
Rašo JONAS VALAITIS .

Kaip ruošiasi ginti Europa
minė-

dieno- 
daup

pageidauti, kad nusikalti- 
būtų padarytas galas ir 
nusikaltėlis būtų nubaus- 

Jeigu tai taikoma kasdieni- 
gyvenimo kriminalistams,

savūosius, bet ir nelie- 
o ypatingai valdžios at- 
dalyvauti šiame
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. Prancūzijos ininisteris pirmininkas Rene Mayer (kairėj) ir Pran-
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Vilties-Dirvos namams šią sa
vaitę savo auką atsiuntė: 
Smetonienė Sofija,

Cleveland
Rauby Helen, Detroit .... 
Pocius P., Columbus .......
Šulinskas O., Newark .......
Mažeika V., Chicago .......
Krinickas A., Cleveland .... 
Matonis A., Waterbury .... 
Trimakas S., Chicago .......
Alantas V., Detroit...........
Savukinas J., Newburyport 
Petukauskas 'V., Cleveland 
Bobkaitis V., Brockton .... 
Laugman Sarm, Pittsburgh 
Grinius J., Detroit ...........
Gražulis B., Flushing ..... .
Zubkus Angelė, Brooklyn 
Karečka K., Jamaica .......
Vaitkus A., Chicago...........
Slivinskas J., Waterbury .... 
Sumakarjs Albert,

Cleveland....................
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Tos geros žinios laukė Lietuva, 
Stalino apgauta, užpulta, oku
puota, kankinama, žudoma, ir 
toji žinia pripildė pasitenkini
mu jausmu kiekvieno teisingo 
žmogaus širdį.

Šis jausmas yra natūralus ir 
teisėtas, nes yra teisėta ir bū
tina 
mui 
kad 
tas. 
nio 
juo labiau tai liečia masinių žu
dynių kaltininką Staliną. Žino
ma, žmonių teisingumo jausmui 
patenkinti būtų buvę reikalin
ga, kad jis pirma, dar būdamas ] 
čia žemėje, stotų žmonių teis- i 
man būtų tarptautinio teismo 
nuteistas baigti savo niekšišką 
gyvenimą vienoje tų Sibiro ka- - 
sykių, kuriose dabar žūva jo 
deportuotieji lietuviai. Bet nie
kas nežino, kaip greit žmonių 
teisingumas būtų įvykdytas ir 
kiek nelaimių Stalinas dar būtų 
galėjęs atnešti žmonijai, kiek 
dar gyvybių pražudyti. Todėl 
neliko nieko kita kaip trokšti, : 
kad tą nusikaltėlį pasiektų kuo 
greičiausiai galutinė Dievo bau
smė kitame gyvenime, po mir
ties. Dabar tai yra įvykę.

Stalino mirtis ne tik turi mo
ralinės reikšmės, ne tik paten
kina dorų žmonių teisingumo 
jausmą; ji taip pat yra svarbus 
politinis įvykis, kurs ilgainiui tu
rės Sovietų Sąjungai ir komu
nizmui sunkių pasekmių. Pir
miausia jis sudaro didelę spragą 
sovietų valstybės ir bolševizmo 
vadovybėje, nes jeigu Stalino 
bendradarbių tarpe su Malenko- 
vu priešaky ir yra, tokių pat, 
kaip jis, aršių komunistų, pri
tyrusių žmogaus persekiojime 
bei žūdyme, tai vis dėlto nei vie
nas jų neturi to prestižo bolše
vikų tarpe, kurį turėjo miręs 
Kremliaus diktatorius. Kad to
ji spraga paliečia sovietų vyriau
sybės ir iš viso santvarkos lyg
svarą, parodė net ir bendras 
Maskvos vyriausybės, komunis
tų partijos ir vyriausiojo sovie
to atsišaukimas, kuriame aiš
kiai jaučiama baimė, kad Stali
nui mirus gali būti sutrikimų 
valdžios ir partijos veikloje. Nė
ra abejojimo, kad sovietai metų 
metais ruošėsi prie Stalino mir
ties ir iš anksto nustatė priemo. 
nes, pavartotinas jai įvykus. Ir 
vis dėlto tam momentui atėjus 
jie pasijuto netikri, nes sovietų 
valdovai negali pasitikėti nei sa
vo pavergtomis masėmis, nei 
vieni kitais savo tarpe.

Dabartinė padėtis Kremliuje 
yra labai panaši į tą, kuri buvo 
susidariusi mirus Leninui. Ir ta
da palyginamai mažai žipomas 
bolševikas :— Stalinas — tapo 
Lenino įpėdiniu. Ir tada pradžio
je apie įpėdinį neva vieningai 
susibūrė seni Lenino bendradar
biai. Bet kaip pasibaigė toji 
vienybė ? Koks buvo Lenino ben
dradarbių likimas? Kamenevas 
buvo sušaudytas, Zinovjevas su
šaudytas, Būcharinas sušaudy
tas, Trockis nužudytas/ Ryko- 
vas. sušaudytas, Jenukidze su
šaudytas, vyriausi čekistai Men- 
žinskis, Ježovas ir Jagoda nu- 

1 žudyti, raudonosios armijos 
maršalai Tuphačevskis," Jegoro- 

■ vas ir Bliucheris sušaudyti., ši- 
I taip žengdamas per savo sėbrų 
i lavonus, Stalinas pasidarė vie

ninteliu sovietų valstybės dik-

Pasikalbėjimas su A. Oliu, sąskrydžiui 
Washingtone rengti komiteto nariu

Dalyvaus 200 kongr. ir senatorių

Minist. St. Lozoraičio pareiškimas

totorium ir ant lavonų išugdė 
savo autoritetą komunistų tar
pe. šitokiu keliu turės eiti Ma- 
lenkovas ar kitas kuris bolševi
kas, jei norės būti he tiktai 
formaliu, bet ir faktinu Stalino 
įpėdiniu.

Bet yra ir kitų svarbių aplin
kybių, kurios padaro netikrą So
vietų Sąjungos pastovumą ir 
ateitį. Vykdydamas komunisti
nio imperializmo politiką, Sta
linas turėjo neatsargumo smur
tu įjungti į Sovietų Sąjungą ar 
šiaip užvaldyti daug milionų 
žmonių, daug svetimų tautų, ku
rios kaip ir lietuvių tauta, trokš
damos ir siekdamos atgauti sa
vo nepriklausomybę, yra suin
teresuotos sovietų valstybės 
žlugimu. Jisai iššaukė skilimą 
net pačių komunistų eilėse ir 
atsiradimą Tito, kuris randa 
pasekėjų tiek Europos, tiek Azi
jos komunistų tarpe, ir kovoja 
prieš Maskvą, silpnindamas tuo 
tarptautinį ir rusų komunizmą. 
Stalinas savo melo bei smurto 
politika izoliavo Sovietų Sąjun
gą nuo civilizuotojo pasaulio, 
privertė demokratines valstybes 
apsiginkluoti ir sukėlė vakaruo
se didelę neapykantą sovietams. 
Šitoks yra Stalino politikos ba
lansas tarptautinėj srity. Jis pa
rodo, kad Sovietų Sąjunga yra 
peržengusi tarptautiniuose san
tykiuose savo galios kulminaci
nį punktą, kurio ji buvo po ka
ro pasiekusi, ir pradeda smukti. 
Tačiau kadangi so’vietų okupuo
tose žemėse bolševikai turi visų 
priemonių terorui vykdyti ir jį 
be atodairos vykdys, mūsų tau
tai krašte vis dar reikia didelio 
atsargumo, kad apsaugotų -savo 
gyvybę ir vengtų priešlaikinių 
aukų.
, Stalino mirtis yra didelis tei
giamas politinis įvykis. Jeigu ci- 
yilizuotasis pasaulis jį tinka
mai išnaudos,, jis galės prisidėti 
prie Sovietų Sąjungos smukimo 
proceso ir palengvinti lietuvių 
tautos troškimo įvykdymą 
Lietuvos nepriklausęmybės 
'statymą.

VISAM PASAULY
• Italijoje, po ilgai trukusių parengiamųjų darbų ir par

lamento posėdžių, priimtas naujas rinkimų įstatymas. Jis ne
naudingas mažoms partijoms. Nenaudingas ir komunistams, kurie 
dėl jo kelia riaušes. Paleistas parlamentas. Nauji rinkiniai bir
želio 7 d.

• J. Tautose pagaliau susitarta generaliniu sekretorium 
išrinkti švedą Dag Hammarskjoeld.

• Didžiausias šios savaitės komunistų koliojimosi šūvis — 
Vakarų Vokietijos kanclerio Adenauerio kelionė į VVashingtoną. 
Suprantama, nes rusai komunistai labiausiai bijo Vokietijos kum
ščio.

• Maskvoje tikrai dedasi keisti reiškiniai. Paleisti visi 
suimtieji gydytojai, o suimti tie, kurie juos įskundė. Manoma, 
kad tie gydytojai veikė Malęnkovo ir Berijos įsakymu. Dabar, 
kada tie didžiausi viešpačiai, į kalėjimą eina kiti.

•Po'gydytojų žydų paleidimo Izraelis vėl pradeda gerintis 
Maskvai. / •

• Portugalijoj mirė buv. Rumunijos-karalius Karolis. Ėjo
59 metus. ' . • «

• Arkivyskupas A. Samorė yra paskirtas Nepaprastųjų 
Bažnytinių Reikalų Kongregacijos Sekretorium. Tai yra viena 
dviejų svarbiausių, bę kardinolo valstybės sekretoriaus ir pro 
sekretoriaus vietų Vatikano valstybės sekretoriate’.; .

Mons. Samorę buvo daug metų Apaštališkos Nunciatūros 
Kaune sekretorium. Vėliau jis ėjo įvairias atsakingas pareigas 
Vatikane ir užsieny ir labai greitai buvo pakeltas nuncijum'. .
",.. Mons. Sa’morė priklauso prie tų retų žmonių, kurie nepra
šomi, patys įieško progos veikliai išreikšti savo, simpatiją Lietuvai.

Lozoraitis V., Linden 
Adomavičius V., Athol ....10.00 
Steponaitis K., New Britain 1.00 
Černius K., Chicago...........
Gaurilius J., Chicago .......
Babickas R., Chicago ......
Sims „M. ir J., Detroit ........ 
Leimonas Kazys, Cleveland 
X. X„ St. Louis . ...............

Visiems aukotojams nuošir- 
.... , . . T, džiai dėkojame. Mes tikime, kad

cūzijos ambasadorius Henri. Bonnei, abu dideli pipkihinkai, kalba- ir kiti Dirvos skaitytojai mūsų

< , •_ > .. .-r,*'t, - . "T1 •

t . • ... 1 - .

Tautinės Sąjungos rengiamos 
iškilos į Washingtoną proga, mū
sų bendradarbis kreipėsi į advo
katą Antaną Olį, Chicago Sani- 
tary District Prezidentą, kurį 
kovo 21 d. didžiausias pasauly 
dienraštis Chicago Daily Tri
būne siūlo kandidatu Chicagos 
miesto mayoro pareigoms, o trys 
didžiosios amerikoniškos orga
nizacijos kovo 27 d. jį pagerbė 
Good Government Award ban
kete ”For outstanding public 
service in the Government in the 
Statė of Illinois.". Nors buvb 
anksčiau manę pagerbti Illinois 

. Gubernatorių ar miesto mayorą, 
ta garbė teko lietuviui. Tokios 
augštos garbės dar lietuvis Ame
rikoj nebuvo susilaukęs.

— Girdėjau, kad Jūs, ponas 
O1I, rūpinatės Washingtone šau
kiamuoju Lietuvių Sąskrydžiu 
birželio 20 ir 21 dienomis, Lie
tuvos pirmąjam Karaliui Min
daugui pagerbti ir Lietuvos 700 
m. sukakčiai paminėti.

— Aš esu tik narys komiteto, 
kuris šiuo reikalu rūpiniesi. Bir
želio 20 ir 21.. dienomis iš visos 
Amerikos kviečiami pavyzdin
gieji lietuviai, organizacijų at
stovai, atvykti j Washingtoną 
pasididžiuot Lietuvos praeitim. 
Jeigu tautos su neįdomia praei
tim mėgina jieškoti savo isto
rijos, mes, lietuviai negalime ty
lomis praleisti fakto, kad šįmet 
sukanka net 700 metų, kaip Min
daugas vainikuotas Lietuvos pir
masis Karalius, sujungęs visas 
lietuvių gimines, įsteigė galingą 
Lietuvos valstybę ir mirdamas, 
paliko stipriais pagrindais dide
lę ir galingą valstybę. Amerikie
čiams nėra žinoma, kad Lietu
va yra sena valstybė, kuri nau
dingai patarnavo Europos ir ci
vilizacijos progresui. Turėdami 
tokią įdomią praeitį, mes ją pri
valom iškelti amerikiečiams ir 
visiems mūsų draugams, ta pa-

čia proga iškelkim savo gražųjį 
meną ir lietuvių muziką, ku
riuose atsispindi lietuvių kultū
ra.

— Jūsų aiškinimas labai įti
kinantis. Įdomu, kaip mes visi 
galėtume pagelbėti ir prisidėti?

— Prisidėkime dalyvaudami 
iškilmėse, įprasmindami’ Lietu
vos* Himno autoriaus Kudirkos 
mintis, stiprybę semkime iš pra
eities. Kiekvienoje lietuvių kolo
nijoje lietuviai privalėtų, ne tik 
raginti 
tuvius, 
stovus, 
jimė.

— Ar birželio 20 ir 21 
mis manote susilaukti 
žmonių?

— Esu tikras, kad Amerikos 
lietuviai veikėjai suplauks į Wa- 
shingtoną šiai šventei. Sudomin
tų Lietuvos praeitim kongres
menų, senatorių ir kitų augštų 
valdžios pareigūnų manome su
kviesti iki 200.

— Skaičiau, kad šiame minė
jime bus pagerbtos ir karių mo
tinos.

— Lietuviai kariai gina Ame
rikos ir pasaulio laisvę, kovoja 
Jungtinių Tautų kare. Nuskriau
stos jų motinėlės turi būti pri
simintos ir pagerbtos. Mūsų pa
reiga joms duoti vilties, paguos
ti. Kviečiamos karių motines, 
sesutės, žmonos ir sužadėtinės. 
Mums garbė didelį moterų būrį 
pristatyt Amerikos vyriausybės 
nariams, parodyt, kad lietuvių 
tauta prisideda tautų laisves 
ginti.

— Nepaprastai jautru ir tik
rai gražų! Beja, ar bus laisvo 
laiko gražiajai Amerikos sosti
nei VVashingtonui apžiūrėti?

— Bus pakankamai laiko — 
visą birželio 21 d., sekmadienį. 
Birželio 20 d. 10 vai. ryto vyks 
minėjimas, o vakare 7 vai. bus 
didysis banketas su ųepapras-

Galų gale tas bolševikas, žmo
gaus teisių ir paties žmogaus 
niekintojas, .duotojo žodžio ir iš
kilmingųjų sutarčių laužytojas, 
viso, kas gera ir kilnu, priešas, 
kiekvienos laisvės naikintojas, 
milionų žmonių kankintojas ir 
žudytojas, tikėjimo persekioto
jas, ištisų tautų pavergėjas, dar
bininkų išnaudotojas, didžiau
sias visų, laikų taikos ir karo 
kriminalistas, Lietuvos engėjas, 
lietuvių vaikų budelis — galų 
gale Stalinas yra miręs.

šitos geros žinios nekantriai 
laukė nesuskaičiuojami bolševi
kų kaliniai, Sibiro koncentraci
jos stovyklų kankiniai; jos lau
kė nepabaigiamos minios žmo
nių, kuriems jis pavertė gyve
nimą kalėjimu, katorga, kapu, 
kuriems jis atėmė gyvenimo 
grožu, tikslą, prasmę ir viltį; 
jos laukė kiekvienas žmogus pa
saulyje, kuriam rūpi teisybė ir 
teisingumas, kurs tiki j Dievą 
ir Jo teisingai baudžiančią ran
ką; jos laukė nerimdamos savo 
šaltuose kapuose, taip tankiai 
pasėtuose nuo Magdeburgo ligi 
Korėjos ir nuo Ledinuotojo Oke
ano ligi Indokinijos, niekšiško 
bolševikų teroro nekaltos aukos.

tai įdomia meno programa Stat- 
ler viešbutyje, Washingtone.

Tai keli klausimai ir į juos 
atsakymai visiems tuo sąskry
džiu besidomintiems. Reikia 
laukti, kad birželio 20-21 dieno
mis IVashingtone susitiks visos 
Amerikos lietuviai ir pademons
truos savo valstybinius ir dva
sinius turtus.

VILTIIIEJ 
UJAMAI!

i 1 Kiršonis Aleksas, Toronto
Balanda V., Cleveland.......
Rūkas K., Hartford...........
Skirmantai E. ir St., 

Sacramento .................

Dabar didžiausias dėmesys atkreiptas į derybas Korėjoje. Vaizduose matome: viršuje, kairėj — 
UN įgaliotinis pulk. IV. D. Carloch. duoda pranešimą laikraštininkams, viršuj dešinėj — US lai
vyno atsargos adm. J. C. Daniel belaisvių reikalų tvarkytojas. Apačioje — komunistų delegatai 

ateina Į Panmunjom deryboms.

Dažnai girdime pranešimus 
apie NATO konferencijas, pasi
tarimus, planus, vykdomus oro, 
jūrų ar žemyno manevrus. Kaip 
iš tikro yra, kiek yra pažengusi 
Vakarų gynyba, kas daroma re

aliai bolševikų grėsmei atremti? 
Tai klausimai, kurie ypač rūpi 
ir’ vokiečiams su Vak. Europos 
gyventojams, bijantiems bolše
vikinės invazijos.

Šiuo metu, kaip pažymi vo
kiečių spauda, eina kova dėl Eu
ropos ateities. Tai likiminis jos 
klausimas. Jei patys europiečiai 
nenorės gintis, tai ir amerikie
čiai negalės jų kaip reikiant 
nuo invazijos iš Rytų apsaugo
ti. NATO gynybinis pajėgumas 
nuolat auga ir tvirtėja. Tai gal 
geriausiai įsitikinti ir patys gy
ventojai Pfalzo (Vokietija) kra
šte, kur iš žemės dygsta aero
dromai, kareivinės, stovyklos, 
pratimų aikštės.

Visa Vak. Europa suskirstyta 
į 2 pagrindines sritis: Base 
Sėction, esančią vakarų Prancū
zijoje prie Berdeaux ir La Ro- 
chelle, ir Advance Section, ap
imančią Pareinj prie Liuksem
burgo su Metzu, Kaiserslautėrnu 
ir kt. vietovėmis.-Yra ir trečioji 
pagelbinė linija, einanti iš Li
vorno Italijoje per Austriją į 
Muencheną. Prancūzija sudaro 
tik vieną etapą visoje gynybos 
sistemoje. Pati sistema yra tie

siog milžiniška ir apima visą 
eilę įtvirtinimo taškų, aviacijos 
bazių, šaudmenų, pakaitus dalių 
ir maisto sandėlių. Ji yra subor
dinuota SHAPE, vyr. NATO pa
jėgų Europoje vadovybei (SHA
PE yra santrumpa iš Seupreme 
Hiedųuarter Allied Powers in 
Europe).

Jai nuo 1952 m. birželio 1 d. 
vadovauja gen. Ridgway. Jos te
ritorija siekia nuo Nord Capo iki - . 
Viduržemio jūros ir yra sritiš- 
kai padalinta į 3 ruožus; šiau
rės Europą, vidurio ir pietų Eu
ropą. Pats NATO koalicinės ar
mijos aparatas ir jo struktūra 
yra palyginti gana komplikuoti.

Vyriausioji SHAPE būstinė 
yra prie Rocųuencourt, netoli 
Versalio. Iš Čia vykdomos gen. 
Ridg\vay ir jo generalinio štabo 
šefo Gruentherio direktyvos. 
Atlanto pajėgų generalinį štabą 
sudaro 12 tautybių apie 400 ka
rininkų, tai p kurių nėra tik por
tugalų ir Islandijos atstovų. Dar 
prie Eisenhowerio buvo įkurta 
NATO gyhybos akademija, tu
rinti paruošti vadus įvairiems

(Perkelta į 8 pus!)
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• Vokietijos Krašto Valdybos 
pirmininkas, inž. Pr. Zunde, ko
vo 2ŽTr 23 dienomis lankėsi Ber
lyne. Ta proga jis matėsi su 
vietos lietuviais, kurių ten pri- 
skaitoma apie 30.

• Stuttgarto radiofonas savo 
laiku dovanojo PLB Vokietijos 
Krašto Valdybai1 Čiurlionies an
samblio ir mūsų solistų įdainuo
tas magnetofono juostas. Ta 
medžiaga susidomėjo Australi
jos lietuvių bendruomenės Ade
laidės apylinkės valdyba, kuri 
numato jas panaudoti translia
cijoms per Australijos radio. Jų 
pageidavimu, ir Stuttgarto ra
diofonui maloniai sutikus, pa
gamintos tų juostų kopijos ir 
pasiųstos Adelaidėn.

• PLB Šveicarijos Krašto Val
dyba persiuntė Vokietijon 995,- 
50 DM lietuvių Vargo Mokyk
loms paremti. Tie pinigai surin
kti Šveicarijos Krašto Valdybes 
paskelbto Vokietijos 
Vargo Mokykloms 
jaus proga. Vajus 
liau.

sutilpti internatas ir gimnazija. 
Savininkas pageidauja už tą pa
statą 200.000 DM.

Nuosavų patalpų gimnazijai 
įsigijimas šiuo metu yra labai 
aktualus, nes yra pavojaus, kad 
dabartinės patalpos Diepholzo 
stovykloje artimiausiu laiku ga
li būti paimtos kariuomenės rei
kalams.

lietuvių 
sušelpti va- 
tęsiamas to-

Krašto Val- 
J.

• PLB Šveicarijos 
dybos pirmininkas, inž. J. Stan
kus, užmezgė ryšius su Tarptau
tine Vaikų Globos Sąjunga Že
nevoje. Tikimasi, kad iš tos Są
jungos ateityje bus galima gau
ti paramos taip pat ir Vasario 
16 gimnazijai bei kitoms lietu
vių Vargo Mokykloms.
• VLIKo posėdis šaukiamas ba
landžio mėn. 10-11 dienomis.

