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Tarp Berlyno ir Ženevos
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naujas nutarimas, iš 
visą reikalą žymiai pra- 
gi iš kitos pusės mūsų

THEFIELD

Neseniai grįžo iš Sov. Sąjun
gos būrys italų, išbuvusių ilgus 
metus priverstinių darbų sto
vyklose ar kalėjimuose Sov..Są
jungoje. Romos L. B. pirminin
kas susisiekė tuojau su Italijos 
užs. reik, ministerija, kuri ma
loniai suteikė grįžusiųjų sąra
šus. Deja, jie visi gyvena išblaš
kyti po visą Italiją, todėl su jais 
visais susisiekti sunku. Tačiau 
teko išsikalbėti su buv. karo ka
pelionu Alagiariiu, išbuvusiu 9 
metus Sovietų kalėjimuose. Jis 
sakėsi turėjęs progos sutikti 
daug lietuvių arba bent apie juos 
girdėti. Tarp jų paskutiniu laiku 
Vladimiro kalėjime, apie 180 
km. nuo Maskvos, sutiko ąrkiv. 
Mečislovą Reinį, vysk. T. Matu
lionį, vysk. Ramanauską ir dek. 
VI. Mironą bei visą eilę kitų, ku
rių pavardžių neatsimena. Jis 
sakėsi girdėjęs iš kitų, kad ta
me pačiame kalėjime esąs ir 
vienas Lietuvos užsienio reika
lų ministeris, rodos — jo many
mu — buvęs Mirono kabinete. 
Šiame kalėjime buvo laikomi ne. 
pajėgūs dirbti arba tie, kurie 
priešinosi priverstiniam darbui 
stovyklose ir buvo ųž tai nu
teisti 25 m. kalėjimo. Arkiv, M. 
Reinys 1953 m. gale sunkiai su
sirgo ‘ir buvo perkeltas į kalėji
mo ligoninę. Jo sveikatos padė
tis yra labai sunki. Vysk. T. Ma
tulionis tragiškai mirė 1953 m. 
rugpjūčio mėn. Jis kalėjo kartu 
su kitu kaliniu, kuris jį visaip 
kankino, plūdo, į jį spjaudė. 
Vieną dieną kaliniai buvo nu
vesti į bendrą dušą. Jo kailnynas 
vėl pradėjo plūsti ir keikti vys
kupą. Tada, šis norėjo nuo jo 
atsitolinti ir nueiti į kitą dušo 
galą (duše buvo 15 vandens 
švirkštų), bet paslydo, susitren
kė galvą j grindis ir mirė kalė
jimo ligonifiėje.

Vyskupo Ramanausko pasa
kotojas pats nėra matęs, bet gir
dėjęs iš kitų. Mat, kiekvienoje 
celėje laikoma po 7 kalinius, 
kurie dažnai kilnojami ir tokiu 
būdu pasidalina žiniomis. Jis

neatsimena gerai pavardės, tik 
prisimena, kad ten yra laikomas 
dar ir vyskupas pabaltietis, ku
rio payardė prasideda raide R 
ir baigiasi galūne skas. Suminė
jus-Ramanauško pavardę, atsa
kė; kad yra trumpesnė. Galimas 
dalykas, kad buvo blogai nugir
dęs arba girdėjo greitai išta
riant.

Dek. VI. Mironas dar laikosi 
pusėtinai. Kalėjime visi žinojo, 
kad jis yra buvęs Lietuvos mi- 
nisterių kabineto pirmininku;

Kalėjime esantieji dirbti ne
verčiami, tik išleidžiami vieną 
valandą per dieną pasivaikščio
ti. Negauna laiškų ir negali jų 
rašyti. Neturi taip pat spaudos 
bei literatūros. Arkiv. M. Reinys 
kažkokiu būdu buvo pasirūpinęs 
reikmenis mišioms laikyti, bet 
vieną dieną buvo netikėtai už
kluptas ir apmuštas, o sargybi
niai viską iš jo atėmė. Lietuviai 
vyskupai ir kunigai paskutiniu 
metu kalėjime gaudavo iš tikin
čiųjų maisto siuntinėlių, kuriais 
pasidalindavo su kitais kaliniais.

Tėvas Alagianis yra sutikęs 
daug lietuvių arba apie juos 
girdėjęs priverstinių darbų sto
vyklose. Ten ypač daug'esą uk- 
rainų ir lietuvių jaunimo, nu
teisto už tariamą ar tikrą parti
zaninę veiklą. Su jais buvo el
giamasi labai žiauriai, jie buvo 
marinami badu. Tačiau po Sta
lino mirties ir Berijos sušaudy
mo sąlygos kiek palengvėjusios. 
Už atliekamus darbus šiek tiek 
mokama. Iš atlyginimo adminis
tracija išskaito už išlaikymą, o 
į rankas duoda ne daugiau kaip 
200 rb. per mėnesį. Už šiuos pi
nigus turi teisę nusipirkti mais
to ir būtiniausių reikmių iš sto
vyklų sandėlių. Jei kas uždirba 
daugiau kaip 200 rb.į tai juos 
bolševikai sakosi padedą į ban
ką, kad "sutaupytus pinigus” 
suimtieji paskiau galėtų atsiim
ti, kai būsią paleidžiami. Tėvo 
Alagianio teigimu, pabaltiečiai 
esą tiek dvasiškai, tiek fiziškai 
atsparesni už kitus.

šiaip jo žinomų koncentraci- 
jos stovyklų ir kalėjimų gyven
tojų daugumų sudaro lietuviai, 
latviai, estai, Ukrainai ir lenkai. 
Sov. Sąjungos piliečiai turi teisę 
parašyti po vieną atvirutę į mė
nesį savo giminėms.’ Tų žinių 
patikrinti iš kitų šaltinių 
nepavyko.
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VISAM PASAULY
• Romoje, eidamas 76 metus, mirė kardinolas Massimi, 

vienas iš Vatikano kononinės teisės specialistų. Mirė nuo širdies 
smūgio. Mirus kardinolui Massimi, dabar talų kardinolų yra 25, 
kitų tautų kardinolų 44. ■

• Jungtinėse Tautose eina zondavimas ar būtų galima pa
keisti statutą fr panaikinti penkių didžiųjų veto teisę. Esama 
tvirto įsitikinimo, kad rusai su tuo nesutiks.

• Apie Etiopiją spaudą dažnai gaudavo žinių, kad ten nori 
įsitvirtinti komunistai. Dabar gi atėjo žinia, kad su JAV greit 
bus sudaryta karinė sutartis ir įsteigtos JAV karinės bazes.

• Sovietai, kaip ir anksčiau, elgdamiesi pagal savus pa
pročius, 60 mylių į šiaurę nuo Hokkaido salos, pasigrobė du japo
nų žvejų laivus. 1

• Anglijos spaudos šaltiniai skelbia, kad 470 sprausminių 
JAV lėktuvų, esančių Didž. Britanijoj, bus perduoti vokiečių at
kuriamai aviacijai.

• Kanados oficialūs sluogsniai .pareiškė, kad šių metų ge
gužės meni pradeda, šv. Lauryno upes tvarkymo darbus. Per 5 
metus tikisi atlikti 80'/ visų darbų, kad iš Atlanto galėtų atplauk
ti didieji laivai į Erie ir kitus ežęrus.

• ‘Prancūzų Indokinijoje komunistai puldinėja tas vietas, 
kur dirba amerikiečiai technikai.ir siekia juos paimti į nelaisvę.

’, • Prancūzų pasodintas į sostą Maroko sultanas vėl buvo 
užpultas. Jam meldžiantis šventykloje sprogo bomba ir sultoną 
lengvai sužeidė.’ Jo nemėgsta morokįečiąi, siekią pilnos Maroko 
nepriklausomybės. ’ x < ... ... ' .«

'•.Molotoyo pranešime apie Berlyno konferenciją ypatin
gai pabrėžiama, kad visų blogybių šaltinis esąs Amerikos impe
rializmas ir atgimstąs Vokietijos militarizmas, kurį globoja Ame
rika. Rušija čia vaidinanti taikos apaštalo vaidmenį. Amerika, 
pagal Molotovą, tokiu elgesiu veda pasaulį į naują pasaulinį karą.

• Egipte, iš stebėtojų ^pranešimų teismo, gen. Nagabuib 
yėlatgąvo visas trumpai prąrastas teises.
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PRAŠO 
BENDRUOMENĖS 
SUVAŽIAVIMO

Valdyba, apsvarsčiusi , Lietu
vių Bendruomenės padėtį Jung
tinėse Amerikos Valstybėse, vi
sais posėdyje dalyvaujančiųjų 
balsais nutarė kreiptis j. Loką 
šiuo pareiškimu:

Konstatuojama, kad savo vi
sumoj Lietuvių Bendruomenės 
judėjimas Amerikoje nėra dar 
įgavęs nei reikiamo gyvastingu
mo, nei norimo populiarumo, jis 
dar negali džiaugtis susiradęs 
tinkamiausias organizacines for
mas, nėra išryškinęs konkrečios 
savo veiklos programos, nėra iš
siaiškinęs savo ąpimties bei 
charakterio. Apskritai vis dar 
daug apie Bendruomenę tik kal
bama, vis dar tebeįrodinėjamas 
jos reikalingumas ir nauda, o 
pats organizacinis darbas tebe- 
mėginamas tvarkyti tik oficia
lių potvarkių būdu.

Iš antros pusės daugelyje vie
tovių konkretus Lietuvių Ben
druomenės darbas jau dirbamas 
vietinės iniciatyvos pastango
mis ir užsimojimais. Kaikur jis 
duoda jau ir patenkinamų vai
sių. Laikydami šituos paskirus 
bendruomeninius žygius svei
kais ir teigiamais reiškiniais 
Bendruomenės gyvenime, vis- 
dėlto manome, kad jie visi tu
rėtų organiškai susilieti į Vieną 
didelę ir stiprią lietuvišką sro
vę, pagaunančią ir gaivinančią 
visą kultūrinį bei visuomeninį 
lietuvių gyvenimą. Deja, ligi šiol 
kaip ir nematyti ryškesnių pa
stangų bendruomeninio darbo 
pionieriams sutelkti' ir jų or
ganizacine patirtimi — laimėji
mais ir nesėkmėmis — pasinau
doti. Vis dar nerandama būdų 
pasiremti tomis gyvosiomis jė
gomis, kurios bendruomeninį 
darbą konkrečiai dirba. Sveikin
tinomis pastangomis reikia lai
kyti jau įvykusį Bendruomenės 
■atstovų pasitarimą pereitų metų 
rudenį Chicagoje ir organizuo
jamą rajoninį suvažiavimą šių 
metų pavasarį New Yorke.

Tačiau šitokios priemonės 
Lietuvių Bendruomenės veiklai 
yra toli gražu nepatenkinamos, 
nes jos tik dalinės, šitokių ar 
suvažiavimų sprendimai taip pat 
neturi ir neturės visuotinės pri
valomosios galios. Todėl visiems 
Bendruomenės klausimams, pa
grindžiai apsvarstyti ir išspręs
ti yra reikalingas visuotinis for
malus veikiančiųjų Bendruome
nės padalinių atstovų suvažia
vimas. Jį organizuoti būtų Loko 
uždavinys. Be kitų klausimų, jis 
turėtų -pasisakyti ir laikihųjų

ŠUO M ĮJOS 
PARLAMENTO 

RINKIMAI
Suomijoj jau metai laiko jau

čiama stipri ekonominė krizė. 
Jos spaudimo. įtakoje turėjo 
įvykti ir nauji parlamento rin
kimai. f tuos rinkimus buvo 
krėipiamas didžiulis dėmesys, 
nes buvo pagrindo baimintis, 
kad ir taip jau nemaža komunis
tų grupė parlamente gali dar la
biau paaugti ir sudaryti dar di
desnį krašto laisvei pavojų.

Rinkimai Suomijoje jau įvy
ko, tik balsų skaičiavimas ir 
pagal juos grupėms atstovų pa
skirstymas, dar nebaigtas. Pro
vizoriniais daviniais naujame 
Suomijos parlamente didelių pa
sikeitimų nenumatoma. Dau
giausia narių turėjusi socialistų 
partija laiminti i naują atstovą 
ir turės 54. Ūkininkų sąjunga 
gauna 2 naujus atstovus ir tu
rės 53. Liaudies demokratai 
(komunistai) lieka su tiek pat 
atstovų — 43. Konservatoriai 
turės 24 atstovus, taigi bus pra
radę 4 atstovus, švedų mažumos 
partija turėjo 15 atstovų, dabar 
turės 13. Gi kitos grupės turės 
iš viso 13, gi dabar turėjo 10.

)

Taigi jau tie • provizoriniai 
skaičiavimai rodo,’kad Suomijos 
rinkimuose nieko naujo neįvyko. 
Bus susiduriama su tais pačiais 
sunkumais vyriausybę sudarant 
ir jos politiką nustatant.
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PABALTIJOS 
KOMISUOS DARBAI 

PRAPLĖSTI
Vadinamoji Kersteno rezoliu

cija, kuri buvo apėmusi Pabal
tijo kraštų pagrobimo eigą iš
tirti,' dabar Kongreso vieningu 
nutarimu, praplėsta visiems ko
munistų užgrobtiems kraštams 
tirti.

Tas 
dalies 
plečia,
reikalą ir kiek nustelbia. Jei iki 
šiol buvo kalbama ir skriauda 
keliama tik mūsų vardu, tai da
bar mūsų vardas jau daug rečiau 
skambės.

Prezidentas Eisenhoweris tariasi su Puerto Rico gubernatorium Luis Munoz Marin, kuris atvyko 
pareikšti, kad didžioji dauguma porto'rikiečių smerkia ir didž.iai apgailestauja įvykdytą šaudymą 

Kongreso rūmuose.

ŽENEVOJ PAKARTOS BERLYNO VAIDINIMĄ. — ADENAUER SAKO, KAD BERLYNO 
KONFERENCIJA DAVĖ PROGĄ PATIKRINTI KAS KĄ TURI SAVO KROMELYJE. — EU
ROPOJE JAUČIAMAS ATSIPEIKĖJIMAS. — PRAPUOLĖ MITAS, KAD PO STALINO MIR
TIES MASKVA ELGSIS KITAIP. — PRANCŪZŲ SĄLYGOS VOKIETIJOS APGINKLAVI

MUI. — CHURCH1LLIS VIS DAR SEKA SENĄ PASAKĄ...

įstatų pritaikymu realiam gy
venimui, kiek tai liečia pvz. 
Bendruomenės Tarybos rinki
mus, apygardų sudarymą, tau
tinio solidarumo įnašų paskirs
tymo santykius, taip pat aptar
ti veiklos būdus bei formas ir 
kt.

Jei šiai mūsų minčiai iš esmės 
būtų pritarta, mes galėtume čia 
keliamais atskirais klausimais 
pasisakyti jau smulkiau ir kon
krečiau.

Lietuvių Bendruomenės Cle
velando Apylinkės Valdybos 
nariai: pirm. St. Barzdukas, 
J. čiuberkis, P. J. Nasvytis, 
J. Damušis, V. Morkūnas, 

■ Flor. Saukevičius, P. Gruodis. 
Clevelandas, 
1954 m. vasario-21 d.

Atsiranda žmonių, kurie 
džiaugiasi Berlyno konferenci
jos rezultatais, nes, girdi, po 
keturių ministerių susitikimo 
tarptautinė padėtis nepablogė- 
jusi, o pasikalbėjimų gija ne
nutrūkusį. Ji būsianti narplio
jama toliau, šį kartą Ženevoje. 
Tatai tenką vertinti kaipo tei
giamą reiškinį. Laimei, tokių 
balsų Europos politiniuos^ cent
ruose galima nugirsti retai. Bet 
jau jie rodo, kad tarptautinės 
politikos "klimatas” kelis metus 
trunkančio "šaltojo karo” pasė
koje yra, matomai, pasiekęs že
miausio ■ laipsnio, jeigu jau tas 
faktas, kad delegatai, atsisvei
kindami, paspaudė vienas kitam 
rankas ir pasakė: "Iki pasima
tymo Ženevoje” laikomas tam 
tikru laimėjimu ...

Kaip vyks Ženevos konferen
cija, kurioje, kaip žinoma, bus 
svarstomos Azijos kontinento 
problemos, niekas negali pasa
kyti. Kai kas pranašauja, jog 
Ženevoje būsiąs pakartotas tas 
pats vaidinimas, kaip ir Berlyno 
premjeroje. Būtent, abi pusės 
pateiksiančios savo pasiūlymus, 
kaip turėtų būti išspręstos Azi
jos problemos, siūlomi receptai 
pasirodysią esą visiškai priešin
go vekimo pacientui, nei viena 
pusė nesutiksianti vaistų pa
keisti, tad galutinėje išdavoje 
dalyviai išsiskirsiu, o gyvenimo 
klaiki tikrovė vyksianti Azijos 
kontinęnte toliau, su visais ka
rais, revoliuciniais suokalbiais, 
partizaniniais judėjimais ir t.t.

Ar taip bus, ar ne, nesiimame 
spręsti. Atsitinka, kad ateitį 
įžvelgti kartais atrodo lengviau, 
nekaip tinkamai įvertinti pra
eities faktus. O Berlyno konfe
rencija yra pažėrusi nemaža 
duomenų politikams profesiona
lams, o dar daugiau politikams 
mėgėjams,, tiktai kyla klausi
mas, ar bus sugebėta juos rei
kiamai įvertinti ir iš jų pada
ryti teisingas išvadas.

Vokietijos kancleris Dr. Aden- 
aueris, kurį britų premjeras ne
seniai parlamente pasakytoje 
kalboje apibūdino kaipo didžiau, 
šią valstybės vyrą po Bismūr-

Lėktuvnešis Franklin D. Roosevelt, didžiausias karo laivas Ramiajame Vandenyne, atplaukė 
vieną Californijos uostą trumpam poilsiui. Jo įgulą sudaro 4000 vyrą.

. ' ' ■ . * ' ’l ■ • ' ■ ■ •. ■ .

• • ■ ” .t H- • I

. • c ? *

i . .1 > ’ '

o
'. \ ■.

H ’ -**. ~ ■<

k
k . . > • , -Ą

i ■■ 1 ’ ''.t.v ...

ko, išsireiškė, esą Berlyno kon- 1 
ferencija davusi progą sudaryti ■ 
tarptautinės politikos "invento- • 
rių”, atseit, potikrinti, kas ką 
turi, kokių atsargų esama ”kro- I 
melyje”. Tai tikrai vaizdingas ' 
pasakymas. Atrodo,- kad po Ber- , 
lyno konferencijos "invento- , 
riaus" buvo išsklaidyti kai ku
rie rūkai, kuriais gaubstėsi Mas
kvos viešpačiai. Jie vaidino tai- ■ 
kos apaštalų vaidmenį, kurie tik" 
tai vieni tetrokštą taikos. Deja, 
daugelyje valstybių atsiranda 
visokių, neretai skambius var
dus turinčių Jonelių Durnelių, 
kurie per užmaskuotas "taikos ; 
šalininkų” organizacijas talki
ninkauja ’ Kremliaus propagan
dai.

Po Berlyno konferencijos Eu
ropoje- pastebimas tam tikras 
atsipeikėjimas. Kaipo pavyzdį 
paminėsime anglų darbiečių par
lamentarinės frakcijos nutari
mą (nors ir priimtą labai menka 
balsų dauguma), kuriuo teigia
mai pasisakoma dėl Vokietijos 
atsiginklavimo. šioje partijoje 
kairysis sparnas vis dar laikosi 
klaidingos nuomonės, esą leidus 
vokiečiams atsiginkluoti būsian
čios apsunkintos pastangos su
sitarti Vakarams su Rytais, tai
gi kartojami argumentai, kurie 
tegali būtj naudingi Maskvos 
"taikos" propagandai.

Taip pat iš kitų reiškinių Eu
ropos politinės minties raidoje 
galima padaryti išvadą, kad Ma- 
lenkovo ir Molotovo deklamaci
jos apie Kremliaus "taikingu
mą" susilaukia žymiai mažių 
atgarsio, nekaip anksčiau. Ypač 
po Stalino mirties buvo plačiai 
paplitusios iliuzijos, esą Maskva 
esanti pasirengusi taikos vardan 
daryti esmines nuolaidas.

Savaime tenka laikyti arba 
kaipo įžūlumo, arba kaipo bevil
tiško naivumo išraišką Moloto
vo pasiūlytą "Europos kolekty
vinio saugumo’’ projektą. Pagal 
jį, visos Europos valstybės tu
rėtų sudaryti kolektyvinio sau
gumo paktą, bęt iš jo būtų ■ iš
jungtos ne (ibiai Amerikos 
Jungtinės Valstybės, bet ir bri
tų dominijos. Tuo pačiu ameri
kiečių kariuomenė turėtų pa- 
strimgalviaįs nešdintis iš Euro
pos. Galima įsivaizduoti, kad to
kia "kolektyvinio saugumo" 
paktu .sukaustyta Europa, po 
metų kitų nuslystų j Maskvos 
satelito padėtį.

Molotovo "diplomatija" nepa
prastai’ pragiedrino atmosferą 
Europoje. Tiktai besąlyginiai 
Kremliaus sėbrai, kurių, deja, 
.kai kuriuos Europos kraštuose 
nestinga, vis dar tebekartoja 
Maskvoje fabrikūojariius šūkius 
apie Europos pavergimą iš Ąme- 
rikos Jungtinių Valstybių pusės 
ir panašiai.. Kiekvienam aišku,

ko Maskva siekia: paglemžti vi
są Europą. Kaip pareiškė Dulles 
savo kalboje apie Bbrlyno,kon
ferencijos išdavas, Molotovas 
buvęs priverstas atidengti savo 
kortas. Ir iš tikrųjų. Kremliaus 
diplomatijos vadovas ar tai per 
cinizmą, ar tai per naivumą la
bai jau nedviprasmiškai išdėstė 
savo kėslus Vakarų Europos at
žvilgiu.

Iš visa ko galima spręsti, kad 
niekada Vakaruose nebuvo pa
stebimas toks vieningumas, kaip 
Berlyno konferencijos metu, o 
dar labiau jai pasibaigus. Tą 
parodė’ parlamentariniai deba
tai tiek Anglijoje, tiek Vakarų 
Vokietijoje. Tiesa, vokiečių so
cialdemokratai vis dar laikosi 
įsikandę savo opozicijos, prieš 
Adenauerio užsienių politiką, 
kuri nesvyruodama remiasi va
karų demokratijos pasauliu. Ly
giu būdu kairysis anglų darbie
čių sparnas nenori išsižadėti sa
vo iliuzijų Maskvos atžvilgiu, 
bet oficialioji anglų opozicija 
pareiškė savo solidarumą britų 
politikai Europos kontinente.

Molotovui nepavyko susprog
dinti Vakarų solidarumo ir su
žlugdyti Europos karinio saugu
mo pagrindo — šiaurės Atlanto 
apsigynimo sąjungos (NATO). 
Kyla klausimas, kaiįi Berlyno 
konferencija paveiks Europos 
Gynybos Bendruomenės likimą. 
Ligi šiol jos ateitis daugiausia 
priklausė Prancūzijos laikyse
nos. Savo laiku buvo teigiama, 
kad Berlyno konferencijoje 
rėš paaiškėti, ar Prancūzija 
tartį ratifikuos ar ne, kitais 
džiais tariant, jeigu nebus 
Įima susitarti su sovietais, pran
cūzų parlamentui nebeliksią ki
tos išeities, kaip sutartį patvir
tinti. Berlyno konferencija pa- 

( Perkelta j 4-tą pust.)

’ • . * ‘ J

i

Pirmą karią ’J'AV istorijoje ne-, 
gras paskirtas,j vyriausybės ka
binetą.; Tai adv. ErnėsttWilkinSį— 
iš Chicagos, paskirtas darbo se- ’ 

kretoriaus pavaduotoju,
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• Siekiant lietuviškų organiza- mui. Į naująją tarybą perrinkti 
cijų D;-Britanijoje konsolidaci-LDr. A. Gerutis, dipl. ekon. V. 
jos, L. RZTkrašto valdyba pa-Į Gegeckas ir B. šaulytė, į revizi- 
kvietė lig šiol stovėjusias nuo
šaliai draugijas pasiųsti savo at
stovus į tarybos posėdį, įvykusį 
š. m, vasario 21 d. Dalyvaujant 
13 organizacijų atstovams,, ku
rių dalis atvyko net iš tolimos 
Škotijos, taryba išrinko naujus 
valdomuosius organus. Tarybos 
pirmininku perrinktas kun. J. 
Gutauskas, sekr. — J. Vilčins
kas. Naują krašto valdybą suda
ro: pirm. M. Bajorinas, sekr. V.
Strimas ir ižd. V. šalčiūnas.
• Australijoje jau net trys gy
veną lietuviai baigė universite
to kursą ir pradėjo savarankiš
ką gyvenimą. Tai daktaras J. 
Mikužis, po trejų metų dar kar
tą baigęs Adelaidės uil-tė medi
ciną, D. Bortkevičiūtė-žilinskie- 
nė, baigusi medicininę sociologi-

' ją Mėlbournę, ir Sidnio un-te 
baigęs humanitarinius mokslus 
Vyt. Daniela, kuris šiuo metu 
dirba Sidnio valst. bibliotekoje. 
Gimnaziją baigė Vokietijoje. Vi" 
si trys aktyviai dalyvauja lietu
vių gyvenime.

