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Pietų Afrikoje paskelbta 
nepaprastojo meto būklė

Piety Afrikoje, rasinėms 
riaušėms ir masinėms de
ni o n stracijoms gausėjant, 
buvo paskelbta nepaprasto
jo meto būklė. Nuo praeitos 
savaitės parengties būklėje 
laikomoms policijos, kariuo
menės ir karo aviacijos jė
goms papildyti buvo mobi
lizuota 18 pulkų civilinės 
armijos.

Visoje Pietų Afrikoje 
vykdomi masiniai areštai. 
Šalmuoti policininkai ir ar
mijos daliniai, ginkluoti 
šautuvais ir automatais, ap
supo parlamento rūmus, kai 
30,000 afrikiečių pradėjo 
žygiuoti per Capetowną. 
Šarvuoti automobiliai už
blokavo priėjimus prie rū
mų, ir karo aviacijos heli
kopteriai, gabeną palicijos 
stebėtojus, skraidė virš mi
nios. Po susirinkimo vieno
je aikštėje, afrikiečiai ra
miai išsiskirstė.

Pietų Afrikos premjeras 
Dr. Verwoord pareiškė par
lamente, kad situacija esan
ti „visiškoje kontrolėje’’, 
nors vyriausybė dėl gausė
jančių neramumų turėjusi 
imtis „griežtesnės akcijos”. 
Tačiau, „jeigu afrikiečiai 
pradės didesnes riaušes, jų 
veiksmai bus sutikti su di
desne jėga, kad atstačius 
tvarką”.

Į rasinę nesantaiką, kuri 
teriojo Pietų Afriką visą 
jos istorijos laikotarpį, pa
skutinėmis dienomis prasi-

Trumpai iš viso 
pasaulio

♦ BALTIEJI RŪMAI paskelbė 
planus išmokėti apie 10 mil. do
lerių spanguolių augintojams, 
kurie ne dėl savo kaltės turė
jo nuostolių praeitą rudenį, kai 
sveikatos departamentas paskel
bė, jog uogos esančios užkrėstos 
chemikalais, galinčiais sukelti 
vėžį.

♦ KUBOS VYSKUPAI paruošė 
ganytojiškąjį laišką tikintie
siems, kuriame išreiškiamas su
sirūpinimas dėl komunistų infil
tracijos į valdomuosius sluoks
nius.

♦ LENKUOS VYRIAUSYBĖ ap
krovė naujais, papildomais mo
kesčiais katalikų universitetą 
Liubline--vienintelę nevalstybi
nę aukštąją mokyklą už geleži
nės uždangos. 

verždama baisiomis konvul
sijomis, yra įsivėlę 10 mil. 
juodųjų, daugiau kaip 1 
mil. maišyto kraujo gyven
tojų. kurie čia vadinami 
spalvotaisiais, apie 500,000 
azijatų ir 3 milijonai bal
tųjų.

Krašto valdžia yra baltų
jų nacionalistų rankose, ku
rie juodajai rasei neduoda 
pilnų teisių. Vyriausybė dar 
tebepajėgia išlaikyti kont
rolę savo rankose, bet dau
gelis Pietų Afrikos ir gerai 
informuotų užsienio stebė
tojų abejoja, ar ji ilgai be
pajėgsianti.

Neabejotina, kad dabar
tinė Verwoerdo vyriausybė 
išsilaikytų valdžioje jėgos 
pagalba,.bet ji gali prarasti 
investitorių pasitikėjimą, 
kas kraštui reikštų ūkinę 
krizę. Jau antrą savaitę di
desniuose miestuose fabri
kai stovi, afrikiečiams atsi
sakant vykti į darbą.

♦

Pietų Afrikos Unija, nepriklau
somas britų tautų bendruomenės 
narys, apima buvusias Gerosios 
Vilties iškyšulio, Natalio.Trans- 
valijos ir Oranžo kolonijas pie
tiniame Afrikos gale. Jos istori
ja pasižymėjo rasinėmis nesan- 
taikomis per pastaruosius '300 
metų.

Pirmoji nuolatinė baltųjų ko
lonija buvo olandų įsteigta Cape- 
towne 1652 metais, kai jie iš 
ten išvarė hotentotus ir bušme- 
nus. Capetown buvo olandų ko
lonijos centru iki 1814 metų, ka
da jį paėmė britai. Vėliau dau
gumas olandų kilmės kolonistų, 
vadinamieji būrai, išsikėlė ir su
sikūrė Transvalijos, Natalio ir 
Oranžo respublikas. Sumuštuo
sius bantūsus ir zulusus jie su
varė į nedidelius rezervatus ir 
uždraudė jiems įsigyti žemės 
už rezervatų ribų.

Britai perėmė Natalį 1848 me
tais, bet leido Transvalijai ir 
Oranžui išlikti nepriklausomo
mis dar keletą metų. Tačiau bū
rų tarpe buvo stiprus antibritinis 
jausmas, kuris padidėjo aukso ir 
deimantų ieškantiems britų avan
tiūristams užplūdus tas valsty
bes. Ijampa iššaukė vadinamąjį 
būrų karą 1899--1902 metais, ku
rį laimėjo anglai.

1910 metais britai įsteigė Pie
tų Afrikos Uniją, tačiau 
antibritiškosios nuotaikos išliko, 
ir atsirado antibritiškosios par
tijos. Jų žymiausia buvo unijis- 
tai, arba Jungtinė Afrikiečiųpar- 
tija, kuriai vadovavo marš. 
Smuts, vėliau buvęs P. Afrikos 
Unijos premjeras. Nepaisant sa

vo patirties būrų kare, jis buvo 
bendradarbiavimo su britais ša
lininkas, ir ta jo politika metų 
bėgyje atvėsino būrų nuotaikas 
prieš britus.

Po II Pasaulinio karo, kuria
me P. Afrikos Unija dalyvavo 
sąjungininkų pusėje, iškilo na
cionalistų partija, reikalaujanti 
griežtos pirmenybės baltie
siems. 1948 metais laimėjusi rin
kimus, ji įvedė savo programą, 
pasižyminčią griežtais nebaltųjų 
varžymais. Si partija tebevaldo 
P. Afrikos Uniją ir dabar.

Nacionalistų programoje nu
statomi atskiri gyvenamieji plo
tai baltiesiems ir bantusams, 
o taip pat mišraus kraujo va
dinamiems "spalvotiesiems”, 
kurie anksčiau turėjo geresnį 
statusą. Baltiesiems skirtuose 
plotuose nebaltieji gali dirbti, 
bet neturi jokių teisių. Jie turi 
gyventi jiems skirtuose plotuo
se, kur jie gali tvarkyti savo 
vidinius reikalus per vyriausybės 
skirtus valdininkus.

Baltųjų pirmavimas yra nusta
tytas parlamento išleistu įstaty
mu, pagal kurį afrikiečiai ne
gali būti parlamente atstovauja
mi.

Pagrindinė afrikiečių politinė 
organizacija yra Afrikos Tauti
nis Kongresas. Praeitais me
tais, vyriausybei pradėjus vykdy
ti afrikiečių pakėlimą į specia
lias teritorijas, dalis jaunes
nių kongreso narių atskilo ir 
įsteigė karingesnį Panafrikiečių 
kongresą, kuris ir vadovauja da
bartiniams neramumams.

*
Jungtinių Tautų Saugu

mo Taryboje Pietų Afrikos 
delegatas Bernardus G. 
Fourie pasitraukė iš savo 
vietos, atsisėsdamas kitame 
posėdžių salės kampe, kai 
Saugumo Tarybos darbų 
tvarkon buvo įtrauktas Pie
tų Afrikos klausimas. Jis 
pareiškė laukiąs instrukcijų 
iš savo vyriausybės;

Tuniso atstovas buvo įne
šęs pasiūlymą, kad P. Afri
kos atstovas grįžtų prie 
stalo ir patvirtintų arba pa
neigtų debatuose iškeltus 
teigimus, tačiau ta rezoliu
cija nesurinko reikiamos 
balsų daugumos. Posėdis 
atidėtas, neįnešus jokios re
zoliucijos.

P. Afrikos premjeras 
Verwoerden savo kalboje 
krašto parlamentui pareiš
kė, kad Saugumo Tarybos 
diskusijos esančios „kišima
sis į Pietų Afrikos naminius 
reikalus”,.

Demokratų Partijos tautybių atstovų konferencijoje įvykusioje Detroite, Clevelando ALT skyriaus 
pirmininkas Jonas F. Daugėla kalbasi su Atstovų Rūmų pirmininku Sam Rayburn.

AMERIKOS DEMOKRATU PARTIJOS TAUTYBIŲ 
ATSTOVU KONFERENCIJA

Artėjant prezidentiniams rin
kimams, abi didžiosios šio krašto 
partijos, aktyvina savo veikimą 
ir tamprina ryšius su plačiąja 
šio krašto rinkimų mase, kurių 
sprendimu ir laisva valia, 
vieni ar kiti vairuos šio didžiu-

NEPATENKINTI REZULTATAIS
Pesimizmas po Macmillano - 

Eisenhowerio pasitarimų
B r i tani jos premj eras 

Macmillanas po tris dienas 
trukusių pasitarimų su 
prez. Eisenhoweriu grįžo į 
Londoną, tačiau pasitarimų 
rezultatais liko nepatenkin
tos abi pusės. Nors buvo 
pasiekta bendra formulė dėl 
branduolinių ginklų draudi
mo, kuri bus pasiūlyta So- 
vietijai, dideli nuomonių 
skirtumai iškilo kitais klau
simais, ir jie grasina su
skaldyti Vakarų vieningu
mą.

Viena iš didžiųjų proble
mų, paliestų pasitarimuose, 
buvo Vakarų Europos pasi
dalinimas į dvi besivaržan
čias ūkines grupes: šešių 
valstybių Bendrąją Rinką 
ir septynių narių Laisvąją 
Prekybos Sąjungą, šiuo 
klausimu premjero Macmi- 
llano ir prez. Eisenhoįverio 
pažiūros visiškai išsiskyrė.

Pasitarimuose taip pat 
buvo nagrinėta, kaip reikės 
derėtis su rusais gegužės 1G 
p r a s idedančioje viršūnių 
konferencijoje. Buvo sutar
ta, jog reikią ieškoti keliu 
Berlyno krizės atmosferai 
pašalinti. Tačiau JAV pa
reigūnai susidarė įspūdį, 
kad Londonas turįs didesnį 
norą, negu Washingtonas, 
susitarti su sovietais.

Didelio optimizmo nepa
stebima Vakarų valstybių 
sostinėse ir dėl Dovydo sto
vykloje pasiektos formulės 
atominių bandymų uždrau
dimo klausimu. Pirma, so
vietai vargu ar sutiksią su 
toje formulėje numatytu 
„džentelmeni š k u susitari
mu”, t. y. nerašyta sutarti
mi nutraukti mažuosius po-

KAIREJE: Detroito skautai
prie savo paviljono Kaziuko mu
gėje. Iš kairės: T. Mantvydas, 
K. Barčius, K. Brokas, V. Bau- 
kys, A. Ratnikas, V. Rėklys, 
A. Barčius, A. Vaitiekaitis, S. 
Kaunelis ir "Žirgų" skilties glo
bėjas A. Vaitiekaitis.

J. Gaižučio nuotrauka 

lio ir galingo krašto gyvenimą 
ir politiką ateinančius ketverius 
metus.

Kovo 27 d. Detroite, Sheraton- 
Cadilac viešbuty, Demokratų par
tija sukvietė tautybių atstovus 
ir jų įtakingus veikėjus į kon-

žeminius bandymus tik 10 
mėnesių, vietoj sovietų siū
lytų 4 ar 5 metų. Antra, so
vietai, kaip numatoma, prie
šinsis Vakarų siūlomoms 
draudimo kontrolės priemo
nėms.

Ženevoje tikima, kad, jei
gu sovietai ir sutiktų svars
tyti Vakarų pasiūlymą, rei
kėtų mažiausiai penkių mė
nesių atitinkamai sutarčiai 
paruošti. Gegužės vidury 
prasidedanti viršūnių kon
ferencija tą terminą nukel
tų dar toliau, nes jos metu 
„branduolinės derybos” bus 
pertrauktos. Vėliau Jungti
nėse Valstybėse bus vykdo
mi prezidento rinkimai, po 
kurių prasidės „interreg- 
num” laikotarpis, kurio me
tu paprastai nedaroma di
desnio masto sprendimų, 
laukiant naujojo prezidento 
su galbūt nauju politiniu 
kursu.

KARAS TĘSTŲSI TIK 30 DIENŲ
Britų kariniai sluoksniai 

yra Jsitikinę, kad naujas 
karas Europoje, jei jis pra
sidėtų, tesitęstų tik 30 die
nų. ši pažiūra, kuri ligšiol 
nesutapo su NATO sąjun
gininkų gynybos planavi
mais, dabar yra priimta 
Britanijos vyriausybės, ir 
britų gynybos m misteris 
Harold Watkinson ketvirta
dienį prasidėjusioje NATO 
gynybos ministerių konfe
rencijoje pasiūlys ją oficia
liai priimti, sutrumpinant 
busimojo karo pasiruošimus 
iš 3 mėnesių į 30 dienų. Jis 
taip pat prašys šiaurės At
lanto Gynybos Organizaci
ją padidinti mobilizuotinų 
bet kokiai sovietinei atakai 
atremti rezervų karinį pa
ruošimą.

Minimas britų karinių 
pasirengimų planas, žino
mas MC-70 vardu, buvo pa
ruoštas prieš trejus metus. 
Jį ruošusių karinių specia
listų įsitikinimu, karui nu
sitęsti ilgiau, negu 30 die
nų, neleistų branduolinių 

ferenciją. Šią konferenciją ren
gė ir jai vadovavo Centrinio Ko
miteto Tautybių skyrius (Na- 
tionalities Division). Šio Komi
teto pirmininku yra Demokratų 
Partijos Centrinio Komiteto 
vicepirmininkas, Michigano Val
stijos Gubernatorius G. MENNEN 
WILLIAMS. I4 konferenciją buvo 
kviesti tautybių atstovai iš 14 
valstijų. Viso dalyvavo apie 300 
atstovų, kurie atstovavo 8 tauty
bes.

