešėjas:
— Mes negailėjom triūso, vargo:
Visom gyvom ir mirusiom kalbom
Skaityt mūs akys nepavargo
Šimtų šimtus storiausių tomų ...
Kaip piligrimas, kurs kely paseno, 
Aplankėm artimus ir tolimus kraštus, — 
Kol pagaliau griuvėsiuos vienuolyno seno 
Užtikom mes pageltusius raštus.
Pats Puk-Apčchi, kiniečių mokslo vyras. 
Parašė juos prieš daugel metų, — 
Senovės Kinijos išminčius tyras,
Kuris tiek paslapčių suprato ...
Jo visos knygos žuvusios liepsnoj,
Tiktai šeši šimtai penktoji liko.
Jos tūkstantinio lapo apačioj
Atradome štai svarbų šį dalyką.
Paskaitėme ten šitokius žodžius:
”Kai bėdos jus užgrius, prislėgs vargai,
Vien juokas teišgelbės jus tiktai!” -

Klausytojai:
— Tikrai? Tikrai?!

Pranešėjas:
— Ir juokis, juokis — štai sprendimas kur! 
Visai teisus didysis Puk-Apčchi.
Tad pasijuok, dtauguž, visad, visur... 
Gyvenimas sunkus — išjuok tu jį!...

Klausytojai:
— Cha, cha, cho, cho, chi, chi!...
(Visi karčiai juokiasi...)

rikos diplomatai vėl sveikins so
vietų valdovus jų rengiamose 
vodkoš gėrimo orgijose.

Kitoks būtų buvęs pasaulio 
veidas, jei Amerika būtų turė
jus kitokius vadus. Jeigu Ame
rikos žmonės, po Eisenhowerio 
rinkimų "taikos” pažadų nešau
kia, kad jis juos apvylė staigiu 
paskelbimu savo karingos dok
trinos, tą patį būtų jam pavedę, 
kai Eisenhoweris atėjo preziden
tauti prieš ketverius metus, ka
da rinkimų vajaus šūkiai buvo 
kova prieš komunizmą.
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Siunčiame Maistę Lietuvon su Garantija
Mūsų vaistinė yra įgaliota priimti užsakymus dėl maisto pa

klėty siuntimo j Lietuvą ir i visą Rusiją su Amerikoje apmokėtu 
iš anksto muitu ir su garantija, kad pakietas bus pristatytas tam, 
kam jis siunčiamas. Pakietai yra gatavi. (10 savaičių pristatymo 
laikas).

Pakietas Nr. 1. Kaina $26.00. Jame yra lVa sv. bekono, l'/a 
sv. jautienos, 1 sv. taukų, 3 kenai pieno, 5 sv. miltų, 2 sv. ryžių, 
3 sv. cukraus ir % sv. šokolado.

Pakietas Nr. 2. Kaina $32.00. Jame yra 2 sv. kumpio, 2 sv. 
jautienos, 2 sv. bekono, 2 sv. taukų, 3 kenukai sardinių, 5 sv. 
miltų, 2 sv. cukraus ir Vz sv. kakao.

Pakietas Nr. S-l kaina $49.80. Jame yra 5 svarai miltų, svaras 
sviesto, 2 sv. kumpio, 3 sv. taukų, 2 sv. jautienos, 2 sv. cukraus, 
2 sv. bekono, li/_> sv. pieno miltelių, 1 sv. kavos, 1 sv. kakao, 
y> sv. arbatos.

Viskas gerai supakuota. Tik atsiųskite čekį ir nurodykite, 
kokį pakietą norit siųsti, o taip pat aiškiai parašykit gavėjo adre
są. Muitai j paminėtas kainas įrokuoti. Rašykit:
Icleal Pharmacy 29 Kelly Sq. Worcester, Mass.

Vytautas Skrinskas, savininkas. f 14)
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dybai pasisamdyti reikiamą per
sonalą. šiuo metu Krašto Val
dyboje dirba tik du žmonės: K. 
Valdybos pirmininkas ir sekre
torius, be buhalterio ir be maši
ninkės.

Toliau, kaip matosi iš akto, 
Vasario 16 Gimnazijos Metraš
čiui bei ženkleliams išleista DM. 
9.233,35 ir gauta DM. 6.089,87.

Reiškia, Metraščio bei ženkle
lių akcija iki šiam laikui yra da
vusi Kr. Valdybai DM. 3.143,48 
nuostolio. Neišplatinto Metraš
čio yra likę 1286 egz. ir naujoji 
Kr. Valdyba nesitiki turėsianti 
galimybę jį išplatinti, nes jis, 
kaip ir kiekvienas propagandinis 
leidinys, yra nustojęs savo ak
tualumo. Tenka be to pastebėti, 
kad "Pirmasis Lietuvių Vasario 
16 Gimnazijos Metraštis” apima 
tik 1954. IV. — 1955. III. 31 d. 
laikotarpį.

Buv. Kr. V-ba, išleisadma 1953 
m. rugsėjo 1 d. pirmąjį periodinį 
leidinį Vasario 16 Gimnazijos rė
mėjams, prsiiėmė visą eilę įsipa
reigojimų Rūmų aukotojų atžvil
giu, kurie iki šiol nėra dar įvyk
dyti. Tuo tarpu Gimnazijos Rū
mams išpirkti vajus yra baigtas 
dar buv. Kr. Valdybos kadenci
jos metu ir visi surinkti pinigai 
perduoti Gimnazijai. Naujoji Kr. 
V-ba yra susirūpinusi esama pa
dėtimi ir kviečia buv. Kr. Val
dybą bei Gimnazijos vadovybę 
atlikti prisiimtus aukotojų at
žvilgiu įsipareigojimus.

Apie Vasario 16 Gimnaziją In
formacijose taip pasakyta:

Dėl Vasario 16 Gimnazijos ba
lanso lapkričio 1 dienai Krašto 
Valdyba susilaiko nuo bet kurių 
pastabų ar komentarų, pabrėž
dama vienok, kad Gimnazijos pa
dėtis, kaip ji iš balanso aiškėja, 
yra labai sunki ir tokioje padėty
je Gimnazija, vargu, ar yra kuo
met nors praeity buvusi.

Kaip žinoma, Vasario 16 Gim
nazijos direktorium nuo 1954. 
VIII. 1 yra dr. VI. Literskis; su
sirašinėjimas su rėmėjų būreliais 
ir aukotojais yra Gimnazijos va
dovybės žinioje; Gimnazijos ūkį 
tvarko ūkio vedėjas, kurio veiks
mus kontroliuoja Gimnazijos va
dovybė; Gimnazijos sąskaityba 
vedama skyrium nuo Bendruo
menės.

*
Gimnazijos skolos atsiradusios 

daugiausia už visokius pataisy-

PRAšO BALSUOTI Už 
PAJAMŲ PADIDDINIMĄ

Clevelando miesto įstatymui 
leidžiant čia vykdomi specialūs 
balsavimai, kuriais siekiama, kad 
miesto reikalams būtų gauta pa
pildomai naujų pajamų. Tos pa
jamos reikalingos geresnei mies
to policijos tarnybai, gaisro ap
saugai, atmatų surinkimui ir jų 
tinkamam sunaikinimui, sveika
tos ir poilsio įstaigų organizavi
mui.