• Lietuvių Rašytojų Draugija, 
Cicero, USA, rūpinasi D r-j oš 
garbės nario, a.a. Dr. Vydūno 
paliktais rankraščiais, jų sure- 
dagavimu ir išleidimu. Tuo rei
kalu Draugija kreipėsi į PLB 
Vokietijos Krašto Valdybą ir 
Maž. Lietuvos Tarybos pirminiu, 
ką p. E. Simonaitį, kurio globo
je minėti rankraščiai dabar yra. 
Numatoma, kad paruoštus spau
dai rankraščius-galės išleisti Eu
ropos lietuvių leidykla "Bendri
ja.”
• Akademinio Skautų Sąjūdžio 
DR. VYDŪNO Vardo Šalpos 
Fondo Valdyba, rūpindamasi pa
remti studijuojančius skautus, 
Kalėdų švenčių proga yra išsiun- 
tinėjųsi kalėdinių sveikinimų 
atvirukų. Iš gauto pelno ir kitų 
pajamų, jau yra paskirtos 5 pa- 
šalpos-stipendijos: 3 Vokietijoj 
studijuojantiems ir 2 — J.A.V. 
Daugelis mūsų tautiečių, atsi
skaitydami už minėtus atviru
kus, yra atsiuntę priedo aukų, 
kuriems reiškiame viešą širdin
gą padėką.

MINĖJIMO ATGARSIAI i
Nepriklausomybės minėjimo Į 

atgarsiai dar nenutilo. Priva
čiuose pasikalbėjimuoseį susi
rinkimuose ir spaudoje vis pri
simenamas minėjimas. Kalbos 
sukasi apie klebono pasakytą 
pamokslą prieš Tarybą ir aukas 
Lietuvos laisvinimo reikalams, 
tarybos suruoštą minėjimą per 
radiją ir Winthrop mokyklos 
salėje, paskirtos kvotos surinki
mą, pasirodžiusius spaudoje mi
nėjimų įvertinimus ir t.t..

Yra tokių, kurie stengiasi kle
boną pateisinti dėl jo pasakyto 
pamokslo. Greičiausia jie patys 
netiki tuo, ką sako ir rašo, bet 
kitiems aiškina, kad klebonas 
yra tvarkoje. Bene toliausia bus 
nuėjusi K. Keblinskienė, kuri 
"Drauge” tą pamokslą pavadino 
turiningu, žinoma, kalba prieš 
ALT ir aukas Lietuvos laisvini
mo reikalams nėra kalba be tu
rinio. Tik turinys nėra lygus tu
riniui. Pamokslo turinys buvo 
žalingas lietuviams. Su tuo visi 
sutinka.

Visi džiaugiasi, kad šiemet 
tarybos ruoštas minėjimas pa
sižymėjo gera programa ir 
sklandžiu jos pravedimu. Nieko 
negalima prikišti nei radijo pus
valandžiui, kuris buvo gerai ap
galvotas ir kruopščiai paruoštas, 
nei minėjimui - koncertui, kurio 
programoje dalyvavo stiprios 
jėgos, štai pačios už save kal
bančios pavardės: programos 
vedėjas — P. Viščinis, pagrin
dinis kalbėtojas — Lietuvos Lai
svės Komiteto pirmininkas V.

1 Sidzikauskas, muz. J. Gaidelio 
! vyrų choras, aktorė A. Gustai- 

tienė ir rašytojas St. Santvaras.
> Minėjime savanoriai-kūrėjai bu- 
■ vo pagerbti drauge su kitais ko- 
I votojais dėl Lietuvos laisvės at-

respondentas tai gerai žino, bet 
tyčia rąso kitaip, kad galėtų su
kiršinti žmones prieš minėjimo 
rengėjus.

Paskirtoji surinkti Lietuvos 
laisvinimo reikalams kvota 
$1500 svarstyta Tarybos posė
dyje ir priimta, pasižadant ją 
sukelti, žinoma, jei klebonas ne
sakytų pamokslų prieš aukas 
Lietuvos laisvinimo reikalams 
ir neprilaikytų savo parapijiečių, 
tai paskirtoji kvota jau seniai 
būtų sukelta. Bet ir dabar ne
daug trūksta. Girdėti, kad jau 
virš 1300 dol. yra pas tarybos 
iždininką. Didžiausios aukos yra 
tremtinių ir Sandaros kuopos. 
Dar laukiama aukų iš Kazimie
ro, Piliečių ir Roko klubų.

nau-
sky-

LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS

REIKALAI
Elizabeth, N. J. Lietuvos Ne

priklausomybės sukakties mi
nėjimo metu sudarytas’ Bend
ruomenės apylinkei organizuoti 
komitetas balandžio 12 d., sek
madienį, šaukia visų šiame mies
te gyvenančių lietuvių susirin
kimą JAV Lietuvių Bendruome
nės Elizabetho apylinkei steigti. 
Susirinkimas įvyks Lithuanian 
Liberty Hali (269 Second St.) 
patalpose 4 vai. po pietų.

Tikimasi, kad visi vietos lie
tuviai, tiek seniau į šį kraštą 
atvykę, tiek čia gimę ir augę ir 
tiek naujieji ateiviai, tinkamai 
įvertins bendruomenės idėją ir 
savo atsilankymu šį reikalą pa
rems.

Susirinkime kalbą pasakys 
JAV Lietuvių Bendruomėnės 
Laikinojo Organizacinio Komi
teto atstovas.

BALFo SKYRIUS
Energingai imasi darbo 

jai suorganizuotas Balfo 
rius. Jis ruošia balandžio 18 d.
pobūvį, kurio pelnas skiriamas 
likusių Europoje lietuvių šalpos 
reikalams. Pobūvyje numatoma 
programa, loterija, šokiai ir kiti 
margumynai. Visais tais reika
lais rūpinasi ■ skyriaus valdyba.

Skyrius suorganizuotas šių 
metų pradžioje. Dabar jo valdy
bą sudaro: pirmininkas — J. 
Samsonas, vicepirmininkas — 
A. Biekša, sekretorius — A. Ba: 
rųlis, iždininkas — M. Gofensas, 
direktoriai — J. Tubienė, S. Me- 
reckienė ir S. Gofepsienė. Ar
timiausioje ateityje numatomas 
narių vajus. Valdyba turi dar 
ir kitų planų, žinomas valdybos 
narių veiklumas ir artimojo ne
laimės atjautimas duoda pagrin
do laukti gražios ir plačios veik
los.

PAVASARIO 
POBŪVIS CHICAGOJE

Chicagos LAS skyrius ruošia 
jaukų ir linksmą pavasario tra
dicinį pobūvį Lietuvių auditori
jos didžiojoj salėje (Bridgepor- 
te). Pradžia 7 vai. 30 min. va
karo, balandžio mėn. 22 d. — 
šeštadienyje. Meninę dalį tvar
ko muz. B. Kalvaitis, šokiams 
griežia B. Pakšto orkestras. 
Veiks įvairus ir turtingas bufe
tas. Visuomenė kviečiama gau
siai atsilankyti.

Naujame Balfo skyriuje glau-
_________________ _ __„vadžiai bendradarbiauja senieji
sistojimu ir minutės. tylą.^Jio- ateiviai, čiagimiaį ir naujaku-

riai. Skyriaus pirmininku r vi- 
cepirmninku yra senieji ateiviai. 
Skyriaus narių tarpe yra čiagi- 
miai: miesto mokesčių inspekci
jos viršininkė J, Jakavonytė, Dr. 
A. IVaitkus, adv. L. Tamulevi
čius ir kt. —mk.

SAVO JĖGA APTARNAUJAMOS SKALBYKLOSE 
KUR EKONOMIJA IR TINKAMAS YRA 
SVARBIAUSIA... 36 IŠ 39NAUDOJA

BALANDŽIO 18 D. 7 V AL. VAKARO,
VICTORIA IR QUEEN GATVIŲ SUSIKIRTIME, 

ST.’ PATRICKS SALĖJE, NIAGARA FALLS, ONT, 
RENGIAMAS DIDELIS

ŠOKIŲ VAKARAS
Vadovaujant P. Armonui, St. Ilgūnui ir Vyt, Zmuidzinui

1 trumpą programą-išpildys
Rochesterio, N. Y. Lietuviai Skautai

šokiams gros lietuvių mėgiamiausia BENNY FERRI kapela!
Veiks skrajojantis paštas ir loterijai

Bufetas su įvairiais gėrimais!
Geriausia proga susitikti su UŽSIENIO lietuviais! 

Visus kviečiame atsilankyti! (
Niagara Falls, Ont. Lietuvių Klubas

i TUOJ ISIGYKIT 
ŠIAS KNYGAS!

Aušrelė (elementorius)
Step. Zobarskas ___ :_____

Aukštųjų Šimonių Likimas.
Ieva Simonaitytė ________

Anglų kalbos gramatika 
J. Kukanauza __________

Anderseno pasakos 
_____ y.......................................... .

Anglų kalbos gramatika
V. Kamantauskas ______

Aukso kirvis 
Juozas švaistas ________

Barabas
Paer Lagerkvist________

Balutis
J. J. Bačiūno leidinys_____ 1.50

Baltaragio malūnas
K. Boruta____

Broliai Domeikos
' L. Dovydėnas __________ 2.50

Buriavimas ir jūrininkystė
B. Stundžia ____________ 2.00

Didžiosios atgailos
R. Spalis _____ ....

Doleris iš Pittsburgho
Stepas Zobarskas ..

Daili saulytė

2.25

3.50

2.00

2.00

1.00

2.50

2.25

5.00
Po

2.00

1.2®

5.VI

2.00

2.50

3.50

0.80

0.50
Gatvės Berniuko Nuotykiai

R. Spalis ____________
Giesmė apie Gediminą

B. Sruoga ir V. Petravičius 2.00 
Gintariniai vartai

N. Mazalaitč-____________ 2.00
Gimtojo žodžio baruose

P. Jonikas__________-___ 1.50
Gyvulių ūkis

Georgo Onvell .____ ___ _
Haufo pasakos I ir II dalis

............................................„ 2.75

5.00

1.00

• Vokiečių laikraščiai, ryšium 
su keturių latvių žvejų pabėgi
mu j Švediją, vis dar deda ilgus 
straipsnius, kuriuose aprašoma 
Pabaltijo tautų kančios po so
vietų priespauda.
• PLB Vokietijos Krašto Val
dyba veda derybas užpirkti Va
sario 16 gimnazijai namus. Pa
siūlytas vieno dvaro pastatas 
prie Mannheimo, — geografiniu 
atžvilgiu patogioje ir klimatiniai 
sveikoje vietoje. Namai pakan
kamai dideli, kad juose galėtų

• Redakcijai atsiųsta paminėti 
Kazio Binkio: LYRIKA, pirma
sis pilnas Kazio Binkio poezijos 
rinkinys. Redagavo ir įvadą pa
rašė Jonas Aistis, išleido Knygų 
Leidykla TERRA, 748 W. 33rd 
Street, Chicago 16, III Kaina 
2.00 dol., gaunama Dirvoje, lei
dykloje ir pas platintojus.

VIDURINIŲ RYTŲ SPORTO 
APYGARDOS 

PRANEŠIMAS NR. 1
1.

__ 2.20

1.00

2.20

2.80

2.76

. 3.50

... 1.50

Our Country Lithuania
V. Augustinas __________
Tėvynės dangum
žodžiai vytės Nemunėlio. 
Paveikslai V. Augustino ..

Petras ir Liucija
Romain Rolland _________

Pasaulio Lietuvių žinynas
Anicetas Simutis______...

Princas ir elgeta
Mark Tvvain____ ________

Pirmas rūpestis
Jurgis Jankus____ ,__ ____

Pragaro pošvaistės
y. Alantas________________ 3.60

Partizanai už gelež. uždangos 
Daumantas ____________ 2.50

Per Klausučių ūlytėlę
Liudas Dovydėnas ..

Pietų vėjelis
Vytė Nemunėlis __

Paklydę paukščiai I
Jurgis Jankus____

Paklydę paukščiai II
Jurgis Jankus ____

Petras širvokas
Juozas švaistas ... 

Raudonasis Tvanas
Ignas .šeinius__ ..

Raudoni batukai
Jurgis Savickis __

Ramybė man
J. Kėkštas____________ _ 0.80

Raguvos malūnininkas
V. Tamulaitis ___________0.25

Sudie, pone čipse 
James Hilton ......

šilkai ir vilkai
Runcė Dandierin is ..

Saulės laikrodžiai
Henrikas Nagyf. ....

San Michael knyga I
Axel Munthe______

San Michael knyga II
Axel Munthe_ ___ _

šventieji akmenys 
Faustas Kirša ......

šventoji Lietuva
Jurgis Savickis ___

šventoji Inga
A. Škėma ________

Tarp žalsvų palapinių
P. Kesiūnas ______

Tėvų pasakos
A. Giedrius _____ _______ 1.90

Tolimieji kvadratai
J. Grišmanauskas__ ___ - 2.00

Tautosakos Lobynas
J. Balys________________ 3.00

Tomas Nipemadis .
August Gailit __________ 2.50

Trylika nelaimių
R. Spalis ._________

Tarp pelių ir vyrų
John Steinback ____

Tėvelių pasakos
A. Giedrius _______

Ugnies pardavėjas
Balys Rukša .....____

Vidurnakčio vargonai
Česlovas Grincevičius ___ 1.50

Vincas Krėvė Mickevičius
1 . .......................................... . 2.00

0.75

1.00

2.50 1.00

2.50

2.50

. 2.00 — 2.00

2.00

3.50

3.00

2.50

1.50SKALBINIŲ DŽIOVINTUVĄ 3.00

2.75šio sezono vyrų ir moterų 
krepšinio ir tinklinio apygardi- 
nės pirmenybės numatomos pra
vesti š. m. balandžio 25-26 d., 
Clevelande. Pagal susitarimą, 
techniškas pirmenybių organi
zavimas pavedamas Clevelando 
LSK Žaibui. Sporto-klubai, no
rintieji šiose pirmenybėse da
lyvauti, registruojasi pas ren
gėjus šiuo adresu: Algirdas: 
Bielskus, 771 Ę. 9-st St., Cleve
land 8, Ohio. Registracijos ter
minas — balandžio 15 d. Smul
kesnės informacijos bus skelbia
mos pirmenybių rengėjų — LS1< 
žaibo.

2.00Ar kada atsiminėt apie 
savo aptarnauj a m o s 
skalbyklos patyrimą, kai 
jūs galvojot apie džio
vintuvą savo namams? 
šios skalbyklos naudoja 
tokius pat kaip ir namų 
naudojimus džiovintu
vus.
Bet, savo aptarnauja
muose įrengimuose džio
vintuvai turi išlaikyti 
daug sunkesnius ekono
mijos, greičio ir tinka
mumo bandymus.
Patikrinus 39 savo ap
tarnaujamų skalbyklų 
Clevelando apylinkėj pa
sirodė, kad 36 iš 39 nau
doja vien GASĄ skalbi
nių džiovinimui.

i

V.ILS. Apygarda

f

PAULINA MOZURA1TIS 
13706 Benwood Avė.
Telephonė: LO 1-7795.

SKALBINIŲ DŽIOVINTUVĄ

I

! PROTECT
! YOUR RIGHT

Gaukit žemos kaiups 
Farm Bureau automobilio 
apdraudę — sutaupykit .iki ’ 
20%. Vienoda ir pastovi 
bendrovės politika ... grei
tas, draugiškas patarnavi-' 
mas. Tai antras didžiausias 
auto apdraudėjas.

šaukite:

D

3.00

2.50 1.25

l.?5

DAR VIENA NAUJIENA

Šveicarų fabrikas CYMA iš
leido naujus laikrodžių mode
lius, kurie pasižymi labai tiks
liu laiko rodymu, patvarumu ii 
grožiu. Šių augštos kokybės laik
rodžių didelį pasirinkimą ir ge
romis sąlygomis gausit .pas J. 
Karvelį, 3249 S. Halsted St. 
Chicago 8, III. Telef. DA 6-1136

Ręikalaukit ’ informacijų 
katalogų.

! Informacijai ir prekes siun
čiu ir

Kai Jūs renkatės skalbinių džio 
vintu va Jūsų namams... 
atsiminkit
1. Gaso džiovintuvai veikia už daug mažiau kiek

vienam kartui per ilgus metus. (Tikra kaina: t 
apie centas vienam kurtui). . '

. 2. Gaso džiovintuvai veikia greičiau kaip bet kokios 
kitos rūšies namų džiovintuvai.

3. Gaso džiovintuvai, su gyvenimo ilgumo degintu- 
vais, duoda jums ilgesnį patarnavimą. .

^EAST OHIO GAS i 
/ ■

miestus. (18) RINKITĖS
j . t

r

i

Kazimieras Sapieha
B. Sruoga____

Karoliai
Guy de Maupassant_____ 2.50

Kaip jie mus sušaudė
J. Petraitis ____ .•■_______ 1.80

Kuprelis
IgnaB šeinius ________

Kalorijom ir doleriai
Vilius Bražvilius______

Kryžkelės
A. Vienuolis_________

Konrodas Valenrodas
Adomas Mickevičius__

Lietuva
A. Bendorius _____ t_

Lietuvių Literatūra
Pranas Naujokaitis __

Lietuvių Tautos Kelias
M. Biržiška —____ —

Lietuvių kalbos vadovas 
Bed. prof. Skardžius —

Lietuviškos pasakos
J. Balys_____________

Lietuvių poezijos antologija
J. Aistis ir A. Vaičiulaitis 6.00

Lekučio atsiminimai (jaunimui)
A. Giedrius .1__ -__ .... 1.50

Lietuvių archyvas 
Bolševizmo metai ...

Lietuvos Valstybes
Konstitucijos 

............................  0.70
Lietuva tironų Pančiuose

B. T. Dirmeikis ir V. Rastenis
(JonaB Andrūnas ir Petras 
Svyrius)___ ;__ __________ 1.60

Mažasis Lietuviškai ■
Angliškas žodynas
„ Vilius Poteraitis_ _
Metūgės

B. Pūkelevičiūte ...
Mėnuo vad. medaus

N. Mazalaitč .—--------2.50
Meškiukas Rudnosiukas 

Vytė Nemunėlis ____...... 2.00
Namai ant smėlio

J. Gliaudą '--------
Nemunas;

St. Kolupaila ..
Neramu buvo Laisvės Alėjoj

B.' Daubaras------- - -------------1.B0
Nusidėjėlė

K. Pažėraitė ......................
Visos knygos siunčiamos paštu. Užsakant pijiigjus siųskite

DIRVA, 1272 East 71 St,
. • • • ■ ' •

J ' ••

0.80

. *

3.00 1.00

2.00

1.00

2.00

2.50

2.00

Vaikų knygelė.
M. Valančius _____ T____ T.80

Vieneri metai ir viena savaitė
B, Gaidžiūnas __________ - 1.50

Varpai skamba
Stasius Būdavas ...

Vyturėliai Laukuose
Vikt Simaitis ...

Taupioji Virėja
> ■----------------------...
Užuovėja ,

M. Katiliškis .2... 
žemaičių žemė

A. Vilainis ..__ ;..
žemaičių krikštas

P. Abelkis _______—3.50
žvaigždėtos naktys s

Augustaitytė-Vaičiūniemė .’. 1.00 
žmonės ant vieškelio

Liūdas Dovydėnas __
' " ■ . ; 'i

■T—

2.50

.. 0.75

2.00

3.50

1.50

1.00

.•if

1

' •
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~ Naujoji L. Dovydėno nemaža 
apysaka (176 psl., išleista "Ga
bijos”) iš pat pradžių patrau
kia. Naujas šedevriukas! — 
džiaugies skaitydamas pirmo- 
sius keliasdešimt puslapių: ir 
aplinka, ir-žmonės, ir kompozi
cija tokioj knygoj, kur esama 
bent kelių lygiaverčių veikėjų, 
meistriškai sutvarkyta, nupieš
ta, apibūdinta ir humoru pagar
dinta — tikras šedevriukas! 
Skaitytojas kiek nusivilia, per
skaitęs maždaug trečdalį ir to- 

jflįiu iki pat galo nėbeužtikdamas 
į^ygoje koncentruotos tos ra- 

?.vts.jiakos jėgos, kuri tryško

B. KAZIMIERAITIS

dija šiugždiene, dar vis tebe
galvodamas apie Albiną, kaip 
būsimąją žmoną. Pagaliau senis 
miršta (bene nuo vidurių šilti
nės)* Leokadija, nepasiekusi nė 
Stebuklo, grįžta namo (laukti 
kūdikio, kurio tėvas — Klemen
tas!), o Klementas, gavęs iš se
nio degutininko žemės ir degu- 
tinę, veda Albiną (toji gimdy
dama miršta).

Savo pagrindiniams
Klausučių ūlytėlę” veikėjams 
apibūdinti L. Dovydėnas pra

"Per

pradžioje. Tolimesni puslapiai' džioje skiria .gana nedaug vie-
nebe tik vietomis darosi atgra- tos, vos po keletą puslapių, ir iš 
sus veikėjų seksualiniais pasi
gardžiavimais, bet taip pat ro
dyti’, kad pats veiksmas, tikriau ,
— puslapių skaičius dirbtinokai 
norima ištempti, todėl pradeda
mi pasakoti sapnai ir {durstoma 
nemaža epizodų, su veiksmu ma
ža ką bendra beturinčių, o ši
tokių dalykų pradžioje nebuvo.

L. Dovydėnas apysakoje vaiz
duoja, kaip dar prieš pirmąjį 
pasaulinį karą kažkur iš Pabir
žės išsiruošia keliauti į Sidlavą
— į Stebuklą: tai Adomas čiu- 
lada — klebonijos ūkvedys, Kle
mentas - Klemukas Ripkus — 
miestelio muzikantas,, laikrodi
ninkas savamokslis, burtininkas 
ir t.t.,' Leokadija šiugždiene — 
jauna ir smarki seno "krieno” 
ūkininko bevaikė žmona ir Al
bina Vainiūtė — varpininko glo
bojama ir pameilinama pamesti
nukė. Kiekvieno jų kelionės į 
Stebuklą tikslas vis kitoks, čiu- 
lada, klebono pavestas, lydi Al
biną, kuri siunčiama į Žemaiti
ją gyventi, nes paaiškėja, kad 
senis varpininkas bando su ja 
ištvirkauti. Klementas galvoja 
kelionėje susigretinti su Albina, 
nes toji jam seniai patinka, o 
Leokadija keliauja pasimelsti, 
nes ji trokšta vaikų, bet taip pat 
nešasi slaptą mintį — patrauk
ti savo pusėn Klementą.

