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BĖRUOS IR DEKANOZOVO LIKVIDAVIMAS. — STALINO 
MIRTIS. — BULGANINO VAIDMUO. — BERIJOS RYŠIAI 

SU VAKARAIS. lAų ra
’Apie Kremliuje vykstančias 

varžybas laisvąjį pasaulį pasie
kia vis daugiau žinių. Vienas iš 
paskiausių liudininkų yra su
šaudytojo Berijęs pusbrolis Do
vydas Berija, buvusia Gruzijos 
vid. reik, ministerio (faktiškojo 
Lietuvos duobkasio Dekanozo
vo) pavaduotojas ir saugumo 
ministerijos tardymų skyriaus 
vedėjas. Jo parašą ir pareiški
mų tikrumą paliudijo pats G. 
Besiedovskis, "išgarsėjusių atsi
minimų, kuriuose buvo kalbama 
ir apie Lietuvos bolševikinin.c 
planus, autorius. Jis seniau bu
vo laikomas vienu iš žymiausių 
Sovietų diplomatų ir dirbo So
vietų ambasadose Tokio mieste 
ir Paryžiuje. Bet paskiau nusisu
ko nuo sovietinio režimo ir pasi
rinko laisvę. Dabar yra viešai 
paskelbta su minimojo G. Be- 
siedovskio parašu faksimilė, at
žymėta 1953 m. lapkričio 12 d. 
data, pasirašyta Paryžiuje, ku
rioje tvirtinama, kad Besiedovs- 
kis 1953 m. rugsėjo 22 d. Gara- 
vano įlankoje buvo sutikęs mi
nimąjį Dovydą Ivaną Beriją, ku
ris apie dabartinę padėtį Sov. 
Sąjungoje suteikė sensacingų ži
nių.

Tuose savo pareiškimuose D.
l. Berija, vid. reik. min. Lavren
tijaus Berijos pusbrolis, sakosi 
visai aiškiai žinąs. Pabėgdamas 
iš Sov.' Sąjungos, jis sakosi ži
nojęs, kad jos jau niekad dau
giau nebematys, kol ten siaus 
dabartinis režimas. Lavr. Berį- 
jos pusbrolis 1937 m. buvo pa
skirtas NKVD kalėjimo Tbilisy) 
viršininku, o 1939 m. — tardy
toju ypatingiems reikalams. Ka. 
ro metu buvo pakeltas j tardymo 
skyriaus vedėjus, 1950 m. — į 
saugumo viceministerius ir 1953
m. kovo mėn. paskirtas Gru
zijos vidaus reikalų viceminis- 
teriu. Apie savo pusbrolio nu
vertimą jis papasakojo: Visaga
lis Lavrentijus Berija, vos tik 
gavęs pranešimą apie neramu
mus Vokietijos Rytų zonoje, tuč
tuojau išskrido į Berlyną. Ten 
pat atvykti kuo skubiausiai bu
vo įsakyta ir pasakotojo tiesio
giniam" šefui Dekanozovui, bu
vusiam anksčiau TSRS ambasa
doriui Berlyne, laikytam vienu 
iš geriausių Kremliaus ekspertų 
Vokietijos reikalais! Birželio 26 
d. susijungęs su tuometiniu sau
gumo šefu Merkulovu, kuris bu
vo taip pat suimtas rugsėjo mė
nesį ir vėliau su L. Berija su
šaudytas, D. I. Berija iš jo per 
ypatingą klaidą sutartu kodu 
sužinojo, kad jo pusbrolis Lav
rentijus, vos tik grįžęs birželio 
25 d. iš Berlyno, buvo paprašy
tas tučtuojau atvykti į ekstra 
sušauktą kp prezidiumo posėdį.

Ten pat jis buvo ir suimtas. 
Dekanozovas, kurio, lėktuvas at
skrido po poros valandų,, buvo 
suimtas aerodrome. Merkulovas 
pareiškė tikįs, kad "šis nesusi
pratimas bus veikiai išaiškin
tas", tačiau pasakotojui Berijos 
pusbroliui D. I, Berijai patarė 
nieko nelaukiant pasidaryti iš 
šios faktų kalbos reikalingas iš
vadas. Pusbrolis taip ir padarė 
— būtent birželio 27 d. su dviem 
savo draugais, augštais vid. reik, 
ministerijos Tbilisy pareigūnais, 
Mokradze ir Gebeggia, paliko 
Sov. Sąjungų. Jiems pabėgti pa
dėjo toji aplinkybė, kad L. Be
rijos suėmimas buvo ilgų laikų 
slepiamas. Apie Lavrentijaus 
kritimų buvo paskelbta tik lie
pos mėnesį. Bėgliai sovietų-per- 
sų sienų perėjo prie Džulfos.

Paklaustas, ko Lavrentijus su 
Dekanozovu patys taip- staiga 
išskrido j Berlynu, paaiškino, 
kad jis iš paties Dekanozovo bu
vo patyręs, jog tiek Lavrenti
jus, tiek Dekanozovas laikėsi 
nuomonės, kad Sovietams reikė
tų pamažu iš Vokietijos pasi
traukti. Kada buvo gauta žinia 
apie Rytinėje Vokietijoje kilu
sius neramumus, tai ck prezi
diumo posėdyje pasireiškė nuo
monė, jog sovietiniai daliniai tu
ri laikytis kiek galint nuošaliau 
ir vengti kraujo praliejimo, 
idant tuo būdu nebūtų padary. 
tas "neatšaukiamas žygis”. To
kiam laikymosi visiškai pritarė 
ir Bulganinas su Žukovu, kurie 
pareiškė, kad tuo atveju nors 
koks iš Sovietų pusės žygis bū
tų galėjęs reikšti karų. Lavren
tijus išskrido į Berlyną voš tik 
pasibaigus prezidiumo posėdžiui, 
net nelaukdamas Dekanozovo. Iš 
tikro tai buvo paskutinė L. Be
rijos kelionė.

Į klausimų, kodėl Berijos drau
gai nemėgino jo išlaisvinti, Mer
kulovas jau’ tada davė aiškiai 
suprasti, kad apie tai negali bū
ti ne kalbos: Maskvą tvirtai val
dė gen. Sapošnikovo šarvuočiai.
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Pirmoji viduriniųjų Rytų mote
ris, egiptietė, Liela Takia, stu
dijavusi Southern California 
universitete, paskirta Kairo 
mieste atsakingom teisininkės 

pareigom.
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Amerikon didžiausi lėktuvnešiai, su šimtais lėktuvų, praplaukia pro San Francisco įlanką.' 

Už lėktuvnešių, tolumoj, matyti Rock, Alcatroz. salos federalinis kalėjimas.
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Ženevos ežero pakrantėse
PRIE ŽENEVOS EŽERO. — DIDIEJI TURIZMO CENTRAI. — ŽEMĖ NAMŲ PAMATAMS
BRANGESNĖ Už VISĄ NAMĄ. — DAUGIAU KAIP PUSĖ STUDENTŲ SVETIMŠALIAI. __

VISI PASAULIO DIDIEJI ČIA BUVO. — TAIP PAT IR KARALIAI, NETEKĘ SOSTŲ.
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Kiekvienas, be abejojimo, yra 
girdėjęs arba skaitęs apie Švei
carijos gamtos grožį, bet neabe
jojamai viena gražiausių sričių 
yra nusitiesusi Ženevos poeže- 
riu. šio ežero vandenys skalauja 
trijų šveicarų kantonų ribas, o 
kitas krantas jau priklauso 
Prancūzijai. Pagal oficialines 
geografines sąvokas jis vadina
mas Lemano ežeru, bet jis dau
giau žinomas Ženevos ežero var
du, nors jo pakrantėje yra įsikū
ręs dar ir kitas didelis ir gana 
pagarsėjęs miestas, būtent Lau- 
sanne (Lozana).

Vasarotojams žinomas dar 
vienas Lemano paežerio miestas 
— Montreux, .nors jis savaime 
tėra nedidelis miestelis, priglau
dęs savo mūruose apie 12.000 
gyventojų. Bet bekeliaujant po 
svetimus kraštus galima užtik
ti žmonių, kuriems nieko nesako 
tokio stambaus miesto, kaip 
Berno -vardas, bet kurie gerai 
pažįsta Liucerną, Interlakeną ir 
Montreux. Mat, tai yra didieji 
turizmo centrai, kuriuos pama
tyti laiko reikalinga kiekvienas 
šveicarų žemės lankytojas. Kai 
prieš daugiau kaip 20 pietų šių 
eilučių autorius pirmą karta at- 
važiavd į Šveicariją, ir jis nu
vyko į Montreux. Mums ši vie
tovė paliko tikrai . neišdildomą 
įspūdi ir’ tada svajojome, kaip 
būtų malonu ten nuolat apsigy
venti. Vėliau teko kelianti po 
įvairius kraštus ir gėrėtis vieto
vėmis, kurios savo grožiu yra 
pranašesnės už Montreux. Bet 
kiekvieną kartą, kai praleidžia
me kelias dienas šiame šveicarų 
miestelyje, tikrai atsigauhąmė 
dvasia.

Montreux priskaitoma su vir
šum 50 viešbučių, kurių keli 
yra tikri palociai. Gyviausias 
sezonas yra vasarą, kai čia poil
sio jieškančiųjų yra daugiau, ne- 
■kaip vietinių gyventojų. Papli
tus slidžių sportui, Montreux 
pastebimas tam tikras žiemos 
sezono judėjimas, bet savaime 
miestelis žiemą daro miegančios 
gražuolės įspūdį. Didžiųjų vieš
bučių langinės uždarytos, taip 
pat daugelyje privatinių vilų 
nespinksi vakarais jokia šviese
lė.

Bet ir žiemą čia saulė dažniau
sia nesigaili pažerti ^savo gaivi
nančių spindulių, o ežero van
denys taip pat mėlynuoja,' kaip 
Viduržemio jūra. Neveltui šis 
palaimintas žemės lopinys pra
mintas šveicarų. Riviera. Bet 
šilimą kiek, aikvojančios sau
lės ir žydriųjų vandenų Mon- 
trėux grožį sudaro jo geogra
finė padėtis. Alpių kalnai čia 
jau pebeatsiremia į dangų, jie 
vėl majestotiškai pakyla tik an
troje ežero’pusėje, jau. prancūzų 
žemėje, kur, kai pasitaiko ypa
tingai palankios atmosferinės 
sąlygoš, galima“ stebėti aug;š-

čiausią senojo žemyno viršūnę 
— Montblancą (Baltąjį Kalną). 
Bet ir šveicarų pusėje sunku su
rasti. lygią vietą, kalnai ir kal
vos prieina prie pat Lemamo 
ežero, o pašlaitėmis išsistatę dai
lūs miesteliai ir sodybos, čia 
kiekviena žemės pėda brangi, 
nes pamato parengimas staty
bai kainoja gal ir brangiau, ne
kaip pats pastatas. Montreux 
susikerta kelios geležinkelio li
nijos, kuriose traukiniai nardo 
iš vieno tunelio. į kitą. į čia atei
na traukiniai iš garsaus Berno 
Oberlando (Berno Augštumų), 
kur kalnų pašlaitėse išsidrieku
sios pasaulinio vardo žiemos 
sporto vietovės. Visas šveicariš
kosios pusės Lema no paežerys 
yra apsodintas vynuogynais. Su
sidaro įspūdis, tarytum pašlai
tėmis suguldytos kopėčios, nes 
vynuogynams dirva parengta 
terasėmis, pakopomis.

Per kartų kartas į vynuogy
nus įdėta daug triūso. Juodžemį 
neretai tekdavo sunešti krep
šiais, o terasių sienos yra išmū
rytos, tarytum brangūs pasta
tai. Bet užtat pašlaitėse, apsau
gotose nuo žvarbių šiaurės vėjų 
Alpių kalnų, noksta sunkios vy
nuogių kekės, o iš jų išspaudžia
mas vynas laikomas geriausiu 
Šveicarijoje. To vyno išspau
džiama tiek gausiai, jog žmonės 
net nepajėgia jo išgerti; tuo
met valdžiai tenka stambiomis 
subsidijomis remti vyno gamin
tojus. o krašto gyventojus ra
ginti gerti vyną. Visoje Šveica
rijoje galima ,užtikti plakatus: 
"Sęhweizer Weih m.uss es šeini" 
(atsieit, ant stalo turi būti 
carų vynas).

Montreux gamtovaizdis 
mena ne tik prancūzų ar 
Rivierą. Kai žiūri į Lemano eže
ro žydriąsias įlankas, prieš akis 
stojasi Neapolio vaizdas. Apie 
Neapolį sakoma, kad jį pamačius 
galima jau ir mirti, nes, girdi, 
nieko gražesnio jau .nebeteksią 
pasaulyje pamatyti. Kartą pa-

STALINO MIRTIS

švei-

tyti patys- naujausieji tų šakų' atradimai. '

tai labai 
būtų pa- 
kurie de- 
neapdeda-

dar daugiau įvairių 
svetimšalių vaikai, 

yra davusi pasauliui 
didžiausią’ pedagogą,

iš seno

abrikosų. Iš čia

įteka į 
Marse- 
tiriami 
Reinu, 

iš
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D. I. Berijos teigimu, Stalino 
mirtis, buvo nuo žmonių slepia
ma ištisą savaitę; iš tikro Sta
linas mięęs 1953 m. kovo 1 d. 
rytą. Vasario 28 d. Stalinas bu
vo nuvykęs į Chruščiovo suruoš
tą pobūvį, bet jame pasijuto 
blogai. Pakviesti gydytojai jau 
nebegalėjo jo išgelbėti. 1953 ko
vo 1 d. ryto 4 vai. 30 min. buvo 
konstatuota Stalino mirtis. Nau
jieji Sovietų viešpačiai, bijoda
mi neramumų, uždraudė net ir 
liūdesio demonstracijas.

(Perkelta i 8 nueit

Gįeorgę Bidault (kairėj) ir Koprad Adenauer (dešinėj) Paryžiuje 
aptarė kaip baigti Beną vokiečių ir prancūzų ginčą ir nesusipra
timus dėl Saaro krašto. Jei tą ginčą pasisektų likviduoti " 

Tropą lengviau atsidustų.

AMERIKOS 
VALSTYBIŲ 

KONFERENCIJOJ
Amerikos valstybių konferen

cijoj. vykstančioj Venecueloj, po 
aštraus JAV valstybės sekreto
riaus Dulles pasisakymo prieš 
komunizmą, šeštadienį buvo bal
suojama jo įteikta rezoliucija. 
Iš posėdžiaujančių 20 valstybių 
atstovų, 17 pasisakė už Dulles 
rezoliuciją. Susilaikė Argentina 
ir Meksika. Prieš balsavo tik 
Guatemalos užsienių reikalų mi
nisteris Guillermo Toriello.

Šis valstybės sekretoriaus 
Dulles rezoliucijos laimėjimas, 
stiprinant kovą prieš komuniz
mą, laikomas ir JAV. ir paties 
Dulles dideliu laimėjimu. Išryš
kėjo, kad iš Amerikos valstybių, 
tik Guatemala yra nuėjusi Maš- 
kvos keliu, ši valstybė duoda 
Maskvos agentams visokią prie
glaudą ir per ją eina komunisti
niai ryšiai į visas Amerikos val
stybes. Reikia manyti, kad po 
tos konferencijos ir po priimtos 
rezoliucijos, bus pajieškota prie
monių Guatemalos vaidmenį izo
liuoti.

Valstybinių mokesčių (taksų) 
klausimas, lygiai gyventojų, ly
giai valdžios sluogsnių tarpe, 
pasidarė nesantaikos obuoliu. 
Mokesčių klausimais, šiais me
tais esant rinkiminiams metams, 
vedama ir tam tikra politika. 
Ir respublikonai Ir demokratai 
nori mokesčių palengvinimo. Ką 
tuo reikalu daro respublikonai, 
demokratai šaukia, kad daro 
pataikaudami turtingiesiems ir 
skriausdami varginguosius. Res
publikonai atsikerta, kad demo
kratai nenori matyti teisybės ir 
iš mokesčių daro tik rinkiminę 
politiką.

Mokesčių klausimu turėjo pa
sisakyti ir JAV prezidentas Ei- 
senhovveris. Jis j visus gyvento
jus, per radiją ir televiziją, kal
bėjo kovo mėn. 15 d., kada mo
kesčių mokėtojai baigia tvarkyti 
praėjusių metų dokumentus.

Eisenhoweris priminė, kad 
jau nuo šių metų pradžios as
meninių mokesčių sumažinimas 
valstybei nubraukia 5’ bilionus 
dolerių pajamų, kai tuo tarpu 
mokesčių mokėtojas 
mažai tepūjunta. Jei 
daryta taip, kaip kai 
mokratai siekia, kad
ma asmeninių pajamų suma bū
tų pakelta iki $700. tai valstybė 
vėl netektų 2i/> bilionių dolerių 
pajamų. O jei ta suma būtų pa
kelta iki $1000, tai valstybė ne
tektų 8 bilionų dolerių pajamų.

Eisenhoweris išdėstė visus 
motyvus, kurie neleidžia mokes
čių klausimu daryti naujų pa
lengvinimų, nes ir tai jau bus 
padaryta valstybės pajamoms 
skriauda.

Aišku, prezidentas ■ Eisenho- 
weris atstovavo valdžios politi
ką.’.Eilinis pilietis nori, kad jam 
būtų geriau gyventi ir valstybė 
jam uždėtų mažiau prievolių. 
Dabar, kada asmeninės darbinin
kų pajamos mažėja, kiekvienas 
nori palankesnės mokesčių poli
tikos. Todėl nereikia laukti, kad 
prezidento valstybinė nuomonė 
būtų visų1 krašto gyventojų su
prasta taip, kaip jis išdėstė. 
Dauguma tebekartos, kad mo
kesčius vistik galima sumažin
ti. Ir partijos, siekdamos per
galės, tuo klausimu dažnai kal
bės ir. .. darys sau palankią po
litiką. Nėra jokių davinių teig
ti, kad respublikonams šis klau
simas, vedant rinkiminę kompa
niją, duotųsi lengvai išsprendžia
mas. Atsiradę nedarbo reiškiniai 
ir mokesčiai gali paklupdyti res
publikonišką dramblį .. .

buvojus Montreux. pasigėrėjus 
jo nuostabios gamtos vaizdais, 
paragavus Lemano paežeryje 
saulės įsiurbusių vynuogių skys- 
tymėlio, — mirti tikrai nesino
ri ... Iš jo išvykus, geidi vėl 
kiek galima greičiau jį aplan
kyti.

Tiek Montreux, tiek visame 
Lemano paežeryje veikia eibė 
mokyklų, kuriose mokosi šveica- 
rukai, bet 
turtuolių 
Šveicarija 
Pestalozzi,
bet ir šiandien šveicarai garsėja 
savo mokyklomis. Kai paskaitai 
žymių . žmonių biografijas, daž
nai patyri; kad jie jaunystėje 
yra lankę šveicarų mokyklas, — 
dažniausia Lemano paežeryje. 
Kaipo pavyzdį paminėsime Ame
rikos demokratų kandidatą į 
prezidentus Stevensoną. Paly
ginti nedideliame plote veikia 
net du universitetai — Ženevo
je ir Lozanoje. Iš statistikos 
matyti, kad daugiau kaip pusė 
studentų Ženevoje yra svetim
šaliai. Pirmoje vietoje stovi 
amėrikiečūti.

Tuojau už Montręux į Lema
no ežerą įteka Ronos (Rhone) 
upė. kuri, susimaišiusi su ežero 
vandenimis, ties Ženeva vėl iš
teka ir už gerų 500 kilometrų, 
perskrodusi Prancūziją, 
Viduržemio jūrą, netoli 
lio uosto. Jau
planai sujungti Roną su 
tuomet galima būtų laivais iš 
šiaurės jūros pasiekti Vidurže
mio jūrą, šio sumanymo įgyven
dinimas pareikalautų daug mi- 
liardų frankų. Ronos upė prasi
deda šveicarų kalnų ledynuose, 
o jos žemutinis slėnys per pa
skutiniuosius dešimtmečius pa
verstas tikru Šveicarijos sodu, 
kur pasodinta tūkstančiai vais
medžių; ypač 
šveicarų rinka aprūpinama braš- 
kėjnis ir pomidorais.

(Pabaiga kitame numeryje)

VISAM PASAULY
- • JAV- laivynaB praneša, kad bandomi du nauji laivyno 

lėktuvai, kurie gali pakilti statmenai j viršų ir nusileisti. Tokiu 
būdu lėktuvnešiai galės turėti daugiau lėktuvų ir jiems pakilti 
nereikės didelio ploto, šie lėktuvai darą perversmą laivyno avia
cijoje.

• JAV Kongrese, 46 balsais prieš 43, pasisakyta drauge 
spręsti Havajų ir Aliaskos valstybės teisių pripažinimą.- Jei vis
kas eis palankiai — JAV vėliava turės 50 žvaigždžių.

• Vakarų Vokietija, mažindama valstybinius mokesčius, 
pirmiausia juos sumažino nepasiturintiems, kitaip sakant rriažiau- 
sia uždirbantiems.’Jiems mokesčiai sumažinti 50'.''

• Italijoje dideliu nemalonumu svarstoma i? komentuo
jama narkotikų ii-, žmogžudystės byla, kurion įmaišyta ..daug įta
kingų asmenį, . '• » »-...*

• Raud. Kinijoj, kaip pranešama iš Formozos, vykdomi 
dideli kariniai fnanevrai. Manevrai’ vyksta pietiniais pajūrio-kran
tais esančiais prieš Formozą, iš kur raudonieji- tikisi puolimo.

' • Kanados min. pirmininkas St. L'aurenti, grįžęs iš 6 sa
vaičių pasaulinės kelionės, rado padidėjusią-opoziciją prieš jo. ne
atsargų pašisakytną, kad raud. Kiniją reikia pripažinti.

‘ - • Prancūzų Indolupijoje prie Dien Bieįi Phuijcaip praneša 
prancūzų šaltiniai; komunistai neteko 5000 užmuštais.

• Vokietijoje, Dųėsęldorfė, nuo gegužės mėri.-15 d. iki 30 
d. rengiama tarptautinė spaudos ir' ppperio paroda. Joje bus išsta-

Valstybės sekretoriaus pavaduotojas NVaMė'r BedelI Smith (kai-' 
rėj) ir Olandijos ambasadorius J. H. von Ęoijen pęržiūri Europos, 
gynybos sutarties patvirtinimą. Olandija buvo-pirmoji, kuri po

- ta,nutartim padėjo parašą.
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American Lithuanian Press & Radio 
Ąss’n VILTIS, Ine. (Non-profit), 
1272 Enst 71 St., Cleveland 3, Ohio.

Telephonc: HEnderson 1-6344. 
Issued in Cleveland every Thursday. 

Editor: Balys (jaidžiūnas.
Entered as Second-Class matter 

Oecember 6th. 1915. at Cleveland 
ender the act of March 3. 1879.

Suhscription per 7ear in advance: 
In the United Statės — $5.00 in Ca- 
nada — $5.50, elsewhere — $6.50.

Single copie — 10 centą.

LietuviSkaB savaitraštis, leidžiamas 
VILTIES, Amerikos Lietuvių Spaudos 
ir Radijo D-jos (Inkorp. ne pelnui), 
1272 East 71 St., Cleveland 3, Ohio. 