Konferencijos pagrindinis 
tikslas buvo išdirbti pasiūlymus 
Demokratų Partijos rinkiminei 
platformai šiais klausimais: 1) 
Kaip turi būti pakeistas imigra
cijos-natūralizacijos įstatymas, 
2) Kas turi būti daroma, kad 
sustiprinus JAV prestižą ir var
dą kituose kraštuose, ypatingai 
esančiuose už geležinės uždan
gos, 3) Kokia turi būti progra
ma šio krašto ekonominei pagal
bai rusų okupuotiems kraštams 
paremti, 4) Kas turi būti daro
ma, kad sovietai nepralenktų šio 
krašto mokslo ir bendro tautos 
lavinimo srityse ir 5) Kiti pa
siūlymai platformos komisijai, 
liečią pavergtąsias tautas.

Šiems klausimams išdiskutuoti 
ir pasiūlymams patiekti konfe
rencijos dalyviai pasiskirstė į 
atskiras smulkesnes grupes. Ir 
kiekviena grupė patiekė savo pa
siūlymus raštu specialiai eks
pertų komisijai, kuri padarė 
bendras išvadas ir galutinai su
formulavo pasiūlymus.

Diskusijos buvo labai gyvos 
ir jų eigoje buvo iškelta tikrai 

(Tęsinys 8 psl.)

ginklų padaryti nuostoliai, 
kurie priverstų griebtis 
skubios politinės akcijos 
jam nutraukti. Tų svarsty
mų išvadoje reikią žymiai 
labiau sustiprinti šiuo metu 
turimų karinių pajėgų oa- 
ruošimą.

Britai pagrindines savo 
pėstininkų jėgas apmoko 
Vakarų Vokietijoje. Jų 
skaičius dabar siekiąs 50,- 
000, ir jos paruošiamos ge
rai apmokytais profesiniais 
junginiais, kurie ginkluoti 
taktiniais branduoli n i a i s 
ginklais. Sovietinio puolimo 
atveju jie būtų tuoj pat su
stiprinti parašiutininkų bri
gadomis, kurios ruošiamos 
pačioje Anglijoje.

Britų susirūpinimą stip
rinti karinių pajėgų paren
gimą iššaukia silpnas cent
rinis frontas Vakarų Euro
poje. Prancūzijos armija 
yra pririšta Alžire, 12 Va
karų Vokietijos divizijų 
šiuo metu dar nėra baigtos 
formuoti.
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Dirvoje nesenai buvo įdėtas 
projektas Lietuvos pasiuntinybės 
rūmų, kurie turėtų būti stato
mi Brazilijos naujojoje sosti
nėje Brasilia. Kada Lietuvos pa
statas bus baigtas, žinių ne
turim, bet su laiku paaiškės. 
Iš kur tam pastatui bus gauti 
pinigai, taip pat neaišku, ne
bent būtų parduoti dabartiniai 
namai senojoje sostinėje Rio de 
Janeiro. Jei Lietuvos pasiunti
nybė, neturėdama iš ko naujoje 
sostinėje patalpas įsirengti, 
ten nepersikeltų, ji skaitytus! 
likviduota ir, mūsų tautai būtų 
didelis smūgis. Pernai A. L. 
Tautinės Sąjungos seime Detroi
te buvo pravestas tarimas 
paremti Lietuvos pąsiuntinybės 
rūmų statymą naujoje Brazili
jos sostinėje, tačiau tai buvo tik 
moralinė parama, kuri nešildo. 
Niekas daugiau apie tai nepra
bilo.

Šia proga patieksiu platesnių 
žinių apie naują sostinę BRASI
LIA ir apie pačią tą didelę Pie
tų Amerikos valstybę.

Brazilija, pragarsėjęs pasau
lyje kavos auginimo kraštas, turi 
ir aukso kasyklas: ten kasmet, 
iškasama aukso už $50 milijo
nų dolerių, tačiau kraštas tebė
ra ūkiškai atsilikęs. Naujo miesto 
statymui išleidžiami šimtai mili
jonų dolerių sukėlė daug ir pa
sipiktinimų, kad pinigai leidžia
ma ne būtiniausiems reikalams, 
bet prabangai. Tačiau dabartinis 
prezidentas, Juscelino Kubits- 
chek, 1956 metais išrinktas pre
zidentu penkeriems metams, yra 
užsispyręs darbą pravesti iki 
galo. Jam' tektų garbė ir nau
joje sostinėje gyventi, nors dau
giau ir nebūtų išrinktas.

Greta visos eilės valstybinių 
namų, pastatyti dabar ir dar ei
lę metų bus statomi dideliam 
miestui reikalingi pastatai: krau
tuvės, viešbučiai, restoranai, 
biznio įstaigos ir tt. privatiniais 
kapitalais. Taip pat svetimos val
stybės stato ir statys savo am-

Gigantic

Hundreda and Hundreda Of 
Senaational Bargaina! Come 
In and See For Youraelf!

STORE HOURS 
SATURDAY

DOWNTOWN 
9:30 A.M. 

♦o 
5:45 P.M.

Eagle Štampą Add Even More 
To Y our Savinga

BRAZILUOS NAUJOJI SOSTINĖ
K. S. KARPIUS

basadas, ministerijų ir konsulatų 
patalpas, gyvenamus namus val
dininkams, tarnautojams ir dar
bininkams reikalingiems miesto 
operavimui.

70 METŲ SENUMO SUMANYMAS

Naujos sostinės statymo su
manymas jau senas--nuo 1889 
metų. Miestui vieta parinkta 
krašto gilumoje, apie 600 my
lių į šiaurvakarius nuo Rio de

Prezidentūros rūmai naujoje Brazilijos sostinėje.

Janeiro, ir gana aukštai: Bra
silia statoma apie 4,000 pėdų 
aukštumoje virš jūrų paviršiaus. 
Kaip žinios sako, ten jau 1922 
metais buvo padėtas kertinis ak
muo naujai sostinei, bet tik nuo 
šių metų balandžio 21 Brasilia 
taps oficialia Brazilijos vyriau
sybės būstine.

Nauja sostinė atidaro duris di
delės Brazilijos gyventojams į 
krašto gilumą, nors ir tai ne 
taip jau toli, skaitant, kad ta 

šalis nuo Atlanto į vakaruš pla
čiausioje vietoje turi 2,600 my
lių pločio.

TIKISI 700,000 GYVENTOJŲ
Į naują sostinę dedama daug 

vilčių: Sako, miestas per kele
rius metus išaugs iki 500,000 
ar 700,000 gyventojų. Ten perke
liami šimtai tūkstančių valdinin
kų: su jais atvyks ir tūkstančiai 
verslininkų bei kiti tūkstančiai 
svetimų valstybių tarnautojų; 
prie jų prisidės vis naujų ir nau
jų gyventojų, miestui augant.

Naujieji seimo rūmai Brasilia 
mieste yra panašūs į Jungt. Tau
tų rūmus New Yorke, apie 30 
aukštų. Žymus Brazilijos arki- 
tektas Oscar Niemeyer, padėjęs 
paruošti J.T. rūmų projektą, su
projektavo naujos sostinės pasta
tus, tarp jų ir prezidento rūmus, 
kurie pavadinti Aušros Rūmais. 
Viskas ultramoderniško stiliaus.

Rio de Janeiro pasidarė 
perankšta, ten yra vietos milijo
nui gyventojų, o susigrūdę per 

tris milijonus žmonių.
Sao Paulo, lyginamas su ame

rikine Chicaga, kitas perpildytas 
miestas, kaip ir Rio de Janeiro, 
traukia į save viso pasaulio tu
ristus, ir turizmas čia neatslugs 
ir ateityje.

Naujoji sostinė jau dabar pra
deda vilioti svetimų kraštų turis
tus. Į, ten jau skrenda ekskur
sijos, nes tik lėktuvais tuo tarpu 
Brasilią galima pasiekti. Iš nau
jos sostinės skubiai tiesiami mo
derniški vieškeliai automobi
liams: vienas į Sao Paulo--700 
mylių tolumo; antras į Rio de 
Janeiro, ir trečias į Amazonės 
deltos uostą Belem--L346 mylių 
ilgumo. Tuo budu baltieji pradės 
daugiau maišytis tuose krašto 
plotuose, kur iki šiol daugiausia 
tik indėnai prisilaikė.

ATRADO PORTUGALAS 
NAVIGATORIUS

Brazilija turi jau per 64 mi
lijonus gyventojų, nors plotu ne
daug ką mažesnė už JAV(3,288,100 
kvadr. mylių), ir skaitoma 
ketvirta didumu valstybė pa
saulyje.

Iki 1763 metų Brazilijos sos
tinė buvo Bahia, dabar likęs se
nas istorinis miestas su univer
sitetu, senomis bažnyčiomis, 
muziejais, tvirtovėmis.

Brazilija oficialiai portugališ
kai vadinama Estados Unidos de 
Brasil. Braziliją atrado ir įstei
gė ten portugalų koloniją 1500 
metais, praėjus 8 metams po 
Kolumbo kelionės į vakarus, por
tugalas navigatorius Cabral. Vė
liau buvo prijungta daugiau aplin
kinių sričių.

Kai 1807 metais Napoleonas 
įsiveržė Portugalijon, valdovų 
šeima 1808 metais pabėgusi į 
Rio de Janeiro, ten įsteigė Por
tugalijos sostinę. Bet 1815 me
tais Don Pedro I, sukėlęs re
voliuciją, paskelbė Braziliją 
nepriklausoma, ir 1822 metais 
jis buvo išrinktas imperatorium. 
1889 metais revoliucija pašalino 
Dom Pedro II nuo sosto ir įstei
gė respubliką, išsilaikiusią iki 
Šių dienų.

Taip buvo išdavinėjama Amerika

HISSAS REIKALAUJA 75,000 
UŽ GARBES NUPLĖŠIMA

Antrajame slaptame prieš- 
amerikinės veiklos tyrinėjimų 
komisijos posėdyje suvedami 
akistaton Whittaker Chambers ir 
Alger Hiss. Pastarasis iš karto 
labai įžūliai, bet vėliau praran
da nervus ir netiesiogiai patvir
tina keletą faktų, kuriuose buvo 
iškėlęs Whitaker Chambers. Po
sėdį baigdamas, komisijos pir
mininkas paskelbia, kad abu prie
šai dar kartą turės susitikti 
viešoje akistatoje,

FBI konstatuoja...

Ligšiol Chambers komisijai 
pasakojo tik apie tai, kad Hissas 
yra buvęs nariu komunistinės 
celės, kuriai Chambers vadova
vo. Tokioje celėje gali daug kas 
atsitikti, tačiau tas faktas dar 
neduoda pagrindo apkaltinti His- 
są krašto išdavimu.

Chambers sąmoningai nekal
bėjo apie Hisso šnipinėjimą, nes 
jis tikėjo neturįs pakankamai į- 
rodymų. Kad jis 1938 metais 
Hisso duotuosius dokumentus ne
perdavė toliau, o pasidėjo pas 
savo giminaitį Levine, dabar jis 
buvo visiškai užmiršęs.

Ir Hissas nežino, kad tuo me- 
. tu pluoštas dokumentų buvo ne
perduotas. Tiek daug medžiagos 
siunčiant sovietams, jam tai net 
nekrito į akis. Priešingu atveju 
Hissas nebūtų net leidęsis į gin
čus su komisija ir Chambers, 
nes būtų bijojęs, kad tie doku
mentai nebūtų iškelti aikštėn.

Taigi, ligšioliniuose apklau
sinėjimuose tebuvo kalbama tik 
apie jo priklausymą komunistų 
partijai. Tai tebuvo tik netiesio
ginis kaltinimas, nes visiems 
juk žinoma, kad komunistas tar
nauja Sovietijos, o ne savo krašto 
interesams. Ir trečiosios akista
tos metu nekalbama apie nieką 
kitą, tačiau šį kartą išsivysto 
skandalinga scena.

Per tą laiką istorijon įsijungė 
FBI ir patikrino Chamberso iš
keltąsias detales, kiek paskubo
mis buvo galima suspėti. Hissų 
šeimos banko sąskaita,pvz.,aiš
kiai parodė, kad 400 dolerių bu
vo iš banko išimta. Ir automo
bilių nuosavybės dokumentų re
gistracijoje yra aiškūs duome
nys, kad automobilis padovano
tas, tik jį gavo ne George Cros- 
ley, kaip Hissas buvo sakęs, o 
tūlas William Rosen, kuris įstai
goms žinomas, kaip senas ko
munistų partijos valdininkas.

Tačiau ir besišypsąs bei savi
mi pasitikįs Alger Hissas, kuris 
pradžioje linksmai plepėjo su 
senatoriais ir pirmoje akistatoje 
triukšmingai reikalavo Cham- 
bersą viešai pakartoti kalti
nimus, jau virto atsargiu vyru.

Be abejo, Hissas per tą laiką 
pasitarė su eile komunistų ad
vokatų, kurie jam patarė xbet 
kokiomis aplinkybėmis vengti 
tiesiogių ir netiesiogių prisipa
žinimų. Antrą kartą jis jau ne
bekalbės apie rustagę. Prie kiek
vieno sakinio dabar pridės: "... 
kiek atsimenu".

Neįmanoma bylos laimėti
Apklausinėjimų komisijos tar

dymai neįeina į teismo jurisdik
ciją. Po pirmosios akistatos, 
prieš Chambersui išeinant iš sa
lės, Hissas dar kartą jį parei
kalauja savo parodymus pakarto
ti viešai. Tačiau tas jo nebeiš- 
gelbsti. Iš rūmų išeinant niekas 
juo jau nebesidomi. Užtat 
laikraštininkai apspinta Cham- 
bersą, klausinėdami: "Ar kalbė
si viešai?—Ar parašysi mano 
laikraščiui?--Ar aš galiu pagel
bėti?"

