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PIRMIEJI

Daužomos JAV pastangos Parašas

VI'SAM PASAULY

Įgaliotojo vardas, 
pavardė ir adresas

suorganizuoti sąjungą 
komunistų užmačias Azi- 
ir tuoj įspėti komunis- 
Kiniją, kad atitrauktų

eitume Lietuvos prisikėlimo keliu. Eitume, 
kol su likusiais Tėvynėje, Velykų ryto sau
lutei tekant, skambės visas mūsų kraštas: 
"Kėlės Kristus mirtis krito, Aleliuja”.

Kun. Z.

Komunistinės Kinijos ministeris 
pirm, ir užsienio reikalų minis
teris Chou En-lai į savo rankas 
suima visą valdžios jėgą. Prezi
dentas MaO Tse-tung nuolat sėr- 

ga.
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SVEIKI SULAUKĘ ŠVENTĘ 
VELYKĘ!

Mūsų gyvenimo kelią lydi skaidrios ir 
tamsios dienos. Viend iš skaidriųjų mūsų 
gyvenimo dienų yra Velykos, ateinančios su 
gražiomis tautinėmis tradicijomis.

Ilgai; ilgai gausdavo bažnyčios varpai 
Velykų saulutei tekant, primindami. Velykų 
prasmę ir džiaugsmą. Plačiais keliais ir šiau
riais takeliais mūsų broliai ir sesės, šventiš
kai pasipuošę, skubėjo j prisikėlimo apei
gas. "Kėlės Kristus, mirtis krito” — skam
bėdavo visas mūsų kraštas. Mūsų tautos 
tradicijoje Velykos yra pati didžioji ir skaid
rioji metų diena.

Velykos yra pergalės šventė gyvenimo 
prieš mirtį ir tiesos prieš neteisybę. Velykų 
mišių pirmąją raidę puošia paveikslėlis: stip
rus milžinas, ant savo pečių neša didžiules 
miesto vartų duris. Tai vaizdas stipruolio 
Samsono! Jis vieną dieną atvyko j Gazos 
miestelį. Miestelio, gyventojai nutarė klasta 
stipruolį nužudyti. Jie užrakino miesto mūrų 
duris ir pasiruošė Samsoną nužudyti. Ta
čiau šis, patyręs klastą, dar tą pačią naktį 
pasitraukė iš miestelio. Vartų užraktas stip
ruoliui nebuvo jokia kliūtis. Samsonas duris 
iškėlė ir užsidėjęs ant pečiu išėjo iš mies
telio.

■ Bažnyčia šiuo paveikslu mums šiandie
ną nori priminti, kad žmonės norėjo nužu
dyti tiesos ir meilės skelbėją. Jį uždarė kape 
ir ant kapo angos užrito didžiulį akmenį. 
Tačiau Betliejaus dangiško himno dalyvis, 
plunksnos lengvumu, nustūmė nuo kapo di
dįjį akmenį. Velykų ryto saulės sveikinamas 
mirties Nugalėtojas prisikėlė.

Moterų dejonę Velykų rytas pakeitė 
džiaugsmu. Jos išvydo akmenį nuo kapo an
gos nuristą ir Kristų prisikėlusį žmonijos 
džiaugsmui ir laimei. "Kristus kėlėsi iš nu
mirusių, kad ir mes gyventumėm nauju gy
venimu”.

- Aušo tylus ir gražus rytas. Prie lango 
rymojo nelaimingas ir gyvenimu nusivylęs 
žmogus. Jis rankoje laikė nuodų taurę, ne
prasmingą gyvenimą neprasmingai užbaig
ti. Tai Goethes Faustas! Jo drebančioj ran
koj nuodų taurė jau kilo pirie lūpų. Staiga 
pasigirdo tolumoje varpo aidas; Tai prisikė
limą skelbiąs Velykų varpas! Mirties sie
kianti ranka nusvyro ir nuodai išsiliejo. Ve
lykų varpas Faustą gyvenimui pažadino! Jis 
žadina prisikėlimą ne tik pavienio žmogaus, 
bet ir tautų! Kiek daug džiaugsmo ir vilties 
Velykų šventė teikia ir lietuvio širdžiai.

Apie vieną riterį yra išlikęs toks pasa
kojimas. Tas riteris buvęs nepaprastos drą
sos ir narsumo karys. Todėl jam buvo leista 
Kristaus karsto bažnyčioje pirmam įžiebti 
savo žvakę. Jis įžiebęs žvakę, padarė įžadą 
savo žvakės ugnį parvežti į savo gimtąjį 
kraštą. Riteris visas kliūtis nugalėjo ir savo' 
pasiryžimą įvykdė.

Mūsų Vytis vaizduoja kilnų riterį su 
pakeltu kardu. Dešinėje rankoje riteris laiko 
kardą, kairioje skydas su dviem, į vieną su
jungtais, auksiniais kryžiais. Kiek gilios 
minties mūsų Vytyje sudėta!

Gal teko matyti, kaip gražiai atsimuša 
giedrios dienos padangė į skaistų ežero van
dens paviršių, šios skaidrios VELYKŲ die
nos proga, mūsų Vyties riteris teatsimuša

Velykų šventė lietuviui yra stiprybės į kiekvieno lietuvio širdį. Teatsimuša, kad 
ir vilties šventė. Dar mūsų tautos rankcrfrir-mes nenueitumėm savo.patogumo keliu, bet 
kojps surištos ir užristas didžiulis priespau
dos akmuo. Daugelis mūsų brolių ir sesių, 
keliaudami tremtinio keliu, lyg tos Evange
lijoje minimos moterys klausia: "Kas atris 
mums akmenį nuo kapo angos"?.

Komunistų suplanuotas Azijos 
užkariavimas eina ir svarbiau
sias jo židinys dabar yra prie 
Dien Bien Phu tvirtovės. Ten 
didžiausia karinė našta žmonė
mis atiteko prancūzams, bet jo
kia paslaptis, kad be JAV gink
lų paramos, ten jau būtų iškel
tos komunistinės vėliavos.

Mes turime didžiuotis, kad 
JAV užsienio politika pakrypu
si komunistinės ekspansijos ža
lioj imo linkme. Tos. akcijos ak
tyvus iniciatorius, valstybės se
kretorius Dulles, veikia taip, 
kaip turi veikti komunistinę 
agresiją gerai įvertinęs politi
kas ir permatąs kas gali atsitik
ti, jei komu'nistinės masės ne
bus suvaldytos.

Ir paskutinioji valstybės se
kretoriaus kelionė j Aziją ir 
Prancūziją yra iššaukta įverti
nus komunistų užmačias Indo
kinijoje.

Deja, su dideliu karteliu ga
lima teigti, kad jei JAV užsienio 
politika nori pravesti aiškų ko
munistinio sutramdymo planą, 
tai jos didieji draugai Europoje 
— Anglija ir Prancūzija, eina 
atžagariu žingsniu ir tebetūpčio- 
ja vietoje.

Valstybės sekretorius Dulles 
Anglijoje užsienio reikalų mi- 
nisteriui Edenui išdėstė reikalą 
greit 
prieš 
joje 
tiną

Garsus Atlanto nugalėtojas Ch. A. Lindberg (kairėj) pakeltas į 
JAV oro laivyno. generolus, duoda priesaiką dalyvaujant Harold 

- E. Talbott — oro laivyno sekretoriui.
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susirinkimas
Remiantis "VILTIES” D-jos 

įstatų I str. 1 dalies nuostatu, 
1954 m. gegužės mėn. 22 d., 11 
vai. Clevelande, "VILTIES” na
muose, 1272 E. .71 St. šaukia
mas visuotinis "VILTIES” D-jos 
narių susirinkimas.

Darbų tvarkoje: 1) Valdybos, 
Reikalų Vedėjo bei Kontrolės 
Komisijos pranešimai ir., išvadų 
priėmimas dėl D-jos organų 
veiklos. 2) Tolesnio darbų plano 
svarstymas ir priėmimas. 3) 
Valdybos ir Kontrolės Komisi
jos rinkimas.

Susirinkime negalintieji da
lyvauti nariai prašomi atsiųsti 
Reikalu Vedėjui (B. Gaidžiūnui, 
1272 E. 71 St., Cleveland 3, 
Ohio, USA) įgaliojimus, perlei- 
džiančius balso teisės, kuriam 
nors iš draugijos narių, kurį 
įgaliotojas žino tikrai dalyvau
siant susirinkime. Įgaliojimams 
prašoma naudotis prisiųsta for
ma. Nariai, kurie būtų negavę 
jiems siųstų kvietimų ir šį kvie
timą sužinoję tik iš "Dirvos", 
prašomi įgaliojimą rašyti patys 
pagal "Dirvoje” skelbiama jo 
pavyzdį.

J. J. Bachunas, 
Pirmininką.,

V. Rastenis, 
. ' ,’ Sekretorius

’ 1
(galiojimo pavyzdys:

I G ALIOMilA S

Negalėdamas pats 'dalyvauti 
1954 m. gegužės 22 d. šaukia
mame "VILTIES” D-jos susi
rinkime, įgalioju mane susirin
kime atstovauti ir. už mane bal
suoti šios draugijos narį:

rankas iš Indokinijos. Deja, an
glų oficialūs šaltiniai jau spėjo, 
pranešti, kad Anglija iš princi
po tų pasiūlymų neatmetanti, 
bet pasiryžusi laukti Ženevos 
konferencijos, kuri ateis už dvie
jų savaičių.
« Iš Anglijos Dulles skrenda į 
Paryžių. Reikia laukti, kad ir 
Paryžiuje ras panašią ■ kalbą, 
nors prancūzai dabar viena ran
ka prašo JAV karinės paramos, 
o kita ranka glosto Maskvą, kad 
Indokinijos karė būtų pasiekta 
paliaubų. Teisingai dabar Pran
cūzija prilyginama sunkiai ser
gančiam ligoniui. Tas ligonis tik
rai sunkiai serga, nuolat kliedi 
praeities galybe, bet nesiduoda 
gero gydytojo gydomas.

Valstybės sekretoriui Dulles 
išvykstant į Europą, JAV kon
grese pasigirdo visiškai nedvi
prasmiškų kalbų, kad reikia pa
laukti su pagalbos skyrimu 
tiems kraštams ir pasižiūrėti ko
kiu keliu jie nori eiti kovojant 
prieš komunizmą. Tie balsai tuoj 
atsiliepė Anglijoj ir Prancūzi
joj, kad tai esąs kišimasis j. .jų 
vidaus reikalus.'Esą,, mes esa
me didžiosios valstybės ir .neno
rime, palyginti, jaunos Ameri
kos valstybės mokomos.

Šios kalbos labai primena nu
sigyvenusių Lietuvos bajorų po
litiką: nors nieko nebeturiu,, bet 
gyvensiu ir elgsiuos taip, kaip 
mano ainiai 'elgėsi anais mums 
gerais'laikais.

Iš Anglijos pareiškimų ir 
Prancūzijos spaudos! ląikysenos 
nesusidaro įspūdis, kad ši vals
tybės sekretoriaus Dulles-misi
ja bus nuoširdžiai < įvertinta ir 
Indokinijos

rytas sprendimas. Greičiausia, 
viskas nusivilks iki konferenci
jos, o konferencijoje komunis
tai jau sugebės dalykus taip pai
nioti ir vilkinti, kol tik jiems 
tokie ėjimai bus reikalingi.

Tokių faktų akivaizdoje gali
ma padaryti'aiškią išvadą: An
glija ir Prancūzija dar neišmo
ko vertinti komunistų -užkaria
vimo politikos. Negi, kaip Stutt- 
garter Zeitung bendradarbis ra
šo, jos išmoks tik tada, kada 
ant savo kailio patirs visas ko
munistinio pavergimo "dova
nas” ?

reikalu būtų pada-

New Yorko miesto didybė. Prišakyje JT pastatas, kuriame daug kalbama apie taikų ir labai mažai 
padaroma taikos labui.

Iš Vokietijos informuoja, kad 
lenkai po ilgų ir sunkių derybų, 
pasiekė visų lenkiškų tremties 
organizacijų susitarimo.- Ateity
je lenkai turės vieną autoritetin
gą bendruomenės organą: Tau
tos Vienybės Tarybą.

šitą "Vienybės Aktą" pasira
šė visų lenkų organizacijų at
stovai, išskyrus vadinamuosius 
Jaltos lenkus, t. y. lenkus, ku
rie būsimos laisvosios Lenkijos 
sienas išveda pagal buvusius 
Jaltos konferencijos nutarimus. 
Naujoji Tautos Vienybės Tary
ba atstoja buvusią Politinę Ta
rybą ir Tautos Tarybą.

Sąryšyje su šiuo susitarimu, 
dėl kurio sielojosi gen. Sosn- 
kovvskis, egz. respublikos prezi
dento aktu prezidento pavaduo
toju skiriamas gen. Sosnkovs-

• McCarthy teigimas, kad vandenilio bombos gamyba buvo 
vilkinama, pasitvirtino. Tik atst. Code pranešimu tas nebuvo da
roma dėl blogos valios. Bet ar tą gerą valią nepadiktavo iš šalies 
sovietiniai draugai — yra labai rimtas klausimas.

• Prancūzijos gen. De Gaulle vėl pradeda kurstyti pran
cūzus, kad nebūtų juhgiamasi į Europos Gynybos Armiją. Jo 
planais Prancūzija gali būti tarpininku taikant JAV ir SSSR. Tik 
De Gaulle nemoka įžiūrėti, kad sovietiniai komunistai, jam ir 
Visiems prancūzų karininkams greičiau visas žvaigždes nusegtos, 
negu tiesioginiai pažeis JAV interesus'.

• Japonai skelbia žinią, tik nežinia turinčią pagrindo ar ne, 
kad sovietai išsprogdinę labai pavojingą azotinę bombą. Yra spė
liojimų, kad po vandenilio bombų išsprogdinimo, sovietai pra
deda organizuoti savo galybės propagandines žinias. •

• Iš Anglijos pranešama, kad Irano žibalas vėl pradės
plaukti į pasaulinę rinką. Tuo reikalu pasiektas susitarimas, ku
riame dalyvavo 8 didžiosios pasaulio žibalo kompanijos. Penkios 
iš jų yra Amerikoje. ... •• • .

• Ženevos konferencijoje anglų, prancūzų, rusų ir. kinų 
kalbos bus oficialios ir visi pareiškimai į tas kalbąs verčiami.

- •. H Argentinos ateini žinių; kad Amerikos ir Vokietijos 
garsūs vėžio specialistai lankėsi Buenos Aires. Esą. vėžį tupįs 
Peronas, kurio liga labai slepiama, ,

• Juguslavijos diktatorius Tito lankosi'Turkijoje. Tai esąs 
Turkijos, Graikijos ir Jiiguslavijos ryšių* sustiprinimo vizitas.

šiomis dienomis pasirodė iš mais neskelbiama, kaip ir dvie- 
spaudos labai didelės vertėsi 
knyga: 
BALTIC STATĖS INVĖSTIGA-

TION HEARINGS.
Tai vadinamos Kersteno 

misijos pirmieji darbai.
Šį 678 puslapių tomą sudaro 

įvedamasis žodis, 472 pusi, liu
dininkų parodymų bei kitų šios 
bylos reikalu pareiškimų ir per 
200 puslapių dokumentų bei ki
tos sovietų nusikaltimus įrodan
čios medžiagos.

Liudininkų, kurių parodymus 
randame šiame tome, yra dvi 
grupės: pirmąją sudaro JAV 
piliečiai ir antrąją —• patys pa- 
baltiečiai.

Iš JAV piliečių, davusių savo 
parodymus ar šios bylos reika
lu padariusių pareiškimus, pir
moj eilėj tenka paminėti patį 
JAV prezidentą D. C. Eisenho- 

__jyerį, kuria; aiuo reikalu parašė 
Komiteto pirmininkui kongres
menui Charles Kersten labai 
reikšmingą laišką. Savo laiške 
Prezidentas, prisimena, kaip 
ALTo delegacijai lankantis Bal
tuosiuose Rūmuose, buvo kal
bėtasi dėl galimybės pravesti šį 
tyrimą, užgiria padarytą Kon
greso sprendimą ir pažymi, jog 
tyrinėjimo eigą seks su dideliu 
susidomėjimu. Toliau paminėti
nas lygiai didelio svorio jau kaip 
liudininko parodymas Valstybės 
Departamento sekretoriaus J. 
F. Dulles pareiškimas. Augšta- 
sis JAV pareigūnas čia pasisako 
dėl dalyko praeityje, šiuo metu 
ir dėl ateities perspektyvų, dar 
kartą pareikšdamas, jog JAV 
nepripažįsta sovietų smurtu 
įvykdytos Pabaltijo kraštų in
korporacijos. ir pareiškia viltį, 
kad šie kraštai pagaliau sulauks 
laisvės. Platūs ir reikšmingas 
taip pat parodymas buvusio 
JAV prezidento H. Hooverio. 
Turėjęs progos savo akimis ma
tyti tiek Pabaltijo kraštų išsi
laisvinimo pastangas, tiek jų 
laisvo gyvenimo pažangą, liudi
ninkas Komitetui pateikė tais 
klausimais labai reikšmingų 
duomenų, kartu plačiai apžvelg
damas politines sąlygas, kurio
se Pabaltijo kraštai buvo oku
puoti, sovietų terorą juose ir 
iškeldamas jų išlaisvinimo svar
bą. Iš kitų dar paminėta paro
dymai New Yorko advokato P. 
A'. Beck, o taip pat Komiteto 
pirmininko Kongresm. Charles 
J. Kersteno laiškas Sovietų Są
jungos atstovui Jung. Tautose 
A. Višinskįui, kuriuo jis buvo 
kviečiamas, kaip dalyvavęs Pa
baltijo kraštų okupavimo veiks
muose, duoti Komitetui savo pa
rodymus. (Kaip žinome, A. Vi
šinskis jam duota proga atrem
ti sovietams iškeltus kaltinimus 
nesiryžo pasinaudoti)..

Toliau seka parodymai pačių 
pabaltiečių — lietuvių, latvių ip 
estų. Šiame tome randame šių 
lietuvių parodymus —.• sesers 
Aleksandros Marijos — buvu
sios Lietuvoje vaikų darželio 
mokytojos, lietuvio, kunigo,- ku
rio pavardė atsargumo sumeti-

jų kitų liudininkų lietuvių — A. 
Armalio, A. Banionio, J. Bildu- 
šio, J. Brazaičio, J. Brazeikos, 
vysk. V; Brizgio, gen. J. Čer
nius, sesers Marijos Kleopos, 
B. Daukanto, Dr. M. Devenio, 
A. Dičmano, J. Miliausko, gen. 
K. Musteikio, P. Nenortos, P. 
Padalio, kan. A. Petraičio, gen. 
S. Raštikio, J. Sniečkaus, K. 
Tarvainienės, Dr. A. Trimako, 
pulk. J. Tumo, P. žadeikio — 
Lietuvos įgalioto ministerio JAV 
ir kah. V. Zakarausko.

Visų šių lietuvių liudininkų 
parodymai su visu šiurpumu at
skleidžia sovietų klastą, terorą 
ir lietuvių tautos skriaudas bei 
kančias, kaip estų ir. latvių pa
rodymai su lygiu šiurpumu at
skleidžia jų tautų likimą sovie
tinėj okupacijoj.

Įrodomosios medžiagos skyrių 
sudaro dokumentai, foto nuo
traukos, žemėlapiai ir kiti pana
šios rūšies dalykai.

Kanados Lietuvių Bendruo
menės Toronto apylinkė, šalpos 
skyriaus vadovo p. Vaido- 
t o rūpesčių, yra pirmoji lietu- 
tuvių kolonija, sukėlusi Vasario 
16 gimnazijos namams 1.500.— 
dolerių ir tuo būdu pirmoji lie
tuvių kolonija, kurios vardu bus 
pavadinta viena Vasario 16 gim
nazijos klasė.

Vasario 16 gimnazjos klasės 
pavadinamos tų organizacijų, ar 
asmenų vardu, kurie paaukojo 
gimnazijos namams ne mažiau 
kaip 1.500.— dolerių. Iki šiol 
tame skaičiuje buvo:

1. Hilfsvverk der Evangeli- 
schen Kirchen der Schweiz,

2. Schweizerische Europa-Hil- 
fe,

3. Schvveiz e r i s c h e s Rotes 
Kreuz,

4. LRK Įgalint. Šveicarijoje 
inž. J. Stankus, pravedęs 
vajų šveicarų tarpe.

Organizacijų ar asmenų, au
kojančių gimnazijos namams 
nemažiau kaip 1.000.— dol., var
du pavadinami atskiri bendra
bučio kambariai. Tokių turime:

1. Vyr. Liet. Išlaisvinimo Ko
mitetas (VLIKas),

2. A. L. Mokytojų Sąjungos
Chicagos apygardos valdy
ba, :

3. Ciero lietuviai. • .
Tautiečiai, Toronto ir Jkitų čia 

minimų lietuvių pavyzdys tebū
na paskatinimų kitoms mūsų ko
lonijoms ir organizacijoms. Va
sario 16 gimnazija yra Jūsų pa
ramos reikalinga, reikalinga- jai 
ir pastogė, kad galėtų dirbti. Ir 
mažiausia auka gimnazijos ną- 
mams yra didelė parama šiam 
lietuviškam reikalui.

Jei nėra kitokių vietos lietu
viškų organizacijų .riurodymų, 
aukas'„prašome siųsti PLB Vo
kietijos krašto valdybai čekiu, 
išrašytu "Litauisches Zentrdl- 
komįtee”- vardu.

Vokietijos Krašto Valdyba 
P. L. B.
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DIRVA
Lithuanian Weckly, published by 

Ameriean Lithuanian Presą & Radio 
Ass'n VILTIS, Ine. (Non-profit), 
1272 East 71 St., CIeveland 3, Ohio.

Telephone: HEnderson 1,6344. 
Iasued .in CIeveland every Thursday. 

Editor: Balys Gaidžiūnas.
Entered as Seeond-Class matter 

December 6th, 1915, at CIeveland 
ander the act of March 3, 1879.

Subscription per year in advanee: 
In the United Statės — $5.00 in Ca- 
nada — $5.50, elsewhere — $6.50.

Single eopie — 10 cente.

TKFIEU

Lietuviškas savaitraštis, leidžiamas 
VILTIES, Amerikos Lietuvių Spaudos 
ir Radijo D-jos (Inkorp. ne pelnui), 
1272 East 71 St, CIeveland 8, Ohio, 

Telefonas: HEnderson 1^6344.
Išeina Clevelande kas ketvirtadieni. 

Redaktorius: Balys Gaidžiūnas. 
įregistruota kaip antros klasės 

siunta 1913 m. gruodžio 6 d., Cleve
lande .pagal 1879 m. kovo Z d. Įsta

tymų.
Prenumerata metams iš anksto: 

Jungt Amerikos Valstybėse $6.00, 
Kanadoje — $6.50, kitur — $6.50.

Atsk. Nr. kaina 10 centų.

• Iš Europos atvykęs Mažosios 
Lietuvos Tarybos pirmininkas 
lankysis: Detroite balandžio 11 
d., Chicagoj balandžio 25 d., 
Clevelande gegužės 2 d., Phila- 
delphijoj gegužės 9 d., New 
Yorke gegužės 16 d., Waterbu- 
ryje gegužės 22 d., Worcestery- 
je gegužės 23 d., Bostone gegu
žės 30 d.
• Iš C’hicagos ALT posėdžio, 
įvykusio balandžio 7 d. paaiš
kėjo, kad Vasario 1G d. minėji
mo proga aukų buvo surinkta 
$8,516.21 ir baro apyvartos gau
ta $1394.60 pelno, viso $9,910.81.

Kadangi Chicagos ALT turi 
savo kasoje iš savų parengimų 
pinigų, tad E. Mikužiūtei pasiū
lius," visų buvo nutarta ALT 
Vykdomajam Komitetui perduo
ti $10.000.

• "Bendrijos” leidykla Vokieti
joje, baigia spausdinti A. šeš- 
plaukio "Lietuvių kalbos pra- 
timinę gramatiką". Ji skiriama 
dėstymui pradžios mokyklose, 
bet ypatingai pritaikyta naudo
jimui savamoksliams, šeštadie
nio ir vargd mokykloms.

• Adelaidės, Australijoje, lietu
viai dosniai aukoja gimnazijos 
namams. Nenuilstamu gimnazi
jos rėmėjų būrelio Nr. 128 va
dovo P. Lukošiūno rūpesčiu, au
kojančio šiai paramos akcijai 
visą savo atliekamą laiką, su
rinkta ir persiųsta pirmoji 20 
angį, svarų auka, šioji suma 
Vasario 16 minėjimo Adelaidė
je metu buvo dalyvių suaukota. 
Su dar nepasiųstomis sumomis

CHICAGOS 
GYDYTOJAI

Tel. ofiso Vlrglnia 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 uždarytas, 
šeštad. tik nuo 1-3 vai. popiet. 
Rezid. 3241 W. 66th PLACE

gimnazijos namams Adelaidėje 
sutelkta jau apie 150 australiš
kų svarų.
• Numatomo "Bendrijos” lei
dykloje išleisti apysakų. rinkinio 
"širdis tremtyje” autorius, Ba
lys Gražulis, skiria visą savo 
honorarą Vasario 16 gimnazijos 
reikalams.

koncertas, užbaigiant. Margučiui 
25-kiu8 veiklos metus.

Chicagos simfonijos orkest
ras; kurį diriguos Vytautas Ma- 
rijošius, be kitų kūrinių išpildys 
ir komp. Vlado Jakubėrio sim
foniją. Orkestras taip pat lydės 
ir Metropolitan Operos solistę 
Paulyną Stošką, kurios repertu
aras sudarytas iš arijų ir. lietur 
vių kompozitorių įdomesnių dai
nų. Smuikininkė Elena Kuprevi- 
čiūte, užbaigusi savo koncertų 
kelionę po Europos valstybes, 
pasirodys Amerikoj pirmą kar
tą. Koncertas įvyksta gegužės 
2 d.

Šio tikrai didelio koncerto tal
kai yra susiorganizavęs atitin
kamas komitetas, kuriam vado
vauja dr. Steponas Biežis. Kon- 
certan atsilankyti yra pasižadė
ję Illinois valstybės augštieji 
pareigūnai su gubernatoriumi 
Stratton. J. V.

• "Bendrijos” išleistųjų eilėraš
čių rinkinio "Cascata Cristali- 
na" autorius Venancijus Ališas 
(kun, Arminas) aukoja visas 
savo pajamas iš šios knygos Va
sario 16 gimnazijos reikalams.
• Alė Rūta-Nakaitė,. "Bendri
jos” išleistosios apysakos "Duk
tė” autorė taip pat paaukojo 
pusę savo honoraro Vasario 16 
gimnazijos reikalams.
• Ir šią vasąrą Vokietijoje lie
tuviams vaikučiams numatoma 
ruošti vasaros stovyklas.
• Kovo 21 d. Stuttgarte, Vokie
tijoje, susiorganizavo Pabaltijo 
Moterų Tarybos Lietuvių Atsto
vybės Klubas, kurio valdybą su
daro : pirmininkė Marta Gedgau
dienė, vicepirmininkė Viktorija 
Prošinskienė, iždininkė Marija 
I^manienė, sekretorė Irena šeš- 
lfhltė.

CHICAGO
MARGUČIO KONCERTAS

Per 4000 žiūrovų talpina pui
kioji Civic Operos salė. Laiks 
nuo laiko ją pripildo Chicagos 
lietuviai, susirinkdami paklau
syti muzikos bei dainų, šiais me
tais, kaip ir visados praeity, į 
Civic Opera House tenueina tik 
MARGUTIS. Aišku, kad tokiam 
dideliam žygiui reikia didelės 
rizikos ir daug energijos. Mar
gutis turėdamas platų Chica
gos lietuvių pasitikėjimą, gali 
tokio masto koncertus suorga
nizuoti. Šiais metais jo ruošia
mas koncertas įvyksta gegužės 
2 d. Jis bus Margučio jubtlėjinis

ST. LOUIS, Mo.
GRAŽIAI REPREZENTAVO

£ £
. ■ • • . •

VEDA ALGIRDAS BIELSKUS

VISUOTINAS SPORTO KLUBŲ bės nustatyta tvarka. 
ATSTOVŲ SUVAŽIAVIMAS ~ -
Visiems Vyr. FASK-to regis

truotiems Šiaur. Amerikos ir 
Kanados ' lietuvių sporto klu
bams, buvusiems kūno kultūros 
mokytojams ir sporto darbuoto
jams pranešama, kad balandžio 
24-25 dienomis Chicagoje Lie
tuvių Auditorijos patalpose, 3133 
So. Halsted St., Vyr. FASK-to 
šaukiamas, įvyks šiaur. Ameri
kos lietuvių sporto klubų atsto
vų, buv. kūno kultūros mokyto
jų ir sporto darbuotojų 1954-jų 
metų VISUOTINIS SUVAŽIA
VIMAS, kurio dienotvarkėje iiu- 
matyta:

Balandžio 24 d.
14 vai. p. p. oficialus suva

žiavimo atidarymas; suvažiavi
mo prezidiumo sudarymas; Vyr. 
FASK-to narių pranešimai ir jo 
dviejų metų veiklos apžvalga;

šių metų balandžio mėnesio^ Sporto apygardų vadovų ir spor
to klubų atstovų pranešimai; 
laik. revizijos komisijos sudary
mas; diskusijos.

Balandžio 25 d.
12 vai. p. p. Laik. revizijos 

komisijos pranešimas; statuto 
papildymo ir pakeitimo klausi
mas; mandatų komisijos suda
rymas; Vyr. FASK-to ir revizi
jos komisijos rinkimai; ateities 
darbo gairių nustatymas, klau
simai ir sumanymai, suvažiavi
mo uždarymas.

Suvažiavimo dalyviai. 
Pilnateisiais 'suvažiavimo 

dalyviais kviečiami: 
Kiekvięno Vyr. FASK-to 
registruoto sporto klubo 3 
atstovai,’kūrių, du renka
mi visuotinio sporto klubo 
narių susirinkimo ir vienas 
skiriamas valdybos.
Sporto apygardų vadovai 
ir apygardų sporto komite
tų nariai 'bei kt. pareigūnai. 
Sporto apygardoms prista
čius, Vyr. FASK-to apro
buoti sporto darbuotojai ir 
bu v. kūno-kultūros moky
tojai.
Vyr. FAsR-% nariai ir jo 
atstovai prie Amerikos Lie
tuvių Bendruomenės orga
nų.

Suvažiavimo svečiais-stebėtojais 
kviečiami:

Viši aktyvūs sportininkai ir 
lietuvių visuomenės nariai, ku
rie įdomaujasi mūsų sportine 
veikla ir pasireiškimais.

Suvažiavimo dalyvių 
registracija

Sporto klubai savo atstovus 
suvažiavimui iš anksto regis
truojasi atitinkamose sporto 
apygardose apygardų vądovy-

7-10 dienomis, St. Louiš Kiel 
Operos salėje vyko dvidešimta
sis jubilėjinis "National Folk 
Festival”.

šiame tautų * mišinyje lietu
vius atsto'vavo East St. Louis, 
III. lietuvių tremtinių grupė 
"Nemunas”, vadovaujama Z. 
Grybino ir A. Paulikaičio.

Gražūs kostiumai ir tinkamas 
pasiruošimas tikrai darė malo
nų įspūdį. Choras ir šokėjai ga
vo pelnytą žiūrovų pagirimą už 
gražiai atliktus: 
lis, Per naktelę 
nas.

Šiam gražiojo 
mui ir ateityje
mingo darbo ir nenutraukti gies
mės kol ji nesuskambės prie 
Nemuno krantų. Z.

O dalelė, Žioge- 
šokau ir Malū-

Nemuno jauni- 
linkėtina sek- 1.

r- •

Sporto darbuotojai ir buv. 
kūno kultūros mokytojai betar
piai registruojasi Vyr. FASK-te 
iki š. m. balandžio .mėn. 23 d. 
adresu: Edm. VENGIANSKAS, 
6100 So. Peoria St., Chicago 21, 
III Telef.: ENgehvood 4-5638.

Galutina suvažiavimo dalyvių 
registracija š. m. balandžio mėn. 
24 d. nuo 12-14 vai. suvažiavimo 
patalpose.

Suvažiavimo dalyvių 
aprūpinimas

Suvažiavimo dalyviai nakvy
ne ir maistu pasirūpina patys. 
Neturintieji galimybės patys 
pasirūpinti, ir atvykatantieji iš 
kitur, pagal galimybę bus aprū
pinti vietoje.

ELEKTRA ŽEMES 
ŪKYJE .

šiandien beveik 91% ūkių 
Amerikoje naudoja elektrų ir 
naudojančių nuošimtis vis kyla. 
Prieš 20 metų tik 11% ūkių nau
dojo elektrų. Kaimų elektros 
kooperatyvai žymiai prisidėjo 
prie šio ūkių gyvenimo pageri
nimo.

Kooperatyvai išsivystė nuo 
1935 m., kada Kongresas įstei
gė Rural Electrification Admi- 
nistration, valdišką paskolų 
agentūrą, ši agentūra papras
tai vadinama REA, parūpina il
galaikes paskolas mažu nuošim
čių patikimiems skolintojams,

kurie nori duoti elektros patar- '■ 
navimUB į kaimus. Be tų pasko
lų, agentūra dar finansuoja įve
dimą elektrinių įrengimų ir kitų 
reikmenų.

I

Greetings and Best VVi^hes

To Our Friends and Patroną

DAVIDSON 
MOTORS, INC

SEE THE NEW 1954

DODGE — PLYMOUTH

COMPLETE

SERVICE FACILITIES

3140 WEST 25th STREET

SH 9-0900

2.

3.

4.

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

keičia stiklus ir rėmus.
4701 S. Damen Avė., Chicago 111. 

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

tik susitarus

Tel. offic’o ARmitage 6-0161 
Tel. buto GRaceland 2*9203

Dr. Juozas Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Norvest Medical Center 
2336 West Chicago Avė., 

Chicago 22, 111.
VA L.: 1-3:30, 7-9 p. p. pirmad., 

antrad., ketvittad., penktad., 
10 ryto — 1 p. p. trečiadieniais 

12—4 p. p. šeštadieniais. 6

Informacija
Visais suvažiavimo reikalais, 

suinteresuoti asmenys, iki suva
žiavimo pradžios prašomi kreip
tis į Vyr. FASK-ta adresu: Ed. 
VENGIANSKAS, 6100 So. Peo- 
ria St., Chicago 21, III. Telef.: 
Engelvvood 4-5638.

FLOVVER

Gražiausios gėlės įvai
riems reikalams. Saldainiai, 
papuošalai dovanoms. Ne
brangios gėlės vestuvėms ir 
laidotuvėms, {vairūs naujai 
gauti augalai.
LIETUVIŠKOS VELYKI

NĖS ATVIRUTĖS 
Atidaryta nuo 10 ryto iki 

8 v. vak.
Duodame Eagle Stamps
6901 SUPERIOR AVĖ.

Telef.: HE 1-6339

SUTAUPYKIT 
MAŠINĄ 

APDRAUDŽIANT
Šaukite mano numerį — 

reikalaukite Farm Bureau.. 
Garantuotos vairuotojų ap
saugos kainos. Nesvarbu ar 
jūs norite apsaugos naujai 
mašinai ar geriausios ma
šinos apdraudos jūsų dabar
tinei mašinai. Tas paskam- 

. binimas gali jums sutaupy
ti iki 20%.

AL VALONE 
Tel. EX 1-4499 

1403 Giddings Rd.
FARM BUREAU 

1NSURANCE COS. 
Home Office. Columbus, Obio

i

THE MAY CO’S BASEMENT

Nepaprastas sutaupomas!
Vaikų puikūs nauji

Velykų paltai ir 
paltų priderinimai

7.98 iki 9;98 vertė

Vaiky 1.99 iki 2.29
Pavasario plaunamos 

suknelės
Naujos pava
sario medvil
nės. Gra žios 
mados raštuo
se ir vienspal
viai suderini
mai. Dydžiai 
1-6.

1.69

i NAUJA! PILLE-EEZ 
MOSTIS

. Greit palengvina nuo nie
žėjimo ir nemalonumo, pa
daromo įvairių odos nesvei
kųjų.

Kaina $0.75.
ELPOL 

MĄNUFACTURING CO. 
13706 Benwood Avė.

Clevelandą 5, Ohio

*

PAJIESKOK!
BALDU - DRABUŽIŲ 

MATRACŲ SURIŠTŲ POPIERIŲ 
IR ATSIMINKIT, KAD

STELLA MARIS HOME 
Gelbstint sunkiai pataisomiems alkoholikams 

REIKALAUJA 
SIU DAIKTU

Indai, kilimai, skudurai, drabužiai, lovos, paklojimai, 
krosnys ir šaldytuvai yra labai reikalingi

SAUKITE HE 2-2450 
SU 1-8255
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STELLA MARIS STORES
1480 W. 25th St. 7921 Superior Avė,

SU 1-8255 HE 2-2450
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Dr. I. Kuras Ramunis
Epec.: KŪDIKIŲ ir VAIKŲ LIGOS 
VAL.: darbo dienomis 3-5 ir 6-8 v. v.

išskyrus trečiadieniais 6-8 v. v.' 
šeštad. 10-12 v. r. — 1-3 v. p. p.

1R
. Dr. Jaras Ramunis
GYDYTOJAS' IR CHIRURGAS

VAL.: antrad. ir ketvird. 7-8.30 v. v. 
ieštad. 3-5 v. p. p. ir pagal susitarimą

7156 S- Western Avė.
MEDICAĮ, CENTER

TKL.: Kabineto REpublic 7-1168 
Boto: WAlbrook .5-3765 ■
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Daigelio . gražių 
mergaičių 
derintomis
Viskas naujausių spalvų. 
Jaunesnionis paltų pride
rinimai. Dydžiai 2-’4. Vai
kų .paltai .dydžiai 4-6.

„ I madų 
paltai su pri-. 
skrybėlaitėmis.

3.95 "Curitv” 
Gauzę vystyklai 

20x40" dydžio. Vie
nam asmeniui par
duodama nedaugiau

2-89
tuzinas

2.34 "Baby Mąo” 
Bi'rdseye vystyklai 

27x27" dydžio: Ce
liulioide įvynioti, 
paruošti - 1.99
naudojimui. tuzinas

3.69 Dvigubi 
Flanelette vystyklai 
27x27” dydžiai. Sto
ros rūšies. n nn 
Maži ne-' . 
tikslumai. tuzinas
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Mes duodam ir iskeičiam Eagle Stamps

Mažų berniukų 1.59 plaunami

NYLONO MARŠKINIAI

Puikios rūšies šu
kuoto n y 1 o n o 
šviesių spalvų ir 
baltos pasirinki
me. Dydžiai 3-8.

Lay^Uė Neeids

$1
. 69c "Baby Mae" Cotton Shirts 2 for $t 

59c Receiving Blankcts, 27x36" 2 for 81 
29ė Doublo Thickness
Training Pants, sizos 2-4-6___ 4 for $1
59c Nylin Bootecs _____ z__ ."_____39c
59c QuiĮtcd' Pade, 17x18”, irreg. 3 for $1 
1.09 to 2.99 Plastic Playpen 
or High Chair Padą__
2.99 "Beacon" Crip tilankets,

■ irreg. 36x50" slzo ______ 1.99
1.39(Rubber Shcoting, 36" wide -Yard $1 
1.50 uouble Covered Flannolette 
Sheeting, 36" iride ___ ___ „Yard ■ 1.39
1.39'to 1.99 Baby Philippine

_ Dresaes and Drosa Seis___
2.“29 Nylon 2-Pč. Bootee Sets, 
paztel colors _____ -________ _____ L94

1.63

$1

.1
The May Co.’a BasementInfante’ antį. Kiddies* Wear Departments

■ . - • .į./* *
i.v

b
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drabužiai
Vaikų 79 c. ir $1

Sporto drabužiai
Kelnės, suknelės, polo 

marškiniai

■ *>
I

59c
. ■ ar 2 už '<$1

•.•s-:v 
..V:-’ 
s"1" ' ■

Plastiškais kraštais 
kelnės, broadeloth 
suknelės, šviesią 
spalvų. Spalvingi 
polo martkinuii. Ma
ži jietikslumAf; Box-

• c r kelnės jr Sijonai. 
Nuarkite ir ; šutau-
pykite; Dydžiai 3-6. 
Kelnes ir suknelės 
tik kūdikių dydiiuo-
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BALYS GRAŽULIS

TflM m. balandžio 15 d. * Nr. 15 
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Pasirodo,. Antanas Vanagaitis 
nežinojo/ką rašė, bet, laimei, 
atvyko "barzdoti vyrai iš už jū
rų? ir viską sutvarkė. Geriau
sia apie žmogų, visgi, rašo ku
ris j j myli, arba yra šaltas isto
rikas. Augštoms simfonijoms 
įtemptos ausys nevisai tinka 
"chaltūrai” įsiklausyti. Tačiau, 
lietuviško žirgelio nusižvengi- 
mas tam tikrai, žmonių masei, 
tam tikru istoriniu laikotarpiu, 
širdingesnis, negu tūpčiojimai 
apie Orfėjaus medį, arba saulės 
laikrodžių sukinėjimai dausose.'

Amerikoje gimusi lietuvaitė, 
^Tcurią B r. /Raila mini savo re

cenzijoj apie Vyt. Alanto kny
gą "Antanas Vanagaitis", iš vi
sos širdies dainavo vieną Vana
gaičio "chaltūrą” po kitos. En
tuziastingai pritarė ir pats Br. 
Raila.

žmogus, kuris puikiai, ir gra
žiai savo talento priemones tiks
lui pritaiko yra menininkas. Me
no esama visokių rūšių, kaip 
kompozitorius V. Jakubėnas ge
rai pasakė. Kiekvienoje rūšyje 
gali būti menas geras ir menas 
blogas. Vanagaičio menas nega
lėjo būti žemas, ar blogas, nes 
tikrai jaudino lietuviškas širdis, 
palikdamas neišdildomo įspūdžio 
net Br. Railos čia gimusiai lie
tuvaitei Kalifornijos pakraš
čiuose. Meną, sakoma, nelengva 
pamėgdžioti. Todėl Vanagaičio 
"dzimdzi-drimdzi” meną kitiems 
nevyko pasekti, kas vėl įrodo, 
kad Vanagaitis buvo ne "chaltū- 
rininkas”, liet savo rūšies pui
kus menininkas.