Telefonas: ' HEnderson 1-6344.
Išeina Clevelande kas ketvirtadienį. 

Redaktorius: Balys Gaidžiūnas.
įregistruota kaip antros klases 

siunta. 1915 m. gruodžio 6 d., Cleve
lande pagal 1879 m. kovo 3 d. įsta

tymų.
Prenumerata metams iš anksto: 

Jungt Amerikos Valstybėse $5.00, 
Kanadoje — $5.50, kitur — $6.60.

Atsk. Nr. kaina 16 centų.

• šešios lietuvių gydytojų šei
mos, gyvenančios Cambridge, 
Ohio. AL Centrui pasiuntė 300 
dolerių auką. Kiekviena iš jų 
(Stankaičiai, Butrimai, Meš
kauskai. Balčiūnai, Gruzdžiai ir 
Kazlauskai) aukojo po $50.
• Balandžio mėn. 10 d. Brooklv- 
ne įvyksta JAV Lietuvių Ben- 
driuomenės šešių apygardų (Bal- 
timorės, Bostono, Hartfordo, 
New Yorko, Philadelpbijos ir 
Netvarko) suvažiavimas. Kon
ferencija įvyks Apreiškimo pa
rapijos salėje — 259 North 5 
St,. Brooklyn, N. Y.
• The Ga^y Post-Tribune, įta
kingas Indianos laikraštis, įdėjo 
platų, per kelis numeris ėjusį 
pranešimą apie Lietuvą. Infor
macijas suteikė solistė Sofija 
Adomaitienė. Pranešimas buvo 
iliustruotas nepriklausomos 
tuvos gyvenimo vaizdais.

• Vasario 16 <1. Lietuvos atsto
vas Prancūzijoje, Dr. S. A. Bač- 
k’is ir p. O. Bačkienė surengė mi
nėjimą Lietuvos draugams, ku
riame dalyvavo apie 100 žmonių. 
Tarp jų buvo įvairių prancūzų 
sluogsnių — politinių, diploma
tinių. visuomeninių organizaci
jų, profesūros, žurnalistų ir vi
suomenės veikėjų, taip pat pa
vergtųjų kraštų atstovai. Ta 
proga svečiai pareiškė nuošir
džių linkėjimų greit išvysti Lie
tuvą laisvą ir nepriklausomą. 
Priėmime dalyvavo JAV amba
sados ir N.C.F.E. atstovai.

80-

Lie-

Lie- 
pir-

• Vasario 27-28 d. Briuselyje, 
Belgijoje, įvyko Europos socia
listų partijų konferencija, ku
rioje, šalia laisvųjų kraštų
cialistų, dalyvavo taip pat so
cialistų atstovai iš Sovietų pa
vergtų Rytų ir Vid. Europos 
kraštų. Lietuvos socialdemokra
tų partijai konferencijoje atsto
vavo VLIKo narys J. Glemža, 
atvykęs iš Vak. Vokietijos ir J. 
Vilčinskas — iš Londono.

..Ik i ‘

• VLIKo narys ir Mažosios
tuvos Tarybos prezidiumo 
mininkas E. Simonaitis kovo 8 
d. išvyko į šiaurės Ameriką. Ten 
išbus iki gegužės mėnesio galo. 
Su pranešimais aplankys svar
biausias lietuvių kolonijas Ka
nadoje ir JAV.se. „

• Suomijoje vasario, 28 d, mini.-, 
ma kaip "Kalevalos", suomių 
tautinio epo, diena. Helsinkio 
un-to doc. Dr. Matti Kuusi ta 
proga skaitė paskaitą apie ”Ka- 
levalos" vertimus į svetimas 
kalbas. Jis taip pat plačiai pa
pasakojo apie a. a. kan. A. Sa
baliauską -— Žalią Rūtą ir jo į 
lietuvių k. "Kalevalos” vertimą.

• Dr. Vydūno vardo studentų 
skautų šalpos fondo valdyba šiuo 
metu yra šios sudėties:
t Prof. S. Kolupaila — pirmi
ninkas, dr. 3. Aglinskienė — vi
cepirmininkė, A. Lesevičiūtė — 
sekretorė, R. Chainauskas — iž. 
dininkas ir dr. K. Kasperavičius 
— reikalų vedėjas.

Aukas siųsti bei studijų pa
šalpos reikalais kreiptis valdy
bos vardu. Reikalų vedėjo adre
sas K. Kasperavičius, DVM, 70 
Sotilh Chesnut St., Aurora, Illi- 
nois.

CHICAGOS 
GYDYTOJAI

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

Dr. S. Biežis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytai, 
šeštad. tik nuo 1-3 vai. popiet. 
Rezid. 3211 W. 66th PLACE

4—!-•?■

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

keičia stiklus ir rėmus.
4701 S. I)amen Avė., Chicago III.

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

tik susitarus

Te!, offic’o AĮlniitage 6-0161 
Tel. buto GRaceland 2-9203

Dr. Juozas Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Norvest Aledical Center 
2336 Wes’t Chicago Avė., 

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

antrad., ketvirtąjį., penktad., 
10 ryto —- 1 p. p." trečiadieniais 

12—4 p. p. šeštadieniais.
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CHICAGO
LAUKIA MARGUČIO 

JUBILĖJINIO KONCERTO

Iš SLA Pildomosios Tarybos veiklos
DR. S. BIEŽIS, SLA daktaras kvotėjas

TUOJ IS1GYKIT 
ŠIAS KNYGAS!

komentuosiu, buvo .palankūs ir 
/visiškai teigiami. Tas rodo są- 
žiiiingą savo pareigų' atlikimą.

Iždo globėjas J. Maceina, kaip 
būsimo . Seimo Rengimo Komisi- 
jos sekretorius, pranešė, kad šis 
seimas busiąs vienas iš šauniau
sių. Wilkes Barre geriausias 
viešbutis, papigintomis kaino- 
miš, jau užsakytas. Vietos ma
joras ir gubernatorius pakviesti. 
Būsią smagių pramogų, kurių 
metu norintieji galėsią nusileis
ti ir į anglių kasyklas apžiūrėti. 
Maceina pareiškė, kad delegatai 
tegul nebijo išsiAiodinti, nes bus 
parūpinta atitinkami drabužiai, 
o kam patiks — galės jose ir 
pelningo darbo gauti...

Susivienijimo Lietuvių Ame-' nizacijos geram augimui, už- 
rikoje centrinėje' raštinėje, kovo t 
1-5 dienomis, įvyko Pildomosios 
Tarybos pusmetinis, posėdis, i 
Apie tai ir noriu painformuoti s 
lietuvių visuomenę, besidominčią i 
šia fraternale ir patriotine or- I 
ganizacija. žinių ir faktų yra i 
įdomių ir tikrai džiuginančių. ■

Centro namas, kad tuo metu 
ir dar negalutinai atremontuo- : 
tas, tačiau daro labai malonų i 
įspūdį, tiek iš lauko pusės, tiek 
viduje. Priekis, iki antro augšto, : 
aliumijum apmuštas. Tokios pat ■. 
ir įeinamos durys, gi atitinkama 
spalva nudažytas priekis daro 
patrauklų vaizdą. Atrodo, kad 
dabar jau būtų visai kitas pa
statas. Rūsys cementu išpiltas, 
augštas, sausas ir erdvus, kur 
sudėta . senesni dokumentai ir 
archyvas, turįs reikšmingos is
torinės medžiagos. Pirmas augš
tas atrodo daug talpesnis ir mo
dernus, kur gali vykti įvairių 
draugijų vidutinio dydžio susi
rinkimai. Toki svetainėlė labai 
pravarti New Yorke. žodžiu, 
naujos patalpos. Remonto dar
bas tikrai sumaniai atliktas, už 
ką reikia padėkoti Seimo ir Pil
domosios Tarybos komisijoms, 
kurios tą visą darbą atliko. , Į

Pats posėdis, trukęs penkias 
dienas, buvo, kaip ir. visi kiti 
posėdžiai po paskutinio seimo, 
■draugiškas, konstruktyvus ir 
našus atliktais darbais. Jis buvo 
dar tuom svarbus ir reikšmin-| 
gas, kad jau galutinai aptarti ir 
priimti pusantrus metus ruošti 
svarbūs planai, kurie bus ati
duoti sekamam seimui Wilkes 
Barre priimti ir vykdyti. Jie 
duos daugiau naudos SLA na
riams. Apie tai kitoje vietoje 
plačiau pakalbėsiu.

SLA sekretorius Dr. M. J. 
Vinikas pranešė, kad tik nese
niai valstybių apdraudų depar
tamentų revizoriai pilnai patik? 
rinę organizacijos padėtį, rado 
netik viską tvarkoje, bet dar 
pagyrė už tvarkingą reikalų ve
dimą ir saugų bei pelningą fi
nansų investavimą, kas 'Susisie- 
nijimą dar daugiau sustiprina, 
.■■■■augumu ir tvirtumu pastatant 
pirmoje eilėje visų kitų frater- 
nalių organizacijų ir net didžiu
lių komercinių apdraugos kom
panijų tarpe, šitokie augštų val
džios pareigūnų pakartotini pa
reiškimai visus narius turi džiu
ginti ir skatinti lietuvius įsi
jungti į SLA. Lietuviai turėtų 
daugiau susidomėti ir jungtis 
prie saviškių, nes niekur kitur 
tokios naudos negaus. Toliau se
kretorius pranešė, kad pereitų 
metų Uždarbis ant investimentų 
buvo didesnis, negu kada anks
čiau. Tai ypatingai svarbu orga.

tikrinančiam tvirtą ateitį.
SLA iždininkas pranešė, kad 

viši morgičiai saugūs ir laiku' 
sumokami, bonai ir kitos verty
bės taip pat <pilnai saugios ir vė
lesnio laiko investavimai neša 
didesnį pelno nuošimtį. Tas tik 
stiprina SLA finansinį stovį.

Iš šių ir kitų pranešimų pa
aiškėjo,. kad-SLA iki ateinančio 
seimo pasieks ir gal net viršis 
$3,000,000 turtą. Tai tik vie
nintelė lietuvių fraternalė orga
nizacija — Susivienijimas Lie
tuvių Amerikoje — išaugo į tokį 
milžinišką turtą. Visi nariai tuo 
tikrai gali džiaugtis ir didžiuo
tis.

Kitų Pildomosios Tarybos na
rių pranešimai, kurių, čia n.e-

•
Padėk Europoje likusiemą lie* 

tuviasm tremtiniams apsiginti 
nuo žiemos šalčių — aukok 
BALFo rūbų Vajui.

* ’ NAUJI ŠEIMININKAI

LEO’S CAFE
7501 ST. CLAIR EN 1-9425

Atidarą nuo 8:30 ryto iki 2:30 nakties 
ŠOKIAI PENKTADIENĮ IR ŠEŠTADIENĮ

Patogi baliams — susirinkimams. Televizija, plokštelių 
patefonas ir kitos pramogos.

Tvarko lietuviai.

• W
ATTENTION MEN & W0MEN BOWLERS 

Cedar—Lee Recreation 2165 Lee Rd.
ANNUAL 1954

ELIMINATION TOURNAMENT
The 2nd Annual Single Sweepstake for Men & Women

4 GAMĖS AGCROSS 4-ALLEYS
70 cent Handicap, 200 Scratčhes

Call Frank E. MYERS
' For Reservations FA 1-9606
r

r

2.00

.. 1.00

1.50

2.60

2.25

2.00

1.00

... 2.40

0.80

... 1.80

4.00

3.00

1.50

2.0f

840

2.2> '

Tiktai kelios priežastys 
kodėl Clevelando virėjai* 
pasirenka Gaso liepsnos 
virimę!

Anglų kalbos gramatika
J. Kūkamui* _______ _

Anglų kalbos gramatika
V. Kamantauskai ____

Anglų kalbos skaitymas
V. Minkūnas____________ 2.00

Anoj pusėj ežero
P. Andriušis______

Aukso kirvis
Juozas Švaistas __________2.50

Aukštųjų Šimonių Likimas
Ieva Simonaitytė________ 8.50

Broliai Domeikos
L. Dovydėnas ______

Barabas
Paer Lagerkvist ___ i

Būkite sveiki
Dr. S. BiežiB________

Baltasis Vilkas
K. Binkis __________

Balutis
J. J. Bačiūno leidinys —l 1.50

Baltaragio malūnas
K. Boruta______________ 2.50

Buriavimas. ir jūrininkystė
B. Stundžia ___________ _ 2.00

Cascata cristalina
Venacijus Ališas ________ 3.50

Didžioji kryžkelė
B. Brazdžionis ............. .. 2.00

Duktė
Alė Rūta _______

Dievas ir žmogus
Prel. F. Bartkus ir 
kan. P. Aleksa__________ 5.00

Didžiosios atgailos
R. Spalis _________ _____ 8.60

Doleris iš Pittsburgho
Stepas Zobarskas 

Eldorado
J. Švaistas______

Gyvačių’ lizdas
Francois Mauriac _______2.60

Gatvės Berniuko Nuotykiai 
R. Spalis ____________  5.00

Gimdytoja
Francois Mauriac _______1.75

Gintariniai vartai
N.-Mazalaitė____________ 2.00

Gimtojo žodžio baruose
P. Jonikas -_____________

Gyvulių ūkis
George Onvell 1_________

Giesmė apie Gediminą
B. Sruoga ir V. PetTavičius 

Kaimynai
J. Paukštelis __ ________

Karoliai
Guy de Maupassant ...__

Kaip jie mus sušaudė
J. Petraitis ____________

Kuprelis
Ignas Šeinius __________

Konradas Valenrodas
Adomas Mickevičius _____

Keliai ir kryžkelės
Putinas ________________

Kaimiečiai
V. S. Reymont I-II-III-IV 
I ir II dalis ________  po
III ir IV dalis _______po

Kudirkos raštai

1.50

1.00

Nemunas
St. Kolupaila ...-------------2.50

Neramu buvo Laisvės Alėjoj
B. Daubaras_______________ 140

Nusikaltimas ir bausmė
F. M. Dostojevskis, I d. 3.00
II d..........................................2.50

Orą pro nobis
J. Gliaudą______________

Orfėjaus medis
A. Nyka-Niliūnas ..............

Pirmoji naktis
, L. Pirandello____________

Po Tėvynes dangum 
žodžiai vytės Nemunėlio. 
Paveikslai V. Augustino ..

Pragaro pošvaistės 
V. Alantai------------------ - —

Pirmas rūpestis
Jurgis Jankus __________ 2.0#

Per Klausučių ūlytėlę
Liudas Dovydėnas_______ 2.20

Pietų vėjelis
Vytė Nemunėlis ___ _____ 1.00

Paklydę paukščiai 1 
Jargia Jankus ____

Paklydę paukščiai II
Jurgis Jankus _____ '_____ 2.M

Pietų kryžiaus padangėje
Sudarė Gaudys ,_______ 4.50

Paskutinis Prūsų sukilėlis
M. Springborn_______ ... 2.00

Petras širvokas
Juozas švaistas ...

I’o raganos kirviu
Jurgis Jankus .....

Pabučiavimas
J. Grušas _______

Petras ir Liucija 
Romain Rolland ..

Raudonoji meliodija
. S. Laucius_______

Raudonasis siaubas 
Salik Vogulov ___

Raudonasis Tvanas
Ignas Šeinius ___

Raudoni batukai
Jurgis Savickis ..

Ramybė man 
J. Kėkštas____...

Sudie, pone čipsė
James Hilton ___

Strėlė danguje
‘ Henrikas Radauskas__
šilkai ir vilkai

Runcė Dandierin is________1.00
Senųjų lietuviškų 

knygų istorija
V. Biržiška, kiet. virš.___ 8.00

papr. virš.__________ 2.00
Saulės laikrodžiai

Henrikas Nagyr _____
’aulutė debesėliuos

L. Žitkevičius _______
šventieji akmenys

Faustas Kirša_______
šventoji Lietuva

Jurgis Savickis ____ _
šventoji Inga

A. Škėma —■_________
Sapnų pėdomis

V. Kazokas -_______
Teresė Neumanaitė

J. Burkus __________
Tarp žalsvų palapinių

P. Kesiūnas__ -_____
Tėvų pasakos

A. Giedrius _________
Tolimieji kvadratai

J. Grišmanauskas _______2.00
Tautosakos Lobynas 

J. Balys_______
Tomas Nipemadis

August Gallit__
Tarp pelių ir vyrų

John Steinback ________  1.25
Tėvelių pasakos

A. Giedrius_ ______
Užgesęs sniegas

Aloyzas Baronas ___
Ugnies pardavėjas 

Balys Rukša________
Vanagaitis

monografija _______
Vilnius tarp audrų

J. Cicėnas (įrišta)_
Velykų pasakos

N. Butkienė________
Vidurnakčio vargonai

Česlovas Grincevičius ___ 1.50
Vyturėliai Laukuose

Vikt Šimaitis
Trylika nelaimių

R. Spalis -------
Vaikų knygelė

M. Valančius -
Varpai skamba.

Stasius Būdavas
Vieneri metai ir viena savaitė .

B. Gaidžiūnas
Taupioji Virėja

2.75

____ 1.50
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2.50

1.80

2.00

1.50

2.50

3.00
3.50

1.00

1.50

2.00

3.00

2.50

1.00

5.00 3.00
Kregždutė

A. Rinkūnas___
Krėvė. Mickevičius

1.50 3.00
Jau eilė metų, kai Margutis 

nuveda Chicagos ir visų jos apy
linkių lietuvius į Civic Opera 
Rūmus. Jiems pripildyti reikia 
susirinkti per 4.000 žiūrovų.

Ir visados Margutis suruošda
vo tokią muzikos bei dainos pro
gramą, kuri,lengvai sutraukda
vo tokį didžiulį lietuvių skaičių. 
Šiais metais — gegužės 2 dieną 
— Civic Operos Rūmuose Mar
gutis ir vėl kviečia Chiiagos lie
tuvius į savo jubilėjinį koncertą. 
Jojo programai išpildyti atkvie
čiama iš Europos žymi lietuvių 
smuikininkė Elena Kuprevičiūtė, 
kuri lankysis pirmą kartą Ame
rikoj. Ji savo smuiko koncertais 
daugely Europos valstybių yra 
įsigijusi nepaprastai didelę gar
bę. Visur, kur tik ji koncertavo, 
ji buvo įvertinta, kaip nepapras
to talento smuikininkė.

.Margučio^ koncerte taip pat 
dalyvaus l’olyna Stoska, Metro
politan Operos solistė, ir Chica- 
gos simfoninis orkestras,- kurį 
diriguos buvęs Lietuvos'Operos 
dirigentas Vytautas Marijošius. 
Šis didžiulis orkestras lydės ir 
smuikininkę E. Kuprevičiūtę ir 
solistę P. .Stdską. Koncerte bus 
išpildomi lietuvių muzikos ir 
damų kūriniai. Šiuo koncertu 
Margutis užbaigia savo -25-kių 
metų veiklos a’tžyrriėjimą.

Susidomėjimas šia ’ Margučio 
jubilėjine muzikos švebte Chi- 
cagoj yra didelis. Biletų parda
vimas vykdomas, jau seniai, ir 
laukiama, kad gegužės 2 d. — 
Civic Operos Rūmuose Chicagos

•lietuviai galės pasididžiuoti ir 
pasigerėti gražiu lietuvių kultū
ros pasirodymu. V. G.

DETROIT
NAUJA RAMOVĖS VALDYBA

LS "Ramovė” Detroito sky
riaus nariai šiems metams išsi
rinko naują valdybą į kurią įei
na: Balys Svila, Jurgis Mitkus 
ir Jeronimas Karalius.

"Ramovės” antrašas — 425 
\V. Grand Blvd., Detroit 16, 
Mich.

Tiktai gasas duoda:

1,001 virimo karščio bet kurios rūšies maistui... 
tuoj j>at.
Liepsnos paliestas skonis — Gaso liepsnos vei
kimas palieka sotingufną, skonį ir padažus mėsoj.
Lygios, temperatūros — tik su GASU jūs turite 
lygių temperatūros kontrolę — be keitimosi — 
nepalyginamam kepimui.
Be dūmų kepimas — liepsna panaikina dūmus, 
pečiaus durys gali būti uždarytos.
Greičiausias virimas — be (šilinio laikotarpio... 
be laukimų!
Patogumas be degtukų — viduj, viršuj ir kituose 
jungimuose Mathchless gaso pečiuose uksidega 
uutomatiškai. Be degtukų!

♦ Virėjai virš 997< iš Clevelando 1732 viešose vir
tuvėse — viešbučiuose, restoranuose, valgyklose, 
klubuose —' verda su GASU.

Konstitucijos
2.00

0.70

.. 1.90

Kiškučio vardinės
Stasys bžiugas ._______ 1.50

Lietuvos Istorija
Sruogienė _____________ .. 3.00

Lietuviškas angliškas žodynas
V. Peteraitis.. <naž. 2.00 d. 5.00

Lietuvių Kalbos Istorija
Dr. P. Jonikas__________ 3.00

Lietuvių tautos kelias I ir II d.
M. Biržiška ___ '_____ po 3.00

Lietuviškai angliškai žodynas
V. Peteraitis __ f_______ 5.00

Lietuvos pinigai 
Juozas K. Karys

. Lyrika
K. Binkis _______

Loreta
Stasius Būdavas ..

Lietuva
A. Bondorius __

Laiškai žmonėms
- G. Pupini__ >___ __ _____ 2.00

.Lietuvių kalbos vadovas
Red. prof. Skardžius .1-----4.60

Lietuvių poezijos antologija
J.' Aistis ir A.' Vaičiulaitis 6.00

Lietuvių archyvas 
Bolševizmo metai_ -

Moters širdis
Guy de Maupassant ....— 2.60

Lietuvių Literatūra'
Pranas Naujokaitis ...

Mėnuo-vad. medaus
, N. Mazalaitė ___ -______ ■ 240

Meškiukas. Rudnosiukas
Vyta Nemtmilia_____..... 2.00

Namai ant smėlio *
J. Gliaudą.___________

Naujieji, skaitymai

5.00

8.00

2.50

.. 0.80

2.50

1.00

2.00

5.50

1.001.80

f 2.75

0.71

1.21 '

... 1.80

2.503.00

2.00

2.00

SOLIDARUMO MOKESTĮ 
RENKA

.. 2.00

Dr. 1. Kuras'Ramunis 
S.cc.: KŪDIKIŲ ir VAIKŲ LIGOS 

V ' L.: 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 Ramunis

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
VAL.: antrad. ir ketv'ird. 7-3.3Q v. v. 

te: tad. 3-5 v'...p. p. ir pagal susiturimą
7156 S. M'estern Avė.

MEDICAL CENTER
TEL.: Kabineto REpublic 7-1163 

Buto: -WA2brobk 6-3765 .