Kelionėje, kai apsistojąma il
gesniam poilsiui, senis ūkvedys 
pradeda mėgautis su 20 metų 
Albina, o Klementas su Leoka-

kelionėje (nebent su abiem!)...
Kur L. Dovydėnas nenori 

tempti, ten, rodos, iš jo knygos 
žodžio neišmestum — kiekvie
nas reikalingas; būtinas. O kai 
senis čiulada ant šieno meilina
si Albinai ir vis kartoja tuos 
pačius žodžius, kuriuos jai buvo 
kalbėjęs kitas senis ir jos glo
bėjas varpininkas, skaitytojas 
nebetiki. Užkliuvę į žemaitiškas 
vestuves mūsų keliautojai ra
šytojo plunksna gal dar kartą 
leidžia labiau išryškėti savo cha
rakteriams, bet kam gi apysakai 
buvo reikalingas tas Klemento 
šikšnosparnis ir Leokadijos sap
nai? Sunku patikėti, kad senis 
Kartanas, priglaudęs numirti 
Čiuladą, taip jau lengva širdim 
imtų ir atiduotų savo kampą pir
mam pasitaikusiam praeiviui, 
nors tas praeivis nešiotų net 
Klemento Ripkaus etiketą. Kam 
tie čigonai vestuvėse, jei pats 
L. Dovydėnas ankstesniuose pus
lapiuose parodė gražias žemaitiš
kas vestuves? Turgenevo "Tėvų 
ir vaikų” Bazarovas sakė, kad į 
lagaminą, jei lieka daug tuščios 
vietos, reikia prikimšti bent šie
no!

Žodingas L. Dovydėnas ir čia, 
kaip ir kituose savo raštuose: 
reto, vaizdingo žodžio ar posakio 
jam nereikia pirkti. Be to, jo 
piešiamasis vaizdas niekada ne- 
pergrūstas. Jis nesistengia, lyg 
iš kažkokios versmės, pergrūsti, 
kaip, sakysim, daro "Užuovė
jos” autorius M. Katiliškis. L. 
Dovydėnas paima detalę ir kal
ba apie ją iki norimos vietos. 
Štai vestuvėse, kai visi pasiun- 

i ta šokti ir dainuoti, L. Dovydė
nas šitaip parodo aplinką:

"Ant stalo stovėjusi dar ne
baigta gerti degtinė, žalia kaip 
gyvatės akis, krinta ir varva po 

■ šokėjų kojomis. Apipjaustytu 
puskuigaliu paršas nuo jaunųjų 
stalo taipo pat nukeliauja po 
stalu, kur jis atsigula aukštiel
ninkas ir vartaliojasi pagal šo
kėjų trepsėjimą, vartaliojasi čia 
į vieną, čia į kitą pusę.”

Po tų poros sakinių, kurie 
kartu parodo, kokio didelio būta

tų šykščių puslapių jie išeina 
ryškūs gyvi žmonės. Vėliau, pa
sakytume, kai veiksmas prikam- 
šomas nebereikalingų epizodų, 
jie net pradeda nublukti, pasi
darydami lyg ir nebe tie žmo
nės, kokius matėme pradžioje. 
Albina išgudrėja, Leokadija lyg 
ir kiek apiblunka, iš "gulbės 
pieno tetrūkstaneios” žydinčios 
moterėlės išvirsdama į žymiai 
blankesnę, apiblunkate ir Kle
mentas, o Adomas tarpelį kaip 
ir suplazda, lyg krintanti žvaigž
dė, kai įsigeidžia pajudinti savo 
senbernystę ir vilioja Albiną. 
Tik bene tarpais jo prieškariniai 
miestelio ir kaimo žmonės bus 
per gudrūs. Klementas Albiną 
vadina mieląja, lyg daug knygų 
perskaitęs miesčionis, nors me
tus žymėjo brūkšniais beržo to- 
šėje. Senis Kartanas, tegul tar
navęs kariuomenėje ir teatre, 
taip pat gudriai nukalba, o ypač 
gudrus Banaventūra. Tiesa, jis 
skaitąs laikraščius, tik ar iš laik
raščių ir elgetų jis galėjo per
imti tokį žodyną, kaip objekty
viai, objektas, konstatuoti?

Labai gaila, kad neišėjo į Ste
buklą vienkojis Banaventūra: tai 
judriausias žmogus visoje kny
goje, bet jis, pradžioje toks rei
kalingas, toks visa žinąs ir gud
rus, medine koja neįveikė judė
ti. Gal autorius neleido jam ei
ti, nes neturėjo trečios savano
rės į Stebuklą, tad šitam nebe- .... r____
būtų buvę su kuo pasimėgauti šokimo, rašytojas vienu sakiniu

J •
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Žmogus, kuris šypsosi
ADOMAS VYČIUS

\ Tęiinya iš pereito numerio )

Tad atrinkus teliko keliolika nuo
traukų: tai buvo gana malonūs kelių 
švariai ir tvarkingai apsirengusių vy
rų bei moterų portretai... jos ir buvo 
pristatytos diktatoriui atrinkti vieną 
iš jų ■ •. '

, — Kas yra ši moteris? — užklausė 
jis, atidžiai peržvelgęs nuotraukas ir 
išsirinkęs porą iš jų, — ir kas yra štai

' šis vyras ?
— Ši moteris yra mūsų visų myli

ma teatro artistė, o vyras — gana ne
blogas ir populiarus kino aktorius. Aš 
manau, kad jie...

_ —Artistai? — pertraukė genera-
' jhsiinas, — ne, artistai netinka! Ir kiti 

visi artistai?
Taip, visi buvo artistai. Propogan- 

dos Viršininkas suprato, kad prašovė 
pro šalį.

- — Klausykit, jis nori artistų por
tretus platinti po- kraštą, kad juos ir 
taip visi jau žino! — tuojau įsiterpė 25^ 
Transporto Viršininkas, jis buvo pyk
telėjęs dėl jo transporto kritikos spau-

• doje. ;
— Cha, cha, cha, — garsiai nusi

juokė kažkoks iš tarnų, pąsislėpęs už 
$^itų nugaros, — jis mano, kad žmonės 

patikės artisto- šypsnio nuoširdumui, 
.cha, cha, cha, jis gana naivus, tas mū- 

. sų draugas... \
— Gal toji artistė yra jo meilužė.?■ i

— užklausė dar kažkoks balsas iš kitos 
pusės.

— Aš turiu ir ne artistų! — kaip 
vapsvos įgeltas šoko jis, — jei norit, 
už savaitės... Aš turiu ir kolchozinin
kų ir darbininkų!... Jei norit...

Budelių Viršininkas užrašinėjo ar
tistų pavardes. -Tai pastebėjęs marša
lissimas jam tarė: — Nereikia, — visi 
staiga nutilo, diktatoriui kalbant visi 
turėdavo tylėti, — tegu jie dirba savo 
darbą. Nereikia. Tad už... na, už pen
kiolikos dienų atnešk daugiau paveiks
lėlių... — baigė jis, atsisukęs į išrau
dusį, išprakaitavusį Propagandos Vir
šininką. Maršalissimas išėjo, o tarnai 
išnaudojo pasitaikiusią -progą pasišai
pyti iš savo draugo...

Ir vėl šimtai fotografų ėmėsi dar
bo. Bet.'.. staiga darbas turėjo susto
ti: pasirodė — pritrūko foto medžia
gos !...,. o čia penkiolika dienų... šventas 
žodis.:. Paaiškėjo, kad Foto Trestas 

r« neišpildė plano. Tresto direktorius 
buvo atiduotas teismui, ir sušaudytas 
už sabotažą... tokį atsakingą momentą 
neišpildyti plano!... Foto fabrikų vedė
jai buvo perkelti kasti bjaurės jūros 
kanalo. Naujai'pasiirtas direktorius 
nusižudė už dviejų dienų pats — ir jis 
nepajėgė pakelti gamybos... Žinoma, 
kai pareigas perėmė vienas iš budelių 

- gamyba buvo pakelta.
• Šį kartą fotografai aprūpinti aiš-

'>■

pažymi, kas dainavo, ir vėl grįž
ta prie paršo:

"Norėtų ir paršas pritarti/nes 
jisai nuo Vakar dienos prasižio
jęs, bet. jis tik vartaliojasi, ir 
jam labai gera, kai prie jo nu
krinta ir šakutė, kuri tyliai 
skamba nuo trepsėjimo.”

Tas aiškumas, šeh ten brūkš
neliu, brūkštelėjimas, riesistengi- 
mas privaryti žodžių ir vaizdų 
gera L. Dovydėno ypatybė, štai 
dar smulkmenėlė, kaip jis mažu 
brūkštelėjimu čia pat parodo ir 
žmogaus judesį ir vaizdą:

"Lyg atspėjusi jo geismą, Al- 
butė pasiverčia ir visa nuoga 
ranka pavaiko viršum savo vei
do mašaliukų debesėlį." Ir vis
kas, ir tiek.

Jei L. Dovydėnui ir nepasise
kė iki galo parašyti tokio šedev- 
riuko, kokio įspūdį sudaro pir
masis geras apysakos trečdalis, 
tai vis dėlto gražių dovydėniškų 
perliukų y.ra iki paties paskuti
nio puslapio. Neskaitant tų klau
stukų, kuriuos čia suminėjome, 
L. Dovydėnas pasirodė visiškai 
pajėgus, ir jei jam būtų pasi
sekę iki galo išlaikyti pirmojo 
trečdalio vaizduojamąją jėgą,

STUDENTU SĄJUNGOJE
Šalia-Lietuvių Studentų Są

jungos JAV veikiąs Studentų 
Fondas šį pavasarį pradeda skir
styti reikalingiems studentams 
stipendijas. Stud. Sąjungos cen
tro valdyba susitarė su Viduri-

kus, ir gerų norų leidėjai, lyg 
plaštakės apie žiburį, šoka svai
gulingą mirties šokį su kiekvie
na nauja knyga, kurią jie lei
džia, nes ji, pasilikusi sandėlyje, 
labai lengvai gali tuos gerų no
rų leidėjus nuvaryti į bankrotą. 
Bet, prisipažinsiu, naujojoje 
knygoje iš dalies sunku beatpa- 
žinti Dovydėną, nes jis niekad 
nebuvo seksualizmo mėgėjas, o 
čia staiga seni jauni daržinėse, 
šieno kupetose ir degutinėsę mė
gaujasi, kaip pašėlę, žinoma, dėl 
to gal buvo galima spausdinti ne 
1500, bet visus 2000 egzemplio
rių, būtų išpirkę ... Tik ar tuo 
neiškrypstama iš to literatūrinio 
tradicinio lietuviško kelio, ku
riuo ėjo Donelaitis, Maironis, 
Vaižgantas, Krėvė? Ar tas ke
lias jau būtų per prastas ir mū-iicuuauu vai/.uuujuin^jcj ju^d, | ’ . ” * *

sakytume, kad bene bus tai pati: Šiaip jau šunkeliais klaidžio-
1 jantį tremtinį reikėtų dar ban
dyti vedžioti seksualiniais šun
keliais?

geriausioji praeitų metų knyga 
suaugusiems, bent išmetus iš 
jos visus užkamšymus. L. Do
vydėnas turi dar vieną puikią
rašytojišką dovaną, kurios trūk
sta dažnam mūsų rašytojui, tai 
humoristo dovaną, kuri iš tiesų 
brangintina ir vertintina.

Vieno klausimėlio dar nepa
jėgsiu nutylėti. Rašytojas, tie
sa, yra visiškai laisvas pasirink
ti, apie ką rašyti, niekas jam 
negali ir neprivalo primesti siu
žeto, situacijų ir nurodyti, ką 
turi daryti jo žmonės. Toks lais
vas yra ir Dovydėnas. Tik, sa
kykite, ar pagrįstai bus mūsų 
spaudoje mesta mintis, kad J. 
Jankus "Paklydusius paukščius" 
parašęs užsakytas (vadinas, pa
gal leidėjo pageidavimus) ? Jei 
tai teisybė, tai gal ir L. Do
vydėnas, rašydamas "Per Klau
sučių ūlytėlę’’, bus turėjęs lei
dėjo pageidavimą parašyti tokią 
knygą, kurią pirktų žmonės, no
rintieji pasigardžiuoti knygos 
veikėjų lytiniais pasimėgavi
mais? Tiesa, kad knygos kelias 
į mūsiškį skaitytoją labai sun

neš Europos Studijų Centro 
(MĘSC) p. Downey, jog ateity
je Laisvosios Europos Komiteto 
stipendijų kandidatai bus atren
kami, pasinaudojant Stud. S-gos 
valdybos suteiktomis informaci
jomis ir su ja bendradarbiau
jant.

Studentų Fondo Tarybon Chi- 
cagoje maloniai sutiko įeiti p. 
D. Kuraitis ir teis. A. Wells. '

Studentų Sąjungos valdybos 
buvo pareikšta Vid. Europos 
studijų centrui nusistebėjimas, 
jog repgiant pavergtųjų kraštų 
studentų konferenciją New Yor- 
ke (aptarti būsimų tarptautinių 
santykių rytų Europoje klausi
mus) nebuvo kontaktuotos juos 
atstovaujančios tautinės studen. 
tų organizacijos. Centro parei
gūnas baltų reikalams p. Ernest 
R. Acker, Jr. sutiko, jog tokių 
konferencijų atstovų parinkimas 
vien jų gaunamų stipendijų pa
grindu buvęs per siauras. P. 
Acker išreiškė pageidavimą kon
taktuoti platesnius liet, studen
tijos sluogsnius ir pakvietė Stud. 
S-gos atstovą pasitarti studentų 
įjungimo klausimu. Jis pažadėjo 
pasirūpinti Stud. S-gos oficialių' 
atstovų dalyvavimu ateityje

rengiamose Studijų centro kon
ferencijose.

Baltų Studentų Federacijon 
lietuvių atstovais paskirti Stud. . 
S-gos CV narys R. Ošlapas ir K.. 
Kudžma. R. Ošlapas dar Vokie
tijoje; Tuebingeno universitete, 
dirbo kaip lietuvių atstovas už
sieniečių studentų centro komi
tete! K. Kudžma yra labai veik
lus ateitininkų ir skautų orga
nizacijose. Į Federacijos kontro
lės komisiją paskirtas Vyt. Ba- 
nelis.

R. Ošlapas jr K. Kudžma at
stovavo lietuvius latvių ir čekų 
studentų konferencijose.

Julius Šmulkštys yra įgalio
tas rūpintis pasaulio lietuvių 
studentų atstovybės steigimo 
reikalais.

Susirūpinta akademinio met
raščio leidimu. Metraštis turėtų 
užfiksuoti kūrybines ir visuo- 
menines dabartinės studentijos 

tnuotaikas ir išreikšti jos veidą, 
kaip raštuose, taip ir nuotrau
kose. Studentų Sąjungos valdy
ba yra paskyrusi šio projekto 
galimybėms išaiškinti komisiją. 
Projektą ruošia T. Naginionis iš 
Bostono.

Iš studentų suvažiavimo New 
Yorke pajamų ruošiamasi pa
skirti premiją konkursui tema: 
Kuo studentai gali būti naudin
gi Lietuvos atstatyme.

I'.o

Buv. Egipto karaliaus Forouk žmona Narriman, .palikusį 
Italijoj, grįžo į Kairą.

vyrą

ATPIGINTA 
”KNYGŲ LENTYNA”

Vyriausias Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetas atpigino jo lei
džiamo bibliografinio biuletenio 
"Knygų Lentynos”, prenumera
tos kainą 1953 metams. Euro
pos, Afrikos, P. Amerikos ir 
Australijos šalyse iki vieno (1) 
dolerio su persiuntimu. JAV-se 
ir Kanadoj prenumeratos kaina 
nepakeista: 1 dol. 50 c. metams. 
Pašto perlaidas ir čekius adre
suoti :

Lithuanian Bibliographic 
Service,
602 Harvey St., 
Danville, Ilk, USA.
1952 m. biuletenyje buvo pa

skelbta daugiau kaip 300 knygų 
ir naujų periodinių leidinių, o 
periodikos straipsnių bibliogra- 

I fijoje apie 2000 straipsnių.

kiai apibrėžtais nurodymais galėjo pri
statyti daugelį puikių kolchozininkų ir 
darbininkų nuotraukų... tuo labiau, kad 
ir vieni ir kiti fotografuojami šj sykį 
buvo kirpėjų nudailinti bei aprengti 
tam tyčia iš sostinės atgabentais dra
bužiais, kuriuos, žinoma, po fotogra
favimo reikėjo vėl grąžinti sostinėm..

Puikiausias, be abejonės, buvo Iva
nas iš Tolimojo kolchozo. Jis patiko vi
siems: ne tik visoms komisijoms, bet 
net ii- piktajam Transporto Viršinin
kui, net ir pačiam maršalissimui! Ko 
nesužavėtų jo įdegęs atviras kolchozi- 
ninkiškas veidas ir šypsena!... šypse
na... galėjai matyti ne tik sveikus, bal
tus kaip porcelanas dantis, bet ir visą 
tą laimę, visą tąjį džiaugsmą, kuriuo 
spindėte spindėjo Ivanas... Ir svarbiau
sia — jisai Tolimajame kolchoze tebu
vo tik paprasčiausias piemuo, papras
čiausias... štai, jei jau tokie, sakytum, 
gana prasto darbo žmonės spindi šito
kia laime, tai ką bekalbėti apie kitus!...

Propagandos Viršininkas tik pa
klausė Maršalissimo: — tai kiek leisti? 
Gal du su puse miliono?

— Drožk visus tris!
Ir. tuojau kraštas pasipuošė nau

jais plakatais. Visur saulėta šypsena 
šypsojosi Ivanas, o stambus užrašas 
visiems skelbė: "Dėkoju tau, Marša- 
lįssime, už laimingą gyvenimą!”

Pagaliau, kartą, maršalissimas pa
noro .pamatyti tąjį laimingąjį Ivaną 
asmeniškai. Susirinko visi jo bernai 
bei tarnai su visom savo giminėm: juk 
tikrai — visiem įdomu pamatyti lai
mingą žmogų... Nuodugniai iškratytas 
ir šilko marškiniais aprengtas, Ivanas

buvo atgabentas į didžiulius ir puoš
nius diktatoriaus rūmus. Didžiosios sa
lės gilumoje sėdėjo maršalissimas, o 
šalimais, sulaikę kvapą, stovėjo visi su
sirinkę, įbedę akis į duris. Jos atsidarė, 
ir šviesų apakintas Įžengė salėn, tas 
Ivanas. Jis buvo tikrai puikus! Nauji 
raudono šilko marškiniai. Blizgą čeba- 
tai. Mėlynos kaip dangus akys ir lino 
plaukų garbanos... Apsidairęs, jis nu
sišypsojo..., o, toji berūpestinga, lai
minga, vaikiška šypsena!... Taip šypso
si kūdikis išvydęs motiną, ir mylimasis, 
išgirdęs mylimosios pirmąjį "tavo”... 
Tai buvo tikras, neaptemdytas džiaugs
mas ir neatimama, nepažeidžiama lai
mė !...

Pilnoje tyloje visi stebėjosi tuo lai
mingu žmogumi. Jis sustojo vidury sa
lės, ir maršalissimas tarė jam:

— Sakyk, ar tu tikrai esi toks lai
mingas? — Jo žodžiai skambėte nu
skambėjo salės tyloje. Ivanas išsišiepė 
dar smagesne šypsena, bet... tylėjo.

— Gal jis kurčias? — suabejojo 
Transporto Viršininkas.

— Ivanai, prieik arčiau, —■ šoko 
prie, jo Propagandos Viršininkas, — ir 
atsakyk tėvui ir mokytojui!

Ivanas priėjo arčiau, vis besišyp
sąs savo nepamėgdžiojama šypsena, 
het —- tylėjo. Dar kartą maršalissimas 
pakartojo savo klausimą. Visa salė bu- • 
vo sustingusi.

.— Gal jis nekalba?... — sušuko 
Transporto Viršininkas.

— Kaip jis drįsta! Leiskit, aš liep- 
.siu jį suimti! Garantuojujis tada pra
šnekės, — pasiūlė Budelių Viršininkas, 
— jei ką reikia prašnekinti, arba am

žiams nutyldyti — tai garantuotai pa
daro mano vyrai!,..

— Kalbėk,, kalbėk gi, ko tu stovi 
išsižiojęs kaip stulpas! — stūmė jį į 
šoną susijaudinęs ir išsigandęs Propa- 
gandos Viršininkas.

— Kalbėk gi, kalės vaikas, kalbėk, 
po velnių!

— Ša, tylėkit, tegu jis kalba„.
— Tai įžeidimas; tai sabotažas!
— Ištremti jį, sušaudyti...
— Jūs jį išgąsdinot, velniai...
— Tai reakcionierius! Liaudies 

priešas!
— Suimti jį tuojau, areštuoti!
— Ar nematot: jis iš baimės žado 

nustojo... /
— Kontrrevoliucionierius!...
— Ei, drožk jam į snukį!... — ėmė 

šaukti visi susirinkę.
Maršalissimas atsistojo ir priėjo 

prie jo. Salė staiga nutilo, lyg būtų per 
akimirką pradingę visi. Jis uždėjo Iva
nui ranką ant peties. Stengdamasis sa
vo nuvytusį veidą padaryti galimai ma
lonesniu ir žiūrėdamas į jo nesudrums
čiamą šypseną, dar kartą tarė:

— Jei tu mane girdi ir jei tu gali 
šnekėti, pasakyk man, ar tikrai tu esi 
toks laimingas, kokį tave rodo tavo 
šypsena?...

Sustingusi salė laukė... Ak, taip 
mažai tereikėjo pasakyti: "taip, tė
ve”... ir dar pridėti: "šlovė mąršalissi- 
mui”... ir būtų gal užtekę...

Bet... besišypsąs Ivanas nieko ne-,- 
pasakė... Labai gaila: jis iš prigimties 
buvo idiotas...

’ (Pabaiga)
I



D I R V A 1953 m. balandžio 9 d. * Nr. 15

o

v

v

*

•ii’.—’ "■
i-r ■
4-‘!'•' • - ■
Ėrffi-.... '»»<’

Linkėjimai Dirvos skaitytojams iš 70 metų jaunuolio 
_ Mūsų Kolumbijos bendradarbis

kišenės išėmė

noriu prisi- 
žinotumėte

ir man pa-

Balandžio mėn. 10 d., Euge
nijui Ginvill-Kulviečiui, gyve
nančiam Kolumbijoje, Bogotos 
mieste, sukanka 70 metų am
žiaus. Ta proga "Dirvos” bend
radarbis aplankė jubiliatą. Jį 
rado jubiliejinei parodai berū- 
šiuojant paveikslus, kurios ati
darymas įvyksta balandžio mėn. 
10 d. Medellino mieste.

— Gal leisite "Dirvos" skai
tytojų vardu, Jūsų garbingo ju
biliejaus proga, paklausti keletą 
Jūsų gyvenimą ir kūrybą liečian.