Todėl, gaila, bet man teks pa
silikti tremtiniu iš augštųjų me
no sričių, su savotišku "skoniu 
bei kultūra”, o Vyt. Alantui su 
savo. Gali būti; mano skonis lie
tuviško arklio, o kultūra lietu
viško berno, bet pašiurpusi šiau
dinė pastogė išsaugojo kalbą 
mūsų j didelius ponus išėjusiems 
naudoti. Nežinau, bet drįstu spė
ti, kad su manim pasiliks dau
guma, kurie Vanagaitį pažino 
ir jo veiklos buvo paveikti. Ta-

čiau,. .aišku, nenorime pastoti 
kelio laimingai kelionei į augštų 
simfonijų .dausas tiems, kurie 
žemiškesnes meliodijas skaito 
"fe” dalykus. Tik bijome, kad 
jie nuo gausaus skaičiaus pa
prastesnių brolių, iš to paties 
tautos kamieno, nutols, kad nei 
Amerikos tirpiųimo katilų ne
reikės. Kada istorija vėl išmuš 
Amerikos lietuviams valandą 
ištiesti paramos ranką atkuria
mai Lietuvos valstybei, man 
atrodo, daugiau bus tų, kurie su 
Vanagaičiu dainavo "Kur Ne
munas ir Dauguva”, negu Faus
to "Aukso Veršį”.

Dėl priekaišto, kodėl mano 
monografijoje apie Balutį ne- 
pasvėriau jo "Lietuvos” laik
raščio, redagavimo, atsakas ši
toks. To laikraščio komplektus 
valdo "Naujienų” redaktorius 
P. Grigaitis. Buvo kreiptasi j jį 
keturissyk, bet jis griežtai at
sisakė leisti pasinaudoti, nes, 
girdi, netikįs, būk aš tiksliai 
juos suvartosiąs. Gali būti, jis 
turėjo tiesos, bet ir P. Jurgėla, 
ir aš, turėjome ir tebeturime 
kitokesnių idėjų, kaip biografi
jos rašomos. Viena jų priklauso 
senai, senai romėnų išminčiai: 
”de mortuis ...” Jei apie miru
sius nerandama ko gero pasaky
ti, geriau, bent dabartiniu mo
mentu, kai kuriais atvejais pa
tylėti.

Vyt. Sirvydas

z

Seniausias ir gražiausiai iliu» 
truotas lietuviškos minties žur

nalas.

MARGUTIS
Įsteigė kompozitorius

A. VANAGAITIS
Kaina metams $3.00

&755 So. Western Ava. 
Chicagd 36. III.

KUDIRKA, KAČINSKAS IR LAZDA
Jeigu kurią dieną dr. Vincas 

Kudirka mūsų tarpe pasimai
šytų?... .

Visai tikra, kad pamatęs, kaip 
gyvenam ir ką .veikiam, jis kiek
vienam iš mūsų, įsmeigęs savo 
aštrias, mintį' skaitančias džio
vininko akis, pastatytų tą patį 
ir vienintelį klausimą:

— Ir tu sakai, kad tebesi lie
tuvis?

Kam čia dabar tas Vincas 
Kudirka ?

Todėl, kad jis ateis. Gyvas, 
nes niekada nemiręs, negalįs 
numirti, kaip ir Vaižgantas Tu
mas, kiekvienam lietuviui.

Ateis ? Kada ?
Balandžio mėn. 25 d. Kur? Į 

Lietdvių salę. Niekai! Paaiškink. 
Tą dieną "Vaidilos” TeatraB sta
to K. Inčiūros dramą "Vincas 
Kudirka”.

O iš ko, gerbiamasis, spren
di, kad V. Kudirka mums pa
statytų kaip tik tokį klausimą?

Na, tai kokį daugiau. Saky
kit, kas jam davė drąsos, iš
tvermės ir įkvėpimo, kai jjs lo
voje, iš kurios žinojo jau nebe- 
sikelsiąs, prieš 55 metus džiovi
ninko ranka "rašė, rašė ir rašė” 
(kaip atsiminimuos kiti apie jį
sako) ? Kvaila, bet reikia atsa- ras supuolimas, kad jis vaidins 
kyti (nes jau ne kiekvienam at
sakymas yra savaime aiškus): 
tik lietuvis, jo tautinis sąmonė
jimas ir nuolatinė pažanga.

Kudirka, gal daugiau, kaip 
kuris kitas iš mūsų tautinės ko
vos vadų, yra .palikęs 
sampratą, kas turi teisę 
tis tikrų, tvirtu lietuviu, 
tik tuščio vardo, tuščių
patriotu. Mintys, jausmai, ir 
darbai nulemia, o ne didelė gerk
lė ir galva "linkstanti nuo lau
rų”.

Nesiimu kudirkinės lietuvio 
sampratos išsakyti. Perdaug. 
Per platu. Reikia Kudirką skai
tyti, ištisai skaityti, ir ne tik 
jo kūrybą, bet ir jo gyvenimą, 
nes Didžiojo idealisto žodis, dar
bas ir žingsnis' buvo-vięna-,. lygi 
ir jokios naudos nesiekianti lie
tuviškumo demonstracija. Sta
tykite tėvynės reikalą augščiau

partinių reikalų, nepakęskite 
svetimybių. savo kalboję ir pa
pročiuose, saugokit vaikų lietu
viškumą, brąnginkit savo kultū
rą, švieskitės, imkite, mylėkite 
ir skaitykite lietuvišką laikraš
tį ir knygą.

Tai reikalavimai, kuriuos jun
tame skaitydami jo įtaigi ngą 
publicistiką, talentingą satyrą 
ir kelrodinę poeziją.

Ar mes, mūsų sąlygomis (at
simenant mūsų intelektualinį ir 
medžiaginį pajėgumą) galėtume 
ramia sąžine prisipažinti, kad 
šitų reikalavimų paisome. Jeigu 
tegalėtume atsakyti ne arba tik 
taip ir ne (kompromisų tautiniu, 
kaip ir religiniu klausimu jokių 
nėra), nesistebėkime,- kad Ku
dirka mus pasitiktų su prie
kaištaujančiu klausimu:

— Ir tu sakai, kad tebesi lie
tuvis!

Kudirka tegul jau, šiemet juk 
sueina 50 metų nuo spaudos at
gavimo, o jis buvo vienas iš di
džiausių kovos vadų draudžia
muoju laikotarpiu, tai net ne
išvengiama, kad apie jį būtų 
kalbama. Bet prie ko čia Ka
činskas? Henrikas Kačinskas 
yra Vincas Kudirka. Tai tik ge-
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IR GASAŠ
REIŠKIA
KARSTĄ
VANDENI
GREITAI!

Taip, karšto vandens bus užtektinai jūsų 
namuose, kada tik kas nors jo panorės- 
Daug karšto vandens visiems reikalams — 
dušui, voniai, namų ruošai__net automa
tiškai skalbimo mašinai ir indų plcvėjui, 
jei jūs turite ar galvojate pirkti.

mums 
vadin- 
o kas 
šūkių

sa- 
ta

Kudirką "Vaidilos” pastatyme, 
kurį režisuoja P. Maželis, o de
koracijomis aprūpina dali. K. 
Žilinskas. Bet Kačinskas, tai lyg 
ir gyvasis Kudirka iš viso. Pa
našus, smarkokai panašus ir 
vo išore. O svarbiausia, tai
pačia įstaiga, tuo meistrišku žo
džio reikšmės atskleidimu ir... 
ta pačia tragiką. Galingi spar
nai, bet gyvenimo siūlų parišti. 
Mes laukėme jo visur ir visada. 
Laukiame ir dabar atvykstant 
su Kudirkos žodžiu, kad išliktu
me gyvi savo tautai, o tuo pačiu 
ir naujos vilties pasauliui.

O lazda?
Lazda neturi nieko bendra nei 

su Kudirka, nei su Kačinsku.
Ji balandžio 25 d. atves mus 

i Lietuvių salę, kad į aną klau
simą galėtume atsakyti:

— O vis dėlto tebesu lietuvis.
V. Mrs.

) hour

Atsiminkit — kuras yra greitas, taupus 
gasas — 3 kartus greitesnis už 1/5 kainos! 
Kaip su jumis? Ar jūs gaunate užtektinai 
karšto vandens kai jums jo reikia? Jeigu 
ne —
Patikrinki t, ar jūsų vandens šil
dytuvas tinką prie šių ypatybių! 

^utomatiškas
^Jždegtas iš 
apačios

Izoliuotas
1( ) galonų

Termostatas automatiškai 
laiko vandeni jūsų 
nustatytoj temperatūroj. 
Gaso degintuvas yra tiesiai 
po vandeniu greitesniam, 
taupesniam šildymui.
Storas izoliacinis sluogsnis 
aplink bakų palaiko vandens 
karšti.
Mažiausia bako talpa paten
kina visus modernius karšto 
vandens reikalavimus.

)

JUODOJI ROŽĖ

— Kaip tai per jį, — klausė Jesiukonis, 
— įskundė?

— žinau, kad liežuvį prikišo. Turėjo, 
nekentė manęs. O jei ir ne, tai vistiek per 
jį. Jo darbeliai...

— Sėskis, ponas Kamarauskai, ir papa
sakok. Metei baisų kaltinimą, patiek ir įro
dymus.

— Nereikia! Nenoriu tų prisiminimų. 
Girdėjau jau, — šūktelėjo iš virtuvės Jesiu
konienė. — Ponas Kamarauskai, užteks, man 
galvą skauda.

— Ponia Julyte, prašau. Vincas nežino, 
mano kad aš taip sau, išgalvojau. Ir man 
taip sunku, širdis truks. Aš trumpai, ko ne-

< Tę»iny» iš pereito numerio )

• — Tiesą sakai, — šyptelėjo Bobėnas,
keldamas ranką atsisveikinti.

Jau jiems nuvažiavus Julė vis dar žiū
rėjo per langą.

— O gal būtum galėjus pasėdėti, — lyg 
prikalbinti norėdamas pasakė Jesiukonis.

— Aš pati žinau, ką galiu, d ko nei — 
kietai atsakė žmona ir staiga apsisukusi 
grįžo virtuvėn.

Jesiukoniui paliko nemalonu. Ir suprasti 
jis negalėjo. Nei tos ligos matė, nei ką. No
rėjosi ką piktą atsakyti, bet laikėsi, dėl 
šventos ramybės, žinojo, kad tuo nieko ne
laimės, o tik pragarą sukels. Dažnai ji tokia.
Nežinia ko supyksta, o supykusi ir neteisi, . reikia, neplepėsiu. Prašau, 
ir neprotinga. Todėl bent Kamarauską už
puolė.

— O ko pats taip, kaip šeškas? Kad ir 
ne mano reikalas, bet kai mano akivaizdoje 
kas kitus niekšuoja, norėčiau bent žinoti 

ką.
Kamarauskas vaikštinėjo, beveik laks

tė po kambarį, negalėdamas savo pykčio su
tramdyti. . ’ .

— Nori žinoti? Ir -pasakysiu! Nemėgs
tu žmonių apkalbėti, bet negaliu tylėti, kai 
išdavikai tarp dorų žmonių laisvi vaikščioja. 
Taip, jis yra išdavikas, išgama, bolševikas, 
nacis... • '. a _____ * _

— Kaip jau taip, viskas kartu — b'ol- buhalterijoj net kelios. Toms, žinoma, pa- 
ševikaš ir nacis? — daugiau prikišo, negu tinka. Iš proto dėl jo eina. Visos įsimylėję 
klausė JesiuĮconis. / ■ buvo. Ir kad būtų ką. Ęats matei kaip atrodo.

•į— O taip, kartu ir nacis* ir bolševikas. Ką su kvailėmis,'.. Iš ryto darbo nepradės 
Piktoji dvasia! Ar doras žmogus savę pa- merginų žvilgsniais heišglostęs, saldžių žo-

tai. Tokie nei širdies, nei gėdos neturi.
— Palauk, — nutraukė Jesiukonis. — 

Julė taip pat ten tarnavo. Tai ji tą vyrą pa
žįsta.

Kamarauskas sumišo.
— Taip sakant, nežinau ... A ...
— Aš kitam skyriuje tuo metu dirbau,

— atsiliepė Jesiukonienė iš virtuvės. Kai 
perėjau, jo jau nebuvo. Matydavau, girdėjau 
apie jį, bet pažįstami nebuvom. Toks šlykš
tynė. Su bato galu bjaurėčiaus jį paliesti. 
Žinojo, prie tokių jis nelindo. O tu norėjai, 
kad į vidų kviesčiau.

— Taigi, jos nebuvo, — atsigavo Ka
marauskas. — Priėmė rusai visokių, visas 
kėde,s nusodino, o dirbti nebuvo kam. Kaip 
sakiau, priėmė tarnautojų daugybę, pertvar
kė, .daug ką atleido, pažemino, o Lapinsko 
nelietė. Tokie moka prisigerinti.

Kadrų skyriaus viršininke buvo žydė 
Ingelytė. Baisi tokia. Juoda, mažytė, išdžiu
vusi, o akys, kaip peiliai. Kai pažiūrės į tave, 
tai net šiurpas nukrečia. Vis maloni, šypsos, 
o tik pažiūrėk į akis ir pamatysi, įęą ji mano. 
Sako žmogžudė buvusi. Ko.kį tai partijos iš
daviką, kuris saugumui dirbęs, .peiliu nudū- 
rusi. Tiesiai iš kalėjimo ji ir atėjo. Bijojom 
jos visi. Ką ten direktorius, ji įstaigą valdė!

— Netrukus Ingelytė pasiėmė mane
savo padėjėju. Sakė dėl to, kad nuo smeto-., kui. Kur tau, nusižvengė, kirto man per petį 
ninės valdžios nukentėjau. O ir tiesa, kentė
jau. Penkiollką metų sąskaitininku išdirbau.

— Tegu papasakoja, žmogui lengviau 
bus. žinai, kad augštą kraujo spaudimą tu
ri, — parėmė Jesiukonis.

Jesiukonienė tylėjo. Leidimo nelaukda
mas Kamarauskas atsisėdo ir tęsė:

■— Va, kaip buvo. Vienoj įstaigoj tar- 
navom. Jis buvo buhalteris, o aš sąskaitinin
kas. Taigi, mano viršininkas. Didelis ponas, 
pasipūtęs toks. Jei pasakys ką, tai vis lyg 
pašiepdamas. O koks iš jo vyras? Pliuškis, 
mergišius. Niekad rimto žodžio neišgirsi. Vis
vaiposi, kaip mergaitė. O pamatys, merginą, Nekėlė, nemokėjau pataikauti. Apsidžiaugiau 
tai ir laižosi... "Panelyt, gražuole”, nors ta 
ir kuprota būtų. Visos jam lelijėlės. O buvo

eidama. Tai reiškė, eina, kad jos patikėtinį 
išrinktų. O apsiriko. Lapinską išrinko, ži
nai, merginos, visos už savo numylėtinį bal
savo. Ingelytės kandidatas gavo vos vieną 
balsą. Aišku, ji pasiūto. Ir tas dar nieko, bet 
kai Lapinskas atsistojo kalbą sakyti, visai 
pagadino.' Kalba, vaiposi, akį merkia, o mer
ginos juokiasi. Ingelytė pastebėjo, kad iš jos 
čia šaiposi, tai trenkė duris ir išlėkė.

— Įpuolė kambarin visa pamėlusi. Metė 
portfelį ant stalo, kad net popieriai į šalis 
išlakstė. Sėdi, tyli, o akys, kaip durtuvai. Ir 
lūpos taip baisiai sučiauptos. Aš net drebėt 
pradėjau. "Tai kaip rinkimai praėjo?”, klau
siu, vien dėl to, kad tą šiurpią tylą nutrauk
čiau. "Kaip praeis. Susirinko fašistai ir fa
šistą išrinko”, atsakė ji pro dantis. Pasėdėjo 
taip, pasėdėjo ir vėl išlėkė. Tą dieną į darbą 
negrįžo. Aš ir supratau kuo tas baigsis. Ne 
kartą girdėjau ją apie kurį nepalankiai išsi
reiškiant. Tik pusę lūpų — ir žmogus ding
davo. O čia ... Sėdžiu ir drebu. Negaila man, 
bet vis lietuvis. Ir ne dėl jo, dėl tokios mer
gaitės. Įsimylėjusi buvo Lapinską iki kaklo. 
Tokia maloni, gera man buvo. Užsimerks, 
manau. Kaip bus, taip, nutariau gelbėti. Pa
saugojau jį į tuaieto kambarį einant ir nu
bėgau iš paskos. Aš jam pasakoju, kaip ir 
kas, pradingti, slėptis patariau, o jis nei dė

salės gale ir žiūrim. Aš ne šokėjas, o jos 
niekas neveda. Bijo prisiliesti. Ji gal ir norė
tų, kur nenorės, bet neparodo. Sėdi taip, lyg 
suakmenėjusi, ir akių nuo Lapinsko nenulei
džia, matyt kartuves ruošia. Staiga žiūriu — 
Lapinskas ateina, šypsosi iš tolo. Priėjo ir 
lenkiasi Ingelytei. šokti veda! Maniau, kad 
ji neis, o išėjo. Turbūt nenorėjo parodyti, 
ką ji jam ruošia.

O Lapinskas, kad pasuks ją, kad pa
suks, ta het kojoms žemės nesiekia. Suka ir 
be pertraukos į ausį čiulba. Po šokio nepa
leido — j bufetą nusivedė. Visą vakarą su- 
ja! Ir ką pasakysi, Ingelytė net šypsotis 
pradėjo. Ne taip, kaip .visada, tikrai, matėsi, 
kad iš širdies. Matai koks, ir raganai galvą 
apsuktų. Kitam bjauru būtų, o jam nei kas, 
bet tik andarokas. Taip ir sulipo abudu.

— Kaip tai, sulipo? Jo nesuėmė? — 
klausė Jesiukonis.

__ A, netiki! — sušuko Kamarauskas. 
— Ir mes visi tikėt nenorėjom. Ingelytė 
paliko minkšta, lyg vaškas. Kitą rytą ateina 
ji į darbą šviesiu kostiumėliu apsivilkusi, gė
lė atlape, dainelę niūniuoja. Aš net išsižio
jau. O ji sako: "Matot, draugas Kamaraus
kas, kaip lengva apsirikti. Aš maniau, kad 
draugas Lapinskas yra užkietėjęs fašistas, 
o, pasirodo, jis puikus jaurtuolis!” Na, ką 
darysi, pradėjau ir aš jį girti.

Taigi, ir sulipo. Per dieną Lapinskas 
mūsų kambaryje. Visokių reikalų išrasdavo 
užeiti. Vis sų šypsena, saldžiausiais žodžiais 
užpila. Ingelytė tik tirpsta, žinai, moteris, 
ją girdamas nuvesi t.į nuodėmę ir į pragarą." 
Abudu kartu ateina, kartu išeina ... Visi 
pamatė, kad aštrumas iš Ingelytės akių pra
dingo. Susitvarkė, ■ pradėjo dažytis, plaukus 
bangomis sudėjo ir tokia maloni paliko... 
Pasikeitė ji,- pasikeitė ir gyvenimas įstaigo- 

— ir- Lapinskas sėdi! Ir.kad nors klau- je_ Areštai sustojo, baimė pradingo. Visiems 
smagus liko.- Tik nežinojom, ką ta tyla reiš
kia. Apgavo visus. Nežinojom, Ėad jis Inge
lytei parsidavė.

(Bus daugiau)

ir sako: "Nedrebėk vyreli, atjos šimtas bro
lelių ir iškapos tavo vargelį”. Perpykau, ne
žmoniškai. Taip ir norėjau į ausį.rėžti. E, 
nukenčiau. Matai, koks jis. Vis .išjuokti., Ma
ne net vardu niekada nęvadino, vis "Varge
liu" pravardžiavo. Nuo jo ir kiti. Tiek to. 
Juokas juoku, o maniau paklausys, pabėgs'..

— Tą vakarą operacijų salėje buvo ko
munistės moters dienos minėjimas. Kalbos, 
užkandis, po to šokiai. Reikėjo eiti. Gi žiū-, 
riu -

-sytų. Sėdi prie merginos. prilipęs ir meili-
■ —- Kartą bųvp proforgo rinkimai buhal- naši. .Paskui vėl šoka, dūksta — jam nei 

terijos skyriuje. "Eisiu pati-pravesti,_kad___galvoj, nei Jcą. Ką su kvailiu., 
sklandžiau praeitų”, pasakė man j rinkimus

iš Lapinsko -ištrukęs. Bet nuo Lapinsko pa
juokos, užbėgau ant. Ingelytės veriančio akių 
žvilgsnio. Kai pažiūrės, būdavo, tai man taip 
ir dreba rankos. Tikra giltinė buvo. Nepatiko 
kuris, žiūrėk, kitą dieną žmogus' į darbą jau 
neatėjo. Pradingo. Ir taip ji ne vieną prąžū- 
dė. Baisiausia, kad vis mane klausinėja, ta-

^irdės gėdinasi, sakyk? O.jis gėdinasi, štai -dėlių, neiškalbėjęs. Pas kiekvieną jh^yis ką riasi, lyg pasitiki, o gal provokuoja. Ką- ži- 
kodėl Bobėnu pasivadino. Bobėnas! Jo pa- naujo ras, tai suknelę, tai naują/garbaną, naį ? Ir nei įspėti, nei ką. Tai tyliu ir kenčiu.
varde Lapinskas, jei nori žinoti.. Per jį mano 
šeimyną išvežė.’ Ir nori, kad aš jo nekeikčiau! 
Sudraskyčiau aš jį!-

tai vel ką. Matai koks. O žinotum, ką žmonės 
kalbėjo. Sakė, kad kiekvienoj gatvėj po mer
gą. Vis privilioja, patampo ir pameta. Ma- — Kiti šoka, o mudu.su Ingelyte sėdim

mudu.su
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supratimas ir nuoseklus jo ^seki
mas visai nėra, priešingas kito 
asmens buvimui. Būk gerbtinas 
ir gerbk, kitus — tai pagrindi
nis dėsnis pagal Vladą Putvį rie 
tik žmonių, bet ir tautų sugy
venimui. Jo manymu, tauta, ku
ri negerbia savęs — nėra verta 
gyventi.

Lietuvių tauta tuo tarpu iš
gyvenusi tiek sunkių sukrėtimų 
yra reikalinga ypatingų pastan
gų-

Ugdyti sąmoningą lietuvio, 
lietuvės tipą, su save ir savo 
tautą, mylinčiu ir gerbiančiu 
charakteriu ir tautine savigarba 
—j^ai. pagrindinis ir svarbiau
sias Saulių Sąjungos uždavinys.

Kadangi Lietuva nėra turtin
gas .kraštas savo ištekliais, 
kiekvienas lietuvis turi dirbti 
daugiau negu turtingo krašto 
pilietis.

Pągrinditlį šaulių Sąjungos 
kapitalą turi sudaryti laisvalai
kio darbaB, kurį kiekvienas sa
vo noru aukos tėvynės reika
lams.

įSistėmingps karinio parengi
mo pamokos; ir sportas turi pa
ruošti jaunuomenę kariškai — 
tuo sutaupydami Lietuvai dalį 
išlaidų, skirtų kariuomenei iš
laikyti.

Karinis parengimas turi būti, 
taip .sutvarkytas, kad jis auk
lėtų lietuvio, lietuvės ne tik kū
ną'— ugdydamas fizines jėgas, 
vikrumą, pasitikėjimą savim, 
valią, ištvermę, bet ir dvasiškai 

ugdytų lietuvio mokėjimą 
■gerbti ir ginti savo kraštą gink- 
Jjj, darbu ir žodžiu ir nešioti pa
kaltą,galvą. šiam,tikslui pasiek
tu reikia įsijungti į platų kul
tūrinį darbą.
„Šios Vlado Putvio mintys ra
do’’ pritarimo jo bendradarbių 
tarpe ir 1919 m. rugsėjo 8 d. 
buvo sušauktas viešas steigia- 
maiesusirinkimas, kuriame buvo 
išrįnkta, pirmoji Kauno Šaulių 
BūnO valdyba su Vladu Putviu 
Jjaip jos pirmininku.

šauliška mintis greitai pilt#, 
pradėjo kurtis kiti būriai, ne- 
trukus'"buvo sudaryta Centro 
Valdyba, kurios pirmininku bu
vo išrinktas taip pat V. Putvys. 
Netrukus jis buvo paskirtas ir 
pirmuoju, šaulių Sąjungos vir
šininku.

šauliškumo idėja lyg ne kieno 
sugalvota ar primesta, bet iš 
pačios tautos, iš 'jos gelmių už-

augusi mintis, atitiko giliausią 
lietuvio troškimą. Ji lyg kibirkš
tis įžiebė galingą ugnį ir pasiekė 
giliausius Lietuvos ir jds žmonių 
širdies kampelius. Gal šalčiau ji 
buvo sutikta pačiuose šauniau
siuose laikinos sostinės viršūnė
se, kur augščiau už lietuviškumą 
buvo iškeltos asmeninis pasidi
džiavimas ir politinės aistros.

■ ■ (B. <f)

GRĖETINGS and BEST WISHES 
To Ali the Lithuaniąn Peoj 

For a Plea8ant HolidayKaunui ginti.
Tuo metu jau veikė ir buvo 

pasižymėję kovose su bolševi
kais Joniškėlio fr Biržų Pasvalio 
partizanai.

Kauno partizanams neteko ; 
panaudot ginklo ir priešų už- ; 
puolimo pavojui rimstant į ka- . 
rjnio parengimo pamokas Vy
tauto kalne rinkosi vis mažiau. ; 
žmonių; atsirado balsų, kad ■ 
partizanai Kaune nereikalingi ir , 
gali išsiskirstyt.

Vladas Putvys buvo sąžinin- , 
gas to karinio parengimo pamo
kų lankytojas ir neretai, pasili
kęs vienas, pradėjo galvoti, kad 
tėvynės gynimo darbas turi pra
sidėti taikos metu. Tėvynę rei
kia ne tik ginti, bet ir kurti. 
Valstybės įstaigų organizavi
mas, kuris tuo metu vyko karšt
ligiškai — yra būtinas, bet vals
tybės aparatas tai forma, o jos 
turinį ('privalo sudaryti tauta — 
sakydavo Vladas Putvys. Vals
tybei. visi jos gyventojai yra pi
liečiai ir natūraliai valstybė tu- 

, ri visus piliečius traktuoti ly- 
. giai, bet kas rūpnsiš Lietuvių 
• tauta?
:, Partijos?

Politinės partijos valstybės 
i gyvenime atlieka labai svarbias 
i ir reikalingas funkcijas, bet de-

■ gyventojus. . ja, jos ne tik necementuoja ir
Vladas Putvys organizavo sa-l nejungia tautoj.; j>et kartais ją 

vo ūkio apsaugą, įsigijo ginklų, 
namuose palangėj įtaisė sustip
rintą mūrelį apsaugai susišau
dymo atveju, įvedė ginkluotą 
budėjimą nakties metu ir visi 
namiškiai buvo smulkiai infor
muoti ką daryti ir kur bėgti 
slėptis jeigu banditai užpultų.

Vos pradėjus organizuotis sa
vivaldybėm Vladas Putvys prisi
dėjo prie savo valsčiaus organi
zavimo Šaukėnuose.
ŠAULIUS ORGANIZUOJANT

1919 m. jis buvo pakviestas 
Kaunan, kur pradėjo dirbti de
partamento direktorium pas mi- 
nisterj Steponą Kairį Maitinimo 
ir Tiekimo ministerijoj. Tuo 
pačiu metu jis įstojo į Mato šal
čiaus ir kitų Spaudos Biuro tar
nautojų organizuojamą partiza
nų būrį, kurį jo iniciatorius ke-

išdžiuvusi žolė ir nė krūmelio, ; 
nė medelio, žiemą — sniegas ir ■ 
pūgos. Pagrindinį verslą čia su
darė arklių auginimas, kuris bu
vo visai primityvus. Arkliai bu
vo laukiniai ir ganėsi palaidi, 
juos reikėdavo tik pagirdyt, nes ’ 
be šulinio nebuvo jokio kito van
dens aplinkui. Užaugusius jau
nus arklius reikėdavo sugauti 
lasso pagalba ir prijaukinus 
parduoti.

Ir prie šitų sąlygų Vladas Put
vys greitai prisitaikė ir pradėjo 
tvarkyt gerokai apleistą ūkį, 
panaudodamas visą savo suma
numą ir išradingumą.

Sugriuvus frontui ir pirmai 
galimybei atsiradus, • 1918 metų 
pavasarį grįžo į Lietuvą, į Šilo- 
Pavėžupį.

GRIŽUS l LIETUVĄ
Čia jis. vėl sutiko savo žmoną 

Emiliją, kurios per visą karą 
taip labai ilgėjosi.

Ūkyj ir čia buvo daug darbo, 
. nes karo metu jis buvo okupan

tų nualintas ir apiplėštas, daug 
ką.reikėjo pradėti iš naujo. Ypač 
buvo pavojingos miškuose susi
dariusios banditų gaujos, kurios 

davo su laiškais ir siuntiniais,! užpuldinėjo iš plėšė apylinkės 
nes tolimoj apylinkėj, kur buvo 
vienas kitas asmuo neva mokąs 
vokiečių kalbą, pagarsėjo, kad 
jo vieno rašyti laiškai ir adre
suoti siuntiniai pasiekia karo 
belaisvius.

1917 m., prasidėjus revoliuci
jai Rusijoj ir caro valdžiai su
byrėjus, Vladas Putvys pasiju
to niekelio nevaržomas, pasiėmė 
savo vaikus, kurie tuo metu kaip 
pabėgėliai gyveno Maskvoj, nu
važiavo į pietus, į savo draugo 
Baranausko ūkį kazokų stepėse 
netoli Novačerkasko. Jo draugas 
buvo teisininkas ir svajotojas ir 
ūkininkavimas jam nelabai se
kėsi, todėl Vlado Prtvio pagalba 
buvo naudinga.

Vladas Putvys su vaikais įsi
kūrė draugo ūkyje kur darbo 
netrūko, bet ūkininkavimas čia 
buvo visai kitoks, negu Lietu
voj. Aplinkui, kiek užmatai, ly
gumos ir stepės, vasarą pilka tino padaryt Plieno batalionu

PAUL J. DeGRANDIS Jr

TREMTIS IR KARAS
(Tęsinys iš pereito numerio)

Jo kultūrinę veiklą nutraukė 
pirmas pasaulinis karas, kada
Vladas Putvys, kaip pavojingas 
caro valdžiai asmuo, 1914 m. 
buvo vėl suimtas ir išgabentas 
Rusijos gilumon, kur netoli Vol
gos upės, Vorkresensko kaime, 
Vižnij Novgorod gubernijoj per 
visą karo laiką turėjo gyventi 
policijos priežiūroj. Caro valdžia 
ištrėmė jį į tolimą kultūros už
mirštą Rusijos kampą, nedavė 
jam pragyvenimo šaltinio, o iš 
vietos neleido pasitraukti. Jis 
turėjo registruotis policijoj 
kiekvieną dieną, o nuo Lietuvos 
jį atskyrė frontas.

Vladas Putvys pragyveno ra
šydamas laiškus ir adresus ru
sų belaisviams Vokietijoj rusų 
ir vokiečių kalbomis. Kaimo 
žmonių tarpe jis įgijo daug bi
čiulių, nes buvo paprastas ir tie
sus, bet jo vienišumui nebuvo 
galo; vietiniai žmonės buvo 
tik jam svetimos tautos, bet 
to tamsumo ir beraščiai.

Vlado Putvio mokėjimą 
šyti ne tik rusiškai, bet ir vo
kiškai jie laikė tiesiog kažkokia 
mistiška galia ir turgaus dieno
mis ilga interesantų eilė stovė-

CANDIDATE FOR

ne
re-

ra-

tiesiog drasko':},gabalus. Čia ir. 
prasideda šaulŲ}< Sąjungos u& 
davinys pagal yiadą Putvį, t. y. 
jungti visus lietuvius ir lietuvės 
į vieną tėvynės gynėjų organi
zaciją, kurios pagrindiniai užda
viniai būtų rūpintis pačios lie
tuvių tautos reikalais, keliant 
tautos kultūrinį subrendimą ir 
tautinį išsikristalizavimą, sie
kiant surasti ir įvykdyt Lietu
vių tautos dieviškąjį pašaukimą.

"Prakeiktą;, tautą,! kuri nelai
ko save rinktąja”, mintis iš Vlar 
do Putvio raštų, švento Rašto 
Dievo išrinktos tautos mintį 
Vladas Putvys išrutuliojo į gilų 
tautiškumo supratimą. Jo ma
nymu, kad kaip kiekvienas in
dividas turi jam skirtą pašau
kimą, taip turi ir tauta ir tame 
savo pašaukime ji yra vienintėlė 
ir išrinkta.

Sąmoningas savo pašaukimo

DIRVĄ UŽSISAKYTI 

galima ir šiandien, nėra reikale 
laukti nei metų, nei mėn 

pabaigos!

You’ll never search for 
pots and pana with hdndy 

"PICK-A-PAN" COMPARTMINIS
Exctusive Norge feature keepj 
your pots, pans and utenslls 
ready for u$e. Kiichen tools, 
salt & pepper shakers, pot 
holder Included.

STATĖ REPRESENTATIVE

DEMOCRATIC PRIMARY MA Y 4, 1954

Model N-2O-2CP

Salute a friend 
with Beam, and 
you've paid hlm a 
compliment he 
understands. For 
good wishes have 
accompanied 
Jim Beam since 
way back in 1795. 
Today it’s wldely 

, recognized as
The VVorld's 
Finest Bourbon 
. . . the drlnk 
that means you 
reepect your 
companions . . . 
the drink they'll 
respect you for 
choosing.

a// the
Deluxe Features 
you’ve ever vvanted!

NAUJAS, PATOGUS, BE DŪMU KEP
TUVAS sumažink kepimo laikų pusiau, ji 
yra balto porcelano.
VISU J PAILGA LEMPA SU LAIKRO
DŽIO signalinėm šviesom, specialiu jlun- 
jungimu ir 4 v. Elektriniu "Minit-Marter”.

Budget-Pleasing Low Price!
$319.95

Jūsų senas pečius $50
Mokėti $209.95 
Convenient Terms

• TITANINIS PORCELANO EMALIUOTAS 
PAVIRŠIUS yra baltesnis, stipresnis ir 
patvaresnis. Lengvai valomas paviršius 
lieka gražus.
IŠBANDYTAS VEIKIMAS AGA bandymų 
laboratorijose užtikrina augščiausių vei
kimų, saugumų ir patogumų.

Nauji MATCHLESS GASO pečiai sujungia 
automatiški} krosnies, keptuvo ir viršaus už
degimą su žinomu GASO virimo viršijimu ir . 
ekonomija — tik 2 c. per dieną,.. vie
nas ketvirdalis kitą kuru'kainos už ne
palyginamos MATCHLESS rezultatus.

L I E T U V IŠ KAK RA Ū TU VE
6926 ŠUPERIOR AVĖ. . Telef.

Atidaryta: darbo dienomis įuo 9:30 iki 9:30 vak. šventadieniais nuo 12:00 iki 8:00 vak. 
šventadieniais, iries patys Apmokame taksus'
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5418 LAKESIDE AVENUE HEnderson 1-9100

Phone BE 2-0035Aurora & Richmond Roads

EN 1-69181713 EAST 55th ST.

i

MARENELL’St
i

T

žiaurių priekaištų 
demokratų vadų ad-

We Carry a Complete Line of the Finest Dry Goods 
At the Lovvest Price

SHAKER ASPHALT CO.

FEATURING
BOWM ANICE CRĘ AM
7023 SUPERIOR AVENUE

vienas susiskaldy- 
dar vienas "jėgų skaldy- 

; ar jis reikalingas, ar jis

13181 CEDAR RD. AT LEE
FA 1-7124. ' PO 1-1688

U”,1’’'

LOUIS' A. DiFABlC, Vedėjas

SW 5-6363 2716 East Blvd.

LINW00D DRY GOODS STORE

SILAS J. BLAIR

f.

1954 m. balandžio 15 d.* Nr. 15

BRONYS RAILA

jų daugingumas daugeliu atžvil
giu yra ir būtų žalingas ateity
je. "Manome”, sako Aidų publi
cistas, "kad politiniams uždavi
niams atlikti mūsų katalikams 
užtektų vienos krikščioniškos 
partijos, nes dviejų ant tos pa
čios partijos bazių buvimas 
reikštų paralelizmą” (bereika
lingą lygiagretumą)...

NAUJOS AUTORITETINĖS 
SANTVARKOS PRANAŠYSTĖ

S. Golšanskio mintis papildė 
"Draugo” (Nr. 56) bendradar
bis Dr. F. Varnaitis iš pačios 
Romos. Papildė atvirai ir nai
viai, nieko nebevyniodamas į fi1 
losofinę bovelną: "Reikia atsi
palaiduoti nuo savimylos. Asme
niškumai, ambicijos ardo vieny
bę. Gali teigti kas ką nori, — 
dabartinis mūsų katalikų suski
limas į du frontus turi tik as
menišką pagrindą. Asmeniškoms 
ambicijoms ginti vėliau jieŠko- 
ma tam tikro ideologinio pagrin
do, nors jį reiktų ir iš piršto 
laužti”.,.

Maža to. Pats pirmas įsaky
mas lietuvių politiniams kata
likams suvedamas į tokį dar 
"nežinomą” aiškų nurodymą: 
"Reikia vadovautis ne sava iš
mintimi, bet. paisyti Bažnyčios 
mokslo. Reikia atsižadėti asme
niškų ambicijų ir paklusti Baž
nyčios nurodymams. Reikia vei
kti, palaikant.- glaudų ryšį su 
Bažnytiniu Autoritetu. Kenkia 
vienybei tie, kurie beatodairiš
kai kritikuoja Dvasinę Vadovy
bę ar paskirus jos asmenis. To
kių, deja, pas mus netrūksta”...

Toks pabrėžtinas nurodymas 
vadovautis ne sava išmintimi, 
šiaip ar taip mūšų katalikiškai 
politinei minčiai tarpti yra ga
na graudus. Jis tik patvirtintų 
prielaidą, kad jei krikščionių 
demokratų katalikų partija ka
da nors vėl valdytų Lietuvą, tai 
tame mūsų'tautai reikšmingame 
darbe ji vadovautųsi ne sava iš- 

”ir būti negali, nes jos mintimi... Iš kitos pusės, nuro-

Prieš porą metų Aidų” žūt 
nale (Nr.‘ 4, 1952 m.) A. Macei 
na paskelbė gana rūščią prana 
šystę: "Mūsų, katalikai visuome
niškai mirs, jeigu jie užsidės 
uniformą ir pasidarys visi kaip 
vienas, susitelkdami į vieną po
litinę partiją ar grupę. Tai bus 
ženklas, kad didesnės katalikų 
masės nebegalvoja”....

Bet didesnės katalikų masės 
galvojo, ir netrukus atsitiko 
nuotykis, ligtol veik nežinomas 
lietuvių krikščionių demokratų 
srovės istorijoje. Pranašystė iš
sipildė. Atsirado dvi politinės 
katalikų grupės ir, sprendžiant 
iš įvairių viešų pasisakymų, tar
pais gana priešingos bei nedrau
giškos viena kitai. "Tėvynės 
Sargas” pasmerkė Lietuvių 
Frontą, o Lietuvių Fronto ryš
kesnių veikėjų pasisakymai bei 
jų žurnale dėstomos mintys ne- 
bepagaili 
krikščionių 
resu.

Tad dar 
mas, 
mas" 
naudingas bendrajam lietuviš
kam interesui? ,

dalykuose panoro vadovautis ir 
sava išmintimi.

Ar teisinga ir-visur Lietuvos 
interesams naudinga kryptimi 
tas savarankiškas galvojimas 
eina, kitas klausimas. Bet fak
tas lieka, kad- atviras maištas 
jau Įvyko; ir jeigu tai būta rim
to, ne vien "savimylos” maišto, 
tai jis vyks tolyn. Neabejotume, 
kad lietuvių politinių katalikų 
srovė ir ateityje daugmaž tebus 
viena, tačiau čia yra klausimas, 
katram srovės sparnui teks nu
mirti ir katram gyventi. Jei bio
loginiai dėsniai yra teisingi, tai 
dažniausia genesniojo vietą už
ima jaunesnieji...

NĖRA ESMINIO 
SKIRTUMO...

Įvairioje lietuviškoje spaudoje 
dėl to jau būta visokių pasisa
kymų. Įdomiomis pirmoje vieto- i 
je laikytume ne "priešų”, bet 
pačių politinių katalikų nuomo
nės. Jos pilnos liūdesio, tragiš- 
kiimo, gilaus noro vėl atstatyti I 
pašlijusią vienybę. ” 1

Šiuo atžvilgiu vienas iš rim
tesnių straipsnių pasirodė š. m. 
"Aidų" žurnalo 1 nr, apie "Ka
talikų vienybę”, parašytas dar 
mažiau visuomenei žinomo cle- 
velandiečio St. Golšanskio.

'* Straipsnio autorius, panakrlnė- 
jęs krikšč. demokratų partijos 
ir Lietuvių Fronto kautynes bei 
katalikiškos politikos dėsnius, 
greit prieina išvados, jog prin
cipų bendrumas tarp jų yra pa
silikęs tas pats. "Esminio skir
tumo tarp tų srovių nėra”, sako 
jis, \ . . . .
maitinasi iš to paties krikščio-' dymas, kad tokia partija visuo- 
nybės dubenio”... Skirtumai met turėtų palaikyti glaudų ry- 
tiktai esą dėsnių aiškinimuose šį su bažnytiniu autoritetu ir tos 
ir pavadinimuose. dvasinės, vadovybės bei paskirų

Straipsnio autorius labai rim-Įjos asmenų nekritikuoti, šukė
tai įrodinėja, kad politikoje tų1'------- '— --- *--
pačių principų šalininkų susi
skaldymas į atskiras politines 
grupes yra žalingas ir veda į 
savęs šuąisprogdinimą (pulve- 
rizaciją). Turbūt, teisingai...