Chambersas neturi noro Hissą 
pulti viešai. Jis perdaug mėgsta 
ramybę. Be to, jis nesitiki su
rinksiąs pinigų ilgai kovai teis
muose ir aiškių duomenų Hisso 

išdavystėms įrodyti.
Bet Esther Chambers pagaliau 

savo vyrą įkalba, kad jis pasi
kalbėjime su radijo reporteriu 
pakartotų kaltinimus prieš Hissą. 
Po kelių dienų Chambers gauna 
šaukimą teisman. Buvęs jo drau
gas Alger Hiss už "garbės nu
plėšimą" reikalauja 75,000 do
lerių.

Įžanginiame bylos posėdyje, 
kuris prasideda lapkričio pir
momis dienomis Baltimorėje, 
advokatas užpuola Chambersą:

--Ko vertos tos intymios ži
oruos iš privataus gyvenimo?-- 
šaiposi jis ironiškai.--Man te
reikia tik pasamdyti seklį, ir 
aš galėsiu papasakoti neį
manomiausių dalykų iš žmogaus 
privatinio gyvenimo. Be to, 
tamsta jau daugiau kaip tris mė
nesius glaudžiai bendradarbiauji 
su FBI.

Chamberso advokatas atkerta:
--Ar tuo tamsta nori pasaky

ti, kad mūsų valstybinė saugumo 
policija gamina liudininkus, ska
tindama juos melagingai liudyti?

--Liudininkas Chambers yra 
kiekvienu atveju iš anksto pa
ruoštas, nes kas nors turėjo jam 
įteikti žinias apie Alger Hisso 
privatinį gyvenimą. O kas jas 
įteikė, mes dar surasime.

Hisso advokatas žiūri į Cham
bersą tokiu žvilgsniu, lyg jis 
prieš save matytų nuodingą gy
vatę. Netrukus jis turi savo ran
kon paimti vieną dokumentą, kurį 
neseniai laikė kaltinamasis. De
monstratyviai Hisso advokatas po 
to nosine nusitrina rankas, 
tartum būtų jas susitepęs.

Po įžanginio teismo posėdžio 
Chamberso advokatas pareiškia 
savo ginamajam:

--Ligšiol turimos medžiagos 
nepakanka atremti Hisso kalti
nimui dėl garbės nuplėšimo. Jūs 
turite surasti daugiau įrodymų, 
priešingu atveju nebus įmanoma 
bylą laimėti...

Kur slaptieji dokumentai?,
" Buvęs Time vyresnysis redak
torius, dabar atleistas iš darbo 
ir neturįs pajamų, prislėgtas 
grįžta į savo ūkį Marylande, 
Nusiminęs jis pasakoja savo 
žmonai:

--Hissas kovą veda visomis 
įmanomomis priemonėmis. Jo 
advokatas net iššaukė psichiatrą, 
kuris, be abejo, iškas neįma
nomiausių dalykų: kad aš kartą 
buvau pasigėręs, kad mano bro
lis nusižudė ir tuo būdū aš esu 
paveldėjęs nepilną protą, kad aš 
kažkur kažką melavau...

Esther Chambers bando ra
minti savo vyrą. Tačiau ką reiš
kia žodinė paguoda. Hissas turi 
pinigų, be to, už jo stovi komu
nistinis "aparatas", kurio ištek
liai neriboti.

Nusiminęs sėdi Chambers kė
dėje. Jo mintys grįžta į 1939 
metus, kada jis atsuko nugarą 
komunizmui. Staiga Jis pašoka, 
lyg įgeltas. Jis Juk, paskutinį 
kartą paėmęs dokumentus iš His
so, jų neatidavė sovietinio špio
nažo viršininkui pulkininkui By
kovui! Kur tie dokumentai dabar 
galėtų būti?

Chambers nubėga virtuvėn, pas 
savo žmoną. Tačiau ir Esther 
nieko nežino.

--Apie tai aš girdžiu pirmą 
kartą,--sako ji.

Ir tai tiesa. Tada, nenorėdamas 
jos bereikalingai apkrauti pa
slaptimis, nieko jai nepasakojo.

--Ar tu tikrai nebeatsimeni, 
kam dokumentus atidavei?-- 
klausinėja ji.--Pagalvok tik, gal 
atsiminsi.

(Bus daugiau)

Dirvą pasiūlyk savo 
kaimynui susipažinti

V. RICKUS 
PAINTING-DECORATIG INC.

RESIDENCINIS IR KOMERCINIS DAŽYMAS
Korporacija turi pilnus apdraudimus. įkainavimai ne

mokami. Klijentų patogumui turime taip pat specialistus 
medžio, tinko ir kitiems namų remonto darbams.

Dabar jau yra pats laikas tartis dėl pavasario darbų. 
Telefonuokite: PO 1-6035 

658 E. 162 St., Cleveland, Ohio
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Trys komendantai... (3) RAPOLAS SKIPITIS

Žemaičiai ir lietuviai turime
būti kaip broliai

— Tai kaip dabar bus? 
Ar vėl ruskis mus valdys?

— Kodėl ruskis? Juk jū
sų valdžia Telšiuose dabar 
lietuvių ar žemaičių, tik jau 
ne ruskių. O Kaune jau vi
sa valdžia taip pat lietuvių 
rankose.

— Būtų labai gerai, kad 
valdžia pasiliktų žemaičių 
ir lietuvių rankose. Bet man 
atrodo, kad taip, kaip da
bar yra, neilgai truks. Aną 
dieną mano žentas tyčia bu
vo nuvažiavęs ligi Papilės. 
Ten dainuodami jodinėja 
ruskių kazokai. O Kuršė
nuose, sako, jų kibždėte 
kibžda. Gal kokie penki 
tūkstančiai. Ir ginklų jie tu
ri visokių devynias galybes. 
Tai ką tas mūsų komendan
tas, net ir su Sedos komen
dantu susidėjęs, juk negali 
nė tūkstančio kareivių į mū
šį pasiųsti. O jei kokią sau
jelę pasiųs, tai ruskiai iš
plaus tuos mūsų vaikus ir 
pasiliks čia valdovais.

•— Matai, tamsta, tų rus
kių nėra jau tiek daug, kaip 
manai. O-mūsų kariuomenė 
yra didelė ir stipri. Telšių ir 
Sedos komendantūrų karei
viai tik mažą dalelę mūsų 
kariuomenės tesudaro. Juk 
Rusijos bolševikai dar visai 
neseniai didelę Lietuvos da
lį buvo užėmę. Ir net pas 
jus, į Žemaitiją, buvo atsi- 
grūdę. O dabar mūsų ka
riuomenė jau iš visos Lie
tuvos juos išgrūdo. Kai su 
bolševikais apsidirbs, tai 
ateis lupti šituos, kaip tam
sta sakai — kazokus. Bolše
vikai turi labai didelę Rusi
jos valstybę ir tai prieš mū
sų kariuomenę neatsilaikė. 
O šitie juk ir valstybės ne
turi. Po karo atsirado daug 
valkataujančių rusų ir vo
kiečių karių, jie sudarė ke
lis pulkus ir atsibastė pas 
mus paplėšikauti. Bet mūsų 
valdžia yra' nusistačiusi 
juos iš Lietuvos išvyti. Kai 
mūsų kariuomenė atsuks 
ginklus prieš tuos rusiškus 
ir vokiškus valkatas, tai ir 
jūsų, ir Sedos komendantū
ros kariai, taip pat eis lupti 
tų atsibastėlių. Ir juos taip 
sukuls, kad iš jų tik šlapia 
vieta teliks!

Taip drąsinau žemaitį, 
nors nevisu šimtu procentų 
tikėjau savo žodžiais.

— Kad Dievas duotu, 
kaip tamsta sakai, tai ko 
mums betruktų. Jau mes 
gatavi ir Kauno valdžią pa
laikyti. Juk žemaičiai ir lie
tuviai turime būti kaip bro
liai ... Kad tik taip Dievas 
duotų! — baigė žemaitis su
dėjęs rankas lyg maldai.

— O kaip jūsų komen
dantas tvarkosi, ar 
skriaudžia žmonių? — 
klausiau žemaičio.

ne
pa

pa-— Kaip Čia tamstai 
sakius. Juk reikia suprasti 
jo vietą. Jei visiems bus ge
ras ir švelnus, tai kas jo 
klausys. Prie šono turi pri
sikabinęs bizūną, bet, kad 
jis luptų žmones, to negali
ma sakyti. Kaip pagauna 
kokį vagį ar plėšiką, tai, sa
ko, tuo bizūnu smarkiai su- 
šeriąs, bet, kad gerus žmo
nes luptų, to neteko girdė
ti. Ir kareiviui kartais už
drožia, jei šis neklauso ar 
ką blogo padaro. Bet dėlto 
kareiviai labai nesiskun
džia. Mano brolio sūnus irgi 
yra komendantūros karei
vis. Jis komendantą labai 
giria. Puikus esąs žmogus, 
kareiviams kaip tėvas.

Jau čia pat buvo dvylik
ta valanda. Atsisveikinau 
su mielu žemaičiu ir nuėjau 
į komendantūrą. Komen
dantas savo kabinete ir už
kandžių buvo paruošęs.

— žinau, kad negeri, tai

stikliuko ir nepasirūpinau, 
— teisinosi komendantas.

— Nors nebesu toks 
griežtas blaivininkas, koks 
buvau moksleiviu būdamas, 
bet labai gerai, kad alkoho
linių gėrimų šiaja proga vi- giausia iš dvarininkų. Pyk- 
sai nėra. Dabar nelaikąs 
girkšnoti ir visai netinka 
tai daryti komendantūroj.

Susėdom už stalo. Užkan-

R. Skipitis tarp lietuvių choristų, kuriuos jis buvo suorganiza
vęs karo metu Berlyne, su chorvedžiu Naku, po koncerto Humboldto 
salėje. Pagal nacių potvarkius salėje turėjo kaboti, šalia lietuvių 
vėlaivos,ir nacių vėliava su svastika ir Hitlerio portretas.

džiaudami prisiminėm rusų 
priespaudos laikus ir džiau
gėmės, kad sulaukėm savos 
n e p riklausomos valstybės. 
Dėl savo tarnybos B. Zales
kis taip kalbėjo:

— žinai, Skipiti, visai ne
sigailiu atvykęs į Telšius 
komendanto pareigoms, ži
noma, būna nemalonumų ir 
Įvairių sunkumų, bet man 
labai patinka tie žemaitu
kai kareiviai. Geri vyrai ir 
drąsūs. Pastatau, sakysim, 
sargybas Tryškių bare, kad 
bermontininkai nesivalkio- 
tų mūsų apylinkėj po kai
mus plėšikauti, žiūrėk, ma
no kareiviukai ir parsiveda 
vieną kitą bermontininką į 
nelaisvę paėmę.

— Tai ką darote su tais 
belaisviais?

— Jie privalo mums pa
tarnauti : valo kareivines, 
tvarko arklides, šeria ark
lius ir kitus darbus atlieka. 
Už tai gauna pavalgyti ir 
neponišką guolį uždaroj ir 
saugojamoj patalpoj.

Po užkandžio komendan
tas pakvietė mane apžiūrėti 
kareivines. Kareivinėse bu
vo pavyzdinga švara ir 
tvarka. Išvietės buvo tokios 
švarios, kad joks sanitari
jos inspektorius ne mažiau
sio priekaišto nebūtų galė
jęs padaryti, čia radome 
tris belaisvius ir du savo 
kareivius. Komend a n t a s 
kreipėsi į dežuruojantį ka
reivį :

— Petreiki, kas jūsų iš
vietes taip švariai išvalo?

— Bermontininkai belais
viai, pone komendante — 
patenkintai atsako kareivis.

— Terškit vyrai kiek tik 
jums patinka, užteks ber
montininkų jūsų kareivi
nėms ir išvietėms išvalyti, 
— kalbėjo komendantas, 
gerai suprasdamas, kad tuo 
posakiu paglostė mūsų ka
reivių ambiciją, čia stovė
jusieji kareiviukai paten
kintai šypsojosi.

Iš kareivinių nuėjome 
apžiūrėti arklidžių. Arklių 
tikro skaičiaus nebeatsime
nu, bet iš pasilikusio atmin
ty vaizdo galiu pasakyti, 
kad jų buvo kelios dešim
tys. Ir arklidėse buvo šva
ru. Arkliai buvo gerai 
riami, gal net perdaug 
vo nupenėti.

— Iš kur jūs imate

še- 
bu-

pa-

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti Dirvą. 

saro tokį būrį arklių taip 
gerai šerti? — paklausiau 
komendanto.

— O kam būtų dvarinin
kai. Imame šiek tiek ir iš 
kaimų ūkininkų, bet dau- 

sta, žinoma, jie už tas rek
vizicijas, bet jų netenka 
gailėtis, nes didžioji jų dau
guma bevelytų, kad Telšiai

DkauGĄSj re

s

Pirmųjų skyrių turinys
Į senatorius išrinktas draugas Peppone gavo užda

vinį parinkti ir Sovietijon palydėti dešimtį patikimų par
tiečių. Don -Camillo, grasindamas-iškelti aikštėn jo slaptą 
praturtėjimą ir įsivėlimą į skandalingą eferą, prievarta 
įsiskverbia į keliaujančių tarpą spaustuvininko Tarocci 
Camillo vardu. Kelionės metu jis užsiima tokiomis super- 
komunistinėmis agitacijomis, kad draugas Rondella ne
tenka pusiausvyros, sudrasko partijos nario liudijimą ir 
išsiunčiamas atgal į Italiją. Kitą dieną universalinės pre
kybos krautuvėje pamatęs, kad genujietis Bacciga įvykdė 
nelegalios prekybos veiksmą, organizuoja formalų parti
jos vienetą kaltininkui nubausti.

Tuoj pat buvo sušauktas de
vyniukės steigiamasis susirin
kimas--o tai buvo gana lengva, 
nes visi sėdėjo prie to paties 
stalo--ir pagal partijos statuto 28 
straipsnį eita prie celės vadovy
bės rinkimų. Politiniu sekreto
rium buvo išrinktas draugas Ta- 
rocci Camillo, organizacinių 
sekretoriumi draugas NanniSca- 
moggia, o iždininku tapo draugas 
Perato Vittorio.

Tik kartu su kitais pakėlęs 
stiklą už naujosios tarpplaneti- 
nės celės vadovybę, Peppone su
sivokė, kad celės šefu tapo Don 
Camillo. Jis net užspringo be- 
gerdamas.

