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Jie buvo lietuviai ir nešė
šviesą

šfą savaitę sueina lygiai 50 
metų niiOąiphudos draudimo pa- 
naikinimo tuometinėje Lietuvo
je. Tai buvo, pagal naująjį ka
lendorių,'1904 m. gegužės mėn. 
7 d. Tada, pO 40 metų trukusios 
priespaudos ir kovos, iš lietuvių 
reikalavusios apdairumo, pasi
šventimo ir aukų, buvo laimėta 
lietuviškų knygų ir laikraščių 
spausdinimas lotyniškomis rai
dėmis. Jos jau buvo įprastos 
skaityti savomis, lyg ir .tautinė
mis, mūsų visą kultūrinį gyve
nimą kreipusiomis nuo Rusijos 
j vakarų pasaulį.

• » •
Daugelis didesnių ir mažes

nių organizacijų šiais metais tą 
sukaktį ryžtasi minėti. Minint 
iškelti, būdingesnius anos prie
spaudos ir kovos bruožus. Tik la
bai gaila, kad ta proga niekas 
nesiryšla išleisti mūsų jaunimui 
tais klausimais leidinėlį, kuria
me jie rastų visus to laikotarpio 
būdingesnius įvykius. Jie padė
tų geriau suprasti tą laikotarpį,' 
lietuvių tautai nemažai kašta-į 
vusj kraujo, bet iš kitos pusės' 
ir stipriau įsąmuninusį tęsti ko
vą su prispaudėjais ir siekti vį- 

, siškos laisvės.

A j

IS
veikalai. Reikėjo tenkintis būti
niausių spragu lopymu. Per tą 
laikotarpį nepasirodė ir rusiško
mis raidėmis spausdintų tokių 
veikalų, kurie būtų tarnavę lie-1 
tuvių tautos interesams. Tame 
40 metų spaudus draudimo lai
kotarpyje, kaip teigia prof. M. 
Biržiška, pasirodė -55 rusiško
mis raidėmis spausdinti veika
lai. Ir 5<l.iš jų buvo leisti Rusi
jos valdžios kaštais, gi tik vienas 
tebuvo išėjęs privačia iniciaty
va. O ką anuo metu Rusijos val
džia norėjo išleisti lietuviams, 
tais tikrai netarnavo mūsų tau
tiniam ir valstybiniam susipra
timui auginti.

i

• » •
Spaudos draudimo laikai iš

augino knygnešių kartą. Vieni j 
iš jų atliko eilinį patarnavimo 
darbą, kiti buvo vadai ir orga
nizatoriai, tikri laisvės apašta
lai ir kovotojai. Jų šviesią at
mintį šią sukaktį minint ir rei
kia labiausiai pagerbti. Nuo 
vysk. Motiejau Valančiaus, Jur
gio Bielinio, kun. Sederavičiaus, 
Kancleriams mes einame per 
šimtus šviesių vyrų ii- moterų 
vardų atmintį. Jie buvo kaimie
čiai ir mūsų mažų miestelių gv- 
ventojjfoįiie buvo ūkininkai ir 
smulkffi^prekybininkai, jie bu
vo bažnyčių tarnai, ir davatkė- 
lės, jie buvo savamoksliai ir raš
to nepažįstantieji, bet jie 
lietuviai ir nešė.šviesą.

• ♦ •
Spaudos' draudimo kova

laimėta kaip ir laisvė lietuviš
kai raidei. Bet laisvė lietuviš
kai minčiai atėjo tik Nepriklau
somybę . išsikovojus. O iki jos, 
iki 1918 metų, lietuvių tauta 
turėjo" išgyventi rusų-japonų 
karo ir pirmojo pasaulinio karo 
naštą.

Daugelis nori teigti, kad jei 
ne rusų-japonų karas, vargu lie
tuviai spaudos draudimo panai-

• • •

Spaudos draudimas atėjo po: 
1863-1864 metų sukilimo, gulti-1 
limo šaknys buvo Lenkijoje, Lėti 
jos rado nemažą pasipriešinimo1 
atgarsį ir Lietuvoje. Ir tada,! 
rusai administratyviai keršyda-i 
mi lietuviams, jieškojo priemo-l 
nių labiau izoliuoti nuo vakarų.' 
labiau jungti su rusais. Tokia: 
priemone, jų galvojimu, buvo: 
uždraudimas spausdinti lietuvių 
kalba raštus lotyniškomis raidė
mis. Ir ne tik įvesti rusiškąsias, 
raides, bet ta pačia proga griež
tinti ir visą lietuvių kultūrinio 
bei tautinio gyvenimo judėjimą.

Lietuvių apšvietei buvo ne-| 
paprastai pakenkta. Nors koj
vos pasėkoj Brūsų Lietuvoj su-jkinimo būtų susilaukę. Taip pat 
siorganizavęs lietuviškų knygų j daugelis teigia, kad jei ne visos 
ii- laikraščių spausdinimas ardė' lietuvių tautos stiprus pasiprie- 
tas maskolių pastangas, bet jųj šinimas tam draudimui ir lietu- 
paraližavimui mestos stiprios; vių tautos šviesuolių asmeninės 
administracinės jėgos, Lietuvoj; pažintys ir įtaka į Rusijos val- 
palaikė tamsą. Tame laikotar-| tižios viršūnes, kad draudimą 
pyje negalėjo pasirodyti dides-| reikia panaikinti, nieko nebūtų 
ni ir išsamesni mūsų apšvietus laimėta. Sutikim su visais tais

buvo

buvo

— Kur šiuo metu Jūsų sūnūs 
tarnauja ? — klausia viena mo
teris autrosios, pasikalbėjimo 
metu autobuse.

— Paryžiuje, Prancūzijoje — 
atsako užklaustoji.'

— Kokia Jūs laiminga, tai ne 
Korėja arba Indokinija — kal
ba pirmoji.

Tai yra charakteringas pasi
kalbėjimas šiuo metu dažniau
siai sutinkamas amerikiečių šei
mose, kurių sūnūs atlieka ka
rinę prievolę Amerikos armijos 
daliniuose.

Indokinijos klausimas, šian
dien puošias didžiosios spaudos 
pirmuosius puslapius, tapo la
bai gyvas amerikiečių tarpe. Ir, 
žinoma, ne be pagrindo, nes, gal 
būt, netolimoje ateityje Ameri
kos kariui ten teks dalyvauti.

KAS VERČIA AMERIKĄ 
DOMĖTIS INDOKINIJA? 
Indokijos žemės -turtai.

Korėjos pusiasalis yra nepa
prastai svarbus strateginiu at
žvilgiu, kaip vartai į Japoniją.

Indokinija šalia savo didžios 
strateginės reikšmės, kaip vai
tai j Pietinę Aziją, yra nepa
prastai -svarbi savo gamtos tur
tais. Indokinija, nežiūrint savo 
mažumo, yra turtingiausia Azi
jos provincija.

Normaliu laiku Indokinija yra 
trečias iš eilės kraštas pasau
lyje, užauginąs ir eksportuojąs 
daugiausia ryžių, kurie yra 
„svarbiausias maistas Azijos 
žmonėms. Be to, Indokinija už
augina eksportui didžiulius kie
kius medvilnės ir įvairių rūšių 
javų.

Tačiau Amerikai Indokinijos 
žemės turtai, galbūt, neturi di
delės svarbos. Gyvybiškos yrą 
kitos žaliavos.

Pavyzdžiui, Indokinijti su kai
myninėms teritorijoms ^pietinė
je Azijoje pagamina 55'«. viso 
pasaulio cino (zihk), 95'< pa
saulinės produkfeįjos natūralios 
gumos (kaučukofi didelius kie
kius geležies rudos, akmeninių 
anglių ir magnežijos. Ir šiuo 
metu Tonkino' rtljeste yra su
krauta 25,000.000 tonų magne- 
zijos.

Dėl šių milžiniškų 
teklių, taip svarbių 
Amerikos pramonei, 
jau septyneri metai 
Indokinijoje. Be to.
yra jau nuo 1787 metų Indoki
nijos šeimininkė ir šių turtų 
eksplotacijai yra sudėjus didžiu
lius kapitalus. Ir komunistinis 
pasaulis, kuris veržiasi į Azijos 
erdvę, dalinai vykdydamas Le
nino pranašystę, kad — kelias 
į Paryžių eina per Peipingą ir 
Kalkutą, — tikrumoje siekia 
užvaldyti minėtas žaliavas, taip 
reikalingas jų pramonei, kurių 
jie negali gauti iš Vakarų pa
saulio.
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Ženevos konferencijoj posėdžiauja 19 tautų. Svarbesni posėdžiautojai pažymėti numeriais. 1 __
Prancūzijos George Bidault, 2 — JAV Dulles, 3 — Anglijos A. Eden, 4 — Raud. Kinijos__Chon

En-lai ir 5 — šiaurės Korėjos gen. Nam III.

žaliavų iš- 
Europos ir 
Prancūzija 
veda karą' 
Prancūzija

DULLES
IŠVYKIMAS IŠ 

ŽENEVOS
MOT I
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JAV armijos štabo viršininkas gen. Matheiv B. Ridgivay sveikina 
seržantą David Leon, parašiutu nusileidusį atominiuose manev- 

. > ruošė prie Fort Bragg, N. C.
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Gražiausias yra gegužės mė

nuo. Gegužės mėnesyje laukai 
ir pievos pasipuošia žaliu apda
ru. Darželyje sužydi gėlės, šio 
gražiojo , mėnesio antrąjį sek
madieni skiriam motinos garbei.

Motina žmonijos gėlyne yra 
pati gražiausioji gėlė. Augščiau- 
sias motinos širdies žiedati su
dėjo visą kas gyvenime yra gra
žiausio. ši gėlė lieka amžinai- 
žavi ir spindinti.

žodis motina sukelia mūsų sie
loje nuostabius vaizdus, o naš
laičio veidą ašaromis suvilgo. 
Motina, nors jos veidą ir raukš
lės vagoja, v ra šeimos saulė ir 
gaivintoja. GOTAI motiną vaiz
davo, kaip matomą dievybę. 
EGIPTIEČIŲ išminčius, dar 
prieš Kristaus giminia, '/mokė 
savo sūnų: "Aprūpink mitiną 
duona ir nešiok-ją, kaip^ji <tave 
nešiojo”.

KRIKŠČIONYBĖ dar labiau 
užakcentavo motinai meilę ir 
pagarbą. Amerikietis filosofas 
Emerson rašo, kad jis karštą 
vasaros dieną keliavo autobusu. 
Keleiviai įkaitę ir išvargę snau
dė ant suolų. Vienoje sustojimo 
vietoje į autobusą įlipo motina 
su mažu kūdikiu ant rankų. Di
deliu vargu kampe susiradusi 
vietelę motina atsisėdo. Ji savo 
akis įsmeigė j kūdikio veidą ir 
rankomis spaudė kūdikį prie 
meile liepsnojančios širdies, o 
lūpomis kartojo tokius karštus 
žodžius, kad visi autobuso ke
leiviai sužiuro į motiną.

Autobusas, kurį astronomai 
vadina žeme, lekia dideliu grei- 

įčiu aplink saulę. Kuomet prieš 
1954 metus į šį autobusą įsėdo 
motina su dievišku kūdikiu, ke
leivių akys dar daugiau nukry- 

į po j motiną, kaip gražiausią ir 
! reikalingiausią dangaus dovaną. 
Į LIETUVĖ MOTINA vertina
ma netik už begalinę meilę vai- 

į visus reikalus pažiūrėti be| kunls ir pasiaukojimą šeimai, bet 
ir kaip 
toja.

Kaip 
dainos 
meilę vaikams, štai našlaitė prie 
motinos kapo skundžiasi: "Nėr 
kam nuprausti baltą burnelę, 
sušukuoti galvele, kalbėti mei
lių žodelių.”

Kovoje dėl mūsų tautos ne
priklausomybės, sunkiai buvo 
sužeistas jaunas kareivis. Lietu
vė motina sužinojus apie sūnaus 
sužeidimą, pėščia nukeliavo j 
lauko ligoninę. Ligoninės gydy
tojas pareiškė motinai, kad još 
sūnus sunkiai sužeistas ir mie
ga. Ligonio staigus pažadinimas 
gali blogai paveikti į jo sveika-' 
tą. Motina pažadėjo gydytojui 
stiliaus nežadinti, o tik pasto
vėti prie jo lovos. Ji išlengvo 
įžengė į ligonio kambarį. Kaip 
motina norėtų šį ligonį apkabin
ti ir pabučiuoti! Bet ją riša 
duotasis pažadas! Motina tik 

i nuo ligonio kaktos atsargiai nu- 
įbraukė prakaito lašus. Ligonis, 
nepramerkdamas akių pratarė: 
"Motulė, tai tu čia”?! Ligonis 
jau motinos palietimą suprato.

Visos žemiškos meilės, kurias 
reiškiam vieni kitiems nublank
sta kaip mėnulis prieš saulę, 

i prieš lietuvės motinos meilę sa- 
I vo vaikams ir savo šeimąi. Todėl 
, kas supras ir išmatuos lietuvės 
'motinos liūdesį ir skausmą, gi- 
; lesnį už vandenyną ir augštesnį 
I už dangų, kai lietuvė motina tu- 
; ri pergyventi savo vaikų nelai
mes ir savo tautos nedalią. Lie
tuvė motina priešo pavergta ir 
darbais perkrauta ir. sunkiau
siomis aplinkybėmis sugebėjo; • k- 
savo vaikams perduoti ir lietu- • 
•visko rašto pažinimą • ir savo 
kalbii išsaugoti.

’ * . '"u
Lietuvė motina tėvynei pa

aukojo visa kas jei brangiausia, - . 
didžiam žygiui Lietuvos laisvės 
laimėjimui.'Daug lietuvių moti- , 
nu šiandien neteko visų savo - _

(Perkelta f 8 pati)
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Valstybės sekretorius Dulles, 
grįždamas iš Ženevos konferen
cijos į JAV, lankėsi Milane, Ita
lijoje, ir tarėsi su ministeįiu 
pirmininku Scelba ir užsienių 
reikalų ministeriu Attilo Piccio- 
ni. Pasitarimas įvykęs Italijos 
vyriausybės iniciatyva, tarpi
ninkaujant JAV atstovei (’lare 
Boothe Luce. Buvę paliesti Že
nevos konferencijos reikalai. 
Italijos ir Juguslavijos santy
kiai dėl Triesto. Esą JAV no
rinti, kad Juguslavijai, Turkijai 
ir Graikijai sudarant taikos ir 
apsaugos sutartį į ją įsijungtų 
ir Italija. Bet įsijungti Italijai, 
kol nesutvarkytas Triesto klau
simas, beveik neįmanoma.

Valstybės sekretoriaus Dulles 
išvykimą iš ženęvos laiko kaip 
tam tikrą nepasitenkinimo žes- 
tą prieš kitų sąjungininkų lai
kyseną konferencijoj. Dulles iš
vykstant iš Ženevos daugiau 
susirūpino ir anglai, kuriu poli- 

1.100.000 gyventojų ir damboj tika visad 1)asižVmi keistu pa 
dia su 4.000.000 gyventojų. j kukavimu komunistams.-

Nežiūrint, kad 300,000 Viet- 
nam valstybės vyrų kovoja drau-l 
ge su.prancūzais prieš komunis- 
tus,'neutralūs stebėtojai pripa
žįsta, kad 75'< vietinių gyvento
jų laikosi nuošaliai nuo šio karo 
ir nenori remti nei vieną nei ant
rą pusę. Kur yra šio indiferen
tiškumo priežastis?

Pirmiausia prancūzų globa 
vietinių žmonių yra nemėgsta
ma ir jie neturi pasitikėjimo 
liaudies masėse.

Imperatorius Bao-Dai žmonių 
yra skaįtomas, kaip prancūzų 
pastatyta marijonetė. Toliau 
vietnamiečiai nori pasilikti tik 
stebėtojais ir prisidėti prie lai
minčios pusės. Dauguma yra 
nuomonės, kad raudonoji Kini
ja, būdama kaimynystėje, kare 
laimes pergalę. Juo labiau, kad 
vietnamiečių nacionalistai, va
dovaujami komunisto Ho-Chi- 
Minh ir ex-propesoriaus generrd 

I lo Giap turi 400.000 vyrų

INDOKINIJOS’ ęEOGRAFINĖ 
PADĖTIS

Indokinija yra padalinta į tris 
jungtines valstybes, kurios yra 
sąjungoje su Prancūzija. Viena 
iš jų Vietnam.su-23,000.000 gy
ventojų yra svarbiausia. Viet
name randasi ir šiuo metu iš
garsėjusi tvirtovė — Dien Bien 
Phu.

Antroji —. Laos karalija su
kad iš pašalies į Vliko darbą 
ateinąs naujas žmogus sugebės

$
?

»
5

d

■.■j

■'1

i

£

išvedžiojimais ir pasakykim, kad 
tada vieną kovos tarpą laimė
jom tik bendrom jėgom. Laimė
ję ruošimės antram kovos tar
pui ir jį laimėjom tapdami ne
priklausomi.• ♦ •

Dabartinėj rusų komunistų 
valdomoj Lietuvoj spaudos drau
dimo gadynė daug baisesnė. Ten 
ne lietuviška negyva raidė su
naikinta. bet sunaikinta gyva 
lietuviškoji mintis ir dvasia. Tai 
baisesnė priespauda-, negu ga
lėjo išgalvoti anuometiniai žiau
rūs gubernatoriai ir 
džia.

Todėl būtų labai 
minint anuometinį

caru vai-

neapdairu, 
spaudos geraidraudimo panaikinimą, neiškel-Į apgink|Uotą ir apmokytą suki- 

ti tautą žudančios skriaudos. |įĮju armiją.
Neiškelti ir nesišaukt! pagalbos.' ’ ’ (Perkelta i 8 pusi)
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VISAM PASAULY
• JAV senate vienbalsiai priimta rezoliucija, kuria prita

riama JAV politikai nepripažinti Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
okupacijos ir griežtai smerkiama komunistų teroro priespauda.

• Šen. McCarthy ir armijos vadovybės ginčas kelia daug 
rūpesčių respublikonų partijai. Prisibijoma, kad jis gali pa
kenkti būsimuose rudens rinkimuose, todėl jį norima greičiau 
baigti. Sęn. MacCarthy ir armijos ginču labiausiai džiaugiasi 
komunistai, nes jie šiuo rųetu palikti nuošalyje.

• JAV atstovų rūmai atmetė atstovo Coudert (N. Y., ręsp.) 
pasiūlymą, kad prezidentas neturi teisės karių siųsti į kitas šalis 
bė kongreso nutarimo. Pasiūlymas atmestaft "214 balsais prieš 37.

• Sovietų Sąjungoj dabar iš viso yra 55, ministerijos. Tai 
didžiausia pasaulyje biurokratija, kokios niekur kitur nėra.

• Egipte neramumai vis nesibaigia. Praėjusią savaitę buvo 
suareštuota eilė karininkų ir. studentų, apkaltintų, noru nuversti 
pulk.' Nasser -vyriausybę. Gen.. Nagabuib, valstybės prezidentas, 
tebėra ligonis ir nuo tiesioginių valstybės sprendimų izoliuotas.

• .Iš Jndokinijcts pranešama, kad komunistai vėl sutelkė 
didėles jėgas Dien Bien Phu tvirtovę paimti. Prancūzų padėtis, 
nors daro priešpuoliu’s, labai kritiška.

• ■ \ '*■ • '
;- Al
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praeities ipotekos. Deja, tenka; 
apgailestaujant pasakyti, kad: 
neužėmė tarp Miko ir diplomatų; 
vidurio kelio jieškojimo pozici
jos ,bet tuoj pasidarė šalimi ir 
reikalai dar labiau susipainiojo. 
Ir Vliko pirmininkas, kai tik, 
atsirasdavo keblesnės aplinky
bes, užlipdavo pergriežtą pozici
ją ir neretai diphynatiniai ar 
tikrai sunegalavęs, reikalą pe
ikdavo kitiems narplioti.

Jei jau ši kelionė, iš Tautos 
Eondo pareikalaujanti kelių tuk- 
Staučių dolerių išlaidų. Vliko 
daugumos pritarta vykdoma,, 
reikia nuoširdžiai pageidauti,' 
kad ji bendram reikalui ir nau-

tautinės sąmonės laiky-

M. KRUPAVIČIUS
IR

K. ŽALKAUSKAS
VLIKo ir Vykti. Tarybos pir

mininkai — M. Krupavičius ir 
K. Zaikauskas atkeliauja į JAV. 
New Yorką jie tikisi pasiekti 
šią savaitę.

Dėl jų kelionės Vlike ir V. 
Taryboj būvo nemažai posė
džiauta, bet dėl vykimo reika
lingumo vieningos nuomonės 
nebuvo prieita.

1........... •” ........................... .................................. i

Iš Vykd. Tarybos pirmininkui dą atneštų. Meš tikime, kad į 
K. Zaikausko pareiškimo Eltai I JAV atvykus, kur dabar yra vi-' 
aiški tik viena jo ir ponios žal-i sų lietuvių'politinių grupių cen-į 
kauskienės vykimo priežastis —Itrai, bus pajieškota kelių, kurie 
sutvarkymas asmeninių doku-Į baigtu tuos įkyrėjusius senusi 
mentų, kurių galiojimas baigia : ginčus tarp Vliko ir diplomatų, 
si. Gi antra priežastis mažai ji i-' kurie tik lietuvių jėgas skaldo 
kinanti, kad jie atvyksta pa-' ir laisvinimo darbą paraližuoja. 
reikšti JAV vyriausybei padėkai 
už prielankumą Lietuvos laisvės' 
bylai. Savaime aišku, kad taiį MASKVOS ĮSAKYMU 
gražus žestas, bet jį nesunkiai , ... , .
galima buvo atlikti ir Vokieti
joje esant per JAV augštąjį', 
įgaliotinį arba per mūsų įgaliotą' 
■ministerį VVashingtone P. Ža-i 
deikį.

Kaip paprastai tokiais atve
jais būna, taip greičiausia ir 
šiuo atveju, tikrieji kelionės 
tikslai, be dokumentų sutvarky
mo, nepasakomi. Jie mirtingie- 
siams tik spėjami. Ir iš tokių 
spėjamų abiejų pirmininkų, ke
lionės priežasčių yra nelengva 

: Vliko ir V. Tarybos padėtis.
Kad Vliko ir Vykd. Tarybos 

i padėtis nelengva, buvo -daug 
kartų kalbėta ir .negalavimų

> priežastys keltos. .Bet pirminin- 
i kų atvykimo į JAV prbgą'ten-
> ka priminti, kad. už tą pasunkė

jusią padėtį didelė' atsakomybė
i tenka ir patiems pirmininkams.
> Kada iš JAV į Vokietiją vyko 

K. Zaikauskas, daugelis manė.

i

Daugelyje kraštų — Japoni- 
J joj, Prancūzijoj. Vokietijoj, Ita
lijoj komunistams įsakyta de-l 
monstruoti prieš JAV politiką, 

ak demonstruojančių ko- 
JAV yra didžiausias 

norįs pa-

Pa 
munistų 

r pasaulio agresorius, 
t vergi i visą pasaulį... į

Politiniai stebėtojai teigia, 
kad tokiomis, pastangomis ko- 

( munistai tikra suranda' pasekė
jų ir laiku nukreipia dėmesį mioį 

■ tikrųjų savo užmačių.

IR MES TURIM DU 
ATSTOVUS ...

Nesenai skaitėme, kad Dip
lomatijos šefas Lietuvos reika
lus prie Bonnos vyi;iaųsybės Vo
kietijoje atstovauti paskyrė Dr. 
A. Gerutį. Dabar- štai' praneša, 
kad Vliko pirmininko raštu ten’ 
pristatytas Dr. P. Karvelis.'
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jaudinančios yra mūsų 
apie lietuvės motinos
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• Anglijoje, Londone; lietuvis- 
kosib.š’ špaudo.s sukakčių proga, 
Lietuviu- Namuose rengiama 
spaudos paroda.