VALDYTOJŲ IR BEVALDŽIŲ 
FRONTAI

Yra, man. rodos, ir kita su
skilimo priežastis, kurią daugu
mas vertintojų kažkodėl nutyli. 
Kone visuose mūsų straipsniuo
se, aiškinant partijų ir jų "vie
nybės” klausimus, galvojama 
taip, lyg tarsi dalykas eitų savo 
nepriklausomoje valstybėje, kur 
labai svarbu ruoštis, kaip ir ką 
čia dabar "valdyti”, "pastovia 
valdžią” sukurti ir kokias re
formas pravesti. Aš labai mėgs
tu tokius straipsnius, nes' tai 
nedažna nieko nekaštuojanti 
proga gardžiai pasijuokti, šiaip 
juk, kai eini teatran gerų kome
dijų pasižiūrėti, reikia ir pinigą 
mokėti ir laiką sugaišti... O čia 
viską turi namie, laikraščius be
skaitydamas. >

Kaip žinoma, apie tas "vai
zdžias” mažiau bekalba rezisten
cinės grupės. Kurios anksčiau 
dar smarkiai įkalbėdavo, kaip 
tas katalikiškasis Lietuvių Fron
tas, dabar, "valdžios" netekę, 
pradeda aptilti, "reformuotis”. 
Tai .gejąs ženklas. Ir jis daug 
rėižšmmgesnis, negu publika

SUSITIKIMAS
SU AMERIKIEČIŲ SKAUČIŲ 

VADOVĖMIS
: Seserijos Vadija nesenai gavo 
labai malonų kvietimą iš Clėve- 
Įando amerikiečių skaučių vado
vybės įjungti lietuvių skautes į 
vietinius vienetus,

1 Kad tinkamai nušviestų regis
tracijos klausimą, Seserijos Va
dija pakvietė amerikiečių atsto
ves pas save arbatėlei ,kurios 
metu jaukioje nuotaikoje pasi
keista nuomonėmis. Amerikie
tėms buvo paaiškinta, kodėl Se
serijos Vadiją susilaiko nuo lie
tuvių skaučių registravimo. 
Tarp kitų iškelti šie motyvai:

1. Skirtinga istorinė ir politi
nė Lietuvos padėtis — ji nors 
okupuota, bet daugelio kraštų 
akyse nėra rinstojuši savo ne
priklausomybės.

2. Naujai atvykusieji lietu
viai Amerikoje nėra tautinė ma
žuma, bet laikinoji politinė emi
gracija.
. 3. Psichologinis tėvų nusista
tymas prieš registraciją, kuris 
pateisinamas patirtim žiaurių 
okupacijų metu. Pav. priminta, 
kaip bolševikai iš Palangos sto
vyklos išvežė vaikus ir tėvai jų 
daugiau nebematė.

4. Aplinka ir mokyklos emi
gracijoje stipriai veikia mūsų 
jaunimą atitolindamos jį nuo 
tautos kamieno, todėl svarbu 
turėti atskirą tautinę organiza
ciją, kad išlaikius savo kalbą ir 
kultūrą.

Tai .geras 
rėilcšrftfrige: 
ligšiol galvodavo. Tasai išsigy- 
dymas nuo valdžios aistrų labai 
daug dalykų pataisytų tremties 
politiniuose komitetuose- ir va
dinamuose veiksniuose.

O BUVO GERI LAIKAI...
Štai keletą S. Golšanskio argu
mentų :—

"Lietuviškų partijų šeimynė
lė ir taip yra gana gausi, tad 
naujas prieauglis nebepageidau- 
jamas. Patyrimas mus moko, 
kad didelis partijų skaičius, ypač 
kada nė viena ar dvi iš jų ryškiai 
neišsiskiria savo didumu, graso 
valstybės politiniam stabilumui 
tiek vykdomosios valdžios at
žvilgiu (Prancūzija), tiek vals
tybės politinės sistemos atžvil
giu (weimarinė Vokietija, 1926 
m. Lietuva ir t.t.)”... Taigi, 
"mūsų katalikai turėtų būti ap
dairūs ir, svarstydami konstitu
cinius ir politinius pagrindus bū
simajai III Lietuvos valstybei, 
turėtų tai įkalkuliuoti, ir patys 
tapti tikslingumo ir apsijungimo 
pavyzdžiu”. • .

Praeityje buvę visai kitaip —

lia pagrįstų įtarimų, jog Čia tu
rėtume reikalų vėl iš esmės su 
autoritetiniu ir vadistiniu rėži
mu, kurį mūsų krikščionys de
mokratai vis dar bu ypatingu 
rūpestingumu tebekritikuoja.

Be abejo, tokia mokytojų min
tis eina iš prielaidos, jog — 
"mano” autoritetas ir vadas yra 
geras ir teisingas (todėl nebe
reikia vadovautis sava išminti
mi...), o "kiti” autoritetai ir 
vadai buvo ir bus blogi ir ne
teisingi (smerkti ir kritikuoti 
juos galima net ir sava išminti
mi vadovaujantis). Juk iš esmės 
čia tik kitas turinys, kiti vadai 
ir autoritetai, gi metodai, forma 
ir dvasia ta pati — autoritetinė, 
vadistinė, totalistinė ...

buvęs džiugus darnumas. 1 
kūdikiai ir vilkai gražiausiai su
gyvendavę! ‘Anot Golšanskio, 
"pradedant mažuliukais vaikais, 
baigiant žilais politikos -vilkais, 
visi pagal savo uždavinius, in
telektualinį lygį; turėjo savo , or
ganizaciją, savo vietą ir savo 
veikimo lauką. Angelaičiai, pa
vasarininkai, ateitininkai ir kiti 
katalikų akcijoje, krikščionys 
demokratai su ' savo satelitais 
politikoje, sudarė darnią tų or
ganizacijų grandinę,’’...

Krikščionių - demokratu pąrti-

NETIKROS PRIEŽASTYS
Man atrodo, kad lietuvių po

litinių katalikų vienybės suski
limas gali būti aiškinamas tik 
"ambicijomis”, "savimyla", ar 
juo labiau "nepaklusnumu Baž
nytiniam Autoritetui”.

Tai greičiau yra tik politinės 
lietuvių katalikų srovės natūra

lus augimas ir vyštimasis. Kųn- 
Net,servatyvioji, primityvioji lietu-

vių krikšc. demokratų Srovė jau 
rodė kaikurių naujų apraiškų 
antrajame Nepriklausomybės 
dešimtmety j e. Tremties laiko
tarpyje, visoms sąlygoms dar 
daugiau' pasikeitus ir vis besi
keičiant,, daugiau susiduriant su 
politinių katalikų veiksmais ir 
galvojimais Vakaruose, prel. 
Krupavičiaus bei Dr. P. Karve
lio linija.ir taktika daugelis ne
išvengiamai .turėjo ptadėti .'bo
dėtis. Turėjo atsirasti žmonių, 
kurie bent politikos ir kultūros

NEMIEGOKIME BENT 
DIENOMIS

Lietuvių Frontas yra. gimęs 
rezistencijos audrose, ir tai jo 
veikėjams palieka antspaudą. Iš
bandę "valdžias”, grįžta ir jų 
ne vienas vadas prie tikrojo re
zistencijos .supratimo.

Tai jau matyti Liet. Fronto 
pirmininko J. Brazaičio straips
nyje vėlesniame "Aidų" žurna
lo numeryje (Nr. 2). Straipsnis 
pavadintas — "Budėjimas nak
tyje”. ... O, kaip aš gailiuosi ir 
laukiu, kada pasirodys straips
niai . apie budėjimą dienomis. 
Naktį prabudėjus, sekančios die; 
nos darbai būna migloti. Budė
kime bent dieną, o naktį pail
sėkime. Nes juk yra puiki lietu
viška patarlė: nakties darbai — 
dienos juokai.. .'

Savo straipsnyje J. Brazaitis 
pagaliau prieina prie išvadų, 
kurios rezistencinėms grupėms 
buvo aiškios prieš dešimtį ar aš
tuonetą metų. Jeigu tos išvados 
anuomet būtų buvusios pritai
kytos tremties politikos prakti
koje ir, kaip dabar frontininkų 
žurnalas sako, "pakeltos į mo
ralės lygmenį”, tai šiandien už
sienio lietuvių tarpe būtų Žy
miai stipriau dvelkęs kitoks 
oras — Tėvynės tikrųjų ir skau- 
džiųjų reikalų oras, o ne jos val
dymo aistra.

Nežinau, ar pavėluotai, — bet 
tos. rezistencinės J. Brazaičio 
miųtys ir išvados pasirodę visgi 
labai vėlai. Jos perbraukia juo
dą kryžių ant daugelio paties 
Lietuvių Fronto karo žygių 
Reutlingeno apskrityje. Ar taip 
iš tikrųjų, ar čia. tik propaganda 
kvailai liaudžiai, parodys arti
miausia ateitis. '

Bet — "geriau vėliau, negu, 
niekad”, kaip pasakė anas Kau
no žydas, nors Ir pasivėląyęs 
penkias minutes į išėjusį trauki

5. Neregistravimas neriusižen- 
gianei šio krašto lojalumui nėi 
skautiškam • draugiškumui.
, Amerikietės vadovės suprato 

mūsų išimtiną padėtį, pažadėjo 
rūpintis savo centre, kad mus 
pripažintų atskiru tautiniu vie
netu ir iškeltų mūsų pripažini
mo klausimą Pas. Skaučių Biure.

Amerikiečių atstovės iš savo 
pusės prašė bendradarbiauti, 
kad vienoB kitas geriau pažintų 
ir vienos iš kitų galėtų pasimo
kyti. Su tuo Seserijos Vadija 
mielai sutiko pažadėdama' su
ruošti į metus keletą susitikimų 
su atitinkama programa bei pa
sirodymais.

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai visiems lietuviams

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali thė Lithuanian People 

For a Pleasant Holiday

PAUL J. McDEVITT
' '‘^‘CANDIDATE FOR

STATĖ REPRESENTATIVE
DEMOCRATIC PRIMARY MAY 4, 1954

•!’N0W BAILOFF FOR JUDGE 
SAMUEL H. S1LBERT

. I

BEST WISHES
U __

To Our Many Friends

THE LAKESIDE STEEL IMPROVEMENT 
COMPANY

- BEST WISHES 
To Our Many Friends and Patrons

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

UNITED SALES PRODUCTS CO
UNITED OVERHEAD DOORS—ALL TYPES FOR- 

RE81DENTIAL AND COMMERCIAL ‘ 
. ELECTRIC AND RĄDIO DOOR OPENERS

8700 KihsfcaivRdi SW 1-8008

JUDGECOMMON PLEAS COURT

Pirminiai rinkimai gegužės 4

PARDUODAMAS NAMAS
RICHMOND HElGHTS

Virtuvė pusryčių, pietų kambarys — valgomasis. 
Svečių kambarys. Atvira ugniąvietė. 4 miegamieji, koklių 
prausykla viršuj. Užsiėmimų kambarys 3 augšte. Plytinis. 
$32.000. šaukite:

E V 1-5355; EV 1-5230

GREETINGS aad BEST WISHES

THE LAKE ERIE BUILDING 
MATERIAL COMPANY

YOUR NEIGHBOR

Ralph J. Jonės—Manager

HEnderson 1-5080

GREETINGS and BEST WISHES 
For a Pleasant Holiday

HILLCREST MEMORIAL 
PARK CEMETERY ASSOCIATION

Geriausi sveikinimai draugams ir rėmėjams

COMMONWEALTH REALTY CO
AND GENERAL INSURANCE

To Our Friends and Patrons 
GREETINGS and BEST W1SHES

.... . ’ iTP* -'w»'
’ • ■ "/(i*; ę’į* f

Greetings and Best Wishes To Our Friends and Patrons.

The Advaricė Window Cleaning Co.
1453 EAST 66th STIIEET EX 1-7575

. *• . * ’

. Greetings and Best Wishes To Our Friends and Patrons

BILL & ANN’S SHUFJFLE INN.
SERVING THE FINEST CHOICE WINE^-LIQU0R—BEER 

7920 St. Clair AvenUe . • —*• '
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įlankos pakraščiu visa žemė gu- 1 
Ii vandenų- tarpuose.

Baton Rouge turi savo isto
riją iš visai nesenų laikų, Loui- 
sianos audringo gubernatoriaus 
Huey Long laikų, kuris po pla
čios savo karjeros kaip guberna
torius' ir JAV senatorius Wa- 
shingtone, 1935 metais, tik 42 
metų žmogus, buvo nužudytas 
Amerikos spaudos sukurstytų 
politinių priešų, prieš kurį tada 
taip žiauriai visa Amerikos 
spauda ir politikieriai kovojo, 
kaip dabar kad kovoja prieš se
natorių McCarthy. Senatorių 
Long, didesniam paniekinimui 
lygino Hitleriui, nes tada kaip tik 
buvo pakilęs įtūžimas prieš Hit
lerį ir nacius. Ir amerikiečių 
spauda ir Long priešai nerasda
vo didesnio niekšo su kuo paly
ginti Hitlerį, kaip tik minėtą 
gubernatorių.

šiandien, ėdant Wisconsino 
, senatorių McCarthy už jo at- 
, kaklų komunistų medžiojimą, di- 
, dėsniam paniekinimui, jis, daž-
■ nai spaudoje palyginamas žiau-
■ riai niekintam Huey Long.

Tada buvo Roosevelto valdy-
■ mo laikai, kai komunistai- ir vi-
■ sokie radikalai veržėsi valdžion. 
• Huey Long, gubernatoriauda-

rhas Louisianoj ir paskui išrink
tas senatorium, turėjo noro 
kandidatuoti ir į prezidentus, 
nes jis buvo prasimušęs į pirma
eilius Amerikos politikos va
dus. Gubernatoriaudamas buvo 
savo politikos priešų kaltinamas 
"diktatorium”, su niekuo nesi- 
skąitančiu, tačiau jis atliko savo 
vadovaujamoje valstybėje to
kius darbus, už kuriuos jis ir 
dabar visuomenės garbinamas ir 
atmenamas. Jis apvalė, pertvar
kė Louisianos vidaus politiką, 
pastatė valstybei 34 augštų 
puošnų, turtingą sostinės pasta
tą, pasididžiavimą visoms pietų 
valstybėms. Pastatė puikius ke
lius ir mokykloms įvedė nemo
kamai duodamas valstybės kaš
tais knygas.

Senatoriaudamas Washingto- 
ne, iškovojo federalinių pinigų 
milžiniškiems tiltams per Missi- 
ssippi upę, ties Baton Rouge ir 
New Orleans, kur pirmiau per 
upę reikėjo tik keltais perplauk
ti. Tiems tiltams vargu ar yra 
kiti lygūs tiltai visoje šalyje.

Kaip jis buvo gerbiamas vals
tybės žmonių parodo tas faktas, 
kad jam mirus, kai niekšas jį 
peršovė ant laiptų. valstybės 
kapitoliuje, jis tapo palaidotas 
prie kapitoliaus įrengtame puoš
niame parke. Ir ten pat pasta
tytas jam didingas paminklas: 
jis stovi ant augšto akmens pe- 
destalo priešakiu į savo pasta
tytą puošnų kapitoliaus pastatą. 
Taip jį pagerbė Louisianos pi
liečiai, nežiūrint visoje Ameri-

LOUISIANOS ]
ĮDOMYBĖS i

Atpasakojęs kas mums atro
dė įdomesnio apie Louisianos ‘ 
didmiestį New Orleans, noriu 
duoti keletą svarbesnių žinių 
apie Louisianos valstybę, kurią 
mes automobiliu pervažiavom 
išilgai ir skersai. Tai dalis teri
torijos, kurią, kaip jau minė
jau, JAV gavo iš Napoleono, iš
skirstyta j trylika didelių vals
tybių vakaruose nuo didžios 
Mississippi upės. Ir dar dalys tos 
teritorijos pridėtos kitoms kai
myninėms valstybėms, taip, kad 
17 valstybių gavo po gabalą tos 
Napoleono teritorijos. Bet tie 
gabalai kiekvienas didesnis ne
gu Lietuvos teritorija. —- Loui
siana, veik patrmažiausia vals
tybė, 48,523 ketvirtainių mylių 
ploto.

Kitos valstybės į šiaurę nuo 
Louisianos: Arkansas, Missouri, 
Oklahoma, Kansas, Nebraska, 
Iowa, ’Minnesota, North Dakota, 
South Dakota, Colorado, Wyom- 
ing ir Montana, pėnkios pasta
ros atsiremia į didžiuosius kal
nynus, už kurių guli dar trečda
lis dabartinio JAV žemyno. Pir
mutinės dešimt sudaro dabar 
vadinamą JAV "grūdų aruodą”, 
nes tai derlingos žemės, kuriose 
auginama dauguma kraštui rei
kalingų grūdų.

Sudėjus jas visas į vieną, su
daro didesnį plotą, negu buvusi 
prieškarinė Vokietija ir Pran
cūzija kartu. Įgijus Louisianą, 
kai 1804-6 metais išsiųsta eks
pedicija tą teritoriją patikrinti, 
pasiekus didžiuosius kalnynus, 
atidaryta JAV durys ir į tolimus 
vakarus, kuriuos su laiku Ame
rika prisijungė, atimant arba 
nuperkant iš Meksikos ir Ispani
jos teritorijas iki Pacifiko pa
kraščio, ir šiaurėje niekam -ne
priklausiusią Oregon sritį.

Tą visą teritoriją, kurią pir
miausia atrado ispanai, anksty
vieji keliautojai, paskui pasisa
vino Prancūzija, paskui atidavė 
Ispanijai ir vėl Napoleonas atė
mė (1800 metais), valdė arba 
buvo aplankę tyrinėtojai ir už
kariautojai, kurie atstovavo de
šimtį skirtingų kraštų ir val
dovų vėliavų, pradedant nuo 
Kolumbo draugų, kurie iš Ku
bos vėliau persiirę į Floridos 
žemyną, Meksikos įlankos pa
kraščiu ėjo į vakarus, vis tikė
dami rasti aukso.

Ispanas De Soto iš Kubos bu
vo daėjęs iki Arkansas upės, 
bet jo ekspedicija baigėsi tra
giškai. Jis žuvo 1542 metais. Iš 
šiaurės, iš Kanados, Mississippi 
upę pasiekęs, prancūzas didžiū
nas La Seile, valtimis išplaukęs 
su savo ekspedicija iki Mississi
ppi ištako, balandžio 9, 1682 koje prieš jį keltos neapykantos 
metais, pastatęs kryžių savo 
kelionės gale prie Meksikos 
įlankos, įsavimo tą visą teri
toriją tuometinio Prancūzijos 
karaliaus Liudviko XIV vardu. 
1699 metais iš Prancūzijos at
plaukė specialiai siųstas būrys, 
kurie įsteigė sodybas ir padarė 
pradžią tvirtovėms, kurių 18-to 
šimtmečio pradžioje buvo ke
lios pastatytos. Visas gyveni
mas, suprantama, ėjo arti Mek
sikos įlankos vandenų ir Missi
ssippi upės pakraščiu, kur įsteig
tas ir New Orleans mieštas.

Louisiana gauna iš žemės po 
apie 260,000 statinių aliejaus j 
dieną. Tuom užima ketvirtą vie
tą visoje šalyje aliejaus-naftos 
produkcijoje. Greta sostinės, 
Mississippi upės krante, kiek 
akys užmato, matyti gasolino 
valymo įrengimai) kurie skai
toma didžiausi visame pasauly
je. Dar po 100,000,000 galionų 
gasolino kasmet gaminama čia 
iš natūralaus gaso-dujų. čia yra 
įrengta įvairios įmonės trąšoms 
ir kitokiems cheminiams gami
niams iš naftos atmatų.

Miškai ir miškų darbai yra 
antra didžiausia šios valstybės 
darbų ir pragyvenimo sritis, čia 
yra milžiniški vatos laukai, ku
riuos apdirba negrai, čia augina 
ir anksti pavasarį mums atve
ža žemuoges-braąkes. Gausiai 
augina apelsinus, ryžius, saldžią
sias bulves ir cukrines nendres.

Kasmet pagaminama 95 nuoš. 
viso mūsų sunaudojamo cuk
raus. Cukraus čia. gaminama po 
virš 500,000 tonų kasinėtai. 
Cukrinės nendrės, ankstyvais 
laikais atvežtos iš Kubos salos, 
pirmiausia pradėtos auginti 
greta' New Orleans, visai atitir 
ko šiam klimatui. Ryžių augi
nime užima pirmą vietą šalyje. 
Kukuruzų augina taip pat gau
siai, po 25,000,000 bušelių per 
metus. Virš tūkstanies akrų 
kasmet užsodina tabaku. Taba
ko 
šv.

auginimas sukoncentruota 
Jokūbo parapijoje.

(B. d.)

ĮSTOK J '

V ILTIES

DRAUGIJĄ
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BENDRUOMENĖS 
ŽINIOS

. '

Iš ^EKONOMISTŲ 
SUSIRINKIMO

b

sumanymų vykdymo. Tačiau sa
lės akpininkų (šėrininkų) paro
dytas abejingumaš sustabdė sa
lės atnaujinimo akciją. Taiįi pat 
iškilo skirtingos pažiūros dėl 
senųjų ir naujųjų akcijų vertės 
santykių, šiuo metu bendruome
nės atstovų yra konkrečiai pa
siūlyta. leisti naujas akcijas tos 
pačios vertės ($10) ir laukiama 
salės direktorių ir akcininkų at
sakymo.

Į naują apylinkės Ekonominę 
Komisiją buvo išrinkti: H. Idze- 
levičius — pirm., dri Ad. Darnu
sis — vicepirm., S. Laniauskas 
— sekr., Edv. Kersnauskąs ir 
Alf. Telyčėnaą — nariais.

Balandžio mėn. 4 d. įvyko eko
nomistų ir kt. ekonominiais 
klausimais besidominčių lietu
vių susirinkimas, kuriame pra
nešimą padarė Ekonominės Ta
rybos pirm. H. Idzelevičius. Su
sirinkime buvo svarstyti Tary
bos pertvarkymo, lietuvių salės 
ir namų atnaujinimo, vasarinės 
rezidencijos įsigijimo, lietuviš
kos kolonijos kūrimo ir kiti 
klausimai, kuriais pasisakė visa 
eilė 'Susirinkimo dalyvių: Gaižu
tis, dr. ' Damušis, Laniauskas, 
Janųlevičius, Saukevičius, Jo
naitis, Bartkus, Lazdinis ir kt. 
Susirinkimo metu paaiškėjo, kad
buvo norėta visų pirma atnau- vo apylinkės švietimo ir Kultū- 
jinti salę, o tik po to imtis kitų ros Taryba. Pagrindinį praneši- Kamentavičius.

■ ■ t ■ <■

ŠVIETIMO IR KULTŪROS 
TARYBOS POSĖDIS

Balandžio mėn. 9 d. posėdžia-

■
«

už jo drąsumą, atkaklumą ir at
virumą. Jis buvo ir komunistų 
pasalingai niekinamas bijant, 
kad nepatektų prezidentu ir ne
pradėtų krašto valymą nuo ko
munizmo, kaip apvalė Louisianą 
nuo visokių suktų pelnagaudžių 
politikierių, unijų raketierių ir 
tarp negrų besisukančių komu
nistų agitatorių.

Huey Long pastatyto kapito
liaus vidus išpuoštas marmnuru, 
atvežtu iš visos Amerikos ir ki
tų pasaulio dalių, kur tik mar
muras randamas.

7

Sostinė prancūzišku vardu
New Arleans pakeista iš Nou- 

velle Orleans, Louisianos vals
tybės sostinė pasiliko senovišku 
vardu, Baton Rouge, vėliau iš
augęs miestas, nes prancūzų val
dymo laikais sostinė skaitėsi 

. New Orleans.
Baton Rouge, 126,000 gyven

tojų miestas, apie 80 mylių 
šiaurvakarin nuo New Orleans, 

■ Mississippi' upės dešiniame 
krante, stovi jau taip sakant ant 
pirmutinių augštūmų,' apie 60 
pėdų virš vandens pavirino/nes 
šiaųrėn einant žemė augštėja.

čia augina mūsų cukrų

Louisiana sudaro 28 milionų 
akrų plotą, kurio 5 milionai ak
rų yra dirbama žemė. Iš apie 
48,500 ketvirtainių mylio ploto, 
apie 3,400 ketv. mylių yra van
denys, ežerai ir pelkynai. Apie 
5,000 mylių upių kelių naudoja
ma laivininkystei. “ J I

Virš 60 apskričių, kitaip negu 
kitur, .vadinama parapijomis, ir 
daugelis tų parapijų-apskričių 
turi šventųjų vardus. Žuvavimo 
'sezoną ir kitus darbus prade
dant, būna iškilmingos religinės 
ceremonijos. ■, ■

mą padarė pirm.'Dr. M. Žilins
kienė; Posėdžio metu buvo jau
nimo, lietuviškumo klausimas, 
Motinos dienos rengimas, lietu
vių spaudos .atgavimo sukakties 
minėjimas, jaunimo parėngimų, 
iškylų, skaitybos ir kt. klausi
mai, lituanistinės mokyklos ir 
organizacijų darbo laiko suderi
nimo reikalai, Amerikos lietuvių 
Kultūros Kongreso sušaukimo 
mintis ir kt.

Į posėdį buvo kviestos kultū
rinės lietuvių organizacijos bei 
paskiri kultūrininkai, tačiau su
sirinkimas buvo negausus. Po
sėdžio metu nepajėgta išsirink
ti nei vadovybės — nuolatinio 
tarybos prezidiumo, todėl nu
tarta prašyti apylinkės valdybą, 
kad ji sudarytų prezidiumą.

Posėdžiui pirmininkavo Pr. 
Karalius, sekretoriavo — Vyt.

Vyt. K.

I

Jūsų 1954 Blue Cross sutartis 
duoda šiuos patarnavimus*

Jūsų 1934 Blue Cross sutartis 
duoda šiuos patarnavimus

120 dienų pilną' apmokėjimą už kambarį, 
maistą ir bendrą ligoninės aptarnavimą.

21 dienos apmokėjimą už kambarį, maistą ir 
bendrą ligoninės aptarnavimą

Patarnavimas atnaujinamas praėjūs trims 
mėnesiams po išėjimo iš ligoninės

Patarnavimas atnaujinamas gale sutarties 
metų

Pilną x,-ray apšvietimą Tik techniškų x-ray patarnavimų
Pilną laboratorijos aptarnavimą Paprastą loboratorijOs patarnavimą
Visus vaistus pažymėtus standartiniuose 

formuliaruose
Tik paprastus vaistus

Visus perrišimus ir gipsąvimus Tik paprastus bintavimus
Operacinio kambario aptarnavimą Operacinio kambario aptarnimą
Užmarinimą, atliktą ligoninės tarnautojo Užmarinimą atliktą ligoninės tarnautojo
Patarnavimą ligoninėse už šiaur. rytų Ohio 

ribų •
Nepadengta

šeimos narių globą Nepadengta
Globą gimdymo atveju Nepadengta ‘
Globą kūdikiams tuoj po gimimo Nepadengta > •
Globą sergant limpamomis ligomis Nepadengta
Globą sergant džiova, nervų ir protine liga, 

būnant ne valdžios ligoninėse
Nępadengta

Fizišką gydymą Nepadengta
Deguonį Nepadengta
Naudojimą ligoninės nuosavų rądiumo ir 

radio aktyvių medžiagų
Nepadengta

Pagrindinį sveikatos patikrinimą Nepadengta
Elektrokardiogramą Nepadengta
Elektroencefalogramą Nepadengta
Kraujo tiekimo patarnavimas Nepadengta

• 1934 m. ligoninių grupė suorganizavo ne 
pelno Blue Cross planą patiekti žemos kai
nos apsaugojimą nuo ligoninės sąskaitų vi
siems šiaurės-rytų Ohio gyventojams.
Kadangi gyventojai norėjo šios apsaugos ir 
vis daugiau ir daugiau, patarnavimai buvo 
pakartotinai padauginti. Didžiulė vertė šios 
platesnės sveikatos programos yra įrodyta

geresne sveikatą ir ilgesniu gyvenimu, ku
riuos dabar žmonės gauna.

*Jūsų 1954 m. Blue Cross padengia, pagal jūsų su
tartį, visus šiuos patarnavimus, kai jūs esate pri
imami kaipo lovos pacientai į bet kurią Blue Cross 
generalinę ligoninę. Taip pat jis padengia pirmos 
pagalbos ligoninės patarnavimą gautą per 24 va
landas po nelaimės, ir ligoninės operacinio kam
bario nąudojimą, nors ir nebūnant lovos pacientu.

SPONSORED BY THESE H OSPITALSi

IN CLKVKLAND
Bootb Mamorlal

. * • . -c
BoIrdMt '
si. a(mi» r .

INTNK SUBURBS 
, Bay VI«wHotplto!

INNKARBY COUNTIKS
Amhtrri • *'r’’ ",

• Ckvaldnd Clty Saint Ann 1 Bedford Munlcipol Atbtabula Ctntral
Clavtland Cllnte St John'i Berta Communlty Cor.y . < į
flarann CrRtenton Homa . St. Lukt'i ’ ‘ Dodori Brown Mtmorlal '
CudidX»l«nvU!e 
Evongslicol Dtaconea • 
Folrvl9W Park •

St Vinctnf Charfty ’ 
Mary B. Tolbtrt *

FantHIII 
fturan Road.

Elyria Memorialu 
-GentysMtmorlal |

. Unlviruty (Boblti and Garfitld Htlghft St. Joteph'e ‘
J«wlth Convaletcfnt. Chlldrtni, Hanna Houia, Marymovnt « london
lirthran » ' ‘ lqktddt( Mafir nity) . Lakevoad Allin Mtmorlal ......... *

Laka Counfy Mtmorlal j

n - , .0

Ml. Sinti .. Woman'i . . r

. \ 4
4

H O .S P I T
1 ■ •' S

A L] S. E R v i;c. Ėj; A S S 6 C I
v ■■ ■,---------

i • ..

1



D I R V A .
/•.r. -

PASKOLOS JŪSŲ PERKAMIEMS AR STATOMIEMS
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LIETUVOS VYČIŲ 25 KUOPA
I

RENGIA

(ĖJIMAS 75 C.

(18)

gara-

LEIMON’S CAFE

T H £ H E N R Y. f- iį R O;."MEDINA. O.

Komisija ragina 
aktyviai dalyvau- 
Paskutinė balsa-

P. J. KERŠIS, 
Telef.: MA 1-1773

GRIŽO Iš FLORIDOS
J. J. Salasevičiai, šešias sa

vaites atostogavę New Orleans 
Ir Floridoje, praėjusią’ savaitę 
grįžo į Clevelandą. NAMŲ DAŽYTOJAS

Dažau namus iš lauko ir iš vi
daus. Darbą atlieku sąžiningai 
ir pigiai.

Telef.: EX 1-2069

MARGUČIŲ BALIŲ

Už gražiausius margučius bus duodamos dovanos. Do
vanų skirstymas 10:30 vai. vakaro.

Gausus bufetas, šokiams gros geras orkestras.
Vyčiai kviečia visus Clevelando lietuvius į balių atsi

lankyti ir atsinešti margučių.

kurį galima lengvai per- 
j dviejų šeimų. Nąmas 
gatvėj, 7 mašinųŽilins-

Dė- 
Klu- 
ren- 

už

V/i'.'o palūkanos.

MONCRIEF ORO VĖDINIMAS F 
ŠALDO vasafą — ŠILDO žiemą 

Aplankykit savo kaimynistčs Moncrief pardavėją

VYDŪNO MIRTIES METINIŲ
• . MINĖJIMAS

Akademikių skaučių ir skau
tų suruoštas Vydūno mirties 
metinių minėjimas balandžio 11 
d., buvo gerai paruoštas ir įspū
dingai pravestas. Paskaitą apie 
Vydūną — žmogų ir kūrėją 
skaitė A. Augustinavičienė. 
Skautės R. Braziulevičiūtė, M. 
žižniauskaitė ir skautai R. Min- 
kūnas ir V. Kamentavičius skai
tė ištraukas iš Vydūno "Prabo
čių šešėlių” bei "Amžinosios 
Ugnies”. Studenčių trio — R.

1 Malcanaitė, N. Bartuškaitė ir I. 
Žilinskaitė nuotaikingai padai
navo "Kūdikio dienas”, "Vai ki
lau kilau” ir "Svirtelė lūžo”. 
Nors minėjimas buvo pradėtas 
su įprastiniu pavėlavimu, bet 
plati ir turininga programa pra
vesta -per vieną valandą. Minė
jimas vyko sklandžiai, pakilia 
ir rimta nuotaika.

KUN. JUOZO ANGELAIČIO 
20 metų kunigystės jubilėjaus 
pagerbimo vakaras įvyks gegu
žės 23 d. 5 vai. vakaro Nepaliau
jančios Pagalbos Panelės šven
čiausios parapijos salėje, 18022 
Neff Rd. Rengia Moterų Sąjun
gos 36 kuopa, kartu su kitomis 
organizacijomis. Prašo visą Cle
velando visuomenę gausiai šia
me pagerbime dalyvauti. Biletai 
gaunami pas P. Rocevičių spau
dos kioske, pas N. Cicėnienę, 
KE 1-6342, pas O. Jakubaitienę 
MU 1-9Ų13 ir pas daugelį kitų 
platintojų.

SLA 14 KUOPA
Keturioliktoji kuopa Clevelan. 

de šiuo metu turi per 250 na
rių. Jų tarpe yra nemažas skai
čius visuomenės ir kultūros vei
kėjų. Kuopa pasižymi judria 
veikla. Neseniai suruošė seniau
sių kuopos narių bei pareigūnų 
pagerbimą. Buvo pagerbti: Fe
liksas Baranauskas — valdybos 
pirmininkas, tose pareigose nuo 
1932 m.; Juozas Vilčinskas, ka
sininkas, nuo 1935 m.; Marija 
Mišeikienė, iždo sekretorė; nuo 
1938 m. Už ilgą ir pastovią tar
nybą SLA labui pagerbti iždo 
globėjai — A. Šimkūnas, A. 
Praškevičius, M. Jonės; ligonių

lankytojai —"J. čėsna ir P. Dau
baras; buvęs sekretorius P. Šu
kys ir kiti. Gražiai pagerbti 
ilgiausiai išbuvę kuopos nariais: 
O, Baltrukonienė, J. Bindokas, 
F. Žiūrys (buvęs ilgametis kuo
pos sekretorius), P. J. žiūrys, 
J. Miščikas, A. Zdanis ir kiti. 
Pagerbtuvių proga buvo suruoš
tos kuklios vaišės, - kurių pelno 
likutis $20.00 pasiųsta Vasario 
16 gimnazijai, Vakarų Vokieti
joje.

PADĖKA TĖVAMS
Clevelande veikia jauųpsnių- 

jų skautų D.L.K. Kęstučio drau
govė, kurią sudaro 32 berniukai 
(8-12 m. amžiaus). Veikimo są
lygos nėra lengvos, tačiau tėvų 
ypatingas nuoširdumas ir skau
tiškų reikalų supratimas šį dar
bą lengvina. Draugovei daug pa
dėjo p. Vaitėndi, p. Modestavi- 
čiai, p. Žygąi, p. Rutkauskai, p. 
Zylienė ir p. Juodvalkis, kurie 
davė patalpas jaun. skautų su
eigoms bei kitais būdais rėmė ir 
remia draugovės veiklą, už ką 
jiems priklauso nuoširdi drau
govės padėka.

Jaunesniųjų skautų draugo
vės tikslas yra auklėti berniu
kus lietuviškai skautiškoje dva
sioje, kurio jos .vadovai pagal 
savo sugebėjimus siekia. Už 
draugovės veiklą yra atsakingas 
draugininkas (ps. Vyt. Kamen
tavičius, 1323 Russei Rd., Cle
veland 3, Ohio, telef. UT 
1-4227), tad įvairiais jaunesnių
jų skautų draugovės reikalais 
tėvai prašomi kreiptis tik į 
draugininką, kuris yra kompe- 
tetingas šiais reikalais kalbėti. 
Draugininkas iš savo pusės in
formuos tėvus apie draugovės 
veiklą ir tikslus.

Draugovė tikisi, jog tėvai ir 
toliau rems jos darbą, o jau
nesnieji skautai stengsis jų ne
apvilti.
LITU A NIS1IN ĖS MOKYKLOS 

VAKARAS
šiais mokslo metais Clevelan

do lituanistinė mokykla savo va
karą su menine programa su
augusiems rengia gegužės 2 die
ną. Programą atliks akt. Alf. 
Brinkos vadovaujama Chicagos

teatralų grupė. Prie jų dar daly
vaus ..Clevelando "lituanistinės 
mokyklos tautinių šokių šokė
jai, vad. L. Sagio. Pradžia 4 
vai. p. p.

Po programos šokiai ir bufe
tas. Pelnas t skiriamas lituanis
tinės mokyklos reikalams.

STUDENTŲ DĖMESIUI
L. S. S. Rinkiminė Komisija, 

pastebėjusi netikslumų adresuo
se, prašo kolegas, negavusius 
balsavimo lapų iki š. m. balan
džio mėn. 13 d., skubiai praneš
ti savo tikslius adresus Rinki
minei Komisijai, (Nijolei Vede- 
gytei, 6722 Bayliss Avė., Cleve
land 3, Ohio).

Rinkiminė 
visus kolegas 
ti balsavime,
vimo data — balandžio mėn. 20 
d. (pašto antspaudas).

L. S. S. Rinkiminė Komisija

ĄŽUOLŲ OKTETAS 
vadovaujamas J. Kazėno, gegu
žės mėn. 9 d., 5:30 vai. p. p. 
koncertuoja Lietuvių salėje. 
Kartu su oktetu meninėj pro
gramoj dalyvauja. Chicagos dai
nininkė P. Bičkienė. Akompo- 
nuoja clevelandietė pianistė R. 
Brazaitienė.

Biletai šiam koncertui gau
nami Dirvoje ir Spaudos kioske. 
Taip pat galima užsisakyti telf.: 
M U 1-9469. Koncertą ruošia 
Clevelando jūrų skautų kapt. 
Dariaus laivas.

LIETUVOS ATGIMIMO 
SĄJŪDIS

gegužės mėn. 22 d., rengia kon- 
certą-baletą. Smulkiau bus pa
skelbta vėliau.

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS 
vienam vyrui ar, moteriai. Gali
ma ir su maistu.

1091 Ivanhoh
UL 1-1357

’f.

. Velykų sekmadienį, balandžio 18 d. 8 vai. v
Lietuvių salėje, 6835 Superior Avė.

PRADĖKIT MAŽA SUMA! 
BET PRADĖKIT DABAR!

Santaupos, atneštos prieš balandžio 
gauna palūkanas nuo balandžio i d.

Santaupos apdraustos iki $10.000

THE SUPERIOR SAVINGS 
AND LOAN ASS’N.

6712 Superior Avė. HE

Cleveland, Ohio

CLEVELANDO LIETUVIU 
VAIDILOS TEATRAS 

1954 m. balandžio mėn. 25 d.
LIETUVIŲ SALĖJE 

S’T A T O 
KAZIO 1NČIŪROS 4 VEIKSMU DRAMĄ 

DR. VINCĄ KUDIRKA

— Henrikui Kačinskui.

4

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

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

ĮVADE PARK REALTY
7032 Wade Park Avė., 

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

o

Valstybinio Teatro aktoriui

dalyvaujant žymiam Lietuvos

J. C1JUNSKAS 
LAIKRODININKAS

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

6210 Djbble Avė., 
Clevelnnd 3, Ohio 

Tek: EX 1-0376

PIX BEVERAGE
45 rūšių alaus — visoki gaivi 

nantieji- gėrimai, 
vynas ir šampanas 

(prancūziškas)
Parengiama vestuvėms, baliams 
pobūviams. Nemokamas prista 
tymas dieną ir naktį. Atdara i 
' ■. trečiadieniais iki 1 "vai.
6903 Superior Av.e. EX 1-3311

PADĖKA

. Akademikai skautės ir skau
tai maloniai dėkoja savo talki
ninkams taip gražiai prišidėju- 
siems prie Dr. Vydūno minėji
mo paruošimo ir atlikimo.

Nuoširdi mūsų padėka pri
klauso paskaitininkęi A. Augus- 
tinavičienei, meninės dalies tal
kininkams: VI. Braziuliui, A. 
Bielskui, Malcanaitei, 
kaitei, .ir Bartuškaitci. 
kojame Lietuvių Radio 
bui, garsinusiam musų
giamą minėjimą, Dirvai 
nemokamus skelbimus, S. Matu
sevičiui, A. Mulioliui ir L. Kli
mui už talką techniškajam pa
rengime. Ypatingai dėkojame 
atsilankiusiai j minėjinrt visuo
menei už aukas Dr. Vy<Č'■> Var- 

Studėntų šalpos Ford d.
ASS "Šatrijos Raganos D-vė 
ir "Vytis” Korp! Skyrius 

Clevelande

do

LIETUVIAI DAŽYTOJAI 
dažo ir dekoruoja namus. Duo
da 12 mėnesių išsimokėjimą. 
šaukti:

EX 1-4245 (30)

951 
ir St. 
nam 
kambarys,
Kreiptis vakarais.

KAMBARYS
Ida Avė. (tarp Superior 
Clair) išnuomojamas vie- 
vyrui didelis ir 

lietuvių

NAMAS
Geram stovy, vienos šeimos 

namas, 
taisyti 
plačioj 
žas.

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

Laikrodžių, taisymas. Brangenybes. Įvairus dovanų 
pasirinkimas.

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

123SS
• j«t ĮarBMgg tat BagaĮvežKsyeiYcivavtg ves km vsa Ką ĮesvatBSĮffi Karai tigrą.