---- čių klausimų? — nieko nelauk- 
~’~damas kreipiausi į žilbarzdį, mū- 

t^su senosios kartos dailininką*.
— Kam, "Dirvai”? Aa, tai 

geras laikraštis. Malonu, prašau 
klausi. Bet pirma 
statyti, kad tikrai 
su kuo kalbate.

Iš
davė vizitinę kortelę — EUGE- 
NIO GINV1LL-KULVIETIS. -

— Labai įdomu. Kaip matyti 
Tamsta turite dvi pavardes. Gal 
malonėtumėte papasakoti apie 
jų kilmę?

— Taip, — pradėjo pasakoti, I . , . ’ , . ...
_ esu ainis Lietuvos Kunigaik- llnkusl Prle men0- tevai sutlko 1 
ščiu Ginvilu giminės. Giminės lelsti mokytis paišybos. Taigi ir 1 
pradžia siekia 12 amžių. Tuomet atsiradau Petrapilyje, karališ- i 
Ginvilai valdė didelius plotus koje meno mokykloje. Ją sek- - 
nuo Inflanto iki Baltijos. Lietu- min^ai bai^au- Galvojau grįžti 1 
voje liko apie mano giminę he- * dvar^ >r čia atsidėti tik pai- , 
raldijos, kuriose aiškiai buvo š>*bai> bet buvau tu°jau mobili" 
aprašyta visa giminės praeitis. zuotas' Kaip tik tuo laiku prasi- : 
Iš tos pačios Abraomas Kulvie- dėj°' rusų-japonų karas. Po karo 
tis, gyvenęs 1510-1545 metais. &r^au i tėvišk?- Lietuviai tada 
Tikroji mūsų pavardė yra Gin- buv.° Persekiojami, todėl ir man 
vila ir Abraomas Kulvietis save Pas>darė nebesaugu ir kaip dau- 
vadino Ginvill de Kulva. Tik vė- gelis tuomet Hetuvių, 1910 me
ilau mūsų istorikai iškraipė ir tais išv<kau Amerikon. Pra-. 
padarė mus Kulviečiais išmes- gyvenau čia iki 1914 jnetų. Vie- 
dami tikrąją pavardę Ginvila. ni> dieni> Kaubu iš namiJ laišk^- 
Net kaikurie norėjo dar daugiau kad sunkiai susir^ tėvas ir 
sulietuvinti į Kulviškį, bet už- Prašo greičiau grįžti. Namai, 
protestavau ir įrodžiau, kad esą- beka namais, ir tuojau išsiruo- 
me ne Kulviškiai, bet Ginvila iš ®*au kelionėn į Lietuvą.
Kulvos, todėl tinka vadinti tik — Dovanokite, gerbiamas ju- 
Kulvietis. Taigi kaip jau minė- biliate, kad pertrauksiu Jūsų 
jau antroji pavardė Kulvietis pasakojimą. Jūs išbuvote apie 
atsirado vėliau. Buvo taip. Ab- 4 metus Amerikoje. Tad gal kiek 
jaomo ir kitų Ginvilu gimtinė papasakotumėte apie Jūsų gy- 
buvo prie Kauno, vadinamoje] venimą Amerikoje?
Kulva, žmonės dėl patogumo, — Kodėl ne. Taigi, kaip sakiau 
kad nesakyti Ginvila iš Kulvos, 1910 metais atvykau Amerikon, 
trumpai pradėjo vadinti Kulvie- Pažįstamų neturėjau. Iš viso ta- 
čiais. Ir šiandien dar Kulvoje! da Amerikoje lietuvių nebuvo 
gyvena Kulviečių. Ginvilai buvo daug. Pirmą kartą patekus į 
geri patriotai, už tai mūsų gi- svetimą kraštą, dargi be kalbos, 
minė yra apdovanota 6 herbais.] nebuvo lengva. Atvykau j Chi- 
Ir Vytautas Didysis už nuopel- cagą. Čia pradžia buvo sunki, 
nūs Lietuvai Ginvilą apdovanojo] Vaikščiodavau pas turtingesnius 
herbu. Bet atėjus Lietuvos Ku-| lietuvius prašydamas darbo. Už- 
nigaikštystės galui, atėjo galas] einu būdavo pas kokį lietuvį ir 
ir Ginvilu didybei: Kaip karšti sakau — esu lietuvis dailinin- 
lietuviai, mano proseneliai, žlun-Į kas, gal reikia ką nors nupai- 
gant Lietuvai nelengvai pasida-Į syti? —. A, gerai, — sako, — 
vė priešams, bet kaip ir visi nar-| tai išpaišyk man ■ant sienos Lie- 
sios kartos sūnūs dėjo pastan-l tuvą. Bet žiūrėk, kad būtų tikra 
gas išgelbėti Lietuvos laisvę. Lietuva, su berželiu, egle, keliu 
Kada priešai paskutinį kartą da- per mišką ir šiaudais dengta 
lino Lietuvą, Ginvila smarkiai bakūže. — Imuosi darbo. Ir po 
tam pasipriešino irx už tai buvo kelių dienų ant viso kambario 
suimtas ir ištremtas į Sibirą. Ir ar ant tavernos sienos atsiran- 
kiti Ginvilai tada buvo perse- da Lietuva.
klojami, jų turtus atėmė ir pa
dalino lenkams ar rusų kolonis
tams. Taip, kartu su Lietuvos 
laisvės žlungimu, mano giminė 
"susiaurėjo”. Apie mano pro
senelių praeitį turėjau daug me
džiagos, bet gaila, ji liko Lietu
voje.

— Gal sutiksite papasakoti ką 
nors apie Jūsų artimą praeitį, 
atseit ką nors iš Jūsų autobio
grafijos?

— Mielai ir tai. Taigi; giminiu 
jau nebe Kulvoje, bet Panevėžio 
apskr., Vadoklių valse., Alunčių 
dvarų, 1883 metais balandžio 
mėn. 10 d. Kaip tik neramiaisiais 
metais. Todėl, galbūt“ ir mano 
gyvenimas- toks neramus. Kokiu 
būdu mano tėvai'ten atsirado, 
negaliu pasakyti. Rodos perse
kiojami okupantų jie buvo pri
versti keisti vietą ir todėl atsi
rado prie Panevėžio. Augau dva- 

Paugėjusj atidavė 'Rygos 
kaip

re.
gimnazijon, kurk} baigus,

Taip ir gyvenau. Reikėjo su
sirasti pastovesnį kambarį. Vie
ną dieną vaikščiodamas Cicero 
priemiestyje matau iškaboj Ga- 
linski pavėrdę. Na, galvoju, už
eisiu paklausiu, gal žino kur 
kambarį. Galinkis į mane krei
vai pažiūrėjo ir paklausė:

— Tad kas būsi ? Iš kokio kra
što? Pasisakiau. — Na tai 
taip broli ir sakyk, — prašneko 
lietuviškai.

Su Galiriskiu aptarėme visus 
mano reikalus. Netoli jo biivo fo
to atelje, kuria dėka Galinskio 
pasisekė' išnuomoti. Bet', vėl bė
da, neturiu nei-įrankių, nei‘pini
gų. Galinskiš sako. — Nieko, 
lipk į "carą”, važiuojam, aš tau 
visko parūpinsiu, — Nuvažia
vome į vieną didelę foto krau
tuvę. čia turėjau-"išlaikyti” eg
zaminus, kad tikrai moku foto
grafuoti-ir nesu koks sukčius ir 
po savaitės liepė vėl “ateiti. Atei
nu po savaites, žiūriu ir pažinti

• . ♦.

negaliu, mano foto atelje įruoš
ta kaip reikia geram fotografui. 
Gaunu pasirašyti tam tikrą raš
tą, kad pasižadu kas mėnesį mo
kėti ir kada išmokėsiu foto atel
je bus mano. Džiaugiuosiu ir 
pradedu dirbti. Greitą! išmo
kėjau skolą ir pasidariau foto 
atelje savininku. Gerai verčiau
si. Laisvu laiku užsiimdavau kū
ryba.

1914 metais palikęs atelje sve
timiems žmonėms, grįžau į Lie
tuvą ir kaip tik į pirmąją karo 
ugnį. Tuojau mane rusai mobi
lizavo ir visą karą išbuvau fron
te. Revoliucija mane užtiko Ru
sijoje, netoli Lietuvos. Nieko ne
laukdamas skubėjau į Lietuvą. 
Bet čia radau įsiveržusius bol
ševikus, kurie bandė okupuoti 
besikuriančią Lietuvą. Nuvy
kau į Panevėžį, kur buvo susi
tveręs Panevėžio lietuvių sava
norių batalionas, įstojau į jį. 
Dalyvavau kovose su bolševikais 
ties Panevėžiu ir Ukmerge. Ir 
savanorio uniformoje sulaukiau 
laisvos Lietuvos.

— Gal galėtumėte kiek papa- ~ 
šakoti apie Jūsų veiklą Nepri
klausomoje Lietuvoje?

— Taigi, .grįžęs iš kariuome
nės apsigyvenau savo ūkyje prie 
Ukmergės. Neužilgo mane pa
kvietė mokytojauti į Ukmergės 
gimnaziją. Dėsčiau paišybą. Lai
svu laiku daug paišydavau. Ato
stogų metu važinėdavau po gra
žesnes Lietuvos vietas j ieškoda
mas kūrybai peisažų. Ypač gim
nazijoje darbas mane labai var
gino, todėl rimtai atsidėti savai 
kūrybai buvo labai sunku. Išmo- 
kytojavau 16 metų.

— Sakykite, dailininke, kaip 
praleidote pirmąjį bolševikmetį 
ir vokiečių okupaciją?

— Tiesa, pirmasis bolševik
metis man paliko daug ska'udžių 
prisiminimų. Teko ilgai slapsty
tis. Vokiečių okupacijos kaip ir 
nežinau, nes 1942 metais nežiū
rint senyvo amžiaus mane vo
kiečiai mobilizavo. Nežinau pats 
kaip patekau į vokiečių diviziją, 
kuri laikė apsupusi Maskvą. Ka
da ten vokiečiai prakišo, mus 
prie yiažmos uždarė į "katilą”, 
ir tik po trijų mėnesių šiaip taip 

i išsikapstėmė. Pagaliau man' pa-
• sisekė iš. vokiečių kariuomenės 
i ištrukti. .

— Kodėl, dailininke, emigra-
• vote į Kolumbiją, o ne į kitą 
, kurį kraštą?

* — Bandžiau emigruoti visur, 
bet,’žinote, seniui ne taip leng
va buvo pralysti pro komisijas. 
Pasitaikė Kolumbija ir emigra
vau.

—: Ar patenkintas Kolumbi
ja? ’ . '

. — Ką gi darysi, esu patenkin-
»

tas. Tik Bogotoje- dėl perdidelės 
augštumos, jaučiuosi blogai. Ma
nau persikelti žemiau.

— Tiesa, dailininkė, jūs nieko 
nepapasakojote apie kūrybą, 
juk, tai svarbiausia? •

— Na, tamsta, čia reiktų pa
rašyti ištisą studiją. Mano spe- 1 
cialybė yra "nature morte", ta- : 
čiau paišau ir peisažus. Per sa- 1 
vo gyvenimą esu sukūręs nema
žiau kaip 2000 paveikslų. Nema
ža sukūriau tremtyje Vokietijo
je. Jau, čia Kolumbijoje esu nu
paišęs per 200 paveikslų. Kaune 
ruošdavau mano kūrinių paro
das. Daugiausiai paveikslų par
duodavau svetimų atstovybių, 
pareigūnams. Mano paveikslų 
turi ir Čiurlionio Galerija, čia, 
Kolumbijoje, jau turėjau 4 pa
rodas. Negaliu girtis, kad čia 
gerai sektųsi, bet kuriu. Nesu 
komersantas, tai iš biznieriškos 
pusės žiūrint ir nesiseka.

— Dar norėčiau išgirsti ir 
apie Jūsų šeimą?

— Na, čia palietėte jfačią svar
biausią mano gyvenimo temų. 
Vedžiau 1917 metais, Petrapyli- 
je lietuvaitę, žymią dantų gydy
toją Kurnevičiūtę. Išauginom 
vieną sūnų ir dvi dukras. Kartu 
su žmona emigravome Kolum- 
bijon. žmona čia nesijautė ge
rai. Kartą, kada aš buvau išvy
kęs netoli Bogotos į vieną ku
rortą paišyti, vakare grįžęs ra
dau žmoną mirusią. Ji mirė dėl 
augštumos, nes širdis neišlaikė.

— Dabar, gerbiamas jubilia
te, gal ir paskutinį klausimą: 
Kaip jaučiatės sulaukęs tokio 
garbingo amžiaus?

Mūsų jubiliatas išpūtė kruti
nę ir sako:

— Dar ir šiandien eičiau im
tynių su kiekvienu. Kūnu ir sie
la jaučiuosi kaip 18 metų jau
nuolis. O jei Tamsta netiki, 
prašau užeiti, įrodysim faktais. 
Prieš maždaug dvejus metus, 
žmonai mirus, vedžiau ir auginu 
sūnui Manau, kad tai ne pasku
tinis...

Nusistebėjęs pažvelgiau į ju
biliatą. Tiesa, nors barzda ir ži
la, bet tiesus, judrus ir nesimato 
didelių senumo raukšlių. Padė
kojau už malonų pasikalbėjimą, 
paprašiau fotografijos, kurią 
mielai davė ir palinkėjęs tokia 
pat jaunuoliška siela sulaukti 

’ 109 metų, ir neužilgo grįžti į 
. Nepriklausomą Lietuvą, atsi- 
( sveikinau.

Bespaudžiant ranką jubilia-

(Pabaiga)
Tėvų Komitetas daro pastan

gas negalinčius mokėti' mėnesi
nės prievolės atleisti nuo jos ir 
šiais metais jau moko nemoka
mai šešis našlaičius. Tačiau ne
be visi mato reikalo tuo pasi
naudoti. Tėvynės nelaimės dėka 
atsidūrę šitame krašte ir greit 
pralobę, užmiršome savo šven
tas pareigas tautai, užmiršome 
savo, kaip tremtinio misiją — 
nenutausti patiems ir grąžinti 
Lietuvai lietuviškai išauklėtus 
vaikus, kad jie ne tik kastuvu, 
bet ir protu galėtų padėti at
statyti sugriautą iš pamatų Tė
vynę. Skaudu, kai kuriuos mū
siškius stebėti, kaip vienas 
Brooklyno tėvas bizniaudamas 
tautos kultūrinėmis vertybėmis 
krauna kapitalą, kitas randa lė
šų dažnai prabangiais gėrimais 
pabaliavoti, trečias leidžia sau 
vienkartinėms balinėms sukne
lėms mokėti po 150 dolerių, bet 
neberanda cento savo vaikų iš- 
mokymui gimtosios kalbos, kai 
tuo tarpu Tėvynėje už vieną lie
tuvišką žodį dažnai mokama pa
skutiniu kraujo lašu.

Atsiranda ir tokių gudragal
vių, ir dar net iš inteligentų tar
po, kurie prisispirę aiškina, net 
viešai, kad mums šeštadieninės 
mokyklos užtenka. Kam, girdi, 
dar čia turėti reguliarią lietu
višką pradžios mokyklą, kad už
tenka vien šeštadienį vaikus pa
mokyti lietuviškai, o kitas pen
kias dienas tesimoką angliškai. 
Užmirštama ar nebenorima su
prasti, kad kas galima duoti 
vaikui per penkias dienas, to 
negalima duoti per vieną dieną, 
o ypatingai negalima vaikų iš
mokyti lietuvių kalbos. O ta 
mintis stengiamasi tremtiniuo
se skleisti ir palaikyti giriant 
šeštadieninę mokyklą, kad tai 
esanti .beveik gimnazija, jei ne 
universitetas, tikėdami, kad, gal, 
pames kelią, dėl takelio.

Tiesa, Brooklyne veikia jau 
keturis metus gražiai gyvuojan-

kųjų mokyklų steigimą arba 
įsteigtųjų išlaikymą. Ji turi taip 
pat rūpintis rasti būdų lituanis
tikos dalykų •švietimą šitame 
krašte pastatyti privalomu vi
siems lietuvių vaikams, kur tik 
sąlygos leidžia.

Brooklyno lituviškoji pradžios 
mokykla, keliolikos tėvų išlaiko
ma, garbingai užbaigs šiemet 
pirmuosius bandymo metus. Jau 
dabar turima patirtis rodė, kad 
jos gyvavimas ir ateity bus^| 
yra galimas, nes senųjų lieiw 
vįų palikimu, mokyklos patal
pomis, bus leista naudotis ne
trukdomai. Gal* būt, net page
rintomis sąlygomis, tinkamo 
mokomojo personalo Brooklyne 
atsiras pakankamai, mokinių 
skaičius turės padidėti, nes vien 
mokyklos rajone gyvenančių ir 
be didelių sunkumų galinčių lan
kyti mokyklą yra apie 300 vai
kų.

Didžiausia problema, kuri 
šiais metais palikta išspręsti ke
liolikai tėvų," bus parūpinimas 
reikalingų lėšų mokslo priemo
nėms įsigyti ir bent .minimumui 
mokomąjam personalui išlaikyti. 
Atsimenant Didžiojo New Yor- 
ko tremtinių skaitlingumą, ši 
problema išsprendžiama taip 
pat labai lengvai. Lietuviškosios 
mokyklos reikalas nėra vien tik 
tėvų reikalas, bet visų, iki vie
no, lietuvių reikalas. Lietuvių 
Bendruomenės New Yorko Apy- 

1 gardos valdomieji organai ne
delsiant turėtų įsijungti į lietu
viškosios mokyklos išlaikymą ir 
rasti būdų -įpareigoti visus lie-
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tas sako: — Neužmiršk Tamsta 
perduoti "Dirvos” redaktoriui ir 
skaitytojams širdingus sveiki
nimus nuo 70 metų jaunuolio.

K. K.

DIRVOS ATSTOVAI
į kuriuos galima kreiptis visais DIRVOS prenumeratos 

reikalais:

Montreal, Canada 
Stepas Kęsgailą, 

6882 Beaulieu St". •
Toronto, Canada 

Jonas Paršeliūnas, 
62 Pauline Avė.

Welland, Canada
Žukauskas Kazys 

87 Thorold Rd.

Anglijoje 
Dainora Daunoras 
49 Thornton Avė. 
Thurnham Green, 

'London W. 4

Australijoje
Povilas Lukošiūnas, 

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

Australia
P. Ambraza

29 Elsemere St.
- ' Kensington 

Sydney
• Brazilija x 

.Melflutis Laupinaitįs, 
Caixa Peštai 118 

Sao Paulo
Colombia

K. KlastaUskas,, 
Apartado nae 2336 

Medellin
Venecueloje\
Antanas Diržys, 

2 Avenjda Alayon No, 0 
Oeste 

Maracay, Ędo/Aragua-

ir skelbimų

Baltimore, Md.
Antanas česonis 

1323 Hollins St.
So. Boston, Mass.

Brunonas Kalvaitis,
545 East Broadway.
Brockton, Mass.

Bačiulis A.,
9 Broad St.
Chicago, III.
Jonas Paplėnas, 

4416 So. Hermitage Avė., 
YArd 7-0191

Dayton, Ohio
• J. A. Urbonas, 

1302 Lamar St.
Detroit, Mich. 

VI. Pauža, 
9124 Quincy Avė.

Newark, New Jersey 
A. S. Trečiokas, 
314 Walnut.St.

New York-Brooklyne.
Antanas Sodaitis,

■ 57-56, 63rd St., 
_ Maspeth, N. Y.

Omaha, Nebr. 
J. Povilaitis, 

.5617 So. 31 St.

Waterbury, Cpnn.
Vladas Varncckas, 

; 2J57 N. Main St. ,.
Hamilton, Canada 

Antanas Mingėla, 
190 Catherįne St. S.

tij taip pat daug krizių pergy
venusi, buvusi net bedievių mo
kykla vadinama,, Maironio šeš
tadieninė mokykla. Jos reikalin
gumas yra neginčytinas, bet bū
tinas. Bet tai nėra mūsų tremti
nių galutinas tikslas.

šeštadieninės mokyklos yra 
tiems vaikams, kurie dėl tolimo 
atstumo ar dėl kitų svarbių gy
venimo aplinkybių negali lan
kyti reguliarios lietuviškos mo
kyklos. Jos uždavinys palaikyti 
vaikuose lietuviškumą, lietuviš
ką bendravimą rengiant paren
gimus, mokant lietuviškų pa
pročių, ir kiek laikas leidžia, duo
ti -lituanistinių žinių, kaip kal
bos ir Lietuvos istorijos. Bet ji 
neturi galimybės išmokyti tin
kamai per vieną dieną savaitėje 
lietuvių kalbos rašymo bei skai
tymo. Tol, kol toje mokykloje 
dauguma vaikų yra lankę Vokie
tijoje stovyklų mokyklas, tas 
darbas yra pusėtinai įmanomas, 
bet jiems išėjus, savaime paaiš
kės ir šeštadieninės mokyklos 
pajėgumas.

Šiais metais Maironio šešta-- 
dieninė mokykla išleido pirmąją 
"abiturientų’’ laidą. Kyla dide
lis klausimas ar neapgaudinėja- 
me patys save, o ypač tų "abi
turientų”, suteikdami jiems to
kį vardą. Ar bent vienas jų bū
tų pajėgus studijuoti universi
tete su turimomis žiniomis? 
Mes dar labai gęrai prisimena
me iš Lietuvos, ką reiškia įsi
gyti brandos atestatą, dirbus aš
tuonis metus. O gal mes jau ap
sipratome su mintimi, kad mūsų 
vaikams tiek žinių nereikia, kad tuvius, ypač tremtinius atlikti 
galėtų studijuoti universitete? , 
Gal manome, kad užtenka mo- j 
keti pasirašyti, na jei dar laišką | 
įstengs kuris sukombinuoti, ir ■ 
tada jau į fabriką prie "pįsvor- ; 
ko”? čia nedelsiant turėtų. Mo
kytojų Sąjunga, dariusi mokyk
loms programas, išaiškinti spau
doje kiek kurios mokyklos yra 
pajėgios kokį kursą išeiti.