• Danijos karališką konserva
toriją baigė ir dirigento egzami
nus išlaikė Ringoldas. Kaufma- 
nas. lietuvis iš Biržų.

• Kolumbijoje balandžio mėnJ 
5 d. mirė pulk. Ambraziejus? 
buvęs Lietuvos kariuomenės 
ginklavimosi specialistas. Vo-

, kiečių okupacijos metu, su spe
cialia VLIKo misija vykęs j 
Suomiją, vokiečių pagautas ir 
kalintas įvairiuose kalėjimuose.

BYNO IV, knyga. Tai bus ang
liškai parašytas tyrinėjimas apie 
'mūsų dainas ir pavadintas "Li- 
thuanian Narrative Folksongs; 
a description of types and a bib- 
liography”. Knyga turės 144 
psl., atspausta gerame popieriu
je. Nuolatiniai LOBYNO ėmė
jai ją gali įsigyti atsiuntę $2.00 
ir pašto ženklų už persiuntimą 
6 et. Knygos spausdinama tik 
500 egz. ir likę nuo prenumera
torių egzemplioriai bus pardavi
nėjami po $3.50. Tautosakos 
mėgėjai kviečiami šią knygą 
įsigyti ir tuo paremti jos išlei
dimą.

Dr. JONAS BALYS
1100 Trenton PI. S.E. Apt. 304 

' VVashington 20, D. C.

kurio tremtinio Clevelande įna
šas Gimnazijos .Namų Fondui.

Pranas Aleksandravičius, Cle- 
veland 8, Ohio, tremtinys nau
jakurio JAV, dosnus kiekvienam 
tautiniam lietuviškam reikalui, 
per "Dirvos” redaktorių, B. Gai- 
džiūną, atsiuntė gimnazijos na
mams vieno šimto dolerių auką, 
tuo įrodydamas, kad ne sukrau
tieji turtai, ne perteklius ir di
delė piniginė, bet širdis ir gi
lus patriotiškumas lemia ir nu
lems mūsų įstaigų ir užsimoji
mų likimų.

•- Adelaidėje, Australijoje, vei
kiantis Vasario 1G gimnazijos 
būrelis, vadovaujamas p. P. Lu 
košiūno. jo nepaprastu rūpesčiu 
ir narių pasiaukojimu Gimnazi
jos Namams trumpu laiku sudė
jo apie 1.5n() DM, nors aukotojų 
tebuvo 11 būrelio narių. Tokiu 
bildu vidutiniškai vienas būrelio 
narys 
DM 1

aukojo 100 su viršum

• Vis daugiau ateina Vasario 
IG d. gimnazijos namams į pa
galbą šviesių, entuziazmo ir pa
siaukojimo dvasios vedinų tau
tiečių visose laisvojo pasaulio 
šalyse. Pažymėtinas yra natlja-

• Vasario 1G gimnazija dabar 
įsikūrė vadinamosios "Bergstra- 
sse's" (Kalnų kelio) srityje. 
Tuo vardu vadinamas nę tik pats 
kelias, bet ir visa provincija. Tai 
yra priekinių arba granitinių 
Odemvaldo kalnų vakarinė at
šlaitė. Ji pasižymi ypatingai ge
ru klimatu. Vidudienio saulės 
spinduliai krinta ant kalnų at
šlaitės statmenai, o šaltus rytų 
vėjus sulaiko kalnynas. Rheino 
iygunios debesis kalnyne sutin
ka pirmoji kliūtis, jie, kildami, 
atšala ir todėl čia gausu kritu
lių. Dirva, susidariusi iš smul
kiai sumaltų kristalinių akmenų, 
yra labai naši. Todėl atšlaičių 
miškai iškirsti iki pat viršūnių, 
o jų vietoje auga vaismedžiai, 
sodai ir vynuogynai. Geresniais 
metais, čia prinoksta net migdo
lai.

MONTREAL

Montrealyje pasirodo pirmą gražiai paįvairinęs šiaip gana 
kartą. blankią lietuvišką 'radijo progra-

Fortepijonu ją palydėjo mūsų mą. Atrodytų, kad kažką naujo 
montreąlietis pianistas-virtuo- sukūręs, akt. Vaitkus programo- 
zas K. Smilgevičius. je paįvairino, p iš tikrųjų "tik

Dramos aktorė B, Dikinienė perskaitė iš velykinio DARBI* 
paskaitė kiiikurias charakterin- NINKO n-rio kalbamą reporta- 
gesnes ištraukas iš A. Smetonos iĄ.t Daugelis jau Iš anksto jį 
raštų. ' ' — ........... ..

Be to, p. Z. Lapino vadovau- tad visai pagrįstai gali daryti 
jiimas vyrų kvartetas išpildė 
keletą populiarių, jo paties har
monizuotų, lietuviškų liaudies 
dainų.

Minėjimo aktas buvo baigtas 
Tautos Himnu.

Jei proporcingai Montrealyje 
gyvenančių lietuvių skaičiui šis 
minėjimas ir .nebuvo gausus, tai 
jis visdėlto buvo daug gausesnis 
už eilinius kitus lietuviškus pa
rengimus, nes D’Arey MacGee 
salė buvo artipilnė.

Jurgis Knystautas

įgei
buvo skaitęs DARBININKE,

priekaištą, kam reikėjo jį kar
toti radijo programoj. Negi ak
torius negali sukurti ką nors 
originalaus? Senu ir žinomu da
lyku programa nepaįvairinania, 
o dar labiau nublankinama.

■ .
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CHICAGOS 
GYDYTOJAI

Tcl. ufibo VIrginia 7-6583 
Rezidencijos REpublic 7-7868

Dr. S. Biežis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Treciai!. ir sekniud. ofisas uždarytas, 
šeštad. tik nuo 1-3 vai. popiet. 
Rczid. 32lt \V. 66th I’LACE

• Netrukus išeina iš spaudos 
LIETUVIŲ TAUTOSAKOS L0-

I)r. Antanas Rudokas, O. 1).
Tikrina akis ir pritaiko Akinius 

keičia* stiklus ir rėmus.
4701 S. Danicn Avė., Chicago III. 

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

tik susitarus

Tel. offic'o ARniituge 6-0161 
Tel. buto GRaccland 2-9203

Dr. Juozas Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Nunešt M eit irai (’entor 
2336 TVest Chicago Avė., 

('hienai, ’22, III.
VAL.: 1-3:30, 7-9 p. p. pirmad., 

antrail., ketvirtad., penktai!., 
10 ryto — J p. p. trečiadieniais 

12—-1 p. p. šeštadieniais.

Dr. 1. KurasRamunis
Sjiec.: KŪDIKIŲ ir VAIKŲ LIGOS 
VAI..: darbo dienomis .3-5 ir 6-8 v. v. 

išskyrus trečiadieniais 6-8 v. v.
• šeštad. 40-12 v. r. — 1-3 v. p. p.

IR
Dr. Jaras Ramunis

GYDYTOJAS -IR CHIRURGAS 
VAL.: antrail. ir ketvird."7-3.30 v. v. 

teštaii. 3-5 v. p. p. ir pagili susitarimą
* 7156 S.AVeste'rn Avė. .

MEDICAL CENTER
TEL.: Kabineto REpublic 7-1168 

Buto: WAIbrook 5-3765' “

i.

ON YOUR 
SAVINOS

VISIŠKAS
APDRAUDOS

APSAUGOJIMAS
Fafin. Burcau reiškia vi

sišką aįidraudos patarna
vimą.

Masinus...
Vagystes...
Gyvybę...
GAisrų... 
Aprūpinimų*... 
Sveikatų ... •

„ Pensijas ...

Pareiškit savo apsaugos 
problemą. Jūsų ,Farm Bu- 
rpau atstovas’ padės jums, 
planuoti išmintingai ir tau
piai.

AL VALONE
‘ 1403 Giddings Rd.

,t Tel; EX 1-4199 ■ •
FAR.M BUREAU'INS. CO. 

Centrinė raštinė: Columbus, Ohio
—1—
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LIETUVOS VALSTYBĖS 
PREZIDENTO A. SMETONOS 

10 METŲ MIRTIES 
MINĖJIMAS

Lietuvių Tautinės Sąjungos 
Montrealio skyriaus iniciatyva 
buvo sudarytas Lietuvos Prezi
dento A. Smetonos atminčiai 
pagerbti Minėjimo Komitetas, į 
kurį spontaniškiai įsijungė ir 
dauguma kitų lietuviškųjų or
ganizacijų Mon trealy j e.

To komiteto pastangomis, ba
landžio mėn. 25 d. D’Arey McGee 
salėje ir įvyko A. Smetonos pa
gerbimas — akademija.

Juodais gedulo šydais išdeko- 
ruotos scenos centre buvo gė
lėmis papuoštas Valstybės Pre
zidento A. Smetonos didelis por
tretas, o prie jo garbės sargy
boje stovėjo skautės ir skautai.

Akademijos įžanginiame žo
dyje, Minėjimo Komiteto pir
mininkas J. Viltasis , pakvietė 
susirinkusius tautiečius pagerb
ti Prezidento A-. Smetonos at
mintį tylos ir susikaupimo mi
nute.

Po to, Montrealio Aušros Var
tų parapijos klebonas ku.n, J. 
Kubilius atkalbėjo iškilmingą 
maldą-invokaciją.

Sekė Kanados LTS-gos Cent
ro Tarybos nario ir Montrealio 
L.T.S. skyriaus sekretoriaus 
Stepo Kęsgailus paskaita, tema 
"Antanas Smetona”.

Išsamioje paskaitoje S. Kęs
gailu išnagrinėjo A. Smetonos 
biografiją, ypatingai iškeldamas 
jo nuopelnus tautai už tą nenu
ilstamą kovą dėl Lietuvos’ lais
vės, kuri atsispindėjo kiekvienų 
jo gyvenimo momentu. Lygia
grečiai buvo iškelta A. Smeto
nos didelė ir teigiama įtaka lie
tuvių tautai kaip valstybininko, 
visuomenininko, politiko ir ap
skritai nenuilstamo darbuotojo 
kultūros, mokslo, meno 
srityse.

Paskaitininkas iškėlė 
žastią, dėl kurių A.
1926 metais vėl ryžosi perimti 
valstybės vairą į savo patyru
sias rankas, o taip pat nušvietė 
tas aplinkybes, dėl kurių jis tra
giškuoju bolševikų invazijos j 
Lietuvą momentu (1940 me
iliais) su širdgėla turėjo pasi
traukti iš savo tėvynės.

Meninę minėjimo dalį ypatta’ 
gai praturtino ■ operos solistė 
Vince Jonuškaitė, kuri specialiai 
šiai progai'ryžosi iš J.A.V. čia 
atvykti.

Kaip ir derėjo minėjimo nuo
taikai, V. Jonuškaitė išpildė iš
imtinai tik,, lietuviškas liaudies 
da'inas, kurios padarė gilų įspū
dį klausytojams tiek dėl to,, kad 
pačios dainos buvo melodingos 
ir taip artimos lietuvio dvasiai, 
tiek ir dėl to, kad jas išpildė so
listė Vincė Jonuškaitė, kuri

BOŠTON
I SPAUDOS ATGAVIMO 
SUKAKTIES MINĖJIMĄ

Komitetas, j kurį įeina J. 
Stilsonas (pirm.), A. Keturakis 
(vicepirm,), A. Andrulionis, A. 
Čaplikas, S. Janeliūnas, S. Sant
varas, J. Sonda, I. Vilėniškis, ge
gužės 9 <1. 1 vai. p. p. So. Bosto
no Municipal Building salėj ren
gia spaudos atgavimo 56 metų 
sukakties, minėjimą.

Kalbės prof. Vaclovas Biržiš
ka, deklamuos rašytojas S. San
tvaras ir aktorė Aleksandra 
Gustaitienė. Bostono vyrų cho
ras, komp. Juliaus Gaidelio va
dovaujamas, gražiomis dainomis 
nuneš mus į tėviškės žaliuojan
čius laukus. Bus parodytos ir tos 
"bombos”, kuriomis* anuomet 
buvo kovojama su caro vildžia.

Visi į minėjimą! Niekas ne
turi sutrukdyti mums jame bū
ti! Parodykime, kad mumyse 
tebėra gyva knygnešių dvasia, 
kad ir mes' itenurimsimc, kol 
maskoliai neišeis iš mūsų žemės.

Prašome nesivėlinti. Įėjimas 
nemokamas. ■

Minėjimui rengti komitetas

V.

Na, tiek to, jei tai ne iš blo
gos valios. Bet DRAUGO ko
respondencijoj iš Waterburio 
yra ir blogos valios. Korespon
dentas save ar savą žmogų, tik 
gavus jam progos prieiti prie 
mikrofono, tpoj pasistengė per
dėtai pareklamuoti, o pačią Dr. 
M; J. Colney radijo programą 
blankiai nuvertinti, švelniai ta
riant, tai nepadoru, nes Dr. M. 
J. Colney nepalyginamai dau
giau pasitarnavo lietuviškiems 
reikalams su savo vedama radi
jo programa, negu V. Vaitkus, 
kartą paskaitęs iš laikraščio re
portažą.

Atrodo, be to, DRAUGO Wa- 
terburio korespondentas gerokai 
apsileidęs, jeigu tik apie tokią 
smulkmeną sugebėjo parašyti, 
nors: radijo programą daug kas 
yra įvairinęs ir įdomesniais da
lykais.

Paskaičius tą DRAUGO ko
respondenciją, savaimi kyla 
klausimas, 'kam V. Vaitkus ir 
korespondentas norėjo pasitar
nauti : radijo valandėlei, save ar 
savą žmogų pareklamuoti. Nes 
gi kas garsiai šaukia Viešpatie, 
Viešpatie tik dėl žmonių akių, 
vargu ar nuoširdžiai išklauso
mas ... J. R.

WATERBURY

ir kitose

tas prie- 
Smetona

j

i -

PHILADELPHIA

NAUJA! PILLE-EEZ
^MOSTIS ;

Greit piilengvina nuo nie
žėjimo ir nemalonumo, pa-' 
daromo įvilirių odos nesvei
kumų.

Kaina $0.75. .,
. * ELęOL

MANUFACTURING CO.
13706 Beriwood Avė. 

CĮeveland 5, Ohio

RADIJO PRQGRAMA _ GERA 
REKLAMA BIZNIERIAMS 

IR AKTORIAMS
Waterbury, Conn. jau 7-ri 

metai veikia lietuviška radijo 
valandėlė, vadovaujama Dr. M. 
J. Colney, kuri; perduodama iš 
stoties VVWCO, 1240 kc. Per tą 
laiką buvo perduota visai ne
blogų lietuviškų, programų, u 
taip pat kartais ir silpnesnių. 
Tai nemažai priklausė nuo tal
kininkų, kokių valandėlės vedė
jas kada susilaukė. Juk vienam 
žniogūi-programos vedėjui ir nė
ra lengva per tiek metų klausyr 
tojams nenusibosti, o likti vis 
nauju ir įdomiu kalbėtoju.

Kita vertus, nelengva visiems 
įtikti, kai klausytojų skonis la
bai įvairus, pav., kai iš senųjų 
ateivių pasigirsta reikalavimų 
tik polkų, o kiti norėtų girdėti 
klasikinės muzikos. Tačiau ben
dras ve.rtinimas šios lietuviškos 
radijo prograhios kolonijos gy
venime gali būti tik teigiamas. 
Jos reikšmė nesumažėjo ir tada, 
kai čia atsirado ir kitą lietuviš
ka (geriau tiktų pavadinti miš
rios kalbos, nors kartais klausy
tojams prisiątato "Lietuvos ra
dijo valandėle”) radijo valandė
lė, kuri daugiausia verčiasi len
kiškomis polkomis.

Be lietuviškų reikalų, Dr. M. 
J. Colney vadovąujaipoj progra
moj perduodąma ir .biznierių 
skelbimų, nes tai sūdaro Siūs 
valandėlės išsiĮąikymo'■ pagrin
dą. Bet pasigarsinti tūri progos 
ne tik biznieriai, štai, DRA’U- 
GUI (nr. 94) Dr. Colney raijijo 
valandėlė (tiksliau — valanda, 
nes mąždaug tiek, laiko trans
liuojama) davė’ progos-parekla
muoti aktorių V. Vaitkų. DRAU
GO korespondento. teigimu, V- 
Vaitkus, paskalydamas repor
tažą; apie Velykas iš Lietuvos,
. .. 

■ ■ •* ■ ■ ■ '' ' ■:
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P. PIVOIUONO PAGERBIMAS
Gegužės mėn. 16 d. Lietuvių 

Kambario komitetas (prie Uni- 
versity of Pittsburgh) rengia 
savo pirmininkui Petrui Pivo
riūnui pagerbimo banketą. Pet
ras Pivoriūnas eina 72 metus ir 
jau 22 metai pirmininkauja to 
kambario komitetui.

Pagerbimo banketas įvyks Ho- 
tel Schenley (Ocland Forbes 
St.). Banketui vadovaus adv. 
Edv. Schultz.

Pagerbimo. bankete dalyvaus 
ir kitų tautų panašių kambarių 
komitetų atstovai, bet būtų la
bai gerai, kad lietuvių dalyvavi
mas būtų skaitlingas." Petras 
Pivoriūnas, nuoširdus patriotas, 
per daugelį metų nęsigailėjo nė 
laiko nė lėšų, kad tik pasitar
nautų Lietuvai, ir lietuviams. 
Jis užsipelnė visų lietuvių pa
garbos ir turi būti gražiai pa
gerbtas.

Visi norintieji Petro Pivoriū
no pagerbime dalyvauti iš anks
to nusiperka pagerbimo bilėtus. 
Juos galima gauti pas Lietuvių 
Kambario Komiteto narius.

Juozas Virbickas

Nemunas "/
St. Kolupailą __ ....... 2.60 *

Neramu buvo Laisvės. Alėjoj
. B. Daubaras_______ ... 1.60

Nusikaltimas ir bausmė '
F. M. Dostojevskis, I d. .. 
II d. . ..............................;

Orą pro nobis
J. Gliaudą ........-------

Orfėjaus medis
A. Nyka-Niliūnas _____

Pirmoji naktis
L. Pirandelio__________

Po Tėvynės dangum 
žodžiai vytis Nemunėlio. 
Paveikslai V. Augustino .. 2.00

Pragaro pošvaistės
V. Alantas

3.00
2.50

4.00

3.00

1.60

8.60

2.20

IX*

2.»

2.M

4.60

5.00

3.50

0.80

1.80

Aitglų kalbos- gramatika
........

Anglų kąlbos gramatiką
'. V. Kamantauskas 1.00
Anglų kalbos skaitymas

V. Minkūnss.............................2.00
Anoj pusėj ežero

P. Andriušis . ..........
Aukso kirvis

Juozas Mvsistas .................2.50
Aukštųjų Šimonių Likimas

Ieva Simonaitytė_________8.50
Broliai Domeikos

L. Dovydėnas __________
Barabas

Paer Lagerkvist------------ -
Būkite sveiki

Dr. S. Biežis____________
Baltasis Vilkas

K. Binkis .............................
Balutis
' J. J. Bačiūno leidinys __

Baltaragio malūnas
K. Boruta__ .....__ ____

Buriavimas ir jūrininkystė
B. Stundžia.............................2.00

Cascata cristalina
Venacijus Ališas ___

Didžioji kryžkelė
B. Brazdžionis '.____

Duktė
Alė Rūta .............

Dievas ir žmogus
Prel. F. Bartkus ir 
kan. P. Aleksa-------

Didžiosios atgailos
R, Spalis . ........... ...

Doleris iš Pittaburgho
Stepas Zobarskas ..

Eldorado
J. Švaistas.................

Gyvačių lizdas
Francois Mauriac _______2.60

Gatvės Berniuko Nuotykiai
R. Spalis ____________  6.00

Gimdytoja
Francois Mauriac ______

Gintariniai vartai
N. Mazalaito__________

Gimtojo žodžio baruose
P. Jonikas .....—;..........

Gyvulių ūkis
Georgė Orwell ________

Giesmė apie Gediminą
B. Sruoga ir V. Petravičius 

Kaimynai
J. Paukštelis _______ __

Karoliai
Guy de Maupassant _____ 2.50

Kaip jie mus sušaudė
J. Petraitis _____ :_______1.80

Kuprelis
Ignas šeinius ___________

Konrodas Valenrodas
Adomas’ Mickevičius _____

Keliai ir kryžkelės
Putinas ______ ;_________

Kaimiečiai
V. Š. Reymont I-U-III-IV
I ir II dalis........ .........po
III Ir IV dalis .............. po

Kudirkos raštai

Kregždutė
. A. Šinkūnas'___

Krėvė Mickevičius
•t*

... 1.75

2.00

1.50

2.76

1.60

1.50

1.00

2.00

2.60

1.00

1.25

O.

. 1.5L

Ote

0.76

2.00

1.60

2.60

3.00
3.50

5.00

1.50

2.00

0.70

1.50

5.00

2.00

ŠVAROS SAVAITĖ
. Majoras Anthony J. Celebre- 
ssč nuo gegužės 8 iki 16 paskel
bė švaros savaitę. Jau 33 pa
vasaris, kai clevėlandiečiai pa
našia proga pasirūpina miesto 
groižui sveikata ir švara.' Iškil
mingas švaros savaitės atidą- 
rymas įvyks ■ 11722 Milės Avą. 
šeštad.', geg. 8 d., 10:15 ryto, p 
paradas prasidės Euėlid gatvėje 
pirmad.', geg. 10 d,, 8:30 vakarę.

Ar Jau ■

I;:. y I Ii T I B B •
. J. . •' *. V; " ‘ Z • ’

'■ dniųiUąf
. .. .. .... .... ..

* ' ■ .
f ' ■ . • ■

’ 'j-.-" “ ’ '

’:a< V v r. ..
...v-3,

2.75

.2.00

Konstitucijos .

Kiškučio vardinės
Stasys Džiugas

Lietuvos Istorija
Srudftienč ^4____________ 3.01)

Lietuviškas angliškas žodynas
V. PeteraitiS-- maž. 2.00 d. 5.00

Lietuvių Kalbos Istorija
Dr. P. 'Jonikas_____ ______3.00

Lietuvių tautos kelias I ir II d.
M. Biržiška _________ po 3.00

Lietuviškai angliškai žodynas
V.- Pėtcraitis ___________ 5.00

Lietuvos pinigai
Juozas K. Karys ..

Lyrika
K. Binkis ..................

Loreta
Stasius Būdavas ___ ...... 1.80

Lietuva
A. Bcndorius __ ......

Laiškai žmonėms
G. Papini . .......................

Lietuvių kalbos vadovas
Red.prof.Skardžius—— 4.00

Lietuvių poezijos antologija
J. Aiątis. ir A. Vaičiulaitis 6.00

Lietuvių archyvas , i .
Bolševizmo metai —-...... 3.00 

Moters širdis
Guy 4o' MaupMssant ...l.'. 2.60

Lietuvių ,Literatūra j
. įganąs Naujokaitis'__ ... 2.00

Mėnuo vąd. medaus < ’
N. MazalaiU-------2.60

Meškiukas Rudnosiukas
. VjrM Jfioąattb -z.—..- 3M 

Nąmąiahr-smėlio
• ■ ęm"
Naujiejiskaitymai ,

’ - .2.60

Pirmas rūpestis
Jurgis Jankus _______ ___ 2.00

Per Klausučių filytėlę 
Liudas Dovydėnas .— 

Pietų vėjelis
Vytė Nemunėlis -------------

Paklydę paukščiai I
Jarais Jankus......................