PARDUODAMA
I

Parduodamas pigiai tik kelius 
metus vartotas valgomojo sta
las ir bufetas. Virtuvės gazinis; 
pečius, lova su matracu, ir kele-j 
tas minkštų kėdžių.

¥
Parduodamas Paehard auto

mobilis 1952 metų. Įvažiuota; 
11,000 mylių. Kaina tik $1,600.

Sužinoti: 6202 Superior Avė.
UT 1-1021. (15)

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

(vairūs valgiai, šeštadienių vakarais šokiai griežiant 
geram orkestrui

731 E. 185 ST. KE 1-9737

i

gražus 
šeimoj.

(1G)

==f
T

Ar jau

įstojai į

VILTIES

draugija?

šios trys krautuvės duoda ir keičia Eagle Stamps

Mūsų prekybinė garbė paremta 10 metų praktika 
parenkant medžiagų rūšis ir už jas garantuojant.

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

WOLFS FABRICS
7012 Superior Avė. EN 1-3764

Viskas papiginta 25'1- iki 50',I už sukneles, megztinius, 
iiliuskas, marškinius.

NEPAPRASTA PROGA IR KOKYBĖ!

t •

EZELLA DRESS SHOP
7011 Superior Avenue EX 1-8653

DVIGUBAI ŽENKLŲ KAS ANTRADIENĮ

I

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.

SUOPIS FURNITURE
Visokių rūšių baldai ir elektriniai bei kitoki reikmenys 

virtuvei ir kiekvienam Jūsų buto kambariui
ŽEMOS KAINOS — MALONUS PATARNAVIMAS

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

lietuviškoje krautuvėje

Pilnai pade ngta apdrauda UTah 1-4515

WM. DEBBS PAINT6NG CO.
WM. DEBESIS

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

Režisorius — Petras Maželis 
Dekoracijos — dail. K. Žilinsko

Vaidina: Henrikas KAČINSKAS, Petras Maželis, E. Apa-- 
naėičiūtė,- E. Bpidžiuvicnė, L. Janulevičiūtė, V. 
Morkūnienė, J. Pėterįene.-R. Apanavičius, £. Duč- 

. manas, A. Kijimskas, A. Liutkus, V. Mazoliaus- .
. kas; A. Paškonlš. , ;

I Spektaklio pradžia 1 vąl. 30 min." . ■
c . .11 „ . „ .5 vai. 30 min.

Į pirmąjį spektakjį jaunimas iki .16 m. ir studentai • 
moka pusė kainos už biletą’. . ' . _ - •

Biletus jau galima gauti Dirvos .redakcijoj, spaudos 
kioske, ir pas platintojus. Telef. galima užsakyt? pas Romą 
Apanavičįųf GA 1:6958, nuo 5-7 vai. vakaro.

TALIS STUDIO
dabar jūsų kaimynistėj

7106 Superior Avė.
Tel. IIE 2-0144

Bet kuriuo laiku, bet kckioB
■ rūšies foto patarvimas Jums. 
ttoZernū. portretai, v.aluvlų, 
"ikilmių, vaikų ir kitos nu*
*»aukoa^‘ i- i

FOTOGRAFIJOS MEISTERIS
* * 4 ■ •;

< Europinių ium.lų ir. filmų 
ivalgždilų lotogrulaa, dabar 
CLEVELANDE. •

VYRAI! AR JUMS NESKAUDA KOJŲ? 
AR JŪSŲ BATAI YRA NEPATOGUS? 

PAMĖGINKIT A R C H .S U I* P O R T minkštus, 
išklotus ntasažinius batus

Puikus Velykinių batų pasirinkimas 
Moterims ir vaikams

DVIGUBAI ŽENKLŲ A N T R A D" 1 E N" I A 1 S

JAMBŠ SHOE STORE
7041 Superior Avė.

P J KERSIS
609 Sodely for Savings Bldg.—Cleveland, Ohio

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

Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesėiuoeu, kreip
kitės j rnar.e, gauti i a pijiia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai
riuose apdruudvs-insurance reikaluose.

Sutaisau paskolas pirmo margučio. .Patarnavimas ir išpildymai 
garantuojama. Kreipkitės j mane telefonu - arba asmeniškai.

SUMUŠTINIAI. GĖRIMAI.- SODA.

M AK N E LL’S
7023-Superior Avenue

Saldainiai; Riešutai; l’opkornai 
Čįa’susitikit silvo draugus po;pamaldų 

Geriausia kava mieste

t

JAKUBS & SON
FUNERAL KOMĖ

, Vėsinamas oras Jūsų patogumui

•• D;

I

Della E. Jjikubs & lYilliam J. Jakubs
Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai

25 pietai sinipatingo ir. rimto patarnavimo
6621 Edna Avenue ENdicott 1-17S3

t.
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A. Smetonos minėjimas Detroite
Retai būna tokių iškilmingų 

ir gražių tautai nusipelnusiųjų 
asmenų minėjimų, koks įvyko 
š. m. balandžio 4 dieną meno 
muziejaus rūmuose Detroite. 
Jame dalyvavo žymūs lietuviai 
kalbėtojai, .garsi operos, solistė 
•jr gražus lietuvių būrys, bemaž 
užpildęs muzėjaus salę. Lietu
vos pirmojo ir paskutiniojo (iki 
krašto okupacijos) prezidento 
a. a. A. Smetonos tragiškoji ir 
nelauktoji mirtis, įvykusi prieš 
10 metų buvo pagerbta susikau
pimo minute ir Patricia Kopacz 
gedulingo maršo skambinimu.

ANTANAS SMETONA — 
VISUOMENINKAS

Buvęs ministeris pirmininkas 
gen. J. Černius glaustai, bet ga
na aiškiai nušvietė vėlionies 
charakteringus asmenybės bruo
žus. Jis paminėjo, jog A. Sme
tona buvo didelis valstybininin- 
kas, nuolat kviečiamas į labai 
svarbias konferencijas, ypač 
krašto sienų klausimams su kai
mynais išlyginti, deryboms su 
vokiečių valdžia ir kt. Jam va
dovaujant, krašto ūkis gražiai 
suklestėjo, tautos švietimas ki
lo sparčiu tempu, mokyklų tink
las vis tankėjo ir pačios mo
kyklos dygo su moderniškais 
įrengimais ir higienos reikala
vimams pritaikymais, . krašto 
sveikatingumas žymiai pagerė
jo, tautos kultūrinis gyvenimas 
plačiu šuoliu vyjosi senus kul
tūros kraštus. Velionis ne tik 
buvo visuomenininkas ir valstv - 
binininkas, kaip pabrėžė gen. J. 
Černius, bet jis buvo ir didelis 
humanistas bei krikščioniškos 
meilės nešėjas. Prelegentas nu
rodė, kaip A. Smetona, būdamas 
krašto prezidentu, nesvyruoda
mas pasirašė tuo meto vyriau
sybės paruoštą dokumentą įsi
leisti j kraštą karo audros blaš
komus lenkus ir žydus, nors pir
mieji anksčiau ir nerodę mums 
draugiškumo.

Velionies diplomatiškas' ir 
valstybiškas pramatymas ne
įtraukė krašto į didžiųjų karą. 
Jis pasirinko neutralitetą. Daug 
buvo pagundų atgauti savo pra
rastas žemes, tačiau šaltas ir 
sveikas protas nukreipė nuo. lai
kinių laimikių.

Velionis buvo mokslininkas se
nųjų kalbų žinovas. Jis buvo, lie
tuviškos gamtos stebėtojas. Kal
bėtojas paminėjo, kai, jam be
būnant Užulėnyje, A. Smetona 
smulkiausiai nupasakojęs tos 
apylinkės gyvąja gamtą — fau
ną ir florą. Jis mėgo kaimą jo 
žmones ir vis norėjo jų gerovę 
pakelti skaidrios vienybės šali
ninkas, nemėgo partinių užsispi- 
rimų. Ir kai studentė šeputaitė 
paskaitė vėlionies straipsnį, pa
rašytą 1917 metais, kada jis 
šaukė visus vienybėn galutiniai 
kovai dėl krašto laisvės, tai 
kiekvienam tuojau kilo mintis, 
jog. tas straipsnis dar labiau 
tinka ir reikalingas šių dienų 
mūsų lietuviškam ir. nevisad 
sklandžiam gyvenimui.

Jis buvo giliai religingas.. Vi
sos valstybinės ir tautinės šven
tės neapsiėjo be religijos atsto
vų. Jis žinojo jos vaidmenį vals
tybei ir tautos auklėjimui. Gen. 
J. Černius, baigdamas trumpą 
žodį' pridūrė, -jog jam tekę ąu 
daugeliu kalbėtis ir kiekvienas 
pasisakydavęs, kad tinkamesnio-^, 
prezidento vargu galima buvo $ 
tikėtis, kaip A. Smetona.

‘ - P. A. Lapinskas

kad tuo metu kalbėti neigiamai 
apie sovietus beveik buvę nega
lima, nes ir vyriausybės ir vie
šoji opinija buvusi sudaryta pa
lanki sovietams. Nežiūrint tokio 
aspekto sovietų atžyilgiu, velio
nis sugebėjo pastatyti save tin- 
kamon augštumon. A. Smetona 
buvęs labai kuklus. Jis Washing- 
tone paprašęs tik tiek lėšų, kiek 
reikia būtiniausioms pragyveni
mo išlaidoms padengti ir kovai 
dėl krašto laisvės. Jis pasakęs, 
jog nenorįs tautos sudėtų lėšų 
naudoti neproduktingiems rei
kalams. Užtat velionis ir apsi
gyveno ne Washingtone, kur yra 
Lietuvos krašto įgyti namai, 
bet pasirinko nuošalią vietą, kad 
išvengtų išlaidžių priėmimų.

Gyvendamas Clevelande ėmė
si krašto vadavimo darbo, bur
damas lietuvius bendron kovon 
su krašto priešais. Nelaimė iš
plėšė Jį iš mūsų tarpo ir savo 
užbrėžto tikslo nepasiekė, nors 
didžiausią viltį reiškė, jog kraš
tas vėl bus laisvas. A. Smetonos 
išreikštas didelis tikėjimas įpa- 
reigojąs mus,„kaip adv. A. La
pinskai pabrėžė, eiti vienybės 

1 keliu ir siekti tautos ir krašto 
išvadavimo iš pavergimo.

ra; Lietuvių Rezistencinė San
tarvė; Skautų ir Skaučių Drau
govės; L. S. "Ramovė” Detroito 
skyrius; Vilniečių Sąjunga De# 
troito skyrius; Amerikos Lietu
vių Balsas — Radio klubas; Tė
vynės Mylėtojų Draugija; Lie
tuvių Kultūros Klubas; Ameri
kos Lietuvių Inž.-Arch. Sąjun
gos Detroito skyrius.

Šios organizacijos buvo suda
riusios minėjimo Akademijos 
rengimo komitetą, kurio pirmi
ninku buvo Detroito Lietuvių 
Tautinės Sąjungos skyriaus val
dybos vicepirmininkas iriž. J. 
Gaižutis. Didelę, o gal didžiau
sią, organizacinio darbo naštą 
vilko „žinoma visuomeninininkė 
ponia M. Sims. Nemažai turėjo 
rūpesčio ir kiti rengimo komi
teto nariai, nekalbant jau apie 
pirmininko darbą. Jis ir akade
miją pravedė. Jei toks kultūrin
gas minėjimas įvyko, reikią dė
koti visam rengimo komitetui ir 
skaitlingiems detroitiečiams rė
mėjams, kurie savo aukomis su
darė progos išgirsti minėtus 
kalbėtojus .ir garsiąją meno at
stovę Anną Kaskas.

Aukotojų sąrašas bus paskelb
tas vėliau. A. M.

Kolegos gydytojai!

pažymėjo,,

iš mielosios 
Bačiūnas ją 
J. Bačiūnui 
ir žymioji

DIDŽIOJI MENININKĖ 
UŽBURIA AUDITORIJĄ

Anna Kaskas, buvusi Metro
politan operos žvaigždė, savo 
spindėjimu nukėlė minėjimo da
lyvius j brangią, o dabar pa
vergtą, Tėvynę, kurioj mūsų 
mielos motutės solistės buvo 
kviečiamos neverkti, kai ji su 
didžiausiu dvasios pakilimu pa
dainavo Neverk Motušėle (Nau
jalio), Kur bakūžė sąmanota 
(Šimkaus) ir Malda (Banaičio). 
Antroje dalyje menininkė išpil
dė dar tris lietuvių kompozitorių 
dainas — Mylėk (Gruodžio), 
Tulpės (Sarpaliaus) ir Patekėk 
aušrėlė (Kačanausko). Po dai
navimų pasipylė audros plojimų, 
kurie lydėjo ją visą laiką ir ku
riais minėjimo dalyviai dar ke
letą dainų išvyliojo 
Onutės, kaip ponas 
pavadino. Pagaliau, 
prašnekus iš salės
artistė prabilo, pasisakydama: 
"Kas gi per operos artistė bū
čiau, jei nepadainuočiau arijos”. 
Iš tikrųjų. Ji sudainavo ariją iš! 
operos Carmen. |

Menininkę lydėjo muzikas Ar- 
chie Black, kuris be to, dar pa
skambino du dalykus — Pasto
rale (Poutere) ir Seville (Alhe- 
niz).

Meninę dalį užbaigus, scenoje 
pasirodė J. Bačiūnas. Pasidžiau
gęs detroitiečių kultūringu pasi
rodymu ir vieningumu, paauko
jo prez. A. Smetonos biografijai 
ruošti $50, o solistė Anna Kas
kas $25.

Šią prezidento a. a. A. Smeto
nos minėjimo akademiją suren
gė šios tautinės minties organi
zacijos: Detroito Lietuvių Tau
tinės Sąjungos 4-tas skyrius; 
Lietuvių Susivienijimas Ameri
koje; Lietuvių Tautinė Sanda-

I 
lI.

Kaip ten bebūtų su tais' mo
tyvais, kodėl.BALFo direktoriai 
nutarė neremti Vasario 16 d. . 
gimnazijos rūmų pirkimo, ta
čiau dabar, daug .kam paaiškė- ' 
jus, BALFo direktoriai turėtų tą 1 
nutarimą pakeisti. Delsimas nu- ; 
tarimo nekeičiant tik parodytų, 
kad BALFo direktoriai dar turi 
kažkokių asmeniškų motyvų.

Teisingai ' lietuviška patarlė 
sako, kad nėra to blogo, kuris 
neišeitų į gerą. BALFo direkto
rių nutarimas taip paveikė vi
suomenę, padarė ją jautrią gim
nazijai rūmų pirkimo reikalui, - 
kaip jokia propaganda to nebūtų 
padariusi. Tačiau reikia, kad 
BALFas dabar tomis nuotaiko
mis pasinaudotų.

BALFas, būdama JAV lietu
vių įtakinga organizacija, galė
tų žymiai palengvinti lietuviš
kai visuomenei įšperkant gim
nazijos rūmus, surasdama aukų 
ir iš amerikoniškių organizaci
jų bei įstaigų, kaip kad Šveica
rijoj ar Švedijoj buvo surasta.

Jei BALFo direktoriai greitu 
laiku nenutars savo ankstyves
nio nutarimo pakeisti, manau, 
tektų imtis lietuvių kolonijose 
pavieniems asmenims pradėti 
vajų gimnazijos rūmams iš
pirkti, nelaukiant kol žmonių 
nuotaikos atvės ir gimnazija j 
sunkbmus pateks.

čia prisimenu, kada Vok. kr. 
valdyba prieš ketvertą metų iš
leido atsišaukimus į pasaulio 
lietuviškas organizacijas prašy
dama šelpti gimnaziją, prisiimti 
išlaikyti, gimnazijos klases. Jo
kia organizacija nereagavo. Po 
metų ar pusmečio išleido atsi
šaukimą,^ lietuvišką bendruo
menę, ragindama lietuvius sų-’čiais daviniais, viskas grynai 

dol.

KĄ BALFas DUODA 
GIMNAZIJAI

Kartais ima ir iškyla toks 
klausimas: ką Balfas duoda Va
sario 16 gimnazijai? Kokia iš 
jo nauda tai gimnazijai? O dar 
kaip ten su tais pinigais, ku
riuos gimnazijos rėmėjai ir kiti 
aukotojai siunčia per Balfą?...

Atsakymui paimsim vienus 
metus, 1953-čiuosius.

Per tuos metus Balfas gimna
zijai per/iuntė 18,876.26 dolerių, 
arba 87^643.62 DM, būtent:, 8,- 
929.62 DM daugiau, nekaip kad 
tie pinigai kiekvieno aukotojo 
būtų buvę siųsti tiesiai gimna
zijai pašto perlaidomis, pagal 
kurias paštas išmoka pastoviu 
4.17 DM kursu už dolerį.

Csase National Bank New 
Yorke, kur Balfas surenka ir lai
ko gimnazijai skirtus pinigus, 
per visus metus tėra paėmęs tik 
1.05 dol. pašto išlaidų už 29 per
vedimus pinigų iš USA- į Vokie
tiją ir daugiau — jokių kitų 
mokesčių.

Balfas gimnazijai pinigus taip 
dažnai siuntinėjo, kaip gimna
zija prašė (po du kartu per mė
nesį, o kartais ir kitaip).
* Apie siunčiamus pinigus gim
nazija visada gauna iš Bąlfo 
platų pranešimą su nurodymu, 
kas aukojo (adresas), kiek au
kojo ir kam (kuriam tikslui) 
aukojo. Tuos pranešimus gim
nazija ar kuri revizija visada 
gali sutikrinti su aukotojų laiš
kais ir kitais daviniais.

i Per visus 1953 metus Balfo 
■ išsiųstus gimnazijai dolerius su- 
•| tikrinus su gimnazijoje esan-

✓

r
De La Torre, Peru politikas, beveik šešis metus išbuvęs Ko-Tai

lumbijos pasiuntinybėj, po Amerikos valstybių konferencijos, ga
lėjo išvykti į Meksikž. Jis savo laiku norėjo nuversti savo krašto 

valdžią.

ZINAI?

Kaip žinome pernai metais 
mirė a. a. prof. Dr. med. K. Bui- 
nevičius, kuris ilgus metus pro
fesoriavo V. D. Universiteto me
dicinos fakultete. Jis yra pa
rašęs daug mokslinių darbų ir 
paskelbęs savo šlapimo gamybos 
teoriją. Savo moksliniais dar
bais jis yra garsinęs mūsų uni
versitetą mediciniškame pasau
lyje.

Jo žmona, profesoriui miru.% 
atsidūrė varge ir skurde. Tačiau, 
nežiūrint savo silpnos sveikatos 
ir skurdo, ji nori pastatyti ant 
jo kapo Insbruke, Austrijoj, 
nors ir labai kuklų paminklą. Ji 
tam tikslui lėšų absoliučiai ne
turi. Laišku ji kreipėsi į mane 
prašydama jo buvusius moki
nius ir kolegas paramos. Tikiuo
si, kad jo buvę mokiniai, kolegos 
ir lietuviai gydytojai savo auka 
šį reikalą parems.

i Aukas Chicagoj gyvenantieji 
I gydytojai prašom asmeniškai 
įteikti arba siųsti Dr. A. Alek
nai, 7305 So. Campbell Ave., 
Chicago 29, III.

Clevelande gyvenantieji gy
dytojai — Dr. M. Vaitėnui, 1346 
E. 66th St., Cleveland 3, Ohio.

Rytinėse valstybėse gyvenan
tieji gydytojai — Prof. Dr. med. 
V. Kanaukai, 84-24, 85th Ave., 
Woodhaven, N. Y. arba Dr. Br. 
Radzivanui, 503 Euclid Ave., 
Brooklyn 8, N. Y. Visi kiti pra
šom siųsti aukas šiuo adresu: 
Dr. J. Meškauskas, 130 So. lOth 
St.,4 Cambridge, Ohio.

Taip- pat būtų labai gera jei 
kas galėtų 'karts nuo karto su
šelpti ir ponią Buinevičienę, ku
rios adresas yra šis: Frau V.

daryti būrelius atskiriems-gim
nazijos blokiniams išlaikyti. Lie
tuviai reagavo. Jie pradėjo or
ganizuoti^ į tokius būrelius ir 
jų šiandieną yra daugiau negu 
gimnazijoj mokinių. Jie gimna
zijos mokinius išlaiko.

Todėl,r jei BALFas savo nu
tarimo pepakeis, reikia tik pra
dėti veikti atskiriems asme
nims ir-aukos plauks, nes rei
kalas aiškus, d žmonių nuotai
kos tam reikalui labai palankios. 
Gal atsirastų kas prieitų ir prie 
amerikoniškų, organizacijų gim
nazijai aukų gauti. Gal atsiras
tų, pagaliau, ir kokia kita or
ganizacija, kurį tą reikalą pasi
imtų tvarkyti.

Reikią tik džiaugtis, kad yra 
pasauly. kampelis, kur lietuvių 
vaikai gali lietuviškas mokyk
las lankyti, išlikti tautiniai są
moningi, Ir dar labiau džiugu, 
kad yra ir asmenų, kurie be pi
nigų turi energijos ir drąsos to
kias įstaigas organizuoti. Reikia 
tik tokias pastangas paremti.

L. Tomas

gim

sutinka — visi '18,876.26 
gauti.

Pašalpų per 1953 metus 
nažija iš Balfo yra gavusi:

84 kartonus taukų — 2,815 
svarų; 50 kartonų cukraus — 
3.000 svarų; 30 kartonų sviesto 
— 1.950 svarų; 14 statinių pie
no .milt. — 3.500 svarų; 24 mai
šai padėv. drabuž. — 2.400 sva
rų ; 5 maišai padėv. avalynės — 
500 svarų.

Maisto produktai gimnazijos 
ūkio komisijos įkainoti 11.793,00 
DM.

Praėjusiais metais Amerikos 
bankuose pavogta šeši ir pusė 
miliono dolerių. Vagių tarpe yra 
keturi bankų prezidentai.

*

1910 metais iš kiekvieno tūks
tančio dolerių įmokėtų mokesčių 
JAV išleisdavo 17 dolerių mo
kesčių rinkimo įstaigoms išlai
kyti. 1941 metais- išlaidos krito 
iki 9 dolerių, ir šiandie iki 3 
dolerių nuo kiekvieno įmokėto 
tūkstančio.

Tūlas Londono dienraštis pa
skelbė savo skaitytojoms anke
tą: su kuo Tamstai geriausiai 
patiktų pasivaikščioti ? Dau
giausia balsų gavo karalienės 
vyras, Edinburgo hercogas. An
tra vieta teko anglui aktoriui D. 
Bogard. Nemaža balsų surinko 
ir Egipto exkaralius Farukas.

Jungtinių tautų rūmus kas
nakt valo 335 moterys, ši armi
ja 39 augštų rūmuose turi išva
lyti apie 200.000 kvadratinių 
metrų grindų, apie 11 kilometrų
kilimų ir 5400 langų. Be to, kas-' 
nakt sterilizuojama 500 grafinų 
ir 1500 stiklinių, kad įsikarščia
vę delegatai 
gerti.

• ■ t..

labai populiarų patarnavimo bū
dą. kiekvienas pirkėjas, tuoj 
pat įėjęs j knygyną, pasiima 
nuo stalo mažą raudoną arba 
mėlyną vėliavėlę ir ją įsisega į 
atlapą. Raudonoji vėliavėlė reiš
kia, kad ją įsisegęs- asmuo nori 
pirkti tam tikrą knygą ir sku
biai reikalingas pardavėjos pa
slaugų. Gi mėlynoji spalva sako, 
kad pirkėjas pats nežino, ką jis 
nori pirkti, nori pirma apsidai
ryti, prašo palikti jį ramybėje, 
iki jis su pasirinktą knyga pats 
kreipsis į pardavėją.

*

JAV vietovardis Cuba pasi
kartoją 13 kartų, Aliaska — 4 
kartu#*’ Svveden, .’ Germany ir 
Brazil — po 3 kartus, be to, 
Amerikoje yra dvi Anglijos, dvi 
Rusijos ir po vieną Šveicariją, 
Kiniją ir Indiją.

■- '• '

Utaho Valstybė yra vieninte
lė, kuri leidžią nusmerktiesiems 
pasirinkti mirties būdą —1 kar
tuvės ar sušaudymas.

*

Vieno dolerio banknoto am
žiaus vidurkis yra keturi mėne
siai. Po to jis išimamas iŠ apy
vartos ir jo vieton paleidžiamas 
naujas banknotas. Penkinė "iš
gyvena” nuo trijų iki penkių 
metų.

turėtų iš ko atsi-

*

Devyniems nusikaltimo me
tu . nušautiems plėšikams tenka 
vienas tarnybos metu nušautas 
policininkas. Vr.

Už pinigų, maisto produktų 
ir kitų daiktų persiuntimą bei 
patvarkymus Baltas nėra pa
ėmęs jokio atlyginimo.

Vasario 16 Gimnazijos 
Direktorius

A. Giedraitis,

Teodoras 
jauniausias 
tas

Buinevkįius, Insbruck, Austria, 
Errh. Eugenstrasse 17.’

Už aukas a. a. prof. K. Buine- 
vičiaus paminklui ant jo kapo 
pastatyti širdingai iš anksto dė
koju. .

Prof. dr. J. Meškauskas

DAR VIENAS 
SUSPENDUOTAS
The New York Times prane

ša, kad fizikas J. Robert Oppęn- 
heimer, kuris vadovavo gami
nant pirmąją atominę 
saugumo sumetimais 
duotas. .

Išgirdus tokią žinią
nenustembi, kad sovietams iš
gauti JAV didžiąsias paslaptis 
nesą didelių sunkumų.

bombą, 
suspen-

nė kiek

Rooseveltas buvo 
Amerikos preziden- 

42 m. amžiaus.
♦

Tūla teksasietė ėmė ir parei
kalavo teisme skyrybų. Pagrin
das: vyro neištikimybė. 30 me
tų ji laukusi, kad vyras mes sa
vo meilužę, tačiau iki šiol nesu
laukusi ir daugiau laukti nebe
norinti ...

' *

Tūlas chicagietis, 88 m. am
žiaus senelis, pasiilgo savo se
sers ir prašė policijos padėti jam 
seserį surasti, 
savo seserį 
tais...

Paskutinį sykį 
matęs 1881 me-

Schultz, The Florisf
8021 Superior Avenue

RAndolph1-3400

Medical Library 
esanti didžiausia

Į)idžiąi gerbiamus ir mylimus savo Globėjus- If 
sponserius, ‘. -f

PONĄ JUOZĄ J. BACHUNĄ IR |
PONIĄ BACHUNIENĘ, ■ |

su nuoširdžiausiais linkėjimais ir dėkingumu svei- ? 
kinu pavasario saulėtu Velykų Švenčių proga!

BalysGirčys
11I

Mes turime didžiausį pasirinkimą įvairiausių gėlių ir

dekorftty vinių augalu. Jūs džiaugsitės . gražiais korsažais, c * .. * •; •

■ geriausįus Velykų sveikinimus^ ir linkėjimus

Visiems, mūsų' maloniems. klijentams mes siunčiame ■

US Army 
VVashingtone 
pasaulyje medicinos biblioteka.

*

Albanijoje ir Bulgarijoje 
"Amerikos Balso” transliacijų 
tiems kraštams metu išjungia
ma elektra ir tokiu.būdu truk
doma klausytis.

■ *

Specialistai susekė, kad ge
riausiai auga daržovės tada, kai 
jos laistomos kas šešios, dienos 
po pusę inčo (apie 1,25 cm.) 
vandens. ■ ,

;.''

Dizeliniai garvežiai ■ su vienu 
galiom; skysto kuro 1 toną kro
vinio nuveža 500 mylių. ‘

Įvairūs vabalai kasmet .JAV 
sunaikina tiek kviečių, kad jų 
užtektų- ištisiems metams 16-ai 
ntilionų-žmonių. ’•

Stokholmo knygynai įsivedė

Literatūros metraštis
Knygų leidykla Gabija spau

dos grąžinimo penkiasdešimtme
čiui ir tremties dešimtmečiui 
atžymėti šių metų antroje pu- ’ 
sėje nutarė išleisti literatūros 
metraštį. Tai bus didelė penkių 
šimtų puslapių iliustruota ir 
meniškai atspausta knyga.

, Tokios knygos išleidimas 
šiandien kaip tik yra prasmin
gas, nes tėvynėje gyvas ir lais
vas lietuviškas žodis yra daug 
kiečiau ir plačiau užgintas nei 
carų laikais. Dar daugiau: gele
žinė uždanga yra taip sandari, 
kad už Lietuvos ribų spausdina
mas lietuviškas žodis krašto pa
siekti negali. Stalino-Malenkovo 
žandarai uolesni ir ištikimesni 
už cariškius, ir didvyriškas 
knygnešio žygis yra visai ne
įmanomas.

Norėtume, kad šis metraštis 
būtų tremtinių rašytojų garbės 
knyga. Norėtume, kad tai būtų 
kovojančio dr nepasiduodančio 
lietuvio atsparos dokumentas. 
Norėtume, kad- ji sutvirtintų 
lietuvį tikėjime ir viltyje. Dėl 
to prašome gerbiamuosius rašy
tojus į šį reikalą visu rimtumu 
pažiūrėti, kad knyga būtų pilnas 
ir tikras laisvo ir kovojančio 
lietuviškojo žodžio vaizdas.

Būtų gera, kad medžiaga re
daktorius-pasiektų kaip galima 
greičiau,y^mfeiki š. m. gegužės 
15 dienos. Medžiagą (poeziją, 
literat? kritikoa itraipsnlus, dra
mą) siųskite 'k- Aisčiui, 123 
Milford Street.'Brooklyn 8, N. 
Y„ o beletristiką — Stp. Zobars- 
kui, 85 — 42 -91 Street, Wood- 
haveii 21,. N. Y.

15. dienos;'# 1



rekmenys).

vado-

Australijoj lėktuvo 
vietos Darvin buvo 
Ją lydėję trys en- 

turėjo Evdokiją.pa-

NEPASISEKfi 
ENKAVEDISTAMS į .

nu- 
kad

B Vasario mėn. pradžioje 
skambėjo’sensacinga žinia, 
Rusijos misijos Japonijoje narys 
A. Rostovorov pabėgo iš savo 
pareigų ir paprašė Amerikos po
litinio pabėgėlio teisių. Jo pa
bėgimu labai jaudinosi Rusija, 
siuntė protesto notas neva dėl 
jo pagrobimo. Ir kaip nesijau
dinti, jei 'jo- rankose buvo visi 
šnipinėjimo planai ir patys šni
pai.

Dabar štai ir Australijoje 
esantis Rusijos diplomatas Vlu- 
dimir Petrov, kurio rankose taip 
pat buvo šnipinėjimo planai, pa
bėgo ir Australijos paprašė po
litinio pabėgėlio teisių. Ir šį kar
tą rusai elgėsi panašiai. Pa
skelbė, kad jis pagrobtas, vėliau 
iš pasiuntinybės siuntė ten pasi
likusios žmonos Evdokijos Pet
rovus vyrui apkaltinimus, kol 
pagaliau neprabilo ir pati Ev- 
dokija.

Jai prabilti susidarė nepapras
ta proga. Pasiuntinybės enka
vedistai turėjo ją jėga gabenti 
į Maskvą. Reikėjo nuvežti į 
aerodromą ir įsodinti į. lėktuvą. 
Tą įvykį stebėti jau buvo pasi
ruošę spaudos korespondentai ir 
fotografai. Taip.pal atsirado ir 
gelbėtojai, bet-ji buvo į lėktuvą 
įstumta.

Ir štai, ta vargšė moteriškė, 
jėga gabenama į Maskvą, ver
žėsi iš enkavedistų nagų ir įjtiu- 
kėsi pagalbos. Susidarė tokios 
scenos, kurios Lietuvoje buvo 
matomos didžiųjų trėmimų me
tų — 1941 metų birželyje. Bet 
Evdokija Petrovą buvo laimin
gesnė. Atsirado pagalba, ir ji iš 
paskutinės 
sustojimo 
išlaisvinta, 
kavedistai 
leisti;

Rusai jau spėjo Australiją 
apkaltinti žmonių grobimu, dip
lomatinių teisių pažeidimu. Pa
ti Evdokija Petrovą, išleista iš 
enkavedistų nagų pareiškė, kad 
ji nenori į Rusiją grįžti, kur jos 
laukia kartuvės. Ji pareiškė no
rą tuoj susitikti su pabėgusiu 
savo vyru.

Rusijos ambasadorius ' Niko- tai "kada jos negaudavo iš kurio 
lai Generalov dėl šios istorijos nOrs mūsų tautiečio, 
užsienio reikalų ministeriui pa-] "Tik pagalvokite apie Šiaulius, 
reiškė protestą. Dėl šio įvykio — rašo laikraštis, — ten buvo 
posėdžiavo ir Australijos minis-'4.000 vyrų — ir kiekvienas iš jų 
terių kabinetas. Bet rusai kol gaudavo beveik kasdien duonos, 
kas nieko nelaimėjo — Petrovai1 
liko Australijoj.

Vladimir Petrov buvo rusų 
ambasadoj tretysis sekretorius. 
Bet jo rankose buvo šnipinėji
mo ir komunistinio teroro pla
nai visai Australijai. Tat rusams 
jaudintis ir protestuoti tikrai 
verta... ,

Nutarta, kad jau ir pabėgėliai 
galės kandidatuoti j europines 
stipendijas, šiuo reikalu buvo 
ilgai ginčytasi, bet jis galiausiai 
buvo teigiamai išspręstas. Šu
mano plano Europa, pabrėždama 
tą faktą, stipendijoms papildo
mai paskyrė dar 600.000 pran
cūzų frankų. Tuo būdu stipen
dijų. fondas turi 5,6 niil. frankų. 
Ministerių Komitetas pasjsakė 
už išdavimą Europos kultūrinių 
pasų ir pabėgėliams, gyvenan
tiems Europos kraštuose. Tuo 
būdu pabėgėliai kultūrinėje sri
tyje sulyginami su vietiniais gy
ventojais.

Europos Taryba numato pasi
rašyti net 3 konvencijas, kurio
mis bus daugiau apibendrina
mas socialinis gyvenimas bei so
cialinė globa -Europoje. Nutarta 
stengtis sulyginti darbo valan
das ir atlyginimus visuose euro
piniuose kraštuose. Jieškoma 
taip pat kelių apibendrinti šei
mą liečiančiai įstatymo leidybai. 
Nutarta sudaryti tarptautinę 
komisiją šeimos, padėties pro
blemoms svarstyti.

Patariamojo Europos Susirin
kimo sesija prasidės gegužės 20 
d. Joje numatyta- svarstyti visa 
eilė aktualių klausimų. Mūsų 
reikalai gali būti paliesti studi
juojant sienų perėjimo klausimą 
ii* gal šiek tiek svarstant Euro
pos Tarybos pažiūras į paskuti
nius politinius įvykius, ypač 
stengiantis sunormalinti preky
binius santykius su Rytais. Eu
ropos Tarybos posėdžiams ir jos 
veiklą taip pat seka mūsų veiks
nių atstovas.

UŽSPRINGTŲ 
GERKLĖJE KĄSNIS...

Augsburge, Vokietijoje, lei
džiamas ”Mann in der Zeit’” Nr. 
4,'1954 įsidėjo buv. vokiečių ka
ro belaisvio Willio Guttingo pa
sakojimus, kaip jis su savo drau
gais praleido 1948 m. Velykas 
karo belaisvių stovykloje Pane
vėžy.

Pasirodo, jiems pavykdavo 
gauti ne tik duonos, bet taip pat 
kiaušinių, lašinių ir būtiniausių 
reikmenų. Ir kaip jie džiaugėsi, 
kai "organizatoriai” kiekvienam 
parnešė Velykoms po 2 kiauši
nius, gabaliuką lašinių, 3 svo
gūnus, po gabalą duonos. Taip 
jie išbuvę .krašte 3 metus, re-

IŠ EUROPOS 
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rūmo kibirkštėlės! Nė mažų ma
žų mažiausios!”

Ten buvusieji karo belaisviai 
sutarė, kada nors grįžę namo,- 
kiekvienam apie tai papasakoti, 
kad tai žinotų visi. Guttingo 
draugai dar pridūrė: jei kas to 
nepadarys, tai tam, kai sės prie 
pilno dubens, turės gerklėj su
stoti kąsnis. Visi su tuo sutiko. 
O W. Guttingas, galvodamas, 
kad su vienu kalbėjimu nedaug 
ką peši, nutarė apie tai parašyti 
spaudoj. Ir taip, padarė.
t

VILTIES 
DRAUGIJOS 

SUSIRINKIMAS
Praėjusią savaitę paskelbėme 

Vilties Draugijos valdybos pra
nešimą, kuriame skelbiamas Vil
ties Draugijos susirinkimas. Jis 
įvyksta gegužės mėn. 22 d. Vil
ties namuose, Clevelande. Pra
džia 11 vai.

Šią savaitę bus baigta siunti
nėti visiems Vilties Draugijos 
nariams asmeniški pakvietimai 
ir negalintiems į susirinkimą 
atvykti reikalingi įgaliojimai. 
Per dviejų metų laikotarpį yra 
daugelio narių, ypač naujakurių, 
pasikeitę adresai. Dalį jų esame 
laiku ištaisę, bet bus ir tokių^ 
kurių laiškai gal laiku ir nepa
sieks. Visus tokius iš anksto 
atsiprašome ir kviečiame vado
vautis Dirvoje Nr. 15 paskelbtu 
pranešimu.

Vilties Draugijos nariai išsi
sklaidę beveik po visą pasaulį. 
Daugiausia narių yra Ameriko
je, bet jų yra Australijoje, Pie
tų Amerikos valstybėse, Kana
doje ir kitur. Aišku, kad jie į 
susirinkimą negalės atvykti. Bet 
jie savo visus pageidavimus 
kviečiami išdėstyti laiškais, kad 
ir jų balsas būtų išklausytas. 
Negalės dalis narių ir iš JAV, 
ypač toliau gyvenančių nuo Cle- 
velando, aktyviai susirinkime 
dalyvauti. Bet iš didesnių vieto
vių bent po vieną narį gali at
vykti ir tenykščius klausimus 
susirinkime iškelti.

Ir tai per ištisus trejus metus! 
Be to, iš tautos, kuri pati buvo 
įstumta j skurdą”! Rašytojas 
toliau prideda: "Ir jei kas nori 
iš mūsų tai užmiršti, tas netu
rėtų savy nė mažiausios pado-

PAVERGTOJE 
TĖVYNĖJE

Panevėžio kraštotyros muzie
jus atidarė liaudies meno paro
dą. Didelę parodos dalį užima 
rankšluosčiai, staltiesės, paklo
dės, užuolaidos. Tačiau pabrė
žiama, kad "liaudies ornamen
tų formos praturtintos 
naujais socialistinio gyvenimo 
motyvais”. "Praturtino” lietu
viškus ornamentus štai kokios 
"lietuvaitės”.ir kuo: Kuznecova 
išsiuvinėjo Kremlių ir Mauzolie
jų, Jegorova —■ Gorkio portretą; 
o tūlės Petras Laskauskas iš 
medžio išraižė I’Taikos balandį” 
ir "Taika — žmonijos palai- 
ma ... ..........

Skulptoriai ir dailininkai "tau
tinę formą” naudoja tokioms te
moms: Pundzius ir Vaivada pa
gamino Leniną drauge su Stali
nu; Stočkus pagamino 5 metrų 
augščio ir 2 metrų pločio vitra
žą — generolą Cerniakovskį, 
Vilniaus "išvaduotoją” su Vil
niaus "vadavimo” scena; Kru- 
kaitė ir Gabrėnaitė gamina vit
ražą, kuriame bus pavaizduota 
Marytė Melnikaitė ir V. Kapsu- 
kas-Mickevičius; o Kauno kera
mikai baigia spalvuotą barelje
fą, kuriame bus „ vaizduojama 
miesto ir kaimo draugystė, šešių 
lietuvių dailininkų paveikslai, 
keli keramikos bareljefai, ir au
dinių stendams bei,užuolaidoms 
išsiųsta Maskvai papuošti.

i

Vilniuje (žvėrynu-Birutės g. 
22) veikianti kino* fiMių'studija 
rengia naują filmą, kiirios rei
kalams skelbiasi perkanti iš gy
ventojų tokias "papuošimo me
džiagas” : katalikiškus kryžius, 
rožančius, medaljonus, kaspinus, 
šabus, sagas, sidabrinius ir auk
sinius siūlus, blizgučius, mezgi
nius, auksu siuvinėtus aksomus, 
metalines ir stiklines apsiuvų 
sagas, įvairias lazdas ir kt.

(Atrodo, kad į perkamų daly
kų kategoriją galį įeiti bažnyti
niai drabužiai bei kiti liturgi- 
nai

Vilties Draugija įkurta tau
tinei spaudai leisti ir stiprinti. 
Pirmieji dveji metai, savaime 
suprantąma, nieko negalėjo nau
jesnio atnešti, nes reikėjo pa
čios organizacijos pagrindus su
daryti. Tokie pagrindai jau yra: 
perimta leisti Dirva, įgytas ir 
įrengtas savas namas, į jį per
kelta spaustuvė ir redakcija. 
Dabar turi ateitį antras darbo 
periodas — sudaryti visas ga
limybes, .kad mes galėtume gi
liau ir plačiau vagą varyti. O 
kaip tą atlikti ir turi pasisakyti 
Vilties Draugijos susirinkimas.

PRAŠOSI I 
GIMNAZIJĄ

Vasario 16 gimnazijos 
vybė gauna iš Europos ir net
užjūrio kraštų lietuvių užklau
simus ir prašymus priimti jų 
vaikus mokytis į Vasario' 16 
gimnaziją. Vienas toks prašy
mas gautas ir iš Venecuelos, kur 
tėvai norėtų leisti į gimnaziją 
savo 12 metų dukrą. Prašoma 
priimti vaikus į gimnaziją ne 
iš vargo, bet iš noro duoti jiems 
lietuvišką auklėjimą. Kelionės

Detroito arsenalo inžinieriai išrado mašiną, kuri lengvai važiuos per pelkes ar 17 pėdų sniegą. 
Pavadinta Rellitron. Ji turi nylono maišus vietoj ratų. Maišai spaudžiasi prie grandinėmis varo

mų volų. Kai volai juda, jie suka maišus ir mašina važiuoja.