Lietuvių B-nės Detroito Apy
linkės ■ splidaruipo mokesčiui 
rinkti yrą įgalioti šie asmenys:

Abarius Mykolas, Ąsminas 
Jonas, Bajorūnienė Marija, Bu
lota Petras, Buitkus*.Jonas, Ol
šauskas' Vytautas, Griškelis Pet
ras, Gurka Vytautas, Garliaūs- 
kas, JuSka Juozas, Kodatienė 
Kufiigųnda, Kukučionis Vladas, 
Kundrotienė Vai... Pajaujis Ze
nonas,, ’Polikaitis Bronius, Pet
kevičius Leonas,'Paurazienė Elž
bieta, Petrulis Algis, Ražapskas 
Kazys, Stąškevičiųs. Vladas, Sta
niulis Česlovas, Urbonas . Vacys 
ir Vailokaitis Juozas

thefe's no cooking 
likę flame cooking!

Užuovėja’
M. Katiliškis -__

žmonijos likimas
V. Bagdonavičiuj_____.... 3.50

žemaičių žemė
A. ViJainis .--------

žemaičių krikštas ;
. 2.50 į p.' Abelkis ............. ..__ 840

Visos knygos siunčiamos paštu. Užsakant pinigus siųskite; •
DIRVA, 1272 -East; 71 St, Cleveland 3, Ohio

... 1.50



Kaip
BRONYS RAILA

KOTRYNA GRIGAITYTĖ •į
PRISIKĖLIMO VALANDA

mes 
kiti

kad 
visų

paprastai tekia ir naujai užgi
musi partija, ir visos senosios, 
ir šios pastarosios dar garsiau 
ir pikčiau).

GEROS IR DAR GERESNĖS 
ORGANIZACIJOS

"Mamyte, ar tu man nesakei, 
kad visus lietuvius reikia my
lėti?”

"Taip, dukrele, sakiau... Juos 
labiausiai reikia mylėti. Jei 
savųjų nemylėsime, tai ir 
jų nemylės”.

"Juk tu sakei, mamyte, 
lietuviai tai ■ geriausi iš 
žmonių”...

"Taip, dukrele, yra daug gerų 
ir kitų žmonių, bet lietuviai 

Anums buvo ir visuomet bus ge- 
^riausi”.

"Juk tu sakei, mamyte, kad 
man pirmiausia su lietuviais rei
kia draugauti, niekur neatsiskir
ti nuo lietuviu ...”

"Tikrai, dukrele, taip daryda
ma niekad nesigailėsi ir visuo. 
met turėsi daugiausia džiaugs
mo ...”

"Juk tu sakei, kad kiekviena 
lietuvaitė kitai“ lietuvaitei yra 
sesuo, o kiekvienas lietuvis ki
tam lietuviui yra brolis ...”

"Sakiau, dukrele ...”
"Bet mama, — juk tai netie

sa! Kam tu man meluoda
vai ?”...

NESLĖPKIME FAKTŲ
Ar jums kada teko girdėti to

kį ar panašų pasikalbėjimą? 
Jeigu jūs turite augančių ar net 
užaugusių vaikų, spėju, kad jau 
teko, — jei dar ne savo namuo
se, tai pas kaimynus ar pažįsta
mus. Prieš karus Amerikon at
vykę lietuviai panašių pasikal
bėjimų tikriausia ne vienas jau 
yra girdėję. Galima jų išgirsti 
ir šeimose, atvykusiose tik prieš 
keletą metų.

Neslėpkime tokių faktų, tai 
nieko nepagelbės, čia yra pir
mieji ženklai,' kurie vaike ar 
jaunuolyje sukelia pirmąjį kri
ticizmą — pirmąjį plyšį jo lie
tuviškoje sąmonėje. Ir paskui jie 
veda toli, labai toli. Viskas pra
sideda nuo menkniekių ...

Ir ar pagalvojate, ką turi pa
justi mama (ar tėvas), kai duk
tė (ar sūnus) vieną dieną pa
stato tokį klausimą: ”Kam tu 
man meluodavai? Nes visa ką 
tu kalbėdavai, juk tai netiesa”... 
O tokie žodžiai kalba apie skau
džią dramą, — vienokią vaikam, 
kitokią tėvam, bet abiem lygiai 
didelę.

Gi už tokių žodžių visuomet 
glūdi kokia nors istoriją. Be 
priežasčių vaikai su tėvais taip 
nesikalba.

Mūsų kalbamu atveju tėvai 
neparodė ypatingo džiaugsmo 
ties naujai atsiradusia gyvybe. 
Jei ne pats gimimo, ar skilimo 
faktas, tai bent jo aplinkybės 
ir priežastys juos net "įžeidė”, 
ir jie reikalavo iš naujai užgi- 
musiųjų vadovės atsiprašyti už 
tą nemalonų faktą. Bet tie, ku
rie gimsta, kaip žinoma, nėra 
linkę atsiprašyti kieno nors už 
savo gimimą, nors principas gal 
ir reikalautų atsiprašyti už pir
mąją nuodėmę.

Ir taip dėl tokio gryno nieko, 
kaip dabar pasakytume, padali
nio "vadovaujančiuose veiks
niuose” santykiai ir atmosfera 
pašlyja. Per visą pusmetį niekas 
nesusitvarko ir tik daugiau gen
da. Ir kaip neges, kad j "veik
lą” pradeda kištis daugiau ar 
mažiau pašalinė publika, ne or- 
ganizacijos nariai, o tautiečiai 
bent dvigubai vyresni už na
rius ar nares, turintieji aiškes
nius principus ir didesnį 
nimišką patyrimą, kaip 
kombinuoti.

Iš vienos pusės, kokia 
valios ir toli numatanti
draugė jaunoms, cjar net mažoms 
mergytėms pradeda aiškinti, 
kad nors ta organizacija, kuriai 
jos priklauso, yra ir gera, bet 
to dar neužtenka, nes yra dar 
geresnių jaunimo organizacijų. 
Taip mėginama įsteigti tos ki
tos, ”dar geresnės" organizaci
jos kuopelė. Kelios mergytės tuo 
susižavi, viena kita net išstoja 
iš pirmosios organizacijos, o 
tarp tų, kurios lieka, nuoširdu
mas kiek pajra.

Visa tai nors ir nereikalinga, 
. bet ne tragiška: niekas niekam 
negal draust ką nors traukti į 
savo parapiją, j savo partiją ar 
į savo pačią geriausią organi
zaciją.

savo vadus, savo dvasią' ir būdą. 
Jei ji jų pati neturėtų, ji būtų 
"mirusi” ar "žuvusi” generaci
ja (lošt generation, kaip man 
yra tekę skaityti vieną pesimis
tišką studiją apie pokarinį Ame
rikos jaunimą, — studiją, kurios 
išvados, man rodos, yra netei
singos, nes seniams dažniausia 
atrodo; kad "dabarties jauni
mas” niekam tikęs) ...

KO VIKŠRAS GALI PASIEKTI

NAUJAGIMIAI TRIUKŠMINGI

gyve- 
reikia 

i
geros 

sen-

Kai tos skundų, intrigų ir 
reformų istorijos pasiekė savo 
zenitą, "nemoralioji” mergaičių 
vadovė, laikydama, jog tokia 
atmosfera nebesuderinama sU 
jos garbe, su skausmu nutaria 
pasitraukti iš savo pareigų. Vi
sos jos lygiaamžės draugės so
lidarizuoja Jir taip pat pasi
traukia. Kaikurios jaunesnės 
nežino, kas daryti, bet norėtų 
tuo pačiu pasekti, nes jos ger
bia ir myli savo vadovę, kurią 
užsimojo sušmeižti ir nuo dar
bo nušalinti vienas ar du vikš
rai lietuviškoje kolonijoje.

Mergaitės, kurios taip džiau
gėsi bendravimu, savo darbe
liais, užįimoijimais ir pramo
gomis, kurios buvo sukūrusios 
joms pačią gražiausią lietuviš
kų širdžių ir nuotaikų salą, ku
rios mokėsi įsisąmoninti, kokia 
turėtų būti jų tarnyba Dievui, 
Tėvynei ir Artimui, — pir
miausia gavo smūgį iš pačių 
"artimųjų”, "brolių lietuvių”, 
"seserų lietuvaičių”... Orga
nizacijos padalinys pakriko. Ar 
ilgam, niekas negali pasakyti, 
žinoma, gera vyresniųjų valia, 
taktas ir padarytų nuoskaudų 
atitaisymas galėtų padėtį at
statyti ...

NEGALIMA TAM PASIDUOTI

’ APAšTALO” PĖDOMIS

Ateini Tu pavasario rytą 
Garuojančiom dirvom, o Dieve, 
Daubose žibuoklių prikritę, 
Geltonų purienų papieviuos.

Tau lenkias giedodamas šilas 
Ir akmenys gieda suklupę. 
Ir teka berželių kodylas 
Lyg žalsvos vingiuojančios upės.

Kas
Kas
Krauju kas ir ašarom šlakstė 
Nykiausius šios žemės kelius!?

perplėšė sopulio naktį, 
nušvietė amžius gilius,

Ateini.Tu pavasario rytą 
Žadėdama gyvenimą didį.
Į daubas tiek žibuoklių prikrito 
Ir naktys žibuoklėmis žydi.

W^//AWMW?AVAV/AV.\VA\WW<WAVAWA\,AV«

KNYGOS
J. ŠVAISTO 
ELDORADO

do-

Nedrįsčiau sakyti, kad 
pažino vieną medį, tai tas 
pažįsta ir mišką, bet auga- 
kaip ir žmonės, paprastai 
daug bendrų ypatybių. Vie-

Mano atpasakotasis dialogas 
yra tikras, ir jo istorija kiek 
savotiška.

Tai liečia vieną populiarią ir 
daugmaž visų gerbiamą lietuviš
ko jaunimo organizaciją Ameri
koje, kuri jaunųjų auklėjimą ir 
jų būdo ugdymą grindžia trim 
tvarbiais dėsniais — tarnavimu 
Dievui, Tėvynei ir Artimui. Tei
singiau sakant, tai liečia tik vie
ną smulkų tos organizacijos pa
dalinį, 
kas 
jau 
lai, 
turi
no augalo ar žmogaus pažinimas 

,'Wau atskleidžia šiokį tokį supra- 
■^timą ir apie kitus į jį panašius.

Tos organizacijos padalinys, 
įsteigtas idealistiškai nusiteiku
sių vadovų', vieną kartą ėmė ir 
"suskilo”. Tai būta augančio or
ganizmo natūralaus "suskili
mo”, — kaikurie gamtos kūnai, 
kaip žinoma,” dauginasi 'jų nar
velių skilimu. Kūnui augant, čia 
įvyko toks "skilimai”, kad mer
gaitės atsiskyrė nuo berniukų. 
Atsiskyrimas kiek sudrumsčia 
nuotaiką, ir tai suprantama. 
Dažnas -gyvis, q ypač žmogiška- 

' sis, kai tik atsirandą šiame pa- 
tulyjė, pradeda, garsiai rėkti ar 

ūkti. Vyresnieji paprastaL.su 
džiaugsmu sveikina tos naujos 
triukšmingos gyvybės atsiradi
mą, {griežtą išimtį čia sudaro 
politikos gimdytojai: tuomet

Blogiau atsitinka, kai vienas 
kitas iš tremtinių panaudoja sa
vo gyvenimiškąjį patyrimą, gau
siai įgytą dar tremtinių stovyk
lose Vokietijoje. Tas patyrimas 
gali būti pavadintas "krikščio
nišku” ta prasme, kad panašiu 
verslu tam tikru atžvilgiu jau 
yra užsiiminėjęs vienas iš dvy
likos Kristaus apaštalų. Tas 
tūkstančių metų senumo įprotis 
ir metodas yra — slaptai skųsti;

Mat, naujai užgimusio padali
nio mergyčių vadovė seniams 
pasirodė esanti "nesukalbama” 
visais atžvilgiais. Kupina ini
ciatyvos, savarankiška, turinti 
aiškių įgimtų vadovavimo gabu
mų, pagal savo jauną amžių pa
siekusi gan gero išsilavinimo, 
savo būdu patraukianti simpa
tiją ir meilę savo lygiaamžių 
draugių ir ypač jaunesniųjų 
mergyčių ... Tokia mergaitė 
pradedama skųsti augštesnėms 
organizacijos institucijoms. Ir 
vienas iš skundų motyvų panau
dojamas' toks, kad ji esanti — 
"nemorali”, kad jos elgesiai ne- 
pavyzdingi ir jaunimą gali- 
vesti šunkeliais.

Kiti; kurie tą mergaitę
geriau pažįsta už pačius skun
dėjus, kraipo galvomis: juk tai 
melas ir žemas šmeižtas. Rodos, 
viena laimė ir tik džiaugtis rei
kėtų, kad iš pačio lietuviškojo 
atžalyną tarpą atsiranda aiškių 
gabumų ir iniciatyvos asmeny
bių. Tokios yra ir bus' geriau
sios vadovės ar vadovai jauni
mui, be jų joks praeities atsimi
nimais gyvenantis senis, nepa- 
diriguos mūsų jaunimo emigra
cijoje. >. . ' “

Kiekviena, generacija gimdo

Ir po to, tik po to pasigirdo 
dukterų pasikalbėjimai su mo
tinomis, kurių vieną atpasako
jau šio straipsnio pradžioje. Po 
to, kas įvyko, mergaitės galėjo 
pasakyti: "Kam mums meluo- 
davot, mamos? Juk netiesa, kad 
lietuviai yra geriausi, sąžinin
giausi žmonės, kad tik juos rei
kia mylėti ir su jais bendrauti 
ir kad iš to bendravimo gauni 
didžiausią džiaugsmą"...

Nebūčiau apie tai rašęs, jei 
negalvočiau, kad iš tokių smul
kmenų daug kas prasideda ir la
bai, labai toli eina. Vyresnieji 
Amerikos lietuviai iš,savo prak
tikos žino ir mes kiti patys 
šiandien aiškiai matome tauti
nes ir dvasines dramas tarp tė
vų ir vaikų. Daug priežasčių, 
sunkiai nugalimų aplinkybių ve
dė prie jų ir dar ves kone kiek
vieną lietuvišką šeimą. Bet ten, 
kur ne sąlygos ar aplinkybės, 
bet mes patys esame kalti, kur 

ėdame 
ir net 
turime

Tremtyje Juozas švaistas 
vanoja skaitytojui jau kelintą 
knygą. Taigi jis čia bus pralen
kęs daugelį kitų savo plunksnos 
kolegų ir net patį save, Lietu
voje toli gražu negalėjusį paro
dyti tokio produktingumo.

Praeitų metų gale "Bendrija” 
išleido jo vaizdelių ir apysakai
čių rinkinį labai egzotišku El
dorado vardu. Knygon sudėta 
net 12 dalykų.

Kaip knygos paantraštė rodo, 
autorius savo knygon sudėtųjų 
dalykų nebando net novelėmis 
vadinti, pasitenkindamas vien 
vaizdelių ir apysakaičių vardu. 
Iš tiesų jis ir nesivaiko čia ku
rių nors meninių augštybių, o 
rodo mūsų žmogaus kelią nuo 
namų pakraščio iki Vokietijos, 
o paskui ir naujame, jam pažįs
tamame krašte — Amerikoje. 
Arčiau novelės gal bus tik vie
nas dalykas — "Savojo kraujo 
šauksmas".

Du dalykėliai ("Velykoą vai
kystėj” ir "Kumeliukas”) vaiz
duoja ankstesnius laikus Lietu
voje. Jie abu yra lyg ir prisimi
nimai, kurių antrojo siužetas iš 
knygnešių gyvenimo, šitie du 
lyg ir išsiskiria kiek iš to ben
drojo vaizdo, kurį matome ro
domą visoje knygoje.

Paskutinės dienos žemaičių 
žemėje, prie sienos ("Lazdelė
mis pasiramsčiuodami nuėjo"). 
Juda bėga žmonės, traukiasi vo
kiečių kariuomenė; ir krinta bol
ševikų bombos, naikindamos pa
sienio ūkininkų trobas. Net ir 
neryžtingieji pajuda į Vakarus 
nuo to pragaro.

nu

gai

kaip vikšrai iš patamsių 
mūsų jaunimo idealizmą 
patriotizmą, — su tuo 
negailestingai kovoti.

Partijų rietenos, politikierių 
šmeižimasis, neretas eilinių tau. 
tiečių mulkinimas iš vadinamų
jų "viršūnių'.’ pusės, mūsų vals
tybinės praeities klastojimas ii 
juodinimas, jaunimo gaudymas 
po savo grupės sparnu, brukant 
jam uieapykantą kitoms gru
pėms, asmeninės ambicijos, pa
vydas ar kažkoks visai liguistas 
geidulys būtinai kitą tautietį iš
dergti, jei jis turi kitokius poli
tinius ar religinius įsitikinimus, 
arba toks mūsų jaunimo idealiz
mo demoralizavimas, kurio vie
nas pavyzdėlis būvo aprašytas 
šioje istorijoje, — visa tai yra 
mūšų pačių' sudaromos "sąlygos” 
ir "aplinkybės”, dėl kurių sėk
mingai ir pačioje jaunystės 
užuomazgoje būna triuškinamas 
mūsų vaikų idealizmas, o drau
ge su juo‘tam tikrais tarpsniais 
ir patsjietuviškumas. .

Laimei,'šiandien yra įįenklų, 
kad lietuviškasis jaunimas Ame
rikoje sugeba ir savarankiškai 
galvoti, o kaikurie' stipresnieji 
turi "ragus". Aš sveikinu tuos

"ragus", — nepasiduokit įsiga
lėjusioms manierioms! Ir tikiu, 
jog jūs suprasit, kad dėl kelių 
vikšru bėra pagrindo mamoms 
sakyti, kad jos melavo. Tegu 
vikšrai t^ukiasi j savo tamsų 
kampą, o ne jūs iš lietuviško gy
venimo. Never surrender- — to
kiems! ...

Dalis jaunimo, patekusių į pri
verstinius darbus Vokietijoje, 
jaudinosi, kad šitaip strimagal
viais buvo bėgta, todėl kai kas, 
nepaisydamas savo asmeninių 
reikalų, ryžtasi grįžti ir prisi
dėti namie prie kovos, kaip pa
daro Andrius ("Kai visa tauta 
naikinama”).

Atkurdamas bėgimo ir paskui 
nerimo nuotaikas svetur, J. 
Švaistas bando įsivaizduoti ir 
parodyti skaitytojui taip pat ir 
tai, kas dabar vyksta namie. 
Šitą herojinę kovą pavaizduoti, 
tegu tik trumpuose dalykuose, 
bandė jau ne. vieno rašytojo 
plunksna, nors vargu ar ypač 
sėkmingai. J. švaistas taip pat 
bando (jo "Ryžausi savo kaltę 
išpirkti”), vaizduodamas mer
giną partizanę, pakliuvusią į bol
ševikų rankas, ir lietuvį bolše
viką, kuris ryžosi išpirkti savo 
kaltę ir išgelbėti suimtąją, šičia 
rašytojas kaikur bando savo he
roję versti mokyti bolševikų tar
dytojus, kolioti juos. Ak, mes 
bandome vis daryti herojus per 
prievartą, o man rodos, kad he
rojiškumas turėtų būti žmoniš
kas, neatitrauktas nuo gyveni
mo, toks, kokie iš tiesų žmonės 
galėtų būti baisiose sąlygose.

Keletas apysakaičių paskirta 
pavaizduoti stovykliniams me
tams. "Mes gyvenam” neblogai 
perduotos stovyklų nuotaikos su 
visa ano meto žmonių filosofija, 
su staiga iškilusiomis ligi trem
ties nežinotomis šeimos dramo
mis, spekuliantais ir žmogaus 
suelgetėjimu. Mažytė tremtiniš- 
koji drama rodoma ir "žaliajam 
džiaugsme”. Taip pat stovykli
nių nuotaikų vaizdelis yra 
"Lieutenant George Adams”. 
Čia meilės nuotykių mėgėjas 
amerikiečių leitenantas 
vos "nesueina į.porą” 
seserim!

Stovyklinį gyvenimą
damas, J. švaistas leido kaiku- 
riems savo veikėjams pafiloso
fuoti, pervertinti visas vertybes. 
Šituo pervertinimu gyvena "Tri-

jų. lovų” veikėjai, jau ne lietu
viai.

I Kiti dalykai skirti jau Naujo
jo Pasaulio žmonėms parodyti, 
čia štai tragiškas likimas seno 
inteligento ("Eldorado”), kuria 
jieško darbo, bet nemoka nieko, 
kas naujose sąlygose įgalintų jį 
užsidirbti duonos kąsnį, čia se
nųjų praturtėjusių lietuvių sen
timentai ("Savojo kraujo šauks
mas”) ir charakteriai, čia vėl 
žmonės, susipainioję meilės is
torijose ("Praeitis pasivijo”).

Kaip jau sakėme, švaistas nė 
nesistengia būti puošnus. Pasa
koja jis paprastai, suprantamai, 
kasdieniškai, šen ten ties šmuliu 
menomis gal versdamas suabe
joti, ar šitaip galėjo būti gyve
nime, bet tiems skaitytojams, 

; kurie mėgsta paprastumą, ši 
; knyga bus visiškai sava. Artimą 
; skaitytojui ją darys ir medžia- 
; gos šviežumas.
; Išleista knyga gerai, kultūrin- 
! gai. "Bendrija” (jungtinė Didž. 
; Britanijos Liet. Sąjungos ir Vo

kietijos Krašto Valdybos leidyk
la) Vokietijoje spausdinamas 
savo knygas visas įriša (kietas 
popierinis viršelis, drobinė nu
garėlė). Formatas didesnis, ne
gu 
ros

įprastinis grožinės literatū- 
knygoms.

B. Kazimieraitis

veikė ir kiek gero savo aukomis 
padarė ir tebedaro, gerai-žino 
visi, dar geriau BALFo darbuo
tojai ir aukotojai, o geriausiai 
užjūriuose, nes liga, senatvė-ar 
luošumas jiems, neleido kurtis 
čia.

BALĘo direktoriatas, jausda
mas, kad šios šalpos organizaci
jos gyvavimo dešimtmetis yra 
brangi ir prasminga sukaktis vi
sų įsitikinimų lietuviams, nuta
rė 1954 metus laikyti šalpos su
kaktuviniais metais ir kviesti 
visuomenę, BALFo skyrius, vi
sas organizacijas, parapijas, lie
tuviškąją spaudą ir radijo šią 
sukaktį tinkamai paminėti.

šalpos sukaktuviniai metai 
tebūnie sustiprintos ir suakty
vintos paramos metai. Juose su
keikime didesnius išteklius li
kusiems Europoje pabėgėliams 
šelpti. Dabartinė pasaulinė pa
dėtis nežada ramaus rytojaus 
ir iš mūsų gali būti pareikalauta 
dar daugiau jėgų ir vieningo 
darbo.

Ryžkimės ir darbuokimės vil
timi, kad bendros mūsų pastan
gos padėtų išsilaikyti lietuvių 
tautai ir jai grįžti į laisvą gy
venimą,- į savo Tėvynę Lietuvą.

BALFo centro valdyba ir 
direktoriai

lietuvis
su savo

vaizduo-
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BALFo 
DEŠIMTMETIS

šiais metais Bendras Ameri
kos Lietuvių šalpos Fondas 
švenčia savo gyvavimo dešimt
metį. Prieš dešimtį metų, karo 
gaisrams dar nenustojus rusen
ti, Amerikos lietuvių visuomenė 
nusprendė vieningai ir organi
zuotai gelbėti komunistų teroro 
išgintus ir vargų spaudžiamus 
brolius. Ir taip 1944 m. balan
džio mėn. 1 d., gimė ši nauja 
lietuvių orgasizacija — Bendras 
Amerikos Lietuvių šalpos Fon
das, — Amerikos valdžios pil
nai pripažinta ir inkorporuota.

