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Gibraltaro dabartinė padėtis įžeidžia ispanų 
tautinę garbę

(Mūsų Europos bendradarbio)
Didžiosios Britanijos karališ

koji pora savo kelionės pabai
goje aplankė taip pat Gibralta
rą, kuris teisiškai priklauso tie
siogiai britų karūnai. Kaip ir 
galima buvo laukti, jaunoji ka
ralienė nepabūgo grasinamų 
laiškų, kuriais ji buvo įspėjama 
nekelti kojos j šią "ispanų” že
mę. Bet kai Elžbieta grįžo j Lon
doną, ispanų užsienių reikalų 
ministerija paskelbė ilgą komu
nikatą, kuriame išvedama, kad 
Anglija 1940-42 metais, taigi 
tais laikais, kai ji gyveno di
džiausius sunkumus, keliais at
vejais davusi suprasti, jog ji 
sutinkanti kalbėtis su Ispanija 
dėl Gibraltaro, jeigu gen. Fran
co pasitiksiąs kare neutralus. 
Sir VVinston Churehillis, atsa
kydamas j paklausimą, žemuo
siuose rūmuose griežtai paneigė 
ispanų teigimus. Bet, kaip ten 
bebūtų, Gibraltaras vėl kurį lai
ką užpildys laikraščių skiltis.

šį kartą ispanai užsiminė 
apie Gibraltarą ryšium su britų 
karalienės kelione. Pirmos vie
šos demonstracijos prasidėjo 
dar sausio mėtfesfr'kai Madri
do, bevilios ir kitų miestų gat
vėse pasirodė šimtui jaunuolių, 
ypač studentų, nešinų plakatus 
su užrašais: "Gibraltaras Ispa
nijai”. Tų, be abejojimo, pagal 
nurodymus iš viršaus surengtų 
demontracijų tikslas buvo at
baidyti karalienę nuo lankymo
si Gibraltare. Kai britų valdovė 
vis dėlto aplankė savo koloniją, 
visa oficialioji Ispanija ir visa 
ispanų spauda visiškai nutylėjo 
karalienės’ kelionę. Apie ją ne
užsiminta nė vienu žodžiu.

Bet paprastai ispanų spauda 
veda kampaniją už Gibraltaro 
grąžinimą rugpjūčio mėnesį, kai 
minima šios uolos netekimo su
kaktis. Šiemet sueis lygiai 250 
metų, kaip britai užėmė Gibral
tarą, o pagal Utrechto sutartį
ta uola buvo ir tarptautiškai pri
pažinta Anglijai. I

prantama, kad Gibraltaras 
virtęs taip pat visokeriopo-šmu
gelio centras,, kur uždarbiauja 
nevienas ispanų spekuliantas. 
Tad patys ispanai nėra nė kiek 
sužavėti perspektyva, kad vie
ną gražią dieną Gibraltaras ga
lėtų pasidaryti ispanų teritori
ja.

Paskutinio karo metu Gibral
taras vakarų santarvininkams 
teikė .neįkainojamą paramą, čia 
būdavo sutelkiami laivai ir ly
dimi į Maltą ir kitus Viduržemio 
jūros karo uostus. Iš čia prasi
dėjo šiaurės Afrikos užkariavi
mas ir Gibraltare kurį laiką bu
vo įsikūręs tuometinis karo va
das gen. Eisenhoweris su visu į 
štabu. Ta aplinkybė, kad gen. į 
Franco, nepaisydamas didelio] 
spaudimo tiek iš Hitlerio, tieki 
iš Mussolinio pusės, neleido Is-į 
panijos teritorijos naudoti karo j 
reikalams, reiškė vakarų san
tarvininkams labai daug. Todėl 
galimas dalykas, kad anais lai
kais britų politikai davė ispa
nams tam tikrus aiškiai neapi
brėžtus pažadus, bet ispanai 
šiandien eina per toli, išvesda
mi, jog britai sutikę Gibraltarą 
jiems grąžinti.
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jungė j vakarų frontą. Už tai is
panų politika reikalauja užmo- 
kesnio. Vienas tų šūkių skam
ba: "Gibraltaras Ispanijai”.
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Dar viena smulkmena. Gibral
taras yra vienintelė