(Mūsų bendradarbio Šveicarijoje)
Ten, kur Lemano ežeras su

siaurėja ir iš jo vėl išteka Ro
nos upė, ten abiem upės ir ežero 
krantais yra išsistatęs Ženevos 
miestas., Europos matu matuo
jant Ženeva yra gana stambus 
miestas, jame priskaitoma apie 
150.000 gyventojų. Bet jis yra 
taip organiškai įaugęs j apylin
kės gamtą, jog didmiestiškumas 
tesijaučia keliose svarbiausiose 
gatvėse, o visa kita yra arba 
siaurų gatvelių senamiestis, ar
ba didžiuliai žalumynu plotai.

Ženeva ne be pagrindo gali 
didžiuotis savo dailiais, stropiai 
prižiūrimais parkais. Jie kadai
se priklausė miesto patricijams, 
bet metams bėgant jie vienas 
po kito atiteko miestui, tad visu 
ežero pakraščiu nusitiesė tary
tum vienas ištisas parkas, ku- 
riame..p.uga šimtamąčiąi, dainai 
egzotiniai medžiai, o po jais mir
guliuoja prašmatnūs gėlynai. 
Tat, nežiūrint didmiestiškumo, 
Ženeva pasiliko vasarojimo vie
tovė, kurią lanko tūkstančiai 
prašalaičių. Ežero pakrantėmis 
stūkso didžiuliai viešbučių pa
statai.

Ant neaugėtos kalvos pasta
tyta šv. Pauliaus katedra. Kai 
atsirado reformacija, į Ženevą 
iš Prancūzijos atvyko Kalvinas 
(Jean Calvin), padėjęs pagrindą 
jo vardu vadinamai bažnyčiai, 
šioje katedroje griežtų morali
nių savybių reformatorius skel
bė savo mokslą, pagal kurį jis 
norėjo tvarkyti taip pat ano me
to Ženevos respublikos viešąjį 
gyvenimą. Savotiškas kalviniš-

ir išlaikymo išlaidas tėvai ima
si-padengti.
• Gimnazijos vadovybė principe 
pritardama tokiam tėvų norui, 
tuo tarpu susilaiko nuo konkre
čių sprendimų, kol bus išsiaiš
kinta tokių svetimųjų kraštų 
vaikų socialinė padėtis belan
kant Vokietijoje mokslo įstaigą.

B-

VISAM PASAULY

Per paskiausias Europos Ta
rybos konferencijas buvo priim
ta visa eilė reikšmingesnių nu
tarimų. Taryba yra paskyrusi 
spec. atstovą pabėgėlių ir Eu
ropos gyventojų pertekliui stu
dijuoti. Nuolat didėjant pabėgę-' 
lių skaičiui, Taryba rado reika
linga įsteigti atitinkamą insti-j- 
tučiją, kurios vyr.- orgąnįzato-. 
rium ir vadovu pakviestas buv.^ 
prancūzų sveikatos ir apgyveh- 
dinimo ‘min. Pierre Schneiter.1 
Jis yrą pasiryžęs aplankyti visų 
europinių kraštų sostines ir emi
gracinius kraštus’. Ženevoje jis 
matėsi ir tarėsi su atitinkamais _____—■ . ■ • • • * v v : rr: — • •
pabėgėlių .problemomis besirū- Korėjos karo didvyris gen. William F. Dean, dalina ledus Korėjos 
pinančių -organizacijų pareigu-; vaikams, Tie vaikai, chorą dąlyviai, keliauja-su koncertais po

Ameriką’ šalpos organizacijoms renkant Korėjai aukas.nais.

• Sovietų karo laivyno daliniai, vokiečių spaudos žiniomis, 
šiemet pirmą kartą žiemojo naujuose Piluvos įtvirtinimų bunke
riuose. Uoste gali stovėti ir kreiseriai, tačiau sovietai Piluvą pir
moj eilėj nori panaudoti povandeniniams laivams.

• Egipte, kaip ir buvo laukiama, gen. Nagabuib pasitraukė 
iš min. pirmininko pareigų, palikdamas nereikšmingose preziden
to pareigose. Min. pirmininko, pareigas pasiėmė tikrasis pervers
mo organizatorius pulk. Nasser.

• Suesso kanalo rajone egiptiečiai vėl kruvinai susirėmė 
su anglais ir iššaukė eilę naujų neramumų.

• Prancūzų Indokinijoje kovos dar vis tebesitęsia prie Dien
Bien Phu. Komunistams pasisekė įsiveršti į aerodromą ir prieiti 
prie tvirtovės centro. Prancūzų padėtis kritiška.’Visa viltis tai 
pagausėjusi amerikiečių lėktuvų, pagalba, aprūpinanti įgula iš 
oro. Bet tvirtovė gali kristi kiekvienu metu, nes gynyba, parali- 
žuota. ‘

• Formozos salos vandenyse pradėti Amerikos karo laivy
no manevrai. Juose-dalyvauja ir Tautinės Kinijos laivyno daliniai.

. • Nazareto mieste, Izraelyje, savivaldybiniuose. rinkimuo
se iš 15 atstovų koihunistai laimėjo 6 vietas. Tas skaičius rodo 
komunistinę jėgą tame šventajam mieste.' ‘ ' .

Valstybės sekretorius Dulles, grįžęs iš Londono.ir Pa
ryžiaus, tuoj po Velykų padarė praenširhą, prezidentui,Eisenho- 
weriui. Po pranešimo tubj ,grįžo į VVashingtoną. .Reikia skubiai 
ruoštis NATO posėdžiams: Paryžiuje ir Ženevos konferencijai.

kas puritanizmas pastebimas 
dar ir šių dienų ženeviečio pa
pročiuose. Pašaliniam žmogui 
įeiti j Ženevos patricijaus tarpą 
nėra lengva, o kai po pirmojo 
pasaulinio karo ėmė kurtis Tam 
tų Sąjunga, atsirado grupė au
tochtonų, kurie priešinosi tai 
institucijai, nes, girdi, sveti
mųjų antplūdis sugriausiąs Že
nevos gyventojų dorovinius pa
grindus ...

Ženeva vadinama reformaci
jos Roma. Kalvinas čia įkūrė 
universitetą, kurio pastatai pri
siglaudė miesto centre esančia
me parke. Viename parko kam
pe pastatyta ’ kelių dešimčių 
metrų ilgumo mūrinė siena, ku
rioje pavaizduota visa reforma
cijos istorija, čia taip pat stovi 
visų didžiųjų reformacijos tėvų 
statulos su Jonu Kalvinu prie
šakyje. šis reformacijos pa
minklas priklauso prie Ženevos 
įžymybių, kurios neaplenks joks 
miesto gyventojas.

• Netoliese prasideda Naujoji 
Aikštė, aplink kurią yra susi- 
spietęs miesto intelektualinio 
gyvenimo centras, čia pastaty
tas teatras, meno gelerija, o taip 
pat vad. Elektoraliniai Rūmai. 
Ant jų fasado, kurie dažnai pa-, 
vedami įvairiems tarptautiniams 
kongresams, iškaldintas prancū
zų kalba užrašas: "Jean Jaeųues, 
aime ton pays” (Jonai Žakai, 
mylėk savo. šalį!). Tai žodžiai, 
pasakyti tėvo garsiajam žene- 
vieciui Jean Jaeųues Rousseau. 
Šis gana palaidos moralės sava
mokslis, savo paties naujagi
mius vaikus išmetęs į Paryžiaus 
gatvę, o pats rašęs knygas apie 
jaunuomenės auklėjimą, — sa-| 
vamokslis, laimėjęs mokslo aka-Į 
demijų premijas, jis yra auto
rius veikalo apie "socialinį kon
traktą”.. To veikalo idėjos sa
vaime neišlaiko jokios moksli
nės kritikos, liet nedaug paskelb
ta knygų, kurios būtų turėju
sios žmonijos istorijai tokią le
miamą įtaką, kaip Rousseau te
orijos. Jo mintimis vadovavosi 
Didžiosios Prancūzų Revoliuci
jos autoriai, o šių laikų demo
kratija su visomis teigiamomis 
ir neigiamomis savybėmis žy
mia dalimi yra ano ženeviečio 
idėjų padaras.

• Kur Ronos upė išteka iš Že
nevos ežero, palikta nedidukė 
sala, kuriai duotas Jean Jaeųues 
Rousseau salos vardas ir kur 
.stūkso jo paminklas. Greičiau
sia, Ženeva norėjo.pareikšti pa
dėką savo garsiajam sūnui, ku
ris’ dar ir kitų požiūriu nusipel
nė savo pagrindą moderniajam 
turizmui, kuris 'Šveicarijos , gy
veninį vaidina pirmaeilį vaid
menį.' Rousseau pasįcąntinti jo 
vienlaikiai atidengė helyetų žė-

. mūs grožį. „
i Ženevos vardą dar pereito ani- 
, žiaus antrojoje pusėje išgarsino 
viena. tarptautinė institucija,

■ būtent, Tarptautinis Raudona
sis Kryžius. Šios įstaigos užda
vinys pirmoje eilėje yra pąleng-

vinti žmonijos likimą karo me
tu. Inter.armas Caritas — tarp 
ginklų mielaširdystė. Raudona
sis Kryžius simbolizuoja žmo
niškumą ir mielaširdystę. Kai 
po pirmojo pasaulinio karo kilo 
klausimas įsteigti organizaciją, 
kuri tvarkytų tarptautinius san
tykius teisės pagrindais ir tuo 
pašalintų naujo karo pavojų, be 
didelių nuomonių Skirtumų Tau
tų Sąjungos., būstinė buvo pa
rinkta Ženevoje. Būdama Euro
pos viduryje, lengvai pasiekia
ma, Ženeva Tautų Sąjungos kū
rėjus, be abejojimo, palankiai- 
nuteikė ir savo gamtos grožiiiį 
ir ištaigingais, visus patogumus 
teikiančiais viešbučiais, paga
liau, ir savo pagarsėjusia virtu
ve. Tautų Sąjunga, tiesa, pasi
rodė bejėgė išvengti naujo karo, 
bet tarp abiejų pasaulinių karų 
Ženeva buvd virtusi savo rūšies 
pasaulio sostine.

Su Ženeva yra glaudžiai susi
jęs ir Lietuvos Respublikos liki
mas. Per ištisą dešimtmetį Vil
niaus klausimas nenuėjo nuo 
Tautų Sąjungos darbų tvarkos, 
o vėliau prisidėjo dar ir Klaipė
dos problema. Visi Lietuvos už
sienių reikalų ministeriai yra 
ištisomis savaitėmis gyvenę že- 

Inevoje, šioje tarptautinėje are
noje gindami Lietuvos reikalus. 
Nėra tokio Lietuvos politikoje 
pasižymėjušio .vyro, kuris vie
nokiu ar kitokiu reikalu nebūtų 
aplankęs Ženevos. Vilniaus ir 
Klaipėdos by.los nepaprastai iš
garsino Lietuvos vardą Ženevo
je, o iš ten jos vardas plito po 
visą pasaulį. Dviem atvejais tų 
problemų sukelti klausimai bu- 

i vo perkelti į Tarptautinius Tei
singumo Rūmus Haagoje ir’abu 
kartus augščiauąias pasaulio 
teismas pripažino Lietuvos vy
riausybių elgesį buvus teisėtą.

Savotišku būdu Ženevoje buvo 
ypatingai pagarsėjęs vienu me
tu buvęs Lietuvos ministeris 
pirmininkas ir užsienių reikalų 
ministeris prof. Voldemaras. Kai 
kada didžiųjų valstybių politi
kos vairuotojai jo nemėgo, bet 
jis iš Tautų Sąjungos tribūnos 
narsiai gynė Lietuvos reikalus. 
Ženevoje yra "Bavaria” vardo 
restoranas-alūdė, kuri Tautų 
Sąjungos laikais buvo nepapras
tai išgarsėjusi, šiaip jos patal
pos nieku ypatingu nepasižymi,- 
bet. jos savininkas turėjo lai
mingą mintį papuošti savo res
torano sienas dviejų ano laiko 
žinomų vengrų karikatūristų 
pieštais paveikslais. Valstybių 
delegatai, atvažiavę į Tautų Są
jungos posėdžius, būdavo anų 
karikatūristų nušaržuojami .ir 
buvo laikoma didele garbe, jeigu 
karikatūros patekdavo į "Būva-1 
ria” restoranų rinkinį. Tėkš de-- 
legatas, jau virsdavo "garseny
bė". Prof. Voldemaras'buvo vie- 
nintėlis “delegatas, kuris pavaiz
duotas net trijose • karikatūro- 
s'e ... •

Daugiau' kaip dešimtį metų“ 
Tautų Sąjunga' posėdžiavo

( Perkelta į 8-cią pueL )
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• Lietuvių Tautinių Korp. Sam- duoti 150. Automobilio pirkimas 
būrio Chicagoje naująją valdy- 
bąjsudaro: pirmininkas — Alėk-

. sandras Siliūnas, vicepirminin
kas— Vytautas Aleksandrūnaš, 
sekretorius —Juozas Andrašiū- 
nas, iždininkas — Elzė Stanku- 

•vienč ir valdybos narys kultū
ros reikalams — Tadas Palionis. 
Valdyba pasiekiama šiuo adre
su: A. SILIŪNAS, 7250 So. 
Washtenaw Avė., Chicago 29, III. 
Telef.: HEmlock 4-2891.

toks įvykis, kad dalies pirkėjų 
riėt pavardės skelbiamos, šiuo 
atveju tos garbės susilaukė Kau
no "Techninės Pagalbos” nor
muotojas Tunikas, žemės ūkio 
ministerijos inspektorius Stro- 
genis, Vilniaus žemės ūkio me
chanizacijos technikumo tar
nautoja Kažemėkaitė.

T-NĖS S-GOS SKYRIUS . 
nutarė, remti ir'toliau Vasario 
16 d. gimnazijos vieną mokinį 
Vokietijoje.

S-GOS GEGUŽINĖ 
BIRŽELIO 27 D.

Tautinės S-gos ■ Bostono sky
rius savo tradicinę gegužinę 
rengia birželio mėn. 27 d. Rožė- 
no ūky, prie Nippeniket ežero. 
Gegužinės vadovas Antanas Ba
čiulis, kuris šiuo metu lanko 
Bostono Technikos Kaledžą.

SPAUDOS ATGAVIMO 
MINĖJIMAS

Keturios A. L. Tarybą suda
rančios grupės gegužės mėn. 9 
d.. Bostone rengia spaudos atga
vimo 50 metų sukakties minėji
mą.

Sudarytas platus komitetas, į 
kurį iš Tautinės S-gos įeina Ig
nas Vilėniškis.

Į SrGOS SKYRIŲ ĮSTOJO 
inž. A. Cibas ir buv. Australijos 
Bendruomenės Krašto V-bos pir
mininkas Justas Vaičaitis ir jo 
žmona dantų gydytoja Bronė 
Plukaitė-Vaičaitienė.'

KREPŠINIO MEISTERIS 
ATVYKSTA Į CLEVELANDĄ

Gegužės. 8 d. Clevelande vie
šės ChicagOs Akademinio Sporto 
Klubo Lituanicos sportininkės 
ir sportininkai ir sužais drau
giškas vyrų ..ir moterų krepšinio 
ir tinklinio rungtynes su Cleve
lando LSK žaįbu. Kaip žinome, 
ASK Lituanicos vyru krepšinio 
komŠBjda yra naujasis Vid. Va
karų sporto apygardos meiste
ris ir, be abejonės, šiuo laiku 
stipriausia š. Amerikos lietuvių 
krepšinio komanda. Studentai 
šiais metais nėra netik kad ne
pralaimėję nei vienų rungtynių 
prieš kitas lietuvių komandas, 
bet kai kuriąs iš jų "pavaišinę” 
net triženkliu rezultatu. Tą savo 
neabejotiną visos klasės prana
šumą prieš kitas mūsų krepši
nio komandas jie puikiai įrodė 
neseniai -Detroite įvykusių apy-
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• Vasario 16 gimnazijos prašo 
mielus gimnazijos rėmėjus ir bi
čiulius rašyti ir ką siųsti gim
nazijai šiuo adresu: Priv. Li- 
tauisches Gymnasium, (16) 
Lampertheim (Hessen), Schloss 
Rennhof, Deutschland — Ger
many.

• Chicagoje, balandžio mėn. 25 
d.. Lietuvių Auditorijoje, 2 vai. 
p. p. Erdmonas Simonaitis darys 
visuomenei viešą pranešimą. Jam 
priimti ir pagerbti sudarytas ko
mitetas iš Chicagos ALT narių 
ir Mažosios Lietuvos Draugijos. 
Komitetą 
Purvinas, 
Teodoras 
bienė, M.
ir V. Žiobrys.

• Lietuvos krepšinio rinktinę, 
dalyvavusi Leningrado SSSR 
turnyre vėl laimėjo visos Sov. 
Sąjungos čempiono titulą.

• Vasario mėnesį Vilniuje buvo 
parduota 10 lengvųjų automo
bilių (Moskvičių ir Pobiedų). 
šiais metais dar numatoma par-

CHICAGOS 
GYDYTOJAI

• Lietuvių ūkininkų kolonija 
numatoma sukurti Paranoje, 
Brazilijoje. Ten lietuvių koloni
jai žemė rezervuota prie Cianor- 
tės, busimojo didžiausio Para- 
nos miesto šiaurėje, kur dabar 
statomas aerodromas ir veda
mas geležinkelis. Tarpininkau
jant liet. St. Vencevičiui, inicia
torių išrinktame plote žemė 1 
metų laikotarpy pardavinėjama 
tik lietuviams, žemė yra kavos 
zonoje, ten taip pat auga ryžiai, 
cukrinės švendrės, vata ir kita, 
taip pat galima užsiveisti sodus, 
kaip Lietuvoje, Lietuviai tikisi, 
kad ši kolonija kursis jau sėk
mingiau nei ankstesniosios.
• Stockholmo dieni". ”Dagens 
Nyheter” žiniomis, okup. Lie
tuvoje jaučiama aštri maisto 
krizė. Gyventojų nepasitenkini
mas pasidaręs toks didelis, jog 
į šį reikalą turėjo įsikišti pats 
kp suvažiavimas. Buvę konsta
tuota, kad būtiniausių reikmų 
gamyba ir paskirstymas dėl 
ypač blogo pristatymo žiemos 
metu smarkiai krito.

• Baltimorėj iškilnjingam 
sario 16 minėjime, tradiciniam 
bankete ir paštu Tautos Fondui 
buvo surinkta 887.10 dol. Altas 
yra nustatęs Baltimorei 1500 
dol. kvotą šiems metams. Orga
nizatoriai šiais metais rūpinosi 
padidintomis pastangomis kiek 
galima daugiau surinkti. Tiesa, 
ir pavyko surinkti kiek daugiau 
negu praėjusiais metais, betgi 
pasilikta dar toli nuo kvotos.

BALFo ŽINIOS
Balfo 76 skyriaus dešimtme

tis numatomas paminėti banke
tu, kuris įvyks ateinantį rudenį. 
Tą proga bus pagerbti Balfo vei
kėjai, kurių pastangomis dau
gelis lietuvių, paskutiniojo karo 
metu priverstų apleisti savo 
gimtąjį kraštą, pateko į šį auto
mobilių miestą.

Jei tik pavyks gauti leidimą, 
rudens pradžioje bus daroma 
viešoji rinkliava Detroite.

Gegužės mėn. 8 d. 7 vai. 30 
min. buv. lietuvių svetainėje 
(W. Vernor ir 25 gt. kampas) 
įvyksta Balfę>y vgįarąfl.^įanh.va
karui bus pastatyta Sbfljos Ky- 
mantaitės-čiurlionienės "AUŠ
ROS SŪNŪS”, 4 veiksmų dra
ma iš spaudos draudimo laiko
tarpio. Veikalą režisuoja p. Z. 
Arlauskaitė-Mikšienė; vaidina 
Detroito Vaidybos Mėgėjų Sam
būris. Dekoracijas piešia dail. 
Ant, Melnikas.

Reikia tikėtis, kad Detroito 
lietuviškoji visuomenė skaitlin
gai atsilankys į šį parengimą ir 
dųosniai parems šalpos reika
lus. Gi jaunimui "AUŠROS SŪ
NŪS” padės aiškiau suprasti tas 
garbingas kovas, kurios už lie
tuvišką knygą tęsėsi net 40 ilgų 
mėtų ir-buvo, padėjus daug au
kų, laimėtos.

*

Balfo vakaro proga bus pri
imami ir drabužiai. .Nepatingė
kime peržiūrėti savo spintų ir 
visa, kas jau mums išėję iš ma
dos, pertrumpa ar persiaura — 
visus tuos drabužius nepamirš
kime atgabenti Balfui vykdami 
į "AUŠROS SŪNŪS”, jų labai 
reikia tiems,- kurie kartais mūsų 
jau ir paprašyti nebedrįsta. 
Atiduokime jiems tai, kas mums 
nebereikalinga, o jie bus už visa 
tai mums giliai dėkingi.

V. čižauskūs

Nuo š. m. balandžio mėn. 21 
d. A.L. Tarybai Bostone pirmi
ninku išrinktas Jonas Kasmaus- 
kas, Tautinės S-gos Bostono 
skyriąus, pirmininkas. Kiti Tau
tines S-gos atstovai Taryboje 
yra: Dr. Bruno Kalvaitis, inž. 
A. Cibas ir Ignas Vilėniškis.

i

MINGAUDO BIUSTAS
Mindaugo biusto įkurdinimo 

šventė nukelta j spalio mėn. 10 
d. .

Ta proga rengiamas pianis- 
to-virtuozo Kuprevičiaus kon
certas.

Dailininkas Viktoras: Andriu
šis Mindaugo’ biustą ' labai gra
žiais įrengė S-gos namuose. Prie 
biusto medžio raidėmis ’yra toks 
įrašas-; Vienybė,— Lietuvos Ga
lybė. Technišką darbą atliko 
skyri narys Antanas Brickus.

LITERATŪROS VAKARAS
Ateinantį šeštadienį, balan

džio 24 d., Detroite, puikiuose 
lnternationa’1 Institute rūmuose, 
John A. ir E. Kirby, 6 vai. vak. 
įvyksta literatūros vakaras 50 
metų spaudos sukakčiai atžy
mėti, rengiamas Detroito Lietu
vių Kultūros Klubo. Programa 
bus įdomi ir turininga, daly- 
vąujant rašytojam M. Bavars- 
kui ("Pilkieji Namai”), B. Gra
žuliui. ("Brydė Rugiuose"), J. 
Kaupui ("Dr. -Kripštukas Pra
gare’!), A. Rūtai- ("Duktė"), M. 
Sims ‘("Mano Dainos”). Taip 
pat, V. Ogilvis, tikrai; ryški as-Į 
menybė Detroito scenoje, .ir E. 
Brokaitė skaitys -čia nesančių 
dabartinių liet, rašytojų kūrybą. 
Kviečiana atsilankyti visa. De
troito lietrviška visuomenė. Po 
vakaro šokiai 
taktą.•.

VL. PUTVIO 25 METŲ 
MIRTIES MINĖJIMAS

Callege kino salėje, iniciato
rių rūpesčiu, Toronto Liet. Ben
druomenė suruošė šaulių S-gos 
įsteigėjo VI. Putvio 25 m. mir
ties minėjimą.

Minėjimą pradėjo T. L. Bendr. 
pirm. Simanavičius. Grojant 
Lįet. orkestr. "Trimitas” gedulo 
nerefršą Liet. Bendr. ir Katal. 
Moterų vardu prie velionies pa
veikslo padėtos gėlės.

Paskutinysis šaulių S-gos va
das pulk. Saladžius apibudino 
velionį ir jo nuopelnus tautai.

žmonės mirpta, idėjoš gyve
na. Sulenkėjusių bajorų sūnus 
Vladas pajunta prosenių dvasios 
balsą: "Iš>kurnėsi kilęs, tam ir 
priklauaykT’tiiyVlądas atsisako 
bajorų draugų, pažįstamų ir įsi-; 
jungia į lietųyių gretas. Laiko 
slaptąsias lietuviškas mokyklas, 
gabena' iš Pęūsų draudžiamąją 
spaudą, rernią.; lietuvių sąjūdį. 
Dėl to tardymai, kalėjimas, 
tremtis. Ir tremtyje gyvena sa
vai tėvynei. Tremtyje geriau 
pamato kokie darbai dar neat- 

' likti. Grįžęs į laisvą tėvynę ke
lia tautos susipratimą, garbės 
ir pareigos jausmą, tėvynės mei- 

’ lę ir pasiaukojimą visokeriopai 
' ją ginant.
1 Ginant tėvynę reikalinga dva

sinė jėga ir fizinis pasiruošimas.
Idėjomis įgyvendinti įsteigia 

"Šaulių Sąjungą”. Jai ilgą laiką 
vadovauja pats su visa savo šei
ma būdamas pavyzdžiu.

Antroje mihėjimo dalyje p. 
švikienė Vaičaičio "Žalgirio ko
va” nuvedė klausytojus į gim
tuosius laukus, įjungę į senovės 
lietuvių ir dabar esančiųjų tėvy
nėje dalią ir dar giliau įprasmi-j 
no šaulių Sąjungos siekimus.

Dainininkė p; M. Vičiauskai-I 
tė, akomponuojant p; Rautenš 
— labai nuotaikingai ir gražiai 
pagiedojo Avė Marija ir padai
navo "Kur bakūžė sąmanota” ir 
”Oi greičiau, greičiau".

"Trimito” orkestras išpildė 
kariškų dainų pynę. Buvusiems 
šauliams ji buvo labai labai sa
va, miela. Už tai padėka priklau
so orkestro vedėjui p. Prielgaus- 
kui.

Dailininkės p. Dovienės buvo 
skoningai papuošta scena. .

Minėjimas pilnai tikslą pasie
kė. Dalyviai išsinešė mintį, susi
kaupimą ir pagarbą yelioniui.

Dalyvąvo. apie >700 žmonių.
1; ■' J. J.

gardinių pirmenybių metu, žai
bo komandos sąstate šį kartą 
matysime žymųjį krepšininką 
Vyt. Grybauską, kuris, nors 'ir 
gyvendamas Rochesteryje, yra 
įsijungęs į žaibo eiles. Reikia 
tikėtis, kad Grybausko vadovau
jami žaibiečiai sugebės parody
ti vertą pasipriešinimą meiste
riui.

Visiška naujanybė lietuviško 
sporto pasaulyje, šį kartą bus 
moterų krepšinio rungtynės. Tai 
bus pirmosios krepšinio rungty
nės tarp lietuvių moterų krep
šinio komandų tremtyje. Svei
kintinas žingsnis!

Vyrų ir moterų tinklinyje 
svečiai stengsis atsirevanšuoti 
už netolimos praeities pralaimė
jimus prieš žaibą Detroite.

Ši Lituanicos viešnagė bus di
džiausias šio sezono Sporto įvy
kis Glevelande. Kartu tai bus jr 
užmezgimas artimesnių sporti
nių santykių su ASK Lituanica, 
Ilgesnį laiką Clevelande nebuvus 
jokiam didesniam sportiniam 
parengimui, šios rungtynės yra 
laukiamos su dideliu susidomė
jimu. Tikslus rungtynių laikas 
ir vieta bus paskelbta sekančią 
savaitę. Visi sportu besidomin
tieji yra kviečiami tą šeštadie
nio vakarą atvykti pasižiūrėti 
šiuo metu geriausios lietuviškos 
kamuolio žaidimų klasės.

Balandžio 10-11 d. Clevelande 
įvyko Vidurinių Rytų sporto 
apygardos stalo teniso pirmeny
bės. Pirmenybes surengė sporto 
apygardos komitetas, talkinin
kaujant LSK žaibui. Be vietinio 
žaibo- varžybose dalyvavo Chi
cagos Gintaro, ASK Lituanicos 
ir Detroito Kovo stalo tenisis- 
tai, viso, 4 dalyviai. Pirmenybių 
programoje buvo pravestos vyrų 
.komandinės, vieneto ir dvejeto 
bei jaunių vieneto ir dvejeto 
varžybos. Tikrai su apgailesta
vimu tenka pastebėti, kad mo
terų ir mergaičių grupėse, išsky-r 
rus keletą vietos sportininkių, 
neužsiregistravo nė vienos da
lyvės, nekalbant jau apie ko
mandas. Niekuomet ir anksčiau 
mūsų moterų stalo teniso var
žybos nepasižymėjo dalyvių 
gausumu, tačiau šį kartą mūsų 
stalo tenisistės, atrodo, visai 
"nukvitino".

Pirmenybių nugalėtojais iš
ėjo: vyrų komandinių vatžybių 
—» Clevelando žaibo I komandą 
(J. Nasvytis, Ignatavičiūs/ir V. 
Grybauskas), vyrų vieneto — J. 
šoliūnas (Gintaras), vyrų dve
jeto — J. šoliūnas — V. šoliūnas 
(abudu Gintaras), jaunių vie
neto — R. Valaitis (žaibas) ir 
jaunių dvejeto R. Valaits — K. 

.Valaitis (abu žaibas).
Į Vyrų komandinėse varžybose 
Į dalyvavo 5 komandos: Chicagos 
Gintaras (J. šoliūnas, \. šoliū
nas ir K. Ripskis), ASK Litua
nica (A. Avižienis, B. žemaitis 
ir A. Tilindis), Dėtroito Kovas 
(A. Gėhulaitis, A. Racka ir Ba
nys), Clevelando žaibas F ir žai
bas II (H. Johansonas-, K. Nas- 

1 vytis 4r MačiūHs); VaYžybds'btf- 
’ vo pravestos" tašlcų' 'siBtertra' 

(kiekvienas- priėš' kiekyiėm^).' 
Abu favBJftai,' Gint^iįs; ir' Žai
bas lengvai’ "nušlav^’ likusias

1 komandasį' paskutinėse rinrtgty- 
nėse susitiko'iiūlėihti kafh tėkš 
meisterio titulas; Štihlnoje ko^ 
v o j e žaibas I įvei kė G in tarą 5:3 
ir piritą- kartąpferi-4"metus ląU 
mėjo meisterio titulą; pa
stebėti1,’' kUd' tai būvd; plrhihs 
Gintarb lfdtti'hiiainiš pralaimėji-’ 
mas prii^ beif kokią lįėtuvii} ko
mandą^ nuo' : kl u bo į sis teigi mo 
dienos. Paskiri šių lemiamų 
rungtynių sūsitikiniiii:' J; Naši- 
vytis — Ripskis 2:0 (21:16) i 
(21:19); Ignatavičius — VI. šo
liūnas 2:0 (21:14) ' (21:14) ;
Grybauskas — J. šoliūnas 0:2

(15:21) ; . J. Nasvytis — J. šo-1 
liūnas 2:0 (21:J5) 21:7); Gry-’

bauskas—VI. Šoliūnas 1:2 (21: 1 
13) (13:21) (16:21); Ignatavi
čius -A- J. Šoliūnas 2:1 (21:18) 
(16:21) (21:18); J. Nasvytis — 

•Vl. .š61iūnaš’2:i (17:21) (21:7) 
(21:15). ' ‘

Likusios 3 komandos turėjo : 
po 1 laimėjimą ir 3 pralaimėji
mus. Pagal taškų santykį 3 vie
tą teko Žaibui II, 4 vieta — ASK 
Lituanicai ir 5 vieta — Detroito 
Kovui, Paskiri komandiniai su
sitikai: žaibas I — Gintaras 

i 5:3; žaibas I — Žaibas II 5:0; 
'žaibas I — Lituanica 5:1; žai- ■ 
bas I — Kovas 5:0; Gintaras 
— žaibas II 5:1; Gintaras — 
Lituanica 5:1; Gintaras — Ko
vas 5:2; žaibas II — Lituanica 
4:5; žaibas II — Kovas 5:0(!); 
Lituanica — Kovas 3:5.

Jaunių vieneto ir dvejeto var
žybose dalyvavo tik keletas vie
tos žaibo tenisistų. Jauniai pa
rodė gana menką žaidimo klasę 
ir, nedalyvaujant nei vienam 
sportininkui iš kitur, atrodo žai
dė tik dėl to, kad užpildytų spra
gą pirmenybių programoje. Jau
nių vienete nugalėtojų išėjo R.

' Valaitis, baigmėje įveikęs G.'
1 Motiejūną.' Dėl trečios vietos, R. 
' Melsbakas laimėjo prieš K. Va- 
1 laitį. Jaunių dvejetą laimėjo R. 

ir K. Valaičiai.
1 Vyrų vieneto varžybose vyko
■ labai įtemptos ir permainingos 

kovos, kur netikėtumas sekė ne
tikėtumą ir iki paskutiniųjų 
varžybų buvo labai sunku nu-

1 spėti kam atiteks laimėjimas. 
Varžybų favoritas J. Nasvytis 
jau pačioje pradžioje į "minu- 

' sininkų” pusę išmetęs Grybaus- 
. ką ir iki pusiau baigmės nesun- 
i kiai "dasiritęs” gavo gana ne- 
. tikėtą minusą iš VI. šoliūno. 
, "Minuso” pusėje nugalėjęs Ma-
■ čiulį, suklupo prieš Grybauską 
, 2:3 ir užsigarantavo tik 4 vietą. 
. Antras favoritas, Ignatavičius 
; turėjo visai nesėkmę ir,- gavęs 
. nelauktą minusą iš K., Nasvyčio, 
i visai lengvai pasidavė Mačiuliui. 
i VI. šoliūnas, po laimėjimo prieš 
i J. Nasvytį, savo brolio buvo iš- 
i stumtas į minuso pusę, kur tu- 
. rėjo- nusileisti stipriam Gry- 
. bausko puolimui (2:3) ir pasi- 
; tenkinti 3 vieta. V. Grybauskas, 
, pačioje pradžioje pakliuvęs j 
. "minusininkų” pusę, turėjo sun-
■ kų ir ilgą kelią atgal, ir tas jam 
i pavyko, tačiau baigmėje būda- 
• mas labai išvargęs dėl didelio 
i skaičiaus rungtynių be, pertrau-

kos, nepajėgė išlaikyti savo stip-; 
raus puolimo iki galo ir buvo 
priverstas nusileisti prieš kietai 
šaldžiusį J. šoliūną 1:3 (21:10) 
(17:21) (15:21) (20:22) ir pa
tirti sunkią "minusininko” da
lią. • , '

Vyrų dvejeto varžybose, laimė 
taipogi lydėjo brolius šoliūnus, 
kurie pradžioje nors ir nustum
ti j minuso pusę, "atsikapstė” 
atgal ir baigmėje įveikė Geru
laitį — žemaitį. Trečioje vieto- 
je liko Avižienis — Ripskis. Abi 
žaibo poros, J. Nasvytis — Ig
natavičius ir Grybauskas — Ma
čiulis iškrito prieš patekdami į 
baigmines kovas.

Vyrų komandinių varžybų 
nugalėtojai gavo A.L. B-nės Cle
velando Apylinkės paskirtą per
einamąją dovaną. Vyrų vieneto 
nugalėtojas gavo ALT Cleve
lando skyriaus vienkartinę do- ■ 
vaną, jaunių vieneto ir vyrų 
dvejeto nugalėtojai — Sporto 
Apygardos K-to dovanas ir jau
nių dvejeto — Alg. Bielskaus 
paskirtą dovaną.

Pirmenybės praėjo gana 
sklandžiai ir labai sportiškoje 
bei draugiškoje nuotaikoje. Vyr. 
teisėjas Vyt. Valaitis ir Sporto, 
apyg. stalo teniso vadovas Vyt. 
Maurutis savo pareigas atliko 
be priekaištų.

VISIŠKAS
APDRAUDOS 

APSAUGOJIMAS
Farm Bureau reiškia vi

sišką apdraudos patarna
vimą.

Mašinas... 
Vagystes... * 
Gyvybę... 
Gaisrą... 
Aprūpinimą... 
Sveikatą ... 
Pensijas ...

■‘Pareiškit savo apsaugos 
problemą. Jūsų Farm Bu
reau atstovas padės jums 
planuoti,išmintingai ir tau
piai.

verything for the 
womaif who sews• „ ■«.- ■ ‘-y . f.':

■Taip, visur'yra patogiai išsidėsčiusių SIN
GER krautuvių, pasiruošusių išpildyti vi
sus jūsų siuvimo reikalavimus-. Jūs rasit 
puikų pasirinkimą, pradedant nuo garsių 

SINGER siuvimo maši
nų, visų rūšių ir modelių, 
iki įvairiausių siuvimo 
reikmenų.

SWING-NEEDLE 
(zig-zag) 

Kainos nuo $94.50

Visa tai vienoj patogioj vietoj 
Visuomet gaunamas SINGER patar
navimas. Arti kaip jūsų telefonas.
Puikus SINGER siuvinio kursas — 
kada Jūs perkat naują SINGER.
Namų-drabužių siuvimui ir namų de
koracijos kursai, kurie daugiau negu 
apmoka darbą

•ATn4»' Mih «r THZ aiHOfli ura. oo. 
dįžį * CENTER



BRONYS RAILA

ŽVANGINIMAS GINKLAIS

BALYS GRAŽULIS

akimis 
vienas 

su mu-
NUOTYKINGA VIENOS 

ŠEIMOS ISTORIJA

Padėk Europoje likusiems lie
tu viasm tremtiniams apsiginti 
nuo žiemos šalčių — aukok 
BALFo rūbų vajui.

KAIMYNŲ ŽVAIRAVIMASIS

Pradžiai geriau šiandien grįž
kime kiek j prosenelių laikus.

Je- 
ko. 
ne

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

laikraštį

Ypač bejėgė Tautų 
Tolimuose 

kur siautėjo ka-

■ nos nemačiau. Bobėnas jis dabar, ne Lapins
kas. Sakyk, kaip nekeikti.

rankos tebedreba; 
krūtinės kilnojasi;

JUODOJI DOŽO

mut
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apieliberalųvienybę
Išdeklamavę aną kartą poemą 

apie politinę katalikų vienybę, 
galėtume šį kartą jau ramiai 
pasekti pasakėčią ir apie libera
lų vienybę.

Tiedu reikalai visuomet buvo 
ir tebėra glaudžiai susiję. Kai 
kalbi apie vieną, tai negali iš
vengti kito nepaminėjęs. O kal
bėti apie juos pas mus nėra len- 

^^va. Prieš trejetą metų anuo- 
^net ėjusiame "Nemuno” žurna

le buvau parašęs pastabų libe
ralų santarvės, klausimais, tai 
per "Draugą” kun. J. Prunskis 
(atsiprašau, — Dr. J. Daugai- 
lis.,.) rūsčiai įvertino mano 
tokį nevykusį užsimojimą, kaip 
Amerikos lietuvių vienybės 
skaldymą, drumstimą ir kenki
mą, ir net apgailestavo, kad toks 
nenaudėlią galėjo atvykti Ame- 
kon apsigyventi. Ir net savo 
laikraštyje nedavė man vietos 
pasiteisinti. "

Kiek vėliau padėtis pasikeitė. 
Kaip aną kartą matėme, suskilo 
ir katalikų politinė vienybė: at
sirado du sparnai, ir du frontai, 
nepaklusnumai autoritetui, sa
vimyla, šaunūs apsikoliojimai, 
tikrų tikriausias skaidymasis. 
Pasigirdo ir kvietimai j vieny
bę per katalikų žurnalus; laik
raščius, net per patį "Draugą”. 
Taip Dievas ir atkeršijo Dr. Dau- 
gailiui: nespjauk j vandenį, nes 
atsitiks, kad pačiam teks tą 
taurę išgerti...

Bet dabar jau man daug leng
viau. Jei katalikai gali dejuoti, 
kalbėti ir vieni kitus raginti at
statyti politinę katalikų vieny
bę (ir.niekas dėl to jiems prie
kaištų nedaro...), tai kodėl bū
tų galima daryti kokius užmeti
mus ar įtarinėjimus "tautos jė
gų skaldymu”, kai ir liberalai 
pradėtų .daugiau rūpintis glau
desniu idėjiniu apsijungimu ir 
politiniu bendradarbiavimu, jei
gu jau pradžioje ir ne visiška 
"vienybe"?

Politinės liberalų vienybės 
pasakėčia ilga, nes sena. Ji turi 
turtingą ir pikantišką praeitį.

Jos gyvenimas — tai lyg ko
kia vaizdi šeimos istorija: links
mi žaidimai kūdikystėje; paau
gusiųjų flirtai ir kivirčėliai;

karšta ir akla meilė; vestuvės; 
džiaugsmas susilaukus pirmųjų 
vaikų; nuosavų namų pasistaty
mas; padidėję rūpesčiai ir tų 
namų "dūmai”; atšalimo pra
džia; pirmiau smulki, paskui vis 
didesnė neištikimybė; meilužių 
įsigijimas iš vyro ir iš žmonos 
pusės; lėbavimai ir paleistuvys
tės su tomis įžūliomis šeimos 
griovėjomis ir griovėjais; skan
dalai • namuose ir vežikiškos 
muštynės; pagaliau divorsas, 
šeimos išardymas; vaikų pasi
dalinimas; nesąžiningas alimen
tų mokėjimas; vaikų kurstymas
— motina savo globoje likusius 
vaikus nuteikia prieš tėvą, kaip 
šeimos sugriovėją ir paleistuvį, 
o tėvas jo globai patikėtus vai
kus auklėja nekęsti motinos, 
kaip paskutinės raganos, vi
siems parsidavinėjančios merg
šės, svetimų vyrų šiltų lovų ka
ralienės .,., — • nesisveikinimai, 
prasilenkiant gatvėje; tyčioji
masis; planų ruošimas nužudyti 
buvusį partnerį; atentatai...