Kain žinia, įvykusiuose pra
ėjusių metų lapkričio mėnesio 
balsavimuose tas specialių paja
mų įstatymas buvo atmestas. Bet 
miesto vadovybė tikina, kad be 
jų miesto reikalai tikrai nuken- 
tėsią, todėl ir prašo už jį balsuo
ti.

Balsavimai įvyks sausio mėn. 
21 d. Kad pajamos būtų padidin
tos, remia Cleveland Chamber of 
Commerce ir daugelisc kitų or
ganizacijų.

DALYVAVO GUBERNATO
RIAUS ĮVESDINIMO 

IŠKILMĖSE
Julius Smetona, Lietuvių Ko

miteto O’Neill išrinkti pirminin
kas ir Algirdas Nasvytis — Lie
tuvių Bendruomenės atstovas, 
buvo nuvykę į Columbus ir sau
sio 14 d. dalyvavo W. O’Neill 
įvesdinimo iškilmėse. •

J. Smetona perdavė guberna
toriui Ohio lietuvių linkėjimus.

Gerai laikosi žaibo jauniai
Clevelando LSK žaibo jaunių 

D klasės (15-17 m. amžiaus) 
krepšinio komanda, dalyvaujan
ti Clevelando Municipal Krepši
nio Lygos pirmenybėse, iki šiol 
eina dar be pralaimėjimų.

Sausio 7 d. nugalėdami Natio-

nal Auto Wrecking komandą 
40:19, mūsiškiai pasiekė 3-čios 
iš eilės pergalės ir šiuo metu pir
menybės lentelėje, savo grupėje, 
stovi pirmoje vietoje.

Komandoje žaidžia: A. Modes- 
tavičius (kapitonas), V. Darnu
sis, G. Bartkus, K. Valaitis, A. 
Valaitis, Einyitis, K. Karalius, 
Simaniūkštis.

Prasidėjo tinklinio pirmenybės
Pereitą savaitę prasidėjo Cle

velando miesto vyrų tinklinio ly
gos pirmenybės, kuriose daly
vauja ir LSK Žaibo komanda. 
Pirmosiose rungtynėse mūsiš
kiai įveikė East Side Turders ko
mandą 2:1 (17:15) (15:10) (13: 
15). Kaip žinome, LSK Žaibo vy
rų tinklinio komanda yra 1956 
m. Clevelando miesto nugalėto
jas.

Paieškomas
Masionis Antanas arba Jonas, 
kilęs iš Kalėkių kaimo. Paieško 
Margarita Vaiginis — 484 E. 
126, Cleveland 8, Ohio.

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI

Kada jūsų namai arba ra
kandai tampa sunaikinti arba 
sugadinti ugnies, kreipkitės į 
P. J. KERŠIS, dėl apkainavimo, 
ko visada reikalauja apdraudos 
kompanijos pirm, negu išmoka 
už nuostolius.

P. J. KERŠIS,
609 Society for Savings Bldg.

Telef.: MAin 1-1773 
Rezidencija: PENINŠULA 252

mus, patarnavimus ir maistą. Jos 
siekia beveik 46,000 markių. To
ji suma, pavertus doleriais, su
daro kiek daugiau kaip 10,000 
sumą.

Atsimenant jautrų Gimnazijos 
išlaikymo reikalą, reikia rėmė
jams padėti visas pastangas, kad 
jai tie rūpesčiai atpultų ir sko
los būtų laiku apmokėtos.

LAKE ERIE
LUMBER CO.
1321 MARQUETTE

Izoliacijos, porčių medžiaga, 
fanerą, durys, langai ir kita. 
Pramonės medžiaga.
Tuoj pristatoma.
ELMER HOCKER, Mgr.

Vienas blokas N. W. iš E. 55 St. 
ir St. Clair Avė.

HEnderson 1-5080

VIEMIMTELIS AMERIKOJ TOKS ALUS

IŠ VOKIETIJOS
SAVOSIOS BĖDOS
Redakcija gavo naują Vokie

tijos Lietuvių Bendruomenės lei
džiamų Informacijų numerį. Ja
me yra paskelbti finansiniai da
viniai, kurie rodo, kad ir pati 
Vokietijos Lietuvių Bendruome
nė ir Vasario 15 gimnazija turi 
nemažų piniginių sunkumų.

Apie Bendruomenės padėtį sa
koma:

Galutinoje išvadoje, lyginant 
perduotas naujajai Krašto Val
dybai Bendruomenės lėšas gry
nais, su visomis blokuotinomis, 
ar specialiam tikslui skirotmis 
sumomis, t. y. tokiomis sumomis, 
kurios turėtų būti laikomos ka
soje, atsiranda nedateklius, sie
kiąs beveik DM. 4.000,— šis ne
dateklius galėtų būti išlygintas, 
jei būtų galima realizuoti Vasa
rio 16 Gimnazijos skolą Bendruo
menei siekiančią DM. 6.600,58.

Perėmimo metu atrastas Ben
druomenės kasos stovis teikia 
naujai Kr. Valdybai tam tikro 
susirūpinimo, nes yra būtina 
skubiai padidinti grynų pinigų 
kiekį einamose sąskaitose iki to
kio lygio, kad jų suma dengtų 
blokuotinų, resp. specialiems 
tikslams skirtų pinigų sumą.

Antra vertus buv. Krašto Val
dyba nepaliko naujajai absoliu
čiai jokių piniginių atsargų ir 
ši aplinkybė neleidžia Kr. Val-

yra šviesesnis!

PARUOŠIAMAS DVYLIKOJ VARINIŲ KATILŲ 
Stroh’s yra verdamas kitaip, negu bet koks kitas 
Amerikos alus. Stroh’s yra Amerikoj vienintelis,... 
verdamas 2000 laipsnių atvira ugnim, kad duotų 
patį geriausį skonį. Atvira ugnim verdamas alus 
duoda lengvesnį, skanesnį, daugiau gaivinantį Stroh’s 
skonį. Gaukite šį vienintelį, atvira ugnim gaminamą 
alų — boaikose arba dėžutėse.r

Jums patiks

DABAR Už VIETINES KAINAS1



Gedulingo* pamaldos *ž 
a. a. kan. prof. F. Kemešį

Naujosios Parapijos bažnyčio
je bus atlaikytos sausio mėn. 20 
d., sekmadienį, 10 vai. ryto.

Prof. F. Kemėšis mirė Sibire 
1954 m. sausio mėn. 21 d.
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O VISGI VERTA

Dirva Nr. 3 * 1957 m. sausio mėn. 17 «. •= T

Į birutininkią rengiamą balių

D. L. K. Birutė* Dr-joa Cl*v*- 
lando skyriui sausio 19 d. malo
niai kviečia viau« atsilankyti į 
Lake Shore Country Club aalėje 
rengiamą koncertą-balių, globo
jama mūsų garbė* narė* p. So
fijos Smetonienė*.