--Draugai,--iškilmingu balsu 
prabilo Don Camillo,-- aš dėko
ju jums už parodytą pasitikėji
mą ir pasižadu daryti visą, kad 
tapčiau to pasitikėjimo vertas. 
Todėl siūlau celei tuoj pat pra
dėti savo veiklą. Ar turi kas 
pasiūlymų?

Niekas neturėjo pasiūlymų.
--Tada aš padarysiu vieną,— 

pasakė Don Camillo, o Peppone 
pajuto neapsakomą kančią.

--Draugai,--pareiškė Don Ca
millo,--komunistas, kuris bijo 
tiesos, nėra joks komunistas. 
Partija auklėja draugus griež
tumui prieš nepakankamumą, 
sveikam nepasitenkinimui pa
siektais rezultatais. Partijos na
rys, kuris nepajėgia į dalykus 
pažvelgti kritišku žvilgsniu, ku
ris iš savęs ir kitų nereikalau
ja paties aukščiausio laipsnio, 
negali būti pavyzdžiu tiems, ku
rie nėra partijos nariai; jis nė
ra įtikinantis kelrodis. Draugai, 
partijos statuto devintasis 
straipsnis numato, konstatuoja 
ir nustato, kad narys turi vesti 
"švarų, pavyzdingą privatinį gy
venimą". DraugeBacciga, ar pri
sipažįsti, kad šiandien valsty
binėje krautuvėje pirkai kailinę 
peleriną?

Berlyno Lietuvių Draugija 1941 m. suruošė Humboldto salėje Vasario 16 minėjimą. Nuotraukoje pre
zidiumas: R. Skipitis, K. Škirpa, E. Galvanauskas, J. Vailokaitis, P. Karvelis ir J. Degsnys.

priklausytų ne Kaunui, bet 
Varšuvai. Esu ūkininko vai
kas, labai mėgstu arklius. 
Kiekvienas arklys turi savo 
vardą ir pašauktas ateina, 
— aiškino komendantas.

Keletas arklių laisvai 
vaikštinėjo arti arklidžių. 
B. Zaleskis vieną pašaukė 
jo vardu ir tas atėjo. Pas
kui pašaukė kitą, — ir ki
tas atėjo. Arkliai buvo glos
tomi ir šukuojami, todėl 
buvo nepaprastai jaukūs.

Penktą valandą komen
dantas parodė man savo ka
reivius. Pirmiausiai jie pro 
mus pražygiavo, o paskui 
buvo išrikuoti vienoj ilgoj 
eilėj. Ir komendantas pri
statė mane, kaip labai aukš
tą pareigūną iš Kauno. Po 
to buvo komanda „laisvai”. 
Dabar prasidėjo savotiškas
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Draugą Baccigą ištiko nejauki 
nuotaika.

--Taip,--sumikčiojo jis po 
trumpos pertraukos.—Bet drau
gas Oregovas mums leido pirktis, 
kiek širdis geidžia.

--Teisingai. Bet ar tu prisi
pažįsti, kad už kailinę peleriną 
mokėjai ne pinigais, o nailoni
nėms moteriškomis kojinėmis,

Draugas Bacciga žvalgėsi išplėstomis akimis...

kurtas tu įsivežei iš Italijos? 
Nes jei tu neprisipažinsi, tai 
liksi melagiu. O jei tu prisi
pažinsi—tai juodosios rinkos 
spekuliantu, kuris elgiasi prieš 
sovietų ūkinės vadovybės planus 
ir dėlto laikytinas sabotažninku. 
Nei vienu iš tų atvejų tavo pri
vatinio gyvenimo negalima pa
vadinti švariu ir pavyzdingu. Tai 
štai, ką aš norėjau iškelti. Ce
lės susirinkimas dabar išklau
sys tavo pasiteisinimo.

Draugas Bacciga išplėstomis 
akimis žvalgėsi aplinkui ir gaudė 
žodžius. Draugė Nadia Petrovna 
sąžiningai informavo draugą ko
misarą apie įvykius tarpplane- 
tinėje celėje. Bacciga pagaliau 
išstenėjo keletą pasiteisinimo 

komendanto pasikalbėjimas 
au kareiviais. Komendantas 
pavarde pašaukia kurį nors 
kareivį. Kareivis žengia 
vieną žingsnį pirmyn, susto
ja ir išsitempęs sako: 
„Klausau, pone vade!” Ko
mendantas stato kareiviui 
klausimus, ką jie darytų, 
jei sutiktų besivalkiojant 
vieną bermontininką arba 
daugiau, arba jei bermon
tininkai imtų šaudyti ir 
pan. Kareivis stengiasi at
sakyti aiškiai, ką jis tokiais 
atvejais darytų.

Prie manęs taip apklau- 
sinėjo gal kokius penkis ka
reivius. Paskui komendan
tas aiškino, kurie kareivių 
sumanymai buvo geri ir 
kurie netikę. Už gerus su
manymus komendantas ne
sigailėjo kareiviams pagy-

žodžių, bet jie darė menką įspū
dį, atsižvelgiant į aplinkybę, kad 
prekės buvo įvežtos kontrabandos 
keliu, apeinant sovietų muitinę, 
kad spekuliuota juodojoje rinkoje, 
pakenkta sovietiniam ūkiui ir pik
tam panaudotas sovietinių draugų 
pasitikėjimas. Draugo celės ko
misaro, kuris atrodė panašus į 
Robespierą, išprovokuotas, drau
gas Bacciga buvo iššauktas di
delei, nemaloniai savikritikai.

--Džiugu, kad tu savo klaidą 
garbingai prisipažįsti ir supran
ti jos pasėkas,—pasakė Don Ca
millo,--tačiau to neužtenka. Aš 
prašau draugą senatorių Botazzi 
paskelbti partijos pažiūrą.

Peppone atsistojo, niūriai nu
siteikęs.

--Partija,--prabilo jis,--iš 
visų narių laukia, kad jie savo 
asmeniniu elgesiu duotų pavyzdį 
ir kitiems. Partija negali likti 
abejinga komunistui, kuris ne
vertu elgesiu kompromituoja ir 
morališkai diskredituoja jos var
dą. Komunistas, kuris seka 
marksizmo-leninizmo principus, 
savo asmeninį gyvenimą glau
džiai susieja su partine veikla, 
savo troškimus--su partijos 
troškimais. Tikras komunis
tas pasižymi kuklumu ir 
abejingumu nereikalingiems 
dalykams. Partijos organiza
cijos atlieka auklėjimąjį 
darbą ir peikia tuos komunistus, 
kurie perdidelį dėmesį nukreipia

1 savo asmeninę gerovę, apsi
traukdami buržujiškumo pelė
siais.

Taip kalbėjo Peppone, ir tą 
atmintinai išmoktą citatą perda
vė taip sklandžiai ir nesuklup
damas, kad draugas Oregovas 
vėl j jį su pasitenkinimu pažvel
gė, antrąjį kartą jam nusišyp
sodamas.

--Savikritika nepanaikina nu
sikaltimo,—toliau tęsė Don Ca
millo.— Net kunigai, kurie yra 
įsikūnijusi veidmainystė ir ne
ištikimybė, iš atgailojančio nu
sikaltėlio, išpažįstančio vagystę, 
reikalauja atgal grąžinti pavogtus 
daiktus.

Peppone, putodamas iš pykčio, 
pašoko ant kojų. 

rimo. Mačiau, kad toks 
klausinėjimas ir leidimas 
pasakyti savo sumanymus, 
kareiviams labai patiko. 
Kas turėjo kokį sumanymą, 
nors ir nepaklaustas, galė
jo prašyti leidimo jo išklau
syti.

Čia turiu pasakyti, kad 
B. Zaleskis pirmame pasau
liniame kare buvo rusų ar
mijoje ir kariavo turkų 
fronte, Užkaukazy. Jis man 
pasakojo, kad jam tekę ne 
sykį susidurti su kurdais, 
kariavusiais turkų pusėj. 
Jie nepaprastai gabiai mo
kėdavę pulti iš pasalų. Iš 
kurdų pasimokęs, norįs to 
paties pamokyti ir mūsų 
vyrus žemaičius, kurie drą
sa ir sumanumu nė kiek 
neatsilieka nuo kurdų.

.(Bus daugiau).

--Drauge, tu nepažįsti il
gaskverniui Jie dalinasi su va
gimis taip!

--Aš kalbėjau tik teoretiškai, 
—pasakė Don Camillo.--Tai, ką 
draugas Bacciga nelegaliai įsi
gijo,, taip pat reikia laikyti pa
vogtu daiktu.

Celės susirinkimas apkalbėjo 
svarstomą dalyką iš visų pusių, 
paskui draugas Scamoggia padarė 
įdomų pasiūlymą:

—Pavogtas daiktas turi būti 
grąžintas Sovietų Sąjungai.Pui
ku. Taigi, draugas Bacciga turi 
kailinę peleriną paprastai per
leisti draugei Petrovnai, ir bu- 
puikiausia tvarka.

Tuoj kilo gyvos diskusijos, ku
rias draugė Petrovna pasiskubino 
užslopinti.

--Aš dėkoju už malonų pa
siūlymą, kuris vis dėlto labai 
dvelkia aukščiau minėtais bur
žujiškumo pelėsiais. Aš prieš 
minutę draugui Oregovui pasa
kiau, kad jūs pasiūlėte kailine 
pelerina pagerbti jo žmoną Sonią; 
turėjau galvoje tą audinės (min- 
kos) kailiuką, kurį draugas 
Bacciga tik tuo tikslu irnupirkęs.

Tai buvo puikus sprendimas, 
ir celės susirinkimas džiaugs
mingai jam pritarė. Draugas Ba
cciga turėjo atnešti iš kambario 
audinės kailio peleriną, ir drau
gas Peppone ją tarpplanetinės 
celės "Nikita Chruščiovas" var
du perdavė draugui Oregovui.

Detalės su nailono kojinėmis 
liko visuotinėje užmirštyje, tik 
Bacciga negalėjo jų išstumti iŠ 
atminties.

Kai Don Camillo prieš posė
džio pabaigą pasiūlė nusikaltusį 
draugą šešiems mėnesiams iš
mesti iš partijos, pastarasis 

sviedė į jį pilną pasišlykštėjimo 
žvilgsnį.

Laiptuose, pakeliui į kamba
rius, Bacciga priartėjo prie Don 
Camillo ir pašnibždėjo:

--Drauge, komunistų partijoje 
vieno iš mūsų perdaug.

--Jei taip, tai geriau, kad pa
sišalintų neištikimasis,—atsa
kė jam Don Camillo.

Prieš užgesindamas šviesą, 
Don Camillo išsitraukė iš ki
šenės užrašų knygelę ir įrašė: 
"Nr. 2—Morališkai likviduotas 
draugas Bacciga."

Peppone pasirėmė lovoje, iš
traukė iš jo rankų knygelę, per
skaitė, kas įrašyta ir metė at
gal.

—Sekantį įrašą formuluok: 
"Nr. 3--Pasirašiusį likvidavo 
Peppone,"

Don Camillo nukreipė į jį sa
vimi pasitikintį žvilgsnį:

- - Drauge, - -pasakė jis, —tu 
užmiršti, kad kalbi su vadovau
jančiu partijos nariu. O vado
vaujantį komunistų partijos na
rį likviduoti nėra taip lengva.

--Tai mažai pažįsti komunis
tų partiją I—pašaipiai atkirto 
Peppone, pakišdamas galvą po 
antklode.

(Bus daugiau)
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Mums nepatinka, bet 
patys darome

Dar gyvendami Lietuvoje bardavomės ir susiraukę 
žiūrėdavom, kada kitataučiai kraipydavo mūsų miestų 
vardus: Kauną rašydavo Kovno ar Kauen, Vilnių — Wilno 
ar kitaip, Vilkaviškį — Vilkomir ar Wilkowischken ir 
panašiai. O džiaugdavomės, kada, skaitydami kitų kraštų 
laikraščius, ten rasdavome labai teisingai parašytą: Kau
nas, Vilnius, Šiauliai. O ką jau kalbėti, jei ten buvo rašo
ma ne Memel, bet Klaipėda.

Ir dabar, gyvendami svetimuose kraštuose, tokio 
nepasitenkinimo nesam praradę. Jei kur pamatom iškrai
pytus Lietuvos miestų vardus, reiškiam tą patį nusiste
bėjimą: kaip gali taip daryti! Raukomės, matydami iš
kraipytus mūsų vardus ir pavardes. Kai kada dėl tokio 
iškraipymo net neatpažįstame, ar rašoma apie lietuvius 
ar kitataučius. O sužinoję, kad ten tikrai buvo lietuviškos 
pavardės, stebimės, kodėl jie taip negražiai elgiasi.

Tai taip atrodo, kada mes žiūrime, ką kiti daro. Bet 
kartą reikia rimčiau pasižiūrėti, kaip mes patys elgia
mės. O elgiamės, reikia prisipažinti, tikrai nekaip. Jei 
amerikiečiai atidžiau pasektų mūsų laikraščius, jie tikrai 
už galvos susiimtų. Jie neatpažintų nei savo valstijų, nei 
savo miestų.

štai, kad ir tas pats Cleveland miesto rašymas. Net 
mūsų kai kurie rimtesni kalbininkai rašo Klevelandas. 
O vienas, lietuvių kalbos mokytojas, kur tik gali, būtinai 
nori prakišti Klyvelandas.

Negeriau ir su Chicago miesto rašymu. Vieni rašo 
Čikaga, kiti čikago, dar kiti kitaip. Maišomės, rašydami 
Brooklyn, Toronto, Pittsburgh. Kitaip kalbant, sauva
liaujame kiek tik kuris norime ir išmanome. Kiekvienam 
lietuviškam laikraštyje tie miestai vis kitaip parašyti. Ir 
pykdami, kad kiti mūsų miestų vardus kraipo, patys nė 
nemirktelėdami kasdien tokias nuodėmes kartojame.