žodžiu, — labai sudrumstas 
gyvenimas, kol pagaliau ateina 
liūdna senatvė: vaikai susilau
kia savų vaikų; tieji nebeatsi
mena senųjų kivirčių, nebenori 
ir klausyti jgrįsusių senelių ple
palų, bet šiems vis tebeskaudą 
širdį, o dar daugiau neramesnė 
jų praeities liaukomis persipil- 
džiuąi tulžis. Ir ji vis liejasi, ir 
liejasi, ir liejasi, nors tų dejonių 
anūkai' nebeklauso. Staiga — 
katastrofa, baisi ekonominė ir 
politinė depresija! žūva, nueina 
vėjais visi bendri ir paskiri šei
mos turtai; gaisrų ugnis nusiau
bia nanjus ir miškus. Bėga gel
bėdamiesi seneliai, jų vaikai ir 
jų anūkų būriai; susėda su uba
go rišulėliais ant nudegusių kel
mų, 'dairosi žioplomis 
aplink, tarsi klausdami 
kitą: taip kaip čia dabar 
mis atsitiko ?...

— Kas kaltas?
— Nagi, aišku, tavo tėvas!

— numykia viena duktė ...
— O kodėl ne tavo mama? — 

burbteli kitas sūnus. ’ , ■
Gi anūkai nieko nebesupran

ta. Jų tėvai paniurzgaį ir vėl 
tylį. Bet senelis ir senelė, susi-

rietę ant atskirų kelmiukų, vis 
dar negali vienas į kitą ramiai 
pažiūrėti; 
įlinkusios
jiedu vis inkščia, ir stena, ir 
murma, o jei nuvargę ir nutyla, 
tai žiaunos vistiek automatiš
kai kruta, lyg amerikonišką gu
mą kramtytų. O iš tikrųjų tai jų 
burnos tuščios, nieko ten nėra, 
ir dantų tik belikę po vieną prie
šakinį ir gal po kokį porą ga- 
ruokštinių... Jie tik tebegro- 
muluoja savo tulžį!

Nutraukime šioje vietoje tą 
"politinį romaną” — Dovydėno 
"Brolių Domeikų” bylą, išsiša
kojusios lietuvių "liberalų” šei
mos istoriją. Nenoriu suteikti 
perdaug džiaugsmo "klerika
lams” ir parodyti, kad jų dabar
tinės nelaimės, palyginant su 
šionąis pastarosiomis, yra smul
kus nekalto vaiko pasikaprizini- 
mas prieš mamą.

D I R V A

■-’T>
raudonu siūlų ir ligi šios dienos.

Bet atsirado jie labai savo
tiškomis aplinkybėmis, kurios 
gražiai atskleidžia pirminę lie
tuviško klerikalizmo prigimtį. 
Tada; daugiau kaip prieš pus
šimtį metų, pradėjo eiti katali
kų laikraštis "Tėvynės Sargas” 
(ne tas pats krikščionių demo
kratų partijos žurnalas, kuris 
protarpiais dabar išeina Chica
goje, bet jo senelis. Tačiau kaip 
senelis liberalus vadino bedie
viais ir paleistuviais, taip anū
kas ir jo giminės kaikuriuos li
beralinius asmenis ar pasireiš
kimus dabartyje, pvz., apibūdin
damas LRS "veidą”, vadina kai 
kada komunistais, kaikada fa
šistais, kaikada masonerija ar 
bent masonų aklais įrankiais ir 
atvirai per spaudą dėl masonų 
paklaustas, — na, kas ir kaip? 
— jau antrus metus šventai ty
li, nei pasako, nei įrodo...).

ŽENEVA DĖMESIO CENTRE
, (Atkelta iš 1 psl.) . 

name viešbutyje, Woodrow Wil- 
sono bulvare. Plečiantis institu
cijos darbams, Atsirado reika
las pastatydinti jai specialipius 
rūmus. 1937 m. "Tautų Palo- 
cius”, į kurį buvo sudėta kelios 
dešimtys milionų šveicarų fran
kų, buvo iškilmingai atidarytas. 
Buvo paprotys, kad sesijos pir
mininkas iškeldavo delegatams 
iškilmingą priėmimą. Kai buvo 
atidengei Tautų Sąjungos rūmai, 
pilnaties pirmininku tyčia buvo 
išrinktas Insijos delegatas mul- 
timilionierius Aga Khanas. Jo 
surengto priėmimo metu šam
panas tikra žodžio prasme tekė
jo upeliais. Bet Tautų Sąjungo; 
reikšmė tuo metu jau buvo ge-

O arias senelis "Tėvynės Sar
gas” jau 1896 metais rašė (ci
tuoju iš "Kudirkos Raštų”, psl. 
393-4):

"Lietuvos jaunimas (studen
tai ir kiti) ūžia ir juda... Taip 
visai Lietuvai sukrutus, reikia 
ir visai katalikų dvasiškijai ne- 

■ . - : - snausti ir žiūrėti, kad tasai su-
Libefalų ir klerikalų dalykai judintas neatneštų nieko blogo 

Lietuvoje (taip pat ir Amerikos 
lietuviuose), jų grupavimasis, 
ginčai ir jų vienybės klausimai 
buvo žinomi jau daugiau nei 
prieš pusšimtį metų. Vincas Ku
dirka, vienoje vietoje atremda
mas savo meto klerikalinės spau
dos prasimanymus, pažymi, kad 
tuodu dalykai — liberalizmas ir 
klerikalizmas — "buvo dar prieš 
atsiradimą lietuviškų laikraščių” 
(žr. ”V. Kudirkos Raštai", 391 
psl.). Iš tikrųjų, jų galima rasti 
bent porą šimtų metų anksčiau, 
pvz., net tais laikais, kai vienas 
iš Sapiegų mokė vyskupą tole
rancijos ir lietuviškų liberalinių 
tradicijų gerbimo valstybės gy
venime.

Tiedu lietuvių dvasios skirtu
mai, ar gal geriau pasakytume 
— sudedamieji elementai labai 
išryškėjo tada, kai lietuvių li
beralų sąjūdis mūsų tautinio at
gimimo gadynėje sukėlė paga
liau atvirą klerikalų reakciją. 
Nuo tada liberalai, kaip liudija 
Kudirka daugelyje savo raštų, 
gavo "bedievių”, "parmazonų”, 
"nepatikimųjų”, net Lietuvos 
"priešų” ir dargi "paleistuvių” 
vardus. Tie vardai klerikalinėje 
lietuvių spaudoje tebesitęsia

nei šventam mūsų tikėjimui, nei 
pačiai Lietuvai”. . (Kudirka čia 
pasišaipo': "Mat, jei jaunimas 
nebūtų sujudęs, tai dvasiškija 
būtų galėjusi "snausti” ir Lie
tuva nesirūpinti”).

O toliau — jau smarkiau. Ra
šo "Tėvynės Sargas”: — "Vado- 
dovai to. naujojo lietuviško tė- 
vyniškumo šaukia visais balsais: 
mokinkitės lietuviškai! — no
rėdami iš lietuviškos kalbos nu
sikalti sau ginklą, su kuriuo sta
čiai, ar nuošaliai galėtų -pama- 
žėli atstumti kunigus nuo žmo
nių, paskui gi daryti su lietu
viais, ką užsigeis ... Tai turi 
rūpintis ir kunigai įgyt sau tą 
patį ginklą, idant su juo galėtų 
apginti ir šv. tikėjimą nuo už
puldinėjimų ... Idant reikalui 
atėjus, galėtume kariauti su 
priešininkaįs ne tiktai žodžiu, 
bet ir plunksna”. (Kudirka čia 
vėl taikliai šypteli: "Priežastys 
grynai karinės. Tik kur tas prie
šininkas? Na, militarizmo gady
nėje apsiginklavimas mado
je...).

Ir pagaliau "Tėvynės Sargas” 
(Nr. 4, 1896 m.) paskelbė svar
bų, principinį ir cementinį dės
nį: "Trokšdami apginti savo ti-.

kėjimą ir užlaikyti tautą, steng- 
kimės ją apšviesti: vienok nie
kados neaukokime katalikybės 
dėl gero tėvynės”(I).

Ką dėl to pasisakė Kudirka ir 
kaip toliau plėtojosi liberalų ir 
klerikalų santykiai, trupučiuką 
paseksime antroje šios pasakė
čios dalyje.

rokai smuktelėjusi. Taika jau 
keliais atvejais buvo- sulaužyta, 
o , Tautų Sąjunga nesiėmė 
griežtų žygių užpuolikams su
drausti.
Sąjunga pasirodė 
Rytuose, 
ras Mandžiūrijoje, paskum išsi
plėtęs į visuotinį japonų-kiniečių 
konfliktą. Po to sekė Abisinija, 
vėliau nusiaubė pilietinis karas 
Ispanijoje, o jau pagaliau įsi
drąsino Hitleris ir snkėlė antrą
jį pasaulinį karą.

Tautų Sąjungos naujieji rū
mai šiai institucijai neatnešė 
daug laimės. Kai 1939 metais 
vieną vasaros vidudienį su bi
čiuliu Bronium Raila sėdėjopie 
Tautų Sąjungos restorano tera
soje, ėmė svilinti saulė ir papra
šėme patarnautojos, kad ji nu
leistų užuolaidą. Tik staiga iš 
pajudintos užuolaidos išskrido 
šikšnosparnis ir ėmė, saulės ap
akintas, bejėgiškai plasnoti 
sparnais. Bronys Raila kandžiai 
pastebėjo: "Blogas ženklas, Tau
tų Sąjungoje veisiasi šikšnos
parniai 1”

RE-ELECT
R O B E R T
CROSSER

Congressman
21st District

Tuose pat rūmuose, kur anks
čiau buvo įsikūrusi Tautų Są
junga, nūdien veikia Jungtinių 
Tautų būstinė Europoje. Tėn 
balandžio 26 d. susirinks Jconfe- 
rencija, kuri pirmoje eilėje tu
rės svarstyti Azijos problemas. ’ 
Nėra tokio klausimo, kurio ne
būtų aptarta buvusios Tautų 
Sąjungos salėje. Vieni klau
simai buvo svarstomi su 
didesniu, kiti su mažesniu 
pasisekimu. Deja, taikos išsau
goti Ženevai ligšiol nepavyko. 
Nėra pagrindo būti optimstu dėl 
netrukus susirenkančios naujos 
konferencijos.

Bet, kaip ten bebūtų, Ženeva 
delegatus sutiks, kaip ir anks
čiau puošniais parkais, marga
spalvių žiedų gėlynais, žydriais 
ežero vandenimis ir patogiais 
viešbučiais. Be abejojimo, bus 
išgerta ir nemaža šampano. De
legatai negalės skųstis Kalvino 
bei Rousseau dvasios suformuo
tu dailiu miestu, kuriame, be 
kita ko, yra susitelkusi gana 
stambi laikrodžių ir precizinių 
instrumentų pramonė, Akiles- 
nis delegatas pastebės prie vie
no senamiesčio pastato prikaltą 
mūrinę lentą, kurioje įrėžtas iš
rašas iš Julijaus Cezario ”De 
helio gąllico”, kur pasakyta, kad 
šio didžiojo romėnų karvedžio 
kariuomenė irgi yra žygiavusi 
Ženevos žeme. Molotovas, grei
čiausia, eis lankyti namo, kur 
savo laiku gyveno bolševizmo 
steigėjas Leninas. O ir kiti de
legatai suras Ženevoje daug įdo
mybių.

JO NEPALYGINAMAS 
PATARNAVIMAS 

PUBLIKAI YRA JŪSŲ 
GERIAUSIA APSAUGA

DEMOCRATIC PRIMARIES — MAY 4, 1954
Jo viršijantis vadovavimas Kongrese atnešė jums geresnes 
algas ir darbo sąlygas — pensijas __bedarbės apdraudą.
Dabar daugiau kaip bet kada jūs esate jo reikalingi ap
saugoti šiUos laimėjimus.

Vote for
ROBERT CROSSER

TĖVIŠKĖLE
Metams tik 3 doleriai.
Rašykit šiuo adresu:

Tėviškėlė,
. 2313 West 91 St.,

Chicago 20, III.

APDRAUDOS 
PATARNAVIMAS

MAŠINŲ, GAISRO, 
GYVYBĖS

Miliūnai žino Farm Bureau ap
draudę dėl žemę kainų.- Bet ar 
Jūs žinojot, kad Jūsų Farm 
Bureau atstovas gali Jums duo
ti tvirtų apdraudę už nedidelę 
kainę.

Perkant ar pratęsiant bent ko- 
kię apdraudę, Jūs visad pasitei. 
rauki t

PAULINA MOZURAITIS 
1370S Benvood Avė.

Tel. LO 1-7795

FARM BUREAU
INSURANCE COS.

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

laiškj į šmotelius, numetė ant grindų ir iš
bėgo.

— Visą dieną įstaigoje pradrebėjau. 
Nieko dirbti negalėjau. Vis galvojau, ko ji 
taip pasiuto? Juk nebuvo ko. Gražus laiške
lis, nuo mylimojo... Ir dabar nesuprantu. ' 
Matyt, kad Lapinsko buvo prikalbėta. Ne
mėgo jis manęs. Aš gi buvau liudininkas tos 
jų purvinos meilės. Nepatogu abiem buvo. 
Reikėjo sulikviduoti. Po darbo namo eiti 
bijojau. Pasislėpiau pas pažįstamus. Pasi
slėpiau, o kas iš to? Šeimyną išvežė ... Vai
kai ....

Kamarauskas apsiverkė. Nei Jesiukonis, 
nei žmona nieko nesakė. Po valandėlės Ka
marauskas tęsė:

— Kai bolševikus išvijo, per radiją ra
gino visus grįžti prie savo darbo. Grįžau ir 
aš. Kadrų skyriaus nereikėjo, grįžau buhal
terijom Buhalteriu paskyrė. Tik atėjau, žiū
riu — ir Lapinskas čia. Kaip niekur nieko, 
šypąos. Neilgai šypsojos. Tuoj atėjo partir 
zanai ir išsivedė, žinojo, koks paukštis. Su
imt suėmė, o, manai, kad pražuvo! O! To
kie nei skęsta, nei dega. Po kiek laiko su
tinku jį ir vėl Laisvės Alėjoje, šypsos, len
kias man.- Net baisu paliko. Tai sakyk, kaip 
galėjo iš kalėjimo išeiti? Aišku, kitiems par-. 
sidavė! Tokiam vistiek, kas jo ponas — ru
das ar raudonas. Juk už dyką nepaleido. Il
gai bijojau, vis laukiau, kada ateis .suimti.

.perskaitė ir pabalo. Pastovėjo taip, paskuiKažkodėl nejudino. Ip jo paties iki šios die-' 
pažiūrėjo į mane taip baisiai, kad mane net

— Ar .aš ką sakau? —gynėsi Ješiuko- sukrėtė.4 "šitą jūs, ‘draugas Kamarauskai,-
nis. ■ atsiminsit! Daugiau gandų neskleisit!" —

— Tiki ar netiki, o taiį> buvo. Pats išsi- suriko ji man spiegiančiai. Sudraskė atvir-

davė, žinoma, kai žmonės sužinojo, tai visi 
suūžė. Niekas su Lapinsku nesisveikino, 
vengė jo ir žiūrėjo į jį su panieka. Tuoj jis, 
kaip ir kas, ką apie jį žmonės mano. Nepa
togiai pasijuto, pats kitų gėdintis pradėjo. 
Nebuvo ką veikti, tai pats pradingo. Viena 
diena jo nėra, kita, žmonės pradėjo šnabž- 
dėtis, kad suėmė, kad pats tokio galo sulau
kė, kokį kitiems paruošė. Net ir aš jau tikė
jau. Tik štai, vieną dieną ateina į įstaigą 
atvirlaiškis. Nepasirašytas, bet aiškiai La
pinsko ranka rašytas. Nei pavardės ant jo, 
nei ko, tik įstaigos adresas ir parašyta: 
".Juodąja! rožei”. Skaito visi. Iš kambario 
į kambarį nešioja, merginoms siūlo. Nei

i Tętlnyi iš pereito numerio )

— Sakiau jau, kad Lapinskas turėjo 
merginą. Nei jis turėjo, nei ką — suko jai 
galvą ir tiek. O vargšė tikėjo. Na, kai La
pinskas su Ingelyte susidėjo, jai nesmagu 
paliko-, žinai, moterys, tai viena, tai kita iš 
jos nusišaipydavo. Juk gėda parneštai likti. 
Ir dar dėl tokios giltinės. Kankinosi vargšė, 
vis apsiverkdavo. Dažnai mane klausdavo, ką 
Lapinskas su Ingelyte kalba, žinia, nemalo
nu Lapinskui buvo, kai sena meilė tarp kojų 
painiojasi. Tai ir atsikratė. Tik po kelių 

^kienų susižinojom, kad suimta. Vis manėm, 
Kad serga. Matai, koks žmogus. O ji tokį 
puikų vaikiną turėjo. Matydavau jį. Į įstai
gą užeidavo. Iš darbo palydėti laukdavo. Pa- viena neprisipažįsta. O' nieko ten ir nebuvo, 
metė jį dėl Lapinsko. Ir va! —.

— Galėjo ją ir be Lapinsko pagalbos 
suimti. Ar maža suėmė,.— pastebėjo. Jesiu
konis.

— Ne, nesakyk man. žinau.
' —. Buvo įrodyta ?
— Kas įrodys. Kaip? Nei jis, nei In- 

s^gėlytė tuo nesigirs. Bet žinojo visi. Ųž ką 
gi? Tik dėl to, kad jų meilei trukdė.'

—•. Ką jūs jam aiškinat. Jam vis įrody- 
ii^ų. Kokių įrodymų čia reikia! Aišku ..— 

įsikišo iš virtuvės atėjusi" Jesiųkonienė.

kažkoks eilėraštis įrašytas. Kai- tik aš pa
žinau, kad Lapinsko rašytas, tuoj supratau, 
kam priklauso. Ne kartą girdėjau Lapinską 
tokiu vardu Ingelytę vadinant. - . ,

— Paėmiau tą atvirlaiškį ir laukiu In- 
gelytės ateinant. Pradžiuginsiu, manau, nes. 
kelias dienas ji lyg nesava, nekalbi buvo. 
Kai tik ji atėjo,, aš ir sakau: "štai jums 
laiškelis, drauge; nuo mylimojo”, Padaviau 
ir Šypsausi. Ji tik nutvėrė iš mano rankų,

ką išdaviku buvus. Gal sutapimas, aplinky
bės... Net ir dėl Ingelyės, galėjo taip tik 
atrodyti. Ims ir įsimylės tokią pabaisą! Iš 
kitos pusės ... O abejoti nedrįso. Matė žmo
ną stovint Kamarausko pusėje ir jautė ją 
esant tokioje nuotaikoje, kada ji tik prie
žasties j ieško susibarti.

Pietus pavalgius Kamarauskas ilgai ne
sėdėjo. Skundėsi galvos skausmais, širdimi. 
Jam išėjus Jesiukonis vartė laikraščius, su
kinėjo radiją ir niekaip nerado sau vietos. 
Su žmona kalba nesirišo. Mėgino užsiminti 
apie Kamarauską, bet žmona nukirto:

— Nemeluoja, žino, ką sako. Ir iš kitų 
tą patį girdėjau. Tik tau visi balti.

Visą dieną ji buvo pikta, tai užsimąs
čiusi, negalima buvo jos nei prašnekinti, nei 
prisiliesti. Ir todėl Jesiukonis pyko ant Ka
marausko, kaip niekada. Jautė, kad jis čia 
kaltas. Prikalbėjo, nuteikė Julę prieš Bobėną 
ir dabar to jai iš galvos jau neišmuši. Visa
da ji tokia buvo. Savo protu negyveno. Pa
gavo ką iš kito, įsikalė į galvą — .ir galas. 
Nemokėjo .būti teisi, su ja nepasyarstysi, 
nepasitarsi. Užsispyrė ir tiek. Ir jos nuo
taikos tokios nepastovios. Supyksta nežinia 
dėl ko. Kartais, rodės, tik ir jieško, su kuo 
galėtų išsirieti. Ir jei jau ko nemėgo, to ne
kentė visa jėga, O kai mylėjo, mylėjo karš
tai, degdama ir degindama. _ ..

Gal dėl tų retų aistros prasiveržimų 
siųkopis ją ir mylėjo, šiaip gi, nebuvo 
Net ir dėl to grožio.., Gyrė draugai,

. " vienas ir laižėsi, o jis nematė. Per plati per
Jesiukonis nežinojo ką sakyti. Nei tikė- kulšis, eina svyruodama, kaip antelė... Gal 

ti, nei abejoti. Trūko įrodymų tikėti Lapins-. tik krūtinė, taip reta iškilumu, taip puo-

šianti. O ir akys tokios švelnios ir taip ne
siderinančios su būdo kampuotumu. Dėl to 
kampuotumo jis ją pateisino. Tik jo viltys, 
kad išsilygins, nesipildė. Suprato, kad kenčia. 
Tėvai išvežti, pati buvo areštuota, kankin
ta ... Turėjo likti pėdsakai. Tik kad. jie ne- 
dilo, buvo liūdna.

Tuos trūkumus jis matė tik su ja susi
pažinęs. Ir nepabūgo vesti. Viena, kad ją 
mylėjo, o antra, kad tikėjo, jog apsupęs ją 
meilės šilima užcįildys praeities pėdsakus. 
Bet, jo pataikavimas tik ragus išaugino ir 
pats pagarbos nustojo. Jautė jis, kad tai bu
vo klaida, deja, taisyti ją buvo per vėlu. Taip 
ir kentėjo, tenkindamasis retais meilės pra
siveržimais. Vis dėjo viltis į vaikus. Žinojo, 
kad vaikai dažnai moterį išlygina. Bet me
tai slinko, o vaikų nebuvo ...

Vakare, nuėjus gulti jis mėgino nulauž
ti jos nuotaiką glamonėmis. Dažnai taip bū- , 
davo. Pradžioje ji gindavosi, niršdavo — 
staiga sutirpdavo. Ašaros prasiliedavo, 
grįždavo švelnumas, augdavo, kildavo iki 
aistra prasiverždavo’, kaip- ugniakalnis. Ta
čiau šį vakarą nei švelnumas, nei jėga jos 
neveikė; Nusisuko, susirietė į kamuolį ir 
viskas. Jesiukonis užmigo tik paryčiais. Ir 
tuojau jau buvo metas keltis į darbą.

Atsikėlė piktas pats ant savęs. Net gė
dinosi. Nežinia-ko jis ją atsiprašinėjo, mei
linosi ir.— veltui. Ir pats negalėjo savęs su
prasti. Rengėsi ir pyko, kad toks lepšis. •

O darbe negalėjo užmiršti Kamarausko. 
Tas pasakojimas sukėlė smalsumą, norą pa
tirti tiesą. Tegu Kamarauskas ir perdėjo, o 
turėjo kiek ir tiesos būti. Ir tas Bobėnas
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tuvai. Vladas Putvys tuo at
žvilgiu buvo taip pat kietas.

Partijos turi rungtyniauti sa
vo tarpe tobulindamos ir ryškin- 
damos savo programą ir kultū
rinėm priemonėm patraukti 
žmonių ir balsuotojų simpatiją 
ir paramą.

Ginklas negali būti partinės 
organizacijos rankose. Jo tiks
las ginti Lietuvą ir jos demo
kratinę santvarką.

šitos mintys Vladui Putviui 
nesudarė populiarumo ir jis pats 
ir šaulių Sąjunga susilaukė 
smūgių iš visų pusių. Vladas 
Putvys buvo jautrus ir švelnus 
žmogus ir dažnai nusiskųsdavo: 
— Kam, girdi, ir kodėl tokia 
skaudi kova tarp savųjų. Juk ji 
ne tik neskatina kūrybos, bet 

rŠ'uųaikiną didžiausią padaryto 
dalį.

(Pabaiga)
Prasidėjo kūrybinis darbas. 

Pirmieji šaulių būriai dygo ko
vose su bolševikais, bermonti
ninkais ir lenkais. Frontams ap
rimus, vyko toliau naujų būrių 
organizavimas ir kultūrinės 
veiklos plėtimas.

Šaulių namais, kurie pasidarė 
savo apylinkių tikrais kultūros 
židiniais — buvo nusėta visa 
Lietuva.

Bet Vladui Putviui gyvenimas 
ir tada nebuvo rožėmis klotas. 
Neužteko kurti ir dirbti, bet rei
kėjo tai kūrybai ir darbui iško
vot teises ii’ pripažinimą. Ir kas 
buvo tie priešai? Jie buvo ne tik 

- toli už Lietuvos ribų, bet ir čia 
. pat Lietuvoj, kiekvienam žings

nyje knibždėjo svetimų tautybių 
žmonių ar tai nutautusių lietu
vių, kurie lietuvių tauta ir jos 
ateitim netikėjo, ją ignoravo ir
iš pagrindų griovė. Jų dalis buy 
vo pasislėpus po įvairiais var
dais, ir stengėsi provokuoti \r 
griauti jauną Lietuvos valstybę^ 
jos įstaigas, paskirus patriotus 
veikėjus ir patriotines organiza
cijas.

Toks buvo Lietuvos lenkų ju
dėjimas, kuris savo augščiausio 
įtempimo pasiekė gudriai su
galvotu paruoštu sukilimu, bet 
šis "peoviakų” sukilimą (P. O. 
W. — Polska Organizacja Wo- 
jenna — Lenkų karinė organi
zacija) buvo paskutiniu momen
tu susektas ir likviduotas. Prie 
šio sukilimo susekimo ir likvi? 
davimo daug prisidėjo jauna 
Šaulių Sąjunga.

Šaulių Sąjungos būstinė tuo 
metu buvo Kaune, Donelaičio 
gatvėj, privačiam V. Putvio bu
te. Kitoj tos pačios gatvės pusėj 
buvo saugumo įs,taiga, kur būvo 
laikomi slapti lenkų sukilimo do
kumentai. Šauliai ir* kariūnai, 
kaip ištikimas elementas, turėjo 
eiti sargybas.

Kaikurie partijų šulai, taip 
pat nevisada simpatizavo šaulių 
Sąjungai. Tie, kurie žiūrėjo iš 
siaurai partinio taško, laikėsi 
taisyklės "kas ne su manim — 
tas prieš mane”. Vadinasi ir 
Šaulių Sąjunga arba turi parti
jai paklusti arba turi būt paša
linta iš kelio, tai yra sulikvi- 
duota.

Šauliai tuo tarpu nebuvo len
gvai įkandamas kąsnis, jie no- 

• rėjo būti savimi ir tarnaut Lie-

GRĮŽIMAS l CKĮ
m., manydamas, kad 

smūgia\ nukreipti j šaulių Są

 

jungą yra dėl jo asmens, iš Šau
lių Sąjungos pirmininko ir vir
šininko pareigų' pasitraukė ir 
grįžo atgal j savo ūkį.'šiuo kar
tu į Graužikus, nes šilo Pavėžu- 
pį atidavė savo vyriausiam sū
nui ūkininkauti.

Ir vėl Vladas Putvys augino 
šaltakraujus karpius ir kitus 
ūkiškus gyvius. . Dabar jis su
galvojo, kad neužtenka impor- 
tuot svetimų veislių karves ar 
vietines pagerinti, bet jo ma
nymu, Lietuvos vietinės karvės 
turi labai gerų ypatybių ir iš jų 
reikia išaugint lietuviškų kar
vių veislę, kad su laiku užsienie
čiai pradėtų jas iš Lietuvos eks
portuoti. Jis tą klausimą ilgai 
tyrinėjo ir priėjo išvados, kad 
tipiškiausios Lietuvos karvės 
yra žalmargės, o jom artimiau
sia ir geriausia tinkanti kryžia
vimui veislė yra švedų žalmar
gės.

Per ilgas pastangas ir atran
kos darbą jis išaugino Grauži
kuos tikrai puikią žalmargių 
karvių bandą, kurios parodė la
bai augštą pieningumą ir davė 
ypač didelį pieno riebumo nuo
šimtį, kas buvo labai svarbu 
sviesto gamybai.

Jis taip pat domėjosi ir lietu
viškos veislės arkliais :— žemai
tukais.

EMILIJA PUTVYTE

pasitraukimo iš Saulių Sąjungos 
jos vadovybė vėl pasikeitė. V. 
Putvys vėl pradėjo bendradar
biauti "Trimite” ir 1928 m. vi- 
suotiąis šaulių būrių atstovų su
važiavimas išrinko Vladą Putvį 
nuolatinių centro valdybos na
riu ir Šaulių Sąjungos garbės 
pirmininku. Susirinkusi posėdžio 
Centro valdyba išrinko jį savo 
darbo pirmininkui

Vladas Putvys, palikęs ūkio 
rūpesčius savo žmonai, pats vėl 
persikėlė Kaunan ir ėmėsi šau- 
liško darbo jos pirmininko pa
reigose, o jos viršininku tuo 
metu buvo pulk. Kalmantas.

Pačiam darbo įkaršty, vos 
septyniems mėnesiams praėjus, 
netikėtai ištiktas širdies smū
gio, Vladas Putvys mirė kovo 5 
d., 1929 m.
. Jis buvo palaidotas valstybės 
lėšomis Kelmės kapinėse, o šau
liai visą kelią, ligi tėviškės, kur 
jis rado savo amžino poilsio vie
tą tyliose kaimo kapinėse, lydė
jo jį rikiuoti su orkestrais.

Įvairiomis slapyvardėmis V. 
Putvys rašė "Varpe”, "Lietuvos 
Žiniose”, "Nauju Taku” ir kt, 
prieškariniuos lietuvių laikraš
čiuos. Prieš pirmąjį pasaulinį 
karą atskirom knygelėm buvo 
atspausdinta jo apysaka "Gied
rė” ir veikalėlis vaikams "Ne
žudyk”. Daugiausia jo raštų 
šaulių reikalais buvo įdėta "Tri
mite” ir šaulių Sąjungos leidi
niuose. Lietuvos šaulių Sąjunga 
išleido 2 tomus Putvio rinktinių 
raštų, o nebaigta spausdinti jo 
biografija (atsp. 240 pusi.) bol
ševikam antrą sykį grįžtant bu
vo užkasta žemėj. Jos autorius, 
'bendradarbių padedamas, ruo
šiasi ją vėl atkurti iš atminties.

<r
■Šios sukakties progą yra nu

matyta, jei pavyks rasti leidėją, 
išleist nors viename tome svar
besnius Vlado Putvio raštus, 
pridėjus jo biografiją.

z ------- r---- -
Seniausias ir gražiausiai ilius
truotas lietuviškos minties žur 

nalas.

Vladas Putvys daug sielos 
įdėjo į ūkį ir ūkis jo rankose 
buvo kaip - išgražintas, bet nau
dingas žaislas. Pypkę lėtai trauk
damas, sunkia ąžuoline lazda pa
siramstydamas, jis vis vaikš
čiojo po laukus galvodamas ką 
dar galima padaryti — patobu
linti.

Kalne už sodo, kur buvo seni 
ąžuolai ir jauni lazdynų krūmai, 
jis įtaisė takelius, suolelius, iš
lygino aikštes šokiam, žaidi
mam, sportui. Tas parkas ne
buvo tvora aptvertas ir jo vieno 
šeimai skirtas, bet visam apy
linkės jaunimui.

Joninių naktį Graužikų kalne 
užsidegdavo laužai ir statinės 
su smala, o jiems atsiliepdavo 
šaulių būrių sukurtos ugnys; 
Šatrijoj, Girnikuos, Kražiuose 
ir dar bent šešiose vietovėse, 
kurios buvo matyti toli toli.

I gegužinę Graužikų kalne Jo
ninių naktį suplaukdavo ne tik 
jaunimas iš apylinkės, bet ir 
senimas, o iš tolimų vietovių iš
tisais autobusais suvažiuodavo 
gausios ekskursijos. Įžiebtas 
laužas ir specialūs žibintai ap
link aikštę šviesdavo lig aušros 
ir tik apie rytą visi nenoromis 
imdavo skirstytis.

Ramiomis vasaros dienomis 
Vladas Putvys eidavo į kalną ir 
ten Dauboj, tai buvo jaukus 
slėnelis saulės atokaitoj, netoli 
kalno viršūnės, jis klausydavos 
"žemės balso” ir jo galvoj min
tys sroveno lyg upelis.

Iš išvaizdos ramus ir ūkyj 
kūrybiškai pasireiškęs, V. Put
vys turėjo širdį krauju pasru
vusią. ūkis tebuvo tik maža jo 
minčių dalis, o tai, kas jam bu
vo brangiausia — šaulių Sąjun
ga — buvo toli, nepasiekiama. 
Nesutikdamas su naujos .vado
vybės vedama linija, jis buvo 
priverstas net bendradarbiavi
mą "Trimite” nutraukti, neno
rėdamas klaidinti šaulius. Tai 
jį slėgė ypatingai. Neišreikštos 
ir nepaskelbtos idėjos jį tiesiog 
degino. Jis tuo metu jautė, kad 
jo jaunystėj paskiros,'palaidos 
idėjos subrendo ir išsikristali
zavo į vieną visumą, tai ko jis 
anksčiau jieškojo ir blaškėsi, 
dabar pasidarė suprantama ir 
aišku, bet nebuvo progos įgy
vendint.

IR VĖL ŠAULIŲ SĄJUNGOJ
Po kelių metų nuo. V. Putvio
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PREKYBOS RŪMŲ 
KŪRIMASIS

A • *

Prekybos rūmų istorija gana 
sena. Yra žinoma, kad analogiš
kos šių dienų prekybos rūmams 
organizacijos veikė jau prieš du 
tūkstančius metų Romos Impe
rijoje. Naujųjų laikų prekybos 
rūmų užuomazga prasidėjo prieš 
355 metus kai 1599 metais Pran
cūzijoje įsikūrė Chambre de 
Commerce de Marseillet3. Nuo to 
laiko prekybos rūmų yra prisi
steigę įvairiose šalyse, kurie 
Vokietijoje žinomi kaip Han- 
delskammer, Italijoje — Came- 
ra di Commercio ir angliškai 
kalbančiose šalyse — Chamber 
of Commerce.

Prieš Antrąjį Pasaulinį Karą 
Nepriklausomoje Lietuvoje bu
vo susiorganizavusi Lietuvių 
Verslininkų Sąjunga, kuri, nors 
ir panaši kitų šalių prekybos 
rūmams, buvo daugiau įdėjinio 
pobūdžio organizacija besirūpi
nanti'ne tiek biznierių' profesi
niais reikalais, kiek lietuvių ska
tinimu daugiau domėtis preky
ba, pramone, amatais ir bendrai 
laisvaisiais verslais.

Už keturiolikos metų sueis

s.

...ni

MARGUTIS
Įsmeigė kompozitorius

A. VANAGAITIS
Raina metams $3.00

6755 So. VVestern Ava.
Chicago 36, Iii.

prenumeruoti

DIRVĄ!

VISUOMET GEROJ DRAUGYSTĖJ!

Patarh kaimynui

THE PILSENER BREW1NG CO. CLEVELAND, OHIO

, ■ .

koje įsisteigusius Lietuvių PrA 
kybos Butus, pastaraisiais mW 
tais pakeitusius payadinimą į 
Prekybos Rūmus. Anais laikais 
susiorganizavusių lietuvių pre
kybos būtų pirmutinis tikslas . 
buvo padėti Lietuvai atsistaty- 
ti ir kartu išvystyti prekybos 
ryšius su Jungt. Amer. Valsty
bėmis, kaip lygiai telkti lietu
vius į galingą biznierių ir eko
nomistų organizaciją bei padėti 
lietuviams įsitvirtinti bizniuose. 
Dabartinis Lietuvos Ministeris 
Washingtone Povilas žadeikis 
buvo vienas iš aktyviausių lie
tuvių prekybos rūmų propaguok 
tojų. W

Lietuvių prekybos rūmų buvo 
prisisteigę visose didesnėse 

* - -. • : ■ 

du šimtai metų kai vienu kartu 
įsisteigė New York Chamber of 
Commerce Amerikoje' ir -Jersey 
Chamber of Commerce Anglijo
je, nors abu buvo organizuoja
mi nepriklausomai vienas nuo 
kito. Dabar būtų sunku rasti 
Amerikoje didesnį miestą, kuris 
neturėtų savo Chamber of Com
merce.

šalia-vietinio pobūdžio yra dar 
dvi prekybos rūmų arba vaizbos 
butų rūšys, būtent, užsienio pre
kybos rūmai ir tarptautiniai 
prekybos rūmai. Charakterin
gas užsienio prekybos rūmų pa
vyzdys yra savo laiku aktyviai 
veikę Britų Prekybos Rūmai Ki
nijoje, kurių svarbiausiu tikslu 
buvo ekonominių santykių pro
pagavimas tarp Anglijos ir Ki-, Amerikos lietuvių kolonijose, 
nijos. Tarptautiniai prekybt^ kaip New Yorke, Chicagoje, 
rūmai yra jau visiškai šių laikų Bostone, Philadelphijoje, Wor- 
padaras, atsiradęs 1920 metais, cester, IVaterbury, Detroite ir 

Kalbant apie prekybos rūmus 
verta pastebėti, kad tiek ang
liškasis pavadinimas "com
merce',’ tiek lietuviškasis pava
dinimas "prekybos rūmai” nepil
nai. nusako organizacijos apim
tį. Tikrovėje tos rūšies organi
zacijos jungia ne tik grynai 
prekybininkus, bet gamintojus, 
tarpininkus, įvairiausių rūšių 
verslininkus, ekonomistus ir net 
laisvųjų profesijų narius: advo
katus, gydytojus, inžinierius, 
nuosavybių pirkimo-pardavimo 
agentus ir visų eilę kitų. Tas 
ypatingai ryšku, kai kalbama 
apie Amerikos lietuvių vaizbos 
butus arba prekybos rūmus.

Prie užsienio prekybos rūmų 
dalinai reikia priskaityti ir 
prieš trisdešimtį metų Ameri-

kitur. Prasidėjus Antrajam Pa
sauliniam karui ir nutrūkus ry. 
šiams su Lietuva daugumos pre
kybos rūmų veikimas susilpnė
jo. Iki šiol iš visų geriausiai te
beveikia Chicagos Lietuvių Pre
kybos Rūmai, prie kurių pri
klauso dauguma stambiųjų lie
tuvių biznierių, profesionalų ir 
ekonomistų. Pati organizacija 
turi didelę įtaką Chicagos lietu
vių ir amerikiečių visuomenėje.

(Iš A. Simučio, New York, 
pranešimo)

/
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Visą dieną gailėjosi su juo nepakalbėjęs. Pa
žintų žmogų, pats spręsti galėtų, o gal tas 
būtų net pasipasakojęs. Gal dar neišvažiavo? 
Gal vakare nuvažiuoti?

Julė dirbo vakarais. Grįžęs iš darbo Je
siukonis jos jau nerado. Pietūs dąr buvo 
šilti. Skubiai persirengė, pavalgė ir išvažiavo 
pas Turgelius. Neva atsiprašyti dėl vaka
rykščio. Paprašys Turgelius, kad Julei ne
sakytų, jog buvo, ir bus tvarkoje.

Turgelį rado su vaiku žaidžiantį. Bobė
nas buvo išvežęs Turgelienę apsipirkti.

— Nebijai žmonos su Bobėnu išleisti? 
— juokavo Jesiukonis. — Girdėjau jį esant 
apsukrų prie moterų.

— Kad apsukrus, tai tiesa, bet ne prie 
moterų. Gal tik liežuviu. Liežuvėlis, tai jau 
tiesa. Nupirks ir parduos tau nei mirktelt 
nespėjus, — gyrė Bobėną Turgelis.

— Iš kur jį ištraukei? — teiravosi Je
siukonis. — Stovykloje jo nesimatė.

— Geri draugai, kad laisvėje, Vokieti
joje nenusitikot,.— pasijuokė Jesiukonis.

— Taip išėjo, kad kartu negyvenom. 
Jis, matai, gudresnis buvo. Kai mudu mote
rys supančioję laikė, jis universitete studi
javo. Mudu prasnaudėm,.o jis diplomą įsi
gijo. Ot tau ir mergišius! Ir va, mudu tik 
fabrikui, tinkam, o jis pinigėlius žarsto. Dip
lomuotas chemikas. ‘ .

■ " — Atostogauji? —'■ paklausė Jesiukonis.
— Aha, — atsakė Turgelis. — Visą sa

vaitę su mumis praleis. O, sakai, prasti drau
gai esam.. Nelėkė, prie šiltųjų vandenų, pas 
;maųe, juodą fabriko darbininką • atvažiavo. 

. Rimtai kalbant, geresnio draugo neturėjau.

Kaip auksas!
Turgelienė grįžo, kaip ponia, ma.išais 

nešinu Bobėnu lydima,
— O, ponas!.... — sušuko Bobėnas 

Jesiukonj pamatęs.
— Jesiukonis, —- priminė Jesiukonis, 

ranką tiesdamas.
— Sveikučiai! __ papurtė Bobėnas. —

Vakar visą dieną jūsų laukėm. Žmonelė pri
rišus laikė, ką?

— Taigi, — šypsojosi Jesiukonis.
— Ar šiandien geresnė? — paklausė 

Turgelienė.
'— Nežinau, nemačiau

ėjus.
jos. Į- darbą

nematė... 
Jesiukonis.

iš-

bet jam vis rūpėjo užvesti kalbą apie Ka
marausko pasakojimą. Tik progos nebuvo. 
Ilgai laukęs jis nutarė eiti tiesiai.

— Atsiprašau, ponas Bobėnai, ar jūs 
mano žmonos neprisimenat ? '

Bobėnas iš karto surimtėjo.
— O ji mane prisimena? — klausė.
— Ji nėra tikra, — melavo Jesiukonis.

— Vėliau, jums nuvažiavus, bandė prisimin
ti, mano kad vienoje įstaigoje tarnavot.

— Tai naujiena! — pakėlė balsą Tur
gelis. — Pažįstami, o nesisveikina. Ir man 
nieko nesakei.

— Nėra ką sakyti. Maniau, kad neprisi
mena, tai ir pats nenorėjau įkyrus būti.

__Kartu dirbot — ir neprisimins.
— Tiek laiko praėjo, ponas! Visai nu

plikau ... O neilgai ji pas mane ir buvo, 
šauni mergytė, prisimenu. Gera darbinin
kė... •

Jesiukonis norėjo priminti, kad Julė jo 
skyriuje visai nedirbo, bet nutylėjo.