Programą išpildys mūsų mė
giama dainininkė p. Dičiūtė-Tra- 
čiokienė iš Chicagos ir p. Bra- 
zaitienė.

Baliaus pradžia 7 vai. vakaro. 
Pelnas skirdamas Laisvės kovą 

invalidams ir Sibiro tremtiniams.
Jau laikas staliukus užsisaky

ti pas ponias: Tallat-Kelpšieną 
— IV 1-1353, P. Karosienę — 
PO 1-1777 ir Bliumentalienę — 
MU 1-8046.

Kvietimai gaunami visuomet 
prie šv. Jurgio bažnyčios po su
mos, sekmadieniais, arba kiek
vieną dieną vakarais pas minė
tas ponias ir prie įėjimo baliaus 
metu.

Jaunuomenė biletus gaus įei
nant už pusę kainos.

Loterijos fantus, kam patogu, 
prašome palikti "Dirvoje’’ arba 
pas p. Garlauskienę,

Rengėjos

sis Clevelando tautinių šokių šo
kėjų susirinkimas-repeticija. Dar 
nevėlu ir naujiems nariams įsi
jungti į šokėjų eiles ir vasarai 
atėjus reprezentuoti Clevelandą 
tautinių šokių šventėje Čikagoje.

Norintieji į šį vienetą įsijung
ti kreipkitės į šokių vadovus: L. 
Sagį, M. Aukštuolį ir p. Rauli- 
naitieną.

Lietuvių salė* dalininkų 
susirinkimas šaukiamas sausio 
man. 28 d. 8 vai. vakare Lietuvių 
salės patalpose.

Bus metinė apyskaita, renka
ma nauja valdyba ir svarstomi 
sumanymai salės pagerinimams.

Nauja skautininkių seniūnė
Sausio mėn. 12 d. įvykusioj 

metinėj skautininkių sueigoj 
nauja seniūne vienbalsiai išrink
ta skautininkė M. Dunduraitė.

VI. Bacevičių*
šį šeštadienį, sausio mėn. 12 d. 
11:25 vai. iš ryto, iššauktas kal
bėjosi telefonu su savo seserim, 
gyvenančia Kaune. Pats telefono 
pasikalbėjimas' buvo neryškus. 
Kas antrą ar trečią žodį nebuvo 
galima suprasti.

Radijo klubo metinis 
susirinkimas

Sekmadienį, sausio 20 d., .11 
vai. 30 min. lietuvių salėje šau
kiamas Lietuvių Radijo Klubo 
narių ir rėmėjų visuotinis susi
rinkimas. Pastaroji valdyba, su
sidedanti iš J. Stempužio, A. Mi
kulskio, A. Jonaičio, A. Laikūno 
ir B. Augino, baigdama savo dar
bą, paskelbs metines apyskaitas. 
Radijo matinė apyvarta siekė 
5000 dol. Iš viso per septynerius 
radijo veiklos metus transliuota 
360 valandėlių.

Visi nariai ir rėmėjai kviečia
mi dalyvauti susirinkime, nes 
bus renkama nauja valdyba ir 
kontrolės komisija.

Pabaltiečių jaunimą vakaras 
rengiamas estų, latvių jaunimo 
atstovų ir Lietuvių Studentų Są
jungos Clevelando skyriaus įvyks 
vasario mėn. 2 d. 7 vai .vak. lie
tuvių salėje. Programoje numa
tyta koncertinė dalis ir tautiniai 
šokiai.

Po programos, grojant geram 
orkestrui, vyks šokiai, čia bus 
gera proga susipažinti su mūsų 
kaimynais ir tuo sustiprinti vie
ningumą pabaltiečių jaunimo tar
pe.

Liet. Studentų S-gos skyriaus 
valdyba nuoširdžiai kviečia lie
tuvių visuomenę, d ypač jauni
mą, į šį vakarą atsilankyti.

Mūsų šokis žavėjo amerikiečius
(sks) Sausio 10 d. Newton D. 

Barker Sveikatos Centro patal
pose buvo Clevelando Skautų Ta
rybos 5-jo distrikto antroji me
tinė vadovų vakarienė. Joje da
lyvavo Pilėnų tuntininkas psktn. 
V. Kamantas, lydimas vytautė- 
nų draugininko vyr. sktn. V. Kiz- 
laičio ir kelių kitų skautininkų. 
Vakarienės programoje puikiai 
pasirodė mūsų jaunimas, o taip 
pat buvo kelis kartus pabrėžtas 
mūsiškių kaip lietuvių dalyvavi
mas. Salės scenoje akordenu pa
grojo V. Benokraitis, o po to jam 
pritariant Lencūgelį pašoko —|

ir tikrai neturėsite nuostolio, jeigu susipažinsite su paskutinėmis 
naujienomis. Tai yra sekančios prekės, kurios pralenkia visas 
kitas gerumu ir pigumu.

RAŠOMOS MAŠINĖLĖS kainos nuo $60.00. 
LAIKRODŽIAI šveicarų ir kitų firmų nuo $19.C0. 
FOTO APARATAI vokiečių ir kitų fabrikų nuo $15.00. 
PLUNKSNAKOČIAI 14 kt. aukso garantija, 10 nuo $7.50. 
RADIJO aparatai, su kuriais girdima beveik visos pasaulio 

šalys, žinoma ir iš VILNIAUS transliacijos, nuo $45.00.
VAIKAMS vežimėliai, reto gražumo sportinis ir nesportinis 

drauge, vokiečių ir austrų firmų, kainos nuo $40.00.
KATALOGAS išleistas, kuriame rasite lietuviškas plokšteles 

su 300 pavadinimų Kipro PETRAUSKO, RUTKAUSKO, ŠABA- 
NIAUSKO, DVARIONO, GRAUŽINIO, BIčKIENĖS ir kitų dai
nininkų įdainuotos.

GAIDAS, KNYGAS, TAUTINIUS drabužius ir kitus liet, 
meno kūrinius. Visko suminėti šiame trumpame rašinėlyje neįma
nomą.

Ką bepirktumėte pasiteiraukite pas J. Karvelį, 3322 S. Halsted 
St., Chicago, III. Telef. YA 7-0677.

P. S. Prekės siunčiamos i visus pasaulio kraštus.
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JUOZO KAMAIČIO 
. naujų batų parduotuvė 

batų taisymas ir oda 
1389 East 65 St.

Norintieji kreiptis telefonu 
šaukit GA 1-7658 tarp 7-9 vai. 
vakaro. Sekmadieniais visą die
ną.

———--------- '■■■ ->
J. C1JUNSKAB

LAIKRODININKAS
Taiso ir parduoda laikrodžiu* 

apyrankes ir kitas brangenybes 
Sąžiningas ir garantuotas dar
bas prieinamomis kainomis. 

753 E. 118 St.
Cleveland 8, Ohio
Telef.: LI 1-5466 

_______________ , «*

PRADĖKIT MAŽA SUMA!

BET FRADŽKIT DABAR!

Santaupos apdraustos iki $10.000 
3% palūkanų.