Bet tokias nuodėmes ne mes vieni darome. Gerai ži
nau, kad jas dar ryškiau pildo mūsų kaimynai latviai. 
Vieną kartą, atnešus spausdinti latvišką atvirutę, latvio 
visuomenininko paklausiau, ką reiškia latviškas žodis 
Klivlandė. Jis nusišypsojo ir norėjo pasijuokti iš mano 
nesiorientavimo, o juk esąs tas pats Cleveland. Bet kai 
jo paklausiau, ar jam patiktų, kad Latvijos sostinė Riga 
taip būtų iškraipyta, jis ne tik nebesijuokė, bet surim
tėjęs ėmė aiškinti, kad ir latviai ne visada taip kraipo.

Atrodo, kad tikrai reikėtų pasitaisyti. Reiktų neda
ryti tai, kas mums patiems labai nemalonu. Bet pasitai
syti visiems, be kalbininkų pagalbos', vargu galima. Tiek 
jau prisipainiojom, rašydami svetimus miestus ir nelie
tuviškas pavardes, kad net patiems nebejauku. Ypač, kada 
tuos vardus dar pradedam taikyti lietuviškiems links
niams. O ką jau kalbėti apie bandymą *juoš sulietuvinti.

Konkursinė nuotrauka Nr.55

GERAI, KAD RŪPINATĖS 
JAUNIMU

Skaičiau Dirvoje jūsų paskelb
tą jauniesiems menininkams kon
kursą. Gerai darote, kad ieško
te gabių dainininkų, smuikinin
kų, baleto šokėjų. Ir premijos 
nemažos, nors man sunku susi
gaudyti, negi tiek pinigų surinksi
te iš konkursinio koncerto? Grei
čiausia, kad ne.

Bet jeigu tiek skiriate, tai, 
aišku, kad arba juos turite, ar
ba numatę gauti. Galvoju, kad 
tokį jūsų darbą paremia koks 
nors mecenatas ar keli mece
natai. Būtų žingeidu žinoti, kas 
tie geri žmonės ar toliau pra- 
matančios organizacijos? Juk 
mes, taip dažnai skaitydami, kad 
vyresnieji turi visaip remti mū
sų jaunimą, dažnai tos paramos 
visiškai nematom. O čia tai jau 
aišku. Ir jau ne pirmi metai, 
kada ne tik skatinat jaunimą ver
žtis pirmyn, bet ir su labai realia 
parama ateinat jam padėti.

Virginija Petrokaitė, 
m.

RED. PASTABA. Aišku, kad 
be mecenatų, tokius konkursus, 
kur vien premijoms reikia išda
linti ' tūkstantį dolerių, neįma
noma surengti. Tokių mecenatų 
turėjome praėjusiais metais, jų
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turime ir šiais metais. Kas jie, 
kas taip gražiai remia mūsų jau
nimo menines pastangas, tikrai 
skaitytojai sužinos, kada tos pre
mijos bus įteikiamos.

J. PREIBYS, Dirvos skaityto
jas iš Detroito, rašo: "Dirva da
bar yra pats geriausias lietuviš
kas laikraštis. Mėgstu Railą, 
Alantą, taip pat karo nuotykius, 
su jo didvyriais, špionažo is
torijas. Sėkmės jums!"

*
V. MINCEVIČIUS, Dirvos skai

tytojas iš Toronto, rašo: "Dirva 
savo turiniu, su iliustracijomis, 
mano nuomone, yra vienintelis 
laikraštis išeivijoje. Žinoma, aš 
asmeniškai nemėgstu perdaug 
polemikos. Ir gerai, kad Dirvoje 
jos mažai."

♦

ALGIRDAS SPERAUSKAS, 
Dirvos skaitytojas iš New Yorko, 
rašo: "Dirvą mielai skaitau ir 
džiaugiuos jos gražia išvaizda bei 
vertingais straipsniais".

Dirvą pasiūlyk savo 
kaimynui susipažinti

ATVIRAS LAIŠKAS IŠ CHICAGOS I MONTEVIDEO
Prezidento Eisenhowerio vieš

nagė Pietų Amerikos valstybėse 
buvo įšaukusi tam tikro bruzdesio 
antiamer iki etiškai nuteiktos te
nykštės visuomenės tarpe. 
Ta proga daugiausiai pasireiškė 
studijuojantis jaunimas, paveik
tas ne kieno kito, o tik raudo
nosios Maskvos agentų. O jų 
ten jau spėjo privisti visos de
vynios galybės. Jų vienas iš 
didžiausių tikslų ir yra kova prieš 
bent kokią Jungtinių Amerikos 
Valstybių įtaką Pietų Ameri
kos kraštuose.

Prezidentui Eisenhoweriui 
lankantis Urugvajaus sostinėje 
Montevideo, studentija buvo 
kurstoma išeiti į gatves ir pa
reikšti protestą. Didesnio prita
rimo agentai nesulaukė. Tačiau 
demonstracijų būta ir jos nema
loniai sudrumstė prez. Eisen- 
howerio draugiško vizito nuotai
ką.

Montevideo studentų sukeltas 
triukšmas komentuotas viso pa
saulio, neišskiriant ir J.A.V., 
spaudoje. Gautomis iš Montevi
deo žiniomis, vietinė visuome
nė gyvai reagavo ir veik be iš
imties studentijos išsišokimą pa
smerkė. Kartu patirta, kad sosti
nės ir provincijos laikraščiai 
tuo reikalu daug rašė ir talpi
no įvairių asmenųnepritarenčius 
pasisakymus.

Įdomiausia gal bus, kad gana 
plačiai nuskambėjo radijo ban
gomis bei pasirodė spaudos pus

Tokius viščiukus ji pirmą kartą mato...

BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People
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lapiuose vieno atviro laiško tu
rinys, skubomis parašytas ir iš 
Chicagos pasiųstas į Montevideo. 
Štai to laiško turinys: 
Miela studentija,

Lygiai prieš 7 mėnesius stu
dentų lietuvių-amerikiečių krep
šinio rinktinė turėjo labai malo
nią progą lankytis Jūsų puikia
me krašte ir žavingame Monte
video mieste. Mūsų trumpo vizi
to metu suėjome su Jūsų aukš
tais vyriausybės ir sporto insti
tucijų pareigūnais. Pažinome Jū
sų nepamirštamus sportininkus, 
pamilome Jūsų kultūringą visuo
menę. Jūsų objektyvi spauda 
mums paliko gražiausius prisi
minimus.

Grįžome namo su neišdildo
mais Įspūdžiais apie Urugvajų, 
jo puikų jaunimą ir žmones. Vi
sur, kur galėjome, ar tai per 
spaudą, radiją ar susirinkimuo
se, pasakojome apie Jus ir sta
tėme pavyzdžiu kitiems. Paliko
te mums gilų įspūdį, kaip tauta, 
gerbianti žmogų, įsitikinimus ir 
mylinti tvarką.

Šią savaitę buvome nustebin
ti, skaitant laikraščius ir žiū
rint į nuotraukas, kur ant Jūsų 
gražaus architektūros fakulteto 
pastato matėme šūkaujančius 
studentus. Matėme studentus, ko
vojančius gatvėse su policija. Ir 
tai vyko todėl, kad Jums drau
giškas Amerikos prezidentas pa
darė mandagumo vizitą. Skaitė
me Jūsų šūkius, kuriuose apšau

kiate J.A.V-bes imerialistais ir 
t.t.

Nežinome tikrųjų priežasčių, 
kas Jus galėjo priversti imtis 
šio žygio. Mes puikiai žinome, 
kad gyvenime yra nuomonių skir
tumo. Bet taip pat žinome, kad 
nesutarimai niekad nėra išspren
džiami nemandagiais, nekultū
ringais išsišokimais. Tokiems 
darbams, kaip kelti netvarką, ga
lima patraukti tik žemos kultū
ros ir žemų polinkių žmones, 
bet ne kultūringos tautos atsto
vus. Juk jeigu studentija ir tu
rėjo nuomonių skirtumo su Ame
rikos prezidentu ar net visa tauta, 
ar nebūtų buvę gražiau Jūsų de
legacijai patiekti savo samprota
vimus memorandumo formoje ar 
net gavus audienciją pas vizituo
jantį prezidentą ir savo proble
mas mandagiai jam išdėstyti. Gal 
net sprendimas būtų rastas Jū
sų problemoms. O ko gi dabar 
pasiekta? Mes ir dabar nežino
me Jūsų problemų. Tačiau mora
linės žalos Urugvajui padaryta 
daug, nes viso pasaulio akyse 
nukentėjo kultūringos valstybės 
prestižas, kuriuo galėjote ir ga
lite didžiuotis.

Mums šis incidentas atrodo, 
kad tai tikrųjų imperialistų dar
bas, kurie nuo 1939 metų užgro
bė ir naikina nepriklausomas tau
tas. Lietuva, Latvija, Estija, 
Lenkija, Vengrija, Rumunija, 
Bulgarija, Albanija, Rytų Vo
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kietija, tai valstybės, netekusios 
laisvės, bet niekad jos neatsi
sakiusios. Dieve, apsaugok Jūsų 
puikų Urugvajų nuo šitos komu
nistinės grėsmės, nes tuomet 
ne tik neteksite laisvės, bet kiek 
tūkstančių geriausių Jūsų 
patriotų žus kalėjimų rūsiuose.

Šiuo savo laišku nenorime nie
ko pasmerkti, nes tikime, kad 
neatsakingas elementas Jums no
rėjo pakenkti ir kad jiems nepri
tariate.

Mes ir Šiandien tikime, kad tu
rėdami progos, vėl aplankysime 
Jus ir susitiksime sporto aikš
tėje, rasime Jumyse dar geres
nius draugus nei tada palikome. 
Tad priimkite mūsų draugiškumo 
jausmus ir užtikrinimą, kad mes 
visi esame prieš tikrąjį imperia
lizmą ir mumyse Jūs turite tik
rus ir Jus gerbiančius draugus 
bendroje kovoje už laisvo žmo
gaus ir tautų teises.

Po šiuo atviru laišku pasira
šė V. ADAMKAVIČIUS, lietuvių 
krepšinio rinktinės vadovas. 
Laiškas buvo pasiųstas
Lietuvos pasiuntinybės adresu 
į Montevideo. Iš pasiuntinybės jau 
gautas ir atsakymas. Jame dė
kojama už skubų reagavimą ir 
pranešama, kad laiško turinys 
išsamiai komentuotas vietinių ir 
užsienio žinių komentatorių radi
jo programose ir spaudos pusla
piuose. Vadinasi, tikslas pa
siektas ir Lietuvos vardas bei 
mūsų nuomonė vėl plačiai pa
skleista.

P. Ptr.

-
L
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Skyrius pasirodo periodiškai, susirinkus pakankamam tulžies kiekiui

Redaguoja: TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGIJA **♦

Prima Aprilis
Šiandien^ atrodo, jau visi pakankamai įsisąmoninom ir savo 

išgarsėjusiais veiksmais įrodėm, kad Prima Aprilis yra mums 
daug svarbesnė diena, negu Vasario 16. Vasario šešioliktąją mes 
jau beveik nenorom paminim tik vieną istorinį įvykį, kai tuo tarpu 
į Prima Aprilis sutelpa tiesiog šimtai istorinių ir dar ne visai 
istorinių faktų. Trumpai tariant, tai visų mūsų neišsipildžiusių 
troškimų ir išsipildžiusių apgavysčių diena.

Štai, pirmą kartą užplūdus Lietuvą bolševikams, daug padorių 
patriotų tvirtai tikėjo, kad galima būti geru komunistu, drauge 
būnant tokiu pat geru liaudininku, socialdemokratu, krikščioniu 
demokratu ar kuriuo nors kitu politiniu brostvininku. Kai kieno tas 
tikėjimas buvo toks šviesus, kad visai apspigino toli matančias 
akis, ir tik kalėjimo tamsoje pavyko susigraibyti, jog visa tai 
tik Prima Aprilis išdaiga.

Vėliau tų mus pamokančių Prima Aprilis jau pasitaikydavo 
vis dažniau, kol jie šiandien virto visuotina švente.

Mūsų iškiliausiųjų politikų Prima Aprilis apsireiškė lūkesčiu, 
kad Hitleris atstatys Nepriklausomą Lietuvą ir visus padarys pre
zidentais.

Mūsų karo vadų Prima Aprilis įsiamžino genialiam apskaičia
vime, kad bolševikai sugrįš tik ligi Nemenčiznos, o toliau jokiu 
būdu neis, bijodami generolo Glovackio ir jo vyrų apaštalavimo 
armijos.

Tūlam Vloko nariui Prima Aprilis kadaise sugriovė netgi ne
paprastai rimtai išmąstytą teoriją, kad ir be nepriklausomos teri
torijos švabų krūmuose galima sukurti Dausuvos Lietuvą ir iš
sivaryti iš vokiškų miltų grynai lietuvišką ir patriotinį samagoną.

Prima Aprilis atžymėjo ir visą eilę kitų didžiai svarbių prana
šysčių,--kad J. Gliaudą iš smogiamosios komisijos negaus trečią 
kartą premijos, kad Bendruomenė atims iš J. Kapočiaus L. Enciklo
pediją, ar kad mūsų solistai, užtraukę tremties himną "Išgėriau 
septynis, dar gersiu devynis", nupūs Metropoliten operos rūmus.

Be to, pasirodė, kad tik Prima Aprilis sapnas buvo ir mūsų 
priesaikos New Yorko krantinėj-ligi amžiaus galo valgyti tik lašinius 
su kopūstais, o pumpernickel duoną, vėžių šlauneles, tetervino skiau- 
tvrėles, rūkyto ungurio palengvicą ir nulytintą kaplūną padėti ant 
tėvynės aukuro.

Baigdami šiuos apmąstymus, dar galėtume pažymėti, kad Prima 
Aprilis pasaka buvo ir anos pranašystės, jog mūsų rašytojai 
pradės kurti stebuklingus veikalus, jeigu įsigys nuosavus namus, 
automobilius ir kūrijinės kančias sukeliančias žmonas.

Mindaugas Bepirštis

ED. TURAUSKAS: Gerbiamas buvusių lietuvių politinių kalinių 
sąjungos pirmininke! Remdamasis čia pridedamais dokumentais, 
prašau tamstą įrašyti mane į žuvusių už tėvynę sąrašą. Jeigu dar 
abejoji, galėčiau parodyti ir Korsikos paplūdymy saulės išdegintas 
žaizdas nugaroj.