__Tiek staigmenų! Kamarauskas, pas
kui Julija.

Net vardą prisimena, galvojo Jesiuko.-
nis. <

— Sakykit, ,o ką daugiau apie mane pa- svarbiausia, jis beveik teisus. Daug kuo 
• šakojo? — kiauše Bobėnas. — Spėju, kad- kaltas esu, dar ir šiandien man sąžinė iš- 
negyrė. /' ■
- ' — Nei 'žodžiu, — melavo Jesiukonis. 7-

— Tai vyras! Nežino,
— Kaltas, — juokėsi
— Sukis, Adele, valgyt noriu, — ragino

Turgelis. — Ir svečius vaišink.
— Pats vaišink, aš virtuvėn lekiu, —

atsakė ji išeidama.
— Aš į talką! Reikia padėjėjo, ponia?.-

— sukruto Bobėnas. ,
— Nereikia, nereikia, — gynėsi Tur- 

gelienė..— Gerkit sau alų ir man po kojų 
nesipainiokit.

— Nesiseka, neprisiperšu prie paties
žmonos ir tiek. Sakyk, ar tik-neuždavęi ko
kių’ žolelių, kad tokia ištikima? — erzino

' Turgelį. . * ’■ ' . .. . .
— Reik žinot ir mokėt, kaip mergytę Ji gąl net prisiminus nebūtų, jei ne Kama- 

priviliot, — sudainavo Turgelis.
— Matau, matau 1/■.. Reiks pasimokyt.'
Turgelis atnešė .alaus. Visi trys gurkš

nojo ir liežuvius laide. Daugiausia kalbėjo
ir juokėsi Bobėnas; Jųokayo ir. Jesiukonis,

' . i- ’ ■

t?

siuk'onis.
— Tai Vargelis! Vis toks tragikas, vis 

dar sapnuoja. . Sakė, kad aš jo šeimyną Si
biran išsiunčiau?

— Sakė, — patvirtino Jesiukonis.
— Palauk, tai jis tas tipas, apie kurį

pasakojai, — įsikišo Turgelis.
— Tas pats.
— Adele, eik čia, — pašaukė Turgelis.

— Žinai, tai Kamarauskas, anas tipas, kuris 
Petrą... žinai, Lietuvoje. Sakiau tau. To
dėl vakar taip pašoko. Ir dar naujiena, Pet
ras su Jule pažįstami, kartu tarnavo.

— Nugi!... Ir tik dabar tai pasakei, — 
gėdino Bobėną Turgelienė.

— Atleiskit, — mušėsi į krūtinę Bobė
nas, juokdamasis. — Prasta ta pažintis, ži
not. Kamarausko aš nenoriu pažinti, o ponia 
Jesiukonienė manęs. Kuo čia girsies.

— tai ■ ne tiesa, —' užginčijo Jesiuko
nis. — Manė žmona jus prisimena. Kaip tik 
prašė mane atsiprašyti ir pas mus pakviesti,
— melavo jis.

— Reiškia, klystu. Ir. vėl kaltas! Ačiū! ragino. Ir be jo žinojau, kad bėgti reikia, 
■Atsiprašau. Turbūt bijosiu užeiti, Kama- . bet nenorėjau jam to pasakyti, bijojau. Juk 
rauskas bus mane gražiai pristatęs. Ir tas . Ingelytės. batlaižyš buvo, žinojau,' koks pa

taikūnas. Visi sakė, kad jis Ingelytės ausys 
ir akys. Tai kp, gal proyokuoja. Ką žfpai. 

-Tai,aš tik susijuokiau ir tiek. O paskui gal
voju, kur čia pradingus. Kaime giminių ne^. 
turiu, o mieste nežinia ar pažįstami priglai^p 
iš anksto neprašius. Taip ir nėra kur pasi-

- dėti. E, manau, taip staiga. dar ne'griebs. 
Dieną nieko nearėštuoja, o naktį namo nei- 

. siu, po- restoranus prasivalkiosiu. •.

(Bus .daugiau)

net ir laikas pradėti gintis. Ilgai tylėjau. Jūs 
girdėjot Kamarausko pasaką, paklausykit, 
kaip tikrai buvo.

tu

— Mūsų skyriuje proforgą rinko. Visi 
mane siūlo. Aš ginuosi, nenoriu, žinau, kad 
Ingelytė manęs yemėgsta. žinot apie Ingely- 
tę, pasakojo, kas ji buvo ir kokia. Uždrau
džiau manę rinkti. O išrinko. Tuo ir prasidė
jo. Kągi, reikia kalbą sakyti. Sakau, tėvelį . 
Staliną garbinu ir.bijau, kad kas nepama
nytų, jog taip ir galvoju. Tai ką, garbinu ir 
vis akį pamerkiu, kad žinotų, jog tai tik 
savisaugos kalba'. Ir būtų praėję, bet sėdėjo 
ten kelios žioplės. Jos ir sugadino. Juoktis 
pradėjo. Ingelytė tada pastebėjo, kad ne 
Tai tik pamėlo iš pykčio ir išlėkė. Net 
stirom visi. Na, brolyti, baigt taisytis, ma
nau. žinojau, kad esu pasmerktas. Bet nefo- 
dau to kitiems, šypsausi, tegu Ingelytė mano, 
kad’neįtariu. Po valandos Kamarauskas su
tikęs papasakojo, kaip Ingelytė siunta. Bėg- 

i- ti ragino. Ir be jo žinojau, kad bėgti reikia.

rauskas. ,;‘ "
— O ką jis, gražiai mane išgarbino?

’ V ‘ . I— Pagąrbįrio ...
— Tikit?*
'— Kas man,

r

mėtinėja. ' •
— E„ įsikalbėją!, kaip Kamarauskas, — 

nutraukė'jį Turgelis.
' — žinau, ką kalbu. Nesu kaltas tuo,

? kuo mane Kamarauskas kaltina, o kaltas.
Tai- tiesa, Ponas Jpsiukoni, nenoriu ąp tei- 
sintis, gal jums, ir nesvarbu, bet jeiguiš- 

truktelėjo pečiais Je- klausėt vieną pusę, išklaušykit-ir kitą. Gal .>
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GERAI KVALIFIKUOTAS IR TURIS PRAKTIKOS

PAUL J. M'DEWITT
CANDIDATE FOR

HOW ABOUT

GERIAUSIA VIETA
VALSTYBĖJE

reprezentuoti

įkurdinta Lincoln mieste, kuris 
randasi, apie 60 mylių nuo Oma
hos.

YOUR

HONEST EXPERIENCED

•Gegužės 2 d., .8:30 valandų 
vakaro, šv. Juozapo gimnazijos 
salėje (18491 Lake Shore Blvd.) 
įvyksta Cleveland VVomen’s Or
chestra koncertas, kurio vienu 
solistų bus pianistas Antanas 
Smetona. Jis skambins C-Dur 
Beethoveno koncertų (No. 1) 
fortepijonui. Tai bus jo pirmus 
didesnio masto viešas pasirody
mas. Mažesniuose konertuose 
tiek lietuvių, tiek amerikiečių

TARAS M. TARNAIVA
Taras M. Tarnavva, kandida

tas į Ohio atstovus prižada 
kreipti daugiau dėmesio į jau
nimo problemas, griežtesnius 
įstatymus prieš narkotikų ir al
koholio nepilnamečiams parda
vinėtojus, ir Ohio Erie ežero 
pakrančių sutvarkymų. Tarna
vva gimė Clevelande iš imigran
tų šeimos, mokėsi. Peekshill Mi- 
litary Academy ir Ohio Statė 
University.

SAUL S. DANACEAU
Saul S. Dąnaęeau, gimęs Lie

tuvoj, bet dar kūdikiu atvykęs 
į Clevelandą čia vėliau išėjo 
Centrai High, -Adelbert College 
ir Western Reserve University 
teisės mokyklų. Išlaikęs Ohio 
Bar egzaminus praktikavo Ohio 
Supreme Court ir U. .S. Supreme 
Court. Aštuoniolika metų buvęs 
asistentu prokuroru dabar yra 
demokratų kandidatas į Com- 
mon Pleas teismo teisėjus.

ROBERT CROSSER
Robert Crosser, 21 distrikto 

atstovas kongrese kandidatuos 
demokratų pirminiuose rinki
muose gegužės 4 d. perrinkimui 
j atstovus. 38 metus buvęs kon
grese jis vedė iniciatyva dėl bu
tų trūkumo panaikinimo, vals
tybės apdraudos sutaupoma ban
kuose ir namų savininkų ir ve
teranų teisių.-

SUSISIEKIMO CENTRAI
Dėkinga Omahos geografinė 

padėtis — randasi beveik JAV 
teritorijos centre — įgalino .jų 
tapti stambiu geležinkelių maz
gu,-o taip pat sauskelių ir ori
nio susisiekimo linijų kryžkele. 
Omąhoje nusileidžia -lėktuvai, 
skraidą tarp Atlanto ir Ramiojo 
vandenyno pakrančių didmies
čių, o taip pat tarp Kanados ir 
Pietų Amerikos. Pro čia praeina 
traukiniai, palaikų susisiekimų 
tarp didžiųjų centrų rytuose ir 
vakaruose. O autobusu iš Oma
hos gali pasiekti bet kurių vie
tovę: ir milioninį didmiestį ir 
bet kurį bažnytkaimį.

Kai kituose šio krašto did
miesčiuose daromi, ar numato
mi daryti orinių puolimų prati-Į 
mai, čia apie tokius pratimus" 
niekas net ir nekalba. Ir supran
tama, Nuo Omąhos. bet kuria 
kryptimi yra perdideli atstumai 
iki šio krašto sienų, kad. priešo 
lėktuvai galėtų atskristi iki čia 
nepastebėti radarų tarnybos ir 
neužpulti naikintojų.' Omahos 
geografinė padėtis matomai ir 
nulėmė, jog 1948 m- į šį miestų 

■ buvo atkelta Strategic Air Com- 
rtiand Headąuarters. Lietuviškai 
tai reikėtų pavadinti — Strate
ginių' Oro Pajėgų .Vyriausieji 
Būstinė.

Nors Omaha didžiausias ’Ne-, 
braskos miestas, bet ‘nėra šios 

‘Valstybės sostinė. Kai 1867 ni. 
■Kongresas suteikė Nębraskai 
valstybės teises, sostinė buvo

Kai prekybos ir pramonės vadai jieško vietos naujiems 
fabrikams, Illuminating Company skelbimai padeda 
atkreipti jų dėmesį į Clevęląjįdą ;— šiaurės-rytų Ohio. 
Pasirodų tokie skelbimai valstybės leidiniuose, atiden
gia ekonominę naudų statant naujus fabrikus šioj apy
linkėj. Jeigu pramonininkas parodo susidomėjimų, spe
cialiai paruošti Illuminating Company atstovai pasiūlo 
pagalbų gerai peržiūrėti galimybes ir progas. ■

Šis Illuminating Company noras išplėsti "Clevelando 
— šiaurės-rytų Ohio pramonę turi tik vienų priežastį.

Mes. tikime, kad pramonės didi- , ■ __________ •
nimas ir naujų darbų atsiradi-.
mas šioj apylinkėj padeda už- 
tįkrinti .šviesesnę ekonominę' 
ateitį, visiems, kurie, dirba ir 
gyvena geriausioj valstybės vie- 
toj. : ■ • 4

\ .- ■
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ANTANAS SMETONA — SIMFONINIO 
ORKESTRO SOLISTAS

. 'OMAHOS LIETUVIŲ 
KOLONIJA IKI 1949 M. ,

Kada Omahoje atsirado pir- i 
masis lietuvis sunku būtų šian- - 
dienų tiksliai nustatyti. Spėja
ma, jog apie 1879-7880 m. Lie- I 
tuvių telkimasis Omahoje, ma- i 
tomai, .vyko iš lėto, jog tik maž- I 
daug po 20 metų, būtent: 1901 i 
m. įsikūrė šv. Antano draugija, j 
kuri ėmėsi organizuoti lietuviš- ] 
kų parapijų. Tais pačiais me- i 
tais nutarė statyti ir bažnyčių, 
šešerių metų -bėgyje pastatyta 
medinė bažnyčia, kuri 1907 m. 
pašventinta.

Pirmuoju lietuviškos parapi- ‘ 
jos klebonu buvo paskirtas kun. ' 
Guba, gudų-lenkų kilmės. Nei 
šis klebonas, nei po. jo dar ketu
ri čia klebonavę kunigai, ilgiau 
Omahoje'nepabuvo. 1932 m. bu- ' 
.vo paskirtas parapijos klebonu ■ 
jaunas lietuviš kunigas Juozas 
Jusėvičius, kuris dar ir šiandie- ' 
nų tebeklebonauja. Jis per 20 1 
klebonavimo metų, šalia tiesio- ' 
ginių kunigo pareigų, daug nu- 1 
dirbo lietuviškos kultūros ugdy- 1 
mo ir lietuvybės išlaikymo ba
re. Kad į Omahų lietuvių trem- ' 
tinių atvažiavo 2-3 kart dau- ' 
giau, negu visų kitų tautybių 
bendrai paėmus, tai taip pat 1 
kun. J. Jusevičiaus nuopelnas. 1

Mūrinė parapijinė mokykla, ' 
kainavusi $45.000, pastatyta 
1924 m. Tačiau vokiečių kilmės ' 
vyskupas į lietuviškų parapijinę 
mokyklų paskiria vokiškos kil
mės seseles. Jos čia ir mokyto
jauja 8 metus t. y. iki 1932 m., 
kada atsirado klebonu kun. J. 
Jusėvičius. Taiš pat metais siun
čiami pas vyskupų parapijos at
stovai: F. Petručionis ir J. Ba- 
ritfa prašyti ir reikalauti, kad j 
lietuviškų parapijinę mokyklų 
būtų paskirtos ir lietuvių kilmės 
seselės. Derybos buvo labai at
kaklios ir kietos, kurių metu 
įsikarčiavęs vyskupas vos pro 
duris parapijos atstovus neiš
metė. Bet vis vien jie išėjo lai
mėtojais. Sekančiais 1933 m. lie
tuvių parapijinę mokyklų per
ima seselės lietuvaitės. Nepri
klausomybės laikais F. Petru
čionis buvo apdovanotus DLK 
Gedimino ordinu.

Įsikūrus lįetuviškai parapijai 
ir suburus draugėn čia gyve
nančius lietuvius, atsiranda kul
tūrinis veikimas — steigiamos 
kultūrinės, religinės bei savišal
pos draudijos. Įsisteigia skyriai 
ir lietuviškų draudimo organi
zacijų. ■ '

Atvažiavę tremtiniai rado čia 
šias organizacijas bei draugijas: 
Lietuvių Susivienijimas Ameri
koje 87 kuopa, LRK Susivieniji
mas Amerikoje 128 kuopa, Pa- 
šalpinė draugija, Piliečių klu
bas, Ražancavos moterų draugi
ja, šv. Antano draugija. Jos vi
sos tebeveikia ir šiandienų.

Lietuvių kolonija yra įsikūru
si pietinėje miesto dalyje — 
skerdyklų rajone. Dauguma se
nosios kartos lietuvių ateivių 
dirbo, o kaikurie dar ir šiandien 
tebedirba, skerdyklose. , Todėl 
netoli darboviečių kūrėsi įsigy
dami namus ir įkurdami čia sa
vo parapijų. Tremtinių: daugu-

■ ma taip pat parapijos ribose įsi- 
" gijo namus ir taip pat dauguma1
jų tose pačiose skerdyklose pėl-

■ nosi duonų .kasdieninę.
Yra besiverčiančių bizniu bei 

1 laisvomis profesijosis. Dr. J. A. 
1 Lucas _ dantų gydymo kabi

netas, Ch. Kušleika — vaistinė, 
VI. Akroihis įr J. Bluvas — ąa- 
.liūnai, F. Petručionis ir V. Už-, 
daviųis — maisto produktų 
krautuvės. . ... Į
. "Naujieji ateiviai, dabar dirbą 
savose profesijose: vet. dr, Br. 
Leparskas _ Federalinės Val
džios inspektorius Svvift’o‘sker
dykloje. .Kiti du. veterinarijos 
daktarai dirba-už Omahos mies
to' ribų, bet toj pačįoj Nebras- 
kos.valstybėje,.Tai prof. vet. dr.
K. Alminas — L'oup Čity, Nebr., sems lietuviška daina, tautiniai

tarpe jis jau yra dalyvavęs daug, 
sykių.

. Greta Antano Smetonos, kaip 
solistė tame koncerte dalyvaus 
daug žadanti jauna smuikinin
kė Jeanne Douttiel, kuri pagrieš 
Brucho koncertų smuikui G-MoĮ. 
Jeanne Douttiel yra laimėjusi 
eilę muzikos konkursų ir dide
liu pasisekimu koncertavusi tiek 
Ohio, tiek ir kitose valstybėse. 
Su Cleveland VFomen’s Orches
tra ji jau koncertuoja trečių sy
kį.

Cleveland Women’s Orchestra 
yra simfoninis orkestras, suor
ganizuotas 1935 metais ir pri
pažintas kaip rimta muzikos pa
jėga tiek Clevelande, tiek ir ki
tuose miestuose. Jam vadovau
jama žinomas muzikas ir peda
gogas Hyman Schandler, didžio- 
;o Clevelando simfoninio orkes
tro narys ir pasižymėjęs diri
gentas. Paskutinių dviejų metų 
bėgyje dirigavimo studijas jis 
gilino garsiojo George Szell va
dovybėje.

šio orkestro pasirodymas šv. 
Juozapo gimnazijos auditorijo
je, kurioje telpa du tūkstančiai 
žmonių, atžymi naujų barų Eu- 
clido miestelio kultūrinime gy
venime. Padarius pradžių, pa
našių koncertų žadama rengti ir 
ateityje, šia proga įdomu, pa
stebėti, kad pastaruoju metu į 
tų miesto dalį persikelia vis dau
giau lietuvių.

Lietuviškoji visuomenė malo
niai kviečiama į šį koncertų at
silankyti. Biletai po $1 (moks
leiviams $0.75) iš anksto gau
nami "Dirvoje”, o koncerto die
nų prie įėjimo.^., .
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Omaha šiais metais mini šimt
mečio jubiliejų nuo šio miesto 
įsikūrimo. Jubiliejus bus atžy
mėtas paradais, koncertais, vai
dinimais, gyvenančių tame mie
ste tautybių pasirodymais ir kt. 
Minėjimas prasidės birželio mė
nesyje ir su pertraukomis tęsis 
iki rudens. Į svarbiausiųjų mi
nėjimų programų, be kitų augš- 
tų pareigūnų, yra pažadėjęs at
vykti viceprezidentas Nixon.

Minėjimų organizuoja ir jam 
vadovauja specialiai tam reika
lui sudarytas komitetas, kuris 
yra pakvietęs prie minėjimo 
prisidėti ir šiame mieste gyve
nančiais organizuotas tautybes, 
jų tarpe ir lietuvius.

300,000 MIESTAS IR 
SKERDYKLOS

Omaha (Nebraska) tai di
džiausias šios valstybės mies
tas, turįs apie 300.000 gyvento
jų. Miestus yra pačiame Nebras- 
kos rytiniame! pakraštyje, išsi
dėstęs Missouri upės dešiniaja- 
me-krante; kitoje upės pusėje — 
Iwos valstybė. Miestas, palygi
nus su gyventojų skaičiumi, už
ima gan didelį plotų. Ypač gra
žiai atrodo vasaros metu šiau
rinė miesto dalis — turtingųjų 
rajonas, čia taip apstu didelių 
medžių ir žalumynų, kurie, iš 
dalies uždengdami už jų stovin
čius retai sustatytus namus, su
daro įspūdį, jog eini ne gatve, o 
namais apstatyta parko alėja. 
Kiti gyvenamieji rajonai kuk
lesni ir paprastesni.

Miesto centre jau kaip did
miesty — didžiuliai pastatai už
daroj statyboj, čia randasi val
džios įstaigos, bankai bei drau
dimo bendrovės, čia susikon
centravusi stambioji prekyba 
bei visokio kitokio biznio vers
lovės.

Tačiau tai, kuo ~šia? miestas 
yra žymus Amerikos ūkyje, 
randasi jo pietinėje dalyje. Tai 
didžiuliai "stockyardai” su Ar- 
mour, Cudahy, Swift ir Wilson 
skerdyklomis. Tenka pastebėti, 
jog Omahos skerdyklos tiek iš
plėtė mėsos gamybų, kad vietos 
"stockyardai’’ užperku ir pri- 
statinėją joms gyvulius, kai ku
riais 1952 m. mėnesiais jau vir
šijo savo apyvartos dydžiu Chi- 
cagos (didžiausius pasaulyje) 
"stockyardus". Taigi, Omaha — 
pasaulinio masto mėsos pramo
nės centras. Kitų šakų Oma
hos pramonė nežymi. Daugumo
je tai smulkios įmonės, teturin
čios vietinės reikšmės.
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N0W BAILOFF FOR JUDGE
SAMUEL H. SILBĘRT

šokiai, bei tautiniai rūbai Oma
hos šimtmečio jubiliejaus proga.

KAIP PASIRODYSIME 
ŠIMTMEČIO MINĖJIME

Lietuvių kolonijų bendrajame 
Omahos šimtmečiui minėti ko
mitete oficialiai atstovauja: K. 
Kincelienė — pirmininkė, P. 
Adamonis —*• reikalų vedėjas ir 
iriž. J. Damijonaitis — pava
duotojas. Prie išvardintųjų dar 
yra koptuota keletas asmenų. 
Jie visi drauge sudaro Omahos 
šimtmečiui minėti lietuvių ko
mitetų. Šio komiteto žinioje vei
kia keturios komisijos, būtent: 
meno, technikinė, informacijos 
ir finansų.

Meno komisijos vadovas — 
rež. Gasperas Velička, kuris ge
gužės pradžioj atvyks iš Chica- 
gos keliems mėnesiams į Oma
hų. Jam talkininkaus vietinio 
choro dirigentas M. Leškys ir 
tautinių šokių grupės vadovas 
M. Aukštuolis. Numatoma pa
statyti dainų ir tautinių' šokių 
montažų, analogiškų "šienapjū
tei”, tik be dialogų, nes angliš
kai kalbančioji publika vis vien 
lietuvių kalbos nesuprastų.

Technikinė* komisija, kuriai 
vadovauja inž. J. Damijonaitis, 
ruošia gyvąjį paveikslų, vaiz
duojantį lietuvišką kultūrą, tau
tinį menų ir kt. Tai bus plątfor- 
ma-vežimas, išpuoštas lietuviš
kais ornamentais, kuriame va
žiuos tautiškais rūbais pasipuo
šusios lietuvąitės ir vaikinai. 
Toji platforma-vežimas junginy
je kitų vežimų tarpe važiuos 
Omahos gatvėmis.

Informacijos komisijos pa
grindinis uždavinys išleisti šimt
mečio proga Omahos lietuvių is
torijų. šį leidinį jau redaguoja 
tos komisijos vadovas J. Cicė
nas. Leidinys bus apie 200 pusi.; 
maždaug 100 pūsi, lietuvių kal
boje ir to paties teksto verti
mas angliškai. Be to, numatoma 
įdėti gausiai iliustracijų. Leidi
nį autorius redaguoja nemoka
mai. Taip pat nemokamai išvers 
jį į anklų kalbų Genutė ir Me
čys Aukštuoliai, Belieka tik 
spaudos išlaidos,- kurių sųskai- 
ton kun. J. Jusėvičius jau paau
kojo $100,—. Tikimasi, jog lei
dinys bus atspausdintas apie 
rugpjūčio mėnesį.

Finansų, komisijos uždavinys 
telkti lėšas meno ir technikinės 
komisijų išlaidoms padengti. 
Apskaičiuota, jog šioms dviem 
komisijoms ir parodėlei, kuri ta: 
proga bus suruošta, reikės — 
$1,430,—. Dalį lėšų finansų ko
misija jau turi. 1954. III. 24

■ įvykęs ALB Omahos apylinkės 
visuotinis susirinkimas nutarė

■ surinktas Vasario 16-tos šven
tės proga aukas, sumoje $507,-

: 30, nesiųsti ALT’ui, o perduoti
■ Omahos šimtmečiui minėti lie- 
i tuvių komitetui.

Trūkstamas lėšas-finansų ko
misija mano sukelti ruošiant po
būvius bei pasilinksminimus ir 
padarant, vienų rinkliavų. Jai 
talkininkauti pažadėjo -ir meno 
kbmisijos vadovas G. Velička, 
pažadėdamas pastatyti |ietuvjš; 
kai visuomenei "šienapjūtę”: 
Šiai komisijai vadovauja J: šer
mukšnis. ’ .

Vasaros Omahoje būna karš
tokos. Temperatūra pakyla iki 
105 F laipsnių, retkarčiais ir 
daugiau. Bet ši -vasara ypač- bus 
karšta mūsų Kolonijos' Kultūri
ninkams. Jie'mš'teks beveik kas-; 
dien po darbo, keletu mėnesių^ 
prakaituoti repeticijose, kol tin
kamai pasiruoš 
savo gimtąjį kraštų.

verčiasi laisva praktika ir vet. 
dr. L. Gaudušas dirba Nebras- 
kos Universiteto laboratorijose, 
Lincoln, Nebr. Du medicinoj 
daktarai: J. Petrikonis ir M. 
Namikas stažuoja klinikose ir 
ruošiasi egzaminams. Inž. J. Da- i 
mijonaitis ir J. Bukšnys dirba i 
kaip braižytojai. Be to, yra stu- 1 
dijuojančių universitetuose, ra- 1 
dio-televizijos institute, gailės- - 
tingų seserų mokykloje ir kitur.

Besiverčiantieji bizniu: P. Ri- : 
bokas ir A. Buškus turi po mai- 1 
sto produktų krautuvę, E. Du- i 
bauskienė — skrybėlaičių Balio
nų, V. Kazlauskienė — moterų 
grožio salionų ir A. Pratkelis, V. j 
Požėla ir A. Pocevičius verčiasi ] 
namų statyba.

NAUJAKURIŲ GADYNE
Pirmieji naujakuriai Omaho

je pasirodė su parskrendančiais ( 
paukščiais — pavasarį. Tai buvo j 
lygiai prieš penkis metus — 
1949 m. .

Susirinkus kiek didesniam ■ 
tremtinių būriui, jau tų pačių , 
metų rudenį prasideda organi
zacinis bei kultūrinis veikimas, 
kuris, didėjant tremtinių skai- , 
čiui, kas kart plečiasi: prie jau , 
esamų organizacijų vis priside- ] 
da nauji nariai, o lygiagrečiai 
steigiamos ir naujos. Per pa- j 
storuosius penkis metus įsteig
tos šios Organizacijos, meno : 
kolektyvai, klubai ir kt.: ALB 
Omahos apylinkė, Tėvų komite- , 
tas, Mokytojų profsųjunga, Va- ■ 
sario 16-tos gimnazijų remti , 
būrelis, Sporto klubas "Lituani- . 
ca”, "Lietuvių s-ga "Ramovė”, 
Choras, Tautinių , šokių grupė, , 
Scenos mėgėjų būrelis, skautai 
ir ateininkai. šie organizaci- 
niai vienetai ir stumia Omahos ; 
lietuvių kolonijos kultūrinį veži- i 
mą, vjeni prie bendro darbo pri
sidėdami daugiau, kiti kiek ma- . 
žiau.

ALB Omahos apylinkė (seno- , 
sios kartos lietuvį, deja, tik 
keletas), tarp višų ‘kitų organi
zacijų yra, tarsi, vyresnysis 
brolis jaunesniųjų tarpe. Ji ko
lonijos visuomeniniam bei kul
tūriniam veikimui duoda impul
sų. Ji, esant reikalui, kviečiasi 
kitus organizacinius Vienetus 
talkon ir bendram darbui vado
vauja. Bet jau antri metai, ren
kant valdybą, ši pagrindinė or
ganizacija atsiduria sunkumuo
se.-

1953 metams nesisekant iš?, 
rinkti valdybos kai kas dema
gogiškai ima inkriminuoti nepa
tinkančius asmenis, būk jie kal
ti dėl susidariusios padėties. To
kie išsišokimai bendram darbui 
tikrai nepasitarnauja, šiems me
tams valdybų pavyko išrinkti 
sušaukus du visuotinius susirin
kimus. Tikėkimės, kad sekan
čiais metais išrinksime iš karto.

Visad turi laiko ir niekad ne
pavargsta tai mūsų “kolonijos 
mokytojai, dirbą sekmadieninė
je lituanistikos mokykloje, štai 
jie: kun. dek. J. Tautkus, E. 
Ribokienė, F. Pabilionis, Iz. Pa- 
biįionienė, V. Natkevičienė, M. 
Leškys, P. Adamonis, A. Kont- 
vainis ir I. Kontvainienė. Mo
kyklai vadovauja Iz. Pabilonie-

■ nė. Tik gaila, kad dalis tėvų ne- 
i randa reikalo į šią mokyklų sa- 
i vo vaikus siųsti.
I Baigiant apie tremtinių pen- 
• kių metų veiklų, norėtųsi pami-
■ nėti šiuos būdingesnius faktus:

1951 m. minint Vasario 16- 
tųją Omahos kolonija pirmoji 
išpildė ALT’o nustatytą pinigi
nę kvotą Tautos Fondui net 
120%'.

Tos pačios šventės proga per 
televizijos stotį W0W, Omaho
je, pasirodo lietuvių choras" ir 
tautinių šokių šokėjai.’ ••

1951 m. birželio 14 d., minjnt 
dešimtmetį, npo pirmųjų, trėmi; 
mų iš Lįętuyds į Sibirą, įmūry
ta parapijos bažnyčioje marmu
rinė'lenta su atitinkamais įra- 
šais lietuvių ir anglų kalbomis. 
. 1951 m. rugjūčio 31 d. pikie- 
tuojamas . geležinkelio stotyje, 
Omahoje, Gromyko, vykstąs ’ 
Sanfrancisko konferencijų.

1954 m. vasarą bus padenions- 
truota Omahos plačiosioms ma-



1954 m.

plo-

J

VANAGAITIS
KNYGA

v TARAS M. TARNAWA

aukų. Pažymėtina, 
Tautinės S-gos sky- 
dažnai paremia karo

jau gaunama Dirvoje. Siųskite $2.00 ir labai daug pa

tirsite apie Amerikos lietuvių gyvenimą.

DIRVA: 1272 Ę. 71 St. 
Cleveland 3, Ohio
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K. S. KARPIUS

KELIONĖ J T E X A S
Iš New Orleans. po Užgavė

nių karnavalo, turėjom laiko ir 
noro pavažiuot j Texas, taigi 
Pelenų dienos rytą, su tjalasevi- 
čiais, išvažiavom, ši kelionė davė 
mums progos pervažiuot Loui- 
sianą skersai, nes į New Orleans 
važiuojant pervažiavom ją išil
gai.
Pasiryžom aplankyt mūsų seną 

bičiulį, stipruolį imtininką Ka
rolį Sarpalių, kuris ilgus metus 
gyveno Houston, Texas, bet da
bar gyvena rytinėje Houston 
pusėje, Dayton miestelyje, kur 
turi savo turistų namą. Paty
ręs, kad mes atvyksim, pasky
rė mums nakvynei kambarius ir 
kvietė būtinai—atvažiuot pama
tyt j.o gyvenamą vietą.

Nuo New Orleans iki Dayton 
miestelio, tiesiai į vakarus, ke
lio tiek, kiek iš Clevelando j 
Čhicagą.

Texas yra milžinas plotu, 
skersai 773 mylių, o išilgai nuo 
pietų šiaurfn 801 mylių. Iš viso 
267,449 ketv. mylių ir turi arti 
8,000,000 gyventojų. Pietinė da
lis Texas yra žema, nueina į 
Meksikos įlankos pakraščio van
denis. Ir kaip Louisiana ir Flo
rida, pluko vandenyje, bet šiau
rinė Texas dalis pakyla iki 4,000 
pėdų virš vandens linijos. Jos 
pietvakarinė siena sueina su 
Meksika, kurias skiria Rio 
Grande «pė. Augščiausia Texas 
vietą yra Guadalupe kalnas, 8,- 
750 pėdų augščio.
Kowbojų kimštas -

Texas, išgarsėjusi galvijų au
ginimu valstybė, yra tikrasis 
kowbojų kraštas. Ir įvažiavus į 
Texas tuoj pradedi miesteliuose 
matyti vyrus dėvinčius kovvbojų 
rūbais: augštais kulnimis ba
tai, siauros kelnės, plačios skry-

tas, obelisko pavidalo, atžymi 
faktą, kad nafta tapo Amerikos 
pramone. Dėl šio šaltinio, visa
me krašte, aukštumose, žemu
mose ir vandenyse, pradėta 
gręžti šaltiniai. Ir jo randama 
visur tiek, kad juo gali remtis 
visas krašto gyvenimas. Ir jis 
padarė Ameriką automobilių ir 
motoro kraštu, su vienu auto
mobiliu kiekvieniems keturiems 
JAV gyventojams. Naftos at
žvilgiu Texas užima pirmą vietą 
šalyje. Ir čia iš žemės gaunamos 
degamos dujos, kurios nuvestos 
į rytines dalis, Ohio ir t.t.

Texas užima trečią vietą JAV 
žemdirbystės produktų atžvil
giu, nors tik apie 17.,%-jos že
mės tėra kultivuojama. Turi si
dabro ir kitų mineralų kasyk
las. Gausiai auginama vata. Toj 
šakoj, stovi pirmoje vietoje. Au
ginama ryžiai, kviečiai, avižos, 
miežiai, rugiai ir t.t. Galvijų 
mėsai auginimu taip pąt stovi 
pirmoje vietoje. Bet ir kowbojų 
darbas dabar jau sumotorizuo- 
tas: vietoje arklių galvijų lau
kuose dabar važinėja taip vadi
namais ”džypais”. Prekybinių 
miškų turi 10,500,000 akrų 
tą-
Kas tas Sarpalius? ( ’

Karolis Sarpalius (ameriko
niškai vadinasi Kari Sarpofcs) 
netikėtai, per mus clevelandie- 
čius, Dirvos tarpininkavimu, ta
po vienas iš garsiausių Ameri
koje imtininkų. Pirmiausia, jis 
tam turėjo fizines ypatybes: di
delis, puikiai nuaugęs, gražaus 
veido, stiprus jaunas vyras, virš 
6 pėdų augščio, tiesiog kaip iš 
pasakų knygų paimtas milžinas 
narsuolis, imtikų profesijai vi
sai atitiko.

Gimęs Pennsylvanijoje iš atei
vių tėvų (ten ir dabar gyvena

buvo kviečiamas į New Yorką, 
Bostoną ir j visus kitus, rytinius 
miestus. Ir vakaruose, Chicago
je, ir kitur jis buvo .pripažintas 
geru , imtininkų, • kai prieš, tai 
senieji jo niekur neprisileisda
vo. , '

Karolis taip pat buvo muzika
lus vyras: skambino pianu, grie
žė smuiku, turėjo puikų barito
no balsą. Ir susitaręs su juo 
komp. Vanagaitis kartais išpil
dydavo Dirvos rengiamas links
mas programas. Visi Sarpalių 
mėgo. Eidavo jį imantis pama
tyti ir jo dainų paklausyti.

Niekad apie kitus stipruolius- 
imtininkus prieš tai Clevelando 
laikraščiai tiek nerašė kaip Sar- 
paliaus laikotarpiu. Ir su juo 
gavo progos išsireklamuoti ir 
kiti lietuviai imtininkai.

1928 metais vykdamas į Lie
tuvą kalbinau ir Sarpalių va
žiuoti. Ir jis labai norėjo, tar
čiau jo sąlygos neleido. Kartu 
su mumis Važiavo kitas, leng
vesnio svorio imtinifikas, Juozas 
Šimkus, Lietuvoje gimęs. (Grį
žęs, vėliau, imtynėse dalyvauda
mas, Šimkus sužeistas mirė).

Po sėkmingos savo karjeros, 
kuri tęsėsi gal 10 metų, Karolis 
Sarpalius sumanė persikelti į 
Texas, Houston mieste, kur pats 
imtynėmis ir kaip imtynių ren
gėjas darė gerą biznį vakaruo
se, kartais ir Meksikoje.

Dabar Sarpalius, jau virš 50 
metų žmogus, vedęs, mažinda
mas savo interesą imtynėmis, 
nusipirko turistų namą prie di
džiojo kelio iš Floridos į Kali
forniją, Meksikos įlankos par- 
kraštyje. Turi apie 20 kamba
rių, kurie kas naktį užpildyti. 
Ir tokiu būdu daro gerą biznį 
ištisus metus. Dabar jis jieško 
ir daugiau tokių vietų pirkti. 
Taip pat dar nenutraukė visų 
ryšių ir su imtynėmis. Daro biz
nį ir toje srityje su savo kitais 
bendrininkais, bet pats jau ne
siima. (B. d.)

PHILADELPH1A
AKTYVI VEIKLA

Gavėnios metu Philadelphijo- 
je visuomeninė veikla sustiprė
jo. Po sėkmingo Vasario 16’ d. 
minėjimo, kuriame pagrindiniu 
kalbėtoju buvo prof. Pakštas, 
aukų buvo surinkta apie 2.500 
dol., viršijant Philadelphijai nu
statytą kvotą. Po to sekė eilė 
kitų organizacjių ir parapijinių 
parengimų, štai kovo 28 d. buvo 
A.L.B. Philadelphijos apylinkės 
surengtas literatūros vakaras, 
dalyvaujant Brazdžionui, Ka
činskui ir Gustaičiui. Balandžio 
4 d. A.L.T. S-gos Philadelphijos 
skyrius ir Karių Š-ga "Ramovė” 
klausė V. Rastenio paskaitos: 
"Lietuva po Stalino mirties”. 
Išnagrinėjęs smulkius pasikeiti
mus Lietuvoje, prelegentas pri
ėjo išvados, kad koks raudona
sis ^valdovas nesėdėtų Lietuvo
je, vistiek norės lietuvius jei ne 
sunaikinti, tat nors surusinti;

Po paskaitos parinkta karo 
invalidams 
kad vietos 
rius labai 
invalidus.

Išskirtinas prez. A. Smetonos 
10 metų mirties minėjimas ba
landžio mėn. 11 d. šv. Kazimie
ro parapijoje. Mišias už- velionį 
atlaikė prel. I. Valančiūnas. Kun.

Vėžys " po daugelio pranešinių 
parapijiečiams liepė sukalbėti 
maldelę už ateivių prezidentą — 
jų vadą....

5 vai. vak. tos pačios parapi
jos salėje buvo akademinė dalis. 
Minėjimą pradėjo A.L.B. Phila- 
deljihijos apyl. pirm. B. Raugas? 
karšta kalba. Po to sekė prel. 
I. Vąlančiūno invokacija — mal
da. Paskaitą apie A. Smetoną 
skaitė žurnalistas, svečias iš New 
Yorko, A. Markelis. Paskaita 
buvo tikrai vertą išklausyti vi
siems, kurie tik sielojasi lietu
viškais reikalais. Paskaitininkas 
iškėlė, kad nebuvo nė vienos 
srities, kuri A. Smetonai nebū
tų prie širdies, ar tai kultūrinė, 
ar tai politinė, visuomeninė irr 
religinė, jei tik ji lietė lietuviš
kus reikalus. Prelegentas primi
nė ir A; Smetonos išmetimą iš 
gimnazijos už nekalbėjimą mal
dos rusiškai. Jo darbus Vilniuje 
prieškariniais. laikais ir Nepri
klausomybę atgavus.

Po paskaitos sekė ištraukos 
iš A. Smetonos raštų,, tinkančių 
ir šiai dienai, nors rašytų prieš 
keliąs dešimts metų, kur smer
kiamas šmeižimas, žodžio nelai
kymas ir egoizmas. Ištraukas 
skaitė: p.p. Šileika, Markulis ir 
Gaigalas. • Minėjimas baigtas 
Tautos Himnu. P. M.

Votefor...
TARAS M.

TARNAWA
FOR
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JULIUS KAZĖNAS
Clevelando Ąžuolų okteto meno vadovas.

J. Kazėno vadovaujamas Ąžuolų oktetas gegužės mėn. 9 d., 
5:30 vai. p. p. koncertuoja Clevelando Lietuvių salėje. Dainuoja: 
Pr. Petraitis, A. Kavaliūnas — I tenorai; K. Pažemėnas, E. Ja- 
rašūnas — II tenorai;,L. Kazėnas, L. Sagys — baritonai; V. Rau- 
linaitis, J. Kazėnaą — bosai. Be okteto koncerto meninėj progra
moj dalyvauja Chicagos dainininkė Prudencija Bičkienė ir Cleve- 
landietė pianistė R. Brazaitięnė.

Tarp visos eilės rinktinių lietuviškų ir pasaulinės muzikos 
kūrinių solistė Pr. Bičkienė kartu su Ąžuolų oktetu atliks Mo- 
zart’o Lopšinę ir ištrauką iš Wagner*io operos Tahnhaeuser.

Šį metinį Ąžuolų Okteto koncertą ruošia Clevelando jūrų 
skautų Kapt. Dariaus laivas.

Biletai gaunami Dirvoje, Spaudos kioske ir telf.: MU 1-9469.

bėles. Tik šautuvų dabar nesi-- -vienas brolis, medicinos gy-
nešioja, kaip paprasta filmose 
kowbojus matyti vaidinančius 
senesnių brikų Texas gyvenimą.

Ispanai keliautojai Texas bu
vo pasiekę 1528 metais, paskui 
1658 metais prancūzas La Šalie 
bandė Texas kolonizuoti prancū
zais, bet jam nepavyko. 1690 
metais Ispanija pasiuntė ekspe
diciją į Texas, kartu su misi- 
jonieriais, įsteigti ten misijas- 
bažnytėles, ir po to ten pristeig
ta daug misijų indėnams moky
ti tikėjimo ir krikštyti. Texas, 
kaip Meksika ir Kalifornija, bu
vo ispaniškas kraštas.