Paklydę paukščiai II
Jurgis Jankus"__________

Pietų kryžiaus padangėje
Sudarė Gaudys . ............

Paskutinis Prūsų sukilėlis
M. Springborn__________ 2.00

Petras širvokas 
į Juozas švaistas ... 
Po raganos kirviu

Jurgis Jankus ’__
Pabučiavimas

J. Grušas _______
Petras ir Liucija

Romain Rolland _________1.26
Raudonoji meliodija

, S. Laucius -__ ______
Raudonasis siaubas

Salik Vogulov ______
Raudonasis Tvanas

Ignas šeinius ___ ...
Raudoni batukąi

Jurgis Savickis .....
Ramybė man

J. Kėkštas ................. .
Sudie, pone Cipse

Jamcs Hilton _____
Strėlė danguje

Henrikas Radauskas _____ 2.00
Šilkai ir vilkai

Runcč Dandierin is ...
Senųjų lietuviškų 

khygų istorija
V. Biržiška, kiet. virš. ___ 3.00

papr. virš.__________ 2.00
Saulės laikrodžiai

Henrikas Nagyn ....
Saulutė debesėliuos

L. Žitkevičius __ ...
šventieji akmenys

Faustas Kirša_____
šventoji Lietuva

Jurgis Savickis ....
šventoji Ingą

A. Škėma _____ ....
Sapnų pėdomis
, V. Kazokai; _______
Teresė Neumanaitė

J. Burkus ________
Tarp žalsvų, palapinių

P. Kesiūnas ______
Tėvų pasakos

A. Giedrius__ .____
Tolimieji kvadratai

J. Grišmanauskas ..
Tautosakos Lobynas

J. Balys________
Tomas Nipemadis

August Gailit ____
Tarp pelių ir vyrų
> Jqhn Steinback __
Tėvelių pasakos

A. Giedrius ______
Užgesęs sniegas - 

Aloyzas Baronas ...
Ugnies pardavėjas 

BalyB Rukša______
Vanagaitis

.monografija ______
Vilnius tarp audrų

J. Cicėnas (įrišta) .
Velykų pasakos
. N. Butkienė ____ 1.................1.00
Vidurnakčio vargonai

Česlovas Grincevičiua
Vyturėliai Laukuose

Vjkt Simaitis -----
..Trylika nelaimių
i.^R, Spalis j_________ _
Vaikų knygelė.

■ M. Valančius _____
Varpai skamba

Stasius Būdavus ....

1.00

1.00

1.50

. 2.00

3.00

2.50

1.00

3.00

3.00

1.00

2.00

3.00

2.60

1.26

0.30

2.50

1.00

2.00

5.50

•1

1.60

0.71

1.2#

1.80

Stasius Būdavus -------------- 2.50
Vieneri metai ir viena savaitė

B. Gaidžiūnas ......— 1.60B. Gaidžiūnas ____
Taupioji Virėja

Užuovėja
M. Katiiiškia 

žmonijos likitaas
V. Bagdonavičius

Žemaičių žemė
A. Vilainis ........

Žemaičių, krikštas - 
P. Abelkis .......

1 ' Visos knygos siunčiamos paštų. Užsakant pinigus siųskite:
| DIRVA, 1272 East 71St.r Cleteląnd 3, Ohio . / .

- ■■■ ■ '. ■' '■ •
; -'ė'' ‘ •.... - /

2.00

3,60

3.60 
į - ‘'/A - 
ųL60

3.60
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Kaip matėme, • karo ■' šūkiai 
prieš lietuvių liberalfzmą buvo 
pradėti skelbti 19-t.ojo amžiaus 
pabaigoje. Lygiai tokie patys, 
jei dar ne stipresni karo šūkiai 
((■beskelbiami ir 20-tojo amžiaus 
viduryje, čia turime kažkokį pa
stovaus "karo" reiškinį....

Vincas Kudirka, anksčiau už 
''Tėvynės Sargą" pradėjęs nrti 
lietuvių tautos atgimimo dirvo
ną. kaip jo raštai rodo, tuo pa
skelbtuoju karu buvo smarkiai 
pasipiktinęs, šis ramus ir taurus 
Ė’ras, visuomet su šypsena mo
kėjęs žiūrėti net ir j tragiškiau
sius dalykus, apie karą išgirdęs, 
pradeda bartis. Nepatinka jam 
ir lietuvių liberalų, tautinio at
gimimo aktyviausių veikėjų iš- 
vadininias bedieviais, paleistu
viais ir išgamomis. Kudirka ne
nujautė, kad tie gražūs libera
lams segami krikštažodžiai’ 20- 
tojo amžiaus viduryje mūsų 
krikščioniškoje spaudoje dar 
padažnės...

BRONYS RAILA

talikybės tarnai negalėjo susi
laikyti neištarę prješ tėvynę var
dan katalikybės žodžių, atsiduo
dančių mirties kvapu”..,

SENAS, NORMALUS 
REIŠKINYS

"MIRTIES KVAPAS”
Įdomu stebėti, kada Kudirka 

supyksta' ir kaip atsakinėja "Tė
vynės Sargui”.

1896 metais jis rašo: "Mes 
tapome pavadinti bedieviais ne 
dėl Dievo, ne už garsinimą ko
kių teorijų, nepripažįstančių 
Dievo, o tik už kunigą, už gar
sinimą kunigų piktų darbų”...

Kitoje vietoje jis stebisi ku
nigų pasisakymu, jog jie "nie
kados neaukos katalikybės dėl 
gero tėvynės". Kudirka nebuvo 
skaitęs mūsų aną kartą minėto 
vyskupo Brizgiu straipsnio, ku
riame būtų radęs naują patvir
tinimą, jog katalikų ręligijoje 
nors “ir randa vietos tautinis ele
mentas, "bet tik kaip neesminis 
religinių apraiškų elementas". 
Kudirka tuomet abejojo, ar pa
ti katalikybė galėtų taip pasisa
kyti. Jis galvojo:

"Ji (katalikybė) būtų atsimi
nusi. kad ji nepriklauso prie 
įgimtų lietuvių tautos ypatybių, 
knd ji yra tik ateivė, Lietuvoje 
radusi prieglaudą, kad Lietuva 
buvo tėvynė dar prieš susipaži
nimą su katalikybe. Vienok ka

Daug tokių ir panašių polemi
kų "Tėvynės Varpuose” Kudir
ka yra anuomet prirašęs. Jis gy
nė laisvai mąstantį, laisvai tie- 1 
sos jieškantj ir doriniu pagrin
du tėvynei tarnaujantį lietuvį. 
Iš visko matyti, kad jis gynė 
liberališkąjį lietuvių kelią. Ir 
jis buvo itin kritiškai nusiteikęs 
dėl klerikališkojo lietuvių kelio, 
pradėjusio įkandin reikštis vi
suomenės ir politikos dirvoje. 
Jis ta proga net pareiškė, kad 
"pavedimas tėvynės reikalų ir 
jos likimo į . katalikybės sargų 
rankas būtų didžiai pavojingas" 
(žr. "Raštai", 394 psl.).

Kudirka gal netikėjo, kad tas 
jo laikais prasidėjęs "karas” eis 
toliau ir ilgai, ilgai nesiliaus, 
čia kiek apsilpdamas, čia vėl už
siliepsnodamas grasiu i m a i s 
"pulti", "grumtis”, "sulaužy
ti”.... Iš tikrųjų, juk čia labai 
normalus Reiškinys, dėl kurio 
netektų perdaug jaudintis. "Kle
rikalizmo” ir "liberalizmo" reiš
kiniai yra tiek pat seni 
žmonių bendruomeninis gyveni
mas.

Jų susidūrimus jau ąiažino ir 
senoji Egipto civilizacija, ir 
Elados, ir senosios Romos, ir 
Viduramžių. Tebėra jie ir šian
dien. Kaikurios sveikų liberali
nių principų tautos, kai]) anglų 
ar amerikiečiu, tuos kivirčus 
mokėjo išmintingai išbalansuo
ti. Kitur būta aštresnių susirė
mimų, kaip Vokietijoje Bismar- 
ckp laikais, ar Prancūzijoje šio 
amžiaus sąvartoje. Lietuvoje, ir 
lietuvių tarpe ta kova reiškėsi 
kartais brutaliai ir visuomet pri
mityviai. Pagaliau, mūsų libe
ralizmas ir laicizmas stigo laiko 
ir tinkamų sąlygų bei pastangų 
įsigyventi. Kai eilėje civilizuotų 

| kraštų tas jau seniai įgyvendin

ta ir normalu, tai mūsų tarpe 
ne vienam dar baisų triukšmą 
tebekelia vien tuklu ■ Sąvokų pa
minėjimas, kaip civilinė metri
kacija ar bažnyčios atskyrimas 
nuo valstybės. Mums pavyzdžiu 
vis tebeeina Ispanija, tas išdi
dus ir gabus, bet nelaimingas 
kraštas.

Minint mūsų spaudos laisvės 
atgavimo sukaktį, taigi prisi
menant ir pirmųjų tos anuomet 
prislėgtos 
dvasinius 
kad būtų išmintinga užmerkti 
akis j tai, kas ir šiandien, kaip 
matėme, mūsų idėjų pasaulyje 
tebėra lygiai taip pat aktualu.

Liberalizmo ir klerikalizmo 
elementai mūsų idėjinėse disku
sijose1 tebėriv tarsi kokie mūsų 
buities vitaminai. Tebežymu jie 
mūsų visuomeninėje laikyseno
je. šmėštelėja jie laikas nuo lai
ko ir. Lietuvos laisvinimo dar
buose. Atrodo kartais, kad tas 
nutylimas, bet mintyje nuolat 
turimas klausimas yra vienas iš 
svarbiausių: kaip atstatyti kle- 
rikališką ar liberališką Lietuvą? 
Kas jai vadovaus — klerikalai 
ar liberalai? Ir kas dabar dau
giausia nusipelnys "vadavime” 
— klerikalai ar liberalai, ir to
dėl kas galės turėti daugiau duo
menų užimti stipresnes pozici
jas būsimoje Lietuvoje?... Be 

i. kiek abejo, tokios problemos yra vi- 
" ’” ' ' " emi-

- • :- 1 ■; ‘
-.Y--.

savuosius tėvus ir senelius — 
absoliutizmą, viduramžinį feo
dalizmą ir pagaliau krikščiony
bės pradžią. Utopiniai socialis
tai savo.laiku net išvedžiojo, jog 
geriausius pirmuosius komuniz
mo pavyzdžius davė pirmieji 
krikščionys. O prof. A. Janulai
tis kadaise net knygutę buvo 
paruošęs: "Kodėl geras katali
kas turi būti socialistu”? ... Va
dinasi, jeigu taip žiūrėti, gija 
nueina ligi pačios katalikybės 
šaknų ... ' . !

spaudos pionierių 
rūpesčius, neatrodo,

KAIP SAPNAI 
TEBEKANKINA

i

siu vaikiškos, būdingos 
gruntams, bet jos yra.

Ir kodėl pastebimas 
smarkėjantis liberalizmo 
mas?

Prieš kelius metus tremtinių 
spaudoje Vokietijoje buvo pra
dėta Senojo Testamento stiliu
mi skelbti teorijos, jog libera
lizmas "pagimdė” socializmą, o, 
šis "pagimdė” komunizmą, —i 
taigi liberalizmas esąs tikrasis! 
komunizmo senolis. JI ri i ei, hirim-j 
iš šaknų raulj tą piktą vaiką, tai 
nepamirškime išrauti ir jo se
nelį ...

šypsodamasis tuomet skaiti- 
nėjau tas klaikias teorijas, ste
bėdamasis mokslininkų neatsar
gumu. Juk šitaip suprastas libe
ralizmas turi, savo ruožtu irgi

toks
puoli-

Pastaruoju metu, pp moksli
ninko A. Ramūno labai jau fan
tastinių išvedžiojimų, liberaliz
mą uždirgino kun. S. Yla. 
"Drauge”, kalbėdamas apie po
litiką skautuose, jis išvedė, kad 
liberalizmas tai — bedievybė 
(ateizmas)-ir-kad tuo būdu jis 
giminiuojasi su Marksu1 ir Le
ninu. Kiek vėliau (kdvo 20 d. 
"Draugo” numeryje) jis pateikė 
linksmą pono Liberalizmo pasi
kalbėjimą su ponia Religija. Ten 
jis išdėsto, kad "Liberalizmui”
— nieko nėra, kad jame tikrovė
— tai egoizmas, kad jo kova "be 
sentimentų”, kad jam svarbu 
suniekinti Religiją, "sutrypti" 
kaip niekše, supūdyti! Ir dar 
visokių nesąmonių ten prideda
ma į pono "Liberalizmo" lūpas, 
o tuomet poniai Religijai jau 
lengva atskleisti, koks demonas 
yra anas nelabasis.

Aš kun. Ylos vietoje būčiau 
nevažiavęs j Ameriką, kur vei
kia ir civilinė metrikacija, ir 
bažnyčia atskirta nuo valstybės, 
ir liberalizmas be konkure.ncijos 
vyrauja ūkio ir politikos gyve
nime, ir kur, kaip turėtų išeiti, 
religija yra — niekše, trypiama 
ii- raunama ...

Iš kur tie sapnai? Kodėl to
kia akcija prieš liberalizmą, net 
visai atsisakant jį pažinti? A. 
Maceinos minėtoji studija apie 

, katalikybės ateitį lyg ir duotų 
Atsakymą. Komunizmas yra” di
delis priešas, bet ne toks baisus, 
nes jis kovoja prieš religiją. 
Pats baisiausias priešas yra tas, 
kuris prieš religiją, kaip tokią, 
nemanė ir nemano kovoti, o nori 
ją "ignoruoti", — taigi, libera
lizmas. Kas krikščionybę žudo — 
antraeilis priešas, kas jai leidžia

B: B

JUODOJI DOZĖ
BALYS GRAŽULIS

V Tęiinya iš pereito numerio ) 
Juodoji rožė per naktį žydėjo - 
Reta ir nuostabi gėlė! 
Juodoji
Pavirto gailia dilgėle.

rožė saulei patekėjus

Kas naktį ją lankiau, gėrėjausi.... 
Sakiau: "Tave tiktai myliu!" 
Ir jei ne saulė patekėjus, 
Nebūčiau matęs tų dyglių.

— Taikliai! — sušuko Jesiukonis 
Turgeliu kartu. Jie juokėsi atsilošdami.

— Na ir kvailys! — lingavo galvą Je
siukonis. — Tokį atvirlaiškį paduoti. Vaikas 
suprastų ... (J jis dar — "Nuo mylimojo!” 
Ir pyksta- ant kijo, kam šeimyną išvežė!

- Ko čia tai]) užsikvutojot ? — iškišusi 
^alvą iš virtuvės teiravosi Turgelienė.

— Adelė, Adelė! Paklausyk eilėraščio 
apie juodąją rožę. Pakartok, Petrai, pakar
tok, — vįs dar juokėsi Turgelis.

Bobėnas nekartojo ir Turgelienė nesi- 
spyrė. Vakarienė buvo jiui paruošta ir ji su
varė vyrus virtuvėn.

Vakarienės metu ir vėliau Bobėnas buvo 
nepaprastai linksmas. Juodoji rožė visienis 
ūpą pataisė. Juokavo, plepėjo iki vėlumos. 

. Jesiukonis-būtų dar ilgiau užtrukęs, bet bi-. 
jojo, kad žmOna iš darbo sugrįžusi jo namie’ 
neras. Išsiskubino,, kad suspėtų atsigulti 
prieš-jai sugrįžtant. ,B

su

vyrą parėjus. Jęsiukonini tik (lygtelėjo kas 
širdin, lyg kas užgriuvo, net šilta pasidarė.

— Kas yra, kad j darbą nėjai'? Sergi'? — 
baimingai klausė.

Ji neatsakė, j jį nežiūrėjo.
— Kas yra, sakyk? — spyrė jis, ranką 

jai ant peties dėdamas.
— Nelįsk! —-piktai numesdama jo ran

ką sušnypštė ji.
— Skauda ką? — neatstojo jis.
— Matai, kad skauda, tai ko klausi! — 

suriko ji.
— Kas atsitiko? — sumišęs .klausė, 

nors jautė kas.
— Dar klausia! Išnervino ir klausia. 

Geras matai...
— Išnervinau, aš? Kada? — vaidinda

mas nustebusį gynėsi Jesiukonis ir galvojo, 
kaip ji sužinojo, kad jis vakar pas Turgelius 
buvo.

Na, žinoma“... Jis nežino! — karin
gai pakėlė galvą. Ir tik dabar Jesiukonis pa
matė jos užverktas akis. — Manei, kad ne
žinosiu, ką? Netokia aš žiopla, kaip tu ma
nai. žinojau, kad lėksi, pažįstu tave. Aš vis 
tau meluoju. Ir Kamarauskas melagis. Kur
gi, šventasis! O pats 'tik šniukštinėja,
kur ką ištraukus. Kaip kokia pletkininkė

Antradienį vakare iš darbo sugrįžęs Je
siukonis nustebo žmoną hamie radęs. Ji sė
dėjo fotelyje galvą ranka parėmusi,“[^grin
dis įsižiūrėjusi. Tartum nematė, nei girdėjo

Artinasi vasara, kurios metu 
milionai žmonių jieškos gamto
je poilsio, kiekvienas stengda
masis sustiprinti savo sveikatą 
ir atgauti jėgas. Vienok vasara 
daugiausiai džiaugsmo ir svei
katos teikia vaikams ir jauni
mui. Pabudusi gamta, saulės 
spinduliai, švelnus vanduo, gry
nas laukų, pievų ir miškų oras 
sudaro vaikams daug malonumo, 
o kartu visa tas yra jų sveika
tos natūraliuoju šaltiniu. Todėl 
daugelis tėvų, suprasdami va
saros įtaka ir reikšmę sveikatai, 
stengiasi jos metu leisti vaikams 
pagyventi gamtos, aplinkumoje.

Tokio poilsio daugiausiai yra 
reikalingi tie vaikai, kurie gy
vena sunkiose sąlygose, skur
džiose patalpose, menkai val-

gyventi ir pats joje veikia. — 
pirmaeilis priešas! 1).

Ligi tokios išminties priėjo 
lietuviškoji filosofinė mintis, 
kur skelbia kraštutinę karingą 
teokratiją (Dievo valdžią žemė
je) iš vienos pusės, ir "nepasau- 
lėžiūrinę politiką” iš kitos pusės 
per Lietuvių Frontą, čia some- 
thing vvrong ...

gydinami arba jau yra ligų pa
laužti. Geras poilsis ir atosto
gos gamtoje yrą viena būtinųjų 
sąlygų paliegusių vaikučių svei
katai pataisyti.’

Nesunku suprasti, kad mūsų 
pabėgėlių vaikučių, gyvenant 
stovyklose bei nuolat jaučiant 
nedateklius, sveikata negali bū
ti gera ir ji laikoma menkių Lan
kydamasis Europoje nekartą 
mačiau jų išblyškusius ir ligo
tus veidelius. Todėl, kol nevėlu, 
reikia susirūpinti jų sveikata ir 
sudaryti sąlygas, kad vasaros 
metu jie galėtų tinkamai pail
sėti ir atgauti savo jėgas.

Jau praėjusią . vasarą Vak. 
Vokietijoje Amerikos lietuvių 
parama buvo įkurtos tokiems 
vaikams kėlios vasaros stovyk
los, kuriomis pasinaudojo’ apie 
300 vaikų, nuo 7 metų amžiaus, 
gaudami vasaros, laike dvi, tris 
savaites pagyventi arčiau gam
tos. Jie gražiai pasinaudojo po
ilsiu, likdami už tai dėkingi ge
raširdžiams Amerikos lietu
viams, savo aukomis parėmu- 
siems jų išlaikymą.

Šią vasarą Vokietijoje .irgi 
rengiamasi įkurti vieną kitą po-
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UŽSAKOMAS AUTOBUSU 
PATARNAVIMAS
Be VARGO dėl mašinų, 

važiavimas bendrai ar grupėmis.
• Mokyklų sporto rungtynės
• Iškylos
• Klubų išvažiavimai

eiti. Ir nėjau į karčiamą, nesi valkiojau su 
mergom, pas tavo geriausius prietelius nu
ėjau. Ir tai negerai! Pririšus nori laikyti?

— Dar jis man čia rėkaus! Sakiau tau, 
ir Kamarauskas pasakojo, koks jis, tas tavo 
Bobėnas, o nulėkei, žinojai, kad nenoriu, jog 
su išgamom bendrautum. Aš nedarau, kas 
tau nepatinka, galėtum ir tu taip. Bet aš 
tau niekas. Tau visai nesvarbu ... — ji pra
virko.

— Nesuprantu, ko tu ant to žmogaus 
taip užsiūtai? Juk beveik jo nei nepažįsti. 
O ir klysta Kamarauskas, žmogus, kaip 
žmogus, pagarbos, užuojautos vertas, o ne 
pasmerkimo. Lyg nepažįsti Karausko! Pats 
kaltas, o kitą kaltina. Pats muša — pats 
rėkia. O tu tiki. Paklausytum, ką žmogus 
sako, pati spręstam, keno tiesa.

— Nustok! — nutraukė jį žmona. — 
Man visai nesvarbu, ką jis sako. Aš pati 
žinau, kas jis toks. Ir ne tame reikalas. Pa
sakiau — ir gana! Geras vyras žino, kad jo 
pareiga šalia žmonos stovėti.

— Net jeigu ji neteisi būtų?
— Visada! žmona vyrui visada teisi, 

■jei nori žinoti. Ak, nustok, man galva plyšta.
Ji verkė balsu, Visa drebėdama. Jesiu- 

konis -matė, kaip jos įniršimas auga ir bi
jojo, kad nępratrūktų nevaldomą isterija. 
Tokiu metu geriausia tylėti. Tegu jau bus 
kaltas. Vistiek neišaiškinsi. Tylėjo ir žmo-

■kad . na, tik verkė pasikukčiodama. Po.valandėlės 
. ji pašoko, žiebė jam .pykčio kupiną žvilgsnį 

Paskambinu iš fabriko, prašau šeimininkės ’ ir sušniokštųsi "rupūžė!”’ bėgte išbėgo į 
miegamąjį. Jesiukonis dar pastovėjo apglų- 
męs ir išėjo virtuvėn.

Paruoštų pietų nerado. Pasigamino pats, 
užkando ir. ilgą laiįcą sėdėjo fotelyje užsi
galvojęs. Buvo pikta ir net graudu; Taip 
pasiusti! Ir dėl1 ko? Dėl Kamarausko plepa.

Be rūpesčio ... 
kainuoja mažiau

• Gegužinės
• Baliai
• Sąskrydžiai

patogiai... ir 
negu galvojat!

šaukite MAin 1-95(10 "Charter Bus” informaciją

CLEVELAND TRANSIT SYSTEM

pakviesti, laukiu. Nėra! Supratau, kur išlė
kei, nebijok. Skambinu šiandien Turgelienei 
—' o kaip .gi. Ir dar prašo nesakyti. Ar tau 
negėda? '

— Ar aš koks kalinys, ar ką? — pakėlė 
balsą ir Jesiukonis, mėgindamas puolimą 
priešpuoliu sutikti. — Negaliu iš namų iš-

ilsio stovyklą,"į kurias pirmoje 
eilėje numatoma pasiųsti silp- , 
nesnės sveikatos vaikus. Tačiau 
tų - stovyklų įkūrimas ir pačių 
vaikų vasarojimas priklauso nuo 
visuomenės paramos. Tų vaikų 
tėvai, patys gyvendami skur
džiose sąlygose, nei stovyklomis 
nei kitokių vaikų poilsiu nepa
jėgia pasirūpinti.’Todėl į pagal
bą tenka skubėti mums patiems. 
Tuo tikslu vėl apeliuoju į Ame
rikos lietuvių širdis, kviesdamas 
nepamiršti paliegusių vaikučių 
ir prašydamas siųsti aukas ma
žųjų sveikatai gelbėti.