PRIVALOMAS ĮSAKAS
TREMTIES VALDŽIAI IR TARTAI

Mes, iš dievo Pykuolio malonės Centrinis Humoristų Kacha- 
las, turėdami galvose tik savo naudą ir siekdami:

a) išsaugoti vadovaujančių veiksnių valdžios troškulio tęsti
numą,
b) padidinti Lietuvos iždo likučių užkariavimus,
c) apginti šias pagrindines tremties tautos vertybes nuo 
driskių kultūrininkų nuolatinių pasikėsinimų ir
d) palinksminti kovojančios tautos dvasią,--

skelbiame šį privalomą įsaką

$L Atstovo J. Kajeckio iniciatyva ir diplomatijos šefo 
St. Lozoraičio karštu pritarimu--mūsų atstovą Prancūzi
joje dr. St. Bačkį, kaip dorą krikščionį, jo paties pagei
davimu perkeliame į Washingtoną Lietuvos Iždo Raktininku.

$2. Min. St. Lozoraičiui, ilgus metus atkapojusiam prie 
Vatikano vartų, atleidžiame totalitarinius nusidėjimus, su
teikiame indulgencijų ateičiai, įsakome savo noru, su pilig
rimo atgaila širdyje, atkeliauti į Washingtoną ir pabučiuoti 
atstovui J. Rajeckui ganytojišką lazdą.

$3. Visai buv. priešdiplomatinei bei prieššefinei spaudai 
griežtai įsakome mėnulio šviesoj sudeginti ant laužo visus 
tuos puslapius, kuriuose diplomatijos šefas per kelerius me
tus buvo suvelnintas, ir imtis ko skubiausių priemonių jam 
suarchangelinti.

Tegul visa taip ir bus senųjų tautos veikėjų pasididžiavi
mui, ateities kartų pamokai ir mūsų amžinųjų tautos priešų 
baimei!

Valio!

IR VIS NEMARONIS

PAVASARIO

MALDA

Dėkoju, Praamžiau, už giedrą balandį, 
Kad žydrių vėjaliais į širdį veržies, 
Dėkoju, kad vėliak man dantį galandi, 
Lyg baltą berželį pripildai tulžies.

Dėkoju, kad žodžiui gyvybę įskėlei, 
Atšildei krūtinę žarijom dainų, 
Kad leidi žydėti, svyruoti kaip gėlei, 
Kai vėliak pro barą į karą einu.

Kad tarsi drugelis glėby orchidėjų, 
Ragauju nekartą liežuvio galu,
Kaip margas genelis pasauly skardėju— 
Tautiečiui vėl kaktą, kaip stuobrį, kalu.

Dėkoju už mūzą, kad džiaugsmui paskyrei, 
Už rasą blakstienų, saldybę aistros, 
Dėkoju padangei, ir jūrai, ir giriai, 
Kad, žemei atbudus, netrokštu antros.

Dėkoju, Praamžiui, kad sielą globojai, 
Kad kūnas tripeno nuo peno svaigaus, 
Kad saulei pakilus, darželiai ir gojai 
Vėl gieda dūduoja didybę žmogaus!

TAURIAUSIŲJŲ TAUTOS SUNŲ
PADĖKA L. ENCIKLOPEDIJAI

Nors patys L. Enciklopedijos 
ir nesame užsiprenumeravę, bet
gi, norėdami kuo nors prisidėti 
prie šio kilnaus darbo, kiekvie
noj graudesnėj prakalboj niekad 
neužmiršime pasakyti, kad ji yra 
paminklas, tvirtesnis už vario, 
kad ji yra lietuviškos garbės 
reikalas, tremties kančių įpras
minimas ir mūsų tautinės gyvy
bės amžinoji ugnis. Prie to, ži
noma, dar pridedame, kad jos lei
dėjas, redaktoriai ir bendradar
biai bus amžinai neužmiršti atei
nančių kartų.

Tada L. Enciklopedijos lei
dėjas, būdamas mandagus ir no
rėdamas ta prakalbininkų iš
skaičiuota garbe pasidalinti su 
visuomene, lygiai mandagiai 
kreipiasi Į mus. "Ir Tu, Mielas 
pavergtos tautos Sūnau ir Duk
ra, prenumeruodamas L. E., esi 
tų sutelktinių jėgų dailininkas, 
ir Tau priklauso būsimųjų mū
sų kartų padėka ir tinkamas į- 
vertinimas: "rašo jis savo rek
laminiuos lapeliuos prenumera
toriams. Savaime suprantama,

kad į tą Enciklopedijos balsą 
tuoj pat ima atsiliepti patys kil
niausieji tautos Sūnūs ir Dukros. 
Kad jų kilnus balsas nepražūtų 
praskydęs istorijos plynėse, mū
sų skyriaus humoristiniai špie- 
gai, slaptai pasikasę po L. En
ciklopedijos pamatais, ištraukė 
visą pluoštą nepaprastai svarbių 
papyruso ritinių, liudijančių kla
joklės tautos dėkingumą savo 
pranašams.

"Šiandien grąžinu L. E. XIX 
tomą, nes toliau prenumeruoti 
pavargau," -- rašo kultūringas 
Sūnus iš Kanados.

O kitas, dar kultūringesnis Sū
nus, trumpai ir aiškiai pa
reiškia:

"Iš tikrųjų, man nereikia nei 
jūsų L. Enciklopedijos, nei to 
Krėvės raštų..."

Gi trečias Sūnus, matyt patrio
tinės atgailos graužiamas, savo 
kukliam laiškely dar priduria:

"Pareiškiu apgailestavimą, 
kad per anksti užsiprenumeravau 
enciklopediją. Mat, nežinojau

BAISIOJI VALANDA

RAŠYTOJAS: Viešpatie, dėl ko Tu baudi savo ištikimąjį sūnų?.. 
Negi vėl mane kviečia į literatūros premijų skirstymo komisiją?

PERANKSTI IŠVADUOTA

IŠ LIETUVOS ATVYKUSI ŽMONA: Nagi, vyreli mano mieliausias, 
balandėli mano balčiausias!.. Tiek prirašei apie tėvynės vadavimą, 
tiek prikalbėjai apie mūsų kančias, o kai štai atvažiavau pas tave 
net iš Sibiro, nenori į mane nė akių pakelti!.. O gal tu patsai jau 
neiškentei?...

kreivo Tamstos bizniško są
žiningumo."

Kilniausieji Tautos Sūnūs, kaip 
ir turėtų būti, ypač jautrūs, jei
gu jų biografijoj nubyra,kad ir 
mažiausias nuopelnėlis, taip sun
kiai kelyje per kančias į garbę 
nusipelnytas.

"Jūsų redaktoriai mane įenci- 
klopedino tendencingai, klastin
gai bei patyčių paniekai!" su
rinka ilgam traktate Enciklope
dijai skaudžiai įsižeidęs labai 
mokytas Sūnelis, kurio biografija 
buvo atspausta trupučiuką trum
pesnė, negu dr. Jono Basanavi
čiaus. "Man nubraukė tai, ko ki
ti turi iš viso mažiau, tačiau 
anieji liaupsinančiai įenciklope- 
dinti... Taigi išdidžiai žygiuojate 
piktos niekšybės dumblu ir, su
sitelkę specialistus dumblinto- 
jus, niekinate dorus lietuvius!., 
"tęsia nuskriaustasis ir paže
mintasis, o laišką dar baigia 
žodeliais, kurių trūksta net toj 
pačioj enciklopedijoj.

Gerbiamieji, argi galima ne
sidžiaugti tokiu paskatinančiu žo
deliu? O Enciklopedijos kūrėjus 
jau ypatingai nuoširdžiai sujaudi
na, kai Lietuvoj augščiausiai iš
mokslintas ir užsienio kelionėm 
apmuitintas Tautos Sūnaitis, pa
siūlius užsisakyti Enciklopediją, 
pagarbiai raštu atsako:

"Pasikišk tą savo enciklope
diją po uodega, kad minkščiau 
sėdėtum! Nesiuntinėk tų savo 
knygpalaikių ir nereikalauk pini
gų, kuriuos aš, be Tavo pagal
bos, užsidirbau."

Ir kaip nustembi, kai pervertęs 
šį mūsų kultūros istorijos archy
vą, atrandi kreivomis raidėmis 
sudėstytą paprasto darbininko 
raštelį, atskraidytą net iš toli
mos Australijos:

"Visa bėda, kad nemoku--ne- 
randu tinkamo išsireiškimo 
padėkoti už tokią didelę dovaną 
visai šeimai, tėvams ir jų vai
kams... Aš bent maldoje jus 
prisiminsiu."

PIGU IR GERAI
Kad įsimylėjusieji besimylinė- 

dami neprisidirbtų didelių išlai
dų sau ar tėveliams, vienuolis 
tėvas J. Venckus S.J., duoda

IRENA VOSILKIENĖ

Kūdikėlio 
elegija

savo straipsny tokį patarimą:
"Juk visi bus patyrę, kad daž

nai smulkmenomis -- žvilgsniu, 
gestu, maža gėlyte, rankos pa
spaudimu -- galima labai skaid
rią, gražią, tyrią ir žaviną mei
lę parodyti."

ORGANIZACIJA PRIEŠ

ORGANIZACIJA
Kaip žinome, jau prieš kurį 

laiką susiorganizavo J. A. V-se 
"Inžinierių ir Daktarų Žmonių 
Draugija", labai uždara ir skir
ta tik šio intelektualinio luomo 
žmoninįnkystės problemoms 
nagrinėti.

To Įvykio pasėkoj šiomis die
nomis Įsisteigė visiškai atdara 
buv. policininkų žmonų orga
nizacija, siekianti plačiajai vi
suomenei išaiškinti, kas tos in
žinierių ir daktarų žmonos buvo 
prieš ištekėdamos už savo da
bartinių vyrų.

RIMTA KRITIKA
Karolė Požėraitė, recenzuo

dama P. Orintaitės " Tafilę nuo 
Kražantės", mums nurodo tokią 
svarbią knygos literatūrinę ver
tybę:

"Pateikdama neigiamą gyveni
mo pavyzdį, autorė patarnauja ir 
šių laikų merginoms bei jų tė
vams, kurie, paskaitę šią knygą, 
turėtų susirūpinti, kad pavasa
riškas jaunystės veržlumas ne
pasuktų gundančiais nuodėmin
gais klystkeliais."

Pavasario gundymams didė
jant, mes tą knygą tikrai įsi- 
gysim.

KULTŪRININKŲ
MAUMUONĖLIO UŽTEMIMAS

šiemet dideliem rašytojam į- 
teikiant ar organizuojant atitin
kamai dideles premijas ir be
sidžiaugiant šviesiais kūrybi
niais, polėkiais, kultūringa jai vi
suomenei taip užtemo mau- 
muonėlis, kad toks poetas, kaip 
a.a. Jurgis Baltrušaitis net vė-

(Tęsinys 6 psL)

Kodėl, kodėl man gimti reikėjo,
Jei gyvą, sielvarte, žudai,
Jei nemiela garbė veikėjo, 
Nei laumių laimės pažadai?

Žinau: ateis diena bėgioti, 
Klajosiu gatvėj vienumos, 
O tėvą glaus bare mergiotė, 
Bus kitas užveizda mamos,

Žinau: ateis diena meluoti, 
Kovoj užgrūdinti jėgas, - 
Ir po mirties velniai smaluoti, 
Sutikę sielą, išsigąs.
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DETROITO LIETUVIŲ ŽINIOS menės Detroito apylinkės 
paskelbtame vieno dolerio 
vajuje surinkta 107 dol. 
Aukas rinko Liucija Puske- 
palaitienė, Ona šadeikienė, 
Elena Musteikienė ir Česys 
šadeika.

Bendruomenės narių 
susirinkimas

Balandžio 3 d., šį sekma
dieni, 4 vai. p. p. Hispanos 
Unidos salėje įvyks Ben
druomenės apylinkės meti
nis visuotinis susirinkimas, 
kuriame bus renkama nau
ja valdyba.

Meninė programa Motinos 
Dienos minėjime

Detroito skautai vyčiai ir jų tėvai suruošė Zenono Tervainio 
būrelio vadovui Česlovui Anužiui, jo 40 metų sukakties proga, 
staigmeną-vakarienę ir Įteikė dovaną--paveikslą. Nuotraukoje su
kaktuvininkas su svečiais. Pirmoj eilėj: O. RukŠtelienė, G. Alantas, 
I. Alantienė, Č. Anužis, S. Balienė, R. Bulota. Antroje eilėje: 
B. Rukštelė, J. Jokubaitienė, A. Januškis, Baziliauskienė, S. 
Baziliauskaitė, E. Bulotienė, V. Alantas. Stovi: K. Balys, A. Alantas, 
A. Jokūbaitis, Z. Januškevičienė, E. Anužienė, A. Manvydas, A. 
Januškevičius, M. Jokūbaitis ir R. Rukštelė.

METINIS SUSIRINKIMAS

Tautinės Sąjungos skyriaus me
tinis susirinkimas Įvyko kovo 
26 d. p.p. Šeputų rezidencijo
je. Dalyvavo dauguma skyriaus 
narių. Kalbėta ir aptarta įvai
rūs skyriaus reikalai, Dirvos, N. 
T. Fondo ir kiti.

Išrinkta nauja valdyba, kuri 
pasiskirstė pareigomis: pirmi
ninkas inž. J. Gaižutis, vicepir- 
mininku-S. ŠimoliŪnas, sekre
torius-V. Vaičiūnas, kasinin
ką s-J. Šoštokas, kultūros ir pa
rengimų reikalams A. Musteikis.

Iš kairės...
(Tęsinys iš 5 psl.) 

linių dieną niekam neiškilo 
atminty.

Kaip "Draugo” bendradarbis 
iš Prancūzijos praneša--"Poeto 
mirties sukakties dienų veik nie
kas neatsiminė kūrėjo ir ant 
jo kapo tik viena kukli anemo- 
nų puokštė teatsirado. Lai
mei, kad to mūsų didelio po
eto kapą dengia akmeninis 
paminklas, kitaip greitai ir jo 
kapo neberastumėme."