1823 metais Texa6 gyvento
jai pradėjo bruzdėti prieš Ispa
nijos valdžios priespaudą. Ir 
bruzdėjimas daėjo iki 1835 metų 
karo dėl nepriklausomybės. 1836 
metais Texas iškovojo nepri
klausomybę ir buvo įsisteigę ne
priklausomą valstybę su shvo 
prezidentu, laisvės kovotoju 
Houston, kurio vardu ir miestas 
ir sostinė pavadintas. Dabarti
nė Texas sostinė Austin mieste. 
Texas valstybę buvo pripažinu- 
sios Amerika, Anglija ir kitos 
Europos valstybės. 'Bjrėjo savo 
vėliavą su viena didele žvaigžde.

Bet jaunai, naujai valstybei 
gyventi buvo sunku, finansiniai 
trūkumai ją slėgė. Ir Amerika 
1845 metais pasiūlė jai įsijungti 
j bendrą valstybę, ką Texas pa
darė 1848 metais. Pilietinio karo 
metąis 1861-65 vėl buvo atsime- 
■tusi, kovojo už palaikymą negrų 
vergijos, ir 1870 m. vėl sugrįžo 
į sąjungą.
Ūkio ir. naftos kraštas

Mūsų kelionė ėjo per 
mont miestą. Netikėtai 
paminklą, pastatytą . . . 
nu'i, alyvai arba žibalui. Mat, 
nors Pennsylvanijoje žibalas 
pasirodė jau 1857 ' metais, čia 
Texas, prie Beaumont, išgręžuB 
naftos šaltinius, sausio 10, 1901, 
išsiveržė iš žemės tokia srove, 
kuri nulėmė Ameęiką tapti mo
torizuotu kraštu. Iš to šaltinio 
ir dabar veržiasi naftos po apie 
100,000 statinių kas 24 valan
dos. Tas paminklas naftai, augs-

Beau- 
radom 
gasoli-

dytojas). Karolis su kitu broliu 
apsigyveno Chicagoje. Jo chica- 
gietis brolis, nesenai miręs, bu
vo kompozitorius-muzikas, drau
gavo su komp. Vanagaičiu ir 
Margučio štabu.

Karolis taip pat mokėsi dak
taru Chicagoje, prieš 25 metus, 
tačiau jo silpnos akys trukdė 
studijas. Kaip stiprus vyras, 
anksti pradėjo užsiimti sportu, 
svarbiausia imtynėmis. <Jr tada, 
visai jauną, dar neturintį 25 
metų vyrą, Dirva parsikvietė į 
Clevelandą imtynių parodyti. 
Iki to laiko, per keliolika metų, 
Clevelande imtynių sportas ame
rikiečių tarpe buvo nuvarytas 
nuo koto suktų lenkų imtikų 
brolių Zbyszkų. Dirvos piknike 
Karoliui imantis, jį pažino Cle
velando sporto iniciatorius, ir 
juo taip susižavėjo, kad sutarė 
rengti jam imtynes su visais 
žymiausiais Amerikoje ir iš Eu
ropos atykstančiais imtininkais 
didžiojoje Public Auditorijoje. 
Ir Sarpalius Cleelande atgaivi
no imtynes. Ir iškėlė į pelningą 
sportą keletui metų, kol jis no
rėjo „į Clevelandą atvažiuoti. Iš 
visos Amerikos imtininkai ver
žėsi į Clevelandą gauti progos 
rengiamose imtynėse dalyvauti, 
nes kitur jie nieko nepelnyda
vo. Didelė Public Auditorija bū
davo užpildoma. Ir Karolis Sar
palius tapo sporto dievaičiu, mė
giamu vyrų ir ypač moterų.

Čia sugužėjo ir visa eilė kitų 
lietuvių imtininkų." Visi jautė, 
kar radę progą, imtis Clevelan
de pelnys pragyvęnimui, nes ta
da kaip tik buvo depresijos pra-

■ džia.
i Sarpalius, kiek galėjo, pata-
■ rinėjo imtynių rengėjams duoti 
, ir lietuviams užsidirbt), čia tada 
i atvyko ir dabar Clevelande už- 
i siimąs imtynių" rengimu imtinin- 
i kas Jack Ganson-Karabinas. 
, Taip pat ųesenai miręs stipruo

lis milžinas Juozas Komaras, 
Juozas Šimkus, Pranas Juška, 
Brazauskas ir eilė kitų.

Karolis Sarpalius iš Clevelan
do pradėjo imtynių sporto at
gaivinimą visoje Amerikoje. Jis
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‘ ' I LIETUVIŲ SALĘ!

PRADĖKIT MAŽA SUMA! 
BET PRADĖKIT DABAR!

baikime Pradėtąjį žygįi
" 1 • 't ' •

Vasario 16 gimnazija įsikūrė 
savoj pastogėj. Buvusioj turtuo
lių Rotšildų pily linksmai akam- sidėjo šį pirmadienį ir tęsis" iki 
ba lietuviškosios moksleivijos - ■ ----
dainos, bokšte didingai plevė
suoja mūsų trispalvė. Džiaugia
mės, kad štai turime gana tvir
tų tikrai lįetuvišką mokslo židi
nį, o kartu ir neblogų užuovėja

Ši i 
operos

OPEROS SAVAITE
1 • -cM * • • . •

savaitė Clevelandui yra 
i savaitė. Ji oficialiai pra-

VAIDILOS TEATRAS

šimtams tėvynės netekusių jau
nuolių.

Užperkant gimnazijai rūmus, 
daugiausia buvę pasitikėta Ame
rikos lietuvių parama. Tos vil
tys tačiau dėl įvairių nesusi
pratimų tik maža dalimi tepasi- 
teisino. Teko šauktis pagalbos iš 
svetimtaučių,.kurie atsiuntę ko
misijas ir pripažinę, kad žygis 
tikrai vertas paramos — pagal
bos rankų duosniai ištiesė.

Mums dabar tektų . garbinga 
ir graži pareiga pradėtąjį dar
bą užbaigti. Skolos už rūmus dar 
yra likę 100,000 DM. Skaitant 
palankesniu sperrmarkių kursu 
tat būtų, berods,- 16,000-17,000 
dol. (apie tiek, kiek čia kainuo
ja modemus, nedidutis vienos 
šeimos namelis). Atrodo, kad tik 
visiškas . dvasinis nusialinimas 
ir tautinis atbukimas būtų kliū
tis šiai, palyginti nedidelei su- 
maj sukelti turtingiausioj mūsų 
išeivijos daly.' Visa bėda, kad ne
turime vienos bendros vadovy
bės, kuriai šis reikalas rūpėtų. 
Todėl ir vėl esame priversti iš
eiti partizanišku keliu...

J.A.V. Liet. Bendruomenės 
Clevelando Apylinkės Valdybos 
sudarytoji ir jos priežiūroje vei
kianti Vargo Mokykloms Remti 
Komisija skelbia aukų vajų Va
sario 16 gimnazijos likusiai už 
rūmus skolai sumokėti.

Kviečiame visus, kad ir nedi
dele auka prisidėti prie bendro
jo žygio. Tebūnie tat simboliš
ka velykinė dovanėlė motutei 
Lietuvai, kurios skeveldrėlė juk 
ir yra vienintelė mūsų gimnazi
ja.

Pinigus siųsti į Clevelando 
lietuvių banką:

The Superior Savings 
Association,
6712 Superior Avenue, 
Cleveland 3, Ohio.
Ein. S-ta Nr. 12830.

Vargo Mokyklon?.-, Remti 
Komisija

P.S. Prašome ir kitus laikraščius 
šį mūsų atsišaukimą at
spausdinti.

HENRIKAS KAČINSKAS 
CLEVELANDE

Ryšium su Vaidilos Teatro 
ruošiamu ”Dr. Vinco Kudirkos” 
pastatymu iš New Yorko į Cle- 
velandą atvyko žymusis valsty
binio teatro aktorius-režisorius 
Henrikas -KAČINSKAS ir iki 
premjeros apsigyveno akt. Pet
ro Maželio

Stotyje jį pasitiko Vaidilos 
meno vadovas, administracijos 
nariai ir ”Dr. Vinco Kudirkos” 
aktoriai. Po to jam buvo su
ruoštos kuklios sutiktuvės, ku
rių metu buvo aptarti veikalo 
pastatymo reikalai.

•Aktorius Henrikas Kačinskas 
vaidins Vinco Kudirkos vaidme
nį ir jau intensyviai repetuoja.

& Loan

šeštadienio. Kiek tenka patirti, 
didėlis skaičius lietuvių, muzi
kės mėgėjų, šios savaitės vaka
rus praleis Public Auditorium 
didžiojoj salėj ir klausysis Met
ropolitan operos garsiųjų daini
ninkų.

CLEVELANDO SKAUTŲ 
VADOVAI

Clevelando skautų vietininki- 
ja yra Lietuvos Skautų Brolijos 
padalinys šiame mieste bei apy
linkėse.

Vietininkas yra pasktn. Rim- 
vydis Bajoraitis, 1389 E. 93 St., 
Cleveland 6, Ohio; telef. — SW 
1-8733. Adjutantas — vyr. skilt. 
Rimvydas Minkūnas, 953 Maud 
Avė., Cleveland 3, Ohio; tel. — 
EN 1-5029. Ūkio Sk. Vedėjas — 
pasktn. Vladas Bacevičius, 1417 
E. 65 St., Cleveland 3, Ohio.

DLK Kęstučio vilkiukų. drau
govės draugininkas yra pasktn. 
Vytautas Kamentavičius, 1323 
Russell Rd>, Cleveland 3, Ohio; 
tel. — UT 1-4227.

Vytauto Didžiojo skautų 
draugovės dr-kas — skiltn. Vi
tas Koklys, 7722 Lintvood Avė., 
Cleveland 3, Ohio; tel. — HE 
1-4842.

Kap. Stepono Dariaus jūrų 
skautų laivo vadas — valtim 
Emanuelis Jarašūnas, 558 E. 
102 St., Cleveland 8, Ohio; tel. 
— MU 1-9469. To laivo instruk
torius — jūrų sktn. Vladas Pe- 
tukauskas, 1263 E. 67 St., Cle
veland 3, Ohio; tel. — UT 
1-6828.

Simano Daukanto skautų vy
čių būčelio vadas — pasktn. 
Kęstutis K. Pažemėnas, 767 E. 
90 St., Cleveland 8, Ohio; tel. 
GL 1-7396.

STATO
KAZIO INČIŪROS 4 VEIKSMŲ DRAMĄ

DK. VINCĄ KUDIRKĄ
Režisuoja — VAIDILOS 
Teatro Meno Vadovas 

Petras Maželis

šiame veikale dalyvaus Lietuvos Valstybinio Teatro ak
torius-režisorius Henrikas KAČINSKAS ir vaidins Kudir
kos rolę.

Biletai gaunami Dirvos redakcijoj, sekmadieniais spau
dos kioske, pas platintojus ir užsakyti telef. pas R. Apana
vičių GA 1-6958 nuo 5-7 vai. vakare.

I — spektaklio pradžia 1 vai. 30 min.
II — „ • „5 vai. 30 min.

Pirmam spektakliui jaunimas iki 16 m. ii- studentai moka 

pusę kainos.

VAIDILOS
Teatro Administracija

LIETUVIŲ GARAŽAS
J. Garla ir A. Paškonis ati

darė garažą — benzino stotį, 
1463 E. 71 St. (prie Wade Park, 
būv. Ramanausko).

Atliekami mašinų taisymo 
darbai ir keičiama alyva.

Santaupos apdraustos iki $10.000

2'/:% palūkanos.

PASKOLOS JOSŲ PERKAMIEMS AR STATOMIEMS 

NAMAMS

THE SUPERIOR SAVINGS 
AND LOAN ASS’N.

6712 Superior Avė. HE 1-2198

Cleveland, Ohio

GERESNIU NAMŲ STATYTOJAI
“VISUOMET ĮSTATO

MONCRIEF Šildymą ir oro vėsinimą

Paskubėkite įsigyti bile- 
tus, nes esame įsitikinę, kad 
prie įėjimo jau nebeturėsi
me.

Dail. — Kazimieras Žilinskas
Ateikime ir pamatykime 

dalį mūsų Tautos žadintojo, 
mūsų himno autoriaus Vin
co Kudirkos gyvenimą;

’ I. J. S A M A S , JEWELER
S šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai „•
« Laikrodžių taisymas. Brangenybės. Įvairus dovanų 
| pasirinkimas. i
g 7007 Superior Avė. Greta Ezella Theatre i
S Telef.: EX 1-3969. Bute: WA 1-2354
S

LEIMON’S CAFE
VISŲ LIETUVIŲ SUSITIKIMO VIETA

Alus. Vynas. Degtinė. Konjakai. Kiti gėrimai'
Įvairūs valgiai, šeštadienių vakarais šokiai griežiant 

geram orkestrui

u (.0(1

NAMŲ DAŽYTOJAS
Dažau namus iš lauko ir iš vi

daus. Darbą atlieku sąžiningai 
ir pigiai.

Telef.: EX 1-2069

LIETUVIAI DAŽYTOJAI 731 E. 185 ST. KE 1-9737

(18)

dažo ir
da 12 
šaukti:

dekoruoja namus. Duo- 
mėnesių išsimokė j imą.

EX 1-4245

J. RIMAšAUSKAS
dabar dirbąs Lietuvos sovieti
zacijos bylos parengimo darbą 
prie’ Kersteno komisijos, Chica- 
goje, Velykų švenčių proga bu
vo atvykęs į CIevelandą. Turėjo 
susitikimą su clevelandiečiais 
visuomenininkais.

AUKOJO CIEŠK1ENEI
Per Dirvą asmeniškas aukas 

sergančiai Cieškienei įteikė: J. 
Lozoraitis ir L. Banys po $5.00 
ir O. Grigaitienė $2.00.

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,

NAMAS- ,
Geram stovy, vienos^ šeimos 

namas, kurį galima lengvai per
taisyti į dviejų šeimų. Namas 
plačioj gatvėj, 7 mašinų 
žas.

P. J. KERŠIS, 
Telef.: MA 1-1773

(30)
LIETUVIŲ KLUBO SVETAINĖ 

IR SALĖ

bute.

OLDSMOBIL1Ų ATSTOVAS
Naujos ir vartotos mašinos.- 

Kreipkitės į mane ir jums pa
togiausiom sąlygom patarnau
siu.

Alex Kunevičius
MICHAELS OLDSMOBILE 

10640 St. Clair Avė.
MU 1-7000 (17)

gara-

-KAMBARYS
Ida Avė. (tarp Superior 
Clair) išnuomojamas vie- 
vyrui didelis ir gražus 

šeimoj. 
(16)

951 
ir St. 
nam 
kambarys, ' lietuvių
Kreiptis vakarais.

šios trys krautuvės diioda ir keičia Eagle Starnps

GERI NAMAI
2 šeimų namas. 5 ir 5 kamba

riai. Netoli Naujos parapijos, 
Neff Rd. Kaina $14.500.

¥

East 140 St., netoli Fisher 
Body, 2 šeimų namas. 5 ir 5 
kambariai. Gaso šildymas. Ant
ras augštas , tuščias Kaina 
$13.600.

HELEN ANDRUKAITIS 
PO 1-9668 ir PO 1-3488

J. CIJUNSKAS 
LAIKRODININKAS

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

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

PIX BEVERAGE

PARDUODAMI NAMAI
Keturių šeimų. East 78 — 

netoli St. Clair. Pajamos $149 
mėnesiui. Kaina' $9.900.

•
Dviejų šeimų, Medina Avė. — 

East 79 ir Ansel Rd. rajone. 6 
ir 6 kambariai. Kaina $10,900.

P. FRATENA REALTY 
ŠW 1-3731 .

rūšių alaus — vlsoki gaivi
nantieji gėrimai, 

vynas ir šampanas 
(prancūziškas)

Parengiama vestuvėms, baliam*, 
pobūviams. Nemokamas prista
tymas dieną ir naktį. Atdara k 

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

45

TALIS STUDIO

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

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

WOLFS FABRICS
7012 Superior Avė. EN 1-3764

Viskas papiginta 25'/i- iki 5O'/i už sukneles, megztinius, 
bliuskas, marškinius.

NEPAPRASTA PROGA IR KOKYBĖ!

EZELLA DRESS SHOP
7011 Superior Avenue EX 1-8653

DVIGUBAI ŽENKLŲ KAS ANTRADIENĮ

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.

SUOPIS FURNITURE
Visokių rūšių baldai ir elektriniai bei kitoki reikmenys 

virtuvei ir kiekvienam Jūsų buto 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 Slar Avenue Cleveland 3, Ohio

AUTOMAŠINŲ TAISYMAS . 
'• Jonas .Švarcas.nuo kovo męn. 
atidarė automašinų taisymo sto- 
tįf Jo dirbtuvės adresas: 

7015' Wade Park Avė.
Telef.: HE 2-1236

Lietuviams duodąma didelė 
nuolaida, čia taip pat galima 
tartis dėl vartotų ir liauju ma- 

' . . (18)pirkinio;

dabar jūsų kaimynistėj
7106 Superior Avė.

Tel. HE 2-0144

Bet kuriuo laiku, bet kokioB 
rūšies foto patarvimas Jums. 

Motarn&a portretai, vaittnrfe . . 
aklinsiu, vaikų ir* U to ■ 
Mumm. , . ■ '

FOTOGRĄFIJOS MEISTERIS

Europinių žurnalų ir (Urnų 
tralgidKų fotografai, dabar 
dLEVĖĖAFlDĖ.

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

PAMĖGINKIT A R C H S U P P O R T minkštus, 
išklotus, masažinius batus

Puikus Velykinių batų pasirinkimas 
v Moterims ir vaikams

DVIGUBAI ŽENKLŲ ANTRADIENIAIS

JAMES SHOE STORE
 7041 Superior Avė. -

SUMUŠTINIAI. GĖRIMAI. SODA.

7023 Superior Avenue
Saldainiai,. Riešutai, Popkornai

Čia susitiklt’savo draugus po panValdų 
. Geriausia kava mieste :

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

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

kitės i mar.e, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai
riuose apdraudus-iusūranee reikaluose. •

Sutaisau paskolas uirmc morgėčio. Patarnavimas ir Išpildymo* 
garantuojama. Kreipkitės i mane telefonu arba asmeniškai.

-.- • ■■

• ■'S?A-v • uti--" / •. ■-

JAKUBS & SON 
” ” FUNĘRAL HOME

Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Della. E. Jakubs & VVilliam J. Jakubs
Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojal

25 metai’ simpatingo ir rimto patarnavimo
, 6621 Edną Ąventfe ' ENdicott 1-17M



1954 m. balandžio 228

Ir Amerikoj sprogo atominė bomba
Redakcijos ir administracijos adresas — DIRVA, 1272 East 71 St., Cleveland 3, Ohio. — Telefonas: IIEnderaon 

1-6344. Redaktorius Balys GAIDŽ1ŪNAS (buto telefonas: GArfield 1-7406).

★★★ 
THE FIELD

šiomis dienomis ir pačioje 
Amerikoje sprogo atominė bom
ba, kada iškilo saugumo sume
timais suspendavimas pirmuti
nės atominės bombos gaminimo 
direktoriaus, Dr. J. R. Oppen- 
heimerio.

Paa.iškėjo, kad šis vadinamas 
"atomines bombos tėvas”, moks
lininkas,visa laika buvo artimai 
susigyvenęs su komunistais, 
nors sakosi, nebuvęs partijos na
riu.

Pastarųjų kelių mėnesių bė
gyje Oppenheimeris buvo slap
tai tardomas, nors anksčiau, 
Trumano laikais, vienų kartų 
demokratų komisija jį buvo iš
teisinusi. Dabar, Atominės Ener
gijos Komisijos žinia, žinia pre
zidento Eisenhovverio, Federalio 
Investigacijų Biuro ir krašto 
saugumo departamento sekreto
riaus Wilsono, pripažintas •pa
vojingu būti tose pareigose, ku
rias jam valdžia buvo pavedusi. 
Jis jau buvo paskirtas specialiu 
atominės ir vandenilio bombos 
reikalų direktorium Washingto- 
ne.

šiam reikalui sprogus, prezi
dentas Eisenhoweris išleido įsa
kymų užkirsti jam visus kelius 
prieiti prie dokumentų ir pa
slapčių.

jis santykiavo nuo 1935 metui 
su žinomais komunistais, kad jis 
1940-42 metais reguliariai ir 
gausiai aukojo komunistų rei
kalams. Jo žmona, ir brolis su 
savo žmona, taip pat yra komu
nistai. Gyvendamas ir profeso
riaudamas San Frųncisco mies
te, jis palaikė artimus ryšius su 
tenykščiais komunistų partijos 
vadais. Toliau, jis apkaltintas 
samdymu komunistų specialistų 
j Los Alamos laboratorijas II 
pasaulinio karo metu. Jis slėpė 
žinias, kad prancūzas komunis
tas 1943 metais buvo kreipęsis 
j jį prašydamas paslapčių apie 
atominės energijos planus, ku
riomis galėtų pasinaudoti sovie
tų mokslininkai.

Oppenheimeris, kaip genera
linis pirmininkas Atominės 
Energijos Komisijos patarėjų 
komiteto, griežtai priešinosi 
vandenilio bombos gaminimui, 
kada prezidentas Trumanas jau 
buvo įsakęs imtis visu smarku
mu ta bombų gaminti. Tada bu
vo paaiškėję, kad Rusijoje jau 
daromi bandymai su atomine 
bomba.

Dr. J. R. Oppenheimer, suspen
duotas atomo bombų gaminimo 

specialistas.

Apkaltinimai
Po išsamių, ilgų tyrinėjimų, 

Atominės Energijos Komisija 
suspendavo jį jau gruodžio 23, 
1953, tačiau iki šiol dalykas lai-1 pradėjo 
k.vtas paslaptyje. Ir tik dabar, 
prezidentas Eisenhoweris, kada 
senatorius McCarthy prieš ke
letą dienų viešai per televiziją 
pareiškė, 
davikų”, 
suvėlino 
minimą, 
penheimerj 
mentų prileisti.

Senatorius McCarthy taip sa
kant atkėlė paslapties dangtę, 
kas buvo daroma slaptomis, 
kraštui nieko nežinant. Po Mac 
Carthy pareiškimų pats Oppen
heimeris kreipėsi į New York 
Times dienraštį su savo pasi
aiškinimu, pareikšdamas, kad 
jis turi Atominės Energijos Ko
misijos , laišką, kuriuo praneša
ma jo suspendavimas. Ir ėmėsi 
viešai aiškintis ir teisintis, kad 
jis nebuvęs komunistų partijos 
narys, nors jų reikalus rėmęs.

Oppenheimeris apkalti n t a s, 
surinktais daviniais iš jo pasta
rųjų virš 20 metų judėjimo, kai

kad "valdžioje yra iš- 
kurie pusantrų metų 
vandenilio bombos ga- 
išleido draudimą Op- 

prie slaptų doku-

* *
Jau esu rašęs anksčiau, kad 

nuo atominės bombos perėmimo 
į civilines rankas, prezidentas 
Trumanas pirmutiniu Atominės 
Energijos komisijos pirmininku 
paskyrė amerikietį žydą David 
Lilienthal. Kada jis, po Japoni
jos atominės bombos sprogimo, 

visoje šalyje varyti 
propagandą už sulaikymą toles
nio atomo bombų vystymo ir 
tobulinimo, su juo jau tada 
slaptai veikė ir Oppenheimeris. 
Jis yra iš Vokietijos atvykusio 
žydo sūnus. Toje AEK ėjo var
žytinės tarp Lilienthal ir kito 
žydo komisijos nario Strauss, 
kurį prezidentas Eisenhoweris 
paskyrė AEK pirmininku ir ku
ris pritarė vandenilio bombos 
vystymui.

Dabar, po naujo skandalo, 
prieinamos tokios išvados: Lj- 
lienthalis ir kiti prosovietiniai 
gaivalai prie atominės ir vande
nilio bombų vystymo, tarp jų ir 
Oppenheimeris, labai skubiai ir 
noriai dirbo, kol reikėjo sunai
kinti Vokietiją’ ir Japoniją. Ta
čiau tuoj po to, tikslą atsiekus, 
kai atominių bombos sprogimas 
virš Japonijos pasirodė labai 
baisus, sovietų draugai Ameri
koje griebėsi trukdyti vandeni
lio bombos tobulinimą, nes tuoj 
po to pradėjo irti Amerikos ir

bendrai vakarų santykiai su so
vietais. Mat, pradėjo aiškėti, kad 
naująsias bombas gali tekti pa- 

1 naudoti prieš sovietus.
Oppenheimerio bylos iškėli

mas atidengė ir kitą pusę, tai tų 
sovietų simpatikų pareiškimus, 
kurie ėmė teisinti tą "vienuolį 
mokslininką pasišventėlį”. Esą. 
jis nepatyręs, nesikišęs į politi
kos reikalus, kaip mokslui atsi
davęs žmogus, padaręs klaidų. 
Ir skubama Sudaryti visuomenė
je nuomonę, kad jis esąs nekal- 

, tas, nuoširdus amerikietis. Ir 
i viskas tas eina iš sovietų drau- 
i gų, komunistų suklaidintų ame- 
i rikiečių, kurie linkę galvoti ir 
l rūpintis daugiau apie sovietų, 

negu apie savus reikalus. Tik 
pavartykit komunistų laikraš
čius — Oppenheimeris geriau
sias !

. K. S. Karpius

IŠTIKUS GAISRO
NELAIMEI

Kada jūsų namai arba ra 
candai tampa sunaikinti arbt 
<ugadinti ugnies, kreipkitės ‘ 
P. J. KERŠIS, dėl apkainavi 
mo, ko visada reikalauja 
iraudos kompanijos pirm, 
gu išmoka už nuostolius.

P. J. KERŠIS
for Saving

ap
ne

609 Society
Telef.: MAin 1-1773.
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zoologijos, sodo meškcMy labai mandagiai nusiteikusios, laukia 
dovanų, kurių kasdien-jos gauna.

Keturios

Erangus broliai skautai,

Šiandien 35-tą kartą mes Lie
tuvos skautai švenčiam drauge 
su 6.000.000-nais pasaulio skau
tų šv. Jurgio šventę. Skautų pa
tronas šv. Jurgis yra riteris ko
vojęs ir nugalėjęs piktą slibiną, 
kuris gąsdino ir žudė žmones. 
Šita legenda šiandien mums yra 
lyg tikrovė. Milžiniškas piktas 
"slibinas” žlugdo, terorizuoja 
mūsų tėvynę, skriaudžia žmones 
ir reikalauja vis daugiau aukų. 
Jūsų tėvai ir vyresnieji iš mūsų 
pačių yra dūdininkai mūsų 
krašto pavergimo ir jo nežmo
niško teriojimo. Skauto obąlsis 
ir duotas įžodis įpareigoja mus, 
kaip kadaise mūsų patroną šv. ■ 
Jurgį, kovoti už mūsų tėvynės 
išlaisvinimą. Tos pareigos mes 
nepamiršime, kol esame gyvi.

Mes nesame vieni kovoje su 
minėtu slibinu. ‘Daugelis' kraštų, 
ir didesnių už mūsų, kenčia pa
vergimą ir terorą. Kultūringos 
laisvos tautos, matydamos pa
vojų, stoja kovon su raudonuo
ju Sovietų imperializmu. Ir 
kraštas, kuriame mes dabar gy
vename,- yra pasiryžęs kovoti 
prieš gręsiantį pavojų ir už pa
vergtųjų tautų išlaisvinimą.

Pasaulinė Skautų Organizaci
ja yra viena gražiausių irYeikš- 
mingiausių laisvų tautų jaunimo 
organizacijų. Ji jungia virš 6 mi- 
lionų berniukų, kurių 3 milionai 
yra J.A.V. skautai.

Nuo 1923' metų mes Lietuvos 
skautai esame ‘ tarptautinės 
skautų "organizacijos nariai ir 
esame pasiryžę jais likti. Jeigu 
šiuo metu mes nesame įtraukti 
.į oficialiuš tos organizacijos są
rašus, tik todėl, kad mūsų kraš
tas atsidūrė liž geležinės už- 

1 dangos, ir nebūdami oficialiuose 
sąrašuose turime tikrų įrodymų, 
kad nesame išbraukti iš kitų 
skautų širdžių ir kad Tarptauti
nė Skautų Konferencija ir Tarp
tautinis Šfthutų Biuras nuolatos 
rodo mum1# savo simpatijų ir 
užuojautos ir pasiryžęs mums 
padėti. Kaip pavyzdį prisimin
kim Tarpt. Skautų Biuro pagal
bą 1946-1950 m. Vokietijoje ir 
1951, važiuojant į Jamboree: 
60.000 vokiečių, skautų organi
zacija turėjo 600 skautų konti- 

’gentą toje Jamboreejė, o liku
sieji 200 D.P. skautų Vokieti
joje gavome 75 dalyvių konti- 
gentą. Toje Jamboreej mes Lie- 
tuvęs skautai ir kitų už geleži
nės uždangos atsidūrusių kraš? 
tų tremtiniai skautai patyrėm 
didžiausios, užuojautos ir sim
patijų iš kitų tautų skautų ir 
mums buvo duota progos, kaip 
lietuviams ir Lietuvos vardu ir 
su savąja trispalvė reikštis.

Vienuoliktoji Tarpt autinė 
Skautų Konferencija, padarė 
kompromisinį sprendimą, kuris 
numato galimybę tremtiniams 
skautams veikti pagal savo tau
tines skautybės tradicijas ir sa
vo gimtąja kalba. Be to, Tarp
tautinis Skautų Biuras pripažino 
mūsų Brolijos Vadiją ir pritarė 
paskyrimui ryšių skautininko 
tarp mūsų Brolijos Vadijos ir 
atskirų nacionalinių organiza
cijų. Taip vyr. sktn. Čepas, kaip 
Brolijos Vadijos Tarptautinės 
Dalies Vedėjas, palaiko tiesio? 
ginį ryšį su Tarptautiniu Skau
tų .Biuru ir kartu yra ryšių 
skautininkas prie Boy Scout of 
America Nątionąl Council. Prie 
to paties B.S.A. National Coūn- 
cil veikia ir už geležinės uždan
gos esančių kraštų skautų atsto
vų taryba, kurioje ir mūsų at
stovas dalyvauja.

Broliai skautai, pasitikėkim 
savo lietuviškumu ir savo išti
kimybe Lietuvos laisvinimo rei
kalui ir prisiminkim, kad1 ta- ne
laimė, kuri slegia mūsų tėvynę,

pareiga šiandien daryti kas 
Įima geriems santykiams 
amerikiečiais skautais sudaryti. 
Jie yra mūsų idėjos broliai ir 
mūsų tėvynės galingiausio sų- 
jungininko vaikai. Mūsų parei
ga pavergtai tėvynei — neužsi
daryti savyje, savo Bendruome
nėje, lyg kokioj tvirtovėj,- bet 
jieškoti Lietuvos laisvinimo rei
kalui draugų, garsinti Lietuvos 
kančių ir ugdyti pasiryžimų ko
voti ir nugalėti bendrų priešų — 
piktų raudonų slibinų, mūsų pa
trono Šv. Jurgio pavyzdžiu.

V. šenbergas,
V.A.V. II-jo Rajono Vadeiva

DIRBAME LIETUVAI
Lietuvos Skautų Brolija, žen

gdama į 36-sius savo gyvavimo 
metus, yra pasiryžusi išleisti 
skautybės įkūrėjo lordo R. Ba- 
den Powe.ll. knygą "Skautybė 
Berniukams”. Turėdami savo ei
lėse • gražiausią . lietuviškojo 
tremties jaunimo žiedą, dedame 
visas pastangas išlaikyti jį dorą, 
kilnų, patriotišką, kai tik išmuš 
laisvės valanda pasiruošusį grįž
ti namo. To siekiame mums 
skautams savitais metodais bei 
priemonėmis, būdami tvirtai įsi
tikinę, jog taip tobuliausiai at
liksime savo pareigą Dievui, 
Tėvynei ir Artimui.

Eidami šiuo keliu, kas kart 
labiau pasig'endanie minėtos 
skautybės įkūrėjo knygos. Nuo 
pat pirmųjų savo pasirodymo 
dienų patraukusi milionus ber
niukų visame pasaulyje, jinai 
yra nepamainoma ir lietuviui 
skautui. Jos dvasioje augusi ir 
brendusi, Nepriklausomos Lie- 
tuvąs skautų karta nepadarė gė
dos savo įžodžiui tautos trage
dijos ir kančios metu. Jos dva
sia ir dabartinei tremties skau
tų kartai padės tvirčiau- budėti 
savo idealų sargyboje, padės 
tapti gražesniais skautais, pil- 
nesniais žmonėmis.

Matydami reikalo svarbą ir 
norėdami padėti savo jaunie
siems broliukams, lietuviai skau
tai vyčiai Jungtinėse Valstybė
se nutarė paimti ant savo pečių 
knygos leidimo naštą, surink
dami tam tikslui 1000 dolerių. 
Ar tai, jiems pavyks ar ne — 
pareis nuo lietuviškosios visuo
menės paramos, pareis nuo Jūsų, 
mielas broli ir sese, kuriam teks 
skaityti šį mūsų atsišaukimą.

Todėl nuoširdžiai kreipiamės 
į Jus, tikėdamiesi, kad’ suprasi
te mūsų padėtį ir neatsisakysite 
paremti savo auka. Prašome ne 
sau, bet tiems mūsų mažiesiems, 
kurie patikėti mūsų vadovavi
mui ir globai, kurie žiūri j mus 
tyromis žibančiomis akutėmis su 
begaliniu pasitikėjimu ir meile. 
Jie yra Lietuvos ateitis, jie yra 
Lietuvos viltis, ir ką jiems da
rome, LIETUVAI DA
ROME!

Jei atsiliepsite į mūsų šauks
mą, maloniai prašome Jūsų pi
niginę auką pasiųsti vietos 
skautų vyčių vadovui. Clevelan- 
de jo adresas: K. K. Pažemėnas, 
767 E. 90 St., Cleveland 8, Ohio.

Kartu su auka prašoęne pra
nešti Jūsų tikslų adresą. Mums 
tai labai svarbu,' ries norirne vi
sus mus parėmusius, kad ir kuk
liu būdu pagerbti:

1) .Visų aukojusių’ pavardės
ir paaukota sumą' bus pažymėta 
knygoje ;■ nežiūrint, kiek’ pinigų 
aukota';. ■ •

2) Nemažiau $10.00- aukoju
sius laikome knygos garbės pre
numeratoriais ir kaipo' tokius 
knygoje atžymėsime;

Anglijos karalienės Elzbietos II vaikai — Charles ir Anne išvyks
ta į šiaurės Afriką, kur. jie pasitiks iš ilgos kelionės grįžtančius 

tėvus.

Todėl visų garbės leidėjų prašo
me siunčiant pinigus nepamiršti 
pridėti ir savo nuotraukų.

PADĖKIME MŪSŲ JAUNIE
SIEMS! •

vyr.-sktn. Stepas Kairys
LSB Vyriausiasis Skautininkas

SKAUTŲ VADŲ KURSAI 
HARTFORDE

Hartfordas, Conn. šiemet ta
po rytinio JAV pakraščio skau
tiškųjų sulėkimų vieta. Metų 
pradžioje ten buvo I-sios srities 
skautų vyčių sąskrydis. O štai 
kovo pabaigoje ten pat buvo pir
moji sesija kursų skautų-čių va
dovams. Iš įvairių vietovių buvo 
suvažiavę 59 klausytojai-jos. 
Kursų programa buvo įvairi — 
pašnekesiai, praktiniai užsiėmi
mai, varžybos, dainos, laužas, 
žaidimai ir pn. Sekmadienio ryt# 
kursų dalyviai išklausė šv. Mi
šių. - •

Dalyviai sekmingesniam dar
bui buvo suskirstyti į dvi drau
goves, o šios į skiltis. Dirbta su 
dideliu uolumu, stengtasi išnau
doti kiekvienų akimirkų naudin
gų žinių pasisemimui. Didi pa
dėka tenka kursų instrukto
riams: skautininkams-kėms — 
kun. St. Ylai, E. Putvytei, K. 
Marijošienei, A. Matoniui, Ru- 
seckienei, V. Nenortai, D. Bar- 
mūtei, D. Ruseckaitei ir D. Lu- 
koševičiūtei ir vyr. škiltn. V. 
Pileikai ir v. si. A. Zelenkevičiui. 
Visam kursų darbui vadovavo 
vyresn. sktn. A. Saulaitis.

Pirmoji šių kursų dalis gerai 
pavyko instruktoriai. paten
kinti atsiektais rezultatais, o 
kursantai gavę naudingų' žinių. 
Antroji kursų sesija būsianti 
birželio mėn. pabaigoje Watęr- 
bury, Conn.

laime, kuri slegia musų tėvynė, * XT ■ ‘ , . . i
Rręsla ir kitiems l.l.vieras liras-

•jų nuotraukas atspąusdinšime
tams, Mes turime bendrą prięšą 
ir bendrą tikslą tą priešą nuga-

. ’ lėti. Vienybėje galybė ir /mūsų pirmuose knygos puslapiuose.

PAS STUDENTUS SKAUTUS
"Mūsų Vyčio” žiniomis persi

tvarkė Akd. Skautų Sąjūdžio 
valdyba. Ją dabar sudaro chica- 
giškiai — filisterė Dr. M. Bud
rienė, pirmininkė, du vicepirmi
ninkai — ASDS valdybos p-kė 
fil. Gr. čaplikaitė ir Korp! Vy
tis p-kas senj. Vyt. Mikalavičiūs.

šį rudenį,-spalio 16 d., sukaks 
30 m. kai Kauno V.D. U-te buvo 
suorganizuota Stud. Skautų 
Draugovė. Ta draugovė davusi 
pradžią Stud. Skaučių Dr-vei ir 
Korp! Vytis, šiai sukakčiai at
žymėti ir nueitam keliui ap
žvelgti ruošiamasi išleisti spe
cialų leidinį' "Akademinė Skau- 
tija”. Jam redaguoti pakviestas 
fil. Br. Kviklys.

šią vasarą, liepos 1-10 d., nu
matoma pravesti IV-ją AŠS sto
vyklą. Tuo tarpu’ Adelaidės 
(Australijoje) ASS nariai dar 
žiemos metu' stovyklavo' pajūry
je. Deja, IV-šios ASS stovyklos 
mėtų JAV-bėsę adelaidiškiai tū
nos mieste',, nes tada-pas juos 
bus žiema.' ’

R. Šilbajoris, V. Černius ir R. 
Mieželis baigė augštąsias ' mo-

t i Korpi Vytis filisteriais. Fil. 
R. Mieželis, vadovauja Bostono 
ASŠ skyriui. . ■ SKS — n

. ■ ■■ . • . '■ -

PABĖGĖLIŲ 
VAIKŲ 

Į5ISŪNINIMAS AR 
ĮDUKRINIMAS

Amerikiečių šeimos, kurios • 
ligšiol nerado ir negalėjo įsisū
nyti vaikų šiame krašte, turėtų 
susidomėti 1953 metų Pabėgė
lių Pagalhos Aktu, šis JAV 
Kongreso priimtas aktas nusa
ko, jog j šį kraštą specialia non- 
kvota privilegija gali būti įsi
leista 4.000 pabėgėlių vaikų, ne- 
vyresnių kąip 10 metų amžiaus, 
kuriuos užsienyje įsisūnins ar 
įsidukrins amerikiečių šeimos. 
(Akte yra pastebėta, jog jsisū- 
ninimo teise negali pasinaudo
ti viengungis ar viengungė). 
Akte nurodoma, jog teleidžiama 
vienai šeimai adoptuoti vienas 
našlaitis. Išimtis daroma neno
rint išskirti brolių ar seserų.

Paklydėliai našlaičiai, žinomų 
tėvu našlaičiai ir adoptuoti naš
laičiai, remiantis šiuo įstatymu 
gali būti įsileidžiami į Jungti
nes Valstybes. Visais atvejais 
adoptuojančios šeimos vienas 
narių privalo raštu pasižadėti 
ar įrodyti, jog našlaitis jau yra 
adoptuotas ar bus teisiškai 
adoptuotas Jungtinėse Valsty
bėse. Taip pat, jdg. jis bus gra
žiai prižiūrimas ir auklėjimas. 
Vastybės Departamentas šių 
pasižadėjimų užtikrinimui yra 
paruošęs specialias formas.

Tėvas ar žmona, adoptuojan
čios šeimos, vienas narių, no
rintys adoptuoti bet kokį pa
klydėlį našlaitį ar žinomų tėvų 
vaiką turi, pasirinkti .atitinka
mą labdarybės agentūrą kurios 
priežiūroje jie užpildytų atitin
kamus pasižadėjimus. Tuomi 
užtikrinama vaiko ateitis, jei 
kartais paaiškėtų, jog atvykęs į 
Jungtines Valstybes vaikas nė
ra tinkamąi auginamas, ka’d jis 
galėtų būti iš adoptavusių žmo
nių atimtas. Jei dėl kurių kitų 
aplinkybių vaikas turėtų būti iš 
adoptacijos perimtas pilną atsa
komybę už jo likimą pasiima 
pasižadėjimus patvirtinusi lab
darybės įstaiga. Ji paprastai 
stengiasi vaikui surasti naujus 
globėjus. Labdarybės įstaigos 
liūdymas nėra- reikalingas tuo 
atveju, jei tėvai įsisūnijimo do
kumentus susitvarko užsienyje.

Jei amerikiečių šeima nori 
adoptuoti jiems nežinomą naš
laitį, ji kreipiasi į atitinkamą 
labdarybės įstaigą ir ją autori
zuoja (įgalioja) jų vardu šitokį 
vaikutį atrinkti, ši sąlyga at
puola, jei našlaičio tėvai adop- 
tuojantięms buvo žinomi.

Vaiko adoptavimo pasižadėji-' 
irias ir jo ateities užtikrinimo 
liūdymas privalo būti patvirtin
tas "Refugee Relief Ąct” admi
nistratoriaus ir Jungtinių VhlB- 
tybių konsulo, kuriam yra įtei
kiamas prašymas šiam našlai
čiui suteikti vizą.

Šeimos, kurios norėtų patirti 
"daugiab apie' nelaimingų vaįkų 
našlaičių adoptaviriio sąlygas, 
turėtų kreiptis į artimiausiu 
Vaikų Globos agentūra jų kak 
minystėje. '