Kvietimas auka ir organizuo
tu darbu palengvinti sunkią Eu
ropoje esančių lietuvių būklę, 
nuaidėjo skambiai ir plačiai. Jis 
giliai įsmigo lietuvio širdin.I 
šiaurinėje Maine, vakarinėje Ca- 
lifornijoje, tropiškoje Floridoje, 
rytiniame Bostone ir vakarinia
me Sioux City, Iowa, ne tik New 
Yorke, Chicagoj, Clevelanda ar 
Detroite, bet ir VVisconsino, Illi- 
nois, Pennsylvanijos ir kitų val
stybių miestuose ir miesteliuose 
steigėsi skyriai, plaukė aukos, 
dygo rūbų kalnai. Kruopščios 
rankos juos vyniojo, rišo ir siun
tė į New Yorko uostą; lėktuvais 
skrido ir traukiniais važiavo 
tūkstančiai vokų-vokelių, ir 
kiekvienas su auka arba prane
šimu : ”.,. Surengėme koncertą 
BALFo naudai...” ”. :. Tremti
niams gelbėti rengiame vajų...”

Kai įsitikinta, kad laisvę my
lintiems lietuviams raudonasis 
priešas užsklendė tėvynės var
tus, buvo susirūpinta benamių 
tėvynainių likimu, šimtai rezo
liucijų ir prašymų buvo pasiųsta 
Amerikos vyriausybei ir Kon
gresui, delegacijos varstė įstai
gų duris, kad ši šalis suteiktų 
pastogę bolševizmo aukom. O 
kai atsirado įstatymas, leidžiąs 
tremtiniams čia kurtis, BALFas 
griebėsi naujų darbų, kad tik 
didesnis skaičius galėtų atvykti 
į šią šalį. Ir taip virš 30,000 lie
tuvių rado namus laisvoje Ame
rikoje.

Ką tie tūkstančiai Amerikos 
lietuvių, apsijungę BALFu, nu-

Tremtyje mažyčiai auga be 
pieno, be mėsos, be sviesto. Pa
dėk jiems savo auka.

APDRAUDOS 
PATARNAVIMAS

MAŠINŲ, GAISRO, 
GYVYBĖS

Milionai žino Farnt Bureau ap
draudę dėl žemų kainų. Bet ar 
Jūs žinojot, kad Jūsų Farm 
Bureau atstovas gali Jums duo
ti tvirtų apdraudę už nedidelį 
kainų.

Perkant ar pratęsiant bent ko
kių apdraudę Jūs visad paBitei- 
raukit

PAULINA MOZURATHS 
13706 Benwood Ave.

Tel. LO 1-7705

FARM BUREAU
INSURANCE COS.

Farm Bureau Mutual Insurance Co.•
• Farm Bureau Mutual Fire Insurance Co 
• Farm Bureau Life Insurance Co. 
HOME OFF1CE: COLUMBUS, OHIO

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI

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

P. J. KERŠIS
609 Society for Saving Bld. 

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

r

Seniausias ir gražiausiai ilius
truotas lietuviškos minties žur

nalas.

MARGUTIS
Įsteigė kompozitorius

A. VANAGAITIS
Kaina metams $3.00

6755 So. Western Ava
Chicago 36. HL

I

k. J

DIRVA

i

atlieka įvairius spaudos darbus. Jūs 
galit pigia kaina atsispausdinti pro
fesines korteles, įvairias blankas, va
karams biletus, ’vestuviij pakviėti- 

• mus; plakatus ir kt.
Užsakymai priimami ir paštu. 

DIRVA — 1272 East 71 St.
• t ” Cleveland 3, Ohio

, Telef.: HE 1-6344 1

T

paprastaL.su


Kurs mus lietuviais i žmones kėlė
VYT. SIRVYDAS

Amerikos lietuvių garbės kė
limo fondo iždininkas J. J. Ba- 
čiūnas vėl mus apdovanojo pa
triotinei jo širdžiai brangia do
vana — gražia leidiniu apie dar 
vienų pasižymėjusį Amerikos 
lietuvį, Antaną Vanagaitį, "vie
ną ryškiausių lietuvių kultūrinio 
gyvenimo asmenybių”, kaip ne
senas Amerikos lietuvis, kompo
zitorius VI. Jakubėnas jį apibū
dina. Leidinys labai skoningai 
Vilties spaustuvės Clevelande 
išleistas, turi 192 puikių pusla
pių ir 52 paveikslus. Tepastebė
jau vieną klaidą: p. 177 iš kaž
kur atklydusi ne ta eilutė.

Šiandien Amerikoje populiari 
Ei Cumpari daina. Amerikos lie
tuviai tokios rūšies dainą iš Va
nagaičio lūpų išgirdo 30 metų 
atgal! Tai Dzimdzi-Drimdzi, 
apie kurią J. Žilevičius rašo: 
"Tai Alytaus parapijoj per ves
tuves dainuojama daina, kai pa
vargę muzikantai nustoja grie
žę, o moterėlės, juos pajuokda- 
mos, ima dainuoti, pamėgdžio- 
damos instrumentų garsus." Va
nagaitis La Rozą visu trysde- 
šimčiu pralenkė!

Geriausia apie žmogų rašo 
tas, kuris jį myli, arba šaltas 
istorikas. Todėl maloniausi. šio 
leidinio puslapiai parašyti arti
mo draugo, J. Olšausko, ir dide
lio Amerikos lietuvių muzikos 
žinovo, J. Žilevičiaus. Brandus 
ir VI. Jakubėno įvertinimas Va
nagaičio muzikos .talento. Be to, 
įdėta šilti draugiški atsiliepimai 
Lietuvos ministro, B. K. Balu

čio, ir advokato A. Olio, Chica
goje. Leidėjas taria įžangos žo
dį.

Pagrindiniu raštu eina Vyt. 
Alanto, kuris nusiskundžia me
džiagos stoka. Sako, neturėjęs 
Vanagaičio dienoraščių, užrašų, 
laiškų, ir retas prašomas tepri- 
siuntęs atsiminimų. To nežiūrė
damas, autorius savo pareigas 
išėjo gerai ir kruopščiai, tik 
spragas nevisur vykusiai savo
tiškais samprotavimais dengda
mas.

Veik pirmais žodžiais, nei iš 
šio, nei iš to, Alantas puola ne
įvardintus biografijų rašėjus 
dėl šių "išpustos fraziologijos”. 
Deja, man į mintį neateina nei 
viena tokia biografija. Iš vienos 
jų, būtent, p. Bačiūno išleistos 
(1934 m.) P. Jurgėlos monogra
fijos "Antanas Olšauskas” Alan
tas būtų naudingai pasidilginęs 
sudaryti pagrindinį sarašą Va
nagaičio išleistų kompozicijų, 
dainų rinkinių, knygų, plokšte
lių, Margučio numerių, vietų ir 
datų visų jo radijo programų, 
ruoštų minėjimų, koncertų, pik
nikų, su jų šiokia tokia finansi
ne apyvarta, arba žiūrovų skai
čiais. Skaitytojas tada bent bū
tų turėjęs statistikos pasverti 
Vanagaičio veiklą, kaip pasveria 
Olšausko knygų leidimą Jurgė
los monografijoj.

Nerangumas faktų patikrinti 
ir kitur kyšo. Knygoje ”J. O. 
Sirvydas” biografijėlėj apie Va
nagaitį sakoma: "vargonininka
vo pas kun. Tumą-Vaižgantą

Laižuvoje (1912), ir pas kun. 
Mironą Vabalninkuose (1913), 
čia Šimkus paruošė jį Petrapilio 
konservatorijai, bet karas su
trukdo”. Alantas sako: "tai iš 
piršto išlaužtas dalykas, nes kai 
Vanagaitis gyveno Vabalnin
kuose, Šimkus važinėjo po Ame
riką,-kurion išvažiavo 1915 m.” 
Kalbamą biografijėlę tikrino 
Vanagaitis, todėl jos žinios iš
laužtos iš vanagaitiško piršto. 
Be to, ir datos nesukliūva: Va
nagaitis Vabalninkuose 1913 m., 
karas prasidėjo 1914 m., Šimkus 
Amerikon vyko 1915 m.

Amerikos lietuviams, aišku, 
įdomiausia Vanagaičio veikla 
čia. Alantas ją, kad ir faktų ne
patikslindamas, gerai ir nuodug
niai . nušviečia: po gastrolių su 
Dzimdziais, apsigyvenimas Chi
cagoje, Birutės choras, Margu
tis, radijas, dideli parengimai, 
įėjimas į pasaulinę parodą. Vis 
tikslu Amerikos lietuvyje su
žadinti tautinės savygarbos 
jausmą, vis išvesti brolį lietuvį 
į platesnį, kultūringesnį pakan
tos pasaulį, kad Amerikoje jaus* 
tusi pilnu šeimininku, ne įna
miu.

Amerikon Vanagaitis atvažia
vo 1924- metais, kada mūsų vi
suomenė pergyveno tautinio ato
slūgio valandą (ne visai dėl tų 
priežasčių, kurias Alantas p. .53 
įvardina). Tokia valanda juk 
visada po dvasinio pakilimo atei
na, nes idealizmas pamiršta, kad 
Roma ne viena diena buvo pa
statyta. Iš idealizuotos Lietuvos 
tada važiavo, nors geri žmonės, 
bet su pagrindine nuotaika pas 
mus dolerių pasirinkti.

Paniūrimo metu atvažiuoja 
šposininku gimęs, su muziko ta
lentu ir vaidybiniais gabumais 

"prūsas" Vanagaitis (žodis 
"šposas" vokiškos kilmės) ir pa
siūlo Amerikos lietuviams nusi
pirkti juokų ir dainų valandėlę! 
Jo talkininkai, geri dramos ar
tistai Dineika, Olšauskas ir Di- 
kinis.

Artistiškai suvaidinti juokai 
verčia pamiršti pilką kasdienį 
gyvenimą, o dainos ir patrioti
niai vaizdeliai (dramatinių mo
mentų kupini) valstiečių sūnus 
ir dukras nuneša į kiekvienam 
visados saldžią jaunatvę, į ža
liąjį kaimą, be kurio lietuvis 
niekur nerimsta. Ar stebėsimės, 
jei mūsų spauda, kurios citatų 
Alantas tiek apščiai parūpino, 
Dzimdzius artistais, kurie, kaip 
Maskvos Teatro vaidylos, "gy
veno scenoje”, be to, sako, bū
dami "geri žmonių psichologijos 
žinovai”? Jų vaidinimų pasižiū
rėję, žiūrovai skirtėsi, ir juok
damiesi, ir ašarėlę braukdami, 
namo pareidami netik geresniais 
lietuviais, bet ir sumanesniais 
gilesnius gyvenimo klausinius 
spręsti.

Todėl, bent man, nekaip skam
ba Alanto išvadžiojimai, esą 
"Dzimdzi-Drimdzi spektak 1 i a i 
nebuvo teikiami kaip meno kū
riniai, tik kaip pramogos ir lie
tuvybės žadintojai” (p. 73); ar
ba: "Vanagaitis buvo meninin
kas, jo gi veikla nedaug ką ben
dra teturėjo su menine kūryba 
tikra to žodžio .prasme” (p. 
115); arba: "Vanagaičio menas 
tai ne tikras menas, bet menas 
kabutėse” (p. 111). Tai lygu sa
kyti: "Vanagaitis buvo artojas, 
tik nearė”. Jis buvęs "šimtu 
nuošimčių menininkas" (p. 75), 
tik "reikalo verčiamas, turėjo 
liasidaryti menininkas-amatinin- 
kas” (p. 115). 

katilo tirpihimą ir savytarpinį 
lietuvių neapsikentimą.. Būdin
giausi jo žodžiai Margutyjė- 
Kvieslyje: "Margutis tau pri
mins, kęs tu esi, ir kuo turi bū
ti.” Ta pati mintis , ir plačiai 
dainuojamoj dainoje, kur Ne
munas ir Dauguva;
- Mokykla iš kitų tautų

Būt pagodotu, pagerbtu.
Jis ragino brolius lietuvius iš

eiti į žmones, ”iš parapijinių į 
didžiųjų viešbučių sales”.

Šį gražų Bačiūno leidinį pasi- 
.skaitęs, Amerikos lietuvis pasi
didžiuos, kad Antanas Vanagai
tis pasidarė Amerikos lietuvis 
ir giliai į mūsų gyvenimą, ypa
tingai Chicagos apylinkėje, įėjo. 
Sunku apytikriai nustatyti laip
snį, kuriuo jis mūsų pilkąją vi
suomenę pakėlė augštyn į švie
sesnius ir pakantesnius žmones 
lietuvius, bet kad jis mus pa- 
kilėjo apie tai abejojimų negali 
likti, pasiskaičius gražius ir ga
na išsamius Alanto,. Žilevičiaus, 
Jakubėno, Balučio ir Olio straip
snius Bačiūno leidinyje.’

Pirmą Dzimdzių pasirodymą 
aprašydama Dirva sakė; "mūsų 
dainininkai gali patirti, kaip 
reikia dainą suprasti ir sudai
nuoti, kad ji būtų menas, ne rė
kavimas”. (p. 60). Vanagaičio 
plokšteles įvertindamas, Žilevi
čius rašo: "Vanagaitis priverčia 
klausytoją išgyventi tą patį, ką 
jis pats išgyveno plokštelę įdai
nuodamas. Su tokiu ūpu įdai
nuotų plokštelių ir kitataučių 
plokštelinėje muzikoje mažai te
užtinkame”. (p. 153). Laiške Ži
levičiui Vanagaitis parodo, kad 
jis skyrė pramogas nuo kitko. 
Birutės chorui vadovauti pradė
jęs, jis sako: "birutiečiai buvo 
labiau linkę į pramogas, negu į 
lietuvišką darbą”, (p. 156). Be 
to, iš Olšausko ir Alanto pati
riame kaip stropiai buvo pasi
ruošta Dzimdzių spektakliams: 
pradėta Lietuvoje, ruoštasi laive 
ir pas gerus žmones amerikie
čius atostogaujant.

Todėl Vanagaičio meninę 
veiklą vertinant, man rodos, 
protingiau vadovautis VI. Ja
kubėno rašto mintimi, kad me
nas, kaip gyvenimas, turi daug 
skyrių ir šakų, .kurios, tačiau, 
kaip tai susilieja į bendrą ryšį- 
visumą. Tokiu būdu, ir muzikos, 
ir vaidybos menas turi įvairių 
sričių, bet visose pasireiškia 
žmogaus kūrybinė dvasia. "Kiek
viena muzikos rūšis gali būti 
gera ir bloga savo srityje, savo 
stiliuje” — Jakubėnas sako. Me
ną į augštą ir žemą, arba tikrą 
ir netikrą beskirstydami, nepa
sielgtame kaip zakrastijonai, ku
rie, nuo augštųjų stovylų nuola
tos dulkes bedulkindami, taip su 
dievybe apsipranta, kad Dievo 
nebesupranta.

Vanagaitis tirpino tirpinimo

ON YOUR 
SAVINGS

Aišku — kas čia padaryta, gal 
vėliau bus kitų geriau padaryta, 
su didesniu žinojimu ir įžvilgiu. 
Bet pionieriams visados kepurę 
nusiimkim 1

VADOVAS {SVEIKATĄ
Geresniam sveikatos išlaikymui nauja knyga

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

Ši svarbi knyga privalo rastis kiekvienoje lietuvių šei
moje. Kaina tik 2 doleriai su prisiuntimu. Tuojau užsisa
kykite.

Užsakymus siųskite knygos autoriui:
I DR. S. BIEŽIS,
i 3241 W. 66th Placc, Chicago 29, III.

Telefonas; REnublic 7-7868 ' (12)

(Iš KNYGOS "GIEDRA VISAD GĮŽTA)

savo šaką. Kai sesuo Velykoms spalvotais 
popierėliais papuošdavo žibalinę, mes, ma
žesnieji, likučius suraišiodavome ant savųjų 
ąžuolo šakų.

Vyresnis brolis buvo labai nepatenkin
tas, kad, ant mano šakų sutūpė vienuolika 
žvirblių, o ant jo tik trys.

— Tu nubaidai, varle nematytas! — 
pyko jis.

— Ne, aš nebaidau, bet jie mato, kad 
tu taisaisi šautuvą. Jie tavęs nenori, — at
kirtau.

— Nenori? Tu nenori!
— Aš noriu, — pradedu šokti ant vie

nos kojos, nuolat knapsėdamas. — Mano 
vienuolika žvirblių, — dainuoju.

Kai aš suknapsiu, jis užgula mane ir 
kumščiu tris kartus užvožia į nugarą.

— Po kartą už kiekvieną, — pasiteisina 
jis, kai pradedu šniukšėti.

— Ot, mano vienuolika, — nesutinku ir 
iš naujo skaitau.

— Ar vienuolika? —•• keliasi’ brolis. — 
Dar pasakyk, ar vienuolika?

Ne, tik septyni, o jo šakose jau devyni. 
Aš atsikeliu ir bėgu. Dabar gaučiau devynis 
niuksus! Jis vejasi, bet iš trobos išėjusi gon- 
kelyje stovi motina, ir smūgiai palieka kitam 
kartui'.

Kai paauga obuoliukai, motįna nebe- 
draudžia rinkti. Tik raškyti nevalia! Kurį 
pagraužė kirmėlė ir jis nebepajėgia laikytis 
šakos, šitokį — taip, imk, kai tik jis bumpt 
žemėn. Imk, susirask vagoj, imk ir valgyk. 
Jmk, kaip Graužinių džiovininkę Adelę pa
siėmė žemė. Toks nebeauga, nebereikalingas. 
O tų obuoliukų rinkti mes bėgdavome už 
■vienas, kito, lenktyniaudami, laužydami bu
rokų į šonus nusvyrusius lapus, ir surinkę 
sukdavome po ąžuolu. -

— "Te tau vieną karčiūkšlės, duok man 
vasaros, — šaukia mažoji sesuo.

__ Ha! Tokio nevalgysiu!
— .žiemą,'žiūrėk.' kaip valgysi. Liežuvį 

dar ąųsikąsi, — sako-vyriausioji sesuo, .kuri 
tolėliau ravėja varputį. ■ '

— Mama, sakė, kad sukirmijęs, nestovės.
— O. gal ne'sūkirmijęs. '
— Tai reikia pririšti atgal.
Vyriausioji sesuo' surenka pepinus ir 

paberia prie ąžuolo. \ .
— Duokit jpi viena'vasarį, — prašo Ji

KAZIMIERAS BARĖNAS

Tik ąžuolą, tą didįjį medį, nejučiom pa- 
mėgom visi.’ Kol Pranckūnas nesiruošė atim
ti jam gyvybės, namuose jis tebuvo medis, 
didelis medis. Jei motina papasakodavo, kaip 
ji, triūsdamasi darže, palikdavo mus po 
ąžuolu tėvo sukaltose mažutėse vežėtėlėse, 
kuriose paaugę iš miško veždavome pakra
tams paparčius ir rudenį krentančius me
džių lapus, jei ji papasakodavo, tai ji bu
vo motina, ir ji turėjo ką nors pasakoti, tu
rėjo kuo nofs gyventi, turėjo ką nors prisi
minti, nes mūsų gyvenimas nebuvo toks ty
lus ir negyvas, kaip anom dienom, kai Pranc
kūnas griovė, medžius, arba kai sunkiai su
sirgo arklys, arba kai vienais metais iškėlė 
kojas jau užaugę abu meitėliai ir paliko mus 
visiems metams be mėsos. Mūsų gyvenimas 
būdavo kartais linksmas, ramus, ir net 
Pranckūno padarytosios nuoskaudos pamažu 
apgijo, o ąžuolas mūsų akyse, galvose ir šir
dyse lyg dvigubai padidėjo. Lyg nebe namai, 
bet ąžuolas, didysis ąžuolas išaugdavo mu
myse, kai išvažiuodavome ir prisimindavome 
patogius namus, jaukią šilumą ir šviežios 
duonos kvapą. Didžiulis ąžuolas ir ramūs na
mai, sodelis, upė, laukas, beržų atžalos.

Motinai taip pat apgijo beržų istorija.
— Tą žiemą, kai Pranckūnas iškirto 

beržus, — pasakydavo ji, norėdama pažymė
ti tikslų laiką. — Gal kokios keturios savai
tės šalo, kaip ir šiemet, kai Pranckūnas atė
jo beržų kirsti.

Bet šituose pasakymuose nebebuvo šird
gėlos, o juo labiau nė šešėlio pykčio.

— Pranckūnas sau padarė, jei jis turi 
širdį, — sakė jį. — Padarė visam gyvenimui.

Iš tiesų jis jautė savo klaidą. Ateidavo, 
kaip atėjęs, nes reikalų niekad netrūko, bet. 
niekada neužsimindavo apie malkas, niekad 
apie beržus ir niekad apie ąžuolą. .

— Kur tėvelis? — kartą sekmadienį už
ėjęs paklausė jis mus, kai aprimo šunų loji
mas.

— Po medžiu miega!'Po medžiu guli! 
Po medžiu ilsisi! -— atsakėm mes, pasišokė
dami, lyg gėreliai. — Po medžiu, aure', po 
medžiu! . ‘

'• Pranckūnas atąišėdo gohkelyjc ir laukė, 
‘.kol mes pažadinsime tėvą. Po ,medžiu, po 

ąžuolu nėjo. ‘
‘ O mes po medžiu gyvenom šviesiausias 

valandas/ kiekvienas turėjom, są.Vu kamįią, 

brolius.
— Aš neturiu, — nusiminęs ištiesia ran

kas Jonukas ir susigraudinęs nubėga namo.
Turintieji, sakytum, negirdi, žvilgsniai 

skrenda kažkur pažemiu.
Kristinukė, vargšelė, mažiausia, Kur jai 

suspėti su broliais baibokais! Tje lėkė ir pra
lėkė, net Jonukas nesuspėjo, o ji radu du 
karčiūkšlius, kurių niekas nenori ir niekas 
nepagriebė. Dabar ji dairosi, kaip nuskriaus
tas kačiukas.

— Vieną atiduok, — susiprantu ... — 
Kristina, atiduok.

O Kristina vieną obuolį kanda, o antrą 
slepia saujukėje. Kristina šypsosi. Dantuko 
prieky nėra.

— Bedantę, atiduok, — šaukiu. — Kris
tina, atiduok.

— Jie vieną nuneš mamai, — saliamo
niškai teisėjauja sesuo. — Tiesa, Kristina? 
Ji vieną nuneš. O jūs — palaukit,;— gamina . 
mus sesuo, — jūs, aš jums padalysiu pepi
nus. Abu nunešit.

— Aš nenoriu, — sako brolis nepaten
kintas.

Aš taip pat nenoriu, bet paklausysim 
sesers. Mano obuolį Kristinukė vistiek jau 
suvalgė. Sesuo padalija — man keturi ir 
broliui keturi, o vienas lieka. Ji sužiūra į 
mus.