Dar blogiau su organizuotąja 
lietuvių visuomene. Nė viena lie
tuvių' organizacija, išskyrus Mo
kytojų Sąjungą, kuri padėjo 
įsteigti Bropklyne lituanistikos 
pamokas Apreiškimo parapijos 
mokykloje ir stengiasi jų gyva
vimą iš akių neišleisti, nėra pa
rodžiusi jokio susidomėjimo 
švietimo reikalais. Liūdniausia, 
kad ir Lietuvių - Bendruomenė, 
kurios jau kelios apylinkės Ney 
Yorke įkurtos ir veikia, nelaiko 
savo svarbiausiu uždaviniu 
steigti ir išlaikyti švietimo įstai
gas, ar bent įsteigtas padėti iš
laikyti. New Yorke yra taip pat 
sukurtos, gražiais vardais skam
bančios ir dideliu šriftu paskelb
tomis pavardėmis spaudoje bent 
kelios prie įvairių organizacijų 

• Kultūros ir švietimo Tarybos.
Visai netenka girdėti, ką jos 
veikia, jei iš viso veikia, bet tik 
yra žinoma, kad nė viena iš tų 
institucijų nėra pajudėjusi ar 
judanti dėl lietuviškosios mo
kyklos reikalų. Nesinori tikėti, 
kad visi ten esantieji tik tai ir 
teplanuoja, kaip vienas "profe
sorius”, skristi į atvaduotą Lie
tuvą lėktuvu, kad lozoraitinin- 
kai nespėtų užimti visų vietų.

Jau ne paslaptis, tam įrodyti 
■yra daug davinių, kad tremti
niai eįna daug greitesniu nu
tautėjimo keliu, negu mūsų se
nieji ateiviai lietuviai ėjo. Nu- 

. tautėjimas nėra tiek pavojingas 
suaugusiems, kiek jis yra pavo
jingas šiame krašte mūsų vai
kams. Tautinė bendruomenė 
daug- greičiau nyksta su vaikų 
ištautėjiipu, .negu išmirimu.

.Lietuvių Tautinės Bendruome
nės ilgesnis, išlaikymas galima: 
tik lietuviškai auklėjant savo 

. vaikus ir juoš išmokant tinka
mai naudotis gimtąja kalba. Tą 
pasiekti, bus galima čia turint 
savo bent pradines lietuviškas 
mokyklas. Lietuvių Bendruome
nė nedelsiant visomis savo jė
gomis turi 'įsijungti į' lietuvis-

savo šventu pareigą-padėti iš
auklėti lietuviškai priaugančią 
kartą. Priešingu atveju Lietu
vių Bendruomenės reikalingu
mas yra abejotinas. Lietuviškų
jų švietimo įstaigų kūrimas ir 
jų išlaikymas yra pirmoji trem
tinių pareiga ir garbės reikalas.

VienaB iš tėvų

"VIENYBEI” 
ĮSIDĖMĖTINA

Gerbiamasis p. Redaktoriau,
Prašau patalpinti šį mano pa

reiškimą ;
"Vienybės” korespondentas N. 

G. su- sarkastišku pasigardžia
vimu dviem atvejais mini mano 
pavardę ir linksniuoja "Dirvos" 
smarkiausiu puolėju, neglostan
čių nuomonių reiškėju ir pana
šiai. Norių pareikšti, kad nesu 
nei puolėjas, nei glostytojas. 
Reiktų N. G. vistik skirti draugų 
bei bičiulių puolimus nuo tikrų 
priešų puolimų, t. y. visa kas 
ne jų įsitikinimo — visa nie- 
kintina, visaip šmeižtina.

Mano, o taip pat ir kitų seime 
kalbėjusių noras ir nuoširdus 
pageidavimas mūsų tautiškajai 
spaudai būti drąsia tautinės 
minties idealų ir tikslų, gaivin
toja, ryžtinga lietuviškų reika
lų saugotoja bei gynėja, sava
naudiškų partinių politikierių 
tramdytoja ir energinga tauti
nės vienybės kovotoja. Tų t^k 
lų siekdamas, už juos kovotai 
mas ir savo pageidavimus, o ne 
puolimus reiškiau.

Labai džiugu, kad po seimo 
šiuos pageidavimus vis ryškiau 
randu Jūsų redaguojamoje "Dir
voje”: Mięla ir sveikintina.

Antras dalykas, kurį norėjau 
pastebėti, kad mano'nuolat nau
dojamais - inicialais K.. K., 
(Brook’lyn) pasirašytas straips
nelis "Kieno ^Garbei Taip Elgia
si Tėvynė," yra rašytas ne ma
no, todėl ateityje daugiau šių 
inicialų nenaudosiu, nes j^s 
pasisavino' kiti, o jų reiškia^® 
nuomonės' nebūtinai turi atitik-' 
ti manają. •■*•».

Dėkodamas'. ręiškiu pagarbą:
K. Krulikąs 
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Amerikos mokyklų adminis
tracinė santvarka žymiai skiria
si nuo Europos kraštuose sutin
kamos. Kaip vykdoma švietimo 
kontrolė, kokios yra federalinės 
valdžios kišimosi į švietimo rei
kalus formos, pagaliau, kaip at
rodo mokytojo padėtis.— visus 
šiuos klausimus teks paliesti ki
tą kartą.

pa- 
re- 
tik 
dar

Švietimo našta tenka paskiroms valstybėms
33 milionai — penktadalis krašto gyventojų - 

lanko mokyklas
v l

Demokratija negali egzistuoti 
be nemokamų pradinių mokyklų 
sistemos, jos viena kitą papildo, 
vietos gyventojai rūpinasi švie
timo darbu — tai yra ameriki
nės demokratijos pirmoji gyny
bos linija, negalime kalbėti apie 
JAV švietimo metodus, o tik 
apie jo principus — tai yra pa
brėžiama pačiif amerikiečių. 
Kaip yra tikrovėje, kaip prakti
koje atrodo amerikinis švietimo 
darbas?

Ir šioje srity, palyginus su 
Europa, tenka susidurti su skir
tingumais. Auklėjimas šiame 
krašte, tai ne valdančių politinių 
grupių, bet pačių žmopių inicia
tyvos ir pastangų vaisius. Tai 
buvo ryšku pirmose kolonijose, 
o JAV Konstitucijos kūrėjai bu
vo nujautę, kad visa atsakomy
bė už jaunosios kartos auklėji
mą turėtų atitekti ne federali- 
nei valdžiai, bet tėvams ar ben
druomenei. Nenuostabu, kad ir 
toje JAV Konstitucijoje nė žo
džiu nepaminėtas auklėjimas, 
švietimas ir sekant dešimtuoju 
papildymu, visa atsakomybės 
našta už švietimą užkrauta pa
skiroms valstybėms, šios savo 
ruožtu turimą galią, perleidžia 
mažesniems bendruomenės jun
giniams.

Nėra tikslu kalbėti apie JAV 
mokyklų sistemą ■— centralizuo
tos sistemos, kaip Europoje, čia 
nerasime, švietimas šiame kraš
te gali būti apibūdintas kaip 
vietos reikalas, bet ne kaip tau
tinės, valstybinės organizacijos, 
administracijoj ar kontrolės 
darinys. Istoriniu požiūriu, 
ligijai krašte vyraujant ne 
kolonijaliniame periode, bet
ir 19 amž., švietimas galėtų bū
ti laikomas religijos vaiku. Pra
džioje krašte buvo daug religi
nių sektų mokyklų. Kolonijų lai
kotarpy švietimas savo kilme 
buvo europinis. Kai kuriose an
glikonų kolonijose mokytojai 
leidimus mokyti turėdavo gauti 
iš Londono vyskupo.

Pirmosios krašte augštosios 
mokyklos, kaip Harvard, Yale 
ir kt. būdavo skiriamos tik vy
rams ir astuonios jų ruošdavo 
dvasininkus. Moterų auklėjimui 
ilgai nekreipta dėmesio — jos 
į mokyklas teįsiieistos apie 19 
amž. vidurį, švietimas augo lė
tu tempu. Nebuvo didesnio pri
tarimo minčiai, kad švietimu tu
rėtų susirūpinti pati valstybė. 
Vergijos sąlygos buvo kita kliū
timi viešojo auklėjimo kilimui. 
Sąjunginei konstitucijai visai 
neiškėlus auklėjimo reikalų rū- 
pinimo, iniciatyvos ėmėsi vals
tybės. Pirmosios jų, 1776 m. 
į savo paruoštas konstitucijas 
įtraukusios auklėjimą, buvo 
Pennsylvania ir Š. Gardina! 
Nuostatai apie švietimą ligi 19 
amž. pradžios jau buvo įtraukti 
į visų valstybių konstitucijas.

Kad pradžios mokslas turėtų 
būti nemokamas, šioji mintis 
JAV istorijos eigoj turėjo šali
ninkų, tačiau nemaža ir priešų. 
Laisva, bendrą, gyventojų mo
kesčiais remiama pr. mokyklų 
sistema krašte įsivyravo, paly
ginti, vėlai — apie 1850 m. Baž
nyčios ir privačių mokyklų sa
vininkai buvo didieji tų nemo
kamų mokyklų priešai.

Augštųjų, 'mokyklų pradžia, 
kaip krašto spaudos, knygos ąt- 

. siradimas, kildintina iš Massa- 
chusettą valst., Gambridgę m.

• ties Bostonu. 1636 m. įsteigtasis
Harvard’o koledžas, dvąsininkų 

. parengimui laikomas pirmą 
krašto augštąja mokykla. J 
jkūrėjas kun. John Harvard mor

kyklai buvo perleidęs "bibliote- , 
ką ir pusę viso savo turto. Dau
giau kaip šimtui metų praslin- ( 
kus, 1776 m. kraštas turėjo 10 
koledžų. Paskirose valstybėse , 
savo metu buvo kilęs judėjimas , 
koledžus paversti į valstybės j 
universitetus. Pietūs, su Geor- ( 
gia valst., čia 1785 m. buvo pra- j 
dinįnkai. Vėliau valstybės uni- , 
versitetai paplito visame krašte. , 

Tik JAV būdingas reiškinys, 
tai baltųjų ir juodųjų švietimo 
atskyrimas. Nors negrų ■ tarpe 
dedama daug žygių panaikinti 
nuo seniai įsivyravusį paprotį, 
tačiau Pietuose ir kitur šioji se
gregacija tebevykdoma. Kai kur 
ir pietuose (Louisiana) jau neg
rai priimami į valst. universite
tus, tačiau šiuo metu atskiras 
švietimas jiems privalomas Co- 
lumbios Distrikte (Washington 
m.) ir 17 valstybių.

Gyventojų ar religinių bend
ruomenių tvarkomas švietimo 
darbas turi savo gerų ir blogų 
pusių, tačiau sunku paneigti, 
kad auklėjimo srity krašte ne
būtų didesnės pažangos. Jei 1870 
m. Amerika turėjo net 20% 
analfabetų, neraštingųjų, tai 
1947 m. iš 106 mil. gyventojų 
14 ir daugiau m. amž. jau tik 
2,7% nemokėjo skaityti ar rašy
ti anglų ar kuria kita kalba. 
1900 m. pradines mokyklas 
(public schools) lankė per 15 
mil. vaikų, o 1951 m. vaikų skai
čius jau siekė per 24 mil. Augė
lesnes mokyklas (high schools) 
tais metais lankė per 6 mil. jau
nimo.

Panašus vaizdas ir augštosio- 
se mokyklose (koledžai, univer
sitetai, technikos mok., moky
tojams ruošti koledžai). Studen
tų skaičius nuo 1900 m. nuolat 
kilo, išskyrus tik pirmo'jo pas. 
karo laikotarpį ir depresijos me
tus. 1940 m. tas mokyklas (iš 
viso jų — 205) lankė pusantro 
mil. studentų, o 1951 m. jų skai
čius jau pasiekė daugiau, kaip 
2 mil. Profesinis švietimas dau- 

; giausiai prisiglaudęs prie uni-
• versitetų, tačiau krašte rasime
• ir eilę pasižymėjusių paskirų
> prof. mokyklų, kaip technologi- 
i jos institutus Cambridge (MIT)
> ar Carnegie vardo -institutą.

Krašto studentai tose prof. mo- 1 
kyklose daugiauąia domisi inži- • 
merijos sritimi, žurnalistika ir i 
biznio mokslu.

Augštosiose mokyklose lanky
tojų skaičius per 20 metų paki
lo dvigubai. Jei 1930-31 mokslo 
metais augšt. mokyklas vienas 
iš 123 krašto gyventojų lankė 
augšt. mokyklą, tai 1949-50 m. 
lankė vienas jau iš 61 gyv. Tose 
mokykloje įsigyjami trijų rūšių 
mokslo laipsniai: bachelor, mas- 
ter ir daktaro. Ketvirtadalį bai
gusiųjų sudaro moterys. O pa
gal susidomėjimo sritis, ameri
kiečiai studentai pirmenybę tei
kia bizniui-prekybai, pedagogi
kai, ipžinierijai, teisei. Kiek lie
čia baigiančius • mokyklas ' su 
daktaro laipsniu (pvz. per. mok
slo metais jų buvo 7,338), tai 
slaugiausia kreipiamą dėmesio į 
chemiją, pedagogiką ir fiziką.

Nuo 1944 m. veikęs vad. GI 
Bill of Rightš suteikia lėšų ir 
galimybių buv. karo veteranams 
.išeiti ar pagilinti augšt. moks
lą. Nors šiuo įstatymu duotas 
pakankamas pagrindas ‘ išeiti 
mokslui (ligi 120 dol. mėn. pra
gyvenimui ir 5OO dol. rtioksla- 
pinigių metams) , tačiau iš turė
jusiu teisę pasinaudoti įstatymu 

. per 15 mil. antrojo, pas. karo 
i dalyvių-veteranų, tas galimybes 
• pilnai išnaudojo tik 500,000.

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI
Kokios kilmės, tikybos buv. 

kandidatas į prezidentus Steven- 
son?

Adlai Ewing Stevenson yra 
gimęs 1900 m. vasario 5 d. Los 
Angeles. Jo tėvai Lewis G. ir 
Helen Louise Davis. Jo prose
nelis buvo prez. Lincolno bend
radarbis, senelis buvo viceprezi
dentas, o tėvas Illinois valst. se
kretorius. Priklauso unitų baž
nyčiai (įst. JAV 1796 m. Phila
delphijoje).

Kokios kilmės prez. Eisenho- 
wer?

D. D. Eisenhowerio bočiai iš 
tėvo pusės kildinami iš 16--amž. 
Vokietijos. Dėl religinių perse
kiojimų jie pasitraukė į Šveica
riją, Olandiją ir gal į Ameriką. 
Iš motinos pusės jo bočiai gyve
no Šveicarijoje tuo pačiu metu, 
kaip anieji Eisenhauęriai. Jie 
pabėgo iš Vokietijos taip pat 
dėl religinių persekiojimų. Pre
zidento tėvų vardai: Ida Eliza- 
beth Stover ir David Eisenho- 
wer. 18 amž. abiejų šeimų na
riai pasiekė Ameriką, Eisenhau- 
eriai įsikūrė Pennsylvanijoje, o 
Stoveriai — Virginijoje. 1790 m. 
per pirmąjį krašto gyventojų 
surašymą Eisenhaueriai pakaitė 
pavardę į Eisenhower. Dabarti
nio prezidento seneliai JAV pri
klausė menonitų sektai. Jie iš 
Pennsylvanijos persikėlė į Kan- 
sas su visa kolonija ir visi jie 
priklausė Brethren in Christ re
liginei bendruomenei arba me
nonitų sektai. Ją į Pennsylvani- 
ją 1770 m. pargabeno vokiečių 
ateiviai. Prezidento motina taip 
pat priklausė minėtai sektai. Vos 
prieš du mėnesius prezidentas 
su žmona oficialiai perėjo į pres- 
biterijonų bažnyčią, bet jos pa
maldas lankydavo ir anksčiau.

Kiek dabar krašte gyventojų?
Šiuo metu priskaitoma 159 mil.

Kas 15 sekundžių krašte gims
ta naujas amerikietis.

Ar didėja nusikaltimų skai- 
i čius krašte?

Taip.. Pagal naujausius FB1. ' 
duomenis 1952 m. pranešta apie I 
2,036,510 didžiuosius nusikalti- 1 
mus. JAV istorijoje jų tiek daug 
nėra buvę ir jų buvo 154,350 ' 
daugiau kaip 1951 m.

Ar krašte žurnalai plačiai 
skaitomi?

Nuo antrojo pas. karo jų skai
tymas žymiai padidėjo. Be pa
veiksluotų žurnalų (jie čia vadi
nami magazines), turinčių mi- 
lioninius tiražus, kaip Life, 
Look, Colliers, Saturday Ev. 
Post, pastaruoju metu labai pa
plito moterims — šeimininkėms 
skiriami žurnalai. Jie pradėta 
pardavinėti maisto vad. super
marketuose (per 20,000 krašte) 
ir pasirodė labai lengva mote
rims įpiršti žurnalą už keletą 
centų, kai maisto nuperkama 
bent už keletą dol. Jų tose krau
tuvėse parduodama per mėn. per 
10 mil. egz., o toks ”Womans 
Day” pasiekė jau per 4 mil.

Nuo 1951 m. labai paplito ki
šeninis ”Quick”, už 10 ct„ suge
bąs nepaprastai suglausta,. kon
densuota forma patiekti visa tai, 
kas vyksta politikoje, ūkyje ir 
visur kitur, ligi kosmetikos im
tinai. Pasirodo, kad ir televizija 
nesudarė konkurencijos tiems

■ žurnalams ir jie prekybininkų 
i skelbimams naudojami plačiau
■ kaip prieš karą. Kai kurie žino- 
i mųjų žurnalų išleidžia savo skai

tytojų ratui padidinti specialius 
numerius, pvz. 1951 m. Colliers 
išleistoji laida apie būsimą tre
čiąjį pas. karą su numatomu ko
munistų pralaimėjimu, daugeliu 
žymių autorių straipsnių, iiius- 
tracjjų. Toji laida sukėlė nema 
ža triukšmo komunistų pašau

Detroito Apygardos Valdybos sudarymas ir jos 
pirmieji žingsniai

ganizacijomis bei PLB reikšmė,
6. PLB laikinojo statuto trum

pas paaiškinimas,
7. Ponių E. Paurazienės ir M. 

Sims trumpi, pranešimai,
8.. Detroito Lietuvių Apylin-1

Detroito Lietuvių Organiza- i 
cijų Centras buvo sudaręs komi
tetą, kuris kvietimo būdu suor- ; 
ganizavo iš įvairių politinio cha
rakterio orgniazacijų Laikinąją : 
PLB Detroito Apygardos Val
dybą. Į vaidybą pakviesti šie 
asmenys: Br. Baleliūnas, J. 
Baublys, J. ■GJiaudys, A. Mustei
kis, F. Motūzas, A. Naruševi
čius, P. Padalis, E. Pauražienė 
ir J. Pilka.

Arčiau susipažinusi su PLB 
laikinaisiais įstatais, Valdyba 
pasiskirstė pareigomis tokia 
tvarka: pirm. Pranas Padalis,
I vicepirm. — Feliksas Motūzas,
II vicepirm. — Antanas Naru
ševičius, sekr. — A. Musteikis 
ir ižd. — Justas Pilka; kiti pa
siliko valdybos nariais.

Per antrąjį Apygardos Val
dybos prezidiumo posėdį buvo 
nutarta organizuoti pirmąją 
PLB Detroito Lietuvių Apylin
kę. Tuo reikalu kviečiamas iš
kilmingasis ir kartu steigiama
sis lietuvių susirinkimas šių me
tų balandžio 12 <d. 12 vai. 30 
min. buvusioje lietuvių svetai
nėje, prie šv. Antano parapijos 
bažnyčios. Kviečiami visi lietu
viai — tiek seniau čia apsigyve- 
nę, tiek naujai atvykę. Detroi- 
tiečiai turi pasirodyti, jog jiems 
tikrai rūpi Lietuvos ir lietuvių 
tautos reikalai. Burkmės po Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
stogu, junkimės lemtingai kovai 
su tautos priešais.

Iškilmingojo ir steigiamojo 
Detroito Lietuvių Apylinkės su
sirinkimo darbų tvarka numa
tyta tokia:

1. Susirinkimo atidarymas, 
prof. Pr. Padalis,

2. Lietuvos Himnas (visi),
• 3. Prezidiumo sudarymas,

4. Kun. dr. Boreišio invoka- 
cijos žodis,

5. Prof. P. Padalio žodis ir 
paaiškinimas apie PLB santy
kiavimą su kitomiš esamomis or-

kės narių registracija,
9. Detroito Lietuvių Apylin

kės laikinosios valdybos rinki
mai. '

10. Sumanymai ir pageidavi
mai. J • •

PLB Detroito Laikinosios 
Apygardos valdyba nuoširdžiai 
kviečia visus lietuvius aktyviai 
dalyvauti šiame iškilmingame ir 
labai svarbiame susirinkime. 
Mūsų veningas ir veiklus daly
vavimas PLB-nėje parodys mū-

sų tautiniams priešams, jog lie
tuvių tauta yra nemari ir ne
nugalima, pavojaus metu nustu
mia nereikšmingus politinius ne
susipratimus ir jungiasi vienin- • 
gon kovon dėl krašto ir tautos 
laisvės. ,

PLB Laikinoji ' 
Detroito Apygardos Valdyba
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Detroito Recorders Court teisėjas J. Ilicca kalbėjo, Lietuvių ”Baltic Melcdies” programoj per 
\V.1LB stotį. Iš kairės sėdi: ALB Klubo pirm, ir Buitie Melodies direktorė Helen Rauby; Lietu
vių bičiulis teisėjas John Ilicca; garbės pirm, advokatas Alex Conrad. Stovi radijo programos 

vedėjas Valentinas Saladžius.

THE MA Y CO’S BASEMENT
Mes duodam ir iškeičiam Eagle Stamps

ir jos parduota apie 4 mil. egz. 
Paskutiniais dvejais metais žy
miai išaugo savaitinis Washing- 
tone. leidžiamas "U. S, News- 
World Report”, šiuo metu laiky
tinas politikos, ūkio srity pačiu 
rimčiausiu krašto leidiniu.

Kokių leidinių daugiau spaus
dinama?

Neskaitant dienraščių, kas sa
vaitę ar mėnesį leidžiamų pe
riodinių leidinių JAV yra apie 
7000 pavadinimų. Vad. comic’ų 
dar neseniai leista 400 pavadini
mų ir išplatintą kas sav. po 50 
mil. egz. miestuose, tačiau dabar 
jų skaičius sumažintas ligi apie 
300. Leidinių skaičiumi vyrauja 
religinio turinio — daugiau 900, 
prekybos — 472, bendrybių,
įvykių — 203, sporto, pramogų 
— 206, mokslo, technologijos — 
106, meno, muzikos, dramos — 
54 ir kt.

Koks laivas greičiausias At
lanto ruože?