Sktn, H. StepaiČio vadovauja-, to skautininkiių tarpę įžodį davė 
mi mūsų skautai dalyvavo ryti- trys naujos, pasktn. — S, Va- 
nio Toronto kanadiečių skautų balaitė, I. šęrnaitė ir B. Mažei- 
metinėje šventėje. Mūsiškiai kienė. Jas sktn. ramovės vardu 
laužo programoje pasirodė su 
■skambiomis lietuviškomis dai
nomis, tautiniais šokiais ir smui
ko solo. Tautiniams šokiams va
dovavo pasktn. I. šernaitė, o 
akordeonu palydėjo pasktn. D. 
Zubrickaitfc. Du nuotaikingus 
dalykėlius pasmuikavo vyr. sktn. 
Stp. Kairys. Liet, skautų pasiro. 
dymas sulaukė audringų katučių 
iš vietinių žiūrovų. Po laužo 
buvo kavutė, prie kurios su
megztos naujos pažintys bei su
daryti patvaresni ryšiai su kitų 
tautų skautais.

JAV Rajono sk. vyčių skyriaus 
vedėjas pasktn. . A. Banevičius 
pasitraukė iš pareigų ir jas per
davė vyresn. skilt. Vyt. Pilei- 
kai.

TUOJ ISIGYKIT 
ŠIAS KNYGAS!

X.
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• Vasario 21 d. įvyko Šveicari
joje lietuvių bendruomenės vi
suotinis narių susirinkimas, ku
riam pirmininkavo Dr. A. Kuš- 
lys ir sekretoriavo J. Jakaitis. 
Bendruomenės tarybos veiklos 
apžvalgą padarė jos pirmininkas 
Dr. A. Gerutis, o valdybos — 
šios pirmininkas A. Paulaitis. 
Valdyba ypač daug pastangų pa
dėjo surengdama rinkliavą Vo
kietijoje besimokančiam jauni-

jos komisiją — Dr. K. Skirgai
la ir J. Ehrensperger-Juknevi- 
Čiūtė. Į garbės teismą išrinkti 
prel. prof. K. šaulys, prof. J. 
Eretas ir dail. G. Stanulis.

. . i

• Meno 
Maskvoj prasidėjo kovo 4 
truks iki pat "rinkimų", 
14 d.

Su programos dalyviais 
ko į Maskvą ir pačios viršūnės: 
Sniečkus, Gedvilas, Paleckis, o 
taip pat ir K. Preikšas, kuris, 
kad ir neišrinktas į partijos biu
rą, tebėra premjero pavaduotoju 
kultūros ir švietimo reikalams 
(t. y., Guzevičiaus ir Pupeikio 
ministerijų prižiūrėtoju).
• Radijo .valandėlė Rochestery 
veikia 4 metai. Nuo vasario mėn. 
transliacijos vyksta iš šios sto
ties: WHEC, banga 1460, sek
madieniais nuo 9 vai. iki 9:30 
rytą, šįmet radijo valandėlei va
dovauja: Petras Armonas, An
drius G. Cieminis, Henrikas že
melis ir Vytautas žmuidžinas. 
Pranešėja p-lė Ramunė Vilūnai- 
tė.

SKAUTIŠKOS IŠKILMĖS 
TORONTE

ir literatūros dekada 
d. ir 
kovo

išvy-

Šatrijos skaučių ir Rambyno 
skautų tuntai Toronto Lietuvių 
Namuose bendroje iškilmingoje 
sueigoje paminėjo Lietuvos Ne
priklausomybės paskelbimo 36- 
ją sukaktį, šioje sueigoje Ram
byno tuntininkas pasktn. L. Ka
linauskas atsisveikino su tuntu 
ir savo pareigas perdavė naujai 
paskirtajam — pasktn. J. Pažė
rai. Du vilkiukai davė įžodį. Pa
šnekesį . apie Vasario 16-sios 
reikšmę ir prasmę pravedė 
pasktn. J. Pažėra, o L. K. Min
daugo dr-vės skautai jo mintis 
paryškino patriotinėmis dekla
macijomis. Meninei sueigos da
liai ir dainoms vadovavo pasktn. 
G. Kačanauskas. Sueiga buvo 
skaitlinga skautišku prieaugliu 
— vis naujų ir naujų kandidatų 
ateina didžiojon skautų šeimon,

Lietuvos skautijos 35-mečio 
proga pakeltieji paskautininkiai- 
kės Toronte atskirose Seserijos 
ir Brolijos skautininkių-kų su
eigose davė įžodį. Šatrijos tun-

sveikino sktn. O. Gailiūnaitė, o 
Kanados Rajono Vadeivės pava
duotoja sktn. St. šileikytė apdoj 
vanojo raudonomis rožėmis.

Naujieji Sk. Brolijos paskau- 
tininkiai — J. Pažėra, V. Brič- 
kus, F. Mockus, A. Draugelis ir 
G. Kačanauskas — įžodį davė 
skautininkų ramovės sueigoje —- 
pobūvyje. Apeigas pravedė sktn 
ramovės seniūnas vyr. sktn. V. 
Skrinskas. Reikšmingą žodį tarė 
Brolijos Garbės Gynėjas vyr. 
sktn. G. Grigaitis. Užrišęs jiems 
žalius kaklaryšius, jautriai pa
sveikino naują, vadų penketuką 
Vyriausiasis Skautininkas v. s. 
Stp. Kairys. Po apeigų prie ka- 
vog puodelio buvo pasivaišintą, 
čia sveikino ir skautų bičiuliai 
bei rėmėjai.

JAV SKAUTŲ VYčlŲ
Vadovai

L.S.B. 4-jo Rajono Vadeiva 
paskyrė pasktn. Pr. Pakalniškį 
to rajono sk. vyčių skyriaus ve
dėju. 3-jo JAV Rajono Vadeiva 
paskyrė tokioms pat pareigoms 
— pasktn. A. Valatkaitį. 2-jame 
JAV Rajone sk. vyčių reikalus 
tvarko pats Rajono Vadeiva 
vyr. sktn. V. šenbergas. 1-jame 
Rajone po Hartfordo sąskrydžio 
sk. vyčių sk. vedėju tapo 
resn. skiltn. Vyt. Pileika.

GEDIMINO SAPNAS 
HAMILTONE

vy-

Vasario 28 d. Hamiltono (Ont. 
— Kanadoje) skautų vyčių DLK 
Gedimino būrelis atšventė 3-jų 
metų veiklos sukaktį, šventėje

irieaugliu

CHICAGOS 
GYDYTOJAI

Tel. ofiso VIrginia 7-6583 
Rezidencijos REpublic 7-7868

Dr. S. Biežis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 AVest Cermak Road
. VAL.: 1-3 popiet ir 7-8 v. vak. 

Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas. 
Šeštad. tik nuo 1-3 vai. popiet. 
Rezid. 3241 W. 66th PLACĖ

vaikų, 
pačios

šalpos

Dr. Antanas Rudokas, O. D.
Tikrina akis ir pritaiko akinius 

keičia stiklus ir rėmus.
4701 S. Damen Avė., Chicago III. 

Šaukite — YA. 7-7381
Priima: vakarais 6 iki 9, šeštad. 
10 ryto iki 4, trečiad. ir sekmad. 

tik susitarus

Tel. offic'o ARmitage 6-0161 
Tel. buto Gllaceland 2-9203

Dr. Juozas Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Norvest Medical Center 
2336 AVest Chicago Ąve., 

Chicago 22, III.
VAL.: 1-3:30, 7-9 p. p. .pirmad., 

antrad., ketvirtad., penktad., 
10 ryto — 1 p. p. trečiadieniais 
, 12—į p. p. šeštadieniais. ■

• Kun. B. Sugintas Chicagoje 
vadovauja penkiolikai būrelių 
Vasario šešioliktosios gimnazi
jai remti. Dabar jis suorganiza
vo dar du būrelius Saleziečių lie
tuvių gimnazijai remti, kurie 
aukoja kas mėnuo po 20 dolerių 
vienam mokiniui išlaikyti. Sale
ziečių gimnazija yra Italijoj ir 
joje mokosi 40 lietuvių 
Mokiniai ' yra išlaikomi 
gimnazijos bendrabutyje.
• Amerikos Didžiosios
Organizacijos daugeliui tremti
nių atvykusių į Ameriką suteikė 
pinigines paskolas apmokėti ke
lionei iš uosto į gyvenamas vie
tas. Kadangi tai yra paskolos, 
tai jas gavusieji turėjo grąžinti 
tiems, iš kurių gauta. Bet kai 
kurie.tremtiniai dar iki šiol tų 
paskolų negrąžino.

Dabar šalpos organizacijos 
atspausdino tokių skolininkų są
rašus. Juose yra apie 60 lietuvių 
pavardžių, kurie dar skolingi 
apie $3,000. Vistik reikėtų su
prasti, kad gautieji pinigai buvo 
tik paskola, todėl privalu atsi
teisti, ypač, kad po kelerių metų 
jau pajėgūs tai padaryti, 

___________ *

BOSTON
I NAUJA LIETUVIŲ RADIJO 

PROGRAMA

Dr. i. Kuras Ramunis.
Spec.: KŪDIKIŲ ir VAIKŲ LIGOS

VAL;: darbo dienomis 3-5. ir 6-8 v. v. 
išskyrus trečiadieniais 6-8 v. v. • 
šeštad. 10-12 v. r. — 1-3 v. p. p/

IR.
Dr., Jaras Ramūnis

GYDYTOJAS IR .CHIRURGAS ’
V.tL.: antrad. ihketvird. 7-8.30 v.

š.CLtad>3-5 v. p. p. ir pagal su.sitarhną 
‘7156 S. AVestern Avė.

MEDICAL CENTĘR
TEL.: Kabineto REpublic 7-1168

' , ’ Būto: WAlbrook 5-3765 '
— ' - k - •

V.

Dar 1952 m. kilo mintis suorr 
ganizūoti Naujoje Anglijoje lie
tuvių radijo programą, kuri 
daugiau rūpintųsi lietuvių vi
suomeniniais, tautiniais ir kul
tūriniais reikalais, negu bizniu, 
Nuo to' laiko daug planuota, aiš
kintasi, galvota, kokiu būdu to
kios programos svajonę pavers
ti realybe. Kai kas jau buvo be- 
krintąs j pesimizmą. Girdi, iš to 
nieko, neišeisią, nes nebūsią rei
kalingų , lėšų ir pasišventėlių, 
kurie-dirbtų be atlyginimų. , 

Bet štai kovo 7 d. 1:30 vai: 
tokia,, programa jau pradėta 
iš radijų Stoties WBMS, ,1090 kh 
lociklų, kuri yra Bostone. Ji bus 
duodama kiekvieną sekųnadienį 
tuo pąčiu laiku tuoj,,po Sft. Min- 
kaūs programos iš .tos pačios

: v ■ .0
* ■

■ ■ l
stoties. Programa pradžioje 
truks pusę valandos. Ji griežtai 
skirsis nuo visų kitų lietuvių 
įadijo . prėgramų, veikiančių 
Naujojoje Anglijoje. Gera lie
tuviškoji muzika ir kultūriniai 
reikalai skelbiami pagrindiniais 
tos programos bruožais.

Didelių naujosios programos 
entuziastų yra ne tik kultūrinin. 
kų tarpe, bet taip pat biznierių 
eilėse, o ypač tremtinių masėje.' 
Programą ėmėsi organizuoti 
ALT Sandaros pirmojo apskri
čio ir SLA antrojo apskričio 
valdybos, kurių pirmoji pasky
rė programos reikalams $250, o 
antroji $100. Programos inicia
toriumi yra P. Viščinis, kuris 
kiekviena proga kėlė programos 
suorganizavimo reikalą. Reikš
mingu programos rėmėju yra 
muz. J. Gaidelio vadovaujamas 
vyrų choras, kuris jau prisidėjo 
prie organizavimo parengimų 
programos naudai. Dar reikš
mingesnė jo parama bus suor
ganizuotos programos išlaiky
me.

Iš atskirų asmenų pirmaisiais 
programos stambiais rėmėjais 
yra J. Tuinila iš Bostono, sky
ręs programos reikalams $100, 
P. Vaičiūnas iš Brocktono, ir J. 
Arlauskas iš 'Bostono, skyrę po 
450. Smulkesniųjų rėmėjų eilė 
luolat didės.

Programos vedėju bus jos 
niciatorius P. Viščinis iš Brock. 
;ono. Jis turi šioje srityje rei
kalingą patyrimą. Jo iniciatyva 
nuo 1950 m. Brocktono radijo 
įtotis WBET kiekvienais metais 
Vasario 16 d. ir baisiųjų birželio 
,vykių proga duoda Lietuvos rei
kalais specialias programas, ku
rias jis pats paruošia.

Jei-šią programą pavyks iš-, 
laikyti tokią, kokia ji organi
zuojama, tai Bostono ir apylin
kės lietuviai bu6 pasiekę dar vie
ną svarių kultūrinį. laimėjimą, 
Juo džihugsis (visi lietuviai, o 

, ypač jtie, kuriems teks .girdėti 
pačią programą? Stoties. stipru
mas ir Vangų kryptis rodo, kad 
programa gali būti! girdima, ile 

i tik Bostone, Bropktonp, Law- 
i r.ence,. VVorcęster, bet . net Pro- 
■ yidenee, Waterbury; Hartforde 
i ir kitur. r.7. ; —mk.

Toronto Rambyno sk. tunte -dalyvavo plačiųjų apylinkių 
pasikeitė vienetų vadai. Skautų 
vyčių draugovė metinėje sueigo
je išsirinko naują, dr-vės vadą 
— pasktn. A. Draugelį. Iki šiol 
clri-vės vadu buvo pasktn. J. 
Gaižutis.

Pasktn. VI. Morkūnas per
ėmė vadovauti L'. K. Mindaugo 
skautų draugovę.

Naujasis Rambyno tuntinin
kas pasktn. J. Pažėra yra buvęs 
Skautų Aido administratorius. 
Savo ryžtu ir energija jis išvedė 
Sk. Aidą iš' sunkios finansinės 
padėties, o taip pat sėkmingai 
phavedė pereitų metų sk. spau
dos vajų.

ŽALGIRIS U NIAGAROS 
PAŠONĖJEti . •

Niagara Falls, Wellando, Port 
■Colborne ir St,, Catharines apy
linkėje veikia  ̂jąiųiiausia Kana
dos liet, sktutų-čių vietininkija 
ŽALGIĘIp. Žalgiriui priklauso 
šie vienetai — J) Gražinos drau
govė, vadov. pąskiltn. N. Eiži- 
naitės, 2). šarųno dr-vė, vadov. 
skiltn. J. Bieliūno ir 3) St. Ca
tharines mišri skautų-čių dr-vė, 
vadov. skiltn. .Ą^.šetikb. Neleng
vas skautavimas Žalgirio vieti- 
ninkijoje, nes ne tik skiltys,,bet 
ir,, pavieniai skautai-tės gyv.ena 
25-30 mylių atstume viens nuo 

j kito. Tačiau lietuviškas ryžtas 
nugali ir šias kliūtis. Jau beveik 
visi kandidatai' išlaikė 3-jo pa
tyrimo laipsnio egzaminus ir da
vė įžodį: Seniau skautavusių 
Žalgiryje tėra 10.

Nepriklausomybės šventės su
eigoje įžodį davė 2 skautės, 10 
jaunesn. skaučių, 6 skautai ir 12 
vilkiukų. • Į augštesnius vyresn. 
laipsnius vietininko įsakymu bu
vo pakelti: skiltininko — psktn.

Bieliūnas, paskiltininkiais — 
E. Gudaitis, A. šurka, G. Blažas 

V. Biržėnas.
Žalgiris turi veiklų sk. rėmė

jų būrelį, kuris jau nupirko .6 
palapines, virimo indus, sporto 
•reikmenų ir pnč Skąutės-tai ge
riesiems savo bičiuliams už dos
nią paramą reiškia nuoširdų 
dėkui.

Žalgirio vietininkas yra pa
sktn. P. Balsas.

J.

ir

Toronto, Niagara Falls, Wellan- 
do, St. Catharines ir Rocheste
rio (JAV) skautiškasis atžaly
nas bei sk. vadovai. Diena pra
dėta iškilmingomis, skautams 
skirtomis, pamaldomis. Jas lai
kė ir atitinkamą pamokslą pa
sakė Hamiltono sk. dvasios va- 
novas kun. nr. J. Tadarauskas. 
Po to, parapijos salėje buvo 
bendri pusryčiai. Iškilmingoje 
sueigoje gausiai atsilankė skau
tų tėvai, vietos lietuvių organi
zacijų atstovai ir sk. bičiuliai. 
Gediminiečių vadas pasktn. 
Laugalys nupasakojo jų būrelio 
3-jų metų veiklą. Sveikiniipo 
kalbas pasakė " Vyriausiasis 
Skautininkas prof. Stp. Kairys, 
kun. dr. J, Tadarauskas, Hamil
tono sk. vyčių (kanadiečių) va
dovas J. Henchęr, KLB Hamil
tono apyl. pirm. inž. J. Kšiv'ic- 
kas, šeštad. mok. vedėjas bei sk. 
rėmėjų, b... p-,kąą į^ikšyp, jąun, 
<ateitininluų,.-vadovė T. Verbic- 
kaitė ir kt.

Meninėje dalyje puikiai pasi
rodė mažieji, vadov. vyr. skiltn. 
Laugąlienės ir vyr. skiltn. Su- 
batnikaitės. Kopiiškas vaizdelis 
"Kelionė į Marsą" ir deklamaci
jos rodė, kad skautaujantis at
žalynas nepamiršta gimtosios 
kalbos ir gražiai ja reiškia savo 
mintis. Patys sukaktuvininkai 
— gediminiečiai pastatė Balio 
Sruogos "Gedimino Sapną”. Pa
statymui vadovavo pasktn. J. 
Trečiokas. Programoje, duota 
pasireikšti ir svečiams. Roches- 
teriškiai deklamavo, tvellandiš- 
kiai pašoko ir pagrojo akordeo
nu, torontiškiai apdainavo, kelio
nę, vaišes ir pačius šeimininkus, 
o be to, parodė du trumpus fil
mus iš skautų gyvenimo. Po pro
gramos smagiai pasišokta prieš 
ateinančią gavėnią., šokių tar
puose buvę smagus lietuviški 
rateliai ir žaidimai, 'kuriuose su 
nepaprastu pamėgimu reiškėsi 

, mažieji šventės dalyviai.

Aukštųjų. Šimonių Likimas
Ieva Simonaitytė ^...u

»Anglų kalbos, gramatika
. J. Kukananza .J...__ .2.^

Anglų kalbos gramatika
V. Kamantauskas -i—

Anglų kalbos skaitymas
V. Minkūnas *.............

Anoj pusėj ežero
1 P. Andriušis___________ ...

Aukso kirvis
- Juozas švaistas    —
, Bambas

Paer Lagerkvist________
Baltasis Vilkas

K. Binkis ................ 
balutis

J. J. Bačiūno leidinys______
Baltaragio malūnas

K. Boruta ------- - ---------------
Broliai Domeikos

L. Dovydėnas ____________
Buriavimas ir jūrininkystė

B. Stundžia ----------------------2.00
Didžiosios atgailos <

R. Spalis -------------------------3.50
Doleris iš Pittsburgho

Stepas' Zobarskas ________ 0.80
Eldorado

J. Švaistas----------
Gyvačių lizdas

Francois Mauriac
Gatvės Berniuko Nuotykiai

R. Spalis ’.---------- - —..
Gimdytoja

Francois Mauriac ________ !
Giesmė apie Gediminą

B. Sruoga ir V. Petravičius 
Gintariniai vartai

N. Mazalaitė______________
Gimtojo žodžio baruose

P. Jonikas -i.:_____________
Kaimynai

J. Paukštelis ____________
Kazimieras Sapieha

B. Sruoga -i---------------------
Karoliai

Guy dė Maupassant______
Kaip jie .mus sušaudė

J.. -Retniitia _________ ___ —
Kuprelis

Ignas Šeinius ............ 2,00
Konradas Valenrodas

Adomas Mickevičius ....
Keliai Ir kryžkelės

Putinas __
Kaimiečiai

V. S. Reymont I-II-III-lV
I. ir II dalis____ _____ po 3.00
III ir IV dalis ........ po 3.50

Kudirkos raštai

Kregždutė
A. Rinkūnas ..... 

.Crėvė Mickevičius

8.50

2.00

1.00

2.00

1.50

2.50

2.25

1.00

1.50

2.50

2.50

1.80

... 2.60

CLEVELANDO SKAUTŲ 
VIETININKIJOJE

Nemanas
St. Kolupaila ___________ ■ 2.50

Neramu buvo Laisvės Alėjoj 
B. Daubaras . 140

Nusikaltimas ir bausmė I
F. M. Dostojevskis________3.00

Orą pro nobis
J. Gliaudą____ ....

Pirmoji naktis
L. Pirandello____________

Po Tėvynės dangum 
žodžiai vytos Nemunėlio.
Paveikslai V. Augustino .. 2.0*

Petras ir Liucija
. Romatn RoTland ________« . 1.21

Pasaulio Lietuvių Žinynas
: Anicetas Simutis__________ 5.0<l

Pragaro pošvaistės
V. Alantas_______________

Pirmas rūpestis
Jurgis Jankus ...

Per Klausučių ūlytėlę
Liudas Dovydėnas ______

Pietų vėjelis ~
Vyto Nemunėlis ________

Paklydę paukščiai I 
Jurgis Jankus___________

Paklydę paukščiai II
Jurgis Jankus ________ '...

Pietų kryžiaus padangėje
Sudarė Gatičys __________4.50

Paskutinis Prūsų sukilėlis 
f M. Springborn____

Petras - širvokas
Juozas Švaistas ...

Po raganos kirviu 
Jurgis Jankus .... 

Pabučiavimas
J. Grušas ________

Raudonoji meliodija
S. Laucius-________

Raudonasis siaubas
Salik Vogulov ____

2 gg ( Raudonasis Tvanas

4.00

1JJ0

8J0

iM

2.20

1M

2.9

2.M

2.00

5.00
2.7*

1.75

2.00

2.00

1.50

240

2.50'

1.80

1.50

2.50

... 5.00

1.50

2.00
Kiškučio vardinės

Stasys Džiugas __________ 1.50
Kelias į pasisekimą

Grabau - Grabauskas ______ 2.00
Lietuvių Kalbos Istorija

Dr. P. Jonikas _____ 3.00
Lietuvių tautos kelias I ir II d.

M. Biržiška __________ po 3.00
Lietuviškai ■ angliškai žodynas

V. Pėteraitis __________ _ 6.00
Lietuvių vardynas

(Įrištas) —.......... ...
Lietuvos pinigai
• JuozaB K. Karys
Lyrika

K. Binkis _ ______
Likimo žaismas

H. Lukoševičius _.
Loreta

Stasius Būdavas
Lietuva

A. Bendorius ___
Laiškai žmonėms

G. Papini ________________ 2.00
Lietuvių kalbos vadovas

■Red. prof. Skardžius -_____4.50
Lietuviškos pasakos

J. Balys
Lietuvių poezijos antologija

J. Aistis ir A.. Vaičiulaitis 6.00
Lekučio atsiminimai (jaunimui)

A. Giedrius _____________ 1,50
Lietuvių archyvas

Bolševizmo metai     3.00
Lietuvos Valstybes
Konstitucijos .

Lietuva tironų Pančiuose
B. T. Dirmeikis ir V. Rastenis 
(Jonas AndrūnBB ir Petras

' Svyrius) _______ ;---------- -
Motęrs širdis . .

Guy de Maupassant .
Lietuvių Literatūra

Pranas Naujokaitis ’ r
Mėnuo vad. medaus J.

N. Mažai aite ;;_____ -
Meškiukas Rudnosiukas

Vyt* NemtmiHa r.
Namai ant smėlio
T?? J. Gliaudą ........