Stovyklose ne tik bus sten
giamasi pataisyti vaikų sveika
ta, bet kartu bus rūpinamasi ir 
jų dvasiniu pasauliu. Daug dė
mesio bus kreipiama j vaikų do
rinį, tautinį ir patrijotinj auk
lėjimą. Į stovyklas atvyks ir 
tokių vaikų, kurie neturi progos 
lankyti lietuviškų mokyklų. To
dėl šių vaikų vasarojimas lietu
viškoj aplinkumoj ir savų mo
kytojų ir dvasiškių priežiūroj, 
be abejonės teigiamai atsilieps 
į jų tautiškumą.

Taigi jaunieji lietuviukai ir 
lietuvaitės nuoširdžiai prašo 
mūsų visų paramos, kuri prisi
dėtų prie jų vaikystės skurdžių 
dienų praskaidrinimo. Būtų la
bai gražu ir kilnu, kad kiekvie
nas atskiras aukotojas suteiktų 
2-:’, savaičių atostogas bent vie
nam vaikui. Numatoma, kad vie
no vaiko išlaikymas stovykloje 
vasarojimo laikotarpyje kaštuos 
apie 15 dolerių. Tačiau ir ma
žesnės aukos, bet visų duodamos, 
sudarys galimumą pasirūpinti 
vienu kitu šimtu Lietuvos atža
lyne). Tad kuo škybiausiai saky
tam reikalui siųskime aukas šiuo 
adresu: L'nited Lithuanian Re- 
lief Fund of Ameriea, Ine., 105 
Grand Street, Rrooklyn 11, New 
York.

*

Tremtyje mažyčiai anga be

pieno, be mėsos, be sviesto. Pa-

dėk jiems savo auka.

priežasties ir galo nėra. Nenutilk — ir turi 
ligonį ant sprando. Kiek kartų siūlė gydy
tis nuo nervų pakrikimo — •nenori, pyksta. 
E, toks gyvenimas ...

Julė nesirodė, nors kūkčiojimo jau ne
sigirdėjo. Pritemus Jesiukonis užėjo j mie
gamąjį. Jis buvo jau aprimęs, vietoj pykčio 
jį buvo apėmęs susirūpinimas. Siūlė valgyti, 
siūlė pašaukti gydytoją — ji neatsakė. Gu 
Įėjo į pagalvius įsikniaubusi ir nei galvos į 
jį -nepasuko.

Vėliau, nuėjęs gulti, rado žmoną jau 
nusirengusią. Kai]) ir visada, po tokio prie
puolio, jis mėgino ją gydyti meilumu. Tvir
tai ją apkabino per krūtis, bučiavo į ausį ir 
prašė atleisti. Ji neatsakė nei judėsiu, nei 
žodžiu. Tik paskui, kai jis jau pradi'ąsėjo, ji 
pasipurtė.

— Nelįsk! Tu man šlykštus.
Tie žodžiai Jcsiukonį pritrenkė. To nie

kada nebuvo. Visada ji gindavosi — ir pa
siduodavo. Užsidegdavo ir mylėdavo jėgin- 
gai. Ir ne tie žodžiai, bet balsas rodė, kad 
ji tai]) ir jaučia, kai]) sako. Sugėdintas. įžeis
tas vartėsi jis. negalėdamas užmigti.

Ir trečiadienio vakarą grįžęs rado ją. 
namie. JI nelaukė jo fotelyje sėdėdama. Su
kosi smagiai virtuvėje, bet su juo nekalbėjo. 
Tylėdami pavalgė ir paskui tylėdami sėdėjo. 
Jis skaitinėjo laikraščius, o jį sukinėjo ra
diją. Jis net neklausė kaip ji jaučiasi ir kodėl 
j darbą nėjo. Bijojo.

Jau temstant netikėtai užėjo 
lienė.

' — Išsigandai, ką? •— klausė 
juokdamasi. — žniona j daVbą — 
svečius. Nebijok, nebijok, žinojau, kad tu nią apsuktų. Kai kalba, 
namie. Vincas dieną Skambino, 
sergi. Melagis!) Sergi, tikrąi?

Julė pažiūrėjo j vyrą, 
lų. Ir visada taip. Pradeda niršti be jokios žvilgsniu ir po to atsakė:

— Galvą skaudėjo, neturėjau kur <lė- 
Dabar geriau.
Jesiukonis stovėjo nuleidęs galvą, pik- 
ir susigėdęs.- Paskambino norėdamas 

o

gero

tas
prikišti Turgelienei, kam ji Julei pasakė, 
ta ir čia. Dabar ir vėl bus. Tos moterys . ..

—Viena? t) kur vyrus padėjai? 
klalls<“ Julė.

— Vaikus saugo. Negi vešiuosi pas ka- 
valierių eidama, _ : juokavo Turgelienė.

— Autobusu'?
— O, ne! Bobėnas pavežėjo.' 
Paminėjus Bobėną Jesiukonis nukaito. 

Tačiau jo baimė pavirto nustebimu, kai 
žmona visai maloniai prikišo:

— Tai kodėl neužvedėi? Matai, pati pas 
kavalierių, o man pavydi.

— Tempiau, bet. kur jis eis nekviestas.
— Aš gi sakiau aną .vakarą, — įsikišo 

Jesiukonis.
—■ Sako, nepatogu. Ką aš jam padary

siu. O judu tikrai pažįstami? — staiga už
klupo Julę.

Toks ten tikrumas. Matėmės, žinai, 
vienoj įstaigoj.

. —- (') tu, Julyte,, neklausyk, ką Kama
rauskas plepa. Jis pats toks. Petrui visą 
gyvenimą suėdė. Pažintum Petrą, kitai]) gal 
vdtuin. Gal pasakojo Vincas, kaip ten buvo?

— Pasakojo, — melavo Jesitikonienė.
— Nei man svarbu, kurio teisybė, nei ką. .

— Vaikeli, koks vyras! Auksas! Jei ne 
jis, (ai Petras gal ir nusibaigęs būtų belais
vėje. Paskutiniu kąsniu dailiuos. Visais rū
pinosi. O apsukrumas! Sako, tartum iš žemės 
maisto iškasdavo. Toks liežuvis! Ir patį vel- 

, rodos toks plepys, 
sakė, kad sukčius, o ne toks jis, kokiu rodos, širdį turi, 

• ■ ot kas. Nepasakys kas; ten darosi, vienas,
sau kenčia. Ar manai, kad viską pasakė aną 
vakarą? Nei pusės. Svarbiausią nutylėjo. Ži-

ji Julę 
pana į

> •
nelinkinčiu
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žmogus, mokėsi, tai jis 
ne tik kaime, atostogau- 
bėt ir mieste, o čia ra- 
nepasistengė mums pa-

reikės pasitraukti.
A. Musteikis, Detroit

— Dievuli, tu mano! — sušuko Jesiu- 
konis.

užmiršta, kad vokiečių

namiškiais, valgančią ir

teigiamas žmogus, atsispiriųs 
visoms pagundoms. Tai toks 
žmogus, kokį autorė jį norėtų l°n*a> dairytis po kaimą ir sekti 
matyti, jį ir, aišku, visų mūsų1 įvykius. Knygų maloni, jei nesi-, 

.tremtį: svyruoti, jei jau toks1 gilinsime į smulkmenas. j
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B. KAZIMIERAITIS

"Bendrija" davė gerą knygų 
— Alės Rūtos (Nukaitės) apy
sakų Duktė (250 didokų pusla
pių). Ne dėl to ta knyga gera, 
kad didesnėje jos pusėje vaiz
duojamas kaimo gyvenimas, o 
likusioje persikeliama į pačius 
šiuos laikus — tremtinių sto
vyklas ir j didžiąją tremtinių 
dali priglaudusią dolerinę Ame
riką, bet dėl to, kad apysakos 
autorė itin įsigyvendama rodo 
kaimų, kol nepereina j tremtį, 
jos žmonės, kokie jie bebūtų, 
yra gyvi žmonės, ir dialogas 
(rašytojas Henry Greenas tvir
tina, kad šių laikų rašytojui 

.. dialogas beveik viskas, kad skai- 
-■Tylojas nebegali pakęsti didžių

jų aprašymų, kaip, sakysim, se
nesniųjų laikų net patys didieji 
autoriai rašydavo, net toks Bal
zakas, kurių ilgus aprašymus 
skaitydamas iš tiesų kelis kar
tus įstengi užmigti ir vėl pa
busti) natūralus, net kartais 
būdingas, savo sintakse ar žo
dynu tam tikram asmeniui.

Kol skaitai Rūtos vaizduoja
mąjį kaimo gyvenimą, tol jauti, 
kad rašytoja tikrai namie ir sė
di savo kėdėje, labai gerai jai 
žinomoje, mylimoje. Niekas dar 
ten ypatinga nevyksta, besimo
kantis jaunimas vasarą vaka- 
ruškauja, grybauja, uogauja, 
senimas vėl kiekvienas savaip 
sprendžia jam spręsti priklau
sančius klausinius. Jaunimas 
dar mylisi, retkaršiais pakalba 
apie meilę, retkarčiais pasva
joja, pasibučiuoja, rudenį išva
žiuoja, o vasarą vėl grįžta. Tai 
tikra giedri kaimo idilija, kurių 
tik retkarčiais sudrumsčia koks, 
debesiukas, koks įgeidėlis ar 
pavydo parodymas. Jei iš pra
džių tik kaime vasarojančius 
matome, ir gimnazistus ir stu
dentus ,demokratiškai bendrau
jančius su kaimine jaunimu, tai 
vėliau jau dažniau autorė pra
deda rodyti skaitytojui ir mies
tą (paskui, tremtį ir Ameriką) 
ir tirštinti, lyg prabėgom vary
ti veiksmą į galą. Pradžioj to 
veiksmo kaip ir nebuvo: nieko 
dramatiška, nieko ypatinga, tik

be pagrindo ir pilnas pagundų 
gyvenimas, bet nepalūžti.

Antraeilių veikėjų apysakoje 
labai apstu. Jei toliau, kai sku
biau ir su įvykių spragomis ima 
bėgti voiksmas, tų veikėjų kiek 
sumažėja, visi reikalingi veiks
mui ar pačiai Augei labiau , iš
ryškinti, tai toje kaimiškoje da
lyje jų, žinoma, būtų ir nerei
kalingų, jei galvotume, kad apy
sakoje tegali būti tik tai, kas 
būtina, jei į apysakų žiūrėtume 
ne taip, kaip į gyvenimų, kuris 
vyksta, bet kaip į mūrų, kur ne
gali būti nereikalingų plytų ir 
negali jų trūkti.. Kaip bežiūrė
tume, vistiek išeina tam tikras 
neproporcingumas. Bet Alė Rū
ta savo antraeilius veikėjus 
ypač moka lengvai apibūdinti. 
Jai užtenka kelių sakinių, kelių 
paties žmogaus išsireiškimų, ir 
mes jau turime gyvų žmogų. 
Kitas reikalas, ar tie gyvi žmo
nės visada yra tokie, kuriais 
mes galime tikėti, kad jie tokie 
gali būti. Kai kuo vis dėlto sun
ku patikėti, štai kad ir toje pa
čioje Mėliūnų šeimoje — moti
na galima, o tėvas kažkoks sun
kiai sučiuopiamas. Skaito jis 
laikraščius, politikuoja, autorės 
teigimu, romantikas, svajoto
jas, politikas ir menininkas, 
ūkininku tapęs per apsirikimų, 
o savo vaikams gaili pinigo 
mokslui, lyg koks paskutinis 
tamsus Jurgis, lyg žemaitės 
tamsuoliai Vingiai.

Rūtos dialogas natūralus, bet 
ji mėgsta ir aprašymą ir gana 
dažnai naudojasi juo. Šen ten, 
ypač skyrių pradžiose, tie apra
šymai labai jau griozdiški, ypač 
kai rašytoja susigalvoja pafilo
sofuoti, o ne1 pasakoti įvykius 
("Jėga lankstosi prieš jėgų, nors 
pirmoji būtų angeliška, antroji

LAŠAS PO LAŠO IR LOKg PRATAŠO
JAV Lietuvių Bendruomenės Labai rimtų pastabų padarė ir 

' vysk. Brizgys, nurodydamas, jog 
nereikia ' naujos . organizacijos 
kurti, reikia esamas apjungti. 
Iš tikrųjų nereikėjo naujos or
ganizacijos. Juk yra sukurta 
Amerikos Lietuvių Taryba, kuri 
turi savo skyrius beveik visose 
lietuvių kolonijose. O kur tokių 
skyrių nėra, yra sudaryti taip 
vadinami Lietuvių Organizacijų 
Centrai (Detroite), kuriuos su
daro tos kolonijos visos organi
zacijos, atstovaujamos tų orga
nizacijų rinktų atstovų. Ar ga
lima tikėtis geresnio lietuvių 
apjungimo?

Gal visa nelaimė buvo ir yra 
ta, kad ALTaryba savo veiklos 
nepraplėtė į kultūrinę sritį, vien 
rūpindamasi politiniais klausi
mais. Vietos organizacijų cent
rai ar vietos ALTo skyriai pra
plėtė savo veiklų tautinėje-kultū- 
rinėje dirvoje galėtų apimti vi
sa tai, dėl ko šiandien LOK’as 
dejuoja. ALTo vadovybei nėra 
reikalo bijoti, kad kas jų nepa
keistų ir politinėje srityje pra
dėtų dirbti kiti asmenys. Kiek
vienas tinkamas politinias ar 
kultūriniam darbui asmuo visa
da bus visuomenės išrinktas. 
Šitas kelias buvo ir dabar tebė
ra vienas teisingiausių. Vadinas, 
ALTo veiklų reikia paplėšti kul- 
tūrinėje-tautinėje srityje. Tuo

Laikinojo Organizacinio Komi
teto sukviestas rytinių 'valsty
bių-' apygardų, apylinkių bei se
niūnijų LB Konferencijos pri
imti nutarimai padarė vienų, ne
didelį žingsnelį į tikrųjų JAV 
LB-nės kelių. Jei LOK’as rim
čiau įsiskaitytų į spaudoje ke
liamus klausimus dėl JAV LB- 
nės negalavimų ir, juos išnagri
nėjęs padarytų esmines patai
sas,. kuriamoji LB greičiau su
siformuotų į norimų 
įgautų gyvybės.

Minimų nutarimų 
punkte e) poskyriuje 
"reikia apgailėti, kad 
pasitaiko Amerikos 
spaudoje ir šiaip viešų pareiš
kimų, nesuvokiančių tikrųjų 
JAV LB-nės uždavinių, jos or
ganizacinio pobūdžio ir dėl to 
klaidinančių Amerikos lietuvių 
nusistatymus Bendruomenės at
žvilgiu.”

Šis priekaištas daromas visai 
neteisingai, lkišiol dar neteko 
užtikti spaudoje balsų nukreiptų 
prieš LB organizavimų. (Išsto
tus Sandarų, Red.). Buvo prie
kaištų, prie kuriti ir aš pats 
prisidėjau, ne dėl pačios bend
ruomenės apmigimo, bet dėl jos 
uždavinių, jos teisių susiaurini
mo, dėl lėšų neracionalaus pa
skirstymo.

keliu eidami, sumažintume ne
naudingai lėšų naudojimą, su
taupytume žmones tikram dar
bui, ir nepavirstume biurokrati
nėmis organizacijomis, be to, ne
reikėtų naujos (kitos) tarybos 
rinkti.

Jei šis kelias nebus pasirink
tas, gali atsitikti, kad vėliau su
darytoji JAV LB-nės Taryba 
negalės pilnai veikti arba pa
keis ALTą ir apims visų Lietu
vių Bendruomenės darbų — po
litinį ir kultūrinį.

Iš LB konferencijos nutarimų 
iškyla kaikurie posūkiai taja 
kryptimi, bet dar nedrąsūs, ta
čiau reikšmingi. Pavyzdžiui, 
trečiame punkte konferencija 
pasisako, "kad LB-nės veikimo 
svorio centras yra Bendruome
nės” apylinkėse ir "kad tau
tinio solidarumo ■ įnašų di
džioji dalis, atskaičius pro
centus Lietuvon laisvinimo 
reikalams, būtų palikta vietos 
reikalams”. Juk kaip tik dėl šito 
klausimo ir buvo spaudoje pasi
sakyta. Dabar ir pats LOKas

.V' ‘
suprato, kad centras be visuo. 
menės užnugario nieko kultūfl 
nėje-tautinėje srityje negali nu
veikti. Lėšų koncentravimas tu
ri. būti apylinkėse, kur yra visa 
darbo sritis ir .jos objektas — 
lietuvių bendruomenė..

Desimtame konferen c i j o s 
punkte pasisakoma politiniais 
klausimais. Vadinasi, LOKas ir 
jo sušauktoji konferencija ne
galėjo nutylėti, kaip laikinieji 
JAV LB-nės įstatas nurodo, ne
pasisakę, kad ir švelnaus žode
lio politinėje arenoje. Ateis lai
kas, jei JAV LB-nė būtų suor
ganizuota ir turėtų savo centrą 
— tarybą, kada ji stipriai kall^p 
politiniais klausimais ir dvi ly
giagrečios tarybos (JAV LB ir 
ALT) nesugyvens ir vienai ku
riai

tos mielosios vasaros ir idiliški 
jų malonumai. Gyveno žmonės, 
augino vaikus, lyg paukščiukus, 
kurie užaugs ir išlėks. Šita "gy
veno žmogus” tema prirašyta 
nemaža ir garsių knygų, kad ir 
tokioje anglosaksiškoje literatū
roje (Betty Smith, John Mar- 
ųuand, Richard LlevVellyn ir kt.) 
— be jokios ypatingos intrigos, 
žodžiu, gyveno žmogus ar augo 
žmogus yra pats reikalas, apie 
kurį viskas sukasi (palygink 
John Marųuand "H. M. Pulham 
Esųuire”, ar Betty Smith ”A 
tree grows in Brooklyn”, ar Ri
chard Lleivellyn ”How green 
\vas my valley”). Buitis, žmo
nės, aplinka, laikotarpis. Nuo 
bolševikmečio Rūta ima labiau 
tempti intrigų ir skubėti, palik
dama spragas ir nebeįveikdama 
suteikti tiek šilumos, kiek jos 
matėme kaime. Gal po teisybei 
tų spragų būta ir pradžioje: jei 
gyveno 
gyveno 
damas, 
šytoja
rodyti jo.

Pradžioj ji mums rodė savo 
vyriausiųjų veikėjų Augę Mė- 
liūnaitę ir vienų, ir su draugais, 
ir su
sūrius iš motinos gaunančią, o 
vėliau 
laikais ir su duona buvo sunku, 
žodžiu, išleidžia iš akių aplinka, 
šen ten pasitenkindama net pub
licistika (pvz., 142 psl.). Jau 
daugiau pastebėti dirbtinumo 
(sakysim, sesuo neišbėga, nes 
ėmė ir užlipo ant stiklo), per
dėjimų (besiperšąs muzikas ja demoniška, o žmogus lieka silp- 
milžinu vadina), bet užtat veiks- naSj pasimetęs, be globos, pra
muš pagyvėja. Su vienu mylė- ėjusiu siaubu ir klaikia rytė
jusiu išsiskiria, kitą nevilty pa-J jalls nežinia akyse” — 173 psl.). 
lieka, o už trečio išteka. Kai ■tasi'poj{įo balastinio, tiesiog baisaus 
lieka Lietuvoj, tai grįžta prie filosofavimo pavyzdys yra pats 
jos tas vilties neturėjęs ir nuly-' pirmasis knygos skyrius, kuris 
di į Ameriką, o čia ir dar vie- ga|j atbaidyti nekantrų skaity
bas išdygsta, o ji nuo visų pa- tojų. o kas peržengs, nugalės tą 
fvis..(1:!t“_-.^ bais^i skyrii.*’nubris iki Pūki-| 

nės kaimo, tas toliau galės ma-'

, nau, išduoti nenori. Ta ji pametė, su kitu 
gulti nuėjo, o jis vis dar ją gina.

—- Ką gina — nesuprato Jesiukonis.
— Ar aš žinau ką? Nesako. Už jokius 

pinigus neišduotų, toks jis. O būtų ten ką. 
Tik juokas ima. Girdėjau, ką sakė, nebijok, 
nors ir slėpė nuo manęs. Ar tu tiki, kad 
taip ir buvo, Tegu sako, kam nori tik ne 

Girdi pamatė nuogą žydę ir apsivėmė. 
kys! Lyg vyrams svarbu, kaip atrodo, 

tokiam reikalui, žinau, žinau, nesakyk. Visi 
jus tokie. Bet tik sijonas, l’rišipūtęs buvo, 
štai kas. Gi visą naktį gėrė. Girdi dėl to 
pabėgo. Patikės kas. () buvo taip, vyras man 
pasakojo. Sako, nelaisvėje užeina jam toks 
laikas, tai sėdi vienas ištisas valandas. Jo
nas matė, kad kenčia, tai ir paklausė. Pra-
džioje nesakė, o paskui ir atvėrė širdį.

— Tarnavo pas jį, buhalterijoje, tokia 
mergaitė. Jo žodžiais tariant, kaip angelas. 
Graži, lieknutė, maloni, o akys, sako, nu- 
;-kę 't jose gali, 'l iek ten meilumo. Įsimylėjo 
vyras iki ausų, vesti jų norėjo. Ir kaip tik 
tada pasimaišė tie rinkimai. Kų darys vyras, 
pradėjo Ingelytei galva sukti. Matė, kad ta 
mylymoji ii' pyksta, ir kenčia, bet negalėjo' 
pasakyti, kad myli tik ją vienų, o lngelytę 
tik apgaudinėja iš reikalo. Kentėjo vyras 
nežmoniškai,. o bijojo pasakyti, .kad nepa
aiškėtų.

— Tokia ten meilė, jl'i nepasitikėjo, — 
pert raukė Jesiūkonienė.

— Ir aš' taip manau. Bet kų su vyrais, 
jiems moterys visos plelkininkės. Iš kitos 
pusės1, tokie laikai buvo. Ir ši turėjo pagal
voti, suprasti. Matyt, nemylėjo, kad patikėjo 
tai komedijai.'Sako Ingelytė ir šiaip ir ki
taip suprasti duoda,
pirmajai laikė. Tik vietių diena ji ir. pradin- no, kad tai jo mylimoji ten buvo. Tada In
go, Kai 
griuvo.

kad skersai kelio nestovėtų. Sudrebėjo vy
ras, norėjo griebti jai už gerklės, kaip sako, 
bet susivaldė, suprato, kad tuo nieko ne
laimės. Pradėjo iš kitos pusės. Prisimeilino, 
įkaitino jis lngelytę ir tada jai prikišo, kam 
suėmė. Papasakojo, kaip žmonės kalba, kad 
tai jo darbas. Sakė negalįs įstaigoj akių 
parodyti. Ji išsigynė; kad nieko nežino, bet 
jis netikėjo. Tada ji sako: "Rytoj vakare aš 
tau įrodysiu, kad aš nekalta. Darysiu viską, 
kad jų paleistų. Nenoriu, kad ant tavęs žmo
nės šnairuotų". Pasakė, ir meilinosi jam. 
Suprato vyras, kad už dykų nei arklys ark
lio nekaso, tai ir pasiliko pas jų. Tik jau ne
sakyk man, kad taip ten blogai ir buvo, kaip 
jis nurietė. Išmiegojo ir viskas.