PASKOLOS JŪSŲ PERKAMIEMS AR STATOMIEMS

Korp! Nto-Lithmni* 34-ai** 
rištinė* Clsvsšanės

Tradicinė Korp! Neo-Litkua- 
nia sukakties minėjimas, atkel
tas iš pr. metų lapkričio mėn., 
rengiamas Clavalanda šia pro
grama:

Š. m. sausio 26 d. (šaėtadianį) 
7 vai. vak. iškilmingasis aktas 
Colonial G*rd*ns salėje, 1960 E. 
79th St., tuoj po jo ton pat po- 
būvis-vakarienė.

Sausio 27 d. (sekmadienį) 10 
vai. 30 min. Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčioje pamaldos už šutusius 
ir mirusius Korporacijos narius. 
Po pamaldų vykstam* į mauzo
liejų Korp! Garbės Nario a. a. 
Smetonos pagerbti.

J iškilmes atvyks svečių iš 
New Yorko ir kitur. Iškilminga
jame akte pažymėtinas juniorų 
kėlimas seniorais.

Jau nebe pirmi metai, kaip 
neolithuanų sukakties pobūviai 
yra tapę vienais nuotaikingiau- 
»ių tos rūšies parengimų Cleve
lande. įėjimas su kvietimais, ku
riuos rengėiai prašo iš anksto 
įsigyti pas Korp! valdybos na
rius, karporantus,-es arba užsi
sakius telefonu SW 1-3473. Po-1 
būvio metu šokiams gros puikus 
orkestras.

Sofija Mdurauskienė
iš Floridos rašo, kad šį kartą ji 
iš Clevelando ten vykusi autobu
su ir pamačiusi daug naujų, gra
žių vaizdų. Ypatingai patiko 
West Palm Beach.

Kalėdos praėjo panašiai kaip 
Clevelande, tik ten žmonės ma
žiau išleidžia eglutėms ir įvai
rioms dovanoms. Ten gyvenda
ma nuolat susitinka su p. Kie- 
liene ir drauge lanko įvairius pa
rengimus.

Iš Vytaute skautą draugovės 
vaikio*

šiuo metu jau įpusėjo varžy
bos tarp skilčių ir paskirų skau
tų. Paskutinėje draugovės suei
goje pravestos baigiamosios maz
gų rišimo varžybos tarp skilčių. 
Laimėtojais tapo Briedžių skil
ties skautai stipriai nugalėję 
Sakalų skilties skautus. Skautai 
gražią pažangą padarė ir savo 
gimtojo krašto pažinime.

Sausio 12 d. YMCA sporto sa
lėje įvyko Vytauto skautų drau
govės pasirengimas skilčių spor
to varžyboms. Skautus instruk
tavo vyr. skilt. R. Vizgirda ir sk. 
v. R. Zorska.

Sktn. inž. V. Civinskas supa
žindina skautus su Lietuvos ir 
kitų kraštų aviacija.

R. žagarskaitė, D. Bružaitė, Ir. $3.00 
Gelažiūtė, Maziliauskaitė ir G. 
Neimanas. šokis buvo vakarie
nės daluvių nepaprastai šiltai su
tiktas. Po vakarienės vykusiame 
posėdyje 5-jo distrikto pirmi
ninkas teisėjas Earl R. Hoover 
pristatydamas visiems skautų 
vadovus, taip pat viešai padėko
jo jauniesiems šokėjams ir pri
statė juos visiems svečiams. 
Skirstydamas vadovų lavinimo 
atžymėjimus sktn. Charles Brad- 
shaw pastebėjo Miško ženklo va
dovų kursų reikšmę ir kartu pir
muoju visiems pristatė kaip lie
tuvį, turintį tą ženklą dar iš Lie
tuvos — vyr. sktn. Vincą Kiz- 
laitį.

Lietuvių Salės Bendrovės 
direktorių metinėse vaišėse sau
sio 13 d., kuriai vadovauja dau
giausia čia gimę ir augę lietu
viai, F. Saukevičius pasiūlius, 
BALFui aukojo: po $5.00 — J. 
Baltrus, J. Gražulis, F. Sauke
vičius, K. S. Karpius, A. Buknis, 

“l — F. Baranauskas. $2.00 
— F. Eidimtas, B. Brazis, po 
$1.00 — J. Gražulis, P. Chalko, 
J. Kulbokas, V. Petruškevičius, 
St. Alaburda, E. Šamas, St. Gru
žauskas, V. Jokūbaitis ir M. Trai- 
nis.

V. Verikaičio kvarteto koncertas 
Clevelande

1957 m. vasario 3 d. Clevelan
do lietuviai turės retą progą da
lyvauti solisto V. Verikaičio ir 
jo kvarteto koncerte. Jis įvyks 
6 vai. vak. Šv. Jurgio lietuvių pa
rapijos salėje. Rengėjai — Cle
velando moksleiviai ateitininkai.

NAMAMS

THE
SUPERIOR SAVINGS 
AND LOAN ASS’N

Du skyriai 
6712 Superior Avė. HE 1-2498
13515 Euclid Avė. MU 1-8100

PILNAM DARBO LAIKUI
ieškomas leidimą turįs lietuvis 
pardavėjas. Mes turime lietuvių 
pirkėjų, esam netoli Neff Rd. 
lietuvių bažnyčios.

Gyventojai keliasi į rytų pusę 
ir yra daug darbo.

Šaukit arba atvykit pasikal
bėti

Pranas Stempužis
su šeima persikėlė gyventi į nau
ją butą. Dabartinis adresas: 880 
East 141 St. Telef.: MU 1-8450.

Mr. Strenic,
East Shore Realty

780 E. 185 St. KE 1-4120
(5)

Naujosios lietuviškos kepyklos 
"Parama”

įrengimo darbai dėl įrengimo 
specialistų ligos kiek užsitęsė ir 
kepykla bus atidaryta tik pirmo
mis vasario mėn. dienomis.

PARCEL TRADING COMPANY
P*r»iunči*me siuntinius į Lie

tuvą ir kitur. Sąžiningas patar
navimas. Lietuviai savininkai.

Paketai priimami tik iki va
sario 1 d.

1165 East 71 St., Cleveland 3 
Ohio. Telef.: UT 1-0807.

GERI NAMAI
2-JŲ ŠEIMŲ NAMAS

Prie Eddy Rd. ir Lake Shore 
Blvd. Po 5 kambarius kiekvie
nam bute ir 2 kambariai 3-čiame 
aukšte. Naujos gaso krosnys. 
Modernios vonios. 2 automobi
lių garažas.

Turime ir daugiau gerų pirki
nių. Kreipkitės į

p. ŠIRVAITI
Wm. T. Byrne — Real Estate 
1535 Hayden Avė. MU 1-6100 

ar namuose KE 1-4083

Parduodama vienos šeimos 
namas

4 miegamieji, prie Superior, 
netoli E. 65 St. Gaso šildymas, 

iš kambarių antram aukšte. Ga-' Dvigubi didelį garažai, šauk tarp 
sinis pečius, šaukti po 6 valan
dos. F. Gražulis,

1382 E. 85 St.,
SW 5-2710.

Išnuomojamas butas

5 ir' 6 vai. vakaro.
HE 1-5446 (4)

Išnuomojamas butas 
iš 5 kambarių, antram aukšte.' 
Šaukti po 5 vai. vakarais, o sek
madienį visą dieną.