Pirmą kartą amerikiečiai nu
rungė britus, 1952 m. laivu "Uni- 
ted Statės” greičiausiai perplau
kę Atlantą, šis laivas, 51,500 
tonų, plaukdamas iš JAV į Ang
liją visą kelią sukųrė per 3 die
nas, 10 vai. ir 40 min., vidutiniai 
darydamas 35,59 mazgus. Anks
tyvesnis rekordas priklausė 
”Queen Mary’1, perplaukus per 
Atlantą per 3 dienas, 20 vai. ir 
40 min.

”United Statės” laivas laiky
tinas pačiu moderniausiu, ‘jiis 
kaštavo 70 mil. dol., jame telpa 
1,982 keleiviai ir 1000 žmonių 
įgula. Jo ilgis yra' 990 pėdų, turi 
du teatrus ir du didelius plau
kiojimo baseinus. Karo metu šis 
laivas gali būti greitai paverstas 
į. karių transporto laivą ir ga
benti nuo- 12,000 ligi 14,000 ka
rių; ,

Parengė V. Al.

DIRŽELIŲ IŠVAIZDAI

Pavasario bateliams

Mados pritaria

v*

DIRŽELIŲ GROŽIS
• Juodos, mėlynos ir rau

donos odos

• Aksominio švelnumo juo
dos ' išverstos odos

• Minkštos kempinės 
puspadžiai

bet kur bateliai tinkami prie 
kaina! Plati čiastušką juosta 
padai su tvirtu baltu susiu-

Dabar! Laisvumas ii mada jūsų kojoms. Eiti 
bet kokių drabužių. Patogumas ir tokia žema 
per pado vidurLJAb’J,^ didesnį pakėlimą. Ilgi 
vinėjųmu. Patogaus vidutinio augšėio odos užkulniai. Ilgai nešiojami au

klėtiniai padai.. ‘ r ,
Pašto ir telefono užsakymai priimami šeštadienį iki 5:30 ir 

pirmadienį* 9 ryto iki 9 vakaro. Saukite CHerry 1-3000 
TKe May Co.’s Basement Women’s Shoe Department

Mergaičių kvadratuoti 
nauji pavasario sijonėliai

Sutrauktu juos
meniu .t.. Dalis
kvoiduota... Kiti

1 yra išskleidžia
mos rūšies, Dy
džiai 3 iki 6x.

Vaikų 2

• Mažų berniukų spalvoti, 
raštuoti sporto marškiniai

Garsūs ’Health
. Tex Brand” įvai
rių raštų pasi
rinkime. Dydžiai 
3 iki 6.

JI
2 dalių p.albriggan pižamos

'8-9.rI.-Z ’SOApnls soasįb? uu

šouojiaS ‘soūX[į>jv •siumpuujaų .u 
šuigjiuijaiu suiozvui ‘siVpiii ftuof 
-Olį 41 SjUJĄAOHUUU SjlUOJZSOlU ng «

The- Mąy Co.’s Basement Infants’ Wear Dcpartment

dalių Balbriggan
Su megztomis rankovėmis ir ko
joms galais,1 mažoms mergaitėms 
ir berniukams. Mėlynas, geltonas 
ar žplsvos'spalvos. Dydžiai 2-4-6-S.

pižamos



K. S. KARPIUS

mūsų komunistėliai pradėjo bro
liautis su negrais: Cle.velande, 
pvz., lietuvių salėje, rengė šo
kius, pasikviesdami negrus pas 
save. Tas buvo dhroma ir kito
se kolonijose, kol .lietuviai apsi
žiūrėję uždraudė lietuvių sales 
komunistams nuomoti. Mūsų 
raudonukai ėjo į šokius negrų 
salėse. Tai buvo laikai, kada ir 
mūsų "patriotas” P. Grigaitis 
buvo susiplakęs j "bendrą fron
tą” prieš "fašizmą”. Socialistų 
bendras frontas su 
plyšo 1930 metais 
SLA seime.

Baltieji žiauriai
negrus. Negrų vergija Ameri
kos angliškose kolonijose įvesta

Clevelando Apylinkės

ŠEŠUPĖS TUNTAS PHILADELPHIJOJE
, ■ ■ '

■ Philadelphijoje gražiai veikia 
liet, skaučių Šešupės tuntasį ku
riam vadovauja tuntininkė sktn. 
Ona Rozniekieriė. Ten veikia ir 
akad. skaučių būrelis, kurį veda 
pasktn. D. Ostrauskienė. Skau
tės kartu su vietos Lietuvos vy
čių ir ateitininkų jaunimu bend>- 
rai paminėjo Lietuvos Nepri
klausomybės 
šventes.
I '

BOSTONO 
SKTN.

r

kviestas, prof. Viktoras Biržiš
ka kovo 28 d. Lietuvių Audito
rijoje skaitė skautams, jų bičiu
liams bei svečĮams paskaitą te
ma — "Matėmatika ir gyveni
mas.”

Jūrų skautas Alfonsas Snars- 
•kis, Chicagos jūrų sk. Kpt. M. 
Kukučio laivo narys, kovo 19 d. 
išvyko atlikti karinę prievolę 
JAV kariuomenėje. Jūrų skautai 
jam linki gero vėjo Dėdės Šamo 
tarnyboje ir laukia laimingai su
grįžtant j jų eiles.

Kpt. M. Kukučio laivo jūrų 
skautai lanko skęstančiųjų gel
bėjimo kursus, kuriuos surengė 
Chicagos JAV Raudonasis Kry
žius vietos jūrų skautams. Kur
sai truks 2 mėn. Be naudingos 
specialybės mūsų jūrų skautai 
galės vasarą gauti ”life guard” 
— skęstančiųjų gelbėtojų parei
gas Michigano ež. maudyklėse.

ALB
ValŪyba, gražiai vesdama bend- < 
ruomenę lietuviškuoju keliu, vi
suomeninės veiklos sąvoką iš- i 
plėtė ir į ekonominę srytį. "Jei i 
lietuvis turės pinigų, tai jų tu- i 
rėš ir Bendruomenė, ir ALTas, : 
ir BALF’as ir visos kitos mūsų 
organizacijos” —■ įvairiomis pro- i 
gomis pasakoma. Tad ir Apylin
kės Valdyba nutarė dėti pastan
gas, kad lietuviai kiek galima 
greičiau ir augščiau kiltų eko
nominio pajėgumo laiptais, įsi
kurdami pelningesnėse darbo 
srityse: laisvose profesijose, 
prekyboje, pramonėje, amatuo
se ir kt. šio tikslo siekdama, 
Valdyba ėmėsi reikšmingo dar
bo: išvystyti organizuotą, pla
ningą ir pastovią' ekonominę vei
klą, jon suburųs1 visas bendruo
menės pozityvias jėgas ir su
kėlus tai veiklai reikalingą pri
tarimą ir paramą visų bendruo
menės narių.

Bendruomenės ekonominei 
veiklai organizaciniai pagrindai 
sudąryta apylinkės narių susi
rinkime š. m. kovo mėli. 22 d. 
Gausiam snsirinkime vyravo 
mūsų ekonominiu gyvenimu be
sisieloję ir jį suprantą asmenys. 
Apie reikalą ekonominiai orga
nizuotis, ekonominės veiklos for
mas, apimtį ir tikslus kalbėjo 
V. Bartkus. Susirinkimas kal
bėtojo mintims pritarė ir, nu
matytiems tikslams siekti, iš
rinko 12-kos asmenų Ekonominę 
Tarybą. Tarybai pavesta:

1) Tirti ir informuoti bend
ruomenės narius apie galimu
mus įsikurti pelningesnėse dar
bo srityje: laisvose profesijose, 
prekyboje, pramonėje, amatuo- 

' se ir kt.
' 2) Ekonominei veiklai pasi-

ryžusiems bendruomenės na-
1 riams teikti gerai pradžiai reika

lingą moralę ir materialę pagal-
’ bą. -[> '

3) Sekti vietos darbo rinką ir 
informuoti bendruomenės narius 

’ kur gauti geriau apmokamo dar
bo.

1 4) Informuoti bendruomenės
narius apie galim'ilhrius pasiruoš
ti pelningesniam specialybės

- darbui.

NEGRAI PIETUOSE ]
M< kyklos: ir restoranai. Tre- ’ 

čia naktį nakvojom visai arti . 
Floridos, Dotham, Alabama, . 
miestelyje. Išvažiuodami paste
bėjom tipiškų dalykų, liečiančių 1 
negrų gyvenimą pietuose. Jie , 
čia dirba tik tarnais ir darbinin
kais, suvaržytomis teisėmis, 
nors šiaurėje jie laikomi lygūs 
piliečiai, ir savo privilegijas net 
nerdaug akiplėšiškai reiškia, 
čia, kine, kur baltieji ir juodie
ji gali eiti, juodieji tegali nau
dotis balkonu, kuris ir pramin
tas "negrų dangum”. Įėjimui j 
balkoną yra kitos durys iš gat
vės. Didmiesčiuose, negrams jų 
kvartaluose veiklą atskiri kinai.

Mokyklon iš užmiesčių ir ūkių 
negrų vaikus nuveža autobusai, 
bet nustebom sustoję prie vienos 
gasolino stoties ūkių rajone, ki
tą rytą, kai atvažiavo autobu
sas, sulipo baltieji vaikai ir au
tobusas nuvažiavo. Liko vienas 
juodukas, žmona klausia jo: 
"kodėl tu nevažiuoji mokyklon?” 

Jis nedrąsiai pasižiūrėjo į jį 
kalbinančią baltą moterį. Tuo 
tarpu skubiai įsikišo gasolino 
pardavėja, pasakydama, "juos 
nuveža jiems skirti autobusai”. 
Tas juodas vaikutis pats nega
lėjo nei atsakyti į paklausimą.

Valgyklose, dideliuose resto
ranuose, jie nesimaišo tarp sve
riu, tik dirba tarnautojais vir
tuvėje. šiaip valgyklose, negrai 
gauna valgyt, bet turi nueit į 
jiems paskirtą baro galą, atsi
stoja ir ten jiems paduoda. Jie 
negali valgykloje prie baro arba 
stalo atsisėsti. Krautuvėse, ma
žesniuose miestuose, gali pirk
tis ir juodieji, bet jiems nieko 
neduoda pasimieruoti, turi ži
noti savo numerį, ir ką pasiren
ka, užsimokėję išeiti. Didmies
čiuose, savo kvartaluose, jie tu
ri savas krautuves ir- valgyklas.

Tramvajuose ir autobusuose 
miestuose, baltieji sėdi prieša
kyje, juodieji turi eiti į užpaka
linį galą.

Traukinių, autobusų ir lėk
tuvų stotyse išvietės taip pat 
paskirai įrengta juodiems ir 
baltiems. Taip yra visose pieti
nėse valstybėse.

Tš'aisvinimas davė skurdą. Iš
laisvinti negrai palikti skur- 
dnam likimui. Jų daliai, pateku
siai gyvent šiaurinėse valstybė
se, sąlygos pasikeitė kiek liečia 
pilietines teises, bet jų ekono
minis gyvenimas visur skurdus, 
bent daugumai, kaip tai mato
me mūsų didmiesčiuose, kur jie 
sudaro patį skurdžiaus} luomą.

Tiesa, turi jie ir savo, biznie
rių, kaip pietuose taip ir šiau- ___ — ______T __ ........ ...... ---------- . , __ „—....
rė;e. ir "-erai nrarimušusių. Pie- patirti kaip lietuviai komunistai Shingtone atėjo, padaryta tari
fuose, jie turi ir didelių biznių buvo su negrais susigiminiavę, mai šiek-tiek paliosuoją baltuo- 
savo rajonuose. Turi ir savo Kremliui įsakius vykdyti "bend- sius nuo militarinių varžtų. Pa- vo tik pusė to skaičiaus, 
turtingąjį luomą, kurių vaikai rą frontą” (apie 1927-28 m.), galiau jiems pavyko visai išsi- (Bus daugiau)

pasiekia ir augštesnius mokslus, 
išeina universitetus, Limpa pro
fesionalais, nors mokslus išeina 
ir biednųjų vaikai, kurie tam lin
kę, ir yra įvairiais naudingais 
piliečiais. Pietuose, kaip ir šiau
rės didmiesčiuose, jie leidžia sa
vo laikraščius, dienraščius, žur
nalus. Yra kelios kolegijos neg
rams pietuose.

Maišymasis su baltaisiais ir 
mokyklų atžvilgiu negrai savo 
tarpe susiskaldę. Vienas žymus1 1719 metais, (pamėgdžiojant is- 
pietų negrų veikėjas neseniai , 
spaudoje įrodinėjo, kad jiems 1 
naudingiau būti išsiskyrusiais 1 
nuo baltųjų, nors kiti veda at- j 
kaklią kovą už maišymąsi su 1 
baltaisiais, kur jiems padeda pa
tys baltieji, kurie Amerikoje jau 1 
pora šimtų metų kovoja už neg
rų teises.

Pramonė ir negrai. Daugybė 
šiaurės pramonės įmonių, jieš- 
kodamos didesnių pelnų, pastarų 
60 metų bėgyje kėlėsi į pietus, 
pasinaudoti pigiu negrų darbu.

Kaip tik pietuose steigėsi pra
monė, negrus organizuoti atsi
rado unijų agitatoriai iš šiau
rės, ir kovose tarp unijų ir darb
davių įvyko kruvinos kovos. 
Unijos šiek-tiek iškovojo neg
rams, bet tuo rūpinosi ir val
džia, įvesdama minimum algas 
darbininkams pietuose.

Juodųjų migracija į didmies
čius šiaurėje buvo padrasinta 
čionykščių pramonės įmonių, 
kada streikų metu, naktį į bal
tųjų darbus buvo atvežta neg- 

i rai. Bet streikui pasibaigus jie 
negalėdavo tuose darbuose pa- 

. silikti; jiems tekdavo imti juo- 

. džiausius darbus, arba jieškoti 
, užsiėmimo kitur. Ne visi jie grį- 
. žo atgal j pietus.

Pirmo pasaulinio karo metu 
šiaurės dirbtuvėse negrams du
rys buvo plačiai atidarytos, ir 
jie čia plaukė tūkstančiais. Pas
kui pradėjo atvažiuoti šeimos, 
giminės, draugai, ir šiandien 
negrai yra didmiesčių problema. 
Daugelyje miestų yra įvykusios 
kruvinos skerdynės, kada neg
rai pradėjo veržtis į baltųjų gy
venamas sritis ir lankyti baltų
jų pasilinksminimo vietas.

Lietuviai komunistai ir neg
rai. Prie negrų pietuose prisipla
kė komunistai, kurie viską jiems 
žadėdami, manė radę lengvą dir
vą revoliucijai Amerikoje sukel
ti. Bet ir negrų tarpe atsirado 
komunizmui priešingų, atkakliai 
kovojančių prieš raudonąjį pa
vojų. Patys negrai, dabar pa
metę komunistus, iškelia aikštėn 
kokiomis didelėmis pastangomis 
komunistai jų tarpe dirbo.

Nauja bus mūsų tremtiniams

komunistais
Chicagoje,

kovėsi už

panūs, kurie vergiją praktika
vo), kai į Virginia koloniją At
lanto pakraštyje buvo atvežtas 
laivas pirmutinių vergų iš Af
rikos. Pietinės valstybės naudo
josi negrais vergais plantacijo
se. Nemokamu darbu plantaci
jos išaugo į turtingus dvarus. 
Šiauriečiai iškart kovojo prieš 
vergus ir jų šiaurėje neįsileido. 
Kovą tarp šiauriečių ir pietie
čių dėl vergijos panaikinimo pa
siekė atkaklaus laipsnio Ame
rikos kolonijoms sukūrus savo 
valstybę. Laikui bėgant, šiaurie
čiai taip užsidegė vergiją panai
kinti, kad steigė fpndus, organi
zacijas, siuntė agitatorius į pie
tines valstybės rengti sukilimus 
prieš baltuosius, negrų išlaisvi
nimui. Buvo prieita ir Pilietinio 
Karo, kada prezidentas Lincoln 
išleido Negrų Išlai’svinimo Prok
lamaciją. Per dešimtis metų tę
sėsi atkakliausios kovos.

Kilus pilietiniam karui 1861 
metais, baltieji pietuose taip pat 
kol pasidalino vieni stojo sava
noriais Lincoln’o armjoje, kiti 
ėjo į savo Konfederacinę pietų 
armiją. Brolis kariavo prieš bro
lį, suiro šeimos, draugiškumai, 
mylimieji pasimetė; degė mies
tai, nyko ūkiai, vien dėl negrų 
laisvės principo. Paliko ir karžy
giai abiejose pusėse, kurie liko 
įamžinti Amerikos istorijoje. 
Gavę laisvę, kuriai nebuvo pa
ruošti, ir palikę baltųjų tarpe, 
kurie jų neapkentė ir teisių vis- 
tiek nedavė, negrai pradėjo 

į skurdų gyvenimą, kuris nepasi
taisė ir iki šios dienos.

Baltieji pietuose skaudžiai nu-
■ kentėjo. Suiro jų turtingas sma

gus gyvenimas, žlugo dvarai.
■ plantacijos, ir visas tas kraštas
■ susmuko. Pralaimėję karą, pie- 
i tai buvo laikinai okupuoti, įves- 
. ta griežta militarinė tvarka, ku- 
• rios ribose ėjo ir bandymas pri- 
> versti baltuosius vykdyti lygy

bę su negrais. Negrai, net 12 
metų vaikai, buvo raginami eiti 
balsuoti rinkimų metu, bet bal
tieji rinkimų nedarė. Kongrese 
palengva pradėjus nutarti pietų 
baltiesiems leisti* tvarkytis; kai 
jų atstovai vėl į kongresą Wa-

5) Telkti lėšas lietuviams stu
dentams remti.

6) Skatinti bendruomenės na
rių tarpe ekonominį solidarumą, 
šalinant šį solidarumą trukdan
čius ekonominius ir psichologi
nius veiksnius. Tuo tikslu: a) 
per spaudą, radiją, paskaitas ir 
kitais būdais aiškinti ekonomi
nio solidarumo. reikalingumą ir 
naudą, propaguojant šūkį "remk 
savuosius”; b) proteguoti ir 
remti savuosius verslininkus ir 
profesionalus; c) organizuoti 
verslininkų ir profesionalų • iš 
bendruomenės narių gauto pel
no dalies grąžinimą Bendruo
menės naudai.

7) Kreipti bendruomenės na
rių sutaupąs taupytojams ir 
bendruomenei naudingiausiomis 
kryptimis, organizuojant: a) 
kredito draugiją, b) kooperaty
vus, c) akcines bendroves, d) 
kitokias telktinio kapitalo bend
roves.

ir šv. Kazimiero

laisvinti, kai kongresas nutarė 
palikti vidaus tvarką kiek
vienai valstybei pagal savo nuo
žiūrą. Kitokiais įstatymais kiek
vienoje pietų valstybėje, negrų 
teisės palengva vėl buvo suvar
žytos.

Jei dabar norima Kongrese 
padaryti kokie tarimai liečią 
valstybių vidaus tvarką, tam 
reikalinga dar ir 3/5 iš 48 valsty
bių pritarimas. Ir taip pietiečiai 
apsisaugojo savo teises.

Negrų U.S. ribose dabar skai
toma apie 14,500,000. Tada bu-

8) Organizuoti priemones ir 
lėšas įsteigti bendriesiems lietu
vių namams, kurie visapusiškai 
patenkintų bendruomenės reika
lavimus.

9) Palaikyti glaudų ryšį su 
Lietuvos Ūkio Atstatymo Stu
dijų Komisija, jai pateikiant rei
kalingas informacijas, sumany
mus ir konkrečiais Lietuvos ūkio 
atstatymo klausimais studijas.

10) Išlaisvinus Lietuvą, telk
ti lėšas jos ūkio atstatymui.

11) Organizuoti kitas galimas 
priemones skatinant ir.remiant 
lietuvių ekonominę veiklą.

Tuo būdu, lietuvių bendruo
menė ėmėsi organizuotai spręs
ti lietuviui ir bendrai lietuviš
kam reikalui nepaprastai svarbų 
uždavinį, šį uždavinį spren
džiant, tikriausia, teks susidur
ti su didelėmis kliūtimis, ir, .tai 
čiaupiau moralinio, psichologinio 
pobūdžio, nei materialinio. Eko- 
nominėn Tarybon išrinktų as
menų kvalifikacijos garanto- 
ja, kad numatyti tikslai bus sie
kiami rimtai ir planingai. Tačiau 
kaip šie tikslai seksis įgyven
dinti, svarbiausia pareis nuo vi
sų bendruomenės riarių to reika
lo tinkamo supratimo ir jo įver
tinimo. Tikėsime, kad, sujungę 
savo protus, Išteklius ir geras 
valias, mes ir čia sugebėsime 
žengti lietuvišku keliu. V. B.

PIX BEVERAGE 
rūšių alaus — visoki gaivi

nantieji gėrimai, 
vynas ir šampanas 

(prancūziškas)
Parengiama vestuvėms, baliams, 
pobūviams. Nemokamas prista
tymas dieną ir naktį. Atdara ir 

trečiadieniais.
6903 Superior Avė. EX 1-3311
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SPAUDA APIE 
L. KONČIŲ

Bostono laikraščiai "Sunday 
Herald” koyo 29 d. ir ”Boston 
Traveler” kovo 31 d.- gražiai 
paminėjo lietuvio sktn. Liudo J. 
Končiaus darbą. "Lithuania Pa- 
triot Named Official of Hub 
Scouts” — užvardintas tekstas 
"Boston Traveler” dienraštyje. 
Tekste rašoma:

"Lietuvis patriotas, kuris pa
bėgo nuo nacių ir komunistų 
persekiojimų savo tėvynėje, yra 
paskirtas distrikto vedėju Ame
rikos Skautų Bostono Taryboje.

Taryba praneša, kad Liudas 
J. Končius, gyv. ”E” street So. 
Bostone, dirba So. Bostono ir 
Roxbury distrikte (tunte).

Jis atvyko j šį kraštą kaip 
DP (tremtinys) 1949 metais. 
Končius lankė Tufts College, 
kurį baigė pereitų metų birželio 
mėn. (bakalauro laipsniu).

Jis buvo suimtas bolševikų 
1941 m., vos 18 m. amžiaus. Jis 
buvo nuteistas 10 m. priverčia
mojo .darbo stovyklon už "nepri
tarimą rusų komunistų rėži
mui”.

Vėliau, prasidėjus vokiečių — 
rusų karui, Končius ištrūko (iš 
kalėjimo). Sekančius metus jis 
praleido tėviškėje — kaime, to
liau nuo Hitlerio geštapo akių.