•. Visos knygos siunčiamos paštūTUŽBakant pinigus siųskite:'
DIRVA, 1272 East 71 St., Čleveland 3, Ohio

7.00

x 5.00

2.00

2.50

1.80

2.75

1.50

1.5C

1.00

, 1.25

Gaiviai savo veiklumu pradėjo 
reikštis Clevelando vietininkijos 
DLK Kęstučio vilkiukų draugo
vė, 'kuriai dabar vadovauja 
pasktn. Vytautas Kamentavi- 
čius. Iškilmingoje- Nepriklauso
mybės šventės sueigoje kęstu- 
tėnų adjutantas pąskiltn. Alf, 
Baliūnas buvo pakeltas j skilti
ninko laipsnį. '■ " •

♦
Ta' pat proga į skiltin. laipsnį 

buvp pakeltas psl. Vitas Koklys. 
Jis paskirtas Vytauto Didžiojo 
skautų draugovės draugininkli. 
Iki tol jis buvo tos dr-vės ad
jutantas. Buv. vytautėnų drau
gininkas, vyr. skiltn. R. Minkū- 
na's tapo,Clevelando sk. .vietinin
kijos adjutąntu,. Naujuoju vyr 
tautėnų adjutantu yra paskir
tas; sk. vytis-kand. D. Iešman
tas. j’, ' t. - ■

/ • ' . ..r- • « • ' . •

ilgametis Sk. Aido redaktorius1 Kęstutėnų kandidatas Rim- 
LietuvQje ^- ,vjr. aįftn. A. Sau-’«««*«;SuIbinas išlaikė vilkiukų 
laitiš', . lydimas' pasktn.' V. Ne- 3-jo patyrimo. ląipsąio. egzami- 
rjortp. Sąskrydžio pabaigoje I-jo tolis Ir davė įžodį, ' ' -— SKS —

SK. VYČIŲ SĄSKRYDIS 
HARTFORDE

... 2.50

Vasario 20-21 d. Hartforde, 
Conn., buvo I-jo JAV Rajono 
sk,, vyčių sąskrydis, kuriame da
lyvavo virš 5b sk. vyčių bei kan
didatų. Jie suskrido iš N. Ang
lijos sričių , ir New Yorko apy
linkių. Pirmąją dieną posėdžiuo
se buvo svarstyti sk. vyčių veikt 
loą klausimai. Tądien- buvo ir 
krepšinio rungtynės tarp svečių 
ir hartfordiškių. Laimėjo šeimi
ninkai. Po* rungtynių buvo lau
žas, kurį pravedė Br. Aleksan
dravičius. .. ■: ‘ ' ■ ■ ' ;

■ Antroji diena pradėta šv. Mi
niomis ir tęsti posėdžiai. Poaė^ 
■d,žiams pirmininkavo pasktn. A. 
Banevičius ir vyr. skiltn. J. Raš- 
kevičius. Sąskrydyje atsilankė

__ 0.70

v

Ignas šeinius ... 
Raudoni batukai

Jurgis Savickis . 
Ramybė man

J. Kėkštas ....... 
Sudie, pone čipse

: James Hilton ...
Strėlė danguje

Henrikas Radauskas ......... - 2.00
šilkai ir ytiktoi

Bflncė Dftndierinis ...
Senųjųjlietuviškų 

knygų istorija
V. Biržiška, kiet. virš, 

papr. virš.______
Saulės laikrodžiai

Henrikas Nagyr ____
San Michael knyga I

Axel Munthe________
San Michael knyga II

Asęel Munthe________
šventieji akmenys

Faustas Kirša ______
šventoji Lietuva

Jurgis Savickis ____
šventoji Inga

A. Škėma __________
Sapnų pėdomis '

V. Kazokas ________
Teresė Neumanaitė

J. Burkus__ '..j.____

Tarp žalsvų, palapinių
P. Kesiūnas ________

Tėvų pasakos
’ A. Giedrius ____ i-—

Tolimieji kvadratai
J. GrišmanaOskas _______ ‘2.00

Tautosakos Lobynas 
’ J. Balys__________________ 8.00
Tomas Nipernadis

August Gailit ___
Tarp pelių ir vyrų

John Steihback ..
Tėvelių pasakos

A. Giedrius _____
Ugnies pardavėjas

Balys Rukša____ _
Vanagaitis

monografija --__
Vilnius tarp audrų

J. Cicėnas (įrišta)
Velykų pasakos

N. Butkienė ______________ 1.00
Vidurnakčio vargonai

Česlovas Grincevičius 
Vyturėliai Laukuose

Vikt. Šimaitis '
Trylika nelaimių

R. Spalis __________
Vaikų knygelė
. < M. Valančius Į______
Varpai skamba

Stasius Būdavas ._________ _
Vienėri metai ir vięna savaitė

B. Gaidžiūnas ______1.50
Taupioji Virėja

. i.6i

9M

0.75

.. 1-05

8.0*
2.00

1.00

2.5*

2.5*

2.00

. 3.00

.. 2.5*

1.00

3.00

8.00

.. 1.8*

2.50

1.2*

040

1.00

2.oo

5.50

1.50

0.7*

2.50

Užuovėją
■ ' M; Katiliškis .u... 

Žmonijos likimas
V. Bagdonavičius ..7 

žemaičių žemė * 
’ A. Vilainis 'L—.-. 
Žemaičių krikštas 

. P. Abelkis _____

i. W

3.5*
■ !

3.50

■r-

,’ v
1.50

i 
. 840
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šį kartą norėčiau pasikalbėti 
išimtiniai su "senaisiais” Ame
rikos lietuviais; Tegu nors kartą 
eina velniop tie dypųkai ir jų 
dypukiški reikalai. Ir paties to 
žodžio aš/ kaip smarvės neken
čiu, bet kai daugelis sako, jog 
tai esąs modernus- ir visai gra
žus žodis ir visi jį nuolat var
toja, tai kodėl aš, lyg koks par- 
mazonas, turėčiau jo atsisaky
ti?

O kai norisi kalbėti tik su 
"senaisiais” Amerikos lietu- 

»viais, tai apie ką kalbėsi? Aišku, 
pirmiausia pradėsi apie senovės 
Lietuvą. O kas "senajam” Ame
rikos lietuviui yra ta senovės 
Lietuva? Gi aišku, kad jo ka
daise paliktas kaimas, sodžius, 
bažnytkaimis, parapijos sostinė, 
o kaikada net apskrities mies
tas. O tai buvo seniai, dažniau
sia dar prie caro, retkarčiais jau 
ir Lietuvos savivaldai tverian
tis..'.

Seni, geri ir įdomūs laikai. 
Bet jeigu apie juos kalbėti, tai 
pradėkime dar nuo seniau.

BRONYS RAILA

IR PRIEŠ ŠIMTĄ METŲ 
BĖGO Iš LIETUVOS

Kartą gyveno ir Vilniuje mo
kėsi, o paskui Kaune mokytoja
vo toks bajorėlis iš senosios Lie
tuvos Naugardėlio apskričio, 
vardu Adomas Mickevičius. Tai 
buvo dar prieš tūps "lenkmečio” 
laikus, kai lenkai ruošė sukilimą 
prieš rusų carą (1831 metais), 
o ir lietuviai prie jo-tada gana 
smarkiai pirštus prikišo. Priki
šo ir nudegė, sukilimas nepasi
sekė.

Adomas Mickevičius tada jau 
buvo pagarsėjęs jaunikaitis. Jis 
rašė labai 'karštas, taigi ir už
degančias eiles apie didvyrišką 
Lietuvos senovę ir ragino jau
nimą siekti ten, kur vyzdis ne
pasiekia ir laužti tai, ko protas 
nepralaužia. Rašė jis lenkiškai, 
bet dvasioje buvo stiprus lietu
vis, tad dar ir šiandien kartais 
pasiginčijama, katros tautos ra
šytojas jis yra buvęs.

Paliksime tą klausimą nuoša
lėje, tik prisiminsime, kad per 
1831 metų sukilimą Adomas 
Mickevičius jau nebebuvo nei 
Lietuvoje, nei Lenkijoje. Jis bu
vo pasitraukęs j Vokietiją ir ku
rį laiką prisiglaudė Dresdene. 
Taigi, norom nenorom pasidarė 
toks pat tremtinys, kaip ir tie 
tūkstančiai dabartinių lietuvių, 
atsiprašant dypukų, po praėju
sio karo.

Neilgai jis Vokietijoje laikėsi 
ir netrukus nukako į Paryžių, 
taigi galima sakyti pasuko mano 
keliais, nes jei jau būti Euro
poje tremtiniu, tai nuo seno yra 
žinoma, kad geriausia juo būti 
Paryžiuje. Gal ir negeriauąia, 

1 bet bent vargti ten smagiausia. 
O Paryžiuje tuomet Mickevičius 
jau rado daug prigužėjusių Lie
tuvos ir Lenkijos didikų, bajorų 
bajorėlių ir karįninkų, kurie čia 
atspruko po nepasisekusio suki
limo ir, žinoma, visomis jėgomis 
ruošėsi iš naujo atvaduoti žes- 
pospolitos laisvę (taip tuomet 
buvo vadinama sujungtoji Lie
tuvos-Lenkijos valstybė).

IR TUOMET BUVO VLIKAI
lOfcMažai kas tėra naujo pasau- 
’Vje. Ir anuomet tie mūsų pa
bėgėliai, kaip ir dabar, tuoj stei
gė savo .vlįkus ir kitokius komi
tetus, kovojo už. laisvę ir būsi
mą valdžią ir pešėsi dėl vietų ir 
dėl garbės. Ir lygiai kaip dabar, 
tarpusavyje šmeižėsi/ plūdosi, 
intrigavo. Garsų poetą Mickevi
čių jie į vėlė į savo sūkurį, o šis 
labai mėgo politiką ir Tėvynės 
laisvinjmą. 1. .

Bet tik trumpą laiką. Politi- 
J kierių rietenos, beprasmiški 

barniai, vienybės nebuvimas ir 
tikrų patriotinių idealų stoka 

Kn taip greit įgriso ir sukėlė 
Tmibjaurėjimą, kad Adomas 
metė visas .politikas, pasitraukė 

"į šalį ir‘pradėjo rašyti..-Jis pa
bėgo į praeitį ir užsikasė atsi- 

kuri

"brangi, kaip sveikata, ir tilt 
tas gali tai suprasti, kas kartą 
jos neteko".... '.

Ir, taip per trumpą laiką, ste
buklingo įkvėpimo pagautas, jis 
parašė eilėmis storą knygą — 
apysaką apie Lietuvos gyveni
mą Nąpoleonmečio išvakarėse, 
vardu "Ponas Tadas”. Tai pats 
didžiausias, gražiausias ir įdo
miausias Mickevičiaus veikalas. 
Kaip gyvi paveikslai jame bėga, 
kaip upeliukai šnara anos Lie
tuvos žmonelių ir bajorėlių mar
gas, gražutis gyvenimas. Gėly
nai ir gojai, nokstantys javai 
laukuose, dvariukai ir kaimeliai, 
ponelių medžioklės, meilės, gin
čai ir dvikovos ir begalybė kito
kių nuotykių. Ne man tai keliais 
žodžiais čia atpasakoti.

"Ponas Tadas" turėjo didžiulį 
pasisekimą. Skaitė jį- tremtiniai, 
atidėję j šalį visus savo vilkus, 
skaitė jį Lenkijos ir Lietuvos 
šviesuoliai. Skaitė per kelias de
šimtis metų ir, kad žinotumėt, 
gal ne vienas šimtas sulenkėju
sių lietuvių vėl atlietuvėjo, skai
tydami tą ir kitus Mickevičiaus 
kūrinius. Kas gali gauti, vertėtų 
ir šiandien jį paskaityti.’..

ko doro nepaveiks nei advoka
tas, nei profesorius, nei valsty
bė. Ir nesustočiau taip plačiai 
ties ta Barėno knyga, jei ji bū
tų viena iš daugelio, parašytų 
"apie kaimo gyvenimą”. Bet kad 
ji parašyta taip šiltai, giedriai, 
su tokia jaukia nuotaika ir taip 
gyvai, kaip moka tik dideli, ga
būs rašytojai. Panašios šilimos 
ir nuotaikos apie lietuviškąjį 
kaimą, šalia Barėno, esu aptikęs 
tik Katiliškio "Užuovėjoje” ir 
Pulgio Andriušio apysakose. Su 
tokiais veikalais mums grįžta 
tėviškės giedra.

TAUTINIS AUKLĖJIMAS 
ŠEIMOJE

PANAŠUS ATSITIKIMAS
Kodėl čia taip užsiplepėjau 

apie tą tolimą senovę? Ne visai 
be reikalo. Tegu kam atrodys tai 
ir perdaug iškilminga ar gal 
kiek perdėta, bet neseniai gavau 
paskaityti vieną naują lietuviš
ką knygą, kuri savo dvasia ir iš 
dalies net savo turiniu man gy
vai priminė "Pono Tado" isto- 
toriją ar bent jo atsiradimo ap
linkybes.

Toji knyga — tai Vokietijoje 
Tremties leidyklos išspausdin
tas ir Amerikoje jau gaunamas 
Kazimiero Barėnd apysakų rin
kinys "GIEDRA VISAD GR|Ž- 
TA” (2l6 psl.). Autorius Dirvos 
skaitytojams yra kiek pažįsta
mas, nes jos bendradarbis ir 
šiaip vienas iš kruopščiausių 
mūsų dabartinių laikraštininkų, 
dažnai pasisakantis įvairiais mū
sų kultūros ir dvasios klausi
mais. Nežinau, kaip jis žiūri į 
mūsų dabartinę emigrantinę po
litiką, bet man atrodo, kad jis 
pasielgė taip, kaip prieš šimtą 
su viršum metų Adomas Micke
vičius. Iš dabartinio sūkurio ir 
tų visų visokiausių tremties ir 
dypukiškų sąmaiščių jis pabėgo 
į praeitį, į atsiminimus, į Lie
tuvą .,. Teisybė, j netolimus lai
kus, į Nepriklausomos’ Lietuvos 
dviejų dešimtmečių laikotarpį, 
ir su viena kita išimtimi — į 
lietuviškąjį kaimą ir mažą mies
telį.’

man visi ga-

valstietis gi- 
teišingas, tu

PORA IŠTRAUKŲ
Neiškenčiu nepaėmęs vieno ki

to pavyzdžio...
štai, suktas gaspadorius Dra- 

bišis bara savo vaikus, kam jie 
užsileido kaimyno Tursos vai
kams: — "Keturi, o nuo Tursiu- 
kų pabėgot..;. Laikyk, motin, 
juos namie, o tai pamatys dar 
kur pakrūmėj kiškį ir išsigąs, 
tai tik bėdos bus su tokiais vai
kais. Aš nežinau, tai tu man 
taip užsigimk — niekam tikę ... 
Net Tursiukų išsigando! Ką su 
tokiais- vaikais veikti? Kur juos 
dėti ? Aš nežinau ... Tik paėmei, 
gerom virvėm- surišai visus į 
krūvą ir įmetei į linmarką, tegu 
sau burbuliuoja. Daugiau nie
kam netinka. Marš 
riyti!”...

Arba vėl vienas 
ria kitą: — "Tu
ministeriu galėtum būti. O tame 
savo Velniabalyje prarūgsi, kaip 
kopūstų kubilas pavasarį”.

O va užsispyręs opozicionie
rius prieš krikščioniškas ir tau
tiškas valdžias, gaspadorius Sa- 
mukas, ilgai apsigalvojęą ir savo 
gyvenimą perkratęs, pagaliau 
nusprendžia valdžią pagerbti: 
"Samukui saldu, kai jis pagal
voja apie mokyklą ir apie vieš
kelį. Tegu nė viena valdžia 'nėra 
visiškai balta, bet tos valdžios, 
o ne kitos supylė vieškelį ir 
Gervyduose pastatė mokyklą. O 
jei nebūtų tų valdžių ... Ne, jos 
turi būti! Jei nebūtų vieškelio, 
jei ne vežtų plytų, jei nebūtų 
ėjęs su šautuvu (kaip savano
ris) ... Aišku, jo tėvas gyveno 
blogiau, jo senelis dar blogiau, 
o jo prosenelis gal tik grybus 
kepdavo ant kalnelio. Plytinė 
stovėjo jau nuo kažkada, o tė
vas nemėgino uždarbiauti, nes 
nebūtų išvažiavęs per makny- 
nę”...

Ir beveik taip gyvai parašyta 
visa knyga.

TAUTUOS PAMATAS

lietuvišką kaimą ir jo 
yra daug rašę mūsų ra- 
ypač žemaitė, Lazdynų 
Dobilas, Krėvė ir visas

Apie 
žmonės 
šytojai, 
Pelėda, 
dvidesėtkis jaunesniųjų. Mums
tai ne naujos, gal jau net nusi
bodusios temos, tačiau lietuviui 
jos beveik amžinos.

Bet ne apie tai sukasi mano 
kalba. O apie tai, kaip "senasis" 
Amerikos lietuvis tebežiūri į 
Lietuvą ir jos sodžių, kurį jis 
prisimena dažniausia tik iš senų 
carinių laikų, nes neturėjo pro
gos išgyventi vėlesnių laikotar
pių.' Barėno knyga jam (lygiai 
ir man, seniai kaimą nutolu
siam ...). gali -būti savotiška 
naujiena. Va, kaip gyveno,'kaip 
kūrėsi, kaip galvojo, dirbo, jau
tė,' mylėjosi, kentėjo ir svajojo 
laisvos Lietuvos sodžių ir "mies
telių žmonės! Ne kokie advoka
tai, ' gydytojai, augšti valdinin
kai, bet paprasčiausi mužikėliai,' 
pusberniai ir pusmergės, zakrisT 
tionai, ūkininkai, moterėlės, 
smulkūs verslininkėliai...

Nei jiė labai geri, nei labai 
blogi,-nei kokių milžiniškų ūž- 
smojimų pilni,, d šiaip kasdienos 
žmonės, kaip mes visi — tikra
sis tautos pamataSį be kurio nie-

Mūsų motinos, gyvendamos 
savo žemėje, įstengė auklėti mUs 
ir be vadovėlių, nork, aišku, iš 
vadovėlių gal dar geresnius bū
tų išauklėjusios. Tik šiandien, 
kai tremtin išėjusioji lietuvių 
dalis skęsta svetimųjų jūroje, 
itin pravartus tėvams ir vado
vėlis, jei jie nori dar, kad jų 
vaikai išliktų lietuviais.

Tokį tautinio auklėjimo vado
vėlį dabar davė Vac. čižiūnas, 
žinomasis pedagogas. Jo Tauti
nį auklėjimą šeimoje išleido Vli
ko Lietuvybės Išlaikymo Tar
nyba, palyginti, gana nemažu 
tiražu (5000 egz.).

V. čičiūnas pradžioje duoda 
apsčiai pedologinių žinių, vadi
nas, apie patį vaiką, jo psicho
logiją, jo augimo, fizinio ir psi
chinio (kitimo laikotarpius, ir 

•tos žinios ne vienai šeimai ne
bus pro šalį, nes vaikas juk 
keistas padaras ir jį reikia 
stengtis pažinti, įvertinti jo jė-

venime buvo ne taip jau reta ir 
kas, perkėlus ir perkūrus meno 
veikaluose, mums suteiktų kitos 
rūšies ir gal dar stipresnių iš
gyvenimų.

Mah atrodo, kad subrendęs 
rašytojas Barėnas ateityje dar 
pasuks tuo kitu keliu ir, jei tik 
jėgos leis, jame atsiskleis stam
baus talento naujas lietuvių 
apysakininkas.

gas ir tik tada rūpintis planin
gu auklėjimu ir mokymu-.

šis Vadovėlis taikytas ne na
mų, bet6konkrečiai tremties są
lygoms. Namuose net pati ap
linka auklėja, todėl svetur pa
kliuvęs tą napių aplinką dar te- 
bejaučiąs jaunimas jaučiasi nu
skriaustas, išplėštas, lyg medis. 
O svetur, ne tėvynės padangėje, 
gimęs jaunimas, kaip rašo vado
vėlio autorius, nesijauna nuj- 
skriaustaĄ neturėdamas ryšių 
su tėvyne ir tauta joje. Tai au
gančio lietuvio tragedija, nes 
svetimoji mokykla stengiasi jį 
dar labiau suliedinti su gyvena
mojo krašto kultūra. Net jei 
šeimai rūpi išlaikyti lietuvišku
mas, net ir tada sunku atsi
spirti prieš tas didžiąsias aplin
kos .pagundas. Todėl reikalingas 
be galo didelis tėvų atidumas ir 
rūpestingumas ir didžiulės pa
stangos dėl vaiko lietuviškumo.

Šiandien tautinės lietuviškos 
mokyklos, kur jos dar yra, tik 
trumpalaikės, tad negali imtis ir 
aprėpti uždavinio, išlaikyti vai
kus savo tautai. Taigi tikroji 
lietuviškumo ugnelės palaikyto
ja yra ir bus šeima, jai atitenka 
tie pagrindiniai rūpesčiai ir di
džioji atsakomybė. Tad jau vai
kui parinkdami Manfredo ar 
Mindaugo vardą tėVai rodo savo 
palinkimą eiti su srove, pasi
duoti, ar priešintis, išlikti. To
dėl knygos autorius užsimena ir 
beprasmiškus pavardžių keitinė- 
jimus, o taip pat, kalbėdamas

apie šeimas, užsimena tokius la
bai įsidėmėtinus dalykus apie 
grynai tautinės dvasios- atmos
ferą: "Tokioje šeimoje neišgirsi 
pikto žodžio tėvynės ekonominio 
gyvenimo, jos buvusios politi
nės santvarkos, tautinės laisvės 
kovotojų ar šalpos organizacijų 
vadovų adresu, ypač neišgirsi 
jo, vaikams čia pat esant. Tėvy
nės ir tautos'reikalai vaikų są
monėje kuoilgiausiai išlaikomi 
tam tikroje idealioje augštumo- 
je, iki jie pakankamai subręsta 
dvasiškai ir pradeda savaran
kiškai galvoti."

Jis nurodo net šeimos buto 
lietuvišką stilių, net tėvynės 
kampelius, įvairius lietuviškus 
atmenus, lietuviškas pasakas, 
knygas, kalbos grynumą, spe
cialius albumus, iškarpas, vis

kaip priemones vaikų tautiniam 
auklėjimui. Plačiai aptaria gro
žinį auklėjimą ir didelę jo reikš
mę vaikui, iš viso yaiko auklei 
jimo klausimus, jo charakterio 
ugdymą, bausmę ir pagyrimą, • 
auklėjimą tiesai, lytinį auklėji-, 
mą, priešmokyklinį auklėjimą, 
lietuviškos mokyklos problemą, 
naminį mokymą, skaitymą, lais
valaikį ir pramogas, vaikų ir 
jaunimo organizacijas. Daugelį 
tų dalykų liesdamas, autorius 
vis įjungia, kur galėdamas, ir 
lietuviškąjį reikalą.

Ši knyga turėtų iš tiesų būti 
kiekvienoje šeimoje, net ir iš
mokslintų inteligentų. Tiek 
prasčiokui, tiek inteligentui bus 
iš ko, pasimokyti, kaip lietuviš
kai išauklėti jaunąją kartą.

B. Kaz-tis

R. VIESULAS CINCINNATI PARODOSE

ALFONSAS NYKA-NILIONAS

PASKUTINE KELIONE

Dabar einu namo. Ramiai ant slenksčio pasėdėsiu, 
Nes baisiai pavargau jieškodamas kančios.
Nors nežinau, ar Tavo veido spinduliai išblėsę 
Mane sutiks iš apleistų namų kerčios.

Kai bus pavakarė ir dulkės kils keliuose.
Aš būsiu netoli; audros suplėšytas kaštanas, vėl žydės.
Ten kaip, nuostabų persų kilimą vaikystę pasiklosiu 
Tr vaikščiodamas ja aš nieko nebijosiu;
Audros suplėšytas kaštanas vėl žydės.

Todėl ir nebegaliu ten neiti,
Neskrist kaip paukštis platuma erdvės skaidrios.
Aš negaliu nebūt tenai. Jie miršta. Ir man reikia eiti greitai 
Ir prisiglaust kaip lapui, nuplėštam audros.

KIRMINUKO LAIDOTUVES

Kai saulės Vėliavas iškėlę švilpia sodai 
Kaip stygos plonus, mėlynom akim šunis, 
Praskambančius akių alėjomis vienodai
Ir skęstančius į mirštančių, miškų vilnis,

VĖLIAU KITAIP BUVO
Prašau nesupykti, bet man ir 

daugeliui mano likimo draugų 
yra įspūdis, — ir kartu daugelio 
mūsų skausmų ir nesusipratimų 
priežastis, — kad kai ilgiau iš
sišneki su "senaisiais" Ameri
kos lietuviais, tai nepriklauso
moji Lietuva ir jos gyvenimas, 
beveik daugumai jų tebeatrodo 
taip, kaip ir senais anais laikais, 
kada proseneliai ten tik grybus 
kepdavo ant kelmelio... O.kad 
gyvenimas ėjo toliau, kad kraš
to vaizdas ir jo žmonės mainė
si, kad senelis geriau gyveno už 
prosenelį, o tėvas už senelį ir sū
nus už tėvą, — tai tas viskas 
kaip ant delno ir visai į akį pirš
tu neduriant matyti iš Barėno 
kaimiškų apysakų.

Todėl ir norėjau apie tas isto
rijas nors keliais žodžiais pasi
pasakoti išimtinai tarp "senų
jų" Amerikos lietuvių, neš Ba
rėno knyga iš tikrųjų mums at
neša daug vėlesnės tėviškės gy
venimo gabalų ir jos širdies ato
dūsių. Verta ji skaityti, apsi
ginklavus gerai didinančiais aki
niais, nes atspauda gan smul
kiomis raidėmis.

Apie jos vadinamą menišką 
vertę 'čia .nekalbėsiu, ' nes tuo 
klausimu esu labai ir. nebepatai
somai ištvirkęs. Esu parbėgęs 
labiau faizgytą intrigą, aštres
nių būdų žmonės -ir dramatiš
kesnes jų veiksmų atomazgas, 
kas tikrajame lietuviškame gy-

Atsineša ruduo mažytį stiklo karstų, 
Kaip žalią vabalą ant raudonų delnų, 
Ir, radęs ten mane laukų sidabrą žarstant, 
Nunešti liepia jį ant debesų kalnų.

Aš nueinu ramus į debesynų sniegą 
Ir užkasu šiltai raudoname lape, 
Ir jis tenai, jau amžinas, sau miega 
Kaip maharadža Indijos kape.

O saulės vėliavas iškėlę švilpia sodai 
Kaip stygos plonus, mėlynom akim šunis, 
Praskambančius akių alėjomis vienodai 
Ir'skęstančius į mirštančių miškų vilnis.

SODOMA
Sodoma prakeikta. Visi tave palieka,
Ir šventos upės suka pro tave.
Tik aš, kaip paukštis, pasmerkimo valandą parlėkęs, 
Einu namo tuštėjančia gatve.

Sodoma, mano tėviškė! Aš noriu
Į tavo žpmę kristi kaip lietaus lašai.
Sodoma! Nukankinti vėjai kybo medžiuose, šventorių. 
Ir paskutinį Dievo žodį išneša iš miesto pranašai.

Bet tavo gatvėse aš niekados nebūsiu viepas.
Iš džiaugsmo’ žemės suplūkta asla
Išgydys nepalaimintas žaizdas, ir veidrodis nuo sienos,
Kartaus gimimo liudininkas, ims tada

Koketiškai dainuoti apie deimanto akis ir plaukus 
Jr vėl šypsotis: skausmo nė žymės!
O nepalaimintoji upė plauks kaip plaukus,

• Ir nukryžiuoti vėjai medžiuose šlamės.

(Iš naujo poezijos rinkinio Orfėjaus Medis)

Šiuo metu Cincinnati mieste, 
Ohio valstybėje, (The Cincinna
ti Art Museum) vyksta tarptau
tinė religinio meno paroda, ku
rioje dalyvauja daug įžymių dai" 
lininkų iš visų pasaulio kraštų. 
Jų tarpe yra ir Romas Viesulas.' 
Balandžio mėnesį ten pat prasi
dės kita tarptautinę paroda (kas 
dveji metai rengiama tarptauti
nė'spalvotos litografijos paro
da), kurioje irgi bus Romo Vie
sulo darbas.