EX 1-2447
Išnuomojamas kambarys 

vyrui. Duodamas ir maistas. 
6214 Superior. Telef. EX 1-8382

3 ŠEIMŲ NAMAS
Prašo $17,000. East 131 ir 

Shaw rajone. Gaso šildymas, ga
ražai. Pajamų $270 per mėnesį. 
Greit parduodama.

šaukti: KE 1-7941.
Helcn Andriukaitis,

Brocker

irj

GERESNIŲ Namų Statytojai 
| pasirenka MONCRIEF 
f ŠILDYMĄ ir ORO VENTILIACIJĄ

1.1 S AM A S JEWILER
šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai 

Laikrodžių taisymas. Brangenybės. Įvairus dovanų 
pasirinkimas.

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

LEIMON’S CAFE

I

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

Įvairūs valgiai, o penktadieniais skani žuvis — nuo 10 vai. 
ryto iki 8 vai. vakaro.

731 E. 185 ST. KE 1-9737

iujsa&

I

r

i

Tautinių šokių šokėjų žiniai
Praeitą antradienį lietuvių sa

lėje įvyko pirmasis parengiama-

Už $12,700 
Parduodamas namas

J. S. AUTO SERVTC®
Sav. J. Švarcas

1254 Addison Road
Tel. HE 1-6352

Atdara nuo ryto 8 iki 7 v. v.

I
*, Dienos telef.: HE 1-6352.

Nakties telef.: LI 1-4611.

(j

s Mre/ceme

f

Telef. EN 1-8142

Alės kepame visokius pyragus, lietuvišką 
duoną, tortus ir kitus skanumynus. Prašant 
išvežiojame į namus.

i

Studentų vakaras
Finis semestri įvyks sausio 

mėn. 26 d. 7:30 vai. vak. jaukio
je Tasty Shop restorano patal
poje — 22350 Lake Shore Blvd.

Kadangi kvietimų skaičius ri
botas. prašome kolegas neatidė
liojant jais pasirūpinti. Kvieti
mai gaunami pas valdybos na
rius.

AUTOMAiTNŲ 
TAISYMAS

Mašinų viršaus taisymas 
ir dažymas; motorų, stab
džių patikrinimas ir taisy
mas, greičio dėžės ir kt. ma
šinos dalių įdėjimas.

24 hours towing.

LOKOR DELICATESSEN
6502 Superior 

(kampas E. 65 ir Superior)
Sveikiname visus lietuvius klijentus. Būtinai atsilan- 

kykit į mūsų krautuvę ir pareikškit savo pageidavimus, 
kokių geriausių maisto produktų norėtumėt visad gauti.

Manome atidaryti specialų lietuviškų delikatesų sky
rių ir pardavinėti lietuvių mėgiamus maisto produktus.

Pas mus puikiausia lietuviška duona, sūriai, ikrą, alus 
ir vynas.

ST. CLAIR BAKERY
Sav. O’Bell-Obelenis

6212 Superior Avenue Tel. EN 1-6525
Antroji mūsų krautuvė yra

1404 E. 66 Street Tel. EN 1-4551
Čia Jūs gausite įvairiausią vyną, alų ir geriausius mėsos 

produktus.
Kreipkitės į mus h būsit patenkinti

Cornado Avė., gerai išlaikytas 
vienos šeimos. 3 miegamieji. Ki
limai. Gaso šildymas. Garažas.

Šauk šiandien.
Cor'iett Realty

RE 2-7727

PAGALVOKIME PRIEŠ EIDAMI AR KĄ 
NORS DARYDAMI

Visiems Clevelando lietuviams reikėtų pagalvoti prieš einant 
kur nors praleisti linksmai laikų ar rengiant subuvimus, vakarus, ves
tuves — kur yra patogiausia vieta ir kur būtų pareiga visa tai atlikti. 
Atsakymas pats atsiranda, jei galvojame, kad savi turime remti sa
vus. Tai būtoj patogiausia vieta — Lietuvių klube ir salėje.

Lietuvių klubas ir salė po remonto — atnaujinimo dabar atrodo 
gražiai, jaukiai ir kiekvienam malonu pabūvuoti, sutikti savus drau
gus, pažįstamus, praleisti lietuviškoje nuotaikoje savuose namuose.

LIETUVIŲ KLUBAS
1

Lietuviu įmonė dažo ir deko- 
ruoja naujų ir semi namų butus 
!r įvairias sales. Taip pat ištaiso 
ir atnaujina sienų ’ i lubų tinką.

žiemos metu duodame papigi 
nimą.

677 E. 128 St.
Telef.: MU 1-8368

6835 SUPERIOR AVĖ. EX 1-1143

P. J. KERSIS
6C9 Societv fo.- Savings BIJg.—Cl veland, Ohio

OI-JSO TELEF.: MAin 1-1773. REZIDFNCIJA: PENlNSULA 2621
Norėdami pigiai pirkti namus mieste ąrba priemiesčiuose, kreip

kitės į mane, gausia pigia kaina.. Taipgi gausit patarnavimą Įvai
riuose aprlraudos-insurance reikaluose.
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Ką atneš 1957 metai?
1956 m. buvo gerbūvio metai!

JONAS KAZLAUSKAS, Cleveland

1956 metai buvo ekonominio tojas duoda ekonomijai impulsą, 
gerbūvio ir klestėjimo metai, ge- o impulso stiprumą nustato nu- 
riausi Amerikos istorijoje: 65 matomas pelnas iš investavimo, 
milionai dirbančiųjų, gamyba ir 
suvartojimas rekordinis.

JAV, turėdama 6Į^% pasau
lio gyventojų, pagamino ir su
naudojo 60%
Dirbančiųjų atlyginimai pakilo 
4%. šeimos išlaidų vidurkis bu
vo $5.500, palyginus su 1939 m. 
$2.000.

Šie metai, daugumos ekono
mistų nuomone, bus praeitų 
metų tąsa. Optimistai teigia, kad 
jie pralenks 1956 m. Pesimistai 
pranašauja ekonominio gyveni
mo žydėjimo atoslūgį antroje 
metų pusėje. Kuri iš šių trijų 
nuomonių bus teisinga, parodys 
ateitis. Pabandykime į ją pa
žvelgti.

Federalinis biudžetas numato
mas apie $72.5 biliono, didžiau
sias taikos metu, didžiausia mo
kesčių mokėtojų našta. Iš jų 40 
bilionų numatyta gynybai. Daug 
pinigų ginklavimui, didesnė pa
rama užsieniui, didesnės išlaidos 
viduje, didesnis aktyvumas kiek
vienoje srityje.

Pažvmėtina birželio mėn. 26 
d., 1956 m. Kongreso priimtas 
Kelių Statybos Įstatymas (High- 
way Bill) $33 bil. per 13 metų, 
kuris šiais metais įgaus pilną 
darbo eigą.

Didesnių mokesčiu sumažini
mų netenka laukti, daugiausiai 
galimas yra korporacijų mokes
tis nuo 52% iki 47%.