1944 m. rusams grįžtant at
gal, Končius buvo priverstas 
bėgti Berlynan. Buvo atsidūręs 
Čekoslovakijoje, kol galop pa
teko amerikiečių zonon Vokieti
joje. Kelis metus pagyvenęs DP 
stovyklose, jis atvyko Ameri
kon.

Jo žmona ,yra lietuvaitė — 
Irena, kuri vieną savaitę vėliau 
DP transporto laivu paskui jį 
atvyko į Ameriką. Jiedu vienu 
metu kartu studijavo tame pa
čiame universitete Lietuvoje.”

Teko patirti, kad amerikiečių 
skautų vadovybė yra labai pa
tenkinta sktn. Liudo J. Končiaus 
darbu. O jis taip pat vadovauja 
ir Bostono Lietuvių Skautų Vie- 
tininkijai. Gražu, kad sktn. L. 
Končius taip puikiai pasireiškia 
skautybėje ir kartu puikiai gar
sina savo kraštą. Tai yra pirmas 
kartas Boy Scout of America 
organizacijos istorijoje, kad ne- 
pilietis gauna atsakingas parei
gas šio krašto jaunimo auklėji- 

, mo organizacijoje.

PROF. V. BIRŽIŠKOS 
PASKAITA SKAUTAMS

A.S.S. Chicagos skyriaus pa-

ŠEŠTADIENl PAS 
JŪRŲ SKAUTUS

"Jūra nemėgsta tautos, kuri 
bijo josi” šūkiu Clevelando jū
rų. skautų’ valtis NARAS pra
deda akciją vandens psatątui 
įsigyti. Ta proga šį šeštadienį 8 
vai. vak., Lietuvių salėje ren
giamas vakaras. Nors rengėjai 
jurininkai, bet ir sausumoje pa
slankūs, greiti. Aplankė lietu
vių šeimas, ir jau turi išplatinę 
gražų bilietų skaičių.

Programoje solistė Aldona 
Stempužienė padainuos lietuvių 
ir pasaulinių kompozitorių dai
nų, palydima fortepijonu R. Bra- 
zaitienės. Malonią staigmeną . 
ruošia patys jūrų skautai. Jie 
jau įsigijo jūrininkų uniformas 
ir programoje padainuos jūrei
viškų dainų bei pašoks jūreiviš
kų šokių. A. Bielskus ruošia dai
nas, o A. Raulinaitienė šokius.

Clevelando valtis NARAS įsi
steigė 1952 rugsėjo 8. Jūrų skau
tininkas V. Petukauskas prieš 
šešetą mėnesių, pasikalbinęs E. 
Jarašūną, sušaukė pirmąją jū
rų skautų sueigą. Senas, patyręs 
jūrininkas, apiplaukęs vandeny
nus, sktn. V. Petukauskas, su
būręs ir sutvarkęs, perdavė ją 
E. Jarašūnui. Dabar valčiai pri
klauso 12 skautų.

Jūra atskleidė tautoms kelius 
kultūrai ugdyti, prekybai plėsti; 
jūra išugdė tautų poetus, vals
tybės vyrus, keliautojus, atra
dėjus, mokslininkus. Bet tautos 
prie jūrų turėjo ilgus šimtme
čius kovoti su jos bangomis ir 
išmokti jas nugalėti.

Mums šiame kelyje liko daug 
nenudirbto darbo, o gaivinanti 
jūros palaima ir jos vandenų 
didybės įkvėpimas žymiai padės 
tautos kultūrai ir laisyos Lietu
vos ekonominei gerovei sukles
tėti.

Jūra nemėgsta tautos, kuri 
bijo jos, kuri nesiruošia kietoms 
grumtynėms su jos šėlstančio
mis bangomis.' Padėkim mūsų 
jaunimui tuo keliu verštis.

DIRIGUOJAMAS ALFONSO MIKULSKIO

POLYNOS STOSKOS balsas kupinas grožio, raiš
kumo ir kerinčio gyvumo.
STOSKA asmeniškai- puošiasi kilniu prigimties 
apdovanotu žavesiu.

DALLAS TIMES HERALD
Bilietai po 3, 2.50 ir 2 dolerius pradedami pardavinėti balandžio 10 d. Dirvoj (telef. HE 1-6344) ir 

y Spaudos kioske (telef. RA 1*9936).

METROPOLITAN OPEROS SOLISTĖ 

IŠKILMINGAME KONCERTE
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METINIS ALTo SKYRIAUS 
SUSIRINKIMAS

Metinis Amerikos Lietuvių 
Tarybos Clevelando skyriaus or
ganizacijų atstovų susirinkimas 
kviečiamas 1953 m. balandžio 
mėn. 19 dienų (sekmadienį) 11 
vai. 30 min. Lietuvių salės pa
talpose. Siame susirinkime bus 
apyskaitos, aptarta ateinančių
jų metų veikla ir išrinkta nauja 
skyriaus valdyba.

šiuo metu visoms ALTo sky
riuje dalyvaujančioms organiza
cijoms išsiųsti raštai prašant 
pranešti savo atstovų pavardes 
ir adresus, kad galima būtų juos 
laiku asmeniškai pakviesti į su
sirinkimą. Organizacijos, kurios 
šio rašto negavo maloniai pra
šomos pranešti savo atstovus 
valdybos sekretoriui:

Juozas Mikalauskas, 
1615 East 77 Stt„ 
telef. EN 1-0391.

LIET. BENDRUOMENĖS. 
APYLINKĖS VALDYBA 

PRAŠO:
1. Mokėti tautinio solidarumo 

įnašus už 1953 m. Pagal apylin
kės susirinkimo nutarimą kiek
vienas dirbąs 18 m. sukakęs lie
tuvis ir lietuvė moka po 2 dol. 
Įnašai priimami Dirvoj, Spaudos 
kioske, valdybos narių ir rinkė
jo- '

2. Neilgas apylinkės gyvavi
mas jau parodė, kad atsiranda 
lietuvių, kurie pasidaro reika
lingi skubios pagalbos. Apylin
kės valdyba nesiima globos rei
kalo spręsti plačiu mastu, bet 
ji negali neištiesti savo rankos 
tikros bėdos atveju,:,Todėl val
dyba nutarė prašyti tautinio so
lidarumo įnašų mokėtojus kartu 
paaukoti bent po pusę dol. (pa
geidaujama ir didesnė auka) 
specialiam fondui varge ar ne
laimėj atsidūrusiam lietuviui 
padėti, šis fondas veiks šalpos 
ir socialinės globos skyriaus ži
nioj.

3. Clevelande veikia nemaža 
įvairių lietuvių organizacijų bei 
draugijų, kurios surengia dau
gybę įvairiausių pramogų, duo-

DĖMESIO LIETUVIAI!
Jeigu jums namuose ko pri

trūksta — atminkite lietuvišką 
krautuvę — 6113 St. Clair gat
vėje. Ten rasite televizijos apa
ratų pradedant nuo $176.95; 
puikių gazinių ir elektrinių vir
tuvių 94.95; siuvamų ir skal
biamų mašinų; šaldytuvų; oro 
vėsinimo aparatų; įvairiausių 
baldų: miegamųjų, valgomojo 
kambario; virtuvės stalų ir kė
džių ir t,t.

Pirmieji 5 paskambinę HE 
1-8602 ar atėję su šituo skelbi
mu 6113 St. Clair Avė. gaus 
12% nuolaidos.

Viską gausite jums prieinama 
kaina. Skambinkit HE 1-8602 
arba užeikite į 6113 St. Clair 
Avė. Duodame ilgam išsimokė- 
jimui įnešus labai mažą sumą.
SEKMADIENĮ KLAUSYKITE 

LIETUVIŠKO PUS VALAN- 
DžIO PER RADIO W.T.M.O. — 
1540, 3:00-3:30 PO PIETŲ.
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2^ - REMK JŪRŲ SKAUTUS!

dančių „ir pelno. . šias pramogas 
lankome vipi. Tad būtų labai 
gražu, jei tam tikras, kad ir ne
didelis procentas nuo pramogų 
bei parengimų pelno atitektų į 
vargą ar nelaimę patekusiam 
savos Bendruomenės nariui. 
Apylinkės valdyba, šitai viešai 
keldama, tikisi, kad ir mūsų or
ganizacijos bei draugijos bus 
jautrios artimo gailestingumo 
darbui. Pinigus siųsti iždo se
kretoriaus J. Nasvyčio adresu: 
771 E. 91 St., Cleveland 3, Ohio.

Dideli ir naudingi uždaviniai 
tegali būti atlikti tik sutelkti
nėmis vsų lietuvių jėgomis. Lie
tuvių Bendruomenės pinigai te
tarnaus tik lietuviškiems mūsų 
visų reikalams. Savo įnašais su
telkime tokias sumas, kurios 
įgalintų šiuos reikalus tikrai 
plačiu mastu patenkinti.

BENDRUOMENĖS PAJAMOS
Liet. Bendruomenės apylinkė 

pajamų iki balandžio 1 d. turėjo 
$299.11: tautinio solidarumo 
įnašų už 1952 m. surinko $224, 
organizacijos Lietuvos Neprikl. 
šventės minėjimui per radiją su
rengti paaukojo $49, per vysk. 
V. Brizgio paskaitą buvo surink
ta $35.11. Per tą patį laiką iš
laidų padaryta $235.83 (tarp jų 
$80 Lietuvos Neprikl. šventės 
minėjimo metu įnešta į Tautos 
Fondą ir kt.). Ižde yra $63.28.'

Liet. Bendruomenės apylinkės 
valdyba, apmokėjusi vysk. V. 
Brizgio paskaitos rengimo išlai
dų 15 dol., likusių pinigų $20 
pervedė į šalpos ir soc. globos 
fondą, iš kurio Velykų švenčių 
prpga 20 dol. auka buvo sušelp
ta serganti češkienėį

SUSIRGO BENDLERIS
Clevelandietis J. Bendleris, 

mokyklų inspektorius, susirgo 
širdies liga. Gydosi Policlinic 
Hospital. Gydimas tęsis apie mė
nesį laiko.

MOTERŲ SĄJUNGOS 
PARENGIMAS

Moterų Sąjungos 36 kuopa ba
landžio mėn. 19 d. Naujosios 
parapijos salėje (18022 Neff 
Rd.) rengia pasilinksminimo va
karą. Gros Nemanio orkestras. 
Pradžia 6 vai. Kaina $1.00.

LANKĖSI KANADOJE
M. Knystautienė, sūnus ir 

duktė gyd. Gražina švenčių me
tu viešėjo Kanadoje.

PARDUODAMI NAMAI
East 66, netoli Sueprior, labai 

geram stovy, plytinis, dviejų 
šeimų. 3 garažai.

*
Decker, dviejų šeimų, 6 ir 5 

kambariai. Didelis sklypas, du 
garažai.

♦
East 86, netoli Superior, 4 

šeimų, plytinis namas. Kiekvie
nas po 5 kambarius, gaso šildy
mas.

Ray Nausneris
UL 1-3919 LI 1-9216

11809 St. Clair '

BALTOSIOS MEŠKOS ALUS
JAU GAUNAMAS CLEVELANDE

v
Reikalaukite visose parduotuvėse ir restoranuose.
Alų pristato į namus J. Obeleniaus krautuvė —■’ tel. 

HE 1-6716, J. Blaškevičiaųs Standard Food Market — 854 
E. 185 St., telef. — IV 1-5686.

• .. Dėl pristatymo įvairiems parengimams skambinti 
telefonu EX 1-9587 po 6 vai. vakaro..

Urmo sandelys: Crystal Distrib. Co.
3341 Superior Avė.
Telef. HE 1-1482 - ■ ,'I »

1
■

Balandžio 11 d. 8 vai. vakaro
Lietuvių salėje

rengia

Jūreivišką vakarą
Programą išpildo: solistė Aldona Stempužienė, A. 

Bielskaus jūrų skautų būrelis, A. Raulinaitienės vadovau
jami jūreiviškų šokių šokėjai.

Jūrų skautų vienetas 
NARAS

♦

BUS TIKRAI TURTINGAS 
BUFETAS '

Clevelando lituanistinės mo
kyklos tėvų komiteto rengiama
me koncerte-pobūvyje (š. m. ba
landžio 25 d.) bufetas žada būti 
tikrai šaunus ir turtingas. Vi
sam bufeto paruošimo darbui 
vadovauti sudarytas energingas 
komitetas, kuriame sutiko da
lyvauti ponios Pautienienė, 
Juodvalkienė ir Stravinskienė.

NO BETTER
TERMS

ANYWHERE
IŠTIKUS GAISRO 

NELAIMEI
. Kada jūsų namai arba ra
kandai tampa sunaikinti arba 
sugadinti ugnies, kreipkitės; į 
P. J. KERŠIS, dėl apkainavi- 
tno, ko visada reikalauja ap- 
draudos. kompanijos pirm, ne
gu išmoka už nuostolius.

radijo aparatą 
Electric; 3) p. 
vyrišką šveica- 
4) p. Obelenio

P. MAŽELIS PAS 
AMERIKIEČIUS

Akt. Petras Maželis Indepen- 
dence miertely, esančiam ameri
kiečių dramos mėgėjų klube, 
skaitė paskaitą apie lietuvių te
atrą. Klubas turi apie 89 narių. 
Pakviestas dar dviem paskai
tom.

GERAS NAMAS
šv. Aloyzo parapijoj, į šiaurę 

nuo St. Clair, labai puikus 6 
kambarių namas dar su dviem 
kambariais trečiam augšte. Mo
derni prausykla pirmam augšte. 
Priekio ir užpakalio balkonai. 
Gaso šildymas, garažas su ce
mento privažiavimu. Reikia pa
matyti, kad patiktų. $13.000.00. 
Savininkas išvyksta.

Eastcm Realty Co.
EN 1-0937 (16)

P. J. KERŠIS
716 Society for Saving Bld.

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

^1

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

f

PARDUODAMA

AR JAU PARĖMEI SAVO 
MOKYKLĄ?

Clevelando lituanistinės mo
kyklos tėvų komitetas š. m. bar 
landžio 25 d. Lietuvių salėje tos 
mokyklos rėmėjams paskirstys 
šias dovanas: 1) pinigais 100,— 
dol.; 2) naują 
firmos General 
Šamo paaukotą 
rišką laikrodį;
paaukotą įpirkimo čekį, už kurį 
gausite įv. prekių pasirinktinai 
už 25,— dol. Ch. O’Bell krautu
vėje (66th St. & Wade Park); 
5) p.- Suopio paaukotą elektrinį 
laikrodį ir 6) eilę kitų dovanų.

Rėmėjo bilieto kaina tik 50 
centų. Daugiau bilietų pirksi — 
daugiau dovanų galėsi laimėti 
— daugiau savo mokyklą parem
si. •

Bilietai gaunami Dirvoje, 
Spaudos kioske ir' pas platinto
jus.

MENO-LITERATCROS 
VAKARAS

BALETO KONCERTAS

du atskiri namai ant vieno skly
po. Garažas ir dirbtuvė užpaka
lyje. Labai geram stovy j. Pri
einama kaina. 1164 Nonvood Rd. 

Ateities klubo kviečiami ba- Tisovec Reąl Estate
lėto solistai — Aldona šlepetytė1 UT 1-4385
ir Alfonsas Liepinas; akompo-j Prašom šaukti po 1 valandos, 
nuojant pianistui Aleksui Mro- 
zinskui, gegužės mėn. 17 d. Ma
žojo Teatro salėje, clevelandie- 
čiams duos prmą koncertą.

IŠNOMUOJAMI KAMBARIAI

sa-

Mažai šeimai ar pavieniams 
asmenims. Gali naudotis visais 
patogumais (atskira vonia).

1369 E. 81 St. 
SW 5-3204

LIETUVIŲ KLUBO SVETAINĖ 
IR SALĖ

6835 SUPERIOR AVĖ.
Klubo ir salės vadovybė kviečia visus Clevelando 

lietuvius įstoti į Lietuvių Klubą ir nuolat lankytis svetai
nėje. Penktadieniais specialūs parengimai.

Kviečia visus lietuvius savojoj salėj daryti susirin
kimus, atšvęsti vestuves, rengti vakarus ir koncertus.

PAVASARIS !
Pavasaris yra naujų sumanymų ir veikimo laikas. 

Pavasarį kyla noras pirkti, statyti, taisyti arba pagerinti 
namus.

Tiems visiems reikalams Lietuvių Banke galima 
gauti paskolą lengvomis išsimokėjimo sąlygomis.

Lietuvių Bankas per ilgą eilę metų turi didelį paty
rimą ir Jums geriausiai gali padėti.

Balandžio 18 d. 8:00 vai. lie
tuvių salėjė įvyksta akademinio 
jaunimo literatūros ir meno va
karas. Vakaro programoje . da
lyvauja Chicagos, Detroito, 
Springfieldo, St. Louis ir Cleve
lando studentų meninės- jėgos. 
Po programos šokiai, grojant 
geram orkestrui ir gausus bufe
tas. Vakarą rengia Clevelando 
studentai ateitininkai..

vaikų Koncertai

Clevelando Orkestras šią 
vaitę duos apie dešimt koncer
tų pradžios ir augštęsnėms mo
kykloms. Metinis simfonijos kon
certas orkestro draugams Įvyks 
balandžio 12, 4 vai. po pietų, o 

Simfonijos koncertai — balan
džio 23 ir 25 dienomis.

r
ŽAIBO TINLININKAI 

LAIMĖJO

PARDUODAMAS
šaldytuvas (gaso), prosas, indai 
12 žmonių, kepimo puodas.
Kreiptis: 11115 Greenview A v.

Telef.: LI 1-2180

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

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

■»
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LIETUVIŲ RADIJO KLUBO 
SUSIRINKIMAS

šaukiamas balandžio 19 d. Lie
tuvių salėje, 11 vai. Bus priim
tas statutas ir padaryta pusme
tinė apyskaita.

Pereitą sekmadienį, kovo 
d., LSK ŽAIBO vyrų tinklinio 
komanda žaidė prieš Cleveland 
Tumers ir po labai įtemptos ko
vos pasiekė sunkią pergalę — 
2:1 (9:15) (15:10) (17:15). Tai 
jau antra žaibo pergalė prieš šią 
komandą. Prieš tris savaites bu
vo laimėta 2:0. žaibiečiai tink
linyje daro ryškią pažangą ir, 
jei neatsileis, gali pasiekti visai 
augštos žaidimo klasės. Balan
džio mėnesį komanda dalyvaus 
Clevelando miesto ir Ohio vals
tybės pirmenybėse.

PARDUODAMAS NAMAS j
Vienos šeimos, 7 kambarių, 

gražus namas. Du garažai, 
delis sklypas.

1349 E. 81 St.
Tel.: RA 1-3309

Di-

TAL8S STUDIO
dabar jūsų kaimynistėj 

7106 Superior Avė.
Tel. HE 2-0144

Bet kuriuo

PARDUODAMAS SKLYPAS
Parduodamas sklypas 130x55 

pėdų, prie ežero, Naujosios pa
rapijos rajone. Parduoda savi
ninkas.

Teirautis-: EN 1-4842.

PATIKR1NKIT IR 
PAS1CLYKIT

miegamųjų mūrinis namas.

laiku, bet kokios 
patarvimas Jums.

THE SUPERIOR SAVINGS 
AND LOAN ASS’N.

6712 Superior Avė. HE 1-2498
Cleveland, Ohio

MONCRIEF
ŠILDYMO IR

ORO VĖSINIMO SISTEMA
,LPi; Ili
V4«TO7’Z

—.KASAS
ALIEJUS
ANGLIS

Z >
THE HENRY FURNACE CO., Medina, Ohio

NAMŲ REMONTAS, DAŽYMO 
BEI DEKORAVIMO DARBAI

atliekami sąžiningai, greitai ir 
pigiai. Kreiptis: V. Riekus, tel. 
HE 2-0683 (vakarais nuo 6 iki 
11 vai.) arba — 1505 Addison 
Rd.

3
Parduoda savininkas. Gaso van
dens šildymas, prijungtas gara
žas, indų plojimo automatas, 
langinės su tinklais. 26 pėdų gy
venamasis ir kiti kambariai.

1363 E. 95 St.
CE 1-0546

rūšies foto
Modernūs portretai, vestuvių, 
iikilmių, vaikų ir kitos nuo- 
tmuMos.

FOTOGRAFIJOS MEISTERIS 
Europinių žurnalų ir filmų 
žvaigždžių fotografas, dabu 
CLEVELANDE.

P J KEKSIS
716 Society for Savings Bldg.—Cleveland, Ohio

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

kitės j mace, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą Įvai
riuose apdraudos-insurance reikaluose.

Sutaisau paskolas pirmo morgcėio. Patarnavimas ir išpildymar 
garantuojama. Kreipkitės j mane telefonu arba asmeniškai.

±

Pirkit pas savuosius
Amžini nerūdijančio plieno 
virimo puodai gaunami pas 
Vytautą Pašakarnį, 12Į19 
E. 61 St., Cleveland, Ohio. 

Tel. EN 1-7770.
Pilnas komplektas $69.95. 
Čia pat galima užsisakyti 
vienintėlį pasaulyje dulkių 
Siurblį — Sanitatorių su 
patentuotu ■ ne tik dulkes, 
bet ir bakterijas sulaikan
čiu maišeliu'. Su visais prie
dais $94.50 arba po 7.00 ' 
dolerius mėnesiui išsimokė

tinai.
Nemokamas demonstravi-

‘ mas.
" Priimami užsakymai.’

. i

t,

(17)

DIRVĄ UŽSISAKYTI 
galima ir šiandien, nėra reikat 
laukti nei metų, net mėnesi! 

pabaigos!

ATIDARYTA nauja
LEIMON’S CAFE

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

Įvairūs valgiai, šeštadienių vakarais šokiai griežiant 
geram orkestrui

: 4 C

731 E. 185 ST. KE 1-9737

—

v.

I. J. S AMAS, JEWELER
‘ šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai 

Laikrodžių taisymas. Brangenybės. Įvairus dovanų 
pasirinkimas.