— Mano buvo didesnis, — reikalauja 
brolis to vieno.

— Bet Kristina tavo neša mamąi, — 
nenusileidžiu.

— Bet didesnis, — nesutinka jis.
— Aš šitą nešiu, — atšokuoja Kristina, 

suradus dar vieną vasarį. — Saliute, duok 
man.

— Bet mano buvo didesnis, — ginčijasi 
brolis. .. e

— Tavo mažesnis, — Sakau.
— Palyginkim, sudėtam kartu, — siūlo 

brolis. — Kristina! — šaukia jis, o Kristipą 
jau prie gonkelio. — Kristina. * : • ■

Kristina nusinešė likusį pepiną.
— Nebesudėsim, palauk/ stabdau 

brolį. — Kristina suvalgė,, kur aš- daviau.
'Metai po .mėtį Kristina pasidarė obuo

lių viršininkas, žiaužeriukas, kaip motina 
vadino, ją —. balti smulkučiai' dantyk, lyg" 
voveraitės ar kiškučio. Kristina dalijosi su 
mažąja .One, šų dar mažesniu Mataušėliu, ir 
nuo jos prikląusė, ,arį tu gausi skanų obuolį, 
.kirmėlės paėstą ar vėjo vagon nusyiestą,' Jei 
ji su Mataušėliu ir One nuspręs, susėdę prie

• ąžūėlo, kad visųs_gauna mama,, tai'mamą .ir

gaus, delegacija jai ir atiduos, o tu tada 
žiūrėsi iš motinėlės rankos, kad ji parinktų 
iš visos krūvelės ir, žiurstu apšluosčiusi, 
šypsodamasi duotų tau.

Kol ėjau mokyklon, ąžuolas vis labiau 
pradėjo'tolti nuo manęs. Tik šventom dienom 
aš žiūrėjau, kada jo šešėlis iki berželio sodo 
kampe — tai pats vidudienis. Kai šešėlis per
šoka upę ir viršūne pasiekia Pranckūno dir
vos kraštą, kur daugiausia usnių — laikas 
su duonele ar duonelės riekę su sviestuku.

— O kai tu pargeni, Mataušiuk, ar tu 
žinai, kiek laiko, jei nepažiūri į tėtės sidab
rinį? — tyčia paklausiau broliuką, grįžęs iš 
Kauno, kai Mataušiukas ganė ar ne paskuti
nius tik metus.

Mataušiukas apsisuko ant vienos kojos 
ir atsakė šypsodamasis:

— Žinau, manęs neapgaus.
Jis man parodė pirštu į ąžuolą.
Užaugo jau ir Mataušiukas metai po me* 

tų, užaugo Onė. O Kristina — ką čia bekal
bėti apie Kristiną! Krūva metų paliko" užpa
kalyje, kai žiaužeriukas Kristinukė suvalgė 
mano rastąjį vasarį! Ji ne tik užaugo, bet ir 
ištekėjo. Kristina augina „Krįstinukę!' Pama
čiau vasarą po ąžuolu obuolius bedėliojančių 
mažą Kristinukę. Argi Šita Kristinukė iš 
manęs anuomet išviliojo vasarį? Ne, jos iria? 
ma, mano sesutė Kristiniukė, kur tau — 
tai ta rimtoji Kristina, kuri dabar ateina per 
sodelį po ąžuolu.

Dar kartą per pačias audras mes visi, 
lyg varniūkščiai, buvom Bulėkę į šeberkšty- 
nę, pas motiną. Ne visi, ne visi: tėvo nebuvo 
— Pavandenės kapuose, kietam žvirgžde ilsė* 
josi. Saliutės nebuvo^ šalia tėvo ir ji žvirgž
de. Kas gi mane grybauti išmokė, jei ne ji, 
Salė, taikos apaštalas šitas! Tarytum tėvui 
vienam būtų nuobodu, tai ik Salė su juo; 
Dviejų brolių nebuvo — tiems toli atvažiuo
ti, tiems tarnybos, darbai nepabaigiami. O 
Kristinai netoli: ji čią pat, Gulbinuose,.tik. 
per dešimt kilometrų. £u ja ne tik Kristinos 
Kristina, Kristinos Mataušiukas, bet ir Kris- 

, tinos Onė. ' ‘
— Kodėl tu savo Mataušo nepakrikšti

jai Vytautu? __ erzįnu buvusią' motinos
. žiaūžeriuką. “ '

Ji šypsosi ir paduoda savo Onę senelei!
— Man rodęs; tu norėjai, ‘kad. aš jį nė 

Vytautu, bet’ pūgai tave pakrįkštyčiąu,. — 
atsikerta žiaužeriukas, . . ■"

' — Ąr ir .tu jau žilas! — stebisi motina,
šokihdaųia. Kristinos .Onę ir žiūrėdama į 

.mąnei ■ •' . • ‘ • <

Ji pertraukia mūsų žodžiais pasikapoji
mą su Kristina. Kristina atsiremia į ąžuolą 
ir graužia obuolį. Graužia ir akimis nuseka 
savo Mataušiuką, kuris, įsikibęs į savo dė
dės Mataušo ranką, tursu kepersu nukuldu- 
šiuoja atnešti alaus.

O dabar jau nesulėksim visi. Žiūrėk, 
Kristina — taip sunkiai ji atsisveikino su 
motina ir namais ir nebematė daugiau namų. 
Iš kokios prakeiktos taigos gal dar prisimena 
mus ir obuolius, kuriuos graužėm po ąžuolu, 
jei gyva. O jos Kristinukė, Mataušiukas, jos 
Onė, jie nebeatsimins ąžuolo. Gal Kristinos 
Kristinukė, gal dar ji...

O jei sueitume po ąžuolu, jei sueitume 
pažiūrėti, kur šešėlis krinta vidudienį, o kur 
pusdienių metu, kai kremtama duonelė, kur 
motina? O motina Pavandenės kapuose. O 
kur Onė, kur Mataušas, šitas gaspadorius 
didysis,' kuris stalą pasidirbo’po ąžuolu ir 
ten pavaišindavo mus ir kietu sūriu ir alum? 
Kur jie?

Ak, neklausk, neklausk!... Bičiuli, ne
sakyk nieko, nepraverk burnos, nes aš. nieko 
nežinau. Nežinau, koks likimas per audras 
ištiko namus. Žinau, kad nebėra Kristinos -— 
ją išvežė, kaip sugautą šunį, su vaikais. Ži
nau, kad nebėra-motinbs. Aš mačiau, kaip 
ji išgelbėjo šitą didįjį medį, mūsų visų lizdą; 
aš mačiau, kaip ji išgelbėjo Pranckūną, kuris 
nukirto beržus, ir pati žuvo.

Pranckūno ūkis negreit pėsčiom apei
namas, .Pranckūno miškas — baltų beržų 
galybė, Pranckūnas pats — maršalka baž- 
nyčioje. Kai jo jieškojo namie, klausinėjo 
svetur, suuostė, kad Pranckūnas užuovėją 
surado mūsų namų kamaroje. Suuostė ir ap- , 
stojo namus vakare. Kai sulojo šunes, Prane- ’ 
kūnas dideliais šuoliais iššoko pro duris ir 
dingo tamsoje už ąžuolo, ir kulkos,- nors vijo 
jį, ąžuolan susmego. O motina išėjo pažiū; 
rėti, kokie svečiai, ir viena mirtina kulką 
į ją susriięgo. Namus atgynė Mataušas, Jo
nas ir mes, du broliai vyresnieji; bet moti
nos neįveikė atginti, .motinos, kuri rankas 
ištiesusi atgynė tą medį, tą drūtą, storom^ 
šakom medį, už kurio stuomens vakaro tam
soj, kažkur pradingo Pranckūnas. »

O kur'kiti, o kur kiti?
O ar medis, šitas medis, šitas drūtas, 

storom' šakom mė.dis, kurį motina išgelbėjo^ 
nuo kirvio , ir nUo pjūklo, ąr šitas' ąžuolas” 

” didysis dar žaliuoja? . ... - ..
. Taip, jis žaliuoja, nes negali’ būti, kad 

jis nežaliuotų — sįtąs drūtas, storom šakom
.'medis, kurį išgelbėjo 'mano motina,“
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Juokas iš anapus...VISAI SLAPTAI...
TEISYBIŲNĖRA 

DVIEJŲ
Amelija Tutlienė buvo tikra, 

kaip kalendorius; arba jos tei
sybė, arba nėra jokios teisybės 
pasauly. Galėjo kas dėl to ma
nyti šiaip ar taip, tik ne jos vy
ras Kazimieras. Jis turėjo tik 
vieną pasirinkimą — manyti 
taip.

Vyras yra toks, kokį jį žmo
na pirmąją dieną po vestuvių 
padaro. Tai supranta visos, tik 
ne visos pajėgia. Bet Amelija 
pajėgė. Pripratino, kad ji vie-i 
na žinos, ką reikia žinoti, o jis 
žinos, ką ji leis ar palieps žino
ti. Vistiek, kaip jo akims ar 

’ ausims beatrodytų, jis tegalės 
matyti ir girdėti tik pro josios 
akis ir ausis.

Pasižiūrės, būdavo, Amelija 
vakare į saulę.ir sakys:

— Rytoj tai jau kad lis, tai 
lis.

Kitą dieną saulė spigina, jokio 
debesėlio visam danguje 
nei mažiausio vėjo, kuris 
atpūstų.

— Na,

ir net 
debesį

vakar, 
Kaziuk, kad šiandien bus saulė
ta ir šilta?

— Sakei, Ameliute, kur ne
sakysi. Stovėjai, va, čia prie 
lango ir sakei: rytoj tai jau bus 
saulėta dienelė!

Šitoks sutarimas ir pritarimas 
visur ir dėl visko laikė Kazimie
rą tiesiose ir protingose gyveni
mo vėžėse, kol buvo gyventa sa
vam krašte.

Vokietijoje šitos vėžės kaika- 
da ėmė lyg ir išsikreivoti. Ame
lija galvojo, kad gal dėl to nie
ko neveikimo ar kad komitete 
tris mėnesius išbuvo. Dėl to ar 
dėl niekam neaiškių priežasčių 
Kazimieras vistiek pradėjo ro
dyti perdaug kvailos drąsos.

Pareis, būdavo, Amelija iš 
švabiško kaimo su kiaušinių 
gurbeliu ir ims girtis vyrtii. '

— Matai, už vieną suknelę 
kiek gavau. Ar nedaug, Kaziuk?

O jis atsakys, kaip nelaukta ir 
neįprasta būdavo:

— Gal daug? o gal ir mažai.
Amelija pasišiaušdavo, tran

kydavus, pamokslus droždavo, 
pagaliau, įsikniaubdavo verkti. 
Tada Kazimierus jau vėl grįžda
vo į-protą, užmesdavo ranką ant 
jos strėnų ir sakydavo:

— Na, žinoma, kad daug, tu 
ožka. O kas sako,?kad mažai?

Šitaip taika, išmintis ir tiesus 
žodis sugrįždavo j Tutlių šeimą.

Bet šitokį Kazimiero nuslydi
mai pasikartodavo, ir dar nere
tai, ne tik stovykloje, o ir At
lantą perplaukus. Velnias apsė
do Kazį, galvodavo Amelija, ir 
prisitaikius, nejučiom jį apšlaks
tė švęstib vandeniu. Tik negelbė
jo. Jis vis tebedrįso sakyti ir 
taip ir ne.

Aną dieną Tutliai buvo įpuo
lę į pačių bjauriausią krizę. Ka
zimieras jau pasakė ne taip ir 
ne, bet tiesiog ne. Užsikirto, 
savo gieda ir gana, nors galvą 
praskeltum.

Parsinešė Kazimieras naują 
kakliaraištj ir pasigyrė:

— Nusipirkau, matai, pilką šį 
sykį. Toks prie to išeiginio kos
tiumo. '

— Pilką! — suriko Amelija 
ir ėmė kvatotis. — Tu 
žlibai, Kaziuk, 'ir gana, 
juodas, kaip smala.

Kur tau juodas! 
visai • padoriai pilkas, o 
das.

— Jeigu sakau, kad 
tai ir juodas, Kaziuk.

ar nesakiau

Bažnyčia ir klebonas buvo tik 
anoje gatvės pusėje. Nuėjo.

—• Klebonėli, sakyk, kokios 
spalvos šitas kakliaraištis? — 
klausė ji.

— Pilkos, dukrele",' o kokios 
daugiau ?

Kazimieras pasakė tik ačiū ir 
su laimėtojo šypsena išėjo.

Amelija jau gatvėje griebė jį 
už skverno ir ėmė šaukti:

— Tai dar nieko, tai dar visai 
nieko nereiškia, Kaziuk! Klebo
nas jau persenęs. Kiek sykių jis 

į ir evangeliją beskaitydamas su- 
' simaišo. Vargu jis ir raudoną 
nuoįuodo atskirtų. O tu ir persi
dirbai, akys nusilpo. Važiuoki- 
va pas akių gydytoją.

Akių gydytojas, tik akį į kak- 
liaraištį metęs, pasakė:

— Pilkas.
— Na, matai, Ameliute. 

sakau pilkas, klebonas sako 
kas ir gydytojas sako pilkas. O 
tu?

— Juodas, Kaziuk. Ką jūs 
trys sakot, tai dar ne viskas. 
Pirma žmonės sakė, kad saulė 
sukas, o žemė stovi. Kiek milio- 
nų taip sakė! O vienas pasakė, 
kad atvirkščiai, ir dabar visi 
sako, kad žemė sukas aplink sau
lę. O čia vienas žlibas, kitas se
nas, gydytojas, aišku, persidir
bęs.

Ir Amelija ėmė visu iškalbin
gumu ir jautrumu gydytojui 
įrodinėti, kaip jis atrodo pa
vargęs, nusilpęs, išsisėmęs ir at
bukęs. Tokiam žmogui ne tik 
sunku atskirti jiilką nuo juodo, 
bet ir susiskaityti vienos rankos 
pirštus. Kakliaraištis tikrai juo. 
das, o Kazimierui reikia akinių.

Gydytojas nebuvo užsispyręs.
Pasiėmė dar kartą kakliaraiš- 

tį. prisikišo prie pat akių, ilgai, 
vartė, o paskui tarė:

— O gal jis ir juodas.
— Žinoma, juodas, pone dak

tare. Kazimierui reikia akinių. 
Praėjusią vasarą jam saulė akis 
išsvilino. Pamenat, kokia vasa
ra buvo. Pririnkit jam, daktare. 
Tik kokius tamsius, pačius tam
siausius.

Daktaras ilgai rinko Kazimie- 
lUii akinius tamsiais stiklais. 
Amelija vis kišo akliaraištį jam 
prie akių ir 
galų gale jis

Kai juodu 
teisybę radę, 
gai rinkos tamsius akinius pats 
sau.

Už 
sė:

’ Seniau buvo plačiai žinomas 
rusų priežodis — Dievas sutvėrė 
tris blogybes —-velnią, vilką ir 
uošvienę. Dabar rusų pavergtie
ji sako: — Dievas sutvėrė tris 
blogybes — velnią, vilką ir kol
chozus.

«

Aš 
pil-

klausė, koks. Kol 
pasakė: juodas, 
išėjo, susitaikę ir 
gydytojas dar il-

Duobkasys
MVD agentas pasiryžo ištirti, 

ką žmonės galvoja apie komu
nistinį rėžimą. Pirmą dieną jis 
nieko gero nesužinojo, nes kiek
vienas sutiktas baisiai keikė tą 
rėžimą.

Tačiau kitą dieną jis sutiko 
žmogų, kuris baisiai gyrė komu
nistus.

__ Nesvarbu, ką kiti žmonės 
kalba — sako jis — aš linkęs 
dirbti komunistams kaip ir ki
tiems.’

Nudžiugęs MVD agentas pa
klausė:

— Puiku, sakyk, o ką pats 
‘dirbi?

— Aš esu duobkasys —- atsa
kė darbininkas. • ,

¥

Tai jo privatus reikalas

Komunistas iš Sovietų Sąjun
gos ir amerikietis ginčijasi apie 
tiii, kaip darbininkai gyvena 
Amerikoje ir Sovietų Sąjungoje.

— Kiek vidutiniškai uždirba 
Amerikos darbininkas į mėnesį 
— klausia komunistas.

— Apie. 250 dolerių.
— Kiek jis išleidžia maistui, 

drabužiams ir butui?
— Apie 200 dolerių.
— O kur jis padeda likusius 

50 dolerių?
— Tai jo asmens reikalas — 

nusijuokė amerikietis.
Tada jis savo ruožtu ima 

klausinėti komunistą.
— Kiek vidutiniškai į mėnesį 

uždirba sovietų darbininkas?

—•' 600 rublių.
— Kiek išeina jo pragyveni

mui?
— O, apie 1000 rublių.
— .Iš kur jis paima trūksta

mus 400-rublių?
— Tai jo asmens reikalas — 

nusijuokia komunistas.
♦

Suprato
Tėvas ir sūnus vaikščioja Rau

donojoje Aikštėje, Maskvoje. 
Sūnus klausia, rodydamas į 
Kremlių:

— Tėte, kokie čia rūmai?
— Tai Kremlius, sūnau, kur 

gyvena didieji Sovietų Sąjungos 
vadai.

— Bet kodėl, tėte, aplink 
Kremlių tokios ąugštos sienos?

— Mataiį sūnau, kad banditai 
negalėtų perlipti.

— Iš vidaus ar iš lauko? — 
nekaltai paklausė berniukas.

¥

Puikus sprendimas
Vienas pilietis sugalvojo labai 

gerą būdą, kaip išspręsti 
butų trūkumo klausimą. Su ta 
mintimi jis nuskubėjo pas sovie
tinį ministerį pirmininką.

— Draugas ministeri pirmi
ninke, tarė jis, aš suradau būdą, 
kaip išspręsti butų klausimą.

— Tik sakyk greičiau — tarė 
nudžiugęs draugas ministeris 
Červenkovas. — Butų problema 
yra didžiausias mūsų rūpestis.

— Labai paprastas daiktas. 
Atidaryk sienas ir aprūpink gy
ventojus išvykimo vizomis. Po 
savaitės nebebus jokio butų 
klausimo.

AGRONOMŲ ORGANIZAVIMOSI 
REIKALU

Chicagoje susikurusi lietuvių kraštų agronomai, turėtų išsi- 
agronoinų draugija, prieš kiek 
laiko buvo išsiuntinėjusi visiems 
argronomams paruoštas anke
tas. Trečiame punkte klausiama, 
”Ar steigtina Pasaulio Lietuvių 
Agronomų Sąjunga?”

Kokie atsakymai bus gauti, 
paaiškės vėliau. Dabar norėtųsi 
išsiaiškinti, ar mes, agronomai, 
norime, susiorganizavę į pasau
linę organizaciją veikti tik šal
pos, kultūros ir politikos srity
se? Jei taip, tada verta kurti 
tokią organizaciją. O jeigu ag
ronomai nori daryti žygių j jų 
gyvenamų kraštų vyriausybes, 
tikėdami jų išeitųjų mokslų pri
pažinimo, tuo atveju reikia kur
ti regionalines draugijas ar są
jungas, sakysime — JAV, Ka
nados ir kitų kraštų, nes tik to 
krašto organizacija gali kreip
tis į to krašto vyriausybę, bet 
ne pasaulinė, tarptautinė.

Jei agronomai nesitikėtų sa
vos profesijos pripažinimo ir sa
vose specialybėse susirasti dar
bo, kurtina pasaulio agronomų 
sąjunga, šitą klausimą paskirų

aiškinti ir tik po tę pasisakyti 
dėl vienokio ar kitokio organi
zacijos pobūdžio. Amerikoje gy
venantieji agronomai vis dar 
daro žygių jų mokslo pripažini
mo reikalais.

Vėl klausiama, ”Kur turėtų 
būti s-gos centras?” šiuo atveju 
reikia laikytis kaip ir nusisto
vėjusio principo — organizaci
jos centras ten, kur daugiausia 
yra tos organizacijos narių. Da
bar daugiausia mūsų bičiulių yra 
Chicagoje ir todėl organizacijos 
centras turi būti tik Chicagoje. 
Išblaškyti valdomųjų organų 
nariai būtų neveiksmingi.

Tos anketos klausimas ”Ką 
siūlai į valdybų?”, lyg ir per 
ankstyvas. Neišsprendus orga
nizacijos pobūdžio, neaiškus ir 
jos centras ir dar labiau neaiš
ku ką siūlyti į valdybą. Jei pa
sisakytume už paskirų kraštų 
organizacijas, tai JAV agrono
mų centras turėtų būti Chicago
je, o kanadiečių — gal Toronte 
ar Montrealyje, žiūrint, kur bi-

čiūlių yra daugiau. Tas.pįts ne
aiškumas daugeliui kils ir dėl tų 
organų rinkimų. '

Pasisakius daugumai už pa
saulinę sąjungą agronomu suva
žiavimą tiktai negalėtume įvyk
dyti. Tokiu atveju valdomų or
ganų rinkimas turėtų būti pra
vestas tik korespondentiniu bū
du, nes kito kelio nėra. Jei vyk
tų organizavimasis paskirais 
kraštais gražu būtų susirinkti 
J vieną vietą, nors ir vieno kraš
to agronomams.

Jei valdomieji organai būtų 
renkami korespondentiniu keliu 
ir pasisakius už organizavimo 
centro Chicagoje, reikėtų pa
skelbti Chicagoje gyvenančių 
agronomų vardinį sąrašą, kad 
kiekvienas žinotų, ką siūlyti kan
didatais. Tat iki mūsų susiorga- 
nizavimo dar stovi visa eilė ne
išaiškintų klausimų. Tik juos 
išsiaiškinus, galima bus eiti prie 
rinkimų.

Reikia tikėtis, kad chicagie- 
čiai, pradėję gerą darbą, jo ne
nutrauks ir prives iki argrono- 
mų vienokio ar kitokio pobūdžio 
apjungimo. Linkėtina ištvermės ■ 
ir ryžto. A. Musteikis, Detroit

Į dviratininkų kuopą — atsa
ko Janėkas.

— Laimingas. Mane, šunys, 
paskyrė į pėstininkus.

— žiūrėk, Vaclovai, nėra ko 
čia pykti. Visur tas pat.

— Visiškai ne tas pat — at-j 
.sako Vaclovas. — Tu greičiau! 
galėsi pasprukti pas amerikie-l 
čius.

AR RŪPINATĖS SAVO VAIKAIS?
Jei taip, tai nedelsiant užsakykit savo vaikams jų 

laikraštį
TĖVIŠKĖLE

Metams tik 3 doleriai.
Rašykit šiuo adresu:

Tėviškėlė, 
2313 West 91 St., 

Chicago 20, III.

v

Vieš duodam ir iškeičiam Eagle Stamps¥
Daugiau dirbsi — mažiau turėsi

— Seniau būdavo, pasakoja 
komunistinio rojaus darbinin
kas, padirbai ir nusipirkai kos
tiumą ir batus. Padirbai sunkiau 
— nusipirkai dviratį. Labai sun
kiai padirbai — nusipirkai radi
ją. Dabar dirbi ir turi parduoti 
batus ir kostiumą. Sunkiau dirbi 
ir turi parduoti dviratį. Dirbi 
kaip arklys, ir turi parduoti ra
diją. Va, tau, ir komunizmas.