Korėjos konflikto metu pakel
ti akcizo mokesčiai alkoholiniams 
gėrimams ($10.50 už galioną 
degtinės), automobiliams, ciga
retėms (8 centai už pokelj) ir 
kitoms prekėms, baigiasi balan
džio mėn. 1 d. Esama padėtis yra 
palanki, kad dabartinės normos 
bus paliktos.

Valstybiniai mokesčiai (Statė 
Taxes) padidės (Illinois, Iowa, 
Massachussets, Ohio). Tas pats 
įvyks su vietiniais mokesčiais 
(Loeal Taxes), nes keliams, mo
kykloms, ligoninėms ir adminis
tracijai išlaidos auga..

Korporacijos planuoja ekspan
siją 39 bilionų ribose. Jie bus 
išleisti naujiems gamybos pasta
tams ir jų įrengimams, 4 bilio- 
nais daugiau, negu praeitais me
tais. Container Corp. of America, 
Lockheed ir Douglas Aircraft, ir 
Bethlehem Steel yra paminėti
nos numatytoj ekspansijoj. Ge
neral Motors praras dalį turėtų 
1956 m. automobilių rinkų 
(52%) Jas pagrobs Fordas ir 
Chrysleris.

Dabartinė federalinės reservų 
sistemos (Federal Reserve Sys- 

. tem) politika — varžymai kre
ditų bus tęsiama su tendencija 
pastiprėti, kad sumažintų inflia
cijos' pavojų.

Federalinė rezervų sistema ga
li varžyti kreditus trims būdais: 
pakeliant narių bankų depozitus 
distrikto fed. rezer. banke, padi
dinant diseontą ir vyriausybės 
lakštų operacijomis atviroje rin
koje. Gręsiant infliacijai federa
linė rezervų sistema varžo kre
ditus. Artėjant defliacijai skati
na kredito operacijas.

Dideli valdžios ir biznio inves
tavimai yra faktoriai, kurie kal
ba už gerus metus. Ir jie skren
di“ia Drodukci’os ir rr.jnm'\dvdį 
bei dirbančiųjų skai i -. Moder
nioje ekonominėje visuomenėje 
iniciatyva yra ne taupytojo, bet 

investuotojo rankose, investuo-

Darbų problemą, esant palan
kią gyventojams, nepavyks pil
nai išspręsti. Technikinio perso
nalo ir specialistų, ypatingai in- 

pasaulio prekių-| žinierių, trūkumas jausis, nežiū
rint, kad kolegijas-universitetus 
baigusiųjų skaičius padidės. 
Aukštos kvalifikacijos mokslo ir 
technikos srityje specialistų pra- 
matoma stoka šiais metais buvo 
viena iš priežasčių, kodėl Gene
ral Electric Co. atidėjo baigimą

saulinį karą. Dabartinis Rusijos 
komunistinis rėžimas įgaus stip
rią formą, vedančią į jo visišką 
sugriuvimą. Galimas naujas Vo
kietijos koncleris bus. mažiau pa
lankus Vakarams, negu senukas 
Adenaueris.

Artimieji Rytai stabilizacijos 
nežada. Pilnos laivų operacijos 
Sueso kanalu prasidės metams 
Įpusėjus, jei nevėliau, kas ma
žins JAV eksportą į Europą.
Eisenhovverio doktrina stebuklų 

neparodys. JAV politika liks biz
nio interesų rėmuose, nežiūrint 
pasikeitimų ministeriu kabinete.

SANTARIEČIŲ 
GYVENIME

ral Electric Co. atidėjo baigimą Easame, galbūt, angoje gady- 
dviejų milžiniškų laboratorijų nės, kada poetų ir filosofų žo- 
Clevelande.

Dirbančiųjų atlyginimai pa
kils, nes darbo unijų pasirašytos 
sutartys to reikalauja, daugumo
je apie 3% gaunamo uždarbio. 
Infliacijos grėsmė, — benzino 
kainos jau pakilo, kas kainuos 
vartotojams apie $1 bilioną, tek
stilės taip pat, neužilgo eis plie
nas, — ir pragyvenimo lygio ki
limas. O doleris suliesės apie 2%. 
Jo perkamoji galia nuo 1935 m. 
nukrito pusiau, įskaitant 2 cen
tus praeitais metais.

Didesnės pinigų sumos laiky
mas banke už 3% yra nebloga 
idėja, tačiau vidutinio lygio in
vestavimas neštų geresnius vai
sius, atitinkančius laiko kaino
mis.

Išvadoje 1957 m. bus geresni, 
negu praėjusieji: gamyba ir biz
nis klestės, pelnas ir atlyginimai 
bus geri, vartotojas turės pinigų 
ir pasitikėjimo pirkimui, jei in
fliacija negaus laisvų rankų, dar
bo unijos m i skels atlyginimų, 
kurie viršys ekonomijos pajėgu
mą juos mokė' i ir biznieriai su
gebės tinkamai kontroliuoti pre
kių invnntori s.

Politikoje šie metai bus įtemp
ti ir šaltasis karas tęsis toliau, 
ne’šiliepsnadamas i trečiąjį pa- '|iiii<niiii*<ii'<iiiiiiiiiniiiii<iiii>>Hiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiitiii!iiiiiiiNiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.

MARGUTIS
vra pat? seniausias Amerikos 
lietuvių žurnalas. Jis išeina kiek
vieną mėnesį — yra gausiai ilius 
truotas, turiningas, įvairus ir 
skaitomas su malonumu.

MARGUČIO metinė prenume
rata $3.00.

Margučio adresas: 6755 So. 
Western Avė.. Chicago. III.

Naujai paskirta1? JAV ambasadorius Japonijai MacArthur II, ; 
siliepdamas į Raudonojo Kiyžiaus prašymą, duoda kraują.

dėmusis žmogus turės suvokti, 
kad daugiau už Eisenhovverio ar 
Nehru prakalbas reiškia takios 
eilutės, kaip:

Namai, smėlėtos gatvės, nulyti 
lietaus ir saulės laiptai... 

Tik Mare Cragalio smuikinin
kas jau nebesmuikuoja1, tra

giškom akim, šiandien, 
Bet mano dvasioje tebedega jo

at-

šingai politikai, neužgniaužiami, 
kc.1 neatsisakoma iš viso kultū
ros. Bet kultūros atsisakyti ne
gali liet ir totalitarizmas.

Kovo mėnesį rytinės Vokieti
jos komunistinio jaunimo orga
nas Foram dar galėjo skųstis:

”Kas neapsikarsto savo kam 
bario sienų Paul Klee, Hoferio ir 
Kandinsky paveikslais, kas pir- 

akvs kkFkio^1 mu žvi*Rsniu neatskiria Chagall 
. • nuo Kokoškos, laikomas pašali

niu (tarp studentų). Kubizmas 
ir vielinės plastikos pigiose ko
pijose perkamos ir pardavinėja
mos, kaip dernier cri (vėliausios 
mados dalykai) juodosios rinkos 
kainomis”.