Pastaruoju metu R. Viesulo 
darbai yra pasirodę jau apie 
dvylikoj parodų. Kaikuriose iš 
jų tie darbai buvo atžymėti 
"honorable mention”. šios dvi 
Cincinnati parodos tuo ypatin
gos, kad R. Viesulo darbai į jas 
pateko jam pačiam apie tai iš 
anksto nieko nežinant, grynai 
pačių parodos rengėjų pasirin
kimu. Kaip tik dėl to dabarti
nėj, religinio meno parodoj R. 
Viesulas kataloge įrašytas ame
rikiečių dailininkų grupėje, ta
čiau būsimojoj .jis jau bus įra
šytas kaip Lietuvos dailininkas.

Kaip tai atsitiko, patyrėme, iš 
R. Viesului artimos aplinkos (jis 
gyvena pas buv. "Dirvos” red. 
V. Rastcnį, New Yorke). Po vie
nos parodos, dar pernai, R. Vie-, 
sulas gavo pranešimą, kad vie
nas iš jo darbų ("Užgimimas”) 
yra parduotas. Tačiau parodos 
rengėjai paaiškino, kad pagal jų 
taisykles, jie nepraneša, kam 

■parduota, jei pirkėjas yni ne 
muziejus. Taip lig šiol autorius 
ir nežinojo, kur jo kūrinys nu
ėjo.

Neseniai jis gavo laišką iš 
Cincjnnati muziejaus, kuriame 
pranešama, kad vienas iš nau
jausiųjų jo ■ darbų numatomas 
įtraukti į būsimą spalvotos lito
grafijos tarptautinę parodą. O 
kadangi jie patyrę, jog Viesulas 
esąs lietuvis, tai jie maną, jog 
tiktų jį parodos kataloge ir žy
mėti Lietuvos skyriuje. Prašė 
užpildyti anketą, t. y., suteikti 
apie save parodos rengėjams rei
kalingų žinių.

R. Viesulas, padėkojęs už pa
rodytą dėmesį jo kūriniui ir už
pildęs anketą, nurodydamas, kad 
jis, nors ir gyvena Amerikoje, 
bet yra lietuvis bei Lietuvos pi
lietis, ir kad jam kaip tik bus 
labai malonu dalyvauti parodoje 
lietuvio titulu, pasiteiravo, kaip 
jis galėtų gauti tos parodos 
spausdintą katalogą.

Gavo atsakymą ir katalogą, 
bet dar ne busimosios parodos, 
o dabar vykstančios, iš kurio ir 
patyrė, kad jis jau ir šioje pa
rodoje dalyvauja. Laiške nuro
dyta, kad' jo pavardė įtraukta 
į amerikiečių grupę, nes ren
gėjai manę jį esant amerikietį.

(Pavardė ir vardas išspausdinti 
visiškai tiksliai, be jokių iškrai
pymų). . .

Iš to katalogo paaiškėjo ir 
kur atsidūrė tas parduotasis 
darbas. Pasirodo, kad dabartinė 
paroda yra rengiama , iš vienos 
meno kolekcionierių šeimos su
rinktų kūrinių. Į tą kolekciją ir 
yra /patekęs R. Viesulo 
gimimas", 
rengėjai, 
rinkdami eksponatus būsimai 
parodai, lankėsi New Yorke, kur 
vienoj galerijoj atrado Viesulo 
kūrinių ir vieną iš jų pasirinko. 
Prieš kiek laiko Viesulai buvo 
gavęs pranešimą iš galerijos, jog 
Cincinnati muziejus pasiskolino 
jo vieną darbą, tačiau tik dabar 
paaiškėjo, kokiam tikslui.

”Už- 
Cineinnati parodos 

turėdami šį kūrinį,

LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS 
LEIDYKLOS PRANEŠIMAS
Lietuvių Enciklopedijos 2-sis 

tomas baigtas spausdinti. Kovo 
10 d. leidykla pradės tą tomą 
prenumeratoriams ekspedijuoti. 
Kaip žinoma, JAV vienas L. E. 
tomas su ■ paprastomis persiun
timo išlaidomis kaštuoja $7.75, 
užsienyje $7.98. Visi L. E. pre
numeratoriai, gyveną JAV, jau 
dabar yra prašomi siųsti pini
gus ar čekius už L. E. 2-jį tomą, 
nes persiuntimas išperkamuoju 
mokesčiu yra žymiai brangesnis. 
Kanadoje gyvenančių prenume
ratorių dėmesys kreipiamas į 
tai, kad į Kanadą L. E. negalima 
siųsti išperkamuoju mokesčiu. 
Todėl tame krašte (Kanadoj) 
gyveną L. E. prenumeratoriai 
yra prašomi pinigus siųsti ne
atidėliojant, kad L. E. leidykla 
galėtų jiem 2-jį tomą laiku iš
siųsti. Pinigus ar čekius prašo
ma siųsti šiuo adresu: Juozas 
Kapočius 366 W. Broadyay, So. 
Boston 27, Mass.

Musų rėmėjai
Prenumeratą pratęsdami Dir

vos fondui aukas atsiuntė:
Blinstrubas T., Chicago ....$2.00 
Jakimavičius VI., Brockton
Orentas S., Delavan
Sabalis D., Cicero..............
Rukuiža A., Evanston .......
Repeėka M., Australija .... 
Švarcas P. Dr., Collinsville 
Maurukas J., Brooklyn .... 
Patalauskas A., Detroit .... 
Lalas P., Amsterdam .......
Prank B., Yakima

Visiems aukotojams reiškia
me nuoširdžią padėką.

1.00
1.00
1.00
2.00 :
1.50
2.00
2.00
1.00
1.00

.... 1.00

VANAGAITIS
KNYGA

jau gaunama-Dirvoje.’, Siųskite $2.00 ir. labai daug-pti 

tirsite apie Amerikos lietuvių gyvenimą.

, DIRVA: 1272 E. 71 St.
’ CĮeveland 3, Ohio

Lietuvos,tosminimuose

j



i

I

KAZIMIERAS BARĖNAS

; i

ga 
ne 
sę

,11d. * Nr. 10

Po antrojo pasaulinio karo, 
kada buvo sunaikintos trijų 
kraštų — Vokietijos, Japonijos 
ir Italijos diktatūros, paliekant 

' rusų kruvinąjį rėžimą, ir įves
tos demokratinės santvarkos, 
naudinga dabar paanalizuoti de
mokratijos pasireiškimus vals
tybės santvarkoje ir tarptauti
niuose santykiuose.

Demokratijos žodis po karinių 
metų tapo visokiausių laisvių ir 
gerbūvio simboliu; jis ir dabar 
vis dar nenustoja magiškosios 
prasmės. Net kruvinoji Maskvos 
klika pakabino demokratijos iš
kabą prie savo tautų naikinimo 
rėžimo. Vakaruose jei kas po 
karo išdrįsdavo suabejoti demo
kratijos idealu, tam tuojau pri
kergdavo fašisto ar nacio etike
tę. Tokiam žmogui būdavo tuo
jau užčiaupiamos lūpos ir jis tą 
kartelį nurydavo dar jo nesu- 
kramtęs ir nepasidalinęs su ap
linkuma.

Demokratijos akcijų kursas 
ir dabar stovi, palyginti, gana 
augštai. Apie kokius pakaitalus 
politinėje arenoje dar nieks ne
drįsta prabilti, nors kai kam 
pagundų atsiranda. Ir toji tyla 
tol egzistuos, kol demokratiniai 
kraštai turės jėgos ir politinio 
vadovavimo monopolį.

Po tokios įžangos tūlas pradės 
galvoti, jog jau pradedama
drąsinti ir praverti burną prieš '1<) 
demokratijĄ Visi ne. Nieko ne
norima griauti ir nieko nesiūlo
ma naujo statyti. Norima tik 
pasižiūrėti į demokratijos na
melį, ar kartais nereikia kokio 
nors remonto, ar neprakiuręs 
stogas ir ar nepradeda vanduo 
varvėti "ir namą pūdyti. Tai. 
kiekvieno gero savininko paręi-1

A. MUSTEIKIS, Detroit

patikrinti savo turtą. Politi- 
santvarka privalo ir turi tei- 
rūpintis kiekvienas krašto 

pilietis, nes nuo to pareina jo
paties ir jo šeimos kultūrinis ir 
ekonominis gyvenimas.

JAV yra pats didžiausias šal
tinis demokratinei santvarkai 
paanalizuoti, nes čia veikia vi
sokios laisvės — spaudos, reli
gijų, radijo, televizijos, kinų, 
susirinkimų, organizacijų stei
gimo ir jų veiklos ir t.t. čia ša
lia laisvės yra ir tam tikrų su
varžymų, kuriais apsaugomas 
asmens turtas ir fizinis pažeidi
mas. Tačiau absoliučiai nieks 
nedraudžia ir valdžia nesikiša į 
spaudos, radijo, televizijos, ki
no filmų nešamos visuomenei 
moralinės skriaudos, kuri savo 
ruožtu pasireiškia vis didėjan
čiais jaunimo ir apskritai kitais 
nusikaltimais ir ištvirkavimu.

Pagal FBI šefo pareiškimą 
1953 metais per G mėnesius bu
vo net 1.047.290 dideli nusikali 
timai. 1952 m. buvę areštuotą 
1.110.G75 • asmenų ir jaunuoliai 
iki 18 metų sudarę 7,8'i, iki 20 
metų — 13.3'<" ir kiti 25 metų 
— 23,1 . Anot Hooverio, krimi
naliniai nusikaltimai kraštui at-

įsi- seina daugiau
■>:’> metais viso krašto švieti

mo reikalams buvę išleista 11 
bilionų (lok. bažnyčios gavusios 
aukų 2 bilionų dol., o kriminali
niai nusikaltimai kraštui atsėję 
20 bilionų dol., arba kiekvienai 
šeimai — 495 cfol.

Jei šių visų nusikaltimų pasi
reiškimą ir negalima priskirti 
demokratijos politinei santvar

kai, tai Vis dėlto nemaža dalis 
priekaištų tenka ir jai dėl jos 
neribotų laisvių suteikimo že
mos moralės žmonėms, kurie pa
sinaudodami laisvės garantijo
mis, pavartoja neigiamo cha- 
rakterio auklėjimo būdus'— že
mos vertės spaudą, kriminali
nius pasakojimus py kinus, ra
diją, kinų filmas ir t.t., siekda
mi viską žadančio dolerio.

Vaikai mokyklose neauklėja- 
mi religinėje dvasioje. Privačių 
mokyklų išlaikymas apsunkina
mas, nes jų išlaikymas gula ant 
tų vaikų tėvų pačių, kurie be to 
moka švietimo mokesčius vals
tybinėms - viešosioms mokyk
loms. Tai dviguba našta. Tikrai 
demokratiškai tvarkantis, priva" 
čios mokyklos turėtų gauti iš 
valdžios jų pačių sumokėtų mo
kesčių tam tikrą dalį. Dabar to 
nėra, čia demokratijos principas 
neišlaikytas.

Roosevelto ir Trumano valdy
mo metu, pasinaudojant jo:; 
laisvėmis, gražiai sužydėjo ko
munizmas, ar tikriau pasakius, 
Maskvos politika rado nemažai 
šalininkų, kurie Kremliaus des- 
truktyvę politiką gana plačiai 
išplėtė mokyklose per mokyto
jus, vadovėlius, ir šiaip visokią 
literatūrą.

Hollyvvoodas, į kurį raudonieji
negu švietimas ; įsisuko, gamino ir dabar tebe

gamina neaugStos moralės fil
mų, kurios amerikietį auklėja 
nuo pat lopšio iki grabo lentos, 
šiandien kas ketvirta šeima 
švenčia vedybinių skyrybų šven* 
tęs. Daugumoje skyrybos iš
plaukia iš žemo moralinio gyve
nimo principų, kurie skiepijami 
visokiais būdais ir visokiomis 
moderniškomis priemonėmis.

Prof. dr. Sarokin, dirbąs Min- žmogaus gerbūvio ar jo kultūri- 
nesota ir Harvard ųniversitetuo? nio lygio pakėlimo, bet dažniau- 
se, nurodo, jog JAV susilauk- šiai kova vyksta dėl valdžios, dėl 
siančios tokio pat likimo koks valstybinio lovio.' Politinę kovą 
buvo ištikęs garsiąją Romą. Jis laimi ne tik idėjos;, bet dar dau- 
nurodo, kad seksualinis gyveni- giau kapitalas. Be pinigo JA"V 
mas Amerikoje virtęs kasdienę jokių idėjų, nepaskelbsi — nieks 
duoną milionams amerikiečių, neduos nei radijo,, nei .televizi- 
Seksualinio turinio knygos grob- jos, nėi spaudos puslapių, čia 
stomos. Seksualinio sadizmo vyksta daugiau kapitalo kova 
knygos išpirkta net 25 milionai 
egz. Prof. nurodo, kaip seksuali
nė anarchija sunaikino Egiptą, 
Babiloniją, Kipiją, Indiją, Grai
kiją taip ji sunaikinsinti ir JAV.

Demokratų valdymo metu tiek 
į jų partiją tiek į vyriausybės 
augštus postus įsiskverbė ne
maža išdavikiško elemento, kuris 
dirbo Maskvos nurodomas, ne 
tautų gerovei, kaip reikalauja 
demokratijos principai, bet žmo
nių ir tautų naikinimui. Garsio
sios konferencijos ir dar gar
sesni nutarimai Jaltoje ir Tehe
rane yra aiškūs plyšiai demo
kratinio namelio stoge.

Neseniai buvęs prez. Truma- 
nas, kalbėdamas amerikiečių de
mokratų akcijos susirinkime pa
reiškęs, jog demokratai pirmieji

TARP BERLYNO IR ŽENEVOS

negu idėjų, arba tam tikrų idė
jų, paremtų kapitalu. Tikrai 
idėjinių demokratinių rungtinių 
čia nėra. Amerikietis nėra lais
vas pasirinkti norimų senatorių 
ar reprezentantų. Jis gali pasi
rinkti laisvai tik partiją, o par
tija nustato jo norus. Ir šioje 
vietoje visiškos demokratinės 
laisvės nėra. Yra tik dalinė.

Demokratines laisves perke
liant į Europos kraštus, paaiš
kėjo, jog jos be gerų siekimų tu
ri ir blogų reiškinių. Pavyzdys 
Italija. Demokratinėmis laisvė
mis besinaudojamos politinės 
partijos sudarė sąlygas įsikurti 
ir išbujoti komunizmui, kuris 
jau graso pavirsti Kremliaus sa
telitu. Net nevartojant' jokios 
prievartos, komunistai, talkinin- 

kovoję prie urnų ir per unijas-kaujant socialistams, gali atsi- 
ir t.t. . Tąja proga "Detroit, sėsti prie valstybės vairo, o 
Times” pažymi, jog ten, kur! paskui — jau sudiev visokioms 
Trumanas kalbėjo, netoliese sė-'demokratijos'laisvėms, 
dėjusi panelė Holman; kuri 1949 ~
m. liepos 4-ją savo dvare suruo
šus! Paul Robenson pobūvį. Ten 
pat buvęs kitas komunistas — 
Ted O. Thackrey — "Daily Com- 
pass’ laikraščio redaktorius ir 
leidėjas, kuris 1952 metais rėmė 
komunistus. Klausėsi Trumano 
ir Mičhael Quill "Daily Worker” 
numylėtinis ir artimas komunis
tų bičiulis. Taigi, šitokioje ap
linkumoje Trumanas kalba apie 
kovą su komunizmu.

Pažvelgę į politinį gyvenimą, 
taip pat rasime, jog politinė 
veikla tiesiog nėra nukreipta į

Panašūs reiškiniai yra ir 
Prancūzijoje, kur komunistei, 
pasinaudodami demokra t f j o s 
laisve vykdo sabotažo darbą, ku
riant Europos apsaugą nuo 
Maskvos budelių.

Demokratija, kaip šiandien 
rodo politinė jos raida, turi gana 
daug skylių stoge, pro kurį sun
kiasi lietus ir jeigu jos nebus 
užlopomos, susilauks liūdnų pa
sekmių. Nors demokratija ir yra 
geriausia politinė struktūra, ta
čiau jos gerumas pareina nuo 
žmonių, bet ne nuo pačios san
tvarkos.

(Atkelta iš 1-md pusi.) 
sibaigė, jos rezultatai lygūs nu
liui, bet, deja, iŠ PrancūzijoB 
ateina žinios, kad parlamente 
sutarties šalininkai ir toliau lai
kosi vilkinimo taktikos. Neatro
do, kad sutarties šalininkų skai
čius po Berlyno konferencijos 
būtų padidėjęs. Vargu, ar gali
ma laukti, kad prieš Velykas 
parlamentui, tas klausimas iš vi
so bus pateiktas svarstyti," o kai 
kas ne perša visą reikalą ati
dėti iki Ženevos konferencijos, 
atsieit, palaukti, gal bus galima 
susitarti dėl karo paliaubų Indo
kinijoje, o tuomet, galbūt, pasi- 
keisianti padėtis ir Europoje.

Tokie samprotavimai veikia 
neraminančiai visus tuos, kurie 
norėtų-skubiai dar labiau sustip
rinti vakarų pasaulį ir leisti 
Vokietijai suformuoti 12 divizi
jų, numatytų Europos Gynybos 
sutartyje. Prancūzija, deja, vis 
dar veikia kaip stabdis pakelyje 
į Europos vienybę. Ji primygti
nai stato tris sąlygas; 1) Ame
rika ir Anglija turi pasižadėti 
per 50 metų, kol galios Europos 
.Gynybos Bendruomenės sutar
tis, palikti Bavo kariuomenę -Eu- 
ropos žemyne; 2) turi būti su
daryta Politinė Europos Bend
ruomenė, kuriai būtų pakliauta 
karinės bendruomenės sutartis; 
3) prieš tai turi būti išspręstas 
Saaro krašto klausimas. Tai vis 
painios ir sunkios problemos, 
kuros vargu ar bus išnarpliotos 
per artimiausius mėnesius, o Eu‘ 
ropos kariuomenės sudarymo 
klausimas darosi kasdien aktu
alesnis.

Neraminančiai veikia- ir kai 
kurie britų politikos vadovų po
sakiai. Per parlamento debatus 
vasario pabaigoje kalbėjo ir bri-

tų premjeras Sir"Winston Chur- 
chillis, kuris savaime teigiamai 
įvertino reikalingumą stiprinti 
vakarų pasaulio karinį frontą; , 
Bet šis didelis valstybės vyras, 
deja, .vis dar pakartotinai kalba ° 
apie valstybės galvų susitikimą, 
tarytum Malenkovas atstovautų 
kitokiai politikai nektiip Moloto
vas! Negana to. Churchillis su
minėjo visą eilę valstybių,, kaip 
antai Lenkiją, Čekoslovakiją, 
Rumuniją, Bulgariją ir Vengri
ją, kuriose esamoji padėtis ne
galėsianti amžinai trukti. Bet 
britų premjeras nutylėjo Lietu- 
vą ir kitas Pabaltijo valstybes. 
Ar Sir IVinston būtų linkęs jų 
sąskaiton eiti j Muencheno tipo 
susitarimus? Mes bent tikimės, 
kad. taip pat ateityje nusvers 
prezidento Eisenhowerio ir jo 
valstybės sekretoriaus Dulles 
žodis, o šie vyrai atmeta bet 
kuriuos kompromisus svetimų 
tautų sąskaiton.

Berlyno konferencija parodė, 
kad Vakarų ir Rytų pasauliai 
nesuranda bendros kalbos dėl 
Europos. Ji taip pat patvirtino, 
kad Kremlius ne tik neketina 
trauktis iš jo pavergtų valsty
bių, bet priešingai, ’jis tykoja 
paglemžti visą Europos žemyną, 
kad paskum galėtų įsigalėti vi
same pasaulyje. Neatrodo, kad 
artimiausiu laiku tektų laukti 
esamo "status quo" pakeitimo 
Europoje. Visa Rytų ir Centro 
Europa ir toliau pasilieka pasi
baisėtinoje Maskvos vergijoje. 
Ženevos konferencijoje turės pa
aiškėti, ar bus. užkirstas kelias 
bolševikų ekspansijai Azijos 
žemyne, čia frontai yra dar ma
žiau nusistoję, nekaip Europo
je. V.

Šitą medį, šitą drūtą, storom šakom me
dį ant mažos upės kranto išgelbėjo mano 
motina. Kai Pranckūnas su bernu ėjo upės 
pakraščiu ir kirto visus didelius ir mažus 
beržus, ji tylėjo. Išbėgdavo iš trobos, pasi-« 
klausydavo, kaip pjūklas rėžia medžius, kaip 
medžiai, lyg liepsna stogais, sutraška su
braška krisdami žemėn ir žnegtelėję išsitie
sia ; pasiklausydavo ir paniurusi įeidavo vi
dun, bet apsigrįžusi ir vėl bėgdavo žiūrėti ir 
klausytis.

Tris dienas Pranckūnas vertė beržus, ir 
tris dienas mano motina ramybės neturėjo. 
Kol negirdėti pjūklo ir medžių traškėjimo, 
motina, rodos, tokia, kaip visada: žodį pa
sakys, kai reikia žodžio, patars, pamokys ar 
pabars. O kai tik jos ausis pasiekia, pjūklo 
džeržgėjimas ir krintančių beržų aiktelėji
mas, kai kirviai pradeda pokšėti, ji kaip 
nesava: tarytum troba svetima, vaikai ne
savi, o vyras — kažkoks stuobris iš paupio, 
iš to paties paupio, kur dabar beržai krinta 
ir atidengia akims begalines lygumas — kur 
jų galas, kur jų kraštas, šitų lygumų, ir kur 
atsiremsi, jei nebėr beržų.

Tėvą nuvargino tos neramios dienos.
— Sėsk, nebevaikščiok, — prašė jis. — 

Gyvenom su beržais, pagyvensim ir be ber
žų. Ką gi padarysi, kad Pranckūnas toks 
neteisingas žmogus.

Su Pranckūnu. jis stipriai kirtosi. Pranc
kūnas pardavė ..mano tėvui keturias dešim
tines žemės — balos, krūmų, kelmynų, uo- 
genojų, papartynų. Vertė tėvas kelmus, rovė 
krūmus, mušė gyvates ir tylėjo, šluostyda
masis prakaito' sroveles nuo veido. Pagaliau 
pu sklypelį išarė ir. užsėjo, bet beržų prie 
upės- nelietė. Lyg. susodinti visu paupiu — 
ak, " motiną mokėjo gėrėtis jais ir branginti " 
juos. Kai siųsdavo vaikus-perkelti karvių, vi
sada primindavo: .

■ ■— Tik. vaikeliai, neriškit-arti beržų 
kad nenųbųūžintų, • •

Tarytum obelys, ■ tarytum "suaugusios 
.obelys, pavasarį ružavomisv balaganų žiedų ■ 
kekėmis pasipuošiančios, o rudenį nugels- 
tančios ar nurausiančios .obuolių tankumynu 
— šitie medžiai buvo brangūs motinai. Ta- .

rytum be jų žemė-būtų nebe ta, kurią tėvas 
prakaitu laistė betvarkydamas, tarytum tos 
tolumos atsivėrusios sulies žmogų ir jo na
mus su tolimom pievom, su tolimais laukais 
ir žmogaus nebebus, žmogus turi įsikabinti 
medžio, įsispirti į žemę ir laikytis, kad vėjai 
audros nenupustytų.

— Berželiukai — tik vienos šakelės juo
dos čeža, — žiemą sakydavo motina, kai pa
žiūrėdavo j juos, baltus baltose pusnyse, lyg 
šventadieniškai išsipuisčiusius ramius kai
mynus; užsnūdusius sekmadienio popįetę pa
silsėti ir pro nosis po truputėlį pašnarpščian- 
čius. — Kad juos Dievulis,' kokie gražūs tie 
mūsų berželiai ir kaip ramiai miega!

Jos veide ir akyse šviesdavo džiaugsmas 
ir ramybė. Ramu gyventi: kaimynas pabus,, 
kai namams grės audra; ir džiaugsminga: ji 
vis stipriau ir Stipriau įleidžia šaknis Še- 
berkštynėje, lyg tas ąžuolas ant upės kran
to. ' .

O pavasarį, o vasarą — ne gyvenimas, o' 
džiaugsmas supdavo šeberkštynę, kąi beržai 
pabusdavo, kai jų šakos ir šakelės apsideng
davo žaliais lapais.

— O, kaip žalia, — sakydavo motina, 
tarytum šitie žodžiai turėtų reikšti trumpą, 
bet turtingą himną viskam, kas supa ją ir 
kas prasideda namuose, o baigiasi už beržų, 
šiapus upės.'

Gal Pranckūnas nebūtų nė pardavęs Šito 
sklypo, bet iš jo neturėjo jokios naudos. Tri
kampis' nenaudingos žemės gabalas — štai ir 
viskas. Rytuose upė (už upės Pranckūno že
mės), vakaruose kaimo ganyklos (pati smai
luma šiaurėje) rytinį kampą pietinės sienos 
saugo kito kaimo pievos, o vakarinį — val
džios-miškas; su kuriuo patogiai susisiekia 
šeberkštynėje įsikūrusios gyvatės. Vakaruo
se kaimo ganyklos nuo šito sklypo ribojosi 
pavasarį ir rudenį neišbrendamu lieknu, atei
nančiu iš miško gilumos ir nutekančiu šiau
šėję į "upę, kuri, šiek tiek linktelėjusį į va-- 
karus, liekno padedama, sudarė natūralų že
mės kampą. Bęnt poroj vietų šeberkštynės 
balos; lyg kokie liežuvio lyžtelėjimai ar įstri
ži ranko brūkštelėjimai per duonoB kepalą, 
'jungėsi su-lieknu

Pilies čia niekas nestatė, tik mažažemio — Mano šitoj, mano anoj, — pasakė jis,
sodybą, tad gal ir nereikšminga, kad miške pamodamas ranka. — Dokumente nepasa- 
lieknas šakojosi ir viena jo šaka netoli še- 
berkštynės miško pakraščiu nukreivojo į 
upę, bet ne ties pačia sklypo siena, o gal 
trisdešimt žingsnių piečiau, per kaimo' pie
vas, išsivingiuodama pro beržus.