¥

. I

THE MAY CO’S BASEMENT
GIMTADIENIO PARDAVIMAS

Vaikų, panelių ir augančių mergaičiųdarbis, stengtųsi sueiti į kon
taktą su atitinkamais Ispanijos 
pareigūnais ir informuotų juos 
apie Lietuvos ■ reikalą, bandyda
mas gauti kiek galima jų para
mos Lietuvos išlaisvinimo byloj.

Romantikai: Vlikas steigia 
Lietuvos pasiuntinybę Madride 
ir Lietuvos atstovu Ispanijoj 
'skiria Dr. T.

II.
Prozaikai: Vokietijos valdžius 

organai sutinka bendrais ten gy
venančių Lietuvos piliečių rei
kalais kalbėtis su jų organiza- 

• cijų įgaliotu ryšininku. Reikią, 
kad toks ryšininkas atitinkamu 

. keliu būtų įgaliotas.
Romantikai: Vokietija nori 

atnaujinti diplomatinius santy
kius su Lietuva ir ragina Vliką 
greičiau skirti Lietuvos įgaliotą 
ministerį.

Išaiškino
Paprastai 4.95 iki 7.95

BATAIDu nepažįstami sovietiniai pi
liečiai kalbasi prie vienos minis
terijos.

— Žiūrėk, kokius puikius au
tomobilius rusai gamina — sako 
vienas.

— Negi nematai, kad tai ame
rikoniškos gamybos automobilis 
__ atsako kitas. ■

— O, aš labai gerai žinau, ko
kios gamybos automobilis. Aš 
tik nežinau, iš kokio molio tu 
pagamintas.

*

Garsaus 
Išdirbimo

Society Giri - Betsy Cross- Littlę American

visiškai slaptai patyrė,

Visiškai

E L E C T

ANDREW G. PUTKA
*

&
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O kam tu dar antrus to? 
kaip niano, akinius nupir-

I’ilkas, 
ne j įlo

jau ap- 
Juk tai

PROZAIKAI IR 
ROMANTIKAI

sekė konferencijos 
būdamas, jis perdavė 

sekretarįatams ati- 
pareiškimą Lietuvos

kius,
kai, Ameliute?

— Klebonui, Kaziuk. Klebo
nėliui, o kam daugiau.

V. Medinis

CANDIDATE FOR

statė representative
r

ON THE DEMOCRATIC PRIMARY MAY 4, 1954

durų Kazimieras paklau-

.vardas.

juodas,
>

— Ne, ne ir dar karką ne! Tas 
kakliaraištis aiškiai pilkas.

Su šitokiu užsispyrimu Ame
lija dar nebuvo susidūrusi .Grie
bėsi visų žinomų argumentų, šį 
kurtą eidama net iki apalpimo. 
Išgulėjo pavirtus asloje visą 

X pusvalandį,, o Kazimieras nei 
krypt į jos pusę. Gavo pati atsi
kelti. O atsikėlius-klausė:

’>• — Pilkas ar juodas?
— Pilkas-, — stiprus, kaip 

Amerika, atsakė Kazimieras. I
— Tai eikim pas-kleboną, ką 

jis sakys. • '

Viešas Vlikingeno informaci
jas tyrinėdamas, mūsų bendra
darbis 
kad V. Rastenis neteisingai api
būdino Vliko blokus, 
slaptai ir tik tarp mūsų kalbant, 
Vlike esą tik prozaikų ir 
r o m a n t i k ų blokai, kurie 
tuo vienas nuo kito skiriasi, kad 
tuos pačius dalykus vieni apibū
dina paprastai prozaiškai, kiti 
kilniai romantiškai. Pavyzdžiui: 

I.
Prozaikai: Su Dr. T., besi

rengiančiu - persikelti gyventį į 
Madridą, tariamasi, kad jis ten, 
veikdamas kaip Vliko bendra-

’ III.
Prozaikai: Berlyno konferen

cijos proga Vlikas nusiuntė dr. 
K. į Berlyną, kuris ten iš spau
dos, radijo ir žurnalistų (turė
jusių teisę įeiti į konferencijos 
posėdžius) 
eigą. Ten 
delegaci j ų 
tinkamą 
reikalu.

Romantikai: Vliko atstovas, 
Lietuvos užsienių reikalus vesti 
įgaliotas ministeris K. dalyvavo 
Berlyno konferėncijoj kaip ste
bėtojas ir ten įteikė atitinkamą 
pareiškimą Lietuvos reikaltf.

Ir taip' toliau ...

Kylis kylį varo, o šlėga visus

Atėjęs iš ryto į įmonę plytinės 
direktorius sako sekretoriui:

— Gautas milžiniškas užsa
kymas iš Rumunijos.

— Puiku, o ką mes gausim iš 
Rumunijos?

— Žibalo, atsako direktorius.
— Gerai, žibalas mums labai 

reikalingas.
— Ne visiškai taip, žibalą mes 

turime atiduoti Vengrijai už ja
vus — paaiškina direktorius.

— Gerai, vadinas, mums ne
reikės badauti.

-—Nieko panašaus. Javus tu
rėsime atiduoti Čekoslovakijai 
už mašinas.

— Mašinos mums taip pat rei
kalingos, puiku — taria sekre
torius.

— Ne, tas mašinas reikės ati
duoti Sovietų Sąjungai.

— O ką mes gausime iš. So
vietų Sąjungos? — paklausia 
sekretorius. ■ .

— Na, gausime’ naujus pla
nus ...

Ne visų rūšių visi dydžiai. Dovanokit, 
pašto ir telef. užsakymai nepriimami. 
The May Co.’s Basement Shoe Depart.

Sizcs: 
Infants* 5*/j-8 
Children'i

Minei' l2*/2-3 
Growing Girls', 4-10

S tylės:
• Orfordt • 2-Strap • Crap® 

Solei
• Ties • Croie • Leather

Strap Solei
• l-Strap • Compoii-• Loafari tion Soloi
Colors:
• Black • Red • Brown

Patenf Leather Leather
. Leėther

• Alio some • Blue • Blaok
in r uit - Leather Leathef

Tik 1500 reg. 1.99 vertės 
. .MOTERŲ MEDVILNĖS.

SUKNELĖS, 12 iki 20 ir 
14V> iki 24Vi.

Nusivylimas
" Du čekai išeina iš naujokų 
ėmimo punkto.

—.Kur pakliuvai? —klausia 
I Vaclovas..

Reg. 39 c. NEBALTJNTO 
.MUSLINO.?. 80 sq. .39” 
pločio, rutulio ilgiai, 1 iki 

' 8 vardu. Pdikios'rūšies.

18 c. iki 60 c. MOTERŲ ir 
VYRŲ NOSINĖS. Baltos,; 
raštuotos ir spalvuotais 
apmegztais kraštais. Dalis 
su netikslumais, dalis vi
siškai puikios.

300 porų tiktai..reg.
2.99. MOTERIŠKOS KEL
NĖS. Maži trūkumai.

kiekviena



PADEGIMAS

A.a. Lietuvos
Prezidentožmona

10 metų mirties

MAŽAJAM TEATRE

Kalbės P.’J. Žiūrys ir Balys Gaidžiūnas

iš Meninę programą išpildys solistės: Juzė Kristolaitytė ir Aldona

Stempužienė (duetai), Antanas Smetona jr. (pianas), akt. Petras

Maželis (deklamacija), Čiurlionio ansamblis ir kt.

Visi clovelandiečiai mielai kviečiami dalyvauti.

ĮĖJIMAS NEMOKAMAS

pavardės, adresai ir te-

Neprigulminga parapija 
Clevelande

m i n e j i mas
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SENIAU IR DABAR
K. S. KARPIUS

| U ž G A V Ė N 1 V 
1 š K 1 I. M E S 
p i e t r o s e :

sileido plaukti į' pietus. Ir iš
plaukę į Meksikos įlanką tą te
ritoriją nusavino Prancūzijos 
karaliaus vardu. Prancūzija ki
tais keliais, atviromis jūromis, 
pradėjo tą teritoriją kolonizuo
ti, trėmė ten savo kriminalistus, 
kiti patys vyko ten laimės jieš
koti, ir Louisianos kolonija au
go.

Prancūzai vėliau turėjo eilę 
karų su Atlanto pakraščio Ame
rikos kolonijų savininkais bri
tais, paskiau su naujos JAV 
respublikos žmonėmis, norėdami 
savo įtaką plėsti dar labiau, bet 
baigėsi tuo, kad Kanadą turėjo 
atiduoti britams.

Visai kitokia būtų istorija ir 
dabartinių JAV, jeigu visoje di
delėje Louisiana teritorijoje bū
tų įsigyvenę prancūzai, arba jei
gu ją būtų pagrobę britai, kaip 
pagrobė Kanadą. Anglams būtų 
atitekęs ir kitas trečdalis dabar
tinės JAV teritorijos į vakarus 
nuo Mississippi, iki Pacifiko 
vandenyno, kurios pietinė dalis 
priklausė Ispanijai, paskui Mek
sikai, ir didelė šiaurinė Oregon 
teritorija, niekam nepriklausė. 
Kažin ar tada1 jauna, maža 
Amerikos respublika būtų išsi
laikiusi, nes juk ir 1814 metais 
britai ją buvo užpuolę, AVashing- 
toną išdeginę. Taigi Napoleono 
pripuolamas reikalas parduoti 
Louisianą, užkirto britams ke
lius įsigalėti JAV užnugaryje. 
Ir jauna neturinti nė 4,000,000 
gyventojų JAV valstybė, gavo 
progos sustiprėti ir sulaikė to
lesnį Britanijos kolonijų didini
mą Amerikoje.

Daug metų mudu Su 
buvom numatę vieną vietą Ame
rikoje. kurią norėjom aplanky
ti. Nors buvom daug toliau nu
keliavę, bet čia važiavimą vis 
at idėljojom. Dabai-, gavę žiemos 
atostogas, išvažiavom pamatyti 
ir ten pabuvoti.

Ta vieta tai Nevv Orleans mie
stas. sename ispanų ir prancū
zų krašte, pietinėje dalyje Loui
sianos, kurią 1803 metais Na
poleonas skubiai pardavė Ame
rikai. bijodamas, kad Britanija 
Napoleono karų eigoje jos ne
užpultų.

Pernai JAV minėjo 150 metų 
sukaktį-nuo tos teritorijos įgi
jimo — viso trečdalio dabartinės 
JAV teritorijos,-— tik už $15,- 
000.000. Jos plotas, 827,987 ket
virtainių mylių, didesnis negu 
prieškarinės Vokietijos ir Pran
cūzijos plotai kartu.

Ta teritorija, nuo Meksikos 
įlankos pietuose iki Kanados 
sienos šiaurėje, šiauriniame ga
le plati, {lietuose susiaurėja. Ta
me jos siaurame gale, kur di
džioji Amerikos upė Mississippi 
išteka į Meksikos įlanką, ant 
tos upės, amžiais suneštų žemių 
išaugo Nevv Orleans miestas. Ji 
buvo prancūzų, paskui ispanų ir 
vėl prancūzų žemė, prancūzų pa
vadinta Louisiana.

Atitekus JAV nuosavybėn, ji 
buvo išdalinta į atskiras valstyr 
bes. Louisiana. vardas liko , tik 
pačiam pietiniam galui, 48,523 
ketvirtainių mylių ploto, kuria
me yra Nevv Orleans miestas.

Daugiau kaip per porą šimtų 
metų ten maišėsi ir keitėsi pran
cūzai ir ispanai. Jie sudarė ir pa
liko Nevv Orleans mieste, ir vi
soje toje srityje, savo seną eu- 
ropietišką-katalikišką įtaką. Tas Mardigras, kurio metu žmo- 
žmonių mišinys įgijo ir savo pa- r1“ 1
vadinimą: creolės. Daugelis 1 
amerikiečių, tingėdami susipa- 1 
žinti su tų kreolų istorija, va
dina juos mišiniu su negrais, kas 1 
visai klaidinga, nors ten, kaip l 
ir visoje pietinėje JAV dalyje, į 
negrų kraštas.

Apie tą kraštą, apie kreolus, 
jų gyvenimą, ispanai, prancūzai ] 
ir amerikiečiai turi sukūrę daug < 
romantinės literatūros, net mur 
zikinių scenos veikalų, kurių ] 
viename, pagamintoje filmoje, i 
"No, No, Nanette”, ir Lietuvos 
lietuviai turėjo progos pažinti 
du žymius amerikiečius daini
ninkus, Jeanette MacDonald ir 
Nelson Eddy.

Tie kreolai, dabar kelintos 
kartos Amerikos piliečiai, pro- 1 
vincijoje gyvena daugiau savo 
senovišku, katalikišku gyveni
mu. Ir jų administraciniai pada
linimai vadinasi parapijomis. Tų 
pąrapijųjapskričių yra 64, va
dinami daugiausia šventųjų var
dais. Kai visa didelė šiaurinė 
Louisiana teritorijos dalis dar 
buvo laisva nuo baltųjų ir ten 
ramiai gyveno ir medžiojo in
dėnais pietinė dalis, kartu su 
Florida, baltųjų pradėta apgy- 
ventin 16-me šimtmetyje.

Kreolai, gyveną sąvo srityse, 
atskiriau nuo didmiesčių ir mi
šinio su protestantais amerikie
čiais, laikosi savo senoviškų pa
pročių, net dėvi savotiškus rū
bus, panašius į pietų Prancūzi
jos kaimiečių rūbus.

Kaip prancūzai čia atsirado? 
"Aną -vasarą, lankydamasis Ka<- 
nadoje, aprašiau Britų valdomos 
Kanados prancūzus, kurie Que- 
bec provincijoje daugiau kaip 
per du šimtmečius išlaikė savo 
kalbą ir prantūziškus papročius.

• Louisianos prancūzai su Kana
dos prancūzais turėjo tiek ben
dro, kad anais laikais, kai. di
desnės Europos valstybės grob
stė Amerikos kontinentą, Kana
dos prancūzų tyrinėtojų būrys, 
iškeliavęs tolyn j vakarus St. 
Lavvrence upe, pasiekęs Didžiuo- 

_ sius Ežerus, už jų priėjęs šiau
rinę dalį Mississippi upės, ja pa-

joj, atėjo liūdnos dienos ir są
ryšiui. Vieną dieną Clėvelando 
diecezijos vyskupas pareikalavo, 
kad. sąryšio vąldyba nuskirtu 
laiku ateitų vyskupo raštinėm

Kada sąryšio valdyba nuėjo 
pas vyskupą, jis tuoj pareiškė, 
kad sąryšis turi likviduotis, nes 
jam yra pranešta, kad tame są
ryšyje yra visi bedieviai, ir jei
gu jo, kaipo vyskupo, nepaklau
sysite, tai jis sąryšiui uždės "in
terdiktą”. Sąryšio valdyba vys
kupui nurodė, kiek sąryšis yra 
nuveikęs labdaringų darbų. Vys
kupas išklausęs jau interdiktu 
negazdino, bet neatleido nuo lik
vidavimosi.

šv..,Jurgio parapijos bažnyčioj 
vis buvo sakoma, kad visos drau
gijos turi išnykti. Ir ko greičiau 
jos išnyks, tuo bus geriau.

Tiesa, visos draugijos išnyko, 
ir draugijų sąryšis išnyko. Bet 
nepasidarė geriau, savo tuutą 
mylinčiam patriotui, geram tė
vynainiui. Jei pasidarė geriau tai 
tik lietuvių tautos išgamai — 
pardavikui.

Clevelando Lietuviškų 
Draugysčių Sąryšis

Jis susitvėrė 1914 m. sausio 
25 d., kada jau draugijų atsirado 
nemažas skaičius ir visas lietu
vių judėjimas pasidarė didesnis. 
Bet tarp to judėjimo pradėjo 
atsirast lyg ir kokia betvarkė, o 
•labiausiai parengimuose, kada 
net kelios draugijos tą pačią die. 
na surengdavo kokias pramogas, 
na, ir visos turėdavo nuostolių.

Tad draugijos nutarė sutverti 
draugijų sąryšį, kuris tą visą 
draugijų judėjimą tvarkytų. 
Draugijos iš savo narių rinko 
atstovus pagal draugijos narių 
skaičių.

Prie sąryšio sykiu priklausė 
katalikai ir tautininkai lygiomis 
teisėmis ir-visi iš vien bendrai 
veikė. Sąryšis pats retkarčiais 
surengdavo kokias iškilmės, 
skirdamas pelną nukentėjiisiems 
nuo -krao lietuviams bei kito
kiems labdaringiems tikslams.

Kiekvienus metus sąryšis 
rengdavo Lietuvių Dieną ir visą 
pelną paskirdavo gelbėjimui ba
daujančių Lietuvoje. Vėliau, ka
da jau Lietuva susitvarkė, tai 
tokios aukos buvo panaudotos 
kitiems labdaringiems reika
lams.

Iš nuveiktų sąryšio darbų ver
ta paminėti 1914 m. apvaikščio
jo 50 metų jubilėjaus nuo mir
ties rašytojo ir istoriko Simono 
Daukanto ir 10 metų nuo spau
dos atgavimo Lietuvoje.

1916 m. lapkričio 1 d. Sąryšio 
pasidarbavimu surinkta per vie
ną dieną $4,000. Tada buvo vieša 
rinkliava vaikščiojant miesto 
gatvėmis ir prašant kiekvieną 
praeinantį žmogų aukų. Ir taip 
sėkmingai sąryšis darbavosi iki 
1919 metų pradžios. Bet 1919 
metų pradžioje, pasikeitus ad
ministracijai šv. Jurgio parapį-

Kovo mėn. 28 d. 6:30 vai. vakaro Public Auditorium

Berods 1916 m. į Clevelandą 
kur tai atsibaladojo jaunas 

žmogelis. Ir pasisakęs, kad jis 
yra kunigas, suradęs porą die
vobaimingų pagalbininkų, pra
dėjo tverti Clevelando lietu
viams "nezaležną” parapiją. Ne
prisimenu jo vardo, bet pavardė 
buvo Strazdas. Darbas buvo sun
kus, bet pasisekė i šiaip taip su
lipdyti parapiją. Netiek buvo pa
rapijom.!, kiek paulinių žiopso- 
tojų. Na ir minėtas kunigėlis 
dirbo kaip juodas jautis. Kas tik 
su kokiu reikalu ateidavo vi
siems mandagiai ..patarnaudavo. 
Vienus spaviedojo, kitus krikš
tijo, trečius rišo ^poteristėn. Ir 
taip darbas ^skTaS&Žiai ėjo. Bet 
vieną turėjo blogą įprotį, kad 
kaip kada perdaug.ant ''drąsos” 
paimdavo.

Nors ir labai dirbo su savo 
pagalbininkais, bet parapija ne
didėjo. Kunigo pragyvenimas 
buvo skurdus. legaliau ir tie 
pirmieji parapijonys pradėjo at-

Knyga pasirodys gegužės mėn. 
1 d. ir apims apie 2000 tautinių 
organizacijų.

REIKALINGA MOTERIS 
prižiūrėti vaikus ir -tvarkytis 
namų darbuose. Duodamas iš
laikymas. šaukti telef.

WI 1-6286

SINGERSEW1NGCENTER
Pasižiūrėk į telefono knygą) kur yra SINGER SAWING MACHINE 

rn ■ aplankyk krautuvę, kuri yra nėtoli jūsų.

RA

New Orleans įdomybė
Kas mus domino pamatyti, 

tai dalyvauti garsiame metinia
me Nevv Orleans rengiamame 
Užgavėnių karnavale, vadinama-

nės siaučia, ūžia, linksminasi ke
lias dienas, palikdami savo visus 
darbus gavėniai.

Kuriems lietuviams teko ma
tyti Užgavėnių karnavalus pie
tinės Europos miestuose, su
pras kas tie karnavalai. Kurie 
nebuvo užsieniuose, palyginsiu 
juos su mažyčiu pamėgdžiojimu, 
kokį Užgavėnių dieną susireng
davo Lietuvoje kaimiečiai, persi
rengę į "Lašininskus ir Kana- 
pinskus", į garnius, baidykles, 
ir t.t., nuobodoko gyvenimo pa
įvairinimui. Tokie karnavalai 
rengiami Romoje, Paryžiuje ir 
kituose Europos miestuose.

.Ispanai, portugalai ir italai 
perkėlė Užgavėnių iškilmes ir į 
Ameriką. Ji visu linksmumu 
švenčiama visose Pietų Ameri
kos respublikose. Tai daugiau 
katalikiškų kraštų senoviškas 
paprotys.

New Orleans į savo Mardigras 
sutraukia plačios Amerikos pro
testantišką visuomenę pasigerė
ti tuo karnavalu. Ir kadangi vi
soje JAV toks didelio masto Už
gavėnių karnavalas yra tiktai 
Ne\v Orleans, jo biznieriai tai 
išnaudojo ir padarė kasmetiniu 
milžinišku bizniu. Ten dabar 
kas met važiuoja ekskursijos 
traukiniais, autobusais, lėktu
vais. Ir žinoma, tūkstančiai to
kių kaip mes, kurie savo auto
mobiliais važiuoja pamatyti tų 
kelių dienų iškilmių, linksmo 
žmonių siautimo persirengus vi
sokiomis baidyklėmis ir klau- 
nais. Pamatyti ir puošnių para
dų, papuoštų, automobilių, orga
nizuotų uniformuotų grupių, 
daugybės dūdų orkestrų. Užga
vėnės šiemet buvo vėlyvos — 
kovo 2 d. ’

Kadangi Ne\y Orleans ir kiti 
miestai prie Meksikos įlankos 
turi pusiau tropišką klimatą, par 
našų kaip Floridoje, ši pietų sri
tis- žiemomis sutraukia dideles 
minias šiauriečių“ tat kasmet, 
čia įrengia vis'naujus'ir dides- 
-nius. kurortus. Gražus, nešaltas 
Meksikos įlankos vanduo,- tas 
pats, kuris plauna vakarinės Flo
ridos krantus, čia taip pat me

lynas ir viliojantis. Tik prie jo 
reikėjo kurortinių pastatų. Ir tą 
Alabama, Mississippi, Louisiąna 
ir Tesąs pajūrio gyventojai pa
sistengė įruošti. Kur gražus, ne
gilus vanduo, patogus pliažas, bet 
smėlis šiurkštus, ten supylė iš 
kitur atvežto gražaus balto smė
lio tūkstančius tonų, nutiesė pui
kius kelius. Ir jau kiekvieną žie
mą labiau pavilioja į save tokiup 
šiauriečius, kuriems Florida pra
dėjo' nusibosti.

Nilo Clevelando į Nevv Orleans 
1,200 mylių kelio, kaip ir j Day- 
tona Beach, Floridoje. Tempera
tūra žiemą tokia, kaip Atlanto 
pakraštyje Miami mieste, dar 
200 mylių toliau į pietus.

Mūsų kelias į Nevy Orleans, 
iki pusiaukelio, ė-jo ta pačia 
kryptimi, per Cincinnati, Ohio, 
iki Nashville, Tenn., kurį per
nai aprašiau. Nuo Nashville į 
Floridą sukama į pietryčius, gi 
į Nevv Orleans į pietvakarius.