ŠTAI KAIP REIKIA 
RAŠYTI RECENZIJAS

Kadangi bet kurioj recenzijoj 
savo aiškią nuomonę pareikšti 
labai pavojinga, nes galima Įsi
gyti naujų priešų, tai redaktorius 
dr. J. Prunskis, aprašinėdamas 
Chicagos meno parodą tam pa
čiam straipsny reiškia net dvi 
savo nuomones.

"Paroda vyksta didžiojoje rū
mų salėje. Tai davė galimybę 
paveikslus erdviau išdėstyti." 
sako pats redaktorius, o Jad
vygos Paukštienės lūpomis pri
deda: "Paveikslai pertankiai su
kabinti... Paroda kai kam gali 
sudaryti paveikslų išpardavimo 
vaizdą."

Dabar autorius vėl sau taria: 
"O vis dėlto paroda yra miela 
ir *Įdomi. Atsilankiusieji daugelis 
bus nustebinti atradę daugiau, ne
gu tikėjosi." Ir gale savo švie
sius žodžius vėl kiek aptemdo, 
pažymėdamas, jog "Stabtelėjus 
ties kūriniais, gaila, bet reikia 
pripažinti, kad daugumoje jau
čiamas mėgėjiškumas"

SEPTYNI DARBAI 
MIELAŠIRDINGI

Klausimas: Kiek yra darbų 
mielaširdingų?

Atsakymas: Yra septyni mie- 
laširdingi darbai kūniški: L Vli
ko zokoninkus alkanus papenėk. 
2. Lietuvių Informacijos Centrą 
(New Yorke) šėnavok. 3. Lietu
vių Informacijos Tarnybą (Reut- 
lingene) pagyrdik. 4. Sekre
toriaus sekretoriui (Chicagoje) 
almūžną atiduok. 5. Tautinius ir 
kultūrinius lietuviškus reikalus 
užmiršk. 6. Sau padarytas asa- 
biškas krividas kantriai nu
kertėk. 7. Bent porą kartų me
tuose būtinai nuvažiuok Į 
Washingtoną.

KETURI DAIKTAI PASKUTINIAI 
ŠIOJE AŠARŲ PAKALNĖJE I 

L Smertis, arba automobilis.
2. Sūdąs, arba pirmadienio rytas, 
grĮžus iš labdaringo parengimo.
3. Pekla, arba švenčių minėji
mai su prakalbomis. 4. Dangus, 
arba šeštadienio popietė su čekiu 
kišenėje...

Skyriaus narės padarė gražias 
vaišes, p. M. Sims paskaitė savo 
keletą eilėraščių. Susirinkimas 
praėjo pakilia ir darnia nuotaika.

Pastebima, kad vadovaujant 
ankstyvesniajam ir dabartiniam 
pirmininkui inž. Jonui Gaižučiui, 
skyrius kaskart labiau svarėja 
stiprėja.

PAVYKUSI MUGĖ

Kaziuko mugė, kurioje buvo 
gražių ir vertingų skaučių 
ir skautų rankų darbo dirbinių, 
praėjo su pasisekimu. Gražiai 
pasirodė paukštytės ir vilkiukai. 
Neatsiliko ir geltonšlipsiai min- 
daugiečiai ir kiti. Šarūniečiai, 
išsiskyrė iš kitų savo gražiais 
laivų modeliais. Skautai vyčiai 
skoningais rankų darbo kryžiais 
ir skautiškąja spauda. Stipriau 
galėjo pasirodyti vyresniosios 
skautės.

Mugę glaudžiu žodžiu atidarė 
tuntininkas skautininkas VI. Pau
ža, pakviesdamas skaučių ir 
skautų sumanią ir veiklią gera
darę p. S. Kaunelienę perkirpti 
raištį. Ji pasidžiaugė skautišką
ja veikla ir lietuviškų papročių 
puoselėjimu.

Tėvai ir bičiuliai labai tvarkin
gai ir gražiai suorganizavo bu
fetą. Sumaniai pravedė laimėji
mus jūros skaučių vadovė I. Lau
rinavičienė, kuriai nemažai pa
gelbėjo Šarūno laivo vadas A. 
Pesys.

J. Eidikys

$763 Vasario 16 gimnazijai
Šiais metais Detroite per 

organizacijas buvo surinkta 
ir pasiųsti Vasario 16 gim
nazijai 763 dol.

L. Puskepalaitienės vado
vaujama komisija, sudary
ta prie Detroito Lietuvių 
Kultūros Klubo, suruošė va
karą Vasario 16 gimnazijai 
paremti ir gavo 440 dol. pel
no.

Tautinės Sąjungos De
troito skyriaus dešimtme
čio minėjime surinkta aukų 
95 dol.

Detroito inžinierių pobū
vyje inžinieriai suaukojo 90 
dolerių.

Fordo ligoninės lietuviai 
tarnautojai sudėjo 31 dol.

JAV Lietuvių Bendruo-

Gegužės 8 d. JAV Lietu
vių Bendruomenės Detroito 
apylinkės ruošiamame Mo
tinos Dienos minėjime me
ninę programą paruošti bu
vo sukviesti jaunimo orga
nizacijų atstovai, kurie 
šiam reikalui iš savo tarpo 
išsirinko šią komisiją: 
pirm. Jaunutis Gilvydis ir 
nariai — Jonas šostakas, 
Jurina Smagrauskaitė ir 
Albinas Bliudžius.

Dalį meninės programos 
sutiko atlikti Stasio šližio 
vado vaujamas mergaičių 
choras.

Minėjimui kalbėtoją pa
rinks jau nauja apylinkės 
valdyba. V. Kutkus

JAUNUOLIŲ DĖMESIUI

Pranešu, kad jaunuolių regis
tracija ir priėmimas chorui bus 
balandžio 3 ir 10 dienomis, nuo 
2 vai, iki 3 vai. p.p.—1601 Clark 
St. Detroit 9, Mich. Jaunuoliai 
priimami pilnų šešiolikos metų 
ir vyresni. Kadangi daug kas tuo 
reikalu teiraujasi, todėl prašau 
laiku atvykti. Norintieji bei tinka
ntieji galėsite prisijungti jau prie 
sudaryto choro branduolio. Nepa
mirškite, kad vėliau, t.y. po ba
landžio • 10 d., registracijos ir 
priėmimo į chorą nebus.

St. Sližys

• J. Kazlauskas Income 
Tax pareiškimus pildo Dir
voje kiekvieną šeštadienį 
nuo 9 vai. iki 2 vai. po pie
tų, arba pagal susitarimą 
telef. RE 1-7222.

I. J. SAMAS JEWELER
šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai. 

Laikrodžių taisymas. Brangenybės. Įvairus dovanų 
pasirinkimas.

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

EAST CLEVELAND-EUCLID & SUPERIOR AVĖ.
SAVINGS

EARN

ACCOUNTS
INSURED TO

* 1 O ooo

OPEN EVERY SATURDAY
UNTIL NOON

SUPERIOR 
SAVINGS

HOME AND 
REMODEUNG LOAN3

CORNER 68™ —SUPERIOR AVENUE

St. Clair Savings Association, kurių skelbimai labai dažnai 
būna Dirvoje, naujai perstatė ir sumodernino savo centrinį skyrių-- 
813 East 185 Str., lietuvių naujosios parapijos rajone. Pertvarky
mo darbams išleista virš $150,000. To centrinio skyriaus oficialus 
atidarymas Įvyksta balandžio 2 d., šeštaienį, 9:30 vai. Atidarymo 
metu visiems svečiams bus daug Įvairių pramogų, o taip pat ir 
dovanų. Visi lietuviai kviečiami naujai pertvarkytą centrinį skyrių 
aplankyti ir pasinaudoti jo patarnavimais.

ELECT

IIIIHIE lilHTO
CANDIDATE FOR

J U DGE
PROBATE COURT

ON THE DEMOCRATIC PRIMARY
MAY3,1960

ASSISTANT COUNTY 
PROSECUTOR

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jakubs & William J. Jakubs

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo.

6621 Edna Avenue 936 East 185 St.
EN 1-1763 KE 1-7770

J. P. MULL-MULIOLIS
Nekilnojamo turto pirkimo, pardavimo, įkaina

vimo ir apdraudos įstaiga.
6606 Superior Avė. UT 1-2345 
13229 Superior Avė. UL 1-6666

ALGIMANTAS DALIDĖ,
lietuvis bendradarbis ir East Clevelando skyriaus 

vedėjas.

20 metą tos srities 
praktika

Vokiečių radijų 
taisymas
TELEFUNKEN

Authorized Factory Service

TELEFUNKEN HI-FI STEREO SETS

SCHWAB RADIO & T. V.
Salta and Seiutec

11615 DETROIT AVENUE 
Cleveland 2. Ohio

Sandėlyje didelis pasirinkimas įvairiausių 
modelių

LAkewood 1-4669

GERESNI NAMŲ STATYTOJAI 
VISUOMET ĮSTATO 

MONCRIEFšildvXioro

CLEVELANDE 
ir apylinkėse

♦ ŠĮ, ŠEŠTADIENĮ, balandžio 
2 d., Clevelande viešės Toronto 
LSK Vyties mergaičių krepšinio, 
tinklinio ir stalo teniso koman
dos. Čia jos sužais draugiškas 
rungtynes su Clevelando Žaibu.

Ta pačia proga įvyks ir drau
giškos vyrų tinklinio rungtynės 
tarp LSK Žaibo ir Clevelando 
miesto 1960 m. nugalėtojo-ukrai- 
niečių Lwiv komandos. Vyrų 
krepšinyje žaibiečiai susitiks su 
Clevelando latviais.

Rungtynės įvyks St. Clair Rec- 
reation Center salėje--6250 St. 
Clair Avė. Pradžia 3:30 vai. Jos 
vyks tokia tvarka:

3:30 PM--Vyrų tinklinis (Žai
bas ir Clevelando ukrainiečiai),

4:30 PM--Vyrų krepšinis (Žai
bas ir Clevelando latviai),

6:00 PM--Mergaičių tinklinis 
(Žaibas ir Toronto Vytis),

6:45 PM--Mergaičių krepšinis 
(Žaibas ir Toronto Vytis)

Rungtynių pelnas skiriamas 
paremti Žaibo sportininkų kelio
nę į dešimtąsias žaidynes, Į- 
vykstančias balandžio 30 d. New 
Yorke.

Visi sporto mėgėjai kviečiami 
gausiai atsilankyti.

* VYSK. VALANČIAUS LITU
ANISTINĖS MOKYKLOS TĖVŲ 
KOMITETAS kviečia tėvų ir mo
kytojų susirinkimą balandžio 3 d. 
4 vai. p.p. apatinėje lietuvių sa
lėje. Bus aptariama aktualūs, 
su mokykla susiėję, klausimai.

NUOLATINIAI $6.95 IR 
DAUGIAU

KIRPIMAS IR DAŽYMAS

TERRACE BEAUTY 
SALON

1161 E. 71 St., UT 1-1641
LIETUVAITĖS SAVININKĖS

Uždaryta pirmadieniais.

DUOUESHE
UNIVERSITY 

TAMBURITZANS
WĄLTER W. KOLAR, 

Director 
SEKMADIENĮ.

BALANDŽIO 3, D., 1960

MUSIC HALL, 3:00 p.m.

• Dainos ir šokiai iš
Pietų Slavijos

♦ Tikrieji tautiniai 
rūbai

Bilietai pas Burrows,
419 Euclid Avė.

RETA PROGA
2 namai ant vieno sklypo
Euclid Beach Grovewood 

rajonas
2-jų šeimų namas po 5 kamba
rius kiekvienam bute. Ir gražus 
5 kambarių namas kieme. Gazo 
šildymas. 2-jų automobilių ga
ražas. Geras stovis. Arti mo
kyklų ir susisiekimo.

ŠIRVAITIS
WM. T. BYRNE REAL ĖST ATE 

1535 Hayden Avė. 
KE 1-4080-namai 
MU 1-6100-Įstaiga

Dėmesio!
Visais apdraudos 

reikalais, 
kaip automašinų, gyvy
bės, nelaimingų atsitiki
mų ir gaisro, kraiptis į 

atstovę
Paulina 

Mozuraitis-Bennett, 
HI 2-4450
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t starting SATURDAY, APRIL 2nd 

through FRIDAY, APRIL 29th 
MAIN OFFICE SPECIAL HOURS FOR SATURDAY, APRIL 2nd - 9:30 to 4:00

L CURRENT 

gk RATE
VOUR

SAVINGS

MAIN OFFICE:
813 EAST 185th ST. . . IV 1-7800

ST. CLAIR OFFICE:
6235 ST. CLAIR AVĖ. .. HE 1-5670

EUCLID OFFICE:
25000 EUCLID AVĖ.. . AN 1-1200
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KAS IR KUR?
• Vysk. T. Matulionis kovo 
17 d. sulaukė 60 metų nuo 
įšventinimo į kunigus. Da
bar eina 87 metus. Beveik 
pusę amžiaus praleido ko
munistų kalėjimuose. Ma
noma, kad jis gali būti vie
nas iš tų trijų kardinolų, 
kurie Popiežiaus Jono 
XXIII neseniai buvo paskir
ti iš anapus geležinės už
dangos, bet viešai kol kas 
jų pavardės nepaskelbtos. 
Vysk. T. Matulionis dabar 
priverstinai gyvena Šedu
voje ir jam neleidžiama ei
ti pareigų. Iš naujo kalini-

JULIJOS LUIZAITĖS 
REČITALIS

Praėjusio antradienio vakarą 
(kovo 29 d.) Cleveland Institute 
of Music salėje Įvykęs daininin
kės Julijos Luizaitės baigimo 
rečitalis buvo labai aukšto ly
gio muzikinis Įvykis.

Nėra jokios abejonės, kad šios 
jaunosios dainininkės asmenyje 
bręsta didelė meninė pajėga. Sun
kią ir sudėtingą programą, su
darytą iš klasikų (Bacho, Schu- 
berto, Mozarto ir Brahmso), ro
mantikų (Debussy, Faure, Obra- 
dors) ir modernistų (Hindemith, 
Barber, Menotti, Jakubėno) dai
nininkė atliko nuostabiu lengvu
mu ir visišku tikrumu.