Lapkričio mėnesį tokie pat 
jaunuoliai Vengrijoje jau buvo 
ant barikadų. Jei tuos, kurie juo
dojoje rinkoje ieško Mare Cha
gall, lemiančiu momentu matome 
ant "socialinio realizmo” įsikū- 

barikadų, tada moder-

Ir baisiai slegia lapas, dar vai-l 
kystėje nukritęs ant širdies. 

(Iš A. Nykos-Niliūno 
"Praradimo simfonijos”)

Vaikystėje nukritę lapai nepa
našūs į armotas, ir todėl kai kam 
neatrodo labai žūtbūtiniu gink
lu prieš komunismą. Bet ginklai 
gali būti nukreipti į abi puses, 
ir baimė juos gali visai sukaus
tyti. Ginklai paperkami. Karinė, 
politinė, finansinė, ekonominė 
jėga gali būti atjungta'nuo žmo- nijimo

į džiai vėl pradės reikšti daugiau,
negu politikų ...

— Kalbėta apie "laisvinimo 
politiką”, bet kai išmušė lemia
moji valanda, pasirodė, kas buvo 
manyta: juo aršiau Vengrijoje 
siausta rusų, juo entuziastiškiau 
Atlantoj, Ga. žaista golfas...

— Moralinė demokratijų jėga gaus, jos kūrėjo, ir panaudota niojo meno žodis ir vaizdas ko- 
visu svoriu pasirodė pasaulio; bet kam. Bet kam mielai tar- voje už laisvę yra 
arenoje, vengrų pabėgėlius aprū
pindama ... trimis šimtais ūku- 
lėlių (kuriomis jie nemokėjo 
groti).

— Vėliausioje NATO konfe
rencijoje, sakoma, daugiausia 
siaubo visiems įvariusi perspek
tyva, kad rytiniai europiečiai vėl 
kur sukils ir tuo pridarys nema
lonumų vakarų "galingiesiems”.

,šie faktai minimi čia nė vien 
higieniškam savo jausmų nusi- 
lengvinimui. Norime jais primin
ti, kad žodžiai, kurie yra jėgos 
tarnyboje, visada jai ir paklusta. 
O jėgos pasėkos perdaug neap
skaičiuojamos, kad tie, kurie ją 
kontroliuoja, leistų tiesai diktuo
ti savo veiksmus ...

Bet jeigu jėga netarnauja tie
sai, tai beprasmiai ir nereikalin
gi lieka tų žodžiai, kurie kalba1 
už jėgą. Nes už jėgą kalba ir dalykai yra galutinė riba klastai 
antroji pusė: ir taip kalba nebe ir prievartai, nes jie palieka pa- 
žmonės su skirtingom žmogišku- stovūs, nors ir užslopinti. Nieką 
mo sampratom, kurias jie gina da nepavergs jokiai totalitarh- 
— bet: jėga prieš jėga. Nedaro mas moks'o ir noezijos! Bet apie 
skirtumo čia nė tai, kad vieni 
kalba Švelniu, o kiti šiurkščiu 
tonu, čia jau auklėjimosi skirtu
mas. Bet ir vieni, ir kiti lieka 
žmogui beprasmiai, nes kalbama 
ne jo vardu, o jėgos, kurią jis 
paliuosavo (o šiaip: visai atvirai 
tuščiažodžiaujama). Gi jėga vi
sada ta pati, ir taip pat nežmo
giška.

Štai kodėl, mums atrodo, mo-

reikš
mingesni, negu tie politi-nauja ir logika.

Nepaperkami (ir todėl reikš- kos vadai, kuriuos lemiamasis 
mingiausi) yra tik "galutiniai momentas randa žaidžiant pievo- 
dalykai”: iš vieno "galo”— fak-' je baltais sviedinukais! ir dali- 
tai, iš kito — įtikėtos vizijos.! nant nieko nekainuojančią ”mo- 
Faktai nepaperkami, kadangi jų ralinę paspirtį” tiems, iš kurių 
dėsningumas visus priverčia. Vi- būtiį galiniu jos pasiskolinti...). 
zijos — kadangi jomis pats žmo-; 
gus, save priverčia. Natūralinių 
mokslų faktai reikšmingi savo; 
neatskiriamumu nuo bet kokios 
egzistencijas. Poetinė vizija: sa
vo galia vieno individo' būčiai, 
kurią ji r e i š k i a .

Kas yra tarp visiems priva
lomų faktų ir vienam žmogui iki 
skausmo reikšmingų jo būties 
simbolių, neturi didesnės reikš
mės už cigarečių reklamas. Jų 
"reikšmė" praeina su dūmais.

Reikšmingi dalykai tie, kurie 
visada palieka, kas jie yra. Toki1

”ko-egzistsnciją” svajoja kariai 
ir kapitalistai, ir kardinolas Vi
šinskis sėkmingai ko-egzistuoja 
su komunistu Vladislovu Gomul- 
ka.

Mokslas,ir menas šiandien vėl 
atsidūrė efektyviausių kovotojų 
prieš žmogaus pavergimą eilėse 
(efektyvesnių už vakarietišką 
baimės politiką!). Jie sprogdina 
sistema iš vidaus — ir yra, prie-

Vakariniam Berlynui rytinė dalis tikrai pavydi, čia, vakarų sąjungininkams stropiai talkinant, 
per karą griuvėsiais paverstas miestas atgavo senąją išvaizdą. Nuotraukoj Kurfuerstendamm 

su garsiuoju Kcmpinski viešbučiu.

•

i • Tretysis Santaros Metraštis 
jau atiduotas spaustuvėn. Met- 
raštyje bendradarbiauja Karolis 
Dranga (Vokietija), Dr. Henri
kas Nagys (Kanada), Vytautas 
Kavolis (Bostonos), Vincas 
Trumpa (Washingtonas), Rita 
Žukaitė (Chicago) ir New Yor
ke veikianti Santaros komisija 
liberalinių grupių santykiams 
studijuoti. Metraštį numatoma 
pailiustruoti santariečių veiklos 
nuotraukomis. Redakcinę komi
siją sudaro Valdas Adamkavi- 
čius, Rita Žukaitė ir Julius 
Šmulkštys.

• Šalia jau antrus metus įvyk
stančios žiemos stovyklos ryti
niuose pakraščiuose, šiemet bu
vo suruošta .stovykla ir viduri- 
niems vakarams. Stovykla pra
ėjo sėkmingai, nežiūrint nedide
lio stovyklautojų skaičiaus (dau
guma buvo atbaidyti baimės, jog 
nebus sniego). Jaukioje kalnie
čių trobelėje, turinčioje, net to
kius civilizacijos "išmislus” kaip 
televiziją ir puikų pečių (ant 
kurio kolegės išbandė savo, tik
rai išskirtinus, kulinarinius ga
bumus), smagiai praėjo laikas 
diskutuojant, pasišokant, klau
santis muzikos ir . . . gydantis 
išsukinėtus sąnarius.