Kadangi vėl reikėjo pravažiuo
ti pro Fort Knox, Ky., kur tvir
tovėje, giliai žemėje, kalnuose? 
padėtas Amerikos valdžios' 
auksas, apie kurį pernai minė
jau, dabar noriu priminti kitą 
dalyką. Washingtone, gruodžio 
pabaigoje, iš popierinių pinigų 
spaustuvės, pora darbininkų iš
vogė $160,000 ryšulį, į jų vietą 
pakišdami panašų ryšulį popie
rių. Valdžia dabar susirūpino, 
kad kas nors iš aukso sargų, ne
padarytų tokių šposų su auksu, 
pavogdami aukso plytą, ir į jos 
vietą {kišdami paprastą plytą. 
Kad tas neatsitiktų, įsakė dabar 
padaryti viso aukso patikrinimą. 
Ir tak darbas pradėtas kovo pra
džioje. ■...—~

šį kartą keliaudami į pietus, 
nuo Nashville sumanėm pasukti 
šimtą kitą mylių toliau į vaka
rus, aplankyti garsų Mississippi1 
uostą Memphis, ir toliau į piet
vakarius, kitą anų senų laikų 
miestą Natchez. Ir tik iš ten pa
traukti į Nėw Orleans ir tame 
miešte bei kitųosė Kurortiniuo
se miesteliuose praleisti atosto? 
gų laiką ii- pailsėti. ‘ 

(Bus daugiau)

šalti. Matydami, kad jokio pro
greso nėra jų parapijoj, pradėjo 
kelti vaidus su savo klebonu. Ir 
prieita prie kumštynių.

Vieną dieną kunigas Strazdas 
dingo iš Clevelando. Clevelan- 
diečiai viešėdami Chicagoje ma
tė tą kunigą Strazdą gatvėkary 
dirbantį kunduktoriaus darbą.

BENDRUOMENĖS 
ŽINIOS

S I N G E R 
tinka viskam

STRAIGHT-NEEDLE

«WINO-NIEOU

Kokio tipo įr modelio siuvamos mašinos Jums reikia, SIN
GER firmoj jūs gausite. Daugiau kaip per šimtmetį siu
vamų mašinų.pramonėj' mes turime didelę praktiką pasiū- .

• lyti geriausią.
Jei jūs norite SINGER firmos patarnavimo,... ji yra ne
toli, žiūrėk į telefono knygą. Daugiau kaip 45 krautuvės 
šiaurinėj Ohio daly yra pasiruošusi patarnauti SINGER 
reikalingomis dalimis.

. Taip pat atsiminkit SINGER siuvimo kursus, kuriuose dės-, 
to prityrę mokytojai, kurie taip pat jums patars ir kokią 
naują SINGER, pirkti.
Naujų SINGER siuvamų mašinų

kaina nuo $94*50
Malonus Jūsų aptarnavimas. Mažiausias įmokėjimas.

Ilgi terminai.. .

įt A Trade Mark of the Singer Mfg, Co.
*

ORGANIZUOJAMAS 
SOCIALINIS SKYRIUS

Lietuvių Bendruomenė orga
nizuoja Socialinį Skyrių, į kurį 
iki šiol apylinkės valdyba pa
kvietė, St. Golšanskį (pirm), B. 
Žiugždą (sekr.), B. čyvienę, dr. 
D. Degesį, P. Graužinienę, O, 
Jokubaitienę, adv. J. Smetoną 
ir J. Salasevičienę. Apylinkės 
valdybos narys socialiniams rei
kalams yra Flor. Saukevičius. 
Socialinio Skyriaus uždaviniai 
bus tautinio lietuvių solidarumo 
ugdymas,.' socialiniais reikalais 
rūpinimasis, gero lietuvių vardo 
išlaikymas, moralinė, materiali
nė bei teisinė parama įvairiais 
nelaimės atvejais ir kt. šio sky
riaus pirmasis posėdis įvyko ko
vo mėn. 13 d. adv. J. Smetonos 
kabinete, kurio metu buvo ap
tarti įvairus numatomi darbai.

Socialiniams reikalams reikia 
lėšų, tad būtų gera, kad šiam 
gražiam tikslui įvairios organi
zacijos skirtų tam tikrą .procen
tą nuo ruošiamų parengimų bei 
pavieniai asmenys prisidėtų sa
vo aukomis. Lėšų, surenkamų 
normalia tvarka nuo nario mo
kesčių, socialiniams reikalams 
nepakanka, o yra reikalingų pa
galbos ir globos.

Skyriaus pirmininko adresas: 
1436 E. 82nd St., telef.: 
L4734.

NAMŲ SAVININKŲ 
" SUSIRINKIMAS

Bendruomenės Ekonominė Ta
ryba ėmęsi iniciatyvos sušaukti 
Clevelando lietuvių namų savi
ninkų' susirinkimą, kuris įvyks 
kovo- mėn. 21 d. (sekibadlenį) 
11:30 vai. Lietuvių salėj (apa
čioj). '

ORGANIZACIJŲ ŽINIAI .
Cleveland' Eolk Artą Associa- 

tion greitu laiku išleią knygą, 
kurioje bus išvardinta, visų Cle
velande esančių, tautybių orga
nizacijoj, .klubai, sambūriai įr 
kt Lietuvių Bendruomenė, no
rėdama, kad ir visos lietuviško^ 
sios organizacijos būtų įfrauk-

tos į šią. knygą, ėmėsi iniciaty
vos surinkti' reikalingą medžia
ga-

Organizacijos, sambūriai, klu
bai prašomi siųsti šias informa
cijas: organizacijos pobūdis
(tautinė, kultūrinė, religinė ir 
pan.), pavadinimas, pirmininko 
ir vadovaujančių asmenų pilni 
vardai, 
lefono numeriai.

Visą lietuviškąją medžiagą 
tvarko ir renka Dr. M. Žilins
kienė, kuriai visas informacijas 
kuo skubiausiai, iki kovo mėn. 
30 d. ir siųsti šiuo adresu: 1448 
Crawford Rd., Cleveland, Ohio, 
telef. SAV 5-5721.

lš PARENGIMŲ 
KALENDORIAUS

Clevelando lietuviai jūrų skau
tai rengia "Ąžuolų” okteto ir so
listės Pr. Bičkienės koncertą, 
kuris įvyks gegužės mėn. 9 d. 
(sekmadienį) Lietuvių salėj.

Vyt. K.

PAVASARIO ŠVENTĖJE! 
ANNA MIHELICH 

grįžusi iš Floridos į Clevelandą, 
esant 'dideliam sniegui gatvėje 
paslydo ir nusilaužė ranką. Gy
dymas užtruks 8 savaites. Lin
kini geros sveikatos.

M. K. ČIURLIONIO
KŪRINIŲ. Andriaus Kup

revičiaus piano' įskam- 
binimai kaštuoja tik 
$5.00. •.

Siųskite pinigus:
‘ DIRVA,

1272 Ei 71 ST„ 
Cleveland 3, O.



KE 1-9737

Šios trys krautuvės duoda ir keičia Eagle Stamps

BALETO-L8TERATŪROS

VAKARĄ EN 1-37647012 Superior Avė.1

I

NEPAPRASTA PROGA IR KOKYBĖ!

16924 Grovewood 
IVanhoe 1-9239

CLEVELANDO LIETUVIŲ "VAIDILOS” 
TEATRAS

Kovo mėn. 21 d. 4 vai., Lietuvių salėje

RENGIAs

• Viskas papiginta 25'7 iki 56'.';. už sukneles, megztinius, 
bliuskas, marškinius.

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

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

WOLFS FABRICS

731 E. 185 ST.

LIETUVIAI PER TELEVIZIJĄ
Kultūrinių darželių iniciatyva 

Clevelando lietuviai kovo mėn. 
20 d. (šeštadienį) pasirodo tele
vizijos programoje WXEL (8 
kanalas). Nors mus iki laikraš
čio išėjimo niekas negalėjo tiks
liai painformuoti dėl programos, 
bet esam patyrę, kad dalyvaus 

> solistės Juzė Krištolaity tė ir Al
dona Stempužienė, pianistė Bi-
rutė Smetonienė, Čiurlionio 
Bamblis ir kt.

an-

AMERIKOS LIETUVIŲ 
TARYBOS

Clevelando skyriaus visuotinis 
metinis organizacijų atstovų su
sirinkimas kviečiamas sekma
dienį, kovo mėn. 28 dieną 11:30 
vai., Lietuvių salėje. Visos or
ganizacijos turi pasirūpinti, kad 
jų atstovai šiame metiniame su
sirinkime būtinai dalyvautų. Or 
ganizacijų atstovai gali būti 
renkami visuotinuose narių su
sirinkimuose arba skiriami val
dybos. Kiekviena lietuvių orga
nizacija į ALTo skyrių deleguo
ja nedaugiau kaip triB atstovus.

Metiniame susirinkime bus 
tvirtinamos ALTo valdybos veik
los ir piniginės apyskaitos irlos ir piniginės apyskaitos 

• renkama nauja valdyba.

ORGANIZUOJAMAS 
PAVERGTŲJŲ TAUTŲ 

JUNGTINIS KOMITETAS

PARDUODAMAS PIANINAS

Labai maža kaina, šaukti: 
J. Gražulis, 

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

Pradekitsu maža suma .. . bet pradėkit dabar! '

KĄ SAKO PARTIZANAI APIE 
LIETUVOS IŠLAISVINIMĄ?

šia aktualia tema paskaitą iš
girsime šį sekmadienį, kovo mėn. 
21 d. 11 v. (tuoj po pamaldų) 
Lietuvių salėj. Kalbėtojas — 
Vyt. Staneika, buvęs pavergto
je Lietuvoje ir grįžęs atgal, ak
tyvus pogrindžio kovotojas prieš 
okupantus, dabartinis "Laisvo
sios Lietuvos” redaktorius.

Po paskaitos — L. S. "Ramo
vė”, Clevelando skyr. narių su
sirinkimas. Svarstoma darbų 
planaB ir kiti svarbūs reikalai. 
Narių dalyvavimas būtinas. 
Kvietimai nebus Biunčiami.

MARTYNUI VILČINSKUI 
80 METŲ

Clevelandiečiui Martynui Vil
činskui suėjo 80 metų amžiaus. 
Jo garbei Juozo Vilčinsko na
muose kovo mėn. 13 d.'įvyko po
būvis. Dalyvavo daug artimųjų 
ir kaimynų.

ALTo Clevelando skyriaus 
valdybos iniciatyva yra organi
zuojamas Clevejande Jungtinis 
Pavergtųjų Tautų komitetas, 
šiuo reikalu skyriaus valdyba 
išsiuntinėjo 
tautų 
tams 
dama 
teto.

visų pavergtųjų 
nacionaliniams komite- 

atitinkamus raštus kvies- 
prisidėti prie tokio komi-

DALYVAVO KONKURSE

DR. S. TAMOŠAITIS

šių mėtų kovo mėn. 27 d. 6:30 v. po pietų, Lietuvių salėje, 
Vi. Braziūlio dramos studija leartoja J. Griniaus 3 veiksmų dramą 
"Žiurkių Kamera”.

Kurie neturėjot galimumo pamatyti vaidinimo vasario 21 
d., pasinaudokit dabar. Pamatysit, kaip bolševikai tardo lietu
vius kalėjimuose.

Biletų kaina: $1.50 ir $1.00.
Biletai gaunami Spaudos kioske, Dirvoje ir pas platinto

jus. Kasa bus atidaryta 5 vai. po pietų.

PADĖKA

Rengia
Lietuvių Frontas

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

mus ir ūkius ar norite pirkti, 
pirmiausia pasiteiraukit mūsų 
įstaigoje.

WADE PARK REALTY 
7032 Wade Park Avė., 

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

. TAUPYKI T 
SUPERIOR SAVINGS 

ir gaukite pilnai: .' „
pelną: dabartines palūkanas 2'/2% 

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 2:33 
PASKOLOS JŪSŲ PERKAMIEMS AR STATOMIEMS 

NAMAMS

JUMS GERI NAMAI

prieš 6 savaites turėjęs dvi sun
kias operacijas baigia sveikti 
namuose.

K. S. KARPIUS
su ponia, praleidę tris atostogų 
savaites keliaudami, grįžo atgal 
į Clevelandą.

P. BUTKIENEI 50 METŲ
Pr. Butkienė kovo mėn. 10 d. 

sulaukė 50 metų amžiaus. J. N. 
Brazių namuose buvo surengti 
sukaktuviniai pietūs.

ATVYKO I CLEVELANDĄ 
iš Prancūzijos j Clevelandą at
vyko nuolatiniam apsigyvenimui 
'Ant. Puškorius su žmona.

POPERJAVIMO IR 
DEKORAVIMO DARBAI

Aldona Stempužienė, išlaikiu
si konkursinius egzaminus, pri
imta j Cafarelli operos kompa- koravimo darbus atlieka sąži- 
niją, kurioje ji mokysis daina- ningai ir prieinama kaina, 
vimo ir dalyvaus operų pasta
tymuose.

Mike Drosutis, senas vietinis 
gyventojas, popieriavimo ir de-

ALTo Clevelando skyriaus val
dyba jaučia ypatingai malonią 
pareigą padėkoti visiems širdin
gai bendradarbiavusiems, ren
giant didingą. Clevelando lietu
vių Vasario 16 dienos minėjimą- 
koncertą. Mūsų didžiausia pa
dėka tenka muzikui Alfonsui Mi
kulskiui ir jo vadovaujamo Čiur
lionio ansamblio choro daininin
kams, ansamblio valdybos pir
mininkui Jaunučiui Nasvyčiui ir 
visiems valdybos nariams, solis
tams J. Krištolaitytei, A. Stem- 
pužienei ir A. Braziui, Radijo 
Klubo valdybos pirmininkui J. 
Stempužiui ir bendradarbiams, 
visuomenininkui Pijui žiūriui, 
lietuviškų laikraščių atstovams 
V. Rocevičiui, V. Januškiui, V. 
Braziuliui, Dirvos redaktoriui 
Baliui Gaidžiūnui, Lietuvių Ben
druomenės pirmininkui St. Barz- 
dukui, kunigams Angelaičiui ir 
Ivanauskui, dailininkui K. Žilins* 
kui, skautams ir ateitininkams 
padėjusiems palaikyti tvarką sa* 
Įėję ir visiems Clevelando lietu
viams gausiai atsilankiusiems į 
minėjimą ir jį lietuviškai solida
riai palaikiusiems.

Amerikos Lietuvių Taryba vi
sų šių bendradarbių nepaprastą 
pasišventimą ir neįkainuojamą 
darbą, rengiant minėjimo iškil
mes, vertina, kaip auką skirtą 
Tėvynės vadavimo reikalams.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Clevelando skyriaus valdyba

1.
Gražus 6 kambarių namas. 

Luther gatvėj. Kaina $8,700.
2 .

Dviejų šeimų, po 6 kambarius.
4 garažai. Norwood gatvėj. Kai
na $15,500.

” 3.
Dviejų šeimų Luther gatvėj.

5 k. žemai, 4 viršuj. Kaina 
$9,500.

J. C I J U N S K A S 
LAIKRODININKAS

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

THE SUPERIOR SAVINGS 
AND LOAN ASS’N.

6712 Superior ' Avė. -HE
Cleveland, Ohio

prieinamomis kainomis. 
6210 Dibble Avė., 
Cleveland 3, Ohio 
Tel.: EX 1-0376

PIX BEVERAGE

GERESNIU NAMŲ STATYTOJAI
" VISUOMET ĮSTATO

MONCRIEF Šildymą ir oro vėsinimą

4.
8 kambarių vienos šeimos East 

63 ir Wade Park rajone. Naujas 
gaso šildymas. Kainą $8.’>'J0.-

RITLEY REALTY
SK 1-6868

rūšių alaus — visoki gaivi
nantieji gėrimai, 

vynas ir šampanas 
(prancūziškas) 

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

trečiadieniais iki 1 vai.
LO 1-19621 6903 Superior Avė. EX 1-3311
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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

LEIMON’S CAFE

| I. J. SAM AS, JEWELER
g šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai
R Laikrodžių taisymas. Brangenybės. Įvairus dovanų 

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

LIETUVIŲ KLUBO SVETAINĖ 
IR SALĖ

6835 SUPERIOR AVĖ.
Klubo ir salės vadovybė kviečia visus Clevelando 

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

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

SKAUČIŲ-SKAUTŲ 
BENDRAVIMAS

Kovo 6 d. Simano Daukanto 
Vyčių būrelis padarė bendrą iš
kylą į Chagrin Falls Res. su 
Clevelando vyresnioms skautėm 
kandidatėm. Sniegas ir šaltis iš
važiavimo nesutrukdė, bet prie
šingai, tik pakėlė nuotaiką.

Iš savo pusės skautės pereitą 
sekmadienį suruošė labai jaukią 
bendrą arbatėlę, praėjusią su 
nemažesniu pasisekimu.

VISŲ LIETUVIŲ SUSITIKIMO VIETA
Alos. Vynas. Degtinė. Konjakai. Kiti gėrimai

Įvairūs valgiai, šeštadienių vakarais šokiai griežiant 
geram orkestrui

SUOPIS FURNITURE
Visokių rūšių baldai ir elektriniai bei kitoki reikmenys 

virtuvei ir kiekvienam Jūsų būto kambariui
ŽEMOS KAINOS — MALONUS PATARNAVIMAS

6921 Wade Park EX 1-0911
Patogi vieta apsipirkti lietuviams 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

PROGRAMOJE:
0

Jaunosios "Vaidilos” Teatro baleto studijos mokinės, 
dalyvaujanti GERALDINE SOTAK ir EDWARD E- 
HARRIS pašoks: Chopino — valsą Nr. 7, čaikows- 
kio — Kiniečių šokis iš baleto "Spraktukas”, Liszto 
— Meilės Sapnas, Paderevskio — Menuetą, baleti- 
nius etiudus ir kt.
Literatūrinėj programoj dalyvauja "VAIDILOS” 
Teatro aktoriai, kurie išpildys mūsų rašytojų: Mai
ronio, Krėvės, Pečkauskaitės, Nagio, Binkio ir kt. 
kūrinius.,

j Literatūrinę programa paruošė
DR. M. ŽILINSKIENĖ ir A. AUGUSTINAVICIENė

• - Kostiumai ir dekoracijos
.' akt. PETRO MAŽELIO

Programą sudarė ir jai vadovauja— "VAIDILOS” Teatro.
, ■ , ’ meno vadovas

' ukt. PETRAS MAŽELIS

Biletus galima įsigyti: "Dirvoje’.’, Spaudos kioske ir pas p. , 
, i: A.-Paškonį. Tetelf.: SW 1-5297.

VISI, YPAČ JAUNIMAS, KVIEČIAMI 
ATSILANKYTI

- *

PARDUODAMAS NAMAS
Gražus 8 kambarių butas su 

gaso šildymu, dideliu rūsiu ii 
garažu. Geras plotas. Reikalin
gas nedidelis įmokėjimas.

7701 Aberdeen 
HE 1-6010

PARDUODAMI BALDAI 
valgomasis, sofa ir dvi kėdės, 
.ova su matracu. Galit sekma
dienį nuo 10.30 iki 12 vai. su
likti savininką Dirvoje.

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS 
* Du kambariai ir virtuvė. Gali 
oūti du ar vienas asmenys.

Telef,,: EN 1-6543
Šaukti tarp 4.-6 vai.

TALIS STUDIO
dabar jūsų kaimynistėj 

7106 Superior Avė.' 
Tel. HE 2-0144

Bet kuriuo laiku, bet~ kokios 
rūšies foto patarvimas Jums. 

Wo6eraiU portretai, veatuvl*, 
tldlmlų, vaiky ir kitos nu>

/ ‘i- ..
FOTOGRAFIJOS MEISTERIS ,

Europinių iurnaly.Ir flTmy 
ivalgidily fotografas, dabv 
CLEVELANPE.

EZELLA DRESS SHOP
7011 Superior Avenue EX 1-8653

DVIGUBAI ŽENKLŲ KAS ANTRADIENĮ

VYRAI! AR JUMS NESKAUDA KOJŲ? 
AR JOSŲ BATAI YRA NEPATOGŪS? 

PAMĖGINKIT A R C H S U P P O R T minkštus,
» • ■išklotus masąžinius batus

Puikus Velykinių batų pasirinkimas 
Moterims ir vaikams

DVIGUBAI ŽENKLŲ ANTRADIENIAIS

JAMES SHOE STORE
. 7041 Superior Avė,.

SUMUŠTINIAI. GĖRIMAI. SODA. '

MARNELL’S
7023 Superior Avenue

Saldainiai, Riešutai, Popkornai 
čia susitikįt saV,o draugus po pamaldų 

Geriausia,kava mieste .

P J KEJRS1S
609 Society for Savings Bldg.—Cleveland, Ohio

OF1SO TELEF.: MAin 1-1773. REZIDENCIJA: PENINSULA 2621

Nuredaini pigiai pirkti namus mieste arba priemiesėiuoee, kreip
kitės į mar.e, gausiu pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai
riuose apdraudus-insurnnce reikaluose.

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

Wilkelis Funeral Home
Pilnas laidotuvių patarnavimas

—HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS—

, 6202 SUPERIOR AVĖ. HEnderson 1-9292

JAKUBS & SON
FUNERAL HOME

Vėsinamas oras Jūsų patogumui

, Della E. Jakubs. &William J. Jakubs ’
■ Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai ■

i 25 metai simpatingo ir rimto patarnavimo .
k 6621 Ediia Avenue - \ ■; ENdicptt 1-17M



\

taus
(Atkelta iš- 1-mo pusi.) ,

Pasikalbėjimas su laik. instituto prezidentu Dr. P. Joniku
di- 
pa-

Redakcijos ir administracijos adresas — DIRVA, 1272 East 71 St., Cleveland 3, Ohio. — Telefonas: HEnderson 
. o 1-6.744. Redaktorius Balys GAIDŽIO NAS (buto telefonas: GArfield 1-7406).

Ka dirda Lituanistikos Institutas
K

Lituanistikos Institutui bai
giant savo organizacinę stadiją, 
kreipiausi į jo laikinąjį prezi
dentą Dr. P. Joniką su kaikuriais 
klausimais, j kuriuos jis mielai 
atsakė,

—-Atrodo, kad Lituanistikos 
Institutas vis dar neišbrenda iš 
organizacinės stadijos. Jei taip, 
tai kada ji baigsis?

— Tiesa, instituto organiza
cinė stadija dar nėra galutinai 
baigta, bet ji jau prie pat galo. 
Iki to galo belieka išrinkti sta-

■ \ tuto numatytą instituto prezi
dentą, ir laikinasis prezidentas 
savo paskirtį bus atlikęs. Jau 
vasario pradžioje sudaryta ko
misija, kuri buvo paprašyta ar
timiausiu laiku rinkimus įvyk
dyti. Į komisiją įeina A. Baliū- 
nas, J. Kutra ir A. Flateris. •

:— Kada ir kieno iniciatyva 
Lituanistikos Institutas buvo 
įsteigtas?