— Nuėjo kitų vakarų pas ją, o ten en
kavedistas sėdi. Vaišina Ingelytė abudu. 
Geria, kalbasi. Enkavedistas ir sako: "Ne
maloni mano tarnyba, tovarišč, nors ir įpra
tęs esu. Bet pasitaiko, kartais, ir smagių 
dalykų”. Sako, šypsos. "Anų dienų suomėm 
vyrų su kontrarevoliuciniais lapeliais. Įpy- 
lėm svolačiui — ir išdavė kitus. Nueinam
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sakė pavardes, taip Petras ir numirė. No
rėtų griebti enkavedistą už gerklės, bet 
rankose jėgos neliko. Ingelytė neva nuste
bo: "Negali būti! Nejaugi tai mūsų tarnau
toja būtų? Ji negalėtų, tokia rimta mergai
tė.” O enkavedistas juokiasi: "Laljai rimtai 
užsiėmusių ir užtikom!”

— Petras netikėtų, bet to vyro pavardė 
verčia tikėti. Jis gi anksčiau su ja draugavo. 
Ilgų laika abudu vaikštinėjo, kol Petras ne- 
atmušė. Galvoje jam tik.' ūžia, silpna, nežino 
kų sakyti, tai tyli. Tada Ingelytė: "Meilė 
viena, o kontrarevoliucinė veikla kita. Aš 
garantuoju, kad ji su liaudies priešais nieko 
bendra neturi. Ir draugas} Lapinskas gali 
paliudyti, kad ji ištikima, ar ne?” — klausia. 
Kitas būtų išsigynęs, o jis gynė jų, kad išti
kima tarybų valdžiai. "Kad draugai garan- 
tuojat, tai reiks paleisti”, atsakė enkave
distas ... Jokių įrodymų prieš ją ir netu
rim. Pas vyrą tai radom šį tą.” Tada Petras 
pradėjo aiškinti, kad jei ją paleis, o jį lai
kys, tai žmonės ant jos kalbės, jog jinai jį 
išdavė. Ir Ingelytė jam pritarė. Enkavedis-

naktį jo nurodytu adresu — tamsu, o durys tas ilgai spyrėsi, bet Ingelytė jį perkalbėjo, 
neužrakintos. Atidarau duris ir šviečiu lem- — Tai tu turi ją pažinti; Julytė? — 

klausė žmoną Jesiukonis. _ - ■ „
■— Iš kur aš pažinsiu, aš kitam skyriuj čiai išplūdo ir išgrūdo pro duris, šitas jį vi- 

dirbau, — užsigynė Jesiūkonienė.-
— Na ir gražiausia! Tu neprisimeni, 

Kamarauskas neprisimena. O ką Bobėnas?
— Jis? Už jokius pinigus jos pavardės

tas išėjo, o Ingelytė glaudžiasi, kaip katė. 
Petras niršo ant jos, kaip liūtas, bet turėjo 
pakęsti, kol dar anie nepaleisti. Negalėjo 
valdytis, tai gėrė ir gėrė. Tai po to nubudęs 
taip kankinosi, O sako, kad į jų pažiūrėjęs. - 
Pasakys man. Aišku, kad šlykštu buvo žiū
rėti, po to, kų ji padarė, bet kad net širdis 
sublogtų ... Sako, per visų naktį jinai jam 
tos merginos nepriminė, nei žodeliu, tik 
žvilgsniais šakė: ”va, kokia ji ir va, kaip 
aš tave, myliu!”

— Gudri, gyvatė! — ištrūko Jesiuko-

PažjBtama, Ta ir pradėjo jį erzinti, girdi, 
va, koks tu, tik laimėje draugas, o kai mer
gaitė nelaimėje, tai ir aplankyt neateini. Jis 
tuoj šoko klausinėti, kaip ir kas ir privertė 
pasakyti. Pasirodė, kad tada jai taip nepra
ėjo, susigriebė. Vėliau jis kažkaip sužirtojo, 
kad anas j bėdų įvedė su malonumu, o kai 
reikėjo vesti — ne. Kų jis darys, paverkė, 
paverkė ir nuėjo pagalbos jieškoti. Surado 
kokių tai bobų, kuri tų bėdų pašalino. Bet 
taip netikusiai, jog mergaitė vos nenumirė. 
Gerai, kad žmonės atvežė ligoninėn, tai iš
gelbėjo. Sakė seselė, kad turėjo operacijų 
daryti. Padarė, bet kas iš to, vaikų jau ne
galės niekada turėti.

niui.
— Ir dar kokia! — pritarė Turgelienė. 

— Galėjo pati viską papasakoti, juk žinojo, 
bet ne, enkavedistų pakvietė. Ar ne įspūdin
giau? Oi!... Dėl to Petras taip ant jos ir 
niršo, dėl to keršijo. Tik. tas jo kerštas... 
Juokai! Eilėraštį parašė! Toks jis, net Ingė- 
lytės perdaug įskaudinti nenorėjo. O Ka
marauskas išdaviku vadina.

— Tų dienų jis į darbų nėjo, sirgo. Ir 
vis kankinosi, ar anuos paleis. Po pietų ir 
neiškentė, nubėgo pas jų namuosna pažiūrė
ti. Rado jau parėjusių. Nežiūrint to, ką gir
dėjo, jis norėjo pulti, paaiškinti, atsiprašyti. 
Tik ta nė žiūrėt į jį nežiūrėjo. O motina sta-pute. Tovarišč! žiūriu, guli lovoj mūsų vy

ras, bet ne vienas. Su mergina! Guli, tai 
gulį, kad nors duris užsirakintų. Ir • dar 
abudu nuogi, svolačiai! Graži mergytė! žiū
rėk ir norėk — gražuolė! O krūtys, tovarišč! 
Dangstosi ji, ir pasislėpt negali. Rengiasi,
o viskas iš rankų .krinta. Toks nuotykis, td- ■ nepasakytų! Toks jis. Matavis-dųr-myli“... 
varišč, atlygina-už visus nemalonumus! Bro- —juokėsi Turgelienė.
leli! Net gaila buvo suimti, bet turėjom, — Gal šviesų', uždegti, tamsoka jau, — 
kaip bendrininkę. Sėdi: abudu, norėtų" gal,, pasiūlė Jesiukonis. ,
kad kartu suleistumėm, che .che!” 'Vaiposi . — Nereikia, nereikia! — baimingai

o jis. vis’ne, ištikimybę* enkavedistas, ir* Petras kartų juokiasi, neži- draudė žmona. ' -. ",
— .Gerai ir taip, —' sutiko Turgelienė. 

—- Kur čia dabar aš sustojau ? Aha. Taip ir 
prikalbėjo suimtuosius' paleisti. Enkavedis-

jų suėmė; tai. jam širdį taip ir už-“ gėlytė klausia: ”0' kas tokie jie, gal pavar- 
Parnanė, kad Ingelytė ją pašalino, 'dės prisimenat? Taip įdomu!” Kai anas pa-

— Ar manai, kad jis išsigando? ’ Kur 
tau, kvailys! Jis tuoj ligoninėn'bėgti. Tik 
nebėgo taip sau. žinai, kavalierius, gėlių 
jieškoti pradėjo. Belakstydamas ant 
vyro užbėgo. Sutiko jį ir užpuolė. Girdi tu 
šioks ir kitoks, prigavai ir pametei. Jis už 
kalnieriauų — jei jos neveši, tai gyvas ne
liksi. Kaip pamišęs__ir pats nori, ir kitam
per jėgą bruka. O anas pistoletą iš kišenės 
ir įrėmė jam į pilvą. Pasirodė, kad saugu-

sai pribaigė. Taip dar gal būtų su Ingelyte , ta" . . '
. . • , x , T , ,. mo tarnautojas buvo, žinai, po karo, daugilgiau tampęsis.-bet kai pamate, kad myli- . >

mosios nustojo, tai neišlaikė,'pats pasislėpė. kas metėsi, keršyti. Taip ir anas į saugumą 
Manė; išgirs, kad jisi lngelytę pametė ir pra-. įstojo. Nusivarė Petrą ir pasodino. Vienas 
dės mylėti,' o ta, matyt, galvojo; kad dabar, nieko nebūtų padaręs,, Petras butų susukęs 
jis, keršyt pradės, tai pasislėpė iš.-namų

. išėjo: Pasislėpė ir tas Vyrukas, pas kurį ją 
suėmė, . '

.... ta-' Vargšas ... — užjautė Jesiukonis. —-
• Ir po to dar savieji suėmė. ’

v.— Palauk, čia dar ne galas, r- skubi- . 
nosį Turgeliene. — Tik parėjęs iš kalėjimo

ir su pistoletu, bet anas ne vienas buvo, to
dėl turėjo pasiduoti. Matai, tiek dėl jos nok 
kentėjo, o-vis dar myli, žinau, kad myli, 
taip jos pavardės neslėptų. O, tu Julyte, tikį, 
ką Kamarauskas sapąlioja, Julyte! Vincai! 
žiūrėk, kas Julei! —i staiga ji šųšiiko. 

sutiko 'jis gailestingąją sešelę iš ligoninės. .
staiga ji sušuko.

’• (Bus daugiau)
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laimingai šypsojo.
O. Smilgaitė

Salute a frlend 
wlth Beam, and 
you've pald hlm a 
cOmpllmartt ha 
understands. For 
good wlshes have 
•ccompanied 
Jlm Beam slnce 
way back In 1795. 
Tod^f It's vvidely 
recognlzed aš 
The World'» 
Fiaest Bourbon 
... the drink 
*Mt means you 
aeepect your 
•ompanlons ... 
*• drlnkthey'll 
•Mpact you for 
dkšotlng.

Vienas Canterbury arkivys
kupas labai mylėjo vaikus ir 
mėgo būti jų draugijoje. Kartą 
jis nuėjo į vaikams rengtas vai- 
šes.

Prieškambary tarnas jam no
rėja kažką pasakyti, bet arki
vyskupas liepė tylėti. Jis atsi
stojo ant visų keturių ir įgriu
vo į salę, žvengdamas, kaip ark
lys.

O salėje puotavo Anglijos di
dikai.
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— Rašyk, jog esi parašęs dvi 
knygas.

— Pulku. Toliau?
— Vokiečių okupacijos metu 

buvai rezistentas.
— Nebuvau.
— Aš žinau, kad nebuvai. Tai 

niekis. Todėl, rašyk, kad buvai 
garbės resistentas.

Herc’s to good friends —
And to t i mes that are pleasant and good.

DIRVA
LAUKIA

P. S. Mano žmona kažkur lyg 
girdėjusi, kad filatelija — tai 
pašto ženklų rinkimas. Ot, tam 
tai tikrai nepatikėjau. Pirma — 
kam juos rinkti, kad ir taip bile 
kada gali sau, užėjęs į paštą, ar 
riet drugštorj, nusipirkti kiek 
tau jų reikia. O jei — kaip ji sa
kė __ kad renka jau senus, var
totus pašto ženklus, tai' tuo la
biau jie niekam nebereikalingi, 
nes ir naudos jokios iš jų nėra 
— tai antra. O tjjęyia — apskri
tai boba negali pasitikėti: pa
gaus kokį pletką ir mano, kad 
tai jau šventa teisybė, o čia tik 
pirštu ant vandens rašyta ... 
Napatikėjau...

Atsarga gėdos nedaro
‘ Škotas nuvyko Į tolimą mies
tą pas žymų daktarą. Grįždamas, 
kiekvienoje stotyje jis šoko 
ląuk ir pirkosi biletą tik iki ki- 
tos stoties.- .

•— Rodei. jūs- nenusiperkate 
bileto į galutinę stotį, s— klau
sė, pagaliau, bendrakeleiviai.

— Matot, daktaras inan sakė, 
kad tegyvensiu tik labai trum
pai. Tai bijau permokėti už bi- 
lėtą.

Ir aš nusprendžiau prisirašy
ti prie filatelijos. Laikraščiai 
apie ją rašo, žmonės šneka. Chi- 
cagoje, sako, net minėjimus ruo
šia.., bet; svarbiausia, kad ir 
Stuka Bronius jau prie jos pri
guli ... Niekad nenusileidau 
Stukai, net dipi stovykloje: jis 
žąsį peni —• aš žąsį, jis paršiuką 
augina — aš paršiuką, jis naują 
eilutę įtaiso — aš naują... ne
nusileisiu jam ir dabar, kas kad 
ne vienam mieste gyvenam...

Laišką iš jo gavau. Rašo, kad 
nesenai tėvas tapo — atseit duk
relės susilaukė. Taigi visas laiš
kas apie tą dukrelę, o pabaigoje 
rašo, kad ir jisai filatelija užsi
ėmė ... Aš ivisų draugijų narys 
ir Lietuvoje priklausiau visom 
sąjungom, maža kad pas gaspa- 
dorių dirbau, spaudą skaičiau, 
kokia pas šeimininką pasitaiky
davo ... O- dabar namą turiu su 
štimais, šoveriais ir televišenu 
ir karą — Biuik, naintyn- fifty 
uan, — tad negaliu nuo pažan
gos atsilikti... stoju ir aš fi- 
latelijon!...

Tik štai bėda kokia: nežinau 
ką ji reiškia, toji filatelija. Ir 
aš daug mokytų žodžių paty
riau, apie kuriuos spauda rašo, 
bet. filatelijos nepasitaikė. Tai 
yra pasitaikė, bet nepaaiškino 
ką tat reiškia. O pasiklausti nė
ra pas ką. Tai yra galiu, žinoma, 
pas bile ką mūsų mieste pa
klausti, bet nenoriu, ba ant juo
ko gali pakelti: žiūrėkit, sakys, 
tas ponas Trumpa — atseit, aš 
— filatelijbs nežino, o į Pasau-

" Kai svečiui atsakoma
•— Tikrai, čia pas jus. labui 

gražu kaime. Bet ar nenuobodu, 
sakykit, ką?, " ■ .
. —? žinoma, bet. mes. ne dažnai 
turime svečių.. . ;

— Izabele! —r pašaukė Jonas 
Vėžys savo žmoną. Jo balse bu
vo kažkas labai rimto, svarbaus 
ir paslaptingo. ■

— Na? — paklausė žmona, 
pravėrusi virtuvės duria.

— šarap duris ir ateik arčiau: 
čia turiu tau kaiką labai svar
baus parodyti, tarė Vėžys ty
liai, lyg bijodamas, kad kas nors 
nereikalingas neišgirstų. -

Ponia Izabelė, priėjusi arčiau, 
pro vyro petį pamatė lapą popie- 
.riaus, kurį Vėžys labai pagar
biai laikė abiem rankom. Viršu
tinis lakšto kampelis smulkiai 
smulkiai virpėjo. ’

— Tai ką gi jau čia taip tokio 
svarbaus turi? Tuščią popie
riaus lapą? — paklausė Izabe
lė, prie smalsumo pridėdama dar 
šiek tiek ir ironijos.

— Nesijuok. Tai biletas į pa
saulį ...

— Į kokį pasaulį?
Į kitą? Iškeliausi į ten ir be 

bileto. Nei prašyti nereikės ...
— Palauk, palauk, brangioji, 

paaišiknsiu.
— Na?
— Supranti, čia tokia anke

ta. Ją užpildo- tik garsūs žmo
nės : veikėjai, artistai ir...

— Tai garsenybė! — nusi
kvatojo žmona.

— Nesijuok, o išklausyk ligi 
galo. Supranti, išeis tokia kny
ga, kurioje bus surašyti visi kuo 
norB pasižymėję žmonės, lietu
viai.

— Na, ir ką? — jau kiek su
sidomėjusi paklausė ponia Iza
belė.

— Tai reiškia, kad mes turi
me šią anketą tinkamai užpil
dyti,

— Kaip tai tinkamai?
— Taip, kad ir pačiam būtų 

miela paskaityti ir kitam būtų 
kas parodyti.

— Tai ir pildyk. Nelauk.
— čia, supranti, tai ir- yra 

sunkiausia, žiūriu, vartau ir ne- 
žiilau, kaip pradėti.

— Parodyk, — tarė ponia 
Izabelė, imdama anketą iš vyro 
rankų ir, kiek paskaičius, pri
dūrė: — Nieko čia sunkaus nė
ra.

1 J

— O būtume išvadavę tėvy
nę, tik tie įstatymai, — vis dar 
didžiuodavos savo žygiais Bukš- 
nys ir Rukšnys, kai jau seniai 
buvo tapę Amerikos piliečiais.

V. Medinis
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. Vaikai ir motina
—i'Aš draudžiu jums

su tais neišauklėtais Kuraičių
vaikais. Geriau žaiskite su Ser-'prasmiški žodžiai 
bentų vaikais,

— Bet kad jų mama uždrau-'lę, 
dė jiems su mumis žaisti.

"atseit, 
ir svei- 
ir taip 
atsiųsk 

man žinių apie filateliją...” O 
jis atsako: "duktė jau bando 
sėstis...” ir taip per keturis 
puslapius .... o gale: "atsiųsk 
dešimtį dolerių dėl filatelijos...” 
Matyti, reikalinga įstojant...

Pasiunčiau. Ir gaunu. Ką gi, 
matot, gaunu? Gi siuntinėlį. O 
ten — knyga tokia angliška. Pa
siuto, manau, Stuka, negi ne
žino, kad susikalbėti toj kalboj 
iš bėdos dar galiu, bet paskaity
ti — nė velnio!... — išmečiau 
tą knygą. Be to — albumėlis, la
bai nepraktiškas, bandžiau fo
tografijas dėti — jokiu būdu 
netinka, atidaviau vaikams: 
karpė iš laikraščių kino artistes 
ir klijavo ten ... Ir dar — toks 
maišelis popierinis su pašto žen
klais. Durniau, galvoju, negi aš 
tau šimtą laiškų rašysiu, o ten 
tų ženklų buvo keliosdešimtys... 
Išmečiau jubs į pečių: atidžiau 
pažiūrėjus pasirodė, kad. suga
dintų būta — su štampais ... Ir 
laiškas buvo: "dukrelė jau ta
ria: "brrr”..., atseit, jo, tėčio 
vardą, Bronių ...” ir taip visas 
laiškas apie dukrą, o pabaigoje 
— "Linkiu pasisekimo filateli
joje: drožk... varyk... kli
juok !...”

Dėl šito, tai tikrai supykau. 
Jokio paaiškinimo, o tokie dvi-

Ką drožti? 
Pieštuką galima drožti, balanė-

pagaliuką.. . O. ką varyti?-dėjau ant laiško, kurį gavai, už- 
1 Varydavom Lietuvoje ir mieži- dėsiu ir ant kitų. Nėra ko tau

- '

Tarp vyro ir*žmonos i
— Jaunieji žmonės kaimynys- 

tėję buB labai įsimylėję. Jis pa
bučiuoja ją kiekvieną rytą, iš
eidamas į darbą.

— O kodėl tu to nedarai?
—- Betgi, Marta, aš ją vos tik 

truputį tepažįstu!

— Sakai, nieko sunkaus? — 
baimingu žvilgsniu, pasisukus į 
žmonos pusę, paklausė Vėžys.

— žinoma, nieko sunkaus.
'— Jei taip, Izabute, tai tu tu

ri man padėti. Tu diktuok, o aš 
rašysiu.

— Rašyk, — tarė žmona, sės
dama į minkštą kėdę.

— Džastemoment, — gyvai 
šūktelėjo Vėžys: — paimsiu 
juodraščio: — Tiesiog negalima 
rašyti — gali sugadinti. Na, da
bar diktuok. Aš pats nieko'ne
žinau.

— Aš seniai žinau, kad tu 
nieko nežinai. Tik kodėl tu to 
nesakei prieš vestuves.

— Izabela, tu jau vėl pyks-

Ponla Izabelė vis klausinėjo 
ir diktavo, o Vėžys, įraudęs ir 
suprakeitavęs, rašė. Po dviejų 
valandų darbo anketa buvo už
pildyta. Ponia Vėžienė laiminga 
sėdėjo aksominiame fotely, o 
Vėžys tyliu, bet svariu balsu 
perskaitė:

"Jonas Vėžys, stambus vietos 
visuomeninkas bei stiprus kul
tūrininkas, okupacijos laikais 
garbės rezistencijos veikėjas, 
dviejų stambių knygų bei tūks
tančio ir vieno straipsnio auto
rius. Pereinamoje Grohno sto
vykloje kalbėjęsis su JAV kon
sulu itin svarbiais tautos reika
lais.

.— Ką, gerai?
— Pridėk, dar: "Lietuvių En

ciklopedijos prenumerat orius 
kandidatas.

— Puiku, mieloji! Tu, rimtai 
kalbant, esi geniali.

— žinau, žinau, kad aš genia
li... Skaityk toliau.

— Gerai, — tarė Vėžys, pri
rašęs nurodytą papildymą, ir tę- 
Bė:

"žmona Izabelė — teatro, ope
ros ir ekrano mėgėja bendradar
bė”.

Apie mane kiek mažoka, bet 
užteks. Viskas gerai.
■ — Matai, Izabute, o tu saky
davai, kad aš jau niekam tikęs. 
O aš tau dar įrodysiu, kad aš 
tikęs, o kartais ir labai tikęs,
— sušuko pagyvėjęs Vėžys ir, 
pagriebęs žmoną per juosmenį, 
smarkiai ją apsuko aplink save.
— O ką sakysi, kai visa tai bus 
atspausdinta knygoje? A? Bū
sime tada garsūs, ką?

— Dac raitr —. pritarė ponią 
Izabelė, ir visas jos apvajus vei
das

•rūpintis!. •.. Paskui dar vėl pri
siminė filateliją. Sako, Chica- 
goje didelė sąjunga esanti, ir 
jis prigulįs. O dvidešimtį dolerių 
tai filatelijai — tai permažai! 
"Yra tokių ženklų” — rašb — 
"kurių vienas kainuoja dvide
šimts dolerių, o kiti net dešimtį 
kartų daugiau... Ot, tokius tai 
verta turėti... su pigiais neap
simoka prasidėti!...” Apie ko
kius jis čia "ženklus” porina 
(jei net porą šimtų dolerių kai
nuoja), ar jie ten auksiniai ko
kie? Kur jie tuos ženklus kabi
na: ant švarkų? gal ant sienų? 
Kas gi yra ta filatelija, po vel
nių, ar draugija, ar amatas, ar 
toks biznis, ar gal kokia orga
nizacija naujoviška? Jie ten 
Chicagoje daug uždirba, gali 
širiitais švaistytis, man su jais 
nepakeliui.

Na, dėl visa ko norėjau pa
bandyti dar pas mūsų kleboną 
pasiteirauti. Paklausti: "Kaip, 
tėveli klebone, žiūri į filateli
ją. .. ar praktikuojančiam kata
likui tiktų jai priklausyti?...” 
Buvau jau beeinąs. Į klebonijos 
duris jau bebaladojęs. Tik stai
ga dūmiau atgal. Mat, dingtelė
jo, kad bažnyčios remontui men
kai tepaaukojau. Kvailas buvau, 
pagailėjau. Kelis dolerius tepa- 
kišau, kai kiti keliasdešimtis 
pylė. Sarmata pasidarė klebonui 
akysna pažvelgti, tikriausia dar 
atsimena.

Taip tat hpie filateliją nepa
vyko nieko sužinoti... Gaila.

lio Bendruomenės vaispreziden- 
tus taiko, tai yra aš tai vietai 
mūsų parapijoje kandidatuoju... 
Buvo jau kartą taip. Per para
pijos susirinkimą, kai klebonas 
išlaidas aiškino, paklausiau, kas 
tas yra "kanalizacija”... ir ėmė 
visi iš manęs juoktis, o vaikai 
daugiausia... aš klebono vieto
je jokiu būdu neleisčiau vaikų 
į susirinkimą... Ir dabar dar 
gatve einant koks pipiras ir už
klausia: "dėdė, ar jau žinai ka
nalizaciją?”... Negi tu visus 
žodžius prisiminsi... Taigi ir 
dabar, nėra kaip klausti, pirštais 
užbadys.