Programoje gyvas diskusijas 
sukėlė Vytauto Kavolio paruošta 
tema "Lietuvio būdas ir liki-l 
mas”. Mėginta žvelgti į A. Jas-j 
mauto straipsnį "Patriotų suki-Į 
limo’Į kritiką Jurgio Lengvenio 
straipsnyje "Patriotų žlugimas! 
arba kaip įrodyti neįrodomus da-| 
Tykus” atspausdintame žurnale 
Santarvė, bet diskusijos nuklydo j 
į žmogaus egzistencijos ir likimo; 
problemą. Vieną vakarą buvo hu
moristiniai pažvelgta į humoris-] 
tinę lietuviu kūrybą perskaitant; 
veik visą Antano Gustaičio kny-

I gą "Anapus teisybes”.
Visas dienų laikas buvo pra

leistas-slidinėjant puikiame Ca- 
'jergfae kalnų rajone ir, atrodo, 
šis sportas galutinai pajungė sto-j 

į vyklautojų širdis. Tikimasi, jog 
tai nepaskutinė proga taip f| a- 
giai paslidinėti. Žiemc>3 stovyklą 
organizavo detroitiškiai Zenonas 
Rekašius ir Jonas šoštakas.

• Santara turi daug nuoširdžių

Ministeris
Dr. Oberlaender 

Vasario 16 d. 
Gimnazijoje

Vasario 16 Gimnazija susilau
kė ministerio Pabėgėlių reika
lams Dr. Oberlaender apsilanky
mo, kuris vykdamas vengrų gim- 
nazijon prie Bruchsal, užsuko ir 
pas mus. Aukštąjį svečią ir Po
nią Oberlaender gimnazijos kie
me pasitiko Krašto Valdybos pir
mininkas J. Bataitis ir Gimna
zijos direktorius Dr. V. Liters
kis.

Tuojau po atvykimo Dr. Ober
laender panoro susipažinti su 
Gimnazijos būkle ir pakvietus jį 
mokytojų kambarin, Kr. Vald. 
pirm. J. Bataitis ir Gimnazijos 
direktorius Dr. V. Literskis pa
darė p. ministeriui gana platų 
informacinį pranešimą. Dr. Ober
laender gyvai domėjosi visais 
Gimnaziją liečiančiais klausi

mais, mokinių ir mokytojų skai
čium, prieauglib klausimu, gim
nazijos programa, taip pat ir fi
nansiniu gimnazijos stoviu.

Po šios, taip sakant, vizito 
darbo dalies, Dr. Oberlaender ir 
Poniai buvo parodytos gimnazi
jas klasės. Po to svečiai buvo pa
kviesti Į Gimnazijos salę, kur jau 
laukė susirinkę dalis mokytojų 
ir visi mokiniai.

Kr. V-bos pirm. J. Bataitis pa
sveikino p. ministerį trumpa 
prakalba, išreikšdamas Lietuvių 
Bendruomenės vardu džiaugsmą, 
kad turima galimybė matyti Fe
deralinės Vyriausybės ministerį 
savo tarpe, supažindinti jį su 
gimnazijos gyvenimu ir išdėsty
ti jam jos nedateklius. J. Batai
tis pažymėjo, kad jis laiko p. Mi
nisterio apsilankymą laimingu 
ženklu ir tikisi, kad Dr. Ober
laender, pamatęs visą savo aki
mis, išvyksiąs iš gimnazijos, 
kaip lietuvių bičulis ir gimnazi
jos užtarėjas.

Ministeris Oberlaender, atsa
kydamas į sveikinimą, išreiškė 
pasitenkinimą matyta tvarka ir 
pažadėjo galimybių ribose remti 
Vasario 16 Gimnazijos reikalus 
bei atsižvelgti į jos nedateklius 
naują biudžetą sudarant. Fede
ralinės Vokietijos Vyriausybės 
biudžetiniai metai baigiasi kovo 
31 d. Be to p. ministeris pažadė
jo padaryti įtakos Badeno-Wuer- 
ttembergo Kraštui, paskatinant 
jį susirūpinti Gimnazijos padėti-

bičiulių, tačiau retas jų prilygsta 
mielam ponui Jonui čėsnai, ku
ris, visomis galimomis progomis, 
paremia santariečių veiklą nau
dingomis sugestijomis, mielu pa
drąsinimo žodžiu ar neprašytu 
finansiniu įnašu. Naujųjų Metų 
proga jis vėl parėmė mus finan
siniai. šindinga mūsų visų pa
dėka.

• Santaros ir Sambūrio Šviesa 
suruoštas tradicinis Naujų Metų 
sutikimas New Yorke praėjo la- mi. P. Ministeris įspėjo, kad ar
ba! įspūdingai. Didelis skaičius' timoje ateityje gimnaziją, grei- 
nevvyorkiečių ir aplinkinių mies-Į čiausia, aplankys keli Bundesta- 
tų svečių maloniai palydėjo se
nuosius metus.

• Bostono ateitininkų sureng
tame informaciniame susirinki
me vyresnių klasių gimnazistams 
apie Santarą kalbėjo Zenonas 
Mereckis. Susirinkimas turėjo 
suteikti žinių apie studijų gali
mybes ir mūsų akademines or
ganizacijas. Bet rengėjų objek
tyvumas pasirodė ribotas. Kai 
kurių kalbėtojų net stengtasi 
pradedančius studentus pakreip
ti į trečiaeiles mokyklas ...

• Chicagoje organizuojasi Jau
nimo Kongresui, kuri įvyks šių 
metų birželio mėnesį, Rengimo 
Komisija. Pirmuose posėdžiuose 
santariečius atstovavo Ramojus 
Vaitys.

■ go atstovai, nes demokratinėje 
santvarkoje tautos atstovai, skir
dami lėšas kuriam nors tikslui, 
nori patys šelpiamąjį pamatyti 
ir su jo nedatekliais susipažinti.

i Toliau, gimnazijos šokėjų gru- 
, pė pademonstravo svečiui savo 

sugebėjimus ir pašoko 3 tauti
nius šokius. Gimnazijos vardu 
aukštam svečiui buvo įteikta 
ranku darbo tautinė juosta.

Džiugu pranešti, kad p. mlnis- 
teris Dr. Oberlaender jau dalinai 
išpildė savo pažadą, nes vos tik 
savaitei nuo apsilankymo pra
ėjus, Kr. Valdyba gavo p. minis
terio raštą, kad Gimnazijos mok
slo priemonėms Pabėgėlių Minis
terija yra paskyriusi DM. 5,000

■ pašalpos.

ięu—-
Nauji naikintojai, kurie pradedami gaminti oro jėgų apsaugai. 
Viršuj naikintojai kyla. Apačioj — tik parašiuto pagalba gali 

numatytoj vietoj sustoti.
■r

KĘSTI
jums išeis pigiau

Clevelande jau yra trūkumas policininkų, gais
rininkų, mokyklos sargų, sanitarijos tarnau
tojų. Ir todėl susidarė padėtis — arba mokestis 
arba dar vienas income tax. Tas mokestis jums " 
ir jūsų šeimai kainuos daug mažiau!

CITIZENS COMMITTEE FOR THE LEVY
Elmer L. Lindseth, Chairman John C. McHannan, Treaaurer
William M. Davy—Thomas E. McDonald—Notma F. Wulff, Vice Chairmea 
604 Hanna Building, Cleveland lb, Ohio MAin 1-047®
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