— Lituanistikos Instituto stei
gimo nutarimas buvo priimtas 
1951 m. vasario 17 d. LPDA 
(Lietuvių Profesorių Draugijos 
Amerikoje) suvažiavimas Cice- 
roje, III. Patį pasiūlymą šiokią 
instituciją kurti man pačiam 
yra tekę iškelti anksčiau tos 
draugijos valdybos posėdžiuose, 
kur jis visų valdybos en
tuziastiškai buvo priimtas. For
mali Lituanistikos Instituto, 
kaip jau savarankiškos mūsų 
mokslinės institucijos, atsiradi
mo data laikytina 
kričio 17 d., kada 
bos buvo priimtas 
tūtas, pasirašytas

nių pasiaiškinimų, po kurių kar
tais praeidavo kelios savaitės ar 
net mėnesiai, ypač kad ir ne 
visi reikalingieji asmenys gyve
no Chicagoje. Pagaliau 1953 m. 
vasai io 20 d., pas inž. A. Rudį, 
lllinojaus Lietuvių Prekybos Rū
mų pirmininką, įvyko pasitari
mas Iždo Tarybai sudaryti, čia 
buvo -išrinkta tos tarybos val
dyba: pirm. inž. A. Rudis, vicep. 
P. J. Bačiūnus (Tabor Farrn, 
Sodus, Mich.) ir adv. P. P. Gad- 
d.v, sekr. J. Kutra ir iždin. D. 
Kuraitis. Formaliai galutinai 
pirmosios kadencijos Iždo Tary
ba nustatyta 1953 m. lapkr. 3 
d., ir nuo to laiko jai atiteko 
statuto numatytojo uždavinio 
vykdymas — lėšų telkimas ir jų 
valdymas.

1953 m. vasarą buvo Lituanis. 
tikos Institutas įregistruotas 
Kilnojau gubernatūroje ir gau
tas instituto čarteris.

mokslo įstaigos, reikšmė yra 
dėlė. Jam tenka laisvajame 
šaulyje tęsti objektyvaus lietu
viškojo mokslo tradiciją, kada 
priešo niokojamoj tėvynėj tas 
mokslas, kaip ir pati tauta, slo
pinamas ir naikinamas.

• Toliau, institutas bus reikš
mingas ramstis ir lietuvybėj pa
laikymui tiek tuo faktu, kad pir
mą kartą išeivijoje lietuviai turi 
įsikūrę augštojo mokslo įstaigą, 
tiek ir atitinkamais tiriamaisiais 
darbais, kurie tiks ir praktinei 
veiklai šioj srity pamatuoti. Be 
instituto ir jo specialistų įnašo 
faktiškai nėra ir nebus išsiver
čiamo ir mūsų likiminėje kovo
je. A. Tveraitis

BERIJA PADARO 
"KLAIDĄ "...

Į klausimą, kaip' galėjo Bul- 
ganinas, Malenkovas ir Chruš
čiovas taip lengvai "sutvarkyti” 
visagalį Lavrentijų Beriją, jo 
pusbrolis D. 1. Berija atsakė, kad 
L. Berija padarė mažų, bet lem
tingą neatsargumų. Tarp jo ge
riausių užsienio agentų, teikian
čių Sovietams reikalingas žinias, 
buvo M. M. Krasnovas, bolševi
kinės žvalgybos INO (užsienio 
skyriaus) Europoje šefas, gyve
nęs svetima pavarde Šveicarijo
je. Berija buvo pavedęs Kras- 
novui sueiti j sąlytį su JAV sau
gumo atstovais ir pasiteirauti, 
kaip eventualiu atveju būtų ga
lima prieiti prie kokio nors 
kompromiso tarp JAV ir Sov.

c

— Kokiu būdu tikimasi 
telkti lėšas institutui?

su-

— Dalį instituto lėšų sudarys 
jnašininkai, kurie įneš į institu
to iždą įvairaus didumo sumas 
— nuo $5 iki $1,000, tuo būdu 
gaudami atitinkamą instituto 
nario vardą: nario pritarėjo ($5: 
metams), metinio nario ($10). 
metams), nario rėmėjo $25 me
tams), nuolatinio nario ($100 
visam 

1($500) i

1951 m. lap- 
LPDA valdy- 
instituto sta- 
valdybos na

rių (pirm. A. Gylio, sekr. 
Joniko, narių — G. Galvos, 
Krivicko ir K. Žalkausko).

— Kurie buvo svarbiausi 
ganizaciniai darbai?

p. 
D.

or-

— Pačioj pradžioj instituto 
idėjos bei reikalingumo populia
rinimas visuomenėje. Reikia pa
sakyti, kad visuomenė bei mūsų 
įvairūs veiksniai tuojau pat pri
tarė Lituanistikos Instituto 
steigimui. Toliau teko sudaryti 
atitinkamą statutą, kurį paruošė 
LPDA valdybos paskirta komi
sija (P. Jonikas, D. Krivickas ir 
V. Viliamas, vėliau, pastarajam 
iš Chicagos išsikėlus, A. Gylys).

Paskutinis etapas — instituto 
organų sudarymas — ilgiausiai 
užsitęsė. Palyginti greitai, dar 
1951 m. pačiomis paskutinėmis 
dienomis, pagal pačios LPDA 
valdybos sudarytą sąrašą, buvo 
pakviesti tikrieji nariai į kvali
fikuotą instituto branduolį (to
limesni nariai bus jau paties šio 
branduolio kviečiami). 1952 m. 
kovo 2 d. prie nepriklausomosios 
Lietuvos 
30 metų
Chicagoje buvo, simboliškai pri
jungtas, ir Lituanistikos Institu. 
to atidarymas,, kurį, be kitko, 
sveikino ir Vliko pirmininkas..

Po to atliko praktiškai paties 
svarbiausio organo —z Iždo Ta
rybos — sudarymą. Sakau prak
tiškai svarbiausio,' nes šiai 
tarybai statuto pavedamas lėšų 
telkimas ir valdymas, o be lėšų 
praktinis instituto veikimas ne
įmanomas. fia teko tartis sū 
visa ęile asmenų, ypač vietinių 
mūsų tautiečių, aiškinantis to
kios institucijos,' kaip Lituanis
tikos'Institutas, reikalingumą ir 
tikslingumą Amerikoje. Su dau
geliu šių asmenų, sprendimai te
buvo pasiekti po eilės pakartoti-'

universiteto įkūrimo 
sukakties minėjimo

KREMLIAUS GA.LICNAI 
PJAUNASI ’

Kremliuje vykstančias varžy
bas dėl valdžios pabėgęs Berijos 
pusbrolis taip aiškina: tos var
žybos ryškiau išėjo į viešumą 
jau 1953 m. sausio mėn. ryšium 
su "Kremliaus poliklinikos by
la”. Vieną varžovų pusę sudarė 
Molotovas, Berija, Kaganovičius, 
Mikojanas, Kosyginas, Zaburo- 
vas, Bagirovas ir Michailovas, o 
antrąją — Malenkovas, Bulga
ninas, Vorošilovas, Chruščiovas, 
Melnikovas, Popovas, Ignatovas, 
Susiuvąs ir Ponomarenko. Iš tik
ro varžybos vyko dėl to, kas tu
ri būti tikrasis Stalino įpėdinis. 
Per 19-jį.pąrtijos kongresą Sta
linais aiškiai parodė savo dideles Sąjungos. Savaime .suprantama, 
simpatijas Berijai, kuris padarė sako Berijos pusbrolis, tas pa- 
kongresui pranešimą šalia Ma-1 vedimas buvo apribotas tik gry- 
lenkovo. Kai kongrese Afoloto- 
vas pasirodė susikabinęs už pa
rankės su Berija, tai prasidėjo 
kalbos, kad Molotovas po Stali
no mirties pasiūlys Beriją vie
toj Malenkovo j pirmuosius ck 
sekretorius, o jis pats, Moloto
vas, tapsiąs ministerių tarybos 
pirmininku, šitai Molotovo — 
Berijos — Kaganovičiaūs gru
pei norėdamas kirsti smūgį, Ma
lenkovas per Ignatevą ir įsceni- 
zavo žinomąją "gydytojų aferą”.

Stalinas, kol dar buvo gyvas, 
mėgino tarp abiejų varžovų gru
pių manevruoti ir "išlaikyti pu
siausvyrą". Buvo kalbama,'kad 
truko net ištisas mėnuo laiko, 
kol galų gale Stalinas apsispren
dė duoti savo sutikimą gydytojų 
aferos bylai pradėti. O tą jo su
tikimą išgavo Bulganinas savo 
skubiu demaršu, žadėdamas pri
statyti sąrašą Sovietų armijos 
generolų, kurie buvę "netikėta 
mirtimi" pašalinti iš šio pasau
lio. Bulganinas įrodinėjo, kad "Brangūs Broliai Skautai Vyčiai 1 

ryškino Vlado Putvio gyvenimo turi būtijatsižvelgta į armijos 
mnmanfn Izorln iia riov ooi'n vniLnlnt.lvA'rin ■ .,4-

ROCHESTER
PAMINĖJO VLADĄ PUTVJ

Kovo 7 d. Rochesterio lietu
vių karių Ramovės skyrius su
rengė L. Šiaulių S-gos įkūrėjo 

• Vlado PUTVIO 25 metų mirties 
minėjimą. Gausiam lietuvių bū- 

1 reliui susirinkus, paskaitą skai
tė rašytojas Jurgis Jankus. Jur- 

1 gis Jankus, plačiai cituodamas 
Vlado Putvio knygų pamokan- 

’l'čius pavyzdžius, ypač gražiai iš- 
•|

nai informaciniais tikslais, bet 
nebuvo duota jokių įgaliojimų 
pradėti konkrečias derybas. Ta
čiau Krasnovas, užmezgęs ry
šius Italijoje su visa eile augštų 
JAV saugumo pareigūnų, tarp 
jų ir su pulk. Julijum Asmos, 
jiems Berijos vardu pasiūlė pra
vesti radikalius pakeitimus Sov, 
Sąjungos užsienio ir vidaus po
litikoje. šių pasiūlymų, surašytų 
raštu, kopiją gavo Sovietų gen. 
štabo 4-sis skyrius per vieną 
savo agentą, dirbusį amerikie
čių tarnyboje, būtent — įš vie
no. JAV ambasados Romoje 
spaudos skyriaus tarnautojo.

Bulganinas, gavęs šį ' doku
mentą į rankas, drauge su 
Chruščiovu birželio 25

Henry Cabot Lodge, JAV JT atstovas, ateina į posėdžius lydimas 
policininkų. Portorikiečiai graso ir jo gyvybei.

kė skubų partijos ck prezidiu
mo posėdį. Berijai buvo mestas 
kaltinimas, kad be TSRS vy
riausybės žinios ir sutikimo pra
dėjęs su JAV vyriausybe slap
tus pasitarimus. Kadangi dėl 
tokio baisaus kaltinimo niekas 
iš jo draugų neišdrįso Berijos 

I posėdyje užsistoti, tai j iš ir bų-
d. sušau-' vo vietoje suimtas.

Sekantis M. Vyčio numeris 
bus skirtas jūrų skautams. Jo 
paruošimu rūpinasi Chicagos jū
rų budžiai. Jūrų skautai, o ypač 
"senieji jūrų vilkai", kviečiami 
tuojau siųsti M. V. 
•mus bei nuotraukas.
Br. Kviklys, 631 W. 54th PI., 
Chicago 9, Illinois. — SKS —

atsimini- 
Adresas:

10 
la.
ir

laikui), - nario globėjo 
ir nario fundatoriaus 

(1,000).. Nariais gali būti atski
ri asmenys ar draugijos bei ki
tokie junginiai. Kitos iždo pa
jamos numatomos iš aukų, pali
kimų, leidinių, o tai]) pat ne be 
pagrindo tikimasi pašalpos iš 
atitinkamų amerikinių fondų. 
Žinoma, įvairius šaltinius ir bū- 
dus lėšoms telkti konkrečiai ap
svarstys pati Iždo Taryba.

— Ar pajėgs institutas pra
džioje sudaryti materialines są
lygas,' kad bent po 1 atstovą li
tuanistą (pvz. istoriką, tauto
sakininką, etnologą, kalbininką 
ir pan.) galima būtų palikti ra
miai dirbti mokslinį darbą, jiems 
nesidairant pašalinių uždarbių 
savo egzistencijai palaikyti?

— Bent pradžioje institutas 
to, žinoma, nepajėgs padaryti. 
Tačiau ilgainiui bent išleisti li
tuanistiniams veikalams ir au
toriams bent minimaliai atly
ginti už darbą, o vėliau ir kaiku- 
riems lituanistiniams tyrimo 
darbams atlikti lėšų turės susi
daryti. Išsirinkus instituto pre
zidentą ir Iždo Tarybai išvysčius 
savo veiklą, išplėtus propagan
dą, institutas, tikiu, galės reikš
tis jau savo kūrybine veikla.: 
Baigdamas organizacinį darbą, 
to jam nuoširdžiai ir linkiu.

— Kurie (svarbiausi Lituanis
tikos Instituto uždaviniai? Jo 
pagrindinė reikšmė?

— Ljtuanistikos Instituto, 
kaip mokslinės institucijos, 
svarbiausi uždaviniai yra būdin
gosios .lietuviškosios, kultūros 
sričių (kalbos, literatūros, pro- 
istorės, istorijos, tautotyros, 
geografijos ir kt.) tyrimas ir 
tos rūšies veikalų skelbimas 
(leidimas). Nęmaža dėmesio tu
rėtų būti skiriama lietuvių išei
vijos JAV praeičiai atskleisti bei 
ištirti,-taip pat. mokslininkams 
lituanistams remti ir jų prie
augliui skatinti.. ‘r

Lituanistikos Instituto, kaįp 
nesrovinės .bendrinės lietuvių

Mes, I JAV Srities skautų vy- 
momentą, kada jis, dar caro lai-j reikalavimus, nes priešingu at- čių sąskrydžio dalyviai, sveiki- 
kais, apsisprendė grįžti lietuvių veju visi įtarinėsią vyriausybę,! name visus sk. vyčius ir jų va- 
tauton, net visiškai atsisakyda-! jog toji tuo būdu norėjusi ausi-Įdovus, gyvenančius plačiame pa- 
mas lenkų kalbos. kratyti populiariausiais genero- šauly su linkėjimais nenuilsta-

Kaip pats Vladas Putvis savo lais. Svarbiausią Buiganino ar-įmai nešti Lietuviškos Skautijos 
atsiminimuose pastebi, tai bu-’gumentą sudaręs "slaptas gene- Vėliavą!” 
vęs labai didelis jų gyvenime 
perversmas: aplinkiniai kaimy
nai dvarininkai pradėję Putvio 
ir jo šeimos šalintis ir juos pa
juokti, net jo naivūs kumečiai 
stebėjos ir pašiepė. Bet Vladas 
Putvis, nemetė didžiojo lietu
viško kelio dėl takelio iy Lietu
vos Nepriklausomybės dienose, 
{kurdamas Lietuvės Šiaulių Są
junga,. labai daug prisidėjo prie 
Nepriklausomybės atk ū r i m o. 
Vlado Putvio pavyzdys mums 
visiems pamokančiai prikiša, 
kad nereikia savo tautos, jos 
kalbos ir kultūros išsižadėti.

Minėjimui vadovavo lietuvių 
karių Ramovės skyr. pirm. pulk. 
Pr. Salądžius, kuris užbaigdamas

rolų Pavlovo ir Moskalenko pro- Taip pasveikino 8av0 brolius 
nešimas . (Jiedu abu vadovauja gk vyčių sąskrydžio dalyviai iš 
gen. stabo d-jam skyriui kontra- Hartfordo, Conn. Tasai sąskry-
žvalgybai); šiame pranešime bu
vo tvirtinama, kad tarp karinin
kų skleidžiami gandai, kaltiną 
patį Staliną, jog jis sąmoningai 
norįs sunaikinti rinktinį raud. 
armijos karininkų žiedą ...

Bėglys Berija teigia, kad, tie
są pasakius, iš tų varžybų fak
tiškai nugalėtojai išėjo ne Ma- 
lęnkovas ;su Chruščiovu, bet 
marš. Bulganinas, krašto apsau
gos ministeris. šiuo metu Sov. 
Sąjungos politiką lemia ne Ma- 
lenkovas, Įjet formaliai tam tik
ros rūšiesį kolegija — partijos

jo neliks vien geri norai, bet 
reikšis stiprėjančiu veikimu.

PAS VYDCNIEčIUS

SKAUTININKIŲ ŽINIAI
šių metų vasario mėnesio 

dieną buvo išsiuntinėti žinių 
pai visoms skautininkėms
prašyta kuo skubiausiai juos už
pildyti ir grąžinti Seserijai.

Iki šiol dar ne visos skautinin- 
kės tuos lapus grąžino.

T

Seserijos vadovaujamu orga
nų rinkiminė komisija skubiai 
prašo skautininkių sąrašo, turin
čių teisę dalyvauti rinkimuose.

Visos skautininkės nario mo
kestį siunčia kartu su žinių lapu,

dis pasižymėjo ne vien pašneke
siais, <..............
darniomis diskusijomis. Pertrau
kų metu skambėjo lietuviškos 
dainos. O taip pat gražiai pako
vota krepšinio rungtynėse. Jose 
stamfordiškai įveikė kietus bos-l 
toniškius, o geriau susižaidęi 
hartfordiškiai lengvai suplėkę 
vvaterburiškius. Rungtynes ste
bėjo ir skaitlingi svečiai.

Sąskrydy dalyvavo Bostono, i 
Hartfordo, Neiv Yorko, Water- 
burio, Worcesterio, Stamfordo 
ir kt. vietovių sk. vyčiai bei kan
didatai.

Pašnekesius skaitė vyresn. 
skiltininkai: — G. Surdukevi- 
čius — "Kame turi būti vyčių 
veikimas”, R. Mieželis — "Vyčio 
įžodžio reikšmė ir jam pasiruo
šimas” ir V. Pileika — "Vyčių 
tradicijos," budėjimas ir kt.” 
Pasktn. A. Banevičius supažin
dino su ateities darbais bei ei
namaisiais reikalais. Čia pabrėž
tas R. Baden-Powellio lietuviš
kosios "Skautybė Berniukams” 
išleidimo būtinumas. Iš vietų pa
žadėta talka. Taip pat ryžtasi iš 
viso plačjau remti skautiškąją 
spaudą.

Šio sąskrydžio sumanytojas 
buvo pasktn. Algis Banevičiui 
— Bostono "Senųjų Lapinų" va
das. Jo dėka sukruto sk. vyčiai 
Atlanto pakraštyje. Pusmetį jis 
ėjo šios“ srities sk. vyčių sky
riaus vedėjo pareigas. Sąskry
dyje tas pareigas jis perdavė 
vyr. skiltn. Vytautui Pileikai, įš, 
Hartfordo, Conn.

Sąskrydžio dalyviai reiškia 
nepaprastą padėką Hartfordo se. 
sems skautėms už puikias va“i- 

čiais; iš kairės j dešinę;. Kanados Liet. Bęndruo-menės Windsoro šes. . t '
apylinkės pirm. P. Januška ir vietos choro įalyvės — Ę. Pakaus-,1 Vyčiavimūi Hartforde duotas 

■ . stiprus impulsas, kuris be-abe-

minėjimą, ragino visus lietuvius centro komiteto prezidiumo biu- 
siekti vienybės ir dirbti ken-'ras. Gi iš'.tikro šią politiką ap- 
čiančios tautos labui, pasisemti! sprendžia Chruščiovas su Bulgą- 
daugiau stiprybės 'iš buvusių hinu. Abu yra seni ir intymūs 
tautos didžiųjų vyrų. Sb.—■ draugai.

ALT vicepirmininkas Antanas A. Olis, dalyvavęs ir kabėjęs. Lie
tuvos Nepriklausomybes sukaktuvių minėjime Detroite, tų pačių 
dienų buvo nuvykęs į kaimyninę lietuvių kolonijų Kanados pusėje 
— Windsorą, kur irgi pasakė pritinkamą kalbų Vasario 16-tosios 
proga. Fotografijoje matome jį (dešinėje) bu .kitais yvindsorie-

Dr. Vydūno sk. vyčių kandi
datų būrelis (Chicagoje) Mar- 
ųuette Parko lietuvių parap. 
maž. salėje atšventė šv. Kazi-I 
mįero dieną. Sueigoje pašnekesį; ',et- ne I,er vienetus, 
apie šventąjį Kazimierą skaitė 
pasktn, Alf. Valatkaitis. .Joje

darbščiais posėdžiais ir deiva sktn. St. Rudys.

.. ............   Akademikės skautininkės, ku- 
atsilankė .JAV 3-jo Rajono Va- rios grąžinote žinių lapus, ku- 

, mėdamos, kad nario mokestį su
šnekėjote A.S.D.S. vienetuose, 

Netrukus šis būrelis turės su- PRAŠOME PRISIŲSTI SKAU- 
eigą Dr. Vydūnui paminėti. Vy-. TININKĖS NARIO MOKESTI, 
, 111 m ao n i rvi o zlm«o n.................... I^4*%V I.r * v—. z-. ■ ’ . .nes A.S.D.S. nario- mokestis ne

atpalaiduoja jus nuo privalomo 
skautininkės mokesčio.

Prašome sesių skautininkių 
žinių lapus grąžinti iki šių metų 
kovo mėn. 22 d. šiuo asresu: 
Vyr. sktn. I. Jonaitienė, 7417 
Myron A v-., Cleveland 3, Ohio.

dūniečiams vadovauja sktn. Ig. 
Serapinas. 'Prieš kurį laiką jų 
pastangomis Chicagos jaunimas 
sulaukė puikaus pasakos "Pe
lenė” vaidinimo. .

MOŠŲ VYTIS — J ORŲ 
SKAUTAMS

Chicagoje išėjo iš spaudos A. 
S.S. Mūsų. Vytis Nr. 2 (58)."Ja-| 
me yra originalių straipsnių 
skautų ideologijos temomis ir 
skautiškos bei studentiškos kro
nikos. Pranešama, kad Akad. 
Skautų Sąjūdžio pirmininke ta
po fil. sktn. Dr. Milda Budrienė. 
Kauno V. D. U-te ji sėkmingai 
vadovavo Stud. Skaučių Drau
govei.

Tarp kitko, duodama įdomių 
praeities nuotrupų iš skautavi- 
mo 1922-25 m. Palangoje. Tada 
ten vid. mokykloje mokytojavo 
ir stengėsi "globoti” skautus da
bartinis Lietuvos korikas Mečys 
Gedvilą. . Jo norėta pakreipti 
Lietuvos skautus "kultūrininkų” 
keliu bei pakeisti jį šūkį j "švies. 
kis ir šviesk”. Tasai M.-Gedyilos 
"skautijos perversmas" neįvy
ko. - • ' .

Ji yra viena iš 1.000 Clevelando 
Society ' for Crippled Children 
gydomų vaikų invalidų. Tikimasi 
surinkti $225000 > per Velykų 
ženklelių vajų,. įvykstantį nuo 
kovo 18 įki bai. 18, iki Velykų.

; i
, Poniai ONAI JOKUBAITIĘNEI, 

"VAIDILĄ” narei, mirus jos mylimam 

gilią užuojautą; . -

Clevelando Lietuvių Teatras ’’VAIDILA”,'
- t i • 

administracija ir meno vadovas

Clev. Liet. Teatro'
broliui, reiškiame

■

kiėnė ir M. čiuprinskaitė.