Taigi Pranckūnas šitą Dievo apleistą, 
žmonių retai telankomą gyvačių ir žalčių ka
ralystę, apsuptą balų ir nuo visos jo žemės 
atskirtą upės (tokia ten upė, bet pavasariais 
mokėdavo pasirodyti!), pardavė mano tėvui. 
Pranckūnui žemės užteko, net po du pusinin
kus jai apdirbti laikydavo, ir į tą užkampį 
nei jis pats, nei jo pusininkai nė nedirstelė
davo.

kyta, kad su medžiais pirkai. <
— Tai gal tamsta ir .sodą iškirsi? — 

nebeištverusi įsikišo motina.
— Jei norėsiu,, tai ir iškirsiu.

~ Tėvas labai puikiai žinojo savo savinin- 
kystės silpnąją vietą. Jis, miestietiško kili
mo žmogus, negalėjo pirkti žęmės, ir pas

• notarą buvo surašyta tik nuomos sutartis.-
__ Jeigu jam vieną kartą užeitų siutas, 

jis gali pasakyti: "Nusikeik trobas ir išeik”, 
— silpnumo minutėmis baiihindavosi motina.

O dabar jis atėjo nusikirsti beržų, kurie 
nepriklausė jam, bet į kuriuos jis turėjo 
teisę. •

— Bijok tamsta Dievo, — skundėsi mo
tina.

— Dar bažnyčios maršalka būtum! — 
mėgino į sąžinę taikyti tėvas. — Turėk są
žinę! Gėda bus žmonėms į akis pažiūrėti. 
Aš per septynerius metus nesukūrenau, tai 
tamsta nori ateiti ir sukūrenti man, ką aš su
taupiau. Savo visi kampai apžėlę, išsikirsk 
juos. .

Motina balsu raudojo. O Pranckūnas pa
galiau nutilo ir sėdėjo apsiniaukęs, gnaiby
damas rankose šiaudą. Išėjo net neatsisvei
kinęs.

Namus užgulė didelis klausimas: kirs 
beržus ar paliks? Iki vėlumos spinksėjo ži
balinė, ir sniege už lango ramiai gulėjo švie
sa ir žiūrėjo į vidų, į nusiminusius mano 
tėvų veidus, į motinos užverktas akis.

Rytą dar priepatamsiu motina išgirdo 
kirvio žnegsėjimą į medį. įsiklausė.

— Palaukit, ■— nutildė ji visus. — Pa
laukit, per triukšmą nieko negirdžiu.

Tyloje vėl įsiklausė ir atsikėlusi išbėgo 
pro duris.

. — žiūrėkit, kerta! — sušuko ji, grįžusi 
prie durų, bet neidama į vidų, —- Kerta, žmo
nės! Berželius kertą, berželius...
. ... Grįžusi vidini, užsirėmė ant stalo, ta
rytum didžiuliai rūpesčiai būtų užgriuvę na
mus ir po jų našta nebegalima pakelti'ran
kos. ■ "

— žmogau, pagitrauk, eik namo, — jau 
ne tfek pykčio, kiek graudumo apimtas kal- 

šitoj pusėj, maršalka, neliesk! Šitoj bėjo Pranckūnui tėvas, nuėjęs j galulaukę, 
pirš-- j tą smailumą, kur upė susilieja suj lieknu ir 

kur sukrito pirmieji beržai. -L-. Eik gražiuoju 
namo. Argi po septynerių metų

— Gyvatynas, ir tiek. Kokia nauda! — 
sakydavo.

Visą rėžį tokio gyvatyno jis turėjo ir 
rytinėje savo didelio ūkio pusėje ,tik ano 
niekas nepirko, o šitas patiko mano dar jau
nam tėvui, ir jis sumokėjo Pranckūnui po 
šimtą rublių už dešimtinę. Gal ne tiek patiko, 
kiek žmogus turėjo skaitytis su kišene, ku
rioje tebuvo tik keturi šimtai rublių, o už 
tiek nei dvaro, nei padoresnio ūkio neįsigysi, 
nebent tik tokią smėlėtą gyvačių karalystę, 
net ir tą pačią mažą.

Vertė, arė, statė prie upės, ant kalnelio, 
trobas, o tarp trobų ir upės darže prisodino 
vaismedžių ir patį daržą aptvėrė.

Pranckūnas atėjo beržų kirsti tik po 
septynerių metų, kai sodely jau būdavo savų 
obuolių.

— Aš čia tuos medžius prie upės nusi- 
kirsiu, man reikia malkų, — atėjęs įspėjo 
jis.

Tėvąs ir motina sužiuro į jį.
• — Nesuprantu, — tarė tėvas; — Jei

anoj pusėj upės, tai man nė žinoti nereikia, 
o jei šitoj, tai juk čia mūsų, mes nupirkom, 
sumokėjom.

— šitoj pusėj, šitoj, Juozapai. j
Malkų jam nereikėjo: visi ūkio kampai 

apžėlę beržynėliais; Dar. didžiuįį gražaus ber
žyno plotįą turėjo atskirai "nusipirkęs ir to 
-visiškai .nejudino. .Mofinh spėliojo, kad ber
žų eilė pagal up^ sužadino • žmogui godumą;

mano, už juos tamsta pinigus gavai, 
tu pagrasino tėvas.pagrasino tėvas. •

Pranckūnas. nenorom nusikvatojo. nori man

gyvenimą kirviu sukapoti? Eik, palik tuos 
medžius ramybėje.

Bet Pranckūnas nenuėjo ir nepaliko. 
Kol mano tėvas kalbėjo, jis nyrojo nuleidęs 
galvą, o paskui vėl takšėjo kirviai, džiržgėjo 
pjūklai, ir tris dienas krito medžiai. Krito 
medžiai, o motina nerado ramybės, tartum 
• * , ją pačią būtų kapoję kirviai, jos vaikus 
pjaustęs pjūklas ar jos vyras aiktelėdamas 
kristų'žemėn.

Kai ketvirtosios dienos rytą nukrito pa
skutinieji beržai šalio sodelio, motina stovėjo 
kieme ir laukė. Pamėlusi, lyg numirėlė, su
stingusi nuo šalčio ji stovėjo ir laukė.

O šitas medis, šitas drūtas, storom ša
kom medis -r- jam dabar eilė paragauti kir
vio ir pjūklo ir sukristi žemėje.

t Pranckūnas, žodžio netaręs, pradėjo ar
dyti statinių tvorą. Bernas stovėjo ir žiūrėjo. 
Terkštelėdavo padrikai metami statiniai. 
Ties didžiuoju medžiu didėjo spraga. Išardęs 
visą tarpą, daužė kartis, ruošdamasis leisti 
medį upės pusėn.

Ties sodeliu beržų nebuvo. Tik vienas 
vienišas likęs pačiame tvoros kampe, lyg 
stulpas, šito Pranckūnas nejudino.

Kai jis baigė daužyti kartis, tarp di
džiojo medžio ir tvoros atsistojo motina. Su
stojo ir ištiesė rankas į šonus — tarytum ji 
būtų skausmingas kryžius sniege.

— Ne, tik ne šitą, tik ne ąžuolą! —. 
prikimusiu balsu sušuko ji išvargusi, apsi
niaukusi, tarytum jos veidą pastarosios die
nos be paliovos būtų barsčiusios žemėmis*^ 
tik akys, lyg žibaliniai žiburėliai, žibėjo n®F 
perprantama šviesa, ir ji visu stuomeniu 
įsistiprino sniege? — Ąžuolas mano, — šąu- 
kė ji jau išsigandusiam ir sustojusiam 
Pranckūnui, — aš čia vaikus užsupiau ... - "

Ir šitas medis, šitas drūtas, storom ša- 
.kom medis, šitas ąžuolas — jo nepaljetė- nei 
Pranckūno kirvis, nei pjūklas. Pranckūnas, 
kaip laikė kirvį rankoj, taip ir nuėjo tiesiai 
per užšalusią upę, nė karto neatsigrįžęs, įiė 
karto nepažiūrėjęs į motiną —. tiesiai" į na- . 
mus, palikdamas sniege šviežius savo žings- 
niiį pėdsakus; Paskui-.Pranckūną' pastovėjęs 
nužingsniavo ir bernas. Ir jie nebegrįžo 1^1'- 
kirsti net tų beržų, kurie liko už sodelio, ritST 
sodelio antrojo kampo ligi Kaimo pievų..

O motina ilgai sirgo ir sirguliavo. Kai 
atsitiesė, kai vėl ramiai užmigdavo, į namus 
grįžo senasis gyvenimas.

-- danetao)



J. JUREVIČIUS

SĄŽINĖS BALSAS
BUS STIPRESNIS...

Ir varnas varnui kerta aki
• ■ . X

A. Smetonos raštu

Vieni sako, kad mes perdaug 
dažnai visokiems reikalams ren
kam aukas, gi kiti daro pasta
bas, kad naujai atvažiavusieji 
nemoka išnaudoti progų ir ne
moka iš piniginių išprašyti tų 
pinigų, kurie jau paskirti ati
duoti. Bet gyvenimo praktikoj 
aukų rinkėjai beveik niekad ne
sutinka tokių aukotojų, kurie 
sakytų, kad duosiu dar daugiau, 
ateikit už savaitės ar mėnesio. 
Tik sutinka tokius, kurių vieni 
auką, ir nemažą, atiduoda'šyp
sodamiesi, gi kiti susiraukę, ne
pasitenkinimą rodydami.

Vasario šešioliktosios proga 
aukų rinkėjų adresu teko nu
girsti aštresnių pastabų. Į re
dakciją atėjo ir keli laiškai, pil
ni pasipiktinimo, kuriuose buvo 
rašoma, kad kol "grigaitijada 
šeimininkaus Taryboje aukų ne
duosim". Girdi, geriausias pa
ties Grigaičio veiklos ir sąžinės 
paveikslas atsispindi pačiose 
Naujienose, kur sudedamas vi
sokios šiukšlės ir asmeniniai 
šmeištai, Ir, girdi, tai Tarybos 
sekretoriaus redaguojamas laik
raštis. Vienas, net klaustuką ir 
šauktuką. padėdamas klausia, 
kur tokie asmenys gali nuvesti. 
Mums sunku atsakyti, bet ži
nom, kad pilnam gyvenimui juk 
reikalinga ir šiukšlių dėžė*...

Gali aukotojui Grigaitis pa
tikti ar nepatikti, 
reikalui pinigo reikia. Reikia jo 
ir čia Amerikoje, reikia ir Euro
poje, reikia ir kitur- Vieni tą 
pinigą gali atiduoti per Tarybos 
rinkėjus, kiti gali tiesiai pasiųsti 
Tautos 
gali jį 
na jam 
siųsti 
gimnazijai,- penkti vargo 
kykloms Vokietijoje, šešti Ral
fui ir 1.1, žodžiu, jei vienur įžiū
rima pagrįsto nepasitenkinimo, 
tai kitur jo nėra, ir galima pasi
rinkti kam jį atiduoti.

Blogiausia su tais, kurie labai 
sunkiai skiriasi su savu pinigu, 
ir nenorėdami skirtis, išsigalvo
ja visokių priežasčių. Girdi, jis 
toks ir toks, taigi niekam neduo
siu. — Kaip tai nieko, vieno to
kio paklausiau, kuris labai en
tuziastiškai nusiteikęs ir mane 
norėjo įtikinti. — Ot neduosiu 
ir ga'na, verčiau pragersiu ar 
pralošiu, bet tiems sukčiams ne-' 
duosiu. Ir kai paklausiau jų 
suktumo pavyzdžių, jis vis kal
bėjo bendrybėmis, vis išsisuki
nėjo, vis jieškojo argumentų sa
vo elgesį pateisinti.

Ir su tais vyrais ir moterimis 
blogai. Jų pavardžių jokių au
kotojų sąrašuose niekad nema
tyti, jie dažniausiai nebesidomi 
nei mūsų spauda, jie sugeba ne
sumokėti nei draugijų nario mo
kesčius, bet jie, labai daug žino 
apie kitus, jie kombinuoja ki
tiems primesti visokius išsigal
votus apkaltinimus, kad po jais 
patys savo menkystę paslėptų.

Vyrai ir moterys, geri tautie
čiai, jei jums nepatinka vienos 
organizacijos iškaba, pasirinkit 
kitą, bet neišsigalvokit nesamų 
dalykų ir už jų nepasislėpkit pa
tys, kad taip elgdamiesi galėtu
mėt savoj saujoj užgniaužti ki
tiems taip reikalingą dolerį. Tas 
doleris jūsų saujoj gali likti, bet 
sąžinės balsas bus stipresnis ir 
dėl jo tikrai dažnai nervuositės, 
kol pagaliau tą saują turėsite 
atgniaužti.
' Prisįpažinkim, kad su mažo

mis išimtimis, visi esam sotūs 
ir gerai apsirengę. Prisipažin- 
kim, kad buvo mūsų gyvenime 
tokių- dienų, kada labai laukėm j 
artimo pagalbos. Ir dažnai ji. 

' .atėjo net iš mums nepažįstamos 
rankos. Ai- dabar, kada esam]

Senovėje lietuviai turėjo gra- kas, kuris yra artimas ūkinin- 
žią patarlę: varnas varhui akies kų Sąjungai, gražiai papildo 
nekerta. Dabar kiti laikai ir to- mintis ūkininkų Sąjungos atsto- 
dėl kitaip yra. Dabar jau ir vo Vlike, Dr. P. Kalvelio, kuris 
varnas varnui akį kerta, kur tik yra vadinęs Lietuvos Diploma- 
gali ir jei tik gali. Kartais kerta tijoą šefą "samozvancu” (vadi- 
net ir negalėdamas, bet vistiek naši, pačiu save taip apsišauku- 
kerta... |

Toks yra įspūdis, paskaičius 
š. m. LIETUVIŲ DIENŲ Nr. 1 
Įdėtą Dr. A. Trimako straipsnį 
— "Suaktyvintinas laisvinimo 
darbas”. Dr. Trimakas, be abejo, 
visai teisingai ten nurodo, kad 
laisvinimo darbą reikia suakty
vinti įvairiose srityse. Galėtu
me pridėti, ne tik diplomatų tar
pe ir Vlike, bet ir Lietuvos Lais
vės Komitete, kurio nariu yra 
straipsnio autorius.

Bet kaip praktikoje tas dar
bas galėtų būti suaktyvintas? 
Trimakui atrodo, kad yra kalti
ninkų dėl laisvinimo darbo ne
aktyvumo. "Visus veiksnius jis 
išgiria, kaip labai darbingus, — 
išskyrus diplomatus ir Lietuvos 
Diplomatijos šefą, kurį Trima
kas vadina "diplomatų atstovu”.

nurodo diploma- 
kad jiems "atstovavi- 

neužtenka". Jie, 
"dargi galėtų ir
padėti Vlikūi paskelb-

Sunkiose gyvenimo valandose 
žmogaus žvilgsnis dažniausiai 
krypsta į praeitį, ypatingai į to
kią praeitį, kuri buvo daug 
skaistesnė už niaurią dabartį. 
Šiandien bene daugiausia mums 
stiprybės gali duoti mūsų tau
tinio atgimimo žadyntojai ir ko
votojai.

Šia proga prisiminsime keletą 
minčių iš A. Smetonos raštų, 
kurios ir dabar tebėra aktualios.

1902 m. baigęs Petrapilio uni
versitetą, jaunas teisininkas A. 
Smetona persikėlė gyventi į Vil-

I siu ir pasiskyrusiu į tas parei
gas). Tuo Trimakąs reiškia to
liau seną krikščionių demokratų 
bloko nusistatymą, siekiantį pa
jungti savo "valdžiai” Lietuvos 
pasiuntinius ir jų Šefą, gauti 
teisės Vliko pirmininkui kištis 
į diplomatinės tarnybos darbą, 
bendrai skirti Lietuvos atstovus, 
reikalauti, kad Lietuvos pasiun
tiniai įteikinėtų notas Vliko var
du ir t.t. (Pasiuntiniai tegali 
įteikti notas užsienio, kraštams 
Lietuvos vyriausybės ar savoJnįų jr gja jj8 pradėjo publicisti- 
kaip Lietuvos diplomatinių at- nį darbą — "Lietuvos Ūkinin-

Trimakas 
tams, 
mo..

"no
rėtų 
ti egzilinę vyriausybę ir gauti 
jai kitų tautų pritarimo veikti 
Lietuvos vardu. Keista, nejaugi 
jau pats Ylikas nebegalėtų pa

sako
tu

stovų, vardu, bet ne Vliko var
du).

Prikišimas Lietuvos Diploma
tijos Šefui, kad jis į diplomatinį 

•darbą kišąs savo asmenines ar 
politines aspiracijas, yra aiški 
insinuacija (piktos valios prasi
manymas), nes jau dešimtmečio 
prityrimas yra aiškiai parodęs, 
kad Diplomatijos šefas niekad 
nėra kišęsis j Vliko vidaus dar
bą visur, ten, kur'jis negriauna 
Lietuvos valstybinio tęstinumo 
pagrindų. Tik Vilkas, teisingiau 
jo pirmininkas yra daug kartų 
bandęs "žaboti” Diplomatijos

Fondui į Vokietiją, treti 
atiduoti Lietuvos Raudo-

Kryžiui, ketvirti gali 
Vasario šešioliktosios 

mo-

«k«n.u- eKilInė. vyri.u.rbės, O, D.lp!°““nė’
kai dėl išgavimo jai kitų tautų 
pritarimo, tai gal čia ir Dr. Tri
makas dar galėtų kiek prisidėti 
savo patarnavimu, nes toks pri
tarimas išgauti jeigu dar visai 
negalima, tai bent labai ir labai 
nelengva. Jeigu Trimakas to dar( " 
nežino, 'tai ir kitiems 

bet laisvės sjf|ĮOi fca anie "galėtų"
i tų” padaryti.

Didžiausių trūkumų 
i maltas tačiau randa

;i Diplomatijos šefo veikloje ir 
laikysenoje. Jis sako, kad "dip
lomatų atstovas" "dažnai išeina 
iš savo tiesioginių uždavinių”. 
Dar blogiau — Lietuvos Diplo
matijos šefas "turi savo pažiū
ras ir politines apspiracija”(!) 
Gi esą "neleistina, kad jis jas 
maišytų į savo diplomatinę veik
lą. Jo diplomatinis darbas turė
tų būti griežtai atskirtas nuo 
asmens pažiūrų ir siekių ... 
Tautos laisvinimo bfrla reika
lauja'. kad tai neatidėliojant bū
tų,padaryta. arba pasirinkta ki
bi darbo sritis, kuri labiau ati
tiktų asmenines aspiracijas".

Tokių pažiūrų.dar nedaug bu
vo girdėti mūsų spaudoje. Iš to 
išeina, kad diplomatinėje ir 
valstybinėje veikloje min. St. 
Lozoraitis neprivalėtų turėti jo
kių savo pažiūrų ir aspiracijų. 
O jeigu norėtų turėti ir tas pa
žiūras pasakyti, tai tegu visai 
pasitraukia nuo vadovavimo Lie; 
tūvos diplomatijai užsieniuose, 
nes to ... "reikalauja Lietuvos 
laisvinimo byla”(!l!) Tai kieno 
pažiūras jis savo darbe turėtų 
reikšti ir vykdyti ? Ar prel. Kru
pavičiaus, ar Dr. Trimako, ar 
šiaip kieno nors kito? Ir kodėl 
būtinai jų ar kieno nors kito, tik 
ne savo? Matote, ligi kiek mūsiš
kių jau prisigalvojamą . ..

Taip prakalbėjęs, Dr. Trima-

Dr. Tri- 
Lietuvos

sotūs ir apsirengę, negalim nors 
dalį tada patirto džiaugsmo gra
žinti tiems, kurie jo laukia. At- 
sakykim: tikrai galim! Ir ją 
atiduokim!
——............ • ------------------ ----- -

I Tarnybos darbus, net versti pa
siuntinius "veikti Vliko vardu”. 
Tie visi dalykai jau nekartą ir 
spaudoje buvo iškelti.

Kaip minėjome, Dr. Trimakas 
yra Lietuvos Laisvės Komiteto 
narys ... Laba? apgailėtina, kad 

Į jis savo . grupės ir tradincinę 
krikščionių demokratų bloko po
litiką Įvelia į LL Komitetą — 
partinę kovos politiką prieš Liet. 
Diplomatijos Šefą, tuo daryda- 

' mas pačiam LL Komitetui tik 
meškos patarnavimą. Sunku bū
tų prileisti, kad amerikiečių aky
se, kurie išlaiko savo lėšomis 
Lietuvos Laisvės Komitetą, lie
tuviškos bylos prestižas sustip
rėtų, išėjus aikštėn, jog to pa> 
ties garbingo Komiteto narys1 
varo insinuacijų propagandą 
prieš Lietuvos Diplomatijos še
fą, kuris atsakinguose Ameri-] 
kos valdžios sluogsniuos kaipo' 
toks yra žinomas ir arfčeptuotasJ 

Tokiomis aplinkybėmis Dr.
Trimako "diplomatija” yra dau
giau negu abejotinos vertės. To
kia "politika"' yra priežastimi, 
kad ir lietuviškas akademinis 
jaunimas dabar šalinasi nuo po
litinės veiklos, nes jis.mato, ko
kie metodai ir kokia politinė eti
ka čionai tebenaudojama ir kad 
ta visa "laisvinimo veikla” vis 
tebeverčiama tik intrigomis ir 
partiniais išskaičiavimais. Vel
tui Dr. Trimakas šaukiasi į tą 
akademinį jaunimą ir kaltina jį 
"neveiklumu”. Tam jaunimui, 
matyt, ne prie širdies trimakiš- 
kos insinuacijos ir kiekvienu at
veju į to jaunimo programą ne
įeina Trimako raginimas, kad 
min. Lozoraitis neatidėliojant 
būtų nušalintas nuo darbo, jeigu 
jis turi savo pažiūras, o ne vi
suomet priima Dr. Trimako ar 
jo bendraminčių pažiūras.

Dr. Trimakas pats yra buvęs 
Lietuvos Užsienio Reikalų Mi
nisterijos augštesnis pareigū
nas, tokiu yra reiškęsis dar ii: 
Vokietijoje. Min. Lozoraitis jam 
yra šefas, skirtas paskutinio 
Liet, užsienio reikalų ministerio

ko” savaitraštyje, pašilui "Vil
niaus Žinių" dienraštyje ir pa
galiau jo paties 1907 m. įsteig
toje "Viltyje”.

Nepriklausomoje Lietuvoje A. 
Smetonos raštai buvo išleisti 
penkiuose tomuose: a) Vieny
bės Gairėmis, b) šviesos Ta
kais, c) Atgimstant, d) Lietu
vių santykiai su Lenkais ir e) 
Pasakyta — Parašyta.

1908 m., "Viltyje" A. Smetona 
rašė, kad lietuvis inteligentas 
neturi atitrūkti nuo liaudies, 
nuo to kamieno, iš kurio jis 
yra kilęs, tarp jo ir kaimo turi 
būti tampriausiai ryšiai... To
liau A. Smetona rašė — šiuo 
laiku ypač reikalinga vienybė. 
Liaukimės buvę šakoti ir netal- 
pūs ir, gerai apsidairę, išvysime 
turį daugiau bendrų, negu skir
tingų ypatybių. Dabar yra atė
jusi valanda visoms srovėms 
viena vaga tekėti.”

Kaip ta pažiūra tinka ir mūsų 
išeivių gyvenimui. Gana tų par
tinių rietenų, visokių savęs, o 
ne kitus apgaudinėjančių gudry
bių, o daugiau realaus darbo ir 
susipratimo savybėje.

Anais laikais visokomis sro
vėmis reiškėsi' lietuvių gyvybė, 
kol jos galiausiai susijungė, su
tapo vienon tekmėn ir sudarė 

l vieningą laisvą Lietuvą. Buvo 
pastatytas valstybės rūmas ben" 
dromis pajėgomis ir mes visi 

Įgalėjome tilpti jo pastogėje, 
i Valstybę galima juk sulyginti 
| su tautos namais, o tautą su 
j didžiule šeimynų-šeimyna, kuri 

laikosi teisybe, drausme, susi- 
klaųsimu, pasitikėjimu ir darbš
tumu. Ir atrodo, kad ir šiuo me
tu' būdami daugiau vieningi ir 
susiklausę vėl atgausime praras
tą valstybės rūmą.

1918 m. lapkričio 11 d. Vil
niuje, Valstybės Tarybos salėje, 
kur dalyvavo ir nemažas skai
čius užsieniečių, A. Smetona, 
kaip Valstybės Tarybos pirmi
ninkas, prabilo šiais žodžiais:

— Lietuviai! atėjo rimtoji va
landa tapti vėl nepriklausoma, 
savarankiška, šalimi, koki ji yra 
kitados buvusi. Kad mes jau
čiamės esą visiškai arti tos se-

J. Urbšio. Jei jis to formaliai 
nenori pripažinti, tai jo asme
niškas reikalas, bet mums at
rado; kad bent moralinis to fak
to pripažinimas ar bent skaity- 
masis su tuo įeitų į diplomatiš
kai išauklėto buv. valstybės pa
reigūno taktą, mandagumą ir 
saiką.