Tad rašau Stukai: 
džiaugiuos tavo dukra 
kinu... ir taip toliau, 
toliau ... būk inalonus,

NEDAUG BETRŪKO
Du Lietuvos kariai vėl keikė

si, kad taip nieko nesidaro.
— Su tuo išlaisvinimu vis nie

ko nėra, — barės Bukšnys.
— Nieko ir nebus, — barės ir 

Rukšnys.
Lietuvos laisvinimo bėdom 

juodu sirgo jau dešimti metai. 
Bet šį kartą priėjo apčiuopiamų 
išvadų.

— Reikia kurti lietuvišką ka
riuomenę,— nesusitarę, bet vie
nu kartu pasakė Bukšnys ir 
Rukšnys.

'— KaB kiti ką padarys: ar 
mes nesulupom kryžiuočių ties 
Žalgiriu ir ar nebarškinom Mas
kvos vartų su Algirdu! — dau
žės į krūtinę Bukšnys.

— O ar atsimeni Kęstutį! — 
pirštą j dangų iškėlęs, sušuko 
Rukšnys.

Nereikia daug, sutarė abudu, 
ar buvo daug ties Giedraičiais 
ir partizanų 1941 metais, o ką 
padarė! Reikia tik vyrų, o ne 
tokių, kur gumą kramto ir mer
ginas kirkina.

Dėl klausimo nebuvo dviejų 
nuomonių, tai buvo ir sutarta ir 
nutarta.

Nuėjo Bukšnys su Rukšiu pas 
Mister Ameriką ir tarė:

— Mes galim sumušti bolše
vikus.

— Tai sumuškit, — atsakė 
Mr. Amerika, gumą kramtyda
mas.

— Bet mes norim turėt ka
riuomenę.
■ — Tai turėkit.

— Mums reikės ginklų.
— Ginklų uždrausta duoti. Bet 

aš galėsiu duot kramtomos gu
mos ir karstelėjusio sviesto, ku
rio piliečiai nesuvalgė ir mums 
reikėjo krauti į sandėlius..,

Rukšnys manė, kad be 'gink
lų kariuomenė kaip ir nekariuo- 
mene. - ' * ” *

— Neimk’ į galvą. Pirma su- 
darykim kariuomenę, o paskui 
turės ‘duot ir ginklų, — ramino 
jį Bukšnys.

Buvo kreiptasi į vyrus. Sūsi- 
registravo šimtas vadų, prade
dant generolais ir baigiant ma
jorais-. Bet kitokių nei vieno. 
Tiesa, atsišaukdavo ir puskari
ninkiai su eiliniais. Prisiekinė- 
davo, kad padės galvą už tėvy
nę, bet dabar negalį mesti darbo 
fabrike arba naktinės mokyk
los. Retas kuris nepridėdavo 
pusdorelio pašto ženklais.

— Nesvarbu, __aiškino Buk
šnys, — sudarykim pirma kad
rus, o paskui atsiras ir kariuo
menė. Tegu tik suskambės var
pas. Per amžius budėję, laisvę 
laimėjom.

— Iš praeities tavo' sūnūs te 
stiprybę semia, — pašnabždom, 
bet tvirtai užbaigė Rukšnys.

Buvo ilgai braižyta ir planuo
ta. Divizijos, pulkai ir batalijo- 
nai gavo vadus, pavadinimus ir 
kovos barus. Per naktis posė
džiaudavo štabai ir išlaisvinda
vo Lietuvą su Vilnium ir su 
Karaliučium. Dar nebuvo galu
tinai išdiskutuota, ar Minską 
išsimoka imti ar ne.

Per tą laiką vienas iš genero
lų buvo pašauktas pilietybės 
gauti. Kvaila tvarka, bet ji to
kia yra, ir nieko nepašvilpsi. 
Būtinai jiems reikia žinoti, ar 
tarnavai kariuomenėje ir kokio
je.
— Tai dabar, — nustebo ge

nerolas, — imsiu ir netarnausiu! 
Tai kaip aš ir generolu būčiau 
tapęs.' Ne tik tarnavau Lietuvos 
kariuomenėje, .bet ir tebetarnau
ju!

Dėl to; ir kaip tik dėl to, ge
nerolas' pilietybės negavo. Tokie 
jau šito krašto įstatymai.

Nuo to įvykio' štabai mažėjo 
ir posėdžiai retėjo. Aplinkybės 
daę nepalankios, sakydavo ma
jorai su pulkininkais, o pritar
davo ir generolai. Planai buvo 
supakuoti ir užanspau'duoti. Juos 
buvo sutarta padėti į Karo Mu- 
zėjų, parvežus į Lietuvą,JkaiTJą 
atuerikonaj. išvaduos.

ti...
— Nepykstu, tik tiesą sakau.
— Ką čia dabar mes apie 

tai... Geriau sakyk, ką rašyti, 
— tarė Vėžys maldaujančiu. bal
su. ' . ' ' .

— Gerai jau, gerai, rašyk, — 
tarė ponia Izabelėj padariusi la
bai išmintingą veido išraišką.'

— Pasiruošęs.
— Kiek protokolų parašei per 

visą savo tarnybos laiką?
* Gal kokį šimtą. ■ -'

— Rašyk: parašęs tūkstantį 
arba, geriau, tūkstantį ir vieną 
ątraipšhįį . ‘ '

-> Jau turiu. .
— Dabar: kiek raštų regis

tracijai *suvartojai knygų?-
— Vieną. Tik vieną. Gerai at

simenu;

nę, ir cukrinę, ir dar. kokią nors 
krūminę, bet Amerikoje, sako, 
tas biznis neapsimoka, be to po
licija labai- kabinasi... O dėl 
"klijavimo”, tai pats gali durnių 
klijuoti, ar ir mane nori tokiu 
padaryti?... Nežinau, kas jam 
atsitiko: ar dėl sunkaus • darbo 
jam galvoj negerai darosi, ar dėl 
naujagimės, protas susimaišė... 
Parašiau, kad grąžintų dešimtį 
dolerių... su tokiu prasidėsi, 
pats kvailiu liksi... Negrąžino, 
žuvo mano pinigai.

Parašiau Agurkevičiui, sto
vyklos policijoje tarnavo, pro
tingas vyras. Rašo: atsiųsk dvi
dešimtį dolerių, nusiųsiu tau dėl 
filatelijos medžiagos. Pašvil
pauk, jei nori... jau dešimtį 
dolerių šuo ant uodegos nunešė, 
ne toks aš greitas tau pinigus 
siuntinėti... įdomu, kokios jis 
ten medžiagos žada man atsiųs
ti. Jei tai, sakysim, medis toks, 
tai yra kokios medinės lentelės 
ar kaladėlės, tai gal, galvoju, jie 
toj filatelijoj medį drožinėja. Ir 
Stuka gi rašė: "drožk”... Sa
kysim; drožinėja kaip ir kokius 
dievukus, kaip kad dievdirbiai 
Lietuvoje darydavo’... O jei ta 
medžiaga yra, vadinasi, koks au
deklas, tai ką gi aš veiksiu su 
tiek audeklo už dvidešimtį do
lerių ... į audėjas tai aš tikrai 
netaikau ... Ačiū ... Visokiose 
draugijose tik dolerį, du me
tams moku ..., o čia dvide
šimts! ... Nesiunčiau. Nėra dur
nių. .

Parašiau ponui Butelinskui, į 
pačią Chicagą. Stovykloje ko
miteto • raštinėje dirbo, supra
tingas vyras. Rašiau, kad supa
žindintų su filatelija, daugiau 
dvidešimties dolerių, rašiau, ne
galiu tam paskirti. Ir gaunu 
laišką. Rašo: "Filatelija — yra 
senovės graikų žodis. Nusideda 
iš "Filą" ir "’Telija”. Ką tie žo
džiai reiškia, mokslas dar nenu
statė. Bet tai ir nesvarbu. Nes, 
kaip žinia, senovės graikai fila
telijos dar neturėjo. Filatelija 
atsirado praėjusiam šimtmety 
Anglijoje ir Vokietijoje. Ten 
pat ir pašto ženklai pirmieji bu
vo išleisti...” Taip toliau dar 
parašė apie pašto ženklus ... lyg 
man tai įdomu būtų ... Gal jis 
galvoja, kad aš jam be pašto 
ženklo laišką siųsiu? ... Juk už-

Kai Stalinas pragare
Numiręs Stalinas pirmiausiai 

nuėjo prie dangaus vartų. Bet 
šventas Petras jam sako:

— Tavo reikalai nešvarūs. Eik 
į pragarą.

— Gerai, mąn vistiek, — ra
miai atsakė Stalinas ir nuėjo i 
pragarą.

Po kiek laiko šv. Petras girdi 
stiprų beldimą į dangaus var
tus. Prasivėręs langą žiūri — 
visa gauja velnių beldžias.

— įleiskite! — šaukia vel
niai, — įleiskite! Mes esame po
litiniai pabėgėliai.'

■■ - ■
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BILE? AI GAUNAMI DIRVOJE IR SPAUDOS KIOSKE

CLEVELANDO JŪRŲ SKAUTŲ 
Kapt. DARIAUS. laivas ,

I
• I

meno vadovas

Lietuvių salėje dalyvaujant

Jubiliejinių metų varžybų laimėtojai

bet

skau-

jūrų

vyčių

Cle-

GERO VĖJO ŽINELĖS

pagyrimu atžymėta Aušros t. 
Lydžių valtis, nes jos skautų 
taškų vidurkis — rodiklis buvo 
205.8. . ' ■

LIETUVIŠKOS DAINOS 
VARŽYBOS

Pirmoji —
Berniuko Nuotykiai”

jau antrąją savo trilogijos dalį
— "Ant Ribos”.
"Gatvės
sulaukė nepaprasto pasisekimo 
jaunųjų

— š. m. birželio 1 d. 
tema — "Skautybės 
Dievui ir Lietuvai”, 
varžybose dalyvauja

SENIAU IR DABAR
K. S. KARPIUS

A L A B A M A 1 R 
M O B 1 L E M 1 E S T A S

Alabama taip put yra pietų 
valstybė, greta Mississippi, ilga 
iš šiaurės į pietus, ir taip pat 
tik kampu prieina prie Meksi
kos įlankos. Kitą jos pločio dalį 
užstoja nuo tų vandenų nusiki- 
šęs toli į vakarus šiaurinis Flo
ridos galas. Alabamos plotas 
51,998 ketv. mylių, gyventojų 
skaito virš 3,000.000: apie 720 
ketv. mylių jos ploto yra van
denys.

Didžiausias vandens plotas 
yra ilga Mobile įlanka, 30 mylių 
ilgio šiaurėn iš Meksikos įlan
kos, nuo 7 iki 10 mylių pločio. 
Šion jlankon prie miesto iš šiau
rės suteka kelios didelės upės. 
Siauriniame Kakariniame tos 
įlankos krašte stovi Mobile mies
tas, su apie 130,000 gyventojų. 
Nors Alabama taip pat skaitosi 
vatos valstybė, tačiau ir Mobile, 
ir kitame didmiestyje, Birming- 
ham (apie 330,000 gyventojų), 
yra ir plieno ir geležies ir kito
kios sunkiosios pramonės. Mo
bile uostas turi ir laivų dirbtu
ves, ir iš čia eina importo eks- 
perto prekyba su plačiu ■ pasau
liu, kaip ir iš New Orleans.

Ir Mobile miesto istorija su
rišta su ispanų, prancūų ir britų 
Šiaurės Amerikos užkariavimais 
ir pastangomis valdyti. Mobile 
taip pat mėgsta prisiminti savo 
anų laikų praeitį. Grįždami at
gal Clevelando linkui į vienas to
kias iškilmes ir mes pataikėme.

Neiv Orleans pirmutinis gu
bernatorius prancūzas de Bien- 
ville 1702 metais įsteigė Mobile 
įlankoje tvirtovę, bet 1711 me
tais ta tvirtovė buvo apleista ir 
augščiau dabartinio miesto vie
toje pastatyta kita tvirtovė, čia 
ir buvo pirmutinė pastovi baltų
jų gyvenimo vietovė toje teri
torijoje, kuri pasiliko vadinama 
Alabama vardu. Ta vietovė tar
navo prancūzų kolonijalės impe
rijos sostine iki 1719 metų. 1763 
metais, pabaigoje Europos Sep
tynių Metų karo, Prancūzija už
leido Anglijai visas savo terito
rijas šiaurinėje Amerikoje ry
tuose nuo Mississippi upės, bet 
1780 metais Ispanijos laivynas 
užpuolęs Mobile, tą tvirtovę ir 
miestelį užgrobė.

Po Amerikos kolonistų karo, 
1783 metais taikos derybose su 
naujai įsteigtą Amerikos res
publika, Anglija atidavė šiauri
nę dalį Alabamos naujai valsty
bei, tačiau pietinė Alabama su 

■ Mobile tvirtove pasiliko Ispani
jos savastimi.

buvo paskelbęs išlaisvinąs ir dėl 
to sukėlęs karą tarp šiaurinių 
ir pietinių valstybių.

Praeities atsiminimai

Judrus, prekybinis, moderniš
kas Mobile miestas tačiau ne
užmiršta savo gražios praeities 
ir ją pamini metinėmis iškil
mėmis. Tai buvo sekmadienį, ko
vo 7. Mobile taip pat iškilmingai 
atžymi Užgavėnes, kaip ir New 
Orleans. Bet prieš ir po to at
lieka ištiso mėnesio iškilmių 
programas k'as metai.

Kovo 7 buvo Mibile didžioji 
Gėlių šventė, kuriai pasipuošė 
visas miestas. Iškilmėms buvo 
parsikvietę 1954 metų "Miss 
America”. Ją apvainikavo ”1954 
metų Azalėjų Festivalio Kara
liene”. Visur įlietuose miestų 
parkai ir sodai apie namus nu
sodinta vasario mėnesį prade
dančiomis žydėti azalėjomis, 
plačiais ružavais žiedais žydin
čiais krūmais ir augštokais me
deliais. Apie pirmą kovo sekma
dienį, azalėjos suliepsnoja visa
me savo puikume. Tais medeliais 
krūmais užvise net miškai-lau- 

kai. Ta proga pietų gyventojai 
rengia savo dideles pavasario iš
kilmes. Tas praktikuojama pla
čiai keletoje valstybių,
mums pasitaikė patekti į tas 
iškilmes tik Mobile mieste. Iš
kilmės — automobilių paradas 
su "karaliene” ir žymiais mies
to žmonėmis, atliekamas apva
žiuojant apie 35 mylių to mies
to puošniausiomis gatvėmis. To
se gatvėse dideli, puošnūs rū
mai, apvesti plačiais sodais, pa
skendusiais azalėjose. Po para
do, auditorijoje, sekė koncertas 
ir šiaip vakarinės iškilmės. Iš
kilmėms diena pasitaikė nepa
prastai puiki ir šilta.

Paskutinis karas su Anglija

1812-14 metų Amerikos karo 
laikotarpyje su Anglija — tada, 
kai Britanijos karo laivynas už
puolęs .. sudegino AVashingtono 
miestą, susvilino prezidento rū
mus nuo tada prezidento rūmai 
nudažyta baltai ir pasiliko iki 
šios dienos vadinami Baltieji 
Rūmai. Baltimorės vandenyse, 
kovose su britų laivynu kritiš
koje valandoje, to miesto apgu
limo metu poetas Francis Scott 
Key sukūrė dabartinį Amerikos 
himną "Star Spangled Banner”. 
Tuo laiku Erie ežere šiaurėje 
nuo Clevelando Amerikos laivy
no vadas Commodore Perry su
naikino .Didžiuose Ežeruose bu
vusį Anglijęs karo laivyną, kai 
amerikiečiai įsiveržę į Kanadą 
apdegino. York ’ (dabartinį To
ronto), pietuose Amerikos ka
riuomenė užėmė Mobile miestą. 

' 1814 metais garsusis generolas 
Jackson padarė jį savo veiksmų 
centru' prieš britus, paskutinį 

. kartą , užsimojusius sunaikinti 
naują Amerikos respubliką, su- 

JJJ.. sidariusią iš Britanijos kolonijų,
įj vakarų^ pasaulyje.

. Kaip pietų miestas, Mobile, 
į’ ■ kartu su visa Alabama,. buvo

Lį-„ Pietų Konferencijos valstybės
dalimi 1861-65 metų pilietiniame 

* kare už palaikymą .negrų vergi-
£ jos, kuriuos prezidentas Lincoln

g

m

Belingrath gėlių parkas
J pietus nuo Mobile, vakari

niame Mobile įlankos krante, 800 
akrų plote, girioje, kur seniau 
tik indėnai slampinėjo, turtuo
lis Bellingrath, pastatė sau rū
mus. Aplinkui,. 60 akrų plote, 
įrengė gėlynų parką užveistą vi
sokiausiomis pietų ir šiaurės 
kraštų gėlėmis, žydinčiais krū
mais ir medžiais.

Salasevičiai ir mudu su žmo
na nuvažiavom tą parką pama
tyti. Ir tikrai buvo kas matyti. 
Lankytojai moka po ?2 už įėji
mą į parką. Ir reikia pripažinti, 
kad verta tiek užsimokėti ir to
kią vietą pamatyti. Parko ap
žiūrėjimas sutvarkytas planin
gai. šimtai žmonių nesimaišo 
vienas pro kitą, visi eina nusta
tyta kryptimi, krantais, kalvo
mis, slėniais, paupiu, pro tven
kinius ir tilteliais yis pirmyn. Ir 
taip apeina visą parką ir viską 
pamatę. Tų pačių azalėjų šiame 
parke, sako, yra apie 150 rūšių. 
Nuo tamsiai iki šviesiai ružavų 
įvairaus didumo žiedų.

Pietiečiai moka vilioti šiaurės 
gyventojus ne tik savo iškilo- 
mis-pramogomis, bet ir biznius 
bei pramonę ten steigti.

Kadangi pietuose darbas pi- 
gesnsi, ten turima pakankamai 
negrų įvairiems darbams. Pieti
nės valstybės, sudarydamos len
gvatas kurtis pramonei, vis 
daugiau vilioja šiaurės pramo
nės įmonėms ten perkelti savo 
mašinas, statyti naujas dirbtu
ves ir daryti didesnius pelnus.

Pirmiausia ten pradėjo, prieš 
40 metų, keltis Naujosios Ang
lijos tekstilės pramonė, palikda
ma šiaurės miestus vos ne tuše 
čius. Audimo pramonė buvo 
milžinas Naujosios Anglijos 
miestuose, bet kruvini streikai, 
kovos tarp unijų ir. iškėlimas 
darbininkams algų brangino ir 
brangino medžiagas. Pasidarė 
sunku jas parduoti,, ypač eks- 
pęrtuoti j kitus kraštus, kur 
valiuta žema. Audimo fabrikai 
greitomis pradėta statyti 'pie
tuose ir šiaurės.miestų milžiniš-1 
koš audyklos liko tuščios. Dar-I

LSB Vyriausiasis Skautinin
kas v. s. Stp. Kairys bal. mėn. 
"Skautų Aide" paskelbė jubilie
jinių metų (30.mečio) skautiš
ko pažangumo varžybų duome
nis. Kiekvienos šakos vienetai 
tarpusavy rungėsi ir jų atsiekti 
rezultatai buvo įvertinti taškais. 
Taškai buvo dalinami iš vieneto 
narių skaičiaus, o gautasis ro
diklis lėmė laimėtąją vietą. Vil
kiukų šakoje pažangiausi buvo:
1) Vokietijos Aušros tunto Pa
nemunės Miško draugovė su ro
dikliu — 61.0, 2) jkv Detroito 
Baltijos vietininkijos Vytenio 
dr-vė — 28.8, 3) Venecuelos Ca- 
racas vilkiukų būrelis — 24.0 
ir t.t.

Skautų šakoje stipriausi bu
vo: 1) Vokietijos Aušros t. Beb
rų skiltis — 134.7 taškui, 2) Ka
nados Montrealio t. Margio dr- 
vės Vanagų skiltis — 123,2, 3) 
JAV Bostono v-jos Kęstučio 
dr-vės Tigrų skiltis — 71.4 ir kt.

Oro skautų šakoje be konku
rencijos atžymėta — Vokietijos 
Aušros t. Lituanicou skiltis su 
24.0 t. rodikliu.

Jūrų Skautų šakos pažangiau
si vienetai: 1) Vokietijos Auš
ros t. Lydžių valtis su didžiau
siu rodikliu — 205.8 t., 2) Ka
nados Montrealio t.- 1)LK Gedi
minui laivas — 137.2 ir 3) To
ronto Ramb.vno t. K. K. Vaido
to laiVas — 66.0 t.

Skautų vyčių šakoje pirmau
ja: 1) Venecuelos Maraeay Sk. 
Vyčių-Kand. Būrelis — 143.0 t.,
2) JAV Bostono Senųjų Lapinų 
sk. vyčių būrelis — 127.8, 3) 
Vokietijos Aušros t. Margio 
būrelis — 104.7 t. ir kt.

Vyriausiasis Skautininkas pa
žangiausiais L.S.B. vienetais 
paskelbė pirmųjų vietų laimėto
jus:

Vokietijos Aušros t. vilkiukų 
Panemunės Miško draugovę,

Vokietijos Aušros t. skautų 
Bebrų skiltį,

Vokietijos Aušros t. oro 
tų Lituanicos būrelį,

Vokietijos Aušros t. 
skautų Lydžių valtį ir

Venecuelos Maraeay sk. 
kandidatų būrelį.

Visiems šių vienetų skautams 
įteikiami specialūs varžybų lai
mėtojų ženkleliai, o vienetams 
garbės pažymėjimai.

Tuo pačiu daugiausia pirmųjų 
. vietų laimėjusiems Vokietijos ir 
. Venecuelos Rajonams išreikštas 

viešas pagyrimas." Nepaprastu

AMERIKOS SKAUT1JA AUGA
žurnalo Scouting ’ žiniomis 

pereitų metų pabaigoje Boy 
Scouts of America organizacijai 
priklausė — 3,395.884 nariai. 
Šakomis jie buvo taip susiskirs
tę: vilkiukų — 1,101,413, Skau
tų — 999,203, • vyresnio amž. 
skautų (Explorers) — 398,177 
ir skautininkų __ 897,191. šie
skaičiai apima tik berniukus ir 
vyrus, nes skautės JAV-bėse tu
ri visiškai atskira savo organi
zaciją.

To pat Scouting žiniomis šiuo 
metu laisvajame pasaulyje (ana
pus geležinės uždangos skauta- 
vimas persekiojamas!) yra per 
šešis milionuš skautų. Skauty- 
bės idėja vis’ kaskart plinta ir 
pasiekia naujus kraštus.

DRAUGININKAS IŠGELBĖJO 
SKAUTĄ

Garv Goston 14 m. skautas iš 
Aurora, Me., balandžio 20 d. nuo 
malūno užtvankos įkrito į pa- 
tvynusią Littie ' Androscoggin 
upę. Patekęs j kunkuliuojančios 
pavasario srovės verpetus dar 
spėjo užsikabinti už srovės ap
semto medžio. Po vienos sunkios 
valandos pastangų ir kovos lai
mingasis Gary buvo su vietos 
gaisrininkų pagelba jo draugi
ninko Bernardo Hehvig ištrauk
tas j krantą. a

LSB Vadija per Sk. Aidą pra
neša apie lietuviškos dainos var
žyboms vertinti sudarytąją vy
riausia varžybų komisiją, ku
rios nariai yra — Vyriaus. 
Skautininko Pavaduotojas vyr. 
sktn. VI. Šarūnas iš Toronto, 
LSB Vyčių Sk. ved. pavaduoto
jas sktn. V. Mantautas iš West 
Baden Springs, Ind. ir pasktn. 
.J. Gaižutis iš Toronto.