Ir šiuo koncertu, lygiai kaip ir 
prieš metus Įvykusiuoju, daini
ninkė parodė didelių dramatinių 
sugebėjimų, kurie buvo ryškūs 
tiek giliai tragingoje Menotti 
"Konsulo" arijoje, tik ilgesingo
je Schuberto "Du bist die Ruh", 
tiek ugningose Obradors dainose.

Dainininkė yra pasiekusi to
bulo balso valdymo: jos galin
gas dramatinis sopranas lygiai 
plaukia visuose registruose ir 
gražiai atlieka komplikuočiau- 
sias detales. Visur jaučiama ge- t 
ra mokykla ir kruopštus pasiruo
šimas. Gal dainininkė turėtų dar 
kiek padirbėti dikcijos pagerini
mui ir niuansų ištobulinimui. Kai 
kur lyg ir pasigendama perėji
mų ryškumo.

Dainininkė programą atliko še
šiomis kalbomis: vokiečių, pran
cūzų, lietuvių, ispanų, anglų ir 
italų. Lietuvių būreliui tikrai ma
lonu buvo išgirsti krištolini Ja
kubėno "Ežerėlį". Entuziastinga 
publika, kurioje matėsi instituto 
profesorių ir kritikų, nepagailė
jo dainininkei pelnytų ovacijų.

Linkime jaunajai dainininkei 
ir toliau tobulėti ir šios šalies 
dainavimo meną praturtinti lie
tuviško sugebėjimo Įnašu.

J.R.

AUGUSTINUI VOLDEMARUI

mirus, skaušmo ir liūdesio prislėgtiems — poniai 

VOLDEMARIENEI, dukrai IRENAI su šeima ir 

sūnui JURGIUI gilią užuojautą reiškia

Arų-čekauskų šeima

mo Rusijoje jis į Lietuvą 
grįžo 1956 metais.
• Šveicarijos lietuvių vado
vybę sudaro: Dr. P.. Radvi
la, Dr. A. Kušlys, inž. A. 
Igoris ir Dr. V. Dargužis.
• J. M. Bačiūnai šiuo metu 
atostogauja Floridoje. Ten 
mano ilgiau pabuvoti. Ke
lionėj į Floridą važiavo au
tomobiliu, norėdamas paly
gintų kiek padariusios pa
žangos anksčiau matytos 
vietos.
• Dirvos bendradarbių krai
čiui, per Newarko Tautinės 
Sąjungos skyrių aukojo: P. 
Mačiulaitis — $5.00, K. 
Trečiokas — $5.00 ir Izid. 
Jatulis — $2.00. Labai dė
kojame.
• Lietuvoje, kovo 11 d. mi
rė Dr. Antanas Didžiulis, 
buvęs Panevėžio miesto li
goninės vedėjas, ilgametis 
apskrities gydytojas ir ėjęs 
kitas atsakingas pareigas. 
Jos dukteriai — Halinai Di- 
džiulytei-Mošinskienei, Dir
vos bendradarbei, reiškiame 
giliausią užuojautą.
• Lietuvoje kovo 24 d. mirė 
muzikė Elena Laumenskie- 
nė. Buvo gimusi 1880 m. 
Radviliškyje.
• Povilas Tautvaišas vėl 
laimėjo Chicagos šachmatų 
varžybas,
• Inž. J. Gaižutis, Dirvos 
skaitytojas ir bendradarbis 
iš Detroito, mokėdamas me
tinę prenumeratą atsiuntė 
ir $5.00 auką«

PHILADELPHIA

FILMAS IŠ LIETUVOS 
GYVENIMO

Šeštadieninės lituanistinės 
mokyklos tėvų komiteto iniciaty
va balandžio 3 d. (sekmadienį), 
3 vai. 30 min. šv. Kazimiero par. 
salėje broliai Motūzai de
monstruos garsinĮ filmą iš Lie
tuvos gyvenimo.

Tikimasi, kad visi lietuviai, 
nepraleis progos nepamatę mi
nėto filmo. Bus gera proga dar 
kartą prisiminti savo tėviškėlę, 
o ypatingai mūsų jaunimui, kuris 
savo tėvų žemę pažįsta tik iš 
tėvų bei mokytojų pasakojimų.

Įranga: suaugusiems IdoL mo
kiniams bei vaikams 25 cent. Vi
sas gautas pelnas skiriamas šv. 
Kazimiero parapijos naudai.

JAUN. TAUTININKŲ VYKDOMAS 
VAJUS

Jaunieji tautininkai, norėdami 
nors maža dalimi prisidėti prie 
lietuvybės židinių išlaikymo, 
pradėjo piniginį vajų Vasario 16 
Gimnazijai paremti. Tikimasi, 
kad jautri visuomenė šiam va
jui pritars ir prisidės savo au
komis.

IŠVYKA I. WASHINGTON4

ŠĮ pavasari, vyšnioms pražy
dus; jaun. tautininkai ruošia vie
nos dienos išvyką Į Washingto- 
ną, Kviesdami visą jaunimą bei 
pavienius asmenius. Numatoma 
aplankyti svarbesnes ir Įdomės- 
mes sostinės vietas, neaplenkiant 
ir mūsų Pasiuntinybės.

Tiksli data ir sąlygos bus pra
nešu vėliau.

V.M.

Detroite Įvyko Demokratų Partijos tautybių atstovų konferencija. Nuotraukoje konferencijos pir
mininkas gubernatorius G. Mennen Williams lietuvių tarpe. Iš kairės: dešinę: St. Šem., A. Noris, 
J. Daugėla, M. Kižytė, gub. Williams, Kumskis, Dr. Karvelis, Paurazienė ir Dr. Brundza.

JAV DEMOKRATŲ PARTIJOS...
(Tęsinys iš 1 psl.)

labai originalių ir vertingų min
čių. Ypatingai iš lietuvių pusės 
buvo keliamas ir diskutuojamas 
pavergtųjų tautų rezistencijos 
parėmimo ir jos palaikymo 
reikalas, siūlant, kad šio krašto 
vyriausybės vedamą tautų lais
vinimo propogandą turi žingsnis 
žingsnin lydėti ir konkreti jėgos 
bei karinė parama.

Diskutuojant kultūrinio ben
dradarbiavimo plėtimo klausimą 
tarp JAV ir SSSR, kilo griežti 
nuomonių skirtumai tarp lietuvių 
atstovų ir lenkų. Pirmieji laikė
si nuomonės, kad šis bendradar
biavimas yra naudingas tik ru
sų propagandai ir todėl turėtų 
būti siaurinamas. Antrieji skaitė, 
kad tai yra tiesiausias kelias į 
tautų natūralų-evoliucinį išsi
laisvinimą, ir todėl turėtų būti 
plečiamas.

Po konferencijos visiems da
lyviams buvo surengti pietūs. Į. 
juos atsilankė visa partijos va
dovybė ir veik visi tos partijos 
kandidatai Į prezidentus. Pietų 
metu kalbas pasakė: Demokratų 
Partijos Centrinio Komiteto pir
mininkas P.M. Butler, kuris ypa
tingai iškėlė tautybių kalbomis 
einančių laikraščių svarbą šio 
krašto gyvenime. Jis pažymėjo, 
kad ši spauda yra pagrindinė 
priemonė krašto ir jo vyriau
sybės idėjas paskleisti milijo
nams gyventojų, kurie negali nau
dotis anglų kalba leidžiamais 
laikraščiais. Jis pažymėjo, kad 
daugelis šių leidinių, dėl didelių 
leidimo išlaidų, yra sunkiojebūk- 
lėje ir abiejų politinių partijų 
pareiga yra juos paremti, nes 
jų nauda yra tikrai nepaprastai 
didelė ir reikšminga.

New Yorko burmistras R. Wag- 
ner savo kalboje pabrėžė 
imigrantų sunkiai Įkainuojamus 
nuopelnus šio krašto pažangai ir 
ekonominei gerovei bei pabrėžė 
imigracijos Įstatymų netobu
lumą.

Senatoriai J. F. Kennedy ir S. 
Symington savo kalbose ypatingai 
akcentavo šio krašto politinio 
prestižo užsieniuose pakėlimo 
klausimą. Jie abudu Įsakmiai nu
rodė, kad JAV prestižas bus ta
da tik aukštumoje, kai bus su
kurta ir vedama principinė, o ne 
akcidentalinė šio krašto politika. 
Jie pabrėžė, kad šis kraštas yra 
pašauktas vadovauti vakarų pa
saulio politiniams siekimams, 
bet kad tai Įvykdytų, šio krašto 
užsienių politika turi būti supla
nuota ilgiems metams ir ji turi 
turėti pilną pasitikėjimą kitų vy
riausybių, be kurių pagalbos 
ir paramos tos politikos didie
ji siekimai nėra Įmanomi 
realizuoti.

Pagrindinę kalbą pasakė Sena
torius Hubert Humprey, kuris yra 
vienas iš pirmaujančių demok
ratų kandidatų Į Prezidentus. Jis 
savo kalboje apibūdino charakte
rį ir politinius nusistatymus de
mokratų liberalinio sparno, o 
ypatingai pabrėžė didžiųjų hu
manistinių žmonijos siekimų bei 
aspiracijų aspekto reikalingumą 
partijos politinės programos 
sudaryme.

čia tenka pabrėžti, kad sena
torius Humprey yra vienas iš 
geriausių kalbėtojų. Jo kalba 
retorinėmis puošmenomis ir 
temparamentu tiesiog hipno
tizuoja klausytojus, o turinio sva
rumas ir keliamų problemų ak-

NfW YORK
NEOLITHUANŲ SUEIGA 

NEW YORKE
Kovo 26 d. p. Starolių na

muose įvyko New Yorko L. 
S. T. Korp! Neo-Lithuania 
jaunųjų korporantų sueiga. 
Sueigos pagrindinė dalis 
buvo Dr. Nemicko paskaita 
"Organizuota stude n t i j a 
N e p riklausomoje Lietuvo
je”. ši įdomi tema sukėlė 
didelį susidomėjimą susi
rinkimo dalyvių tarpe ir p*) 
jos sekė įdomios diskusijos, 
kuriose aktyviai dalyvavo: 
A. Gudaitė, D. Maurukaitė, 
E. Laukys ir T. Sperauskas. 
Per šią sueigą taip pat bu
vo aptarta tolimesnė sky
riaus veikla. Šios sueigos 
metu į juniorų eiles įstojo 
Tomas Sperauskas.

Susirinkimui pirmininka
vo E. Laukys ir sekretoria
vo M. Sperauskienė. Po su-

tualumas bei nepaprastas suge
bėjimas jas vaizdžiai ir gyvai 
nagrinėti, sudaro nuotaiką, kai

atstatymo reikalu.
Konferencijoje dalyvavę Lietu

vos Valstiečių Liaudininkų Są
jungos atstovai Tautybių Ko
mitetui įteikė atatinkamą pareiš
kimą. šm.

eigos sekė vaišės. Sueigoje 
dalyvavo 22 korporantai, 
korporantės bei svečiai.

At Sperauskas

GREETINGS and BEST WISHFS 
To All The Lithuanian People

THE CLEVELAND CAP 
SCREW COMPANY

4444 Lee Rd. LU 1-3000

Cleveland Heights 28, Ohio

Detroito Birutės paukštyčių draugovės vadovės: Jolanta Miltakytė ir Audronė Vaitekaitytė su jų 
globojamomis paukštytėmis, Kaziuko mugėje. Iš kairės: R. Marčiukaitytė, V. Misiūnaitė, R. Kaunelytė, 
V. Baukytė, O. Vaitekūtė ir V. Vaitekūtė. j# Gaižučio nuotrauka

visi klausytojai net po pusantros 
valandos kalbėjimo trokšta, kad 
kalba dar ilgiau tęstųsi. Šen. 
Humprey iškalbingumas ir gili 
politinės išmintis žavėjo visus 
konferencijos dalyvius, susilau
kė didelių ovacijų.

Lietuvius šioje konferencijoje 
atstovavo 14 asmenų iš Illinois, 
Michigano, Indianos ir Ohio val
stijų. Iš Clevelando Į konferen
ciją buvo nuvykęs ALT-o 
skyriaus pirmininkas Jonas F. 
Daugėla ir valdybos narys Vy
tautas Januškis. Konferencijoje 
taip pat dalyvavo Demokratų Par
tijos Tautybių Komiteto bendra
darbis iš New Yorko --inž. 
A. Varnas.

Konferencijai vadovavo, o taip 
pat ir iškilmingų pietų programą 
vedė Tautybių Komiteto pirmi
ninkas Gub. G. Mennen Williams.

Tenka pažymėti, kad pati kon
ferencija buvo tikrai labai tvar
kinga ir planingai parengta, 
praėjo labai darbingoje ir našio
je nuotaikoje. Tenka stebėtis ir 
ypatingai mums lietuviams pa
simokyti, kad pedantiškai nusta
čius planą ir deramai pasirengus, 
net ir per trumpą laiką Įmanoma 
ne tik paliesti, bet ir išsamiai 
išnagrinėti gana daug ir svarbių 
klausimų. Konferenciją tvarky
damas ir jai vadovaudamas, Gub. 
Williams tikrai parodė savo or
ganizacinio ir administracinio 
darbo talentą.

Šiaip, konferencijoje dominavo 
lenkų tautybės atstovai, kurie su
darė daugiau nei pusę konferen
cijos dalyvių. Tenka apgailestau
ti, kad nei viena lietuvių centri
nių organizacijų nepadarė žygių 
konferencijai iš anksto pasirengti 
ir suplanuoti dalyvavimą. Iš 
anksto pasirengus ir žinant kon
ferencijos dienotvarkę, būtų bu
vę galima padaryti žymiai sva
resnių ir geriau formuluotų pa
reiškimų Lietuvos valstybės

GREETINGS and BEST WISHES 
To All The Lithuanian People

DONALD B. JOHNSON

FUNERAL HOMES

MARSHALL B. and JAMES H.

BEDFORD, CLEVELAND, AND 
THE SURROUNING TERRITORY
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