Bet minėtas jo straipsnis pa
rodė, kad siauras partietis tokiu 
ir pasiliko. A. D.
r . ' - ”, >

ANDREW C. PUTRA
♦t k
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niai visų lietuvių trokštamos 
laisvės, tai reikia padėkoti pra
kilniems mūsų tėvynės sūnums 
ir dukterims, • savo vargingais 
darbais gaivinusiems apmirusią 
Lietuvos dvasią. Jie vyko į tą 
laisvės idealą neapsakomai sun
kiais keliais, įsižiūrėję į jį, kaip 
į šviesią, toli ir augštai žvilgan
čią žvaigždę. Beeidami ten, jie 
ir galą gavo, bet patys žūdami 
pramynė mums taką šiandien 
jau vieškeliu virtusį. Garbė 
jiems, tiems mūsų tėvynai
niams”.

Lygiai ir šiandieną tėvynėje 
vėl brolis ir sesė, partizanai, 
guldo gaivas, kad pramintų 
mums išeiviams kelią grįžti į 
laisvą tėvynę. Garbė jiems, ku
rie savo kraujo auka nori grą
žinti Lietuvai laisvę.

A; Smetona, pats daugiausia 
dirbęs dėl tautos laisvės, aną 
iškilmingą valandą prisiminė 
tuos šimtus ir tūkstančius žu
vusių už tautos skaidriąją ateitį 
tėvynainių, kurie nesigailėjo nei 
vargo, nei savo jaunystės, nei 
savo gyvybės, kad tik Lietuvą 
iš mirusiųjų prikeltų. Jis čia pri
siminė šimtus prastų žmonelių, 
kurie nesigailėdami triūso ir ne
bijodami vargo, leido savo vai
kus mokslan, kad jie, šviesos 
įsigiję, išvestų tautą iš vergijos. 
Prisiminė gausingą pasišventė
lių knygnešių būrį, kurie nebi
jodami šaltojo Sibiro ir kalėji
mo, skleidė raštą po Lietuvos 
sodžius. Prisiminė ą-usų žandarų 
užkamuotą,. pačiam žalume žu
vusį dr. V. Kudirką ir daugelį 
kitų šviesuolių, vedusių mūsų 
tautą į laisvę. Ir jų aukos ne
nuėjo veltui — Lietuva kėlėsi.

A. Smetona išėjęs rusiškąją, 
mokyklą, matęs joje daug ne
gerovės ir netobolumų, 1931 m.i 
besimokančiai jaunuomenei tarp] 
kitko pasakė: — "Kokia didelė| 
laimė mokyti ir mokytis savoje 
mokykloje! Jauku, ramu jos vi
duje ir aplink ją. Visa sava, ne
bėra bedugnės tarp mokytojų ir 
moksleivių, dėstoma gimtąja 
kalba, visas kraštas nusagstytas 
tankiu mokyklų tinklu. Tai lyg 
žvaigždėtas dangus žemėje, tai 
lyg vasilros naktį šviesuoliai, va
balai. Visa jauna, šviečia ir ju-| 
da. Ne tik šviečia, bet ir šildo.

I
Tai tautiška šviesa, tautišką mo
kykla, kokios troško mūsų tau
tos žadintojai. Dabar Lietuva 
turi visokių mokyklų, kokios 
tinka savo reikalams: žemės 
ūkiui, prekybai, pramonei, me
nui, mokslui, technikai. Savi 
mokytojai, ne tik moka, bet ir 
auklėja. Teikdami moksleiviams 
žinių, lavindami jo protą, nepa
miršta jų sielos nei kūno kultū
ros. Be augštojo mokslo .ir be 
augštojo meno tautos kultūra 
juk negalėtų sėkmingai tarpti. 
Tautiška mokykla, tautiška švie
sa yra mtims visų brangiausias 
dalykas. Neturėdami, savo meno 

. ir savo mokslo įstaigų, verčiami 

. buvome likti patamsėję arba] 

. svetur jieškoti ko mums stigo.i 

. Tai buvo skolintas grožis, sko-j 

. tintos žinios, o savo dvasinės 
■ gerybės tūnojo niekam nežino-’ 

mos. Dėlto mokykla turi būti] 
. jautri Visam tautos gyvenimui,' 
i o labiausia Lietuvos laisvei". .

1934 m. švęsdamas šešių de
šimčių metų sukaktį A. Smeto
na kalbėdamas į ląisvą lietuvių 
tautlj tarp kitko pasakė: — 
"Kas gi mums labiausiai šian
dieną rūpi? Kas daugiausia 
vargina mūsų galvas? — Neri
mas, tikrojo rytojaus’, nebuvi
mas. Pasaulio galybės . nesuta
ria, tautos susitikdamos neąi-. 
vadovauja teisingumu, dėl to ky
la jų tarpe rietenų • jr baimių. 
Nejučiomis, karo šmėklos pasi- 
vąidina. ’ Kad taika būtų išlai- 
.kyta-, valstybės vyrai jieško tam 
visokių priemonių, nori pažaboti 
smurtininkus. Jei vienur, kitur 
pratrūktų karo gaisras, tai ga-

Cleveiando gatvėse, iškritus gausiam sniegui, susigrūdę stovi paš
to sunkvežimiai. Clevelandas dėl sniego turėjo pakelti ir nemažus 
nuostolius: miesto savivaldybė už valymo darbus, įmonės ir dar

bininkai negalėdami dirbti.

lėtų uždegti daugybę kraštų, ir tautos kalba, jos papročiai, bet 
nieko nekaltos tautos pakliūtų 
jo pašvaistėn. Labiausiai baugu 
mažosioms valstybėms, kad jų 
kuri didžioji valstybė nesunai
kintų”.

A. Smetonos baimė pasitvir
tino. Praėjo penkeri metai po 
šių pasakytų žodžių, 1939 m. 
rugsėjo mėn. 1 d. kilo antrasis 
pasaulinis karas. Jo sūkuryje 
daug valstybių neteko laisvės ir 
jų tarpe mūsų tėvynė Lietuva.

Baigiant šia’s trumpas pasta
bėles apie A. Smetonos raštų 
mintis, reikia pasakyti, kad jis 
į Lietuvos reikalus žiūrėjo gry
nai lietuviškai. Jam nerūpėjo 
kieno kelnės išilgai drižuotos, o 
kieno skersai. Dabartis lietuvio, 
anot A. Smetonos, pamatas yra 
jo savita kultūra ir ypač jo gim
toji kalba, kuri jį skiria nuo 
sulenkėjusių, surusėjusių bei su- 
vokietėjųsių. Jam tautiškumas 
buvo kur kas galingesnis daly-, 
kas už klasijų jausmą. Yra tau
tinė kultūra, tautinė kūryba,

ko! kas dar nėra klasinės kul
tūros. • '

. A.' Smetona buvo mokslinin
kas, publicistas, politikas, naujo 
tautinio ir valstybinio gyveni
mo kūrėjas, bet žiaurus likimas 
jį peranksti iš mūsų tarpo iš
plėšė.

Tėvynės maldoje mes randa
me žodžius — Dieve, kuris lei
dai tautas ir įdiegei joms lais
vės troškimų, grąžink, prašome 
Tave ir mūsų Tėvynei laisvės 
dienas, o įnirusiems suteik Dan- . 
gaus karalystę, gi gyviems pro
tą, kad jie mirusiųjų neužgau
liotų.

Padėk Europoje likusiemB lie-

tuviasm tremtiniams apsiginti

aukok

BALFo rūbų vajui.

nuo žiemos šalčių

Plans Gebtogethen

Keepi Tabi on ihe Youngsten

MŪSŲ TELEFONAS YRA
kaip vienas iš šeimos narių

Per tas užimtas dienas kai jaunesnių šeimos narių 
nėra namuose jūsų telefono yra greitas ir malo- / 
mis būdas su jais susisiekti. Telefono pašaukimas, 
per miestą ar per visą valstybę, užima tarpus tarp 
apsilankypių ... suruošia tuos labai svarbius pa
simatymus ... pašalina rūpestį dažnais "balso ap
silankymais". .. duoda jums progą žinoti apie jūsų 
vaikų užsiėmimą. Taip, jūsų telefonas yra pasi
ruošęs sujungti šeiniu daugeliu būdų .... ir Už ne- ." 
paprastai mažą kainą. Tik pasitikrinkit tolimo pa- . 
sikalbėjimo kainas jūsų telefono knygos viršelio 
vidurinėj pusėj.
Jums, kaip ir kitiems, patiks naudotis šiuo popu
liariu patarnavimu. (Nuo karo pabaigos tolimo 
pasikalbėjimo, šaukimų skaičius pakilo 80%). To- ■ 
dėl mes taip smarkiai plačiam ir gerinam tolimo 
pasikalbėjimo įrengimus. Kai tik jprasit."šaukti 
tolimą pasikalbėjimą, mes esame tikri, kad , jūs , 
sutiksit, kad'jūsų telefonas yra "kaip' vienas iš 
šeimos nariu.”,; ,- ' , " . < ■

Geriausias įmanomas telefono *
■vpatarnavimas už žemiausią kainą! •

TELEPHONE COMPANY
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K. S. KARPIUS

1909 metais atvykęs j Ameri
ką, radau čia lietuvių tarpe to
kią atkaklią kovą su socialistais, 
užsimojusiais lietuvius pasi
jungti, kaip tremtiniai atvykę 
rado 1949 metais komunistus 
visu įkarščiu dirbančius paver
gimo darbą.

Mano manymu, kol dar yra 
gyvų ano laiko rašto žmonių, 
kurie matė 1905 metų Lietuvoje 
revoliucionierius daužant mono
polių langus, kad išverstų carą, 
būtų gerai, kad parašytų tikrą, 
savo akim matytą liudijimų, at
skirti tikrus lietuvius patriotus, 
tada kovojusius dėl Lietuvos pri
kėlimo, nuo tų internacionalistų- 
revoliucionierių, vėliau tapusių 
komunistais. _

Ta kova tarp-raudonųjų-socia- 
listų ir lietuviškai susipratusio 
elemento Amerikos išeivijoje 
ėjo nuo laiko, kad čia sugūžė
jo tie įvairūs revoliucionieriai, 
iki pat išvakarių, kada 1917 m., 
caro valdžią išvertus ir komu
nistams jų pagrobus, mūsų so
cialistai kitą rytą pavirto ko
munistais. Socialistų Sąjungoje 
tada liko apie 20 asmenų, tebe
norėjusių laikytis savo senos 
programos.

Tas parodo,.kad jų vadai ne
buvo tokie patriotai, kovoję Lie
tuvoje 1905 metų revoliucijoje 
už tautos reikalus, kaip skelbė
si.

Amerikon buvo atvykę daug^0-!^ 
ir tikrų kovotojų, jų tarpe ne
mažai rašto žmonių, kuriems 
Lietuvoje buvo pavojinga būti. 
Ir jie čia tęsė tautinį darbą, 
griežtoje socialistams opozicijo
je. Socialistai revoliucionieriai 
čia steigė savo laikraščius, to
kiais vardais kaip Keleivis (1905 
metais), Kova (1906 m., sustojo 
valdžios persekiojamas dėl ko
munistinės agitacijos, 1918 m. 
pradžioje), Pirmyn (1907 m., 
trumpai ėjęs), Laisvė (1911 
m.), Naujienos (1915), Vilnis 
(Kovos įpėdinis), ir Tiesa. Lais
vė, Vilnis ir Tiesa tapo jų or
ganais.

.laikraščių spaustuvės, ir dauge
lyje kolonijų buvo įsikūrę šiaip 
lietuvių spaustuvių, kurioš leido 
tam tikro turinio knygeles,- iš 
kurių tada galėjo padaryti biz
nį.

Baigiant noriu pasakyti kelis 
žodžibs apie rašto žmones bend
rai. Nors sakiau, ir knygoms ra
šyti, ir laikraščiams redaguoti, 
ir jiems bendradarbių buvo pa
kankamai, tačiau mūsų senojo
je išeivijoje nepasireiškė nė vie
nas poetas, kuris prilygtų Mai
roniui, ar rašytojas artimas 
Vaižgantui, Smetonai ir kitiems 
Lietuvoje veikusiems ir sulau
kusiems Lietuvos nepriklauso
mybės. Matomai, patys geriau
sieji liko dirbti Lietuvoje, ar 
arti Lietuvos, kur jie buvo rei
kalingesni, kur jie galėjo dirbti 
ir visą kitą darbą, surištų su 
mūsų tautos kėlimu, lietuvių 
švietimu ir nepriklausomam gy
venimui paruošimu

Poetų turėjome-daugokai, bet 
plačiau pasireiškusių nebuvo. 
Minėtini Karolis Vairas-Rač- 
kauskas, Kleopas Jurgelionis, 
Nadas Rastenis, Jonas Smels- 
torius, Urbonavičius-Kmitas ir 
kt.

. Dailiosios literatūros srityje 
reiškėsi Pranas Bajoras, buvęs 
taip pat Tėvynės redaktorium; 
vaistininkas Antanas Tulys, re
dagavęs Sandara, žurnalų Ar-

šio šimtmečio pradžioje, ku
riame įeina ir 1 Pasaulinis karas 
ir lietuvių kovos dėl Lietuvos 
nepriklausomybės, ats i r a d u s 
Amerikoje ir patriotiniams pa
bėgėliams, buvo įsteigta eilė 
laikraščių, kurių dalis iki šių 
dienų išsilaikė. Tie yra: Ame
rikos Lietuvis (1907 m.), Darbi
ninkas (1915 m.), Dirva (1915 
m., kurią nuo 1918 metų teko 
man redaguoti), Draugas (1909 
m., ir 1916 metais perkeltas iš 
Penneylvanijos j Chicagą), Gar
sas (1917, LRKSA organas), 
Margutis (komp. Vanagaičio 
muzikos ir juokų žurnalas, 1928 
m.), Moterų Dirva (kat. moterų 
organas, 1916, mėnesinis), San
dara (bUv. Viltis, A.L.T. San
daros organas). Tėvynė (SLA 
organas, iš pereito šimtmečio, 
1896, bet ne ištisai ėjusi), Vy- 
lis, (1922. katalikiško jaunimo 
mėnesinis organas).

Buvo bandyta leisti eilę žur- 
lų. satyros laikraštėlių, kurių 

vardų nėra ko minėti, bet jiems 
Išsilaikyti nebuvo lemta.

Tas parodo, kad turėjom pa
kankamai rašto žmonių ir pa
stoviems laikraščiams išlaikyti 
ir žurnalams bei šiaip-šmulkiems 
leidiniams leisti. Ir tas viskas 
buvo labai reikalinga, -norint at
remti socialistinę, paskiau ko
munistine įtaką ir visišką seno- 
so.s lietuvių išeivių kartos su- 
klaidinimą.

Pirmojo ‘'pasaulinio karo lai- 
'kotarpyje jr tuoj po to besistei
giu mūsų laikraščiai jau pasi 

■ naudojo visuomenės pinigais, 
bendrovių pavidale, kai pirmiau 
laikraščių . steigėjai ir leidėjai 
buvo privatūs asmenys.

Ikį I pasaulinio karo knygų 
leidėjų skaičius pašoko, ir kny, 
gų leidimas ėjo kaip iš gausybės 
rago. Knygas . leido veik visų

A. PADEGIMAS

Lietuvos Sūnų Benas
Įsteigtas 1916 m. vasario 22 

d. šis orkestras susitvėrė iš ne
skaitlingo būrio.jaunų vyrų. Mu
zikoje greit prasjlavino ir daug 
kur patarnavo. Bet jis neturėjo 
laimės pakilti į didesnį narių 
skaičių.

Pagyvenęs kelis'metus nusto
jo pūtęs savo instrumentus. 
Toks pat likimas ištiko, kaip ir 
pirmąjį didelį orkestrą. Taip pat, 
ir visas kitas draugijas.

Dramos srityje, istorinius vei
kalus rašė Nagornauskas; liau
dies dramas Br. Vargšas, ir bu
vo keletas kitų šį tą rašiusių.

Kadangi tarp spaudos atgavi
mo ir 1 pasaulinio karo buvo tik 
10 metų laikotarpis, gal tas ka
ras ir buvo priežastimi sulai
kymo Amerikos lietuvių įsisiū
bavimo plėsti-vystytis rašto sri
tyje, nes su 1914 metais Ame
rikos lietuviams pradėjus įsi
jungti į darbą atgauti Lietuvai 
nepriklausomybę, net gabesniųjų 
rašto žmonių mintys buvo nu
kreiptos į politinę veiklą ir net 
į biznį. Tas biznis buvo tai stei
gimas įvairių bendrovių nepri
klausomai Lietuvai ekonominiai 
sustiprinti.

Karo pabaiga pašaukė daugelį 
mūsų rašto žmonių atgal į Liė- 

tikslams, o 
mokykloms, 
sustojo, su 
ir, lyg liki-

ne rašto 
politikai, 
leidimas 

išimtimis,

tuvą, ir 
bizniams,

Knygų 
mažomis
mo lėmimu, I pasaulinio karo 
eigoje ir po karo lietuviškų kny
gų leidimas liko Dirvos redak
cijai, kompeticijoje su. komunis
tais, kurie leido-skleidė savo 
propagandinę literatūrą visu 
įkaitimu. •=

Man pačiam teko ir daugelį 
knygų rašyti.. Dirva iš viso iš
leido, pradedant karo pabaiga, 
apie 60 skirtingais pavadinimais 
knygų. Iš jų apie 30 buvo mano 
rašytos, daugiausia patriotinė
mis istorinėmis temomis.

Tautos Fondo 22-ras Skyrius
Jis buvo įkurtas ne teikti pa

šalpas savo nariams, ne jų ap
draudimui, Jis buvo įkurtas 
rinkti aukas ir teikti pagalbą 
badaujantiems broliams Lietu
voje, kuriuos Europos karas pa
liko be namų, be duonps kąsnio 
ir be prieglaudos.

■ , Mes visi žinojome, kad užsi
degus Europos karui, pirmos 

. vokiečių kanuolės buvo atsuktos 

. į Lietuvą, nors taikomos rusui.
• Ir 'pirmiausia praliejo griauti 
, Lietuvą, naikinti jos turtą, gė-
• rybes ir žriiones versti elgeto-
• mis.

Kada žinios pasiekė Ameriką 
apie prasidėjusį karą Europoje, 
lietuviai amerikiečiai žinojo koks 
likimas laukia Lietuvos gyven
tojų. Tos liūdnos žinios, užga- 
vusios prakilnesnių lietuvių šir
dis, pagimdė mintį, kad reikia 
rinkti aukas ir jomis šelpti savo 
brolius Lietuvoje.

Ir štai 1914 m. rugsėjo 20 d., 
laike Politinio Seimo Chicagoje,. 
tampa įkurta nauja organizaci
ja, vardu Tautos Fondas, kuris 
pasiėmė rinkti aųkąs nuo karo 
nukentėjusioms šelpti") Lietuvo
je.

Juozas Urbšaitis, dalyvavęs 
Politiniam Seime,, kaip atstovas 
nuo Lietuvos Sūnų Kareivių šv. 
Kazimiero Draugystės, ir grįžęs 
j Clevelandą pasitarė su veikles
niais žmonėmis ragindamas 
įkurti Tautos Fondo skyrių. Ir 
1914 metais spalio 26 d. buvo su
šauktas susirinkimas ir įkurtas 
Tautos Fondo 22 skyrius. Tame 
susirinkime buvo išrinkta ir val
dyba. Visi, kiek buvo, tame su
sirinkime, paaukojo po penkis 
dolerius, o kun. Juozas Halabur- 
da visą šimtinę. Kada iš Tautos 
Fondo centro b^ivo gauti tam tik
ri aukoms rinkti lapai, tada nu
tarė, kad reikia pradėti aukas 
rinkti vaikščiojant po namus.

Visas miestas buyo padalytas 
į keletą skyrių ir pasiskirstę 
rinkėjai vakarais vaikščiojo po 
namus -prašydami aukų badau
jantiems lietuviams. Sunkus tai 
buvo darbas žiemos ' vakarais 
landžioti po namus ir jieškofi 
lietuvių. Ir kiek reikėjo pa
kelti nemalonumų. Būdavo, 
suradęs lietuvių šeimos na
mą eini tikėdamas gauti ke-

lis centus, bet vietoje kelių 
centų gauni koliojimą, išjuoki
mų, nepasitikėjimą. Bet ne su 
visais taip buvo. Atsirado ir to
kių, kurie užjautė savo brolį ne
laimėje.

Tas vaikščiojimas po namus, 
davė virš $300. Vėliau visos 
draugijos dar prisidėjo su savo 
aukomis. Vienos davė daugiau, 
kitos mažiau. Visokie parengi
mai, vestuvės ar krikštynos taip 
pat nepraėjo be rinkimo aukų. 
Net ir draugijų susirinkimuose 
buvo aukos renkamos. Taip įėjo 
j papratimą tas aukas rinkti, 
kad pabaigoje 1916 metų Tautos 
Fondo 22-ras skyrius Clevelan- 
de turėjo surinkęs virš $2.000,

Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sandaros 18-ta Kuopa

Ji buvo įkurta 1916 m. kovė 
18 d. Vos su šešiais nariais pra
dėjo savo gyvavimą, bet pabai
goje melų jau turėjo 72.narius. 
Apie šios kuopos gyvavimą ir 
veikimą neturiu jokių užrašų, to
dėl negaliu daug ką ir rašyti. 
Žinau tik, kad kuopa dar tebėra 
gyva.

Draugystė Didžiojo Lietuvos 
Kunigaikščio Vytauto

Ji buvo įkurta 1914 m. sausio 
d. Tai jau antpi uniformuota 

Clevelando lietuvių
7 
draugija , 
tarpe.

Bet ši draugija neturėjo lai
mės pakilti narių skaičiumi. Pa
baigoje 1916 metų turėjo vos 
45 narius. Ji turėjo net du sky
rius: pėstininkų ir raitelių. Aiš
ku, kad turint tiek-narių, nerei
kėjo juos skirstyti j du pulkus. 
Bet tada daugiausiai ėjo varžy
tines dėl vadovybės.

Šių draugijų ištjko toks pat 
likimas k-a i p ir visas kitas pir
miau susitvėrusias.

A.L.ILK. M. Sąjungos 26-ta 
kuopa

Ji buvo įkurta 1916 m. balan
džio 8 d. Apie šios kuopos vei
kimą neturiu žinių, ir negalių 
daug ką parašyti.

VISU

VADOVAS i SVEIKATĄ
Geresniam sveikatos išlaikymui nauja knyga

BŪKITE SVEIKI
kurią parašė ir išleido Dr. Steponas Biežis, Soje knygoje 
aprašoma svarbieji sveikatos išlaikymo dėsniai: kaip būti 
sveiku ir ilgai gyventi.

ši svarbi knyga privalo rastis kiekvienoje lietuvių, šei- 
, moję. Kaina tik 2 doleriai su prjsiuntimu. Tuojau užsisa? 
kykite.

Užsakymus siųskite knygos autoriui:

• ,DR. S. BIEŽIS, > ■ .
3241 XV. 60th Place, Chicago 29, III.

Telefonas: REpublic 7-7868 (12)

Rašomosios mašinėles visų ge
riausių. firmų, o jų tarpe gar
siosios' SMITHtCORONA,' bet- 
kurios kalbos raidynais, -r-' iš
simokėtinai. Naujausi nuodeliai. 
Lietuviškas raidynas ■ greta'pil
no ir nepakeisto amerikoniško. 
Kainos nuo $67.50 ir augščlau;
V. BARTKUS. Adr.: 712 Ę. 92 
SL, Cleveland 8, Ohio.'Tel.: 
1-6716.
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Draugystė Clevelando Lietuvių 
"Varpo" Choro

"Varpo” choras buvo įkurtas 
1917 m. kovo 18 d. Jis buvo glo
bojamas Amerikos Lietuvių 
Tautinės Sandaros 18-tos kuo
pos. Tai buvo vienintelis Cleve- 
lande choras, kuris susidėjo vien 
tik iš vyrų. Nors šis choras ir 
nebuvo skaitlingas nariais, bet 
turėjo gerų dainininkų. Pagyve
nęs kelis metus likvidavosi.

OHIO BELL TELEPHONE CO.

savo -rrietinėj- apyskaitoj prane
šė, kad dabar kompanija turi 
virš dviejų milionų telefonų, ir 
kad beveik 10 milionų pašauki
mų įvyksta kasdien. Dabar 86% 
gyventojų turi telefonus. Tačiau 
su tuo patogumu atsirado ir tak
sai. Per pereitus metus apie 
$33.96 taksų buvo sumokėta už 
kiekvienų telefonų.

Telefono alfabetinių ir pramo
nės sąrašų knygos jau pradeda
mos išvežioti. Prašoma prieš pa
keičiant patikrinti senas knygas, 
kad jose nepaliktų jums priklau
sančių. dokumentų.* . •

■ •

Tremtyje mažyčiai anga be 
pieno, bė mėsos/ be sviesto. Pa
dėk jietųs savo auka.

■ fc • .

M. K. ČIURLIONIO '
KŪRINIŲ Andriaus Kup

revičiaus piano-įskam- 
binimai kaštuoja, tik? 
$5.00. , ■

Siuskite pinigus:
DIEVĄ, , 
1272 E. 71 ST., 
‘Cleveland 3, O.

Dar nesulaukus 8-tos vai. va-, 
karo, vasario 28, WHK salė jau 
buvo gausiai pripildyta, čia bu
vo virš 1000 žmonių, stlsirinku- 
sių apvaikščioti Lietuvos Nepri
klausomybės 36 sukaktį su šyp
sena veide ir ašaromis akyse. 
Kada prisimeni 22 laimingus 
Lietuvos laisvės metus džiugiai 
ir maloniai pasijunti, bet prieš 
akis iškyla baisi šmėkla Lietu
vos išdavystės ir jos laisvės 
prabudimas kiekvienam išspau
džia ašarą.