Šiose varžybose( Brolijos vie
netai pradeda dalyvauti su Tė
vynės laužu, kurį gali pravesti 
šiuo metu.

Kartu pranešama, kad skau
tiškojo rašinio varžybų galutinė 
data yra 
Rašinio 
Tarnyba 
Rašinio
skautės.tai iki 14 m. amžiaus. 
Skautiškasis jaunimas kviečia
mas nepraleisti progos dalyvau
ti šiose varžybose, nes laimėto
ji premija galės puikiai paremti 
šios vasaros stovyklos išlaidas.

Liniukai neteko darbo. Greta 
audimo pramonės į pietus kėlė
si ir dabar tebesikelia geležies- 
plieno ir įvairios kitos įmonės, 
vis tuo pačiu išskaičiavimu: 
gauti savo įmonėms .vietas kur 
mažesni mokesčiai, rasti piges
nį darbą ir daryti didesnius pel- . 
nūs.

ROMO SPALIO "ANT RIBOS”
Anglijoje gyvenantis rašyto

jas sktn. Romas. Spalis parašė(B. d.)

■č v. '

K '

1954 m. gegužės 6 d.. *. Nr.

Gegužes mėn. 9 d., 5.30 vai. p. p.

PRUDENCIJAI I3IČKIENEI

IR

REGINAI BRAZAITIENEI

Clevelando

I
a. Blidriūno Tėvynė

— Ąžuolai,
l>. štarkos Tušti paliktieji namai

— Ąžuolai,
c. Gudauskienės Pabaigtuvės

— P. Bičkienė
ir t.t.

a. Sibeliaus Finlandia
— Ąžuolai,

b. Mozarto Lopšinė'
— P. Bičkienė 

Ąžuolai,
c. Ištrauka iš Vagnerio operos 

Tannhaeiiser
— P. Bičkienė 

Ąžuolai
ir t.t.

skaitytojų . tarpe. 
"Skautų Aidas” balandžio mėn. 
numeryje spausdina ištrauką iš 
"Ant Ribos”. Iš. jos galima 
spręsti, kad ir ši trilogijos dalis 
būsianti nepaprastai įdomi ir in
triguojanti. Knygą leidžia 
"Tremties" leidykla Vokietijoje.

Chicagoje organizuojama an
tra jūrų skaučių valtis. Taigi 
netrukus iš dviejų valčių bus 
sudarytas jūrų skaučių laivas. 
Vandenų platybes pamylusioms 
skautėms daug padeda jūrų 
sktn. dr. K. Aglinskas, -

Vokietijoje, Aušros tunte — 
Rennhofe, Lydžių valtis persi
organizavo j Baltijos jūrų skau
tų laivą. Laivui vadovauja val
tim P. Kazirskis. Du šio laivo 
nariai sėkmingai baigė buriavi
mo kursus.

Australijoje jūrų pasktn. A. 
Gabecas rašo Skautų Aidui 
Įspūdžius, patirtus gaudant ryk
lius ir jūrų vėžius.

Toronto jūrų budžiai visi iki 
vieno užsiprenumeravo Skautų 
Aidą.

Julius' Kazėnai

BENDRUOMENĖS 
ŽINIOS

ginusia jaunimo dalyvautų. Taip 
pat tikimasi suorganizuoti ir 
akordeanistų grupę. Visi kvie
čiami prašomi lankyti repetici
jas, o tėvai prašomi sudaryti 
palankias sąlygas savo sūnums 
ir dukroms jose dalyvauti. '

BENDRUOMENĖS 
SUSIRINKIMAS

Lietuvių Bendruomenės 
velando apylinkės susirinkimas
šaukiamas gegužės mėn. 16 d. 
(sekmadienį) 11:30 vai. Lietu
vių salėje. Darbų tvarkoje yra 
numatyti įvairūs bendruomeni
niai klausimai ir reikalai: Ben
druomenės. nario knygelių įve
dimas, tautinio solidarumo įna
šų rinkimas, apylinkės įjungi
mas į bendrąjį lietuvybės išlai
kymo planą ir kt. Visi Clevelan
do lietuviai prašomi kuo gau
siausiai į šį susirinkimą atsi
lankyti, kur bus kalbama visiems 
bendrais ir svarbiais reikalais.

LIETUVIŲ DIENAI 
RUOŠIAMASI

TAUTINIŲ GRUPIŲ KNYGA

Pasiteiravus Folk Arts Asso- 
ciation, sužinota, kad numaty
toji išleisti tautinių grupių, 
sambūrių bei organizacijų kny
ga dėl techniškų sunkumų ir kai 
kurių organizacijų vėlavimosi 
prišiunčiant žinias, iš spaudos 
išeis vasaros metu. Dar yra pa
pildomai priimamos žinios apie 
tas organizacijas, kurios norėtų 
į ją patekti. Lietuvišką medžia
gą tvarko ir renka Dr. M. Ži
linskienė, 1448 Crawford. Rd., 
Cleveland, Ohio, SW 5-5721. 
Knygoj bus dedamos organiza
cijų žinios, nurodant jų pobūdį, 
pavadinimą, valdybos narių ad
resus ir telefonus bei organiza
cijų būstines.

ši knyga pasitarnautų labai 
daug atžvilgių ir padėtų geres
niam 
bendro 
sporto 
žinomi 
riams.

Knygoje komunistinio pobū
džio organizacijos nebus apra
šomos. Jos išleidimą finansuoja 
Folk Arts. Ašsociation, kuri nu
mato tą knygą perredaguoti 
kiekvienais metais, kad . infor
macijos būtų tikslios.

„k ' Vyt. K.

Tradicinė Lietuvių Diena šiais 
metais įvyks liepos 4 d. Jai jau 
yra ruošiamasi ir tuo tikslu ge
gužės mėn. 2 d. apylinkės val
dybos iniciatyva buvo sukvies
tas pasitarimas programos rei
kalu (dalyvavo valdybos pirm. 
St. Barzdukas, R. Bajoraitis, Pr. 
Karalius, G. Modestavičienė, L, 
Sagys, St... Stašienė, M. Trai- 
nauskaitė, Vyt. Valaitis, J. Ži
lionis).

šių metų Lietuvių Dienus pro
gramą atliks mūsų mokyklinis 
jaunimas, kuris pasirodys su 
tautiniais šokiais, žaidimais, 
plastiniais judesiais-, , sporto nu
meriais ir kt. Į programos atli
kimą norima’ įtraukti ko dau
giausia Jaunimo,, kurio yra mū
sų lituanistinėje mokykloje. Lie
tuvos vyčių atstovė Tyainaus- 
kaįtė pažadėjo prikalbinti prie 
programos prisidėti ir vyčius. 
Prdgrąmą norima pravesti pagal 
šūkį: jaunimas žygiuoja!

svarbu, kąd 1ko dau-

bendradarbiavimui tarp 
pobūdžio grupių (pvz. 

klubai ir t.t.), kada bus 
kitų organizacijų na-

šūkį: .
Labai

DIRVĄ UŽSISAKYTIEast Ohio Gas Co. televizijos programai "VVomen’š Window”, 
pravestai Ethel Jackson, dabar. vadovaus.Louise l'razier, buvusi 
didelio mpterų žurnalo redaktorės padėjėja. .Ji gavo namų ruošos 
Bacheltir laipsnį Pennsylvania State^Ųniversitete ir Maštėr laips
nį Ohio Statė Universitete. Per karą buvo pakelta į kapitoną mo
terų marinų korpuse. Programa" įvyks kasdięn, išskyrus šeštad. ir 

sekmąd., pirmą valandą per AVĘAVS.

OMAHOS SKAUTŲ ŠŪKIS
Sk. spaudos žiniomis Omahos 

(Nebr.— JAV-) yietininkijoje 
paskelbtas skatinantis šūkis: 
”Kas neprenurnėrųoja ar neskai-1 
to Skautų Aido, tas negali b.ūti 
skautu ar skaute!” Dideliu at
kaklumu tą šūkį gyveniman įve
da skiltn. Si.’ Radžiūnas ir jo 
vedama Taurų skiltis. Sėkmės 
taurams.



2’/z/<’ palūkanos.
PADĖKA

IŠNUOMOJAMI KAMBARIAI
ir

TALIS STUDIO LEIMON’S CAFE
va-'

Sav.
ga-

ko- GiO)

ir

Padėk Europoje likusiems lie-

GER1 NAMAI tuviasm tremtiniams apsiginti

aukoknuo žiemos šalčių

BALFo rūbu vajui.

■ šios trys krautuvės duoda ir keičia Eagle Starnps

SUOPIS FURNITUREErdmono Sinionai-
pri tarimo.

LIETUVIAI DAŽYTOJAI

vai.

EX 1-1215 (30)

NEPAPRASTA PROGA IR KOKYBĖ!

dekoruoja namus. Duo- 
mėnesių išsimokė j imą.

l)i- 
Tik

dabar jūsų kaimynistėj 
7106 Superior Avė.

Tel. HE 2-0144

dažo ir 
da 12 
Šaukti:

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.

ĮSISTEIGĖ MAŽOSIOS 
LIETUVOS BIČIULIŲ 

DRAUGIJA

KREPŠINIO MEISTERIS 
CLEVELANDE

Lietuvos, kurią 
okupavę rusai ko-

STUDENČIŲ TRIO DAINAVO 
I’ITTSBURGHE

Viskas papiginta 25% iki 50% už sukneles, megztinius, 
bliuskas, marškinius.

vyrui 
dotis ir virtuve, 
mas.
Park. šaukti: EX 1 6046.

/

Du kambariai — virtuvė 
miegamasis. Su baldais.

Kreiptis: EN 1-0050

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS 
ar moteriai. Galiniu nąu- 

Atskiras įėji- 
Tarp Superior ir Wade

Bet kuriuo laiku, bet kokios 
rūšies foto patarvimas Jums.

Modernu* portretai, vestuvių, 
Ulcilmių, vaikų ir kito* nuo
traukos.

FOTOGRAFIJOS MEISTERIS

Europinių žurnalų ir filmų 
žvaigždžių fotografas, dabar 
CLEVELANDE.

N A C E C O M A. O

Santaupos apdraustos iki $10.000

ini gegužės 6 d.* Nr. 18 D I R V A

ERDMONAS SIMONAITIS 
CLEVELANDE

GEGUŽĖS-9 D.— AUDRA 
ncatūž Clevelandan, bet tą die
ną Lietuvių salėje bus tradicinis 
jūrų skautų vakaras. Iš trylikos 
NARŲ Malties skautų pernai, 
Lietuvos Skautijos 35-mečio su
eigoje, susiformavo kap. Stepo
no Dariaus jūrų skautų laivas. 
Apie tą laiką įsigytas t ir plau
kiojimo pastatas — 26 pėdų 8 
irklų dvistiebis laivas. Lyg 
darbščiosios skruzdės jūrų skau
tai visą' žiemos sezoną triūsia 
apie savo laivą — gramdo, špąk- 
liuoja, dažo. Kartu nepamiršta
mos ir teoretinės žinios. Oi, 
smarkiai griebia per egzaminus

Erdmonas Simonaitis, Mažo
sios Lietuvos Tarybos pirminin
kas, į Clevelandą atvyko pra
ėjusiam savaitgalyje. Ta proga 
jis susipažino su Clevelandu, lie
tuviškomis institucijomis, lan
kėsi Dirvoje ir sekmadienį, ge
gužės mėn. 2 d. padarė praneši
mą Clevelando lietuviams.

Apįe 150 asmenų, susirinku
sių j ALT rengiamą pranešimą, 
išklausė Erdmono Simonaičio 
kalbos. Joje jis iškėlė Mažosios 
Lietuvos Tarybos darbo apimtį, 
pasisakė už visos Mažosios Lie
tuvos su Karaliaučium įjungimą1 jūrų skautus jų instruktorius 
į Lietuvos valstybę. Taip pat,1 jūrų sktn. Vladas Petukauskas, 
kaip Vokietijos Lietuvių Bend- kuris turi jachtos vado patentą, 
ruomenės vicepirmininkas ragi-1 
no nuoširdžiai remti Vasario 16- 
tosios gimnaziją. Tą gimnaziją 
ir jos namus jis pažįstąs ne pri
puolamai, bet nuolatos joje lan
kydamasis ir nuolat ja besirū- 
pindamas.Svečiui clevelandiečiai 
sukėlė nuoširdžias ovacijas ir, 
reikią manyti, tuo nutarė pa
remti Mažosios Lietuvos Tary
bos darbą.

E. Simonaičio pranešimą pa
įvairino Čiurlionio ansamblio 
sugiedotas tautos himnas ir 
Lietuviais esame mes gimę, St. 
Barzduko kalba, Čiurlionio an
samblio, Karnėnų ir kt. svečiui 
įteiktos dovanos.

Susirinkimui — paskaitai 
dovavo J. Daugėla.

TRANSLIACIJA EUROPON 
IR PIETŲ AMERIKON

Clevelando Prekybos Rūmų 
iniciatyva, šį penktadienį, ge
gužės 7 d.,. 6 v. 30 minučių Car. 
ter Hotel rengiami iškilmingi 
pietūs, kurių metu įvyks trans
liacija Europon ir Pietų Ameri
kon. Visa'programa bus įrašyta 
j plokšteles ir bus vėliau girdima 
tą pačią dieną per "WGAR stotį 
Clevelande. Į Europą kalbama 
devyniomis kalbomis. Lietuvius 
toje programoje atstovaus Ju
lius Smetona.

Ahoy — clevelandiškiai! — 
jūrų skautai jus visus kviečia 
skaitlingai suplaukti j jų vaka
rų — gegužės 9 d. Clevelando 
Lietuvių salėje.

Vąkaro programoje dalyvaus 
Clevelando ĄŽUOLŲ oktetas ir 
solistė Pr. BIČKIENĖ. Gros šo
kių kapela, o jūrų skautų na
miškiai vaišins svečius bufete.

PASISEKĘS KONCERTAS
Šv. Juozapo High Sehool 

Motinų Draugija gegužės mėn. 
2 d. mokyklos erdvioje sa
lėje suruošė Clevelando mo
terų' simfoninio orkestro kon
certą, dalyvaujant jaunoms 
meno pajėgoms, kaipo solistams. 
Tarp kitų' dalyvavo koncerte ir

Lankydamasis po lietuvių 
lonijas JAV Mažosios Lietuvos 
Tarybos pirmininkas Erdmonas- 
Simonaitis savo prakalbomis 
mus įtikina, kad .Amerikos ir 
kitų pasaulio dalių lietuviai tu
ri remti Mažosios Lietuvos lie; 
tuvių pastangas moraliai ir ma
terialiai. Savo veikla jie siekia, 
kad Mažoji Lietuva, o tai yra 
ne vien Klaipėdos kraštas, būtų 
prijungta prie Didžiosios Lietu
vos. Mažosios Lietuvos Taryba 
Vakarų Vokietijoje turi 285 
skyrius su 12000 narių, kilusių 
iš Mažosios 
šiandien yra 
munistai.

Suruoštos
čio pagerbimui vakarienės metu 
Clevelande Nanking restorano 
patalpose š. m. gegužės mėn. 1 
dieną buvo pritarta vakarienėje 
dalyvavusių svečių įsteigti Ma
žosios Lietuvos Bičiulių Drau
giją Clevelande. Visi vakarie
nės dalyviai, su labai maža iš
imtimi, įsirašė į Draugiją na- 
riais-steigėjais, išsirinkę valdy
bą iš 
vyčio 
land, 
narių 
E. 74

pirmininko Stepono Nas- 
(4579 W. 157 St., Cleve- 
Ohio, telef. WI 1-4655), 
Alfonso Mikulskio (1205 
St., Cleveland, Ohio, telef.

EX 1-9785) ir Vyt. Braziulio 
(1439 E. 63 St., Cleveland, Ohio, 
telef. EX 1-9785), pavedę jiems 
įsteigtą draugiją galutinai 
organizuoti ir plėsti.

Į draugiją įstoti galima 
registruojant pas vieną iš 
nėtų valdybos narių.

Metinis nario mokestis drau
gijai $2.00.

SU

jsi- 
mi-

šį šeštadienį-, gegužės 8 d., 6 
vai. vak. Thomas Eddison High 
Sehool salėje (kampas Hough 
Avė. ir E. 71st St.) įvyksta vy
rų krepšinio ir tinklinio rungty
nės bei moterų tinklinio rungty
nės tarp Amerikos lietuvių krep
šinio meisterio Chicagos ASK 
Lituanieos ir Clevelando LSK 
Žaibo.. - žaibo eilėse matysime 
žymųjį lietuvių krepšininką Vy
tautą Grybauską, kuris turės 
savo pirmąsias rungtynės Ame
rikoje. Visi yra kviečiami atsi
lankyti pasižiūrėti tikrai įdomių 
ir gero lygio rungtynių.

Clevelando Studenčių Trio, R. 
Malcanaitė, N. Bartuškaitė ir I. 
Žilinskaitė, vedamas Algirdo 
Bielskaus, pereitą sekmadienį 
dainavo Pittsburgho lietuvių ra
dijo valandėlės metiniame radijo 
koncerte.

DAINOS IR BALETO 
KONCERTAS CLEyELANDE

. Gegužės 22 dieną Clevelandas 
susilaukia' mielų Bvečių-meninin- 
kų iš Chicagos. Atvyksta Lietu
vos Valstybinės Operos solistė 
Alė Kalvaity t,ė ir Vals
tybinio Baleto. solislas-šokėjas 
Simas V e 1 b a s i s su savo 
baleto studijos šokių grupe, ku
rią sudaro' parinktos geriausios 
šokėjos, ši šokių grupė su dide
liu pasisekimu yra' pasirodžiusi 
Chicagos Sakalų Auditorijoje ir 
susilaukusi, ne tik entuziastiško 
publikos susižavėjimo, bet ir 
amerikonų meno žinovų labai pa
lankių recenzijų.

šis vakaras-koncertas įvyksta 
didžiulėje ir vėsioje (gegužy 
juk laukiame šilto ...) Slovenian 
Auditorium, 6417 St. Clair Avė. 
gegužės mėn. 22 dieną 7 vai. 
vakaro. Slovenian Auditorium 
talpina 900 žmonių.

Solistė Alė Kalvaitytė išpil
dys įdomiai parinktus savų ir 
svetimų kompozitorių kūrinius, 
o baleto grupė, susidedanti iš 
septynių lietuvaičių - baler i n ų, 
pradžiugins develandiečius pla
čia ir įspūdinga (13 numerių) 
programa.

Erdviose patalpose ir ant ge
ro, slidaus parketo, po progra
mos ir pasišokti bus galima. At
skirame, patogiai įrengtame, 
kambaryje veiks turtingas lie-: 
tuviškas bufetas.

’ Meno mėgėjai nesigailės at
silankę į šį dainos ir baleto kon- 

' certą.
, ftengia Lietuvos Atgimimo 

Sąjūdis Clevelande.

SOCIALINIO SKYRIAUS 
PRANEŠIMAS

Socialinis bendruomenės sky
rius praneša, kad aukos sergan
čiai Cieškienei ir kitiems socia
linio skyriaus reikalams priima
mos Dirvoje ir Spaudos Kioske. 
Aukų rinkėjai, kurie jau savo 
rajonus yra apėję, prašomi aukų 
lapus šį sekmadienį gražinti 
spaudos kioske.

Mielam mūsų sponsoriui Pra
nui Bagužauskui-Baguske, suda
riusiam sąlygas patekti Dėdės 
Šamo kraštan, ryžtingai pasiry
žusiam mus sulaukti Clevelan- 
de ir parodžiusiam lietuvišką 
nuoširdumą, širdingai dėkoja.

Ona ir Juozas Kamaičiai

PIX BEVERAGE
45 rūšių alaus — vlsoki gaivi

nantieji gėrimai, 
vynas ir šampanas 

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

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

PRADĖKIT MAŽA SUMA! 
BET PRADĖKIT DABAR!

PASKOLOS JŪSŲ PERKAMIEMS AR STATOMIEMS 

NAMAMS

THE SUPERIOR SAVINGS 
AND LOAN ASS’N. 

6712 Superior Avė. HE

Cleveland, Ohio

GERESNĖS statybos kontraktoriai 

Įstato MONCRIEF ORO VENTILIACIJĄ 
• ŠALDO vasarą • ŠILDO žiemą

I. J. SAMAS, JEWELER .
g šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai ■
g Laikrodžių taisymas. Brangenybės. Įvairus dovanų 
S pasirinkimas.
3 7007 Superior Avė. Greta Ezella Theatre
§ Telef.: EX 1-3969. Bute: WA 1-2354
g

jaunasis Antanas Smetona, Sėk
mingai išpildęs fortepijonu 
Beethoveno "Concerto for piano 
and Orchestra Nr. 1. op. 15” ir 
susilaukęs gausios publikos gra
žaus

SKAUTŲ TĖVŲ 
SUSIRINKIMAS

Gegužės mėn. 16 d. 11:15 
Skautų Tėvų K-tas šaukia vi
suotinį sk. tėvų susirinkimą ap
tarimui registracijos, stovykla
vimo ir kitų aktualių reikalų.

RADIJO VAKARAS
Radijo vakare, kuris įvyksta 

gegužės 16 dieną Lietuvių sa
lėje, bus transliuojamas iš 
plokštelių Vasario 16 proga įvy
kęs Čiurlionio ansamblio su sim
foniniu orkestru koncertas bei 
ištraukos iš lietuvių sąskrydžio 
Washinglonc.

Radijo linksmieji broliai- ruo
šia įdomių aktualijų iš Clevelan
do lietuvių gyvenimo.

TAUTINĖS SĄJUNGOS .
,• GEGUŽINĖ

Tautinės Sąjungos Clevelando 
. skyrius birželio mėn. .20 d. ren
gia didelę Joninių gegužinę. Ge- 

■ gužinė įvyks 2295 Grėen Rd., 
kur vieną kartą jau buvo Joni
nės surengtos ir .dalyvavo per 
600 clevelandiečių.

Visos organizacijos prašomos 
tuo laiku kitų' gegužinių ne
rengti, o visi clevelandigčiai iš 
anksto' kviečiami į gegužinę 
rengtis ir pakviesti savo arti
muosius.

LABAI GERI PIRKIMAI
East 114, netoli St. Clair, 2 

šeimų, 5 ir 5 kambariai. 2 
ražai. Kaina $11.800.

¥
East 94, netoli Superior. 

delis vienos šeimos. Pigiai. 
$10.500.

RAY NAIJSNERIS.
Namų prekyba; namų, baldu 

automašinų apdrauda.
UL 1-3919 I.I 1.-9216

11809 St. Clair

RAD10 — TV TAISYMAS 
AM U R C O.
JUOZAS DAUTARTAS

Kreiptis:
8008 Clark Avė.

Telef.: OL 1-1790

PARDUODAMAS NAMAS
Geram stovyje 7 kambarių 

vienos šeimos namas. Gaso šil
dymas. East 71 — Superior gat
vių rajone.

Šaukite: HE 1-1518

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

įvairūs valgiai, šeštadienių vakarais šokiai griežtai.t
geram orkestrui

LIETUVIŲ KLUBO SVETAINĖ 
IR SALĖ

LIETUVIŲ GARAŽAS
J. Garla ir A. Paškonis ati

darė garažą — benzino stotį, 
1463 E. 71 St. (prie Wade Park, 
buv. Ramanausko).

Atliekami mašinų taisymo 
darbai ir keičiama alyva.

NAMŲ DAŽYTOJAS
Dažau namus iš lauko ir iš vi

daus. Darbą .atlieku sąžiningai 
ir pigiai.