7007 Superior Avė.

į 
. .. i 

Greta Ezella Theatre g 
| Telef.: EX-1-3969. Bute: WA l-?354 |

'i 
f

Pilnai padengta apdrauda UTah 1-4515

WM DFBBS PAINTING CO.
W.M. DEBESIS

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

c

■! 
'■■ii

Wilkelis Funeral Home
Valdžios pripažinta laidotuvių direktorė 

Aldona Wilkelis - Wirby
Pilnas laidotuvių patarnavimas

. —HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS—

6202 SUPERIOR AVĖ. HEnderson 1-9292

JAKUBS & SON
FUNERAL HOME

Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Dėlla E.- Jakulis & William J. Jakubš
Licėnsijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai

25 metai simpatingo ir rimto patarnąvimo
6621 Edna Avenue ENdlcott 1-1763
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Pastabos iš seimo

Pa

bu-
pa-

kasti vien tik savųjų tarpe. I 
Teisybė, vienas kalbėtojas, tą 

nusistatymą norėdamas ypatin
gai pabrėžti, net buvusią valdy
bą buvo bebarąs, kam ji dau
giau dėmesio kreipusi į kitus da
lykus, tai yra, į spaudos reika
lus, j ryšį su kituose kraštuose 
atsidūrusiais panašiai galvojan
čiais tautiečiais ... Tas priekaiš
tas buvo nereikalingas ir nepa
grįstas. Juk tais- dalykais rūpin
tis buvusiai valdybai buvo pa
vesta pereitojo seimo. Ji, pati, 
ar kitų padedama, atliko gana 
daug. "Vilties” draugijos, sukū
rimas ir gana sėkmingas augi
mas nėra koks nors niekniekis. 
Leidyklos Įsigyti nuosavi namai 
ir jau šiek tiek pagerintas in
ventorius yra nebloga pradžia. 
Prieš dvejus metus to neturėta. 
Šiandien turima, žinoma, gal kai 
kas susipainioja pavadinimuose. 
"Viltis” gal kam atrodo kaip ir 
ir koks kitas, svetimas dalykas.

Bet juk "Viltis” tikrumoje yra 
Sąjungos "duktė”, ir kas tuo 
vardu pasiekta, tai pasiekta ne 
kur kitur, o "savo šeimoje.” .Ir 
ryšis su kitur atsidūrusiais tau
tiečiais (kurie, anot kanadiškių 
sveikinimo, į Jungtinėse Vals
tybėse veikiančią Tautinę Są
jungą žiūri, kaip į kelią rodan
čią žvaigždę) taip pat yra svar
bus dalykas. Jeigu tas klausi
mas patenkinamai aptvarkytas, 
tai tuo reiktų tik džiaugtis. Tie 
dalykai juk nekliudo, o gali tik 
padėti užsimojimui su didesniu 
įtempimu pasidarbuoti Ameri
kos visuomenėje ar jos politi
niuose sluogsniuose.

Iš dabartinės valdybos užsi
mojimų jau aiškiai matyti, kad 
šiais metais bus plačiai padir
bėta ir kitoje Tautinės Sąjungos 
darbo bare — Lietuvos klausi
mą iškelti įtakingųjų amerikie
čių tarpe.

Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos seimas Philadelphijo- 
je būtų buvęs vien tik įstatų 
reikalaujamas organizacinis su
sirinkimas, jeigu jis nebūtų bu
vęs-sujungtas su kita viešo 
būdžio“ demonstracija.

ši demontracija oficialiai 
vo skirta adv. Antanui Oliui
gerbti. Bet tai buvo daugiau, 
negu vien tik asmens pagerbimo 
vakaras. Tokia, berods, rengėjų 
buvo ir intencija.

Antanas Olis yra ne tik Tau
tinės Sąjungos, bet ir apskritai 
Amerikos lietuvių veikėjas, vie
nas iš daugiausiai ir sėkmin
giausiai pasireiškusių žygiuose 
Lietuvos laisvės šauksmui pra
silaužti į šio krašto visuomenę 
ir ypač į politinius slųogsnius. 
"Neužsikaskime vien savo tar
pe, skverbkimės į amerikiečių 
visuomenę ir politikų tarpan su 
Lietuvos reikalu!” — tai yra 
šūkis, kurį A. Olis seniai ir nuo
sekliai ne tik skelbia, bet ir 
vykdo kiekviena proga.

Jo pagerbimas kaip tik ir bu
vo surištas su šiuo šūkiu, ši min
tis nusidriekė per visų svečių 
sveikinimus — gen. konsulo J. 
Budrio, Lietuvos Laisvės Ko
miteto pirmininko V. Sidzikaus
ko, Balfo pirmininko pavaduo
tojos A. Devenienės, SLA sękre- 
toriaus dr. M. Viniko, o dar dau
giau išryškėjo Pennsylvanijos 
gubernatoriaus Fine kalboje. O 
visų ryškiausiai tą pabrėžė pats 
A. Olis,. atsakydamas visiems 
sveikintojams bei gubernatoriui: 
Lietuvos reikalas nėra vien 
tuvių reikalas — tai yra ir 
čios Amerikos reikalas!

lie- 
pa-

KĄ REIŠKIA — VALDYBA 
CHICAGOJE?

Vięnas sutiktas niujorkietis 
prieš seimui prasidedant išsita
rė: ”Na, jei šį kartą Chicaga 
nepaims valdybos, tai mes niu
jorkiečiai renkam savo tris Juo
zus, tada paminėsit mus!” Jis, 
žinoma, pasakė ir pavardes. Bet 
čikagiečiai, kaip greit paaiškė
jo, jau buvo apie tai pagalvoję. 
Ir ne vien dėl asmenų, bet taip 
pat ir dėl darbo programos. Sa
ko, mes turime A. Olį, o žinote, 
ką tai reiškia dabartiniais lai
kais. Naudokim visas galimy
bes Lietuvos reikalui. Valdyba, 
būdama artimam kontakte su 
A. Oliu, geriausiai galės padėti 
vykdyti šūkį, kviečiantį neužsi-
— - - ------------------- :

Kaip ruošiasi ginti Europą
(Atkelta iš 1-mo pusi.) 11 

komplikuotiems uždaviniams 
įvykdyti.'

Fontainėbleau miške, 50 km. 
į pietus nuo Paryžiaus, yra įsi
kūrusi vyr. Centro Europos že
myno, oro ir jūros pajėgų būs
tinė su marš. Juinu, gen. Nors- 
tadu ir adm. Jaujard’u. Kol kas 
vyriausią vadovybę visoj Euro
poje į savo rankas yra suėmęs 
gen. Ridgway, bet netrukus dalį 
savo pareigų jis perleis marš. 
Juinui.

Kai santarvininkai 1945 m. 
baigė Europoje karą, tai niekas 
negalvojo ape naują priešą, ir ’ 
kiekviena šalis savo vyr. būsti
nes kūrėsi ten, kur jų kariams 
atrodė patogiausia. Prancūzai 
pasirinko Baden-Badeną, ameri
kiečiai — romantiškąjį Heidel
bergą etc. Bet paskui prasidėjo 
šaltasis karas. Tada britai Rhei- 
no armijos vyr.> būstinę įkūrė 
Moenchein-Gladbache, amerikie
čiai įsitaisė netoli Paryžiaus, o 
aviacijos daliniai buvo permesti 
į aerodromus į vakarus nuo 
Rheino.

Toks elgimasis taktiškai tei
singas. Kai pasirodė, kad ame
rikiečiams tiekimą iš Bremeno, 
300 km. .į pietus, siųsti lygia 
greta su Sovietų zonos linija 
nėra protinga, nes kiekvienu mo
mentu tokia liniją atkirsti yra 
labai lengva, visi teikimo ke
liai 195Q m. pabaigoje buvo iš 
naujo pertvarkyti. Dabar svar
biausioji teikimo bazė yra įkur
dinta Prancūzijoje prie Atlanto 
pakraščių,:kur į Berdeaux ir La
------r------ -------------------------------------

Naujasis McCarran - Walter! kis metus, kad jam pilietybė 
Imigracijos ir Tautybių Įstaty
mas paliko taisykles, kuriomis į 
prastą atvažiavusiems vaikams 
suteikiama pilietybė. Kaikurias 
mažas pataisas norime čia iš
kelti.

Jungtinių Valstybių pilietybė, 
kaip žinome, įgijama dviems bū
dais: gimimu ir įpilietinimu.

Vaikai gimę šiam krašte auto
matiškai gauna pilietybę. Nėra 
jokio skirtumo ar jų tėvai yra 
svetimšaliai, ką tik atsikėlę į šį 
kraštą, ar tik laikinai j Jungti
nes Amerikos Valstybes atva
žiavę. Vienintelė išimtis yra už
sienio valstybių diplomatų kū
dikiams, kurių tėvai turi immu- 
nitetą ir yra svetimos valstybės 
atstovai. 4

Kai kurie vaikai gimę ir ne 
Jungtinėse Valstybėse gali būti 
piliečiais. Pvz., tuo atveju ka
da abu tėvai yra JAV piliečiai 
ir vienas iš jų buvo šiame kraš
te gyvenęs. Vaikas tampa pilie
čiu ir tuo atveju, jei vienas iš 
tėvų ir nėra pilietis* bet antras 
šiame krašte yra išgyvenęs ne
mažiau kaip 10 metų, šiuo at
veju, vaikas nevėliau, kaip 23 
metų amžiaus sulaukęs, turi at
vykti į Jungtines Amerikos Val
stybes ir čia išgyventi bent pen-

būtų patvirtinta.

Prezidentas Eisenlūnver sveikina Dr.‘ Philip Young, naująjį 
linės gynybos.pirmininką.

PAVELblMOJI PILIETYBĖ
Visi kiti vaikai, gimę užsie

nyje, gali būti įpilietinti per sa
vo tėvus arba atskirai. Pirmuoju 
atveju, jiems užaugus, kartais 
tenka susidurti su įvairiais sun
kumais kai jiems reikia piliety
bę įrodyti, nes jie neturi nėi 
gimimo metrikų, nei pilietinimo 
popierių. Todėl supratingi tė
vai, gavę pilietybės popierius 
sau, turi tuoj pat kreiptis’ pra
šydami "certificate of derivative 
citizėnship’’ jų vaikams. Taip 
pat ir suaugusieji, kurie į šį 
kraštą pateko šiuo būdu, turėtų 
prašytis šitokio pažymėjimo, 
kurių vis dažniau reikia jieškant 
darbo ir panašiai.

Jei vienas iš tėvų yra pilie
tis, o kitas gavo pilietybę įpilie- 
tinimo keliu vaikui esant jau
nesniam kaip 16 metų, tuo at
vejų vajkaš automatiškai gau
na pilietybę.

Lygiai taip pat gauna Ameri
kos pilietybę ir abiejų svetim
taučių tėvų vaikai, jaunesni kaip 
16 metų amžiaus, tėvų įpilietini- 
mo metu. Jei vienas iš tėvų yra 
miręs, vaikas įpilietinimas su 
likusiu tėvu, šitokia procedūrą 
pritaikoma ir vaikams, kurių 
tėvai yra.išsiskyrę, kuomet jis 
įpilietinimas su vienu iš tėvų, 
kuriam teismas pavedė vaiko 
globą. Povaipikiai vaikai įpilie- 
tinami su savo motina.

Jei vienas iš tėvų yra pilie
tis, o kitas dėl kurių, nprs sume
timų pilietybės gauti negali, vai
kas gali būti įpilietinimas spe
cialiu piliečio tėvo ar motinos 
prašymu; įrodant jog vaikas yra 
jaunesnis kaip 18 metų ir atvy
kęs į šį kraštą teisėtai gyveno 
su savo piliečiu vienu kiš tėvų. 
Jie pilietybę gauna be laukimo 
periodo-; Tačiau vaikas turi-pra
eiti visus įpilietinimp reikalkv- 
mus, kurie žinoma nepritaikomi 
visai mažamečiams vaikams.

' ■* > . .

ĮSŪNYTI VAIKAI
Panašiai* ir jaunesni vaikai 

kaip 18 metų amžiaus įsisūnyti 
...L-.. -J..--

Amerikos piliečių gali būti įpi- 
lietinti jų "tėvams” prašant, jei 
vaikai į Jungtines Amerikos 
Valstybes buvo priimti jaunes
ni kaip 16.metų amžiaus, atvyko 
į šį kraštą-teisėtai ir gyveno su 
savo globėjais netrumpiau kaip 
dvejus metus.-

BUVUSIEJI PILIEČIAI
Įl_.

Naujasis įstatymas nežymiai 
suvaržo buvusius piliečius, kurie 
nori atgauti JAV pilietybę, šiuo 
atveju rezidavimo laiko JAV 
nuostatas nepritaikomas tiems 
buvusiems piliečiams, kurie An
trojo įPašaulinio Karo metu ka
riavo, kurios nors valstybės ka
riuomenėj^ kartu su JAV prieš 
bendrą priešą. Tokie piliečiai ga
li atgauti pilietybę net tuoj at
gauti pilietybę nef tuo atveju, 
kad jie buvo iš šio krašto išde- 
portuoti. Rezidencijos laiko, nuo
statas taip pat nepritaikomas 
moterims, kurios, neteko savo 
pilietybės ištekėjusios už sve- 
•timtaučių dar prieš 1922 rugsė
jo 22 dieną, atgauna savo pilie
tybę lengvai. Joms užtenka duo
ti priesaiką kuriam Amerikos 
konsulate,, kad atgautų savuo
sius pilietybės dokumentus.

ĮSTOK Į 
VILTIES 

DRAUGIJA

Pallice uostus prie La Rochelle 
visą laiką atplaukia ir iškrau
nami amerikiečių laivai.

Aplink Bordeaux miestą įtai
sytos didžiulės medžiagų bazės: 
St. Sulpice iškraunamas benzi
nas lėktuvams ir sunkveži
miams, St. Jean d’Angely — 
radijams, siųstuvams ir kt., 
Fontenet vietovėje surikiuoti 
tūkstančiai įvairiausios rūšies 
važmenų, o Rochfort ir Peri- 
queux vietovėse stūkso tiesiog 
kalnai konservų dėžučių ir 
kramtomosios gumos. 100 km. 
į pietus nuo Bordeaux yra įtai
sytas milžiniškas karo šaudme
nų Captieux sandėlis, kur pože
miniuose bunkeriuose arba šiaip 
palapinėse, sukrauti tūkstančiai 
įvairiausių rūšių granatų, lėk
tuvų bombų, napalo sviedinių ir 
raketų, Prireikius reikalingos 
medžiagos ir gėrybės pasiunčia
mos per Prancūziją j priešakinį 
ruožą. Prie Kaiserslauterno yra 
tiesiog iš žemių išdygęs ištisas 
kareivinių miestas, galįs sutal
pinti 20.000 vyrų.

Šitai teikimo sistemai vado
vauja iš savo vyr. būstinės Or
leano mieste gen. Youngas. 6r- 
leanas guli pusiaukelyje tarp 
pagrindinio ruožo ir priešakinio.

■ čia susisiekimas toks gyvas, jog
■ prancūzai buvo priversti Bor- 
• deaux-Metzo ruože pastatyti net 
i trečią geležinkelių ■ bėgių liniją.

Pietų Vokietijoje ir Austri
joje stovintiems amerikiečių 
daliniams visas teikimas pri
statomas iš italų Livorno uosto 
per Brennerį ir Semmeringą. 
Tačiau šioji teikimo organizaci
ja sudaro tiktai dalį visos NATO 
vad. Infra-struktūros. ■ įvairiai 
jos vieną su kita surištos radijo 
siųstuvų ir telefono tinklu, o oro 
erdvę seka visa eilė radaro sto
čių.
' Aviacijai yra pastatyti 24 

aerodromai su betonu išgrįstu 
lėktuvams pakilti keliu nuo 1,5, 
iki 2 mylių ilgio.

Prancūzijos širdyje Cheste- 
auroux mieste, yra įtaisytos di
džiausios Europoje lėktuvų dir
btuvės. Visą tą organizaciją 
amerikiečiai yra sukūrę savo 
energija tiktai per pastaruosius 
2 metus, susidariusių išlaidų net 
4/5 apmokėdami iš savo kišenės. 
, Šveicarijoje, Berno mieste, P. 
Haupte leidykloje išleistoj Fredo 
Smsono knygoj ”Mes giname 
Europą” aprašoma, ką autorius 
pats savo akimis matė lankyda
mas NATO būstinę Prancūzijo
je. Joje pažymima,' kad apie 
20.000 amerikiečių karių turi 
gyventi prancūzų žemėje. Ko 
amerikiečiai nori prancūzus iš
mokyti, tai pirmoj eilėj ameri- 
kielinio darbo tempo. Ameri
kiečių kariai pripažįsta, kad 
prancūzai nesugeba taip kietai 
dirbti, kaip, vokiečiai. Ir visa ap
linka Vokietijoje yra amerikie
čiams kur kas geresnė negu 
Prancūzijoje. Tuo tarpu kai kur 
prancūzai mėgina apyvartos mo
kesčiu apdėti net amerikiečių 
pinigais apmokamas ir jų tei
kiamas NATO karinėms pajė
goms gėrybes... *

“Society Plan”
jums padeda taupyti!

Ateikit. Sugipažinkit su 3 laipsnių 
planu, kaip sudaryti Jūsų taupytno 
sąskaitų, arba pareikalaukit rastu

Nemokamos Knygeles 
išaiškinančios .„apie šį asme-. 

nišką patarnavimą.

Nemokama vieta automobiliui ' pa
statyt Jums esant banke, tįsojau už 
namų, 127 Public Sųuare.
Fęjeral Deposit Insurance Corp. 

narys. •

Maršalas Bernard Montgomery atvyko į US trijų savaičių vizitui. 
Jį pasitinka US armijos štabo viršininkas gen. J. L. Collins.

Pavergtoje tėvynėje
PRADEDAMOS STATYTI 

KOLONIJOS
Lenkų tremtinių laikraštis 

"Polak” kovo 27 d. numeryje 
įsėjo straipsnį, pavidintą: ”Iš 
darbininkų gyvenimo Vilniuje”. 
Straipsnyje skelbiamos vieno ne
seniai iš Vilniaus pabėgusio dar
bininko suteiktos žinios. Jis pa
sakoja, kad, geresnės darbinin
kų kontrolės ir priežiūros tikslu, 
jau ir sovietinėje Lietuvoje, So
vietų Sąjungos pavyzdžiu, pra
dedama statyti darbininkams 
kolonijas.

1952 m. vasarą Vilniaus prie
miestyje Antakalnyje, Raudono
sios Armijos prospekte, pastaty
ta tokia kolonija, iš šešių dide. 
lių gyvenamųjų blokų, —- karo 
pramonėje dirbantiems darbi
ninkams. Tų pačių metų lapkri
čio mėn. tuose blokuose apgy- 
vendyta apie 1.400 asmenų. 
Viengungiai gyvena po’ 2-4 as
menis viename kambaryje, o šei
mos gauna po vieną ar du kam
barius ir virtuvę.

Kiekviename bloke yra val
gykla, didelė bendra virtuvė, 
skaitykla, būtų ir drabužių siu
vyklos. Centriniame bloke yra 
kirpykla ir • "Univermag” — 
įvairių prekių krautuvė, kuri ap
tarnauja tos kolonijos gyvento
jus. Ta proga laikraštis paste
bi,, kad daug prekių, kaip cuk
rus, riebalai, parduodami labai 
mažais kiekiais ir darbininkai 
turi jieškoti šių prekių laisvoje 
rinkoje — daug augštesnėmis 
kainomis.

Kiekvienas blokas turi miesto 
komiteto skirtą vedėją. Daž
niausiai'jis yra rusas, kartais 
lenkas ar lietuvis, bet visuomet 
partijos narys. Blokų komitetus 
sudaro taip pat tik partijos na
riai.

Bloko vedėjas ir komitetas 
atlieka nuolatinę gyventojų prie
žiūrą. Išvykstant į miestą po 
darbo ar šventadieniais, oficia
liai registracija nėra įvesta, bet 
faktiškai, "patogumui”, esamo
je knygoje išvykstantieji užsi
rašo, kada ir kur išvyko. Neuž
siregistravusieji MVD būna ap- .... - \

klausinėjami, kaip jie išnaudojo 
nedarbo laiką.

I
Toliau, gyventojų sekimas 

vyksta per blokų "Koresponden
tus”, kurie privalo rašyti - apie 
įvairius iš darbininkų gyvenimo 
įvykius, — faktiškai jie rašo 
apie kaimynus ir bendradarbius. 
Daug tokių "korespondentų” yra 
iš "komsomolo” —- komjaunimo, 
kuriuos sumobilizavo Vilniaus 
apygardos komjaunimo sekre
torė, rusė Volčkova.

Kiekvieną sekmadienį prieš
piet blokuose vyksta politiniai 
susirinkimai. Juose visų daly
vavimas yra privalomas. Vienas 
iš šių susirinkimų tikslų, — kad 
gyventojai nelankytų bažnyčios. 
Visos kolonijos visuomeninio 
"auklėjimo” reikalai yra ruso 
komunisto Prusov rankose. Jis 
yra prop-agit apygardos komi
teto narys.'
I »» • •

LIETUVOS SODYBŲ 
PADĖTIS

Grįžusiųjų vokiečių pasakoji
mais, jiems besibastant po Lie
tuvą, tekdavo gana dažnai už
tikti apleistų sodybų, kur namai 
buvo be langų ir durų ir po juos 
švilpaudavo vėjas. Kartais to
kiuose namuose jie apsinakvoda
vo ir net pasilikdavo ilgesniam 
laikui. Aplinkiniai ūkininkai, kai 
jems prireikdavo kokio balkio 
ar lentų, atvykdavo į tokias so
dybas ir pasiimdavo, kas jiems 
buvo reikalinga. Todėl pastatai, 
ne'tik kad neprižiūrimi, bet nuo
lat ardomi, greitai nyko.

f
Vieno ūkio sodyba, savininką 

išvežus, po 5-6 mėnesių buvo 
taip sunaikinta, kad nebegalima 
buvo atpažinti. Prieš tai, šeimi
ninkui dar gyvenant, trobesiai 
buvo tvarkingi, gyvenamieji na
mai su dideliais langais, kieme 
gražus, pilnas gėlių darželis, pats 
kiemas švariai užlaikomas. Gre
ta buvo didelis sodas, aptvertas 
medine tvora. Po pusmečio tvo
ros buvo nuardytos, darželio su 
gėlėmis nė žymės nebeliko, sode 
medžiai išvartyti, o kai kurie 
nupjauti, matomi, kurur, kluo
nas nuardytas, kiemas pavirtęs 
šiukšlynu.

DAR NEVĖLU,
bet veikiai gali būti PERVĖLU, 
norint įsigyti rinktinę rašomąją 
mašinėlę lietuvišku arba ameri
konišku raidynu.

Rašomosios visų geriausių fir
mų, o jų tarpe garsiosios 
"Smith-Corona”, gaunamos iš
simokėtinai. ’A',

V. BARTKUS ■
712 E. 92 St., Clėveland 8, Ohio. 

TEL.: LI 1-6716

Gen. James A. V. Fleet (kairėj), paskutinį kartą priima karių 
paradą ir atsisveikina šu armija. . - -
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TAS NESIGAILĖJO!
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