Štai tarpe to tūkstančio apie 
trys ketvirtdaliai yra pabėgė
liai. Kas gali pilnai suprasti jų 
sielą, pergyventi jų nuostolius 
ir kančias. Priešas išžūdė jų 
gimines, atėmė jų namus ir tur
tą, pasiryžo juos pačius sunai
kinti. Tat apvogti, nuskriausti 
ir išguiti iš savo tėvyhės ir pri
versti dėkoti už suteiktas "ma
lones”, kurie iš dalies prisidėjo 
prie jų nelaimių, jie čia susirin
kę minėti savo tėvynės laimin
gas dienas, jos vargus ir nori 
surąsti būdus nuimti savo moti
nai svetimo budelio retežius nuo 
kaklo. Taip, čia tų dienų jautėsi 
kas tai gilaus, jautraus, švento...

Atidengus scenų pasirodė 
įspūdingas vaizdas. Čiurlionio 
ansamblis puikiai pasipuošęs lie
tuviškuose rūbuose. Sveiki, jau
ni veidai — ateitis Lietuvos — 
ir jų dirigentas, Alf. Mikulskis, 
kuris savaitėmis vargo ir vargi
no. visus ansamblio narius ilgo
mis nuolatinėms "praktikoms”, 
kartojimais ir šimtais įvairiau
sių smulkmenų, kad šis vakaras 
būtų sėkmingas, kad jis mus lie
tuvius visus sužavėtų, kad mes 
taptume jautresni ir geresni lie— 
tiiivai. Tas, kuris niekad nevei
kęs .lietuviškam gyvenime ne
galės įsivaizduoti ką reiškia su
rengti programų, kurioje daly
vauja Virš šimto choristų, artis
tų ir orkestro narių. Tai yrą 
milžiniškas darbas už kurį mes, 
Clevelando lietuviai. turime tar
ti ačiū ir A. Mikulskiui, visiems 
Ansamblio .dalyviams, Algirdui 
Braziui, KriŠtolaity.tei, Stempu- 
žienei ir visiems rengėjams.

Ypatingai daug triūso pa'dėjo 
čia. gimęs, geras lietuvis ir Cle- 
velahdo orkestro narys • Kušleir 
ka? kuris padėjo .suderinti lietuj 
viškus veikalus ir pritaikyti or
kestrui. • ■ * .' \ . ■

Scenos uždangai pakjlus čiur-

lionio ansamblis, vadovaujant 
A. Mikulskiui, kartu su simfo
niniu orkestru sugiedojo Ameri
kos ir Lietuvos himnus: Malca- 
naitė labai įspūdingai ir ryškiai 
perskaitė gubernatoriaus Lau- 
sches proklemaėijų. Buvo per
skaitytas Nepriklausomybės Pa
skelbimo Aktas (Vyšniausko).

Scena buvo paruošta labai 
skoningai dail. K. Žilinsko. Gie
dant "Nuliūdo kapai” buvo pa
dėtas gėlių vainikas. Pagaliau 
kalbėjo J. Daugėla. Jis apibūdi
no Lietuvos laisvę, kovas, var
gus ir siekius. Po jo anglų kalba 
teko man apibūdinti laisvos Lie
tuvos laimėjimus ir pristatyti 
vengrų, slavų, ukrainų, latvių ir 
kitų tautų atstovus. Pastarieji 
atstovavo pavergtas tautas, jieš- 
kančias laisvės kaip kad ir Lie
tuva.

Po perskaitymo Frances Bol- 
tonienės ir kitų sveikinimų, sekė 
muzikinė programa.

Muzikinė programa buvo iš
pildyta Metropolitan solisto Al
girdo Brazio, solisčių: Daugėlie- 
nės-Krištolaitytės, Aid. Stempu- 
žienės, Čiurlionio ansamblio, da
lyvaujant Clevelando Mažajam 
simfoniniam orkestrui, vadovau
jant dirigentui A. Mikulskiui.

Kad ir sunkoka, ir paini, Lie
tuviška rapsodija (M. Karlovicz) 
vienok buvo gražiai išpildyta. 
Ypatingai gerai pasižymėjo an
troje dalyje "Gėlės iš šieno”, V. 
Jakubėno kūrinys, buvo mums 
įdomus ir naujas, šį kūrinį su
dainavo Juzė Krištolaitytė su 
orkestru. Ji perdavė dainos dva
sių labai artistiškai ir maloniai.

Metropolitan operos solistas 
Algirdas Brazis visus sužavėjo 
jo ryškiu ir kaip varpas skambiu 
balsu, giliu jausmu ir nepapras
tu sugebėjimu, atvaizduoti dai
nos tikrą reikšmę. Jis dainavo 
"Laišviųjų dainą” kompozito
riaus V. Jakubėno. Akopipona- 
vo simfoninis orkestras. Diriga
vo A. Mikulskis;" .

Visus labai sužavėjo įspūdin
gas ištraukos iš "Radvilos Per
kūno” operos A. Stempužięnės 
dainavimas, pritariant Čiurlionio 
ansambliui ir orkestrui. Aldona 
Stempužienė yra daug pažengu
si mužikpję ir galini tikėtis gra
žios jos ateities. .

Visas mišrus Čiurlionio an 
samblis puikiai sudainavo D

Andriulio "Mes su Rūtom” ir J. 
Žilevičiaus "Laisvės tėvynei nu-, 
mylėtai”, čia pasirodė suderini
mas balsų, didelis tvirtumas iš
lavintų dainininkų ir daininin
kių, ir A. Mikulskio dirigavimas. 
Jo visus judesius ir nurodymus 
ansamblis gerai sekė ir pildė. 
Tat ir pasekmės buvo žavėtinos. 
Tai ir ukrainų atstovas, pralotas 
man paskui pareiškė: ”Aš esu 
dainos mylėtojas. Tol, kol. jūs 
lietuviai taip gražiai ir jautriai 
galėsite dainuoti, jūsų šalis ne
žus”. Arba vėl vengrų atstovas 
pareiškė: ”Aš dar neesu girdė
jęs tokių liaudies dainų ir tokio 
gražaus išpildymo, kaip kad šį 
vakarų, šis vakaras paliks ma
nyje neišdildėmų atmintį".

Solistas Algirdas Brazis tie
siog apvainikavo vaidilos daina 
iš J. Karnavičiaus operos "Gra
žinos”, pritaikytos orkestrui di
rigento A. Mikulskio. Publika 
sukėlė ilgiausias oviacijas ir vi
sur pasijuto didelis susijaudini
mas. Pačio ansamblio gilus ir. 
jausmingas ąkomponavimas kar
tu su orkestru ir geru dirigavi
mu šį veikalų padarė tikrai la
bai įspūdingų.

Kantata S. Šimkaus ”Atsi-.. 
sveikinimas su tėvynę” atliktas 
visų trijų artistų, mišraus Čiur
lionio ansamblio, orkestro, vado
vaujant A. Mikulskiui buvo va
karo triumfas. O užbaigta, su • 
St. Šimkaus ”Liętuviais esame 
mes gimę” buvo sudainuota su 
tokiu jausmu ir griausmingu 
triumfu, kad kiekvienas pasiju
to kokį tai šiurpulį ir išdidumo 
jausmų, kad esame lietuviai.

Tad rašant apie šio vakaro 
įspūdžius ir nuotaikų, aš kalbu 
kaip vienas iš publikos, ir vie
nas, kuris tokiuose parengimuo
se yra dalyvavęs virš 40 metų. 
Akivaizdoje mąno patyrimo ir 
atminties, šis vakaras yra vie
nas iš pavyzdingiausių ir tad 
visi dalyviai, rengėjai, vedėjai,. 
užsitarnavo didelę pagarbų. Mes . 
tik linkim, kad panašių parengi
mų būtų' dažniau, neš tai. yra" 
menas, kuriuo turime penėti tau* 
tinę dvasių ir susipratimų.
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TALIS STUDIO P1X BEVERAGE

prieinamomis kainomis.
0210 Dibble Avė., 
Cleveland 3, Ohio

Tel.: EX 1-0376

mirė nuo išsivysčiusio 
Tumor” galvos smege-

PARDUODAMAS NAMAS
• Vienos šeimos, 7 kambariu,

ovo mėn. 21 d.
Lietuvių

r

Labai maža kaina, šaukti: 
J. Gražulis, 

1317 E. 65 St.,
HE 1-1749 (11)

MM

madienį) .11:30 vai. Lietuvių sa
lėje

DIRVOS SKAITYTOJAMS
Praėjusią savaitę daugelis 

Clevelando skaitytojų laiku ne
gavo Dirvos. Mes pranešame, 
kad tai ne mūsų kaltė, nes laik
raštis buvo laiku atiduotas į pąš* 
tą. Tik daugelis pastininkų dvi 
dienas, dėl sniego, CIevelande 
iš vibo nenešiojo laikraščiu.

* Iš STUDENTŲ VEIKLOS

Pereitą sekmadienį lietuvių ir 
ukrainų studentų valdybos tu
rėjo bendrą posėdį, kuriame bu
vo aptarti ' bendri studentijos 
reikalai ir ryžtasi aktyviau 
dirbti pavergtų kraštų laisvini
mo darbą. Tuo reikalu padaryta 
ir konkrečių nutarimų, būtent, 
supažindinti amerikiečius pla
čiau su šiais kraštais per ame
rikiečių spaudą bei įvairias or
ganizacijas universitetuose. Taip 
pat reaguoti į tas spaudoje pasi
rodančias žinutes, kurios kartais 
klaidingai informuoja amerikie; 
čius apie tų kraštų padėtį.

Be to, bus stengiamasi už- 
megsti ryšius ir su kitų kraštų 
studentais, kurie turi panašių 
siekimų.

Numatoma su ukrainų stu
dentais vėl suruošti susirinki
mą, kuriame būtų diskutuojami 
bpndri reikalai.

Valdyba yra numačiusi greitu 
laiku sušaukti skyriaus narių 
susirinkimą, apie kurį nariams 
bus pranešta vėliau.

LANKĖSI 
P. J. LABANAUSKAS

Amerikos Balso redaktorius 
P. J. Labanauskas, vykdamas iš 
Kanados, buvo sustojęs CIeve
lande ir lankėsi Dirvoje.

BENDRUOMENĖS 
ŽINIOS

LIETUVIŲ SALĖS REIKALAI
Lietuvių salės direktoriai ir 

Bendruomenės atstovai turėjo 
bendrą pasitarimą, kurio metu 
buvo svarstyti naujų salės ak
cijų (šėrų) klausimai. Bendruo
menės atstovams pasiūlius, juos 
atskirai svarstyti pasižadėjo di
rektoriai ir vėliau išvadas pra
nešti Bendruomenei. Kiek mato
si iš pasitarimų bei svarstymų, 
atrodo, jog Lietuvių salės at
naujinimo reikalu sprendimo 

. greitu laiku nebus.
BESIDOMINTIEMS 

MORININKYSTE
Kaip daugelis žino, mūrininko 

darbas yra labai pelningas ir 
daug žadantis, šiuo darbu besi
domintiems' visas informacijas 
mielai suteiks: V. Unguraitis. 
1397 Giddings Rd., telef. 
1-5167.

Iš BENDRUOMENĖS 
PARENGIMŲ 

KALENDORIAUS
Bendruomenės valdyba veda 

lietuviškų parengimų kalendo
rių, kuriame įregistruojami nu
matomi parengimai. Tuo paleng- 
vinamas organizacijų darbas ir 
gali būti išvengta kelių ’ panašių 

• parengimų tuo pačiu metu. Bū
tų gera, kad visos organizacijos 
informuotų Bendruomenės val
dybą apie numatomus parengi
mus. ‘

Šiuo metu yra įregistruota ke
letas parengimų, kurie .įvyks 
greitu laikur

1. Kovo mėli. 21 d; (sėkma- 
dienj) 4 vai. po pietų Lietuvių 
salėje bus baleto-literatūros va- 

, karas. Vakarą rengia Vaidilos 
teatras.

■ 21 Kultūros Fondas balandžio 
4 d.’ (sekmadienį) Lietuvių sa
lėje 'rengia Chicagos lietuvių te- 

. atro gastroles. Bus statoma A. 
Škėmos "Vięnas ir kiti”.

3, Clevelando akademikįų 
skaučių Šatrijos Raganos drau
govė, rengia Vydūno -minėjimą, 

. kuris įvyks balandžio ii d. (sek-

SVEČIAS APIE VASARIO 16 
MINĖJIMĄ '

Grupė lietuvių, dirbančių 
grąžtų fabrike (The Cleveland 
Twi8t Drill Co. yra didžiausia 
tos rūšies įmonė pasaulyje ir 
viena iš didžiųjų įmonių CIeve
lande), pasikvietė į Vasario 16 
minėjimą bendrovės prezidentą 
Armstrong, viceprezidentą Bur- 
dett,. personalinio skyriaus ve
dėją Hansen ir stambiausio sky
riaus formaną Mesnarsic. Visi 
kviestieji atvyko į minėjimą su 
žmonomis. Svečiai buvo labai 
patenkinti. Tai jie pareiškė vi
sai eilei fabrike dirbančių lie
tuvių. Iniciatorių vardu juos 
kvietusiai Irenai Johansonaitei 
visi keturi padėkojo, o vicepre
zidentas Donald į). Burdett net 
ir laišką jai atsiuntė. Jame jis 
savo ir žmonos vardu tarp koki- 
to sako: ”Mes ilgai prisiminsime 
tą džiaugsmingą vakarą, kurį 
praleidome kaip jūsų svečiai ii 
jaučiamės didžiai pagerbti, kad 
jūs muš pakvietėte.

Minėjimas buvo labai įspūdin* 
gas, o koncertas kuo brandžiau
sias ir pagaunantis. Aš manau, 
kad choras buvo išskirtinas ir 
smarkiai pakėlė programos ver
tę-”

Poniai Burdett, pačiai daili
ninkei, tautiniai rūbai atrodę ža
vėtinai.

Atsimenant, kad šiame kraš
te didžiųjų pramonės vyrų žodis 
dažnu atveju daugiau lemia, ne
gu politikų, jų palankus nusi
teikimas mūsų ir mūsų kultūros 
atžvilgiu turėtų būti deramai 

-įvertintas. Pagirtina I. Johan- 
sonaitę, jau antrą kartą suge
bėjusi atkviesti savo įmonės va
dovybę j lietuvių meninius pasi
rodymus (pirmą kartą į Čiurlio
nio didįjį koncertą praėjusį pa- 

i vasarį).

ĄŽUOLŲ OKTETAS 
gegužės mėn. 9 d. koncertuoja 
Clevelando Lietuvių salėje. Be 
okteto koncerte dalyvauja Chi
cagos lietuvių menininkai. Pro
gramoje: solo, duetai, operų iš
traukos ir t.t. Koncertą ruošia 
Clevelando jūrų skautai.

SIUNČIA SYEIKINIMUS 
. Karpiai ir Salasevičiai, 
siems clevelandiečiams siunčia 
geriausius sveikinimus iš Texas.

vi-

VAIDILOS VEIKLA
Clevelando Lietuvių Teatras 

"VAIDILA” balandžio mėn. 25 
d. stato K. Inčiūros 4 v. dramą 
"Vincas Kudirka”. Dalyvauja 
svečias aktorius H. Kačinskas — 
Vinco Kudirkos vaidmenyje.

*

Teatro "VAIDILOS” baleto 
studija, pradedanti naująjį se
mestrą nuo š: m. balandžio mėn. 
1 d. priima naujus mokinius-es. 
Registruotis pas teatro adminis
tratorių.

STUDENTŲ SUSIRINKIMAS
Clevelando ■ lietuvių studentų 

valdyba kovo mėn. 14 d. (sek
madienį) 3 vai. po pietų V. 
Juodvalkio bute (1355 E. 931d 
St.) šaukia skyriaus narių su
sirinkimą. Susirinkimo metu bus 
diskutuojami lietuvių studehti- 
jos bei jos veikimo klausimai, 
numatomi darbai, o po to seks 
meninė programėlė.

Visi nariai prašomi būtinai 
dalyvauti, o taip pat ir norin
tieji įstoti nariais dar neužsire
gistravę studentai.

TALKA SKAUTĖMS
Kovo 12-31 dienomis ruošiama 

rinkliava nupirkti, ir paruošti 
stovyklaviečių Clevelando skau
tėms. Dabar skaučių mieste yra 
15.822, • bet stovyklaviečių nėra 
daugiau kaip prieš 15 metų, ka
da skaučių buvo tik 3.626.

$75.000 yra suaukota miesto 
įmonių, bet dar reikia $200.000.

• KUO MIRĖ 
ALDONA WILKELIS-VIRBY

Mus prašo pranešti, kad skro
dimo ir tyrinėjimo konstatuota, 
kad* ji 
"Brain 
nyse.

Pradėki t su maža suma . , • bet pradekit dabar!

PARDUODAMAS 1952 M. 
PACKARD AUTOMOBILIS
Geram stovyje, šaukti ,po 5 

vai. vakaro:
YE 2-1631

PARDUODĄmAS pianinas

T A U P Y K I T

SUPERIOR SAVINGS,
ir gaukite pilnai:

pelną: dabartines palūkanas 2'/z% 
saugumą: apdrausta iki $10.000 

patogumą: atidara šeštadienį iki 12:00 po pietų 
atidara penktadienį 9:30 iki 2:30 ir 4:30 iki 6:00 

(Uždaryta visą dieną trečiadienį)
„ _ pirmadienį, antradienį, ketvirtadienį 9:30 iki 

PASKOLOS JŪSŲ PERKAMIEMS ĄR STATOMIS 
NAMAMS

CLEVELANDO LIETUVIŲ 
TEATRAS "VAIDILA” 

rengia 
BALETO-LITERATŪROS 

VAKARĄ 
1 6

salėje 
ogramoje:
Jaunosios "Vaidilos” teatro 
baleto studijos mokinės, da
lyvaujant Ballet Russe šo
kėjams GERALDINE SO- 
TAK ir EDVVARD E. HAR- 
R1S.
Literatūrinėj programoj da
lyvauja "VAIDILOS” teat
ro aktoriai.

Literatūrinę programą paruošė 
Dr. M. Žilinskienė ir 
A. Augustinavičienė.

Kostiumai ir dekoracijos 
akt. PETRO MAŽELIO 
Programą sudarė ir jai vado
vauja — "VAIDILOS" teatro 

meno vadovas 
akt. PETRAS MAŽELIS! 

Biletus galima įsigyti: 
"Dirvoje”, Spaudos Kioske ir 

pas p. A. Paškonį telef.: 
SW 1-5297.

Visus kviečiame pamatyti šį pir
mąjį "VAIDILOS” teatro ren
giamą baleto-literatūros vakarą.

PADĖKA
Labai širdingai ačiū visiems,} 

kurie malonėjo Atsilankyti į Al-Į 
flonnn Sn»^vmni'a • nS rvnncioi • 
siųstas "Simpaty carts”, užuo- EX j_1927 Geras pirkinys. 
jautas mums šiame tragiškame ----------------- ----------------
atsisveikinime. ■

širdingai ačiū visie- 
sų prisiuntimą j.ėl' 
bai ir prisimiid . 
Bendleriui už gra 
sakant paskutinį . .

Ačiū grabnešiurns i 
palydovams, kurių nei. 
rys palydėjo j kapus.

THE SUPERIOR SAVINGS 
AND LOAN ASS’N. 

6712 Superior Avė. HE

Cleveland, Ohio■
Visu metu

ORO VĖDINIMAS 
ŠALDO vasarą — ŠILDO žiemą 

Aplankykit savo kaimynistės Moncrief pardavėjų

d. 7 
baž-
St.,E. 18 

Valdemaro 
Dr. Janio 
koncertas.

IŠNUOMOJAMI KAMBARIAI
Du kambariai ir virtuvė. Gali 

būti du ar vienas asmenys.
Telef.: PO 1-8120

SUSILAUKĖ DUKTERS
Irena ir Albertas Sušinskai 

vasario mėn. 28 d. susilaukė 
dukters Danutės-Marijos.

LATVIŲ SOLISTŲ 
KONCERTAS 

šeštadienį, kovo mėn. 13 
vai. 30 min. vak. Baptistų 
nyčios salėje, 1926 
įvyks latvių solistų 
Šalna (tenoras) ir 
Klavinš (baritonas)
Bus išpildyti latvių ir pasaulinių 
kompozitorių kūriniai. Akompo- 
nuos pianistas Valdis Treimanis.

Valdemars Šalna yra vienas 
žymesnių jaunųjų latvių tenorų, 
dainavęs ’ Chicagoje Lietuvių 

11 Auditorijoje, o Dr. Janis Kla- 
E*'* vinš clevelandiečiams Girdėtasvinš clevelandiečiams girdėtas 

prieš porą metų minint "Birželio 
14” ir šiais metais Latvių-Lietu
vių Vienybės surengtame Lie
tuvos Nepriklausomybės minėji
me.

Kviečiama lietuvių publika 
skaitlingai dalyvauti. Įėjimas 
$1,50, moksleiviams $0.75 su 
programomis. Programos gau
namos "Dirvoje” ir prie įėjimo.

Vyt. K.

1
M. Klubo narėms už’ pat.ėjimą 
kapinėse ant karsto su liūdesio 
ženklais, baltais ir juodais kas
pinais, baltą gėlę.

Širdingai ačiū visiems, kurie E ą 
kuom nors patarnavo ir užjautė 
paskutiniam atsisveikinime mū
sų duondavės Aldonos \Vilkelis- 
VVirby. "

Marčia ir Myra — dukterys, 
Jennette Ziviia — sesuo, 
ir tėvas A. Jankauskas.

NAMŲ IR ŪKIŲ PIRKIMO 
PARDAVIMO ĮSTAIGA
Visi, kurie turite parduoti na

cius ir ūkius ar norite pirkti, 
pirmiausia pasiteiraukit mūsų 
įstaigoje. „

ĮVADE PARK REALTY 
7032 Wade I^ark Avė., 

Telef.: HE 2-2922
Sav. A. Kazakevičius,

J. C I .J U N S K A S . 
I K R O D I N I N K A S

Taiso ir parduoda laikrodžius, 
apyrankes ir kitas brangenybes. 
Sąžiningas ir garantuotas dar
bas

I. J. SAMAS, JEWELER
Šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai

Laikrodžių taisymas. Brangenybės. Įvairus dovanų 
pasirinkimas.

7007 Superior Avė Greta Ez.ella Theatre
Telef.-. E N I-396!>. Bute: \VA 1-2351

LIETUVIŲ KLUBO SVETAINE 
m SALĖ

dabar jūsų kaimvnistėj 
7106 Superior Avė.

Tel. HE 2-0144
Bet kuriuo laiku, bet kokios 
rūšies foto patarvimas Jums, 

douernūa portretai, vestuvių, 
•kilmių, vaikų ir kitos nuo-
* suuos. r

FOTOGRAFIJOS MEISTERIS

SAVSNGS

WE WELCOME YOUR SAVINGS
j roiui duomi msnjuta

SPECIALI PROGA!
PARDUODAMAS DIDELIS NAMAS

4 šeimų, 6 kambarių kiekvienas, E. 93 ir Superior Avė. . 
rajone. Prašoma $22.000; Tuojau įmokėti $7-8000. Savi
ninkas finansuoja.

šaukti ir kitais panašiais reikalais:
JAMES & LEMON REALTY

EV 1-7212 SK 1-8658

it v
LEIMON’SCAFE

VISŲ LIETUVIŲ SUSITIKIMO VIETA
, ■ i . • . • • ■ » . u. . .

•; . Alus. Yynas. Degtinė. Konjakai. Kiti gėrimai
Į vairūs, valgiai, šeštadienių vakarais šokiai griežiant

i " •<■-. ■

. ’ geram orkestrui
731 E. 185 ST. KE 1-9737“

45 rūšių alaus — visokį gaivi
nantieji gėrimai, 

vynas ir šampanas 
(prancūziškas)

6835 SUPERIOR A\
Klubo ir sales \.idi-. . l.vic Clevelando

lietuvius įstoti j Lietuvių Kiniją ir nuolat lankytis svetai
nėje. Penktadieniais specialūs parengimai.

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

SUOPIS FURNITURE

Europinių žurnalų ir filmų 
Žvaigždžių fotogrufaa, dabar 
CLEVELANDE.

Parengiama vestuvėms, baliams, 
pobūviams. Nemokamas prista
tymas dieną ir naktį. Atdara t 

trečiadieniais iki 1 vai.
6903 Superior Avė. EX 1-3311

Šios trys krautuvės duoda ir keičia Eagle Stamps

Mūsų prekybinė garbė paremta 40 metų praktika 
parenkant medžiagų rūšits ir už jas garantuojant.

Mes nelaikom antros rūšies medžiagų, o jų kainos 
žemesnės negu bet kurioj kitoj krautuvėj.

WOLFS FABRICS
7012 Superior Avė. EN 1-3764

Viskas papiginta 25'1 iki 50G už sukneles, megztinius,
r

bliuskas, marškinius.

NEPAPRASTA PROGA IR KOKYBĖ!

EZELLA
7011 Superior /

DV1GL D

VYR 
AR 

PAMĖGINK I c
išl. .-)i.

Puikus Vcl

r

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

ŽEMOS KAINOS — MALONUS PATARNAVIMAS

6921 Wade Park EX 1-0911
Patogi vieta apsipirkti lietuviąms naujakuriams 

lietuviškoje krautuvėje

Pilnai padengta apdrauda UTah 1-4515.

WM. DEBBS PAINTING CO
WM. DEBESIS

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

P J KEKS1S
609 Sodely for Savinas Bidg.—Cleveland, Ohio

OFISO TELEF.: MAin 1-1773. REZIDENCIJA: PEN1NSULA 2521

Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesūiuoee, kreip
kitės j mar.e, gausia pigią kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai- 

• uu&e apiirauiius-iiisurafiue rcikuljose.
Sutaisuu paskola* pirmo moigečio. Patarnavimas ir išpildymai 

za rantuojama. Kreipkitės i mane telefonu arba asmeniškai.
<'ii

BRESS SHOP
nue EX 1-8653

■ •; KAS ANTRADIENĮ

.ESKAUDA KOJŲ? 
RA NEPATOGUS? 
S U P PORT minkštus, 

,.i. '-azinius batus 
inių batų pasirinkimas

Moterims ir vaikams
, DVIGUBAI-ŽENKLŲ A N T R A D I E N I A 1 S

JAMES SHOE STORE
7041 Superior Avė,

SUMUŠTINIAI. GĖRIMAI, SODA.