Telef.: EX .1-2069 OS)
D • '

PARDUODAMAS NAMAS
Dviejų šeimų’, 5 ir' 6 kamba

riai. Kreiptis:

2 šeimų, 6 ir 6 kambariai 
Bellvue gatvėj, netoli parko. 
Kaina tik $1.0,500.

*
3 šeimų, netoli šv. Jurgio baž

nyčios. Prašoma $10,500.
HELEN ANDRIUKAITIS

PO 1-9668

AUTOMAšINŲ TAISYMAS
Jonas Švarcais nuo kovo mėn. 

atidarė automašinų taisymo sto
tį. Jo dirbtuvės adresas: 

7015 Wade Park Avė.
Telef.: I1E 2-1236

’ Lietuviams duodama didelė 
nuolaida, čia taip pat galima 
tartis dėl vartotų ir naujų ma
šinų pirkimo. (18)!

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. Ą. Kazakevičius,

J. CI J U NSK A S 
L A I K R O I) I N I N K A S

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

prieinamomis kainomis. .
6210 Dibble Avė., 
Cleveland 3, Ohio 

Tel,: EX 1-0376

bas

WOLFS FABRICS
7012 Superior Avė. EN 1-3764

EZELLA DRESS SHOP
7011 Superior Avenue EX 1-8653

DVIGUBAI ŽENKLŲ KAS ANTRADIENĮ

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

PAMĖGINKIT A R C H SU P PORT minkštus, 
išklotus masažinius batus 

Puikus Velykinių batų pasirinkimas
, Moterims ir vaikams

DVIGUBAI ŽENKLŲ ANTRADIENIAIS

JAMES SHOE STORE
7041 Superior Avė.

SUMUŠTINIAI. GĖRIMAI.' SODA.

MARNELL’S
7023 Superior Avenue

Saldainiui,’ Riešutai, Popkornai
Čia sušitikit savo draugus po pamaldų

Geriausia kava mieste

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.

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

ŽEMOS KAINOS — MALONUS PATARNAVIMAS

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

lietuviškoje krautuvėje

Pilnai padengta apdrauda UTah 1-4515

WM. DEBBS PAINTING CO
WM. DEBESIS

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

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

OF1SO TELEF.: MAin 1-1773. REZIDENCIJA: PENINSULA ,2521
Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priutniesėiuuuu, kreip

kitės j mane, gausia pigia kaina. . Taipgi gausit patarnavimu įvai
riuose apdraudus-insurance reikaluope.

Sutaisau paskolas pirmo niorgečio. Patarnavimas ir išpildymą* 
garantupjarna. Kreipkitės | mane telefonu arba asmeniškai.

JAKUBS & SON
FUNERAL HOME

Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Delta E, Jakulis ,& William J. Jakubs
Licensijuoli laidotuvių direktoriai ir Jialsariiuotojal

25 metai simpatingo ir rimto patarnavimo ■ 
6621 Edna Avenue ENdicott 1-17U
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Lietuviškosios spaudos mėty proga
Brangu- Ainerikols Lietiniai.

• n i ihe Ibi. i i.-i, okupavusi I ,ie- 
tavą, persekiojo belinių tautą 
>r. nori dama silpnini i tani iltį 
-mjpj-.alinią, u,draudė lietuvių 
spainlir.—'J moralinis lietuviui 
tautos persekiojimas tada tęsės 
apie ,|u metų! Lietiniai visais 
budais kovojo už saro teises i- 
savo dvasios laisvę. Vietoje l.ie 
linoje uždraustos spaudos, lie-

. finui žodi, okupantu brukamą 
i mintį ir kitaip primetamą sąmo
nę.

Mes, laisvojo pasaulio lietu
viai. ir ypač šio didžiųjų laisvių 
krašto — JAV lietuviai, turime 
šventą prievolę tarti tvirtą ir 
galinga lietuvių laisvės ir lietu 
vybės išlaikymo žodi šių sttkak- 

l<’ių proga.
Juk Amerikos lietuviai ir 

anais lietuviu spaudos draudi
mo laikais atliko didžiuli lietu
viu kultūros ž.vgj. užvadavo ta 
da okupuotos Lietuvos spaudos 
darba. kūrė spausdinto žodžio 
galybę ir padėjo lietuvių tautai 
alęauti ne tik spaudos laisvę, 
liet ir valstybinę nepriklauso- 

lira . Ii. i uv i - Rusios spaudo-.: mybe.
• liaudinio kova |>.i-i!,;,i;.ė lietu 
\ ii' l.-ųineji.nu; . ii ’i vild ia tu 
įeiu liv'i.iiu Mi.'i:iu::i l.’i'.-ve gra
žinti ir tai |>:i■ l.iryt i ji I uv o ]. 
’> e| s':. |(I-I I tu. jre} U.:es mėlt.

i '. inet sukanka 5t» tuo 
' u tautos laimėjimo. 

I'eti'-.i... t. ■■.imt ies nte! ų liet u- 
mii -ic.ouo-. a'gavimo sūkttkčiai 
;|ii'a>mioit JAV Lietuvių l'.end- 
11...meiles vadovybė ■ kviečia vi
sus Amerikos lietuvius minėti 
i i< tuv ..-'hi.i-ius Spaudos Metus.

taviški raštai buvo spausdina■]
mi Prūsini m jr i ia, A meriko je,;
tf mi ili.l. iin :,rj u i,- .skaudžio-;
mis imkomi.- tie ttz Lietuvos rilių i
spaiisuinti ra-lai laidavo slapta

kult ii-

melai 
tauti-

Minėdami lietuvių tautos lai
mėjimą, dratr-e turime prisi
minti ir Amerikos lietuvių dai

ri i bus, jų pastangas ir jų nnopel-
i I I-IIS tuose I iel aviškosios

i u c<is 1 aruo.Mp.
Lietuviškosios 'spaudos 

.yra tautinio ugdymosi ir
nės dvasios stiprėjimo metai.

. Per tuos mėlti--, turimi’ pasirū 
pinti.dar labiau patobulinti savo 

įspaudu, dar labiau ją branginti, 
dar l.d imi ją "-t ii-rim i ir dar la

carinės valdžios

šie sukaktuviniai motai —- 
nuo lp.,1. V. 7 ligi PJ'i'i. V. 7 
susidaro laimi svarbi proga da 
bartim i lietuvių kurtai šiame 
'■rašte gerai susipažinti su se
nosios Rusijos Lietuvos paver
gimo kova, su
lietuvių tautos persekiojimu ir 
tuometinių Lietuvos okupantų 
troškimais sunaikinti kas lietu
viška ir kas lietuviams brangu. 
Kai anuo laiku lietuviai buvo ru 
šilimui per svetimą Lietuvai 
krašto administraciją, per val
dines mokyklas, per bandymą 
lietuvius suprovoslav int i. per 
rusiškomis raidėmis spauda ir 
p., lai lietuviai, vadovaujami sa
vo tautos didžiųjų organizato
rių ir kovotoju už lietuvybės iš. 
laikymą, visaip priešines, nepa
lūžo. ne|>asidavė. bei laimėjo.!

Ir da'..;ir rusiškas komunistinis 
imperialistas, vėl okupavęs Lie
tuvą. drakoniškomis priemonė
mis bando sunaikinti visa, kas 
lietuviška, žlugdo lietuvių tau
tine kultūrą, bruka rusų kalbą, 
užgniaužia Iii-I aviškosios dva- 

reiškimasi.

D I R V A

AR INDOKINIJA 
SUSILAUKS
(Atkelta iš 1 psl.)

Vykstančiose kautynėse prie 
Dien Bien l’hu prancūzų paimta 
iš šių sukilėlių armijos artileri
ja, priešlėktuvinės patrankos ir 
kulkosvaidžiai yra gaminti Če
koslovakijos Škoda fabrikuose.

KOKIA YRA AMERIKOS 
POZICIJA?

biau ją turėti visose lietuviško
jo gyvenimo apraiškose!

Visi lietuvių laikraščiai, kny
gų leidyklos, kultūriniai centrai, 
parapijos, mokyklos, spaudos 
platinimo įstaigos, lietuvių radi
jo programos, įvairios organi-. 
žarijos, klubai ir kitos institu
cijos kviečiamos visa savo galy
be, savais būdais paminėti tą 
svarbų įvykį.

Visi JAV Lietuvių Bendruo
menės padaliniai — apygardos, 
apylinkės, seniūnijos ir įstaigos 
prašomos, kur reikia, imtis ini
ciatyvos organizuoti minėjimus 
ir. kur galima, visaip talkinti, 
kad ši reikšminga sukaktis bū
tu Amerikos lietuvių tinkamai 
paminėta ir stiprintų lietuvybės 
išlaikymo reikalus.

Visi brangūs Amerikos lietu
viai maloniai prašomi remti sa
vo spaudą — laikraščius, kny
gas bei kitus spaudinius ir nuo
širdžiu savo dalyvavimu prisi
dėti prie tinkamo Lietuviškosios 
Spaudos Metų paminėjimo.

Prel. J. Balkūna's,
'.JAV LB Laikinojo 

Organizacinio Komiteto 
Pirmininkas

Ar gali Amerikos kariai vyk
ti j Indokinijos karą ir mirti jos 
džiunglėse tuo metu, kada vie
tos gyventojai yra abejingi šiam 
karui? šis klausimas yra aš
triausias Amerikos politikams. 

Nieko negali būti daroma, kol 
patys indokiniečiai, nebus pa. 
skatinti griebtis ginklo ir kovo
ti dėl savo žemės ir laisvės. Tą, 
žinoma, jie darytų, jeigu jiems 
būtų duota 
būtent, pilna

Jau prieš 
indokiniečiai
nepriklausomybės iš Prancūzi
jos.

ko jie reikalaiija, 
nepriklausomybė, 
septynerius metus 

reikalavo’ pilnos

— Kol mes neturime pilnos 
savo krašto nepriklausomybės, 
mes neturime dėl ko kariauti — 
tai yra visuotinis nusiskundi
mas, girdimas Saigone __  Viet-
narr.io sostinėje ir Luang-Pra- 
battg, Laos sostinėje. Tačiau 
prancūzai, atsisakė eiti toliau, 
kaip — sąjunga su Prancūzija.

žinoma, prancūzai turi pa
grindo kol kas neduoti nepri
klausomybės. Prancūzams pasi
traukus iš Indokinijos, 
rint, kad jų visos 
investacijo.s žūtų, 
bematant patektų 
Kinijos valdžioje.

nežiū- 
milžiniškos 

bet kraštas 
raudonosios
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MOTINA

su meile
tėviškės

buvo pa- 
bet joks

nei laikas nei erd- 
iš lietuvio •širdies 
vertybių, kurias 
motina įdiegė.

Ir

i

RYTPRŪSIAI SURUSINTI

voveraitė džiaugiasi pavasario gėlėm. Bet jos džiaugsmo pa
slaptis ... į gėlių krūmą padėti riešutai.

(Atkelta iš 1-mo pusi.) 
vaikų. ‘Vienas' žuvo kaip parti
zanas, antras išvežtas į Sibiro 
taigas, trečią likimas nubloškė 
tremtinio keliu; Motina su vai
kų vardais lūpose 'ir 
širdyje liko gimtųjų 
sodybų saugotoja.

Daug kartų priešas 
vergęs mūsų tautą,
priešas nepajėgė pavergti lietu
vės motinos širdies. Ir šiandie
ną geroji Lietuvos močiutė li
kusi gimtoj sodyboje, kovoja su 
priešu, kuris meta iš mokykit) 
jos lietuvišką kalbą, tautines ir 
religines vertybės.

Žiauri pikto priešo ranka dau
gelį mūsų atskyrė nuo gerosios 
močiutės ir nuo jos stiprinančio 
kapo. Tačiau 
vė nepajėgs 
išdildyti tų 
mums geroji

• EMIGRANTĖ LIETUVĖ MO 
TINA sugebėjo lietuviškumo ug
nelę išlaikyti, kad ir stipriau
siai tirpdantis katilas, norėjo 
šią brangią naugę sutirpdy
ti. Jos gimtojo krašto, meilės 
jausmo daina ir pasaka nuo lop
šio dienų vaiką jau pripratino. 
Šiai gerąjai išeivei lietuvei mo
tina į pagalbą atėjo gausos tau
tinės draugijos ir tautinė spau
da.

LlETUVfi TREMTINĖ MO
TINA sugebės sukurti stiprią 
ir darnią šeimą iš kurios spin
dės ir meilė Gedimino kalnui ir 
Rūpintojėliui. Ji pasisavins iš 
kitų kas gera ir gražu, bet 
budės Sargyboje, kad niekas ne 
sutirpdytų jos šeimos lietuviško 
židinio. Jei močiutė prie ratelio, 
prie kultuvo ir kamaroje prie 
staklių nesiskundė savo dalia ir 
rado laiko šioms didžioms ver
tybėms, tai ir tremtinė motina, 
kad ir pavargus ir nepaprastose' 
sąlygose atsidūrusi, nesiskųs ir 
nepamirš, kad tai jos įnašas TĖ
VYNEI, iš kurios tiek daug yra 
gavusi. Tautinė spauda ir-gau
sios tautinės organiacijos tebū
nie tremtinei motinai parama 
vedant jaunąją kartą tautiniu 
keliu.

Bolševizmas stengiasi išplėš-; 
ti vaikus iš motinos globos ii-j 
pavesti tik valstybės globai. Bet. nintėlis žodis — motina. Kjiip 
koks gali būti rojus ten, 
neskamba lopšinė daina, ir 
kas nemoka ištarti motinos 
do. Tenai nėra nei motinos 
nos!...

VIEŠNĖ IŠ VARŠUVOS
S. m. balandžio 5 d. Londono vendino Lietuvių Namuose. Po 

Savaitės ji išplaukė j tolimesnę 
kelionę okeaninio laivo 1 klasės 
kabinoje. Anoje Atlanto pusėje 
jos nekantriai laukė išsiilgęs 
tėvas.

Apie gyveninio tsąlygas Len
kijoje jaunos keleivės netenka 
klausti. Tai matyli, kad ir iš jos 
apsirengimo ir pasiruošimo to
limai kelionei: ji išlipio iš laivo 
Londone neturėdama ne t-ik jo
kio ryšulėlio, bet net dantims 
šepetėlio. Rankoje laikė pluošte, 
lį dokumentų, suvyniotų į laik
raštinį popierių.

Lietuvių rūpesčiu Londone ji 
buvo aprengta ir aprūpinta rei
kalingiausiais kelionei daiktais. 
Dokumentams laikyti Tautos 
Fondas padovanojo jai- naują 
rankinuką. -Sužinojusi ■ apie T. 
Fondą, labai sujaudinta dėl nuo
širdaus priėmimo, ji pasižadėjo 
suaugusi būti Fondo rėmėja, ligi 
Lietuva bus išlaisvinta.

M. Penikaitė, kaip rodo jos 
Varšuvoje išduoti dokumentai, 
yra kilusi iš Raseinių apskrities. 
Jos tėvas dabar gyvena Toron
tu mieste.

uoste iš lenkų laivo "Lublin” iš. 
lipo l.Tkos metų lietuvaitė Ma
rytė Penikaitė, pati viena ke
liaujanti pas savo tėvų j Kana
dą. Karo metu Marytė su savo 
motina atsidūrė Lenkijoj, o tė
vas pateko j Vak. Vokietiją. 
Prieš penkeris metus mirė Ma
rytės motina, ir mergaitė buvo 
paimta j prieglaudą, o tėvas, 
tuo laiku emigravęs į Kanadą, 
pradėjo rūpintis atsiimti duk
terį.

Po ilgo susirašinėjimo ir 
vaikščiojimo po įstaigas, kai vi 
sos viltys atgauti dukterį atro
dė žuvusios, Marytei Varšuvoje 
buvo išduoti dokumentai, ir, lyg 
kokiam pokštui, balandžio 1 d. 
ji buvo pasodinta Gdynėje į 
prekinį laivą. Taip ji atsidūrė 
laisvame pasaulyje.

Londono uoste viešnių iš šiau
rės pasitiko DBL S-gos atstovas 
Žukauskas ir laikinai ją apgy-

irVokiečių leidžiamas laikraš-'kas 500.600 m. stovi sargybų 
lis "Russland und Wir” 
•1(28) aprašo, kaip dabar atro
do Rytprūsių šiaurinė dalis, val
doma rusų. Iš ten neseniai grįžo 
vienas vokietis, išdirbęs ilgesnį 
laiką Tilžės Ragainės, Labguvos,1 
Įsrulės ir kt. apskrityse. Kaip 
šoferio palydovui, jam dažnai- 
tekdavo būti Karaliaučiuje,! 
Įsrutyje. Tapiavoj ir ....... ,

I rni daugelis norėtų giąžti atgal, 
šio vokiečio teigimu, mies- Aplinkui daug kur traukiasi pla- 

luose-po 1950 m. beveik nematy-'čios dykumos. Atlyginimai men- 
pvz. už 

oku-'1’011-1 guminių batų, kurie Vo-
Į kieti joje kaštuotų 17-20 DM, ten 

' reikia mokėti 120 rb, už pusba
čius 850-400 rb, už sviesto kg. 
— 46 rb, rugių centneris kaš
tuoja 100 rb. kviečių 550 rb. etc.

Vokiečių žymus savaitraštis 
"Deutsche Zeitung” š. m. ba
landžio 21 d. numeryje taip pat 
patvirtina žinias, kad šiandien 

■.........................1 atrodo jau kaip
yra labai sunkus — tikro.s rusiškas miestas, šaky- 
duodami nenoromis, tum — Kurskas ar Oriolas. Ap- 
Karaliaužiuj, Įsruty,'skritai, visa sritis yra viena iš 

taip put visose vietose pasieny daugiausia izoliuotų sričių viso- 
būdais yra stiprūs apsauginiai daliniai.-je Europoje. Karaliaučiaus mie- 

sve- Vasarą sienos linija apakėjama,’ste buv. Princų gatvėje atidar.V-

Nr. bokštelis. Apskritai, šios sienos 
šiandien saugojamos smarkiau 
negu Oderio-Neissės linija.

Viskas labai brangu. Kara
liaučius atstatomas labai pama
žu. žemės ūky dirbti "įkurdina- 

• I mi" daugiausia prievarta atsiųs- 
jti iš Rusijos darbininkai ar de- 

r 'Kl'ii/iėdoi'l rn,’l»iliz.lioti raudonarmiečiai, ku-

Antra, ilgame septynerių me
tų Indokinijos kare prancūzai 
prieš komunistų agresiją 
sudėję milžiniškų aukų.

Cohin-China džiunglėse
Hanoni lygumose prancūzai ir 
jų sąjungininkai vietnamiečiai 
yra paaukoję 150.000 karių iš jų 
54.000 užmuštais. Ir didvyriškos 
kautynės prie Dien Bien l’hu, 
rodo tvirtą prancūzų pasiryžimą 
nesitraukti iš Indokinijos.

Todėl nenuostabu, kad Ame
rikos žmonės su susirūpinimu 
seka Indokinijos gaisrą, kuris 
labai panašus Korėjos epopėjai.

J. V. Sūduvas

Man'teko matyti iš balto gra
žaus granito iškaltą motinai pa
minklą. Motina pasilenkusi ■ prie 
kūdikio., Apačioje iškaltas vie

kuri 
vai-l 

va r. 
die-

skulptorius granito uoloje, taip 
mes savo širdyse, iškalkim mo
tinai padėkos ir meilės paminklą 
ir parašykim ant jo: MOTINA.

Kun. Z.

TURKIJOJ
Turkijos rinkimlio.se labai di

dele balsų persvara laimi De
mokratų Partija, kurios vadas, 
prezidentas Byar nesenai lankė
si JAV. Iš 541 atstovų turėsią

ti vokiečių. Rytprūsių vokiečiai ki, o prekės brangios, 

buvę išsiųsti į bolševikų 
puotą Rytinės Vokietijos zoną. 
P Klaipėdos krašto — į Lietuvą.
Rytpt'fisiai laikomi Sov. Są.jiin 
gos valstybinės teritorijos dali-, 
liti ir tegali Imti gyvenami tik 
Sovietų piliečiu. Pasienio zonoj 
gyvenančiu pasuose dedamas zo
nos A žymuo (61) km. iki sienos) 
ir B (120 km. iki sienos). Ta- . 
< iatt įvažiuoti iš tikrosios Sov.j Karaliaučius 
,Sąjungos 
1 leidiniai 

s kovoja sunkią ir žutbū- Gerduvoj.
inio likimo kovą. Ir da
ii- imano'i.ais

spiriasi prieš

Ir d.--1 ar lietuviai Lietuvoje ir 
isl.ioRštj kitur už geležinės už
dą e. gos 
■tire tū 
ba I- i.
prii ši nu e ir

tos kelios valstybinės parduotu
vės, bet jas lanko tik raudonar
miečiai. Maisto produktų ir bū
tiniausių reikmių jose gaunama 
tik aprėžtais kiekiais, užtat 
kiek norint — alkoholinių gėri 
mų.

šiandien Karaliaučiuje jau 
yra 164.000 rusų. Atstatymo 
darbai daugiausia koncentruo
jami į uostą, kareivinių, įstaigų 
ir pramoninių įmonių atstaty
mą. Visame -mieste tėra vos vie
na ligoninė, ir ta pati nekaip 
įtaisyta, neveikia kanalizacija, 
gatvėse po lietaus telkšo klanai. 
Susisiekimas geležinkeliais dar 
ir šiandien blogesnis nei kur 
kitur Rusijos vidury. Kelionė iš 
Karaliaučiau per Įsrutį į Gum
binę trunka mažiausia parą. 
Blogas ir pašto susisiekimas, 
žinia, ir čia, kaip ir kitur, ta 
pati bolševikiška'.' "tvarka”.

TUOJ ĮSIGYK ŠIAS PLOKŠTELES:
Čiurlionio Ansamblio įdainaviinai

Albumas $10.00

Chicagos Vyrų Choro {dainavimai
Albumas $8.00

Pianisto Andr. Kuprevičiaus 
įskambinitnai

$5.00

Užsakymus ir pinigus siųsti: 
DIRVA, 
1272 E. 71 St., 
Cleveland 3. Ohio

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

laikraštį

šveicaruos ,-.arini tikima kieki ien 
leiio Clion-En-lai

ą įvažiuojančią mašiną į raudonosios Kinijos užs. reikalu minis- 
vilą. Vilą, dar saugiu irspigliuotų vielų tyora. • •

Vokiečių spaudos žiniomis, 
Klaipėdos krašto vokiečiai.nebus 
perkelti j Vokietijos Rytinę zo
ną. Ten numatyti perkelti vo
kiečiai iš "Kaliningrado-srities”. 
Netrukus tuo- reikalu Karaliatt- 
’iuje bus pradėti tarp rusų ir 
Rytinės zonos vokiečių ’-’vyriau- 
sybės” pasitarimai. Kiek iš vi
sti tokių žmonių bus perkeldin- 
ta, neaišku. Tik tiek žinoma,. 
jog Rytprūsių šiaurinėje daly
je, šiandien, - vadinamoje’ "Kali
ningrado sritimi”, tikrų vokie
čių yra likę.labai nedaug. Įvyk-i 
džius . plistarąjį "perkeldinimą”, 
j u ten .veik Visai nebeliks.

TĖVIŠKĖLE
Metams tik 3 doleriai.
Rašykit šiuo adresu:

Tėviškėlė,
2313 West 91 St..' 

Chicago 20, III.

GREETINGS and BEST \VISHES-

GEO H. OLMŠTED & CO

GENERAL INSURANCE

1330 Kėith Bldg. Call PR 1-5700
Prie šios raketos, galinčios veik--’ 
ti 50 mylių spinduliu, prijungia
ma ir -atominė nosis.' Ji lengvai 
Vežiojama parodytoj, priekabioj.

rinkimlio.se