MA R N E L L ’ S
7023 Superior Ąvenue
Saldainiai, Riešutai, ,I’opkornai~ 

čia susitikit savo draugus po pamaldų 
Geriausia kava mieste

Pilnas laidotuvių patarnavimas
—HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS—

6202 SUPERIOR AVĖ.
n ‘

HEnderson 1-9292

>. Ali Ou
FUNERAL KOME -

Vėsinamas oras Jūsų patogumui

»’ Della E. Jakulis & M’illiaih J. Jaltubs
Licėnsijuoti laidotuvių direktoriai ir "balsaifiūdtojąi

■ * ■ ‘ 1 ’ » i , v

25 metai ’ simpatiųgo 1 ir rinito patarnavimo ' 
6621 Edna Avenue ENdicott l-17tt

7. A

’ š • *
J •

1 •u
A ' ■

KVAg.:-- -: ' ■ L •. . ■ . ' ' - v' ' • .
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THE FIELD

Redakcijos ir administracijos adresas — DIRVA, 1272 East 71 St., Cleveland 3, Ohio. — Telefonas: HEnderson 
1-6344. Redaktorius Balys GAIDŽIO NAS (buto telefonas: (jArfield 1-7406).

JONAS MIŠKINISSvetima aplinka, svetima mo
kykla, svetima spauda, lietuvių 
jaunimui daro nepaprastai žy
mios įtakos. Jaunieji lanko sve
timas mokyklas, bendrauja su 
to paties amžiaus svetima kalbaj.se buvę "ura patriotai”, iš dide

lio rašto išėjo iš krašto. Mo
kėti svetimą kalbą yra turtas, 
tačiau tą turtą vaikai svetur 
įsigija be tėvų rūpesčio.

Bet kokį pateisinimą galima 
surasti tėvų nesupratimui, kaip 
reikia vaikus saugoti, kad jie 
nepamestų savo tėvų gimtosios 
kalbos? Gal jie jau apsisprendė 
į savo gimtąjį kraštą daugiau 
nebegrįžti su viltimi, kad svetur 
geriau gyventi. Tai ar dėlto sa
ve ir savo vaikus jau reikia iš
braukti iš savo tautos sąrašo?

Kai kurie tėvai savo vaikus 
siunčia į šeštadieninę mokyklą, 
tik tam, kad jo kaimyno bei pa
žįstamo vaikai lanko. Kitaip ta
riant, dėl kitų akių. Tokių tėvu 
vaikai nenormaliai mokyklą lan. 
ko ir nenoriai mokosi. Pavyz
džiui, bedirbant šeštadieninėj 
mokykloj, kaip tik teko su to
kiais susidurti. Patariau moki
niams įsigyti naujai išleistąjį 
vadovėlį. Tačiau keletas mano 
raginimų neišpildė. Paklausti 
taip atsakė: "Tėvelis neduoda 
pinigų”, arba ”Man tėvelis iš
rašė 'Eglutę ir daugiau pinigų 
knygoms pirkti neduoda” ir t.t.

anglų kalbos nusimanymą. Ten
ka tik pažymėti, kad tie kadai-

kalbančiais vaikais. Tai tokie 
kasdieninio gyvenimo reiškiniai 
labai neigiamai veikia, tolinda
mi. lietuvių vaikus nuo visko 
kas yra lietuviška.

Todėl stebini tuos mažuosius 
lietuviukus, ima baimė, kad jie 
gali greit atšalti tam kraštui, 
kurio grožį apdainuoti stigo žo
džių daug pasaulio mačiusiems 
Lietuvos žymiesiems poetams. 
Mūsų jaunieji per jauni neteko 
to gimtojo krašto, mažieji — 
jau svietui' gimė. Ir vieni ir kiti 
jo nepažinę, su juo nesusigyve
nę. Jie auga ir bręsta svetiniuo
se kraštuose, svetimose nuotai
kose ir prie svetimų ir neįprastų 
papročių. Svetur augdami jie 
taps nuo Lietuvoje augančio 
jaunimo dar skirtingesni, negu 
gimusieji jaunoji lietuvių karta 
nito atvykusiųjų iš tremties.
. Daugelis pastebi, kad dar ne
seniai į JAV atvykęs1 jaunimas 
ir mažieji jau pradeda atšalti, 
nutautėti. Kuo pateisinti šį grei
tą savęs pametimą? šiai prie
žasčiai yra daug aiškinimosi. 
Tačiau atvirai kalbant, reikėjų 
pasakyti, kad tokie reiškiniai 
liudija apie nekritiškūmd?' VyS-| Vienok turime žinoti, kad to- 
kupo Brizgiu žodžiais tariant: 
"Yla dvasioje kažkokia kiauru- 
ma, per kurią labai greit išbyra 
įgimtos ar įsigytos vertybės. 
Reikia manyti, kad to reiškinio 
priežastis yra dvasinio ir patrio
tinio auklėjimo paviršutinišku
mas”.

Tėvanis esant nuolat užim
tiems darbu, vaikai nedaug turit 
progų su savo tėvais pasikalbėti 
gimtąja kalba. Nors vaikams tu
rime du leidžiamus laikraštėlius: 
"Tėviškėlę” ir "Eglutę", bet iš 
spaudos matyti, kad šie laikraš
tėliai neturi lauktino pasiseki
mo. Atrodo, kad daugelis tėvų 
dar vis neįvertina tos žalos, ku-1 
ries pasėkoje jų vaikui nejučio-j 
mis tolinami nuo savo tautos 
kamieno.

Tiesa, turime pagelbinių — 
šeštadieninių, bei sekmadieninių 
mokyklų, Amerikoje, Anglijoje. 
Kanadoje, Australijoje ir kitur. 
Bei ar visi lietuviukai tas mo
kyklas lanko? Daugelis lietuvių 
neleidžia savo vaikų į tas mo
kyklas ir' savo kalbos šeimoj 
taip pat tinkamai nemoko. Kai 
kurie sakosi, norį savo vaikus

kiose sąlygose gyvenančių lietu
vių vaikai turėtų būti nuolat 
lietuviškoj dvasioj auklėjami ne 
tik lietuviškoj mokykloj, bet ir 
šeimoje. Jeigu tėvai, ir neturėtų 
pasiruošimo mokymo darbui, tai 
reikėtų surasti laiko savo gim
tajai kalbai palaikyti su vaikais. 
Jei gyvais žodžiais bus kalbama 
vaikams apie savąjį kraštą, gim" 
tąją kalbą ir papročius, tai jau 
bus daug-padaryta. Svarbiausia, 
kad augantis jaunimas būtų iš
mokytas lietuviškai kalbėti ir 
galvoti, kad jis suaugęs nesigė
dytų save laikyti lietuviu. Čia 
tėvams gali ateiti talkon lietu
viška knyga. Svarbu, kad au
gantis jaunimas įprastų ir mėg
ta skaityti lietuviškas knygas.

Tiesa, išeivijoje nėra tos užu- 
vėjos, tos aplinkos, srovenančios 
lietuviškos šilumos, kokia . buvo 
juntama gimtajame krašte — 
Lietuvoje. Todėl tėvų budėjimas 
lietuvybės ugdyme yra labai ak
tualus ir galima teigti, jog bū- 
simon Lietuvon grįš tiek lietu
viškų atžalų, kiek bus susipratu
sių tėvų.

Lietuvybės išlaikymas tiek se-
apsaugoti, kad jie nesugadintų nųjų, tiek naujų ateivių priau- 
anglų kalbos akcento — grynu- gančioje kartoje yra likiminis 
mo. čia ne vieta (aiškinti apie klausimas, šio klausimo spren-

dimo atidėliojimas neša nepa
prastą žalą. Jeigu tinkamai ne- 
sirūpinsim jaunimo švietimu, 
mes nė nepajusim kai jis atskils 
nuo lietuvių tautos kamieno. O 
po keliasdešimts metų neturėsi
me nei lietuviškų parapijų, nei 
Organizacijų, nei lietuviškos 
spaudos bei knygų.

ANTRASISIS BALFo 
PRANEŠIMAS 
MIGRACIJOS.
REIKALAIS

Kaip numatoma artimoje atei
ty turi prasidėti tremtinių vy
kimas iš Europos į Ameriką pa
gal naująjį imigracijos įstatymą 
"Refugee- Relief Act of 1953”. 
Norintiems atvykti j šią šalį jau 
pradedama' sudarinėti reikalingi 
dokumentai. BALFas jau yra 
per spaudą paskelbęs, kokie do
kumentai reikalinga parūpinti 
tiems, kurie nori, kad atvyks
tančio tremtinio byla būtų vyk
doma betarpiai per Valstybės 
Departamentą.

Bet kaip pirmosios tremtinių 
migracijos metu, taip ir dabar 
Valstybės Departamentas leido 
kai kurioms Amerikos šalpos or
ganizacijom, galinčiom pakelti 
turtinę atsakomybę, dalyvauti 
migracijos vykdyme ir teikti 
savo patarnavimus. Tom orga
nizacijom suteikta teisė migra
cijos dokumentų sudarymui var
toti savo formos blankas.

šiuo patarnavimu šalpos or
ganizacijos prisiima dalį atsa
komybės, kuri- migracijos įsta
tymo yra uždėta tremtinio kvie
tėjui — sponsoriui. Tuo būdu 
kvietėjas gauna kai kurių pa
lengvinimų. Sponsorius, pavedęs 
atvykstančio migracijos bylą 
vykdyti kuriai nors šalpos orga
nizacijai teturi parūpinti tiktai 
darbo įstaigos — U. S. Empoy- 
ment Service. — pažymėjimą, 
jog atvykusiam nebus kliūčių 
numatytam darbui .gauti. Visų 
kitų dokumentų patiekimas kvie
tėjus! atkrinta.

BALFas savo vardu garantijų 
blankų neturi, bet jis artimai 
bendradarbiauja su visomis di
džiosiomis Amerikos šalpos or
ganizacijoms ir tarpininkaus 
tiems, kurie nori, kad kviečia
mojo tremtinio reikalingi doku
mentai būtų sudaromi per-bet 
kurią nors šalpos -organizaciją, 
pavyzdžiui: VVar Relief Service 
— National Catholic VVelfare 
Conference (NCWC), Cchurch 
World Service (CWS), National 
Lutheran Council (NLC), In-

.J. .1. BACHUNAS, Tabor Farm

*

GEGUŽIS IR BIEŽIS
Praktiškieji žmones .

Amerikos lietuvių'didžioji or-l sišventėliais pripažinti
Ci'" t ;..c,I Dr. Steponą Biežį ir Stasį Ge

gužį. Mant atrodo, kad SLA na
riai labai praktiškai pasielgtų 
Dr. Biežį išrinkdami SLA dakta
ru kvotėju, kuriose pareigose jis 
ir dabar yrą. Kiek daktarų kvo
tėjų SLA yra turėjęs, nė vienas 
neparodė savo organizacijai tiek 
energijos ir tiek veiklumo, kiek 
Dr. Biežis. Jis yra populiarus 
savo profesijoj, lygiai tarp lie
tuvių, lygiai tarp kitataučių, 
turi gerą vardą medikų ir chi
rurgų organizacijose, yra oficia
liu daktaru Chicagos apygardos 
sanitarų taryboje, ir atsižymė
jęs lietuvių tautinėje veikloje, 
kurioje veik visuomet randa 
progą ir SLA naudai tarti šiltą 
žodį. Todėl prašau SLA narius 
Dr. St. Biežį rinkti daktaru 
kvotėju naujam terminui.

Stasys Gegužis labai populia
rus ir SLA organizacijai tinka
mas žmogus kasininko parei
goms, prityręs veikėjas per dau
gelį metų, lietuviams plačiai ži
nomas, nes nedaug kur be jo 
dalyvavimo apseita. Per daugelį 
metų jis veikė kitataučių orga
nizacijose ir darbininkų unijo
se, kur įgijo daug praktikos. 
Dabar turi daug laiko rūpintis 
lietuvių reikalais. Lietuvių sei
muose jis pasižymėjo pirminin
kavimu ir-sugebėjimu išlaikyti 
reikalingą įtaką ir tvarką, di
džiuose sukirtinimuose nepalei
džiant tvarkos. Gerai pamenu 
vieną didelį susirinkimą, kada 
išrinktas .pirmininkas negalėjo 
tvarkos palaikyti, tada pasikvie
tė Gegužį ir jis mokėjo seimą 
sutvarkyti.

Per kelioliką metų Gegužis 
buvo SLA centro pirmininku, o 
kada staigiai mirė (1926 m.) 
centro -iždininkas Paukštis, 
pirm. Gegužis" rūpestingai su
tvarkė paliktą iždą, perkėlė jį 
saugesnėn vieton, ir pats jį glo
bojo kol naujas iždininkas buvo 
paskirtas. Dabar mielasis Ge
gužis, rodosi, yra kiek liuoses- 
nis ir kasdieninio gyvenimo rei-. 
kalais netaip labai varžomas. 
Manau, mūsų SLA organizacijai 
bus naudingas savo prityrimu ir 
populiarumu. Todėl kviečiu SLA 
narius rinkti-balsuoti už Stasį

ganizacija — Sės. Lietuviu 
Amerikoje,- sutrumpintai SLA, 
šiais metais turės savo seimą 
Wilkes-Barre, Pa. Tame seime 
bus patvirtinta dviems metams 
rinkta nauja valdyba, kurią na
riai dapar renka kovo ir balan
džio mėn. kuopų susirinkimuo
se. Nežinau kas bus išrinkti vir
šininkais, ir niekas iš anksto pa
sakyti negalėtų. Tačiau norė
čiau, kad viršininkai būtų iš
rinkti praktiški ir sąžiningi 
žmonės, nes nuo tokių viršinin
kų priklauso pačios organizaci
jos gerovė ir našumas.

Man buvo lemta suvirš 40 me
tų būti veikloje įvairių pramo- 

, nių organizacijose su vaizbūnais 
kitataučiais. Per.tą laiką su jais 
veikdamas gerai įsitėmijau, kad 
pramonių organizacijų ’ vairavi
mas atiduodamas viršininkams, 
tik gerai nusimanantems žmo 
nėms, su geni reputacija ne 
vien tos pramonės šakoje, bet 
ir pašaliuose. Tokių žmonių vi
suomet jieškoma tarp tų, kurie 
nėra suvaržyti kasdieninio gy
venimo naminiais reikalais, tu
rėtų daugiau laisvesnio laiko 
rimtam apgalvojimui planų ir 
tik tokiais žmonėmis pasitiki
ma. Jei tokių žmonių trūksta 
savųjų tarpe, tai kartais jų jieš
koma tarp pašalinių, kad ir ne
priklausančių tai pramonei.

Pas mus, Amerikos lietuvius, 
pakol kas turbūt nėra tokių 
žmonių, (nors gal ir yra, bet 
neateina į mūsų gyvenimą), ku
riems nerūpėtų asmeniški kas
dieninio gyvenimo reikalai, kad 

. jie tapę viršininkais savo orga- 
, nizacijoj, visą laiką galėtų vien 
. galvoti apie savo organizacijos 

pažangą, sėkmingą augimą ir 
tvirtėjimą,- reikalingą ne vien 

i laito protavimo ir sumanumo, 
. bet ir laiko reikalus išstudijuoti, 
. ką negalima praktiškai atlikti 

‘ik nuo naminių gyvenimo rei
kalų atliekamomis valandomis. 
Tai jau ne kartą yra pastebėję 
ir tūli SLA'-nariai, kuriems rūpi 
savos orgaiiizacijos ateitis.

Nors mes neturime savo tar- 
' pe visiškai tokių žmonių, bet tu

rime vieną kitą savo organiza- 
' cijos reikaluose gerai nusima

nančius, tiems reikalams pilsi-

F~
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Tiek daug reikia nuvalyti batų', bet tą darau nu linksma šypsena...

PLANAI NEVYKDOMI
Ką svarstė komunistai Lietuvoje

kompartijos suvažiavi-
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šventusius bei atsidavusius ir Gegužį į centro iždininko vietą, 
savo kasdieninius reikalus maž- 
Jaug apsirūpinusius. Tokiais pa-

ternational Rescue Committee 
(IRC) ir kt.

Todėl norintieji tremtinio mi
gracijos reikalams pasinaudoti 
šalpos organizacijos pagalba yra 
prašomi kreiptis į BALFą — 
United Lithuanian Relięf Fund 
of America, Ine., 105 Grand St., 
Brooklyn 11, N. Y., nurodant 
kurios organizacijos tarpininka
vimu jis nori naudotis. Prašan
čiam BALFas išsiųs pageidau
jamos organizacijos blankas ir 
paaiškins,,, kaip reikia sudaryti 
reikalingus dokumentus.

šia proga dar kartą prime
nant, kad kvietėjas-sponsorius, 
kaip numato imigracijos įstaty
mas, būtinai turi būti Amerikos 
pilietis.

šioje migracijoje taip už jū
ros kelionę, taip nuo uosto iki 
gyvenamos vietos, turės apsi-' 
mokėti patys atvykstantieji . ar-Į 
ba jų kvietėjai. Tais atvejais,' 
kai už kelionę nei atvykstantis, 
nei kvietėjas nėra pajėgus už
mokėti, bus galima gauti terpii- 
nuotą paskolą. Paskolų reikalu 
reikės kreiptis į organizaciją per 
kurją yra vykdoma migracijos 
byla arba j Intergovernmental 
Committee on Eurdpean. Migrą- 
tion, sutrumpintai — IČEM. šio 
komiteto buveinė yra Ženevos 
mieste, Šveicarijoje. Bet jos įga
liotiniai veiks prie Amerikos 
konsulatų, išduodančių vizas 
tremtiniams .ir jie vietoje tvar- 

| kys paskolų reikalus.- Gautas

Pažįstų abu vyrus asmeniškai 
suvirs 35 metus, žinau, kad jų 
išrinkimas į SLA centro-vietas 
organizacijai ir nariams bus di
delė nauda. Prašau visų SLA 
narių balsuoti už Gegužį ir 
Biežį ir tai padariusiems... 
širdingai dėkoju.

APDRAUDOS 
PATARNAVIMAS

MAŠINŲ, GAISRO, 
GYVYBĖS

M i) tonai žino Farm Bureau ap
draudę dėl žemų kainų. Bet ar 
Jūs. žinojot, kad J ūsų Farm 
Bureau atstovas gali Jums duo
ti tvirtų apdraudę už nedidelę 
kainę.

Perkant ar pratęsiant bent ko
kia apdraudę Jūs visad pasitei- 
raukit

PAULINA MOZURAITIS 
13706 Benwoor1 Avė.

Tel. LO 1-7795

FARM BUREAU
INSURANCE COS.

Farm Bureau Mutual Inzuranęe Co.•
• Fdrm Bureau Mutuat Flre Inyurance Co.
• Farm Bureau Li(e Inaurance Co. 
HOME OFFICE: COLUMBUS, OHIO

Ųalifornijoj William Morton išbandė ši savo keistąlėktuvą, kuris turi daug gerų savybių. Jis gali paskolas reikės grąžinti sutar-
pakilti ar nusileisti' 45 mylių greičiu. l.tąis terminais.

t»

ILLUMINATING CO.
.šiais metais,. kaip ir 1952 m., 

Cleveland Electric Uluminating. 
Co. už -gerą veiklos' išplėtimą, 
gerą patarnavimą ir elektros 
pramonės lygio pakėlimą gavo 
Charles A. Coffin Awąrd apgš- 
čiausią -elektros pramonės dova-. 
rią: Iš 35 pasiūlytų tik keturios

VIII
mas Lietuvoje, prasidėjęs va
sario 16 d. (atrodo, lyg tyčia*į 
tą dieną perkeltas iš pirma nu
matytos vasario 10 dienos) ir 
trūkęs tris dienas, daugiausia 
svarstė Malenkovo.ir Chruščio
vo įsakymų vykdymą žemės 
ūkio srityje. Suvažiavimas atvi
rai priėjo išvados, kad Maskvos 
įsakymai vykdomi nepatenkina
mai. Labai negerai esą gyvuli
ninkystės srityje. Iš Nlaskvos 
buvo įsakyta susirūpinti karvių 
skaičiaus padidinimu, o tuo 
tarpu ”kaikuriuose respublikos 
rajonuose”, nors karvių ir ma
ža, melžiamos karvės esančios.be 
atodairos pjaunamos mėsai. Jez- 
no, Biržų, Panevėžio, Joniškio 
"ir kitiems" rajonams pirštu 
nurodyta, kad toks darbas yra 
labai arti prie "vreditelstvOs”... 
Blogiausia, kad ir žemės ūkio 
ministerijos pareigūnai ir vieti
niai partijos veikėjai visiškai 
abejingai žiūrėję, kaip "nusi
kalstamai naikinamos karvės" 
ir kaltininkų nepatraukė atsa
komybėn. Ne geriau esą elgia-, 
masi ir kiaulininkystės srityje, 
nors kiaulėms auginti sąlygos 
Lietuvoje esančios puikiausios. 
Gyvulininkystės plėtimas nesi
sekąs daugiausia todėl, kad ne
sirūpinama paruošti žiemai pa
šaro. Chruščiovo instrukcijoj 
buvo daug įsakymų, kaip ir kiek 
reikia paruošti pašaro žiemai,! 
bet "eilėje kolūkių ir netgi išti-' 
suose rajonuose” tos instrukci
jos "blogai vykdomos”. Tad par
tija nutarė bent jau šį pavasarį 
pradėti rūpintis, kad nbrs ki
tiems metams būtų išsiauginta 
pašaro. (O tam tikras planas 
turi būti įvykdytas iki spalio L 
Kaip besuspės išauginti reikia
mą kiekį melžiamų karvių per 
pusmetį?).

Blogai esą su bulvėmis ir dar
žovėmis. Bulvių sodinimo planai 
esą neįvykdomi metai iš metų, 
o vėl gi "eilėje kolūkių ir rajo
nų bulvių derlingumas neleisti
nai žemas”. Apię bulvių sodini
mą vadinamuoju kvadratiniu 
lįzdiniu būdu, esą kalbama “tik 
rajonuose su vadovaujančiais 
darbuotojais, bet vis dar nepri- 
siręngiama apie tai pakalbėti su 
tais, kurie bulves . sodina ... 
Daug kalbama apie inspektus ir 
šiltnamius. Gaminami rėmai, 
stiklai, -šį—pavasarį buvo ruo
šiamasi. priauginti nepaprastai 
daug ankstyvų daržovių. Bet, 
jau vasario mėnuo ir partija 
konstatuoji, kad šiltnamių' bei 
inspekįų paruošimo planas žlug
domas. Tai šį pavasarį, dar ne
bus tiek šiltnamių, kiek planuo
ta, nebus ir daržovių tiek, kiek 
žadėta....": . ' ’ , • ’

kituose" rajonuose esąs visiš
kai žemas grūdų derlius, o "ei
lėje”' rajonų labai žemas derlius 
techninių kultūrų, ypuč "tokios 
svarbios kultūros kaip linai". (O 
juk pernai išleistos ilgiausioj „ 
taisyklės, kaip pagerinti linų 
derlių — nepagelbėjo...).’

Su MTS blogai irgi: jos kri
tikuojamos tik klausosi ir ... 
kartoja klaidas. Traktorių re
montas daugelyje stočių ir šie
met vyksta visiškai nepatenki
namai. žemės ūkio specialistu iš 
savų miestų ir iš Leningrado į 
kaimus jau privaryta daug, bet 
"visumoje šis užda
vinys vykdomas' dar 
labai blogai”.

Priežastys: atvykę specialis
tai negauna kur apsigyventi, ne
turi kur maitintis, iš viso netu
ri kur dėtis is nežino nuo ko 
pradėti, nes vietiniai pareigūnai, 
atrodo, laikosi taktikos "na, pa
žiūrėsim, kokius gi stebuklus jūs 
čia parodysite”. Iš kitos pusės, 
tie patys "specialistai", dirbę 
tik raštinėse ar fabrikuose, ne
labai žino ir patys, ką jie atvy
kę j kolūkį turi daryti. O kiti 
tik dėl akių "persikėlė" į kaimus. 
Pav., Garliavos rajono kolūkius 
persikėlusių "specialistų” visą 
eilė tebegyvena -Kaune ir va
žinėja j darbo yfetą sunkvežimiu 
ar autobusu: Vps spėja nuva- 

| žinoti, apsidairyti, jau reikia 
skubėti namo, nes sunkvežimis 
nuvažiuos ir vėliatRs nebepar- 
veš ...

*
. Pagaliau, štai dar nutarimai, 
kurie kartojami kiekviename su- . 
važiavime ir kiekviename parti
jos CK posėdyje, matyt, irgi 
visada su tokiu pačiu "pasiseki
mu”: — a. kova už tolesnį auk
lėjimą tarybinio, patriotizmo 
dvasioje, b. k o v a - p r i e š 
buržuazinio nacio
nalizmo liekanas, 
c. kova už tolesnį stiprinimo 
draugystžs su didžiąja rusų tau
ta na, ta pačia proga "ir su kito
mis šalies taftomis”.

kitos kompanijos gavo phnašias ‘ Mažeikių, Trakų, Vievio, šven- 
~ Anykščių ”iY

. . .. ‘ ■ *
dovanas. '■ čionėlių, Dusetų

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI

. Kada jūsų namai arba ra* 
Kandai tampa sunaikinti arba 
mgadinti ugnies, kreipkitės J 
P. J. KERŠIS, dėl apkainavi. 
mo, ko visada reikalauja 
iraudos kompanijos pirm, 
gu išmoka už nuostolius:

P. J. KERŠIS
609 Society’ for Saving Bįd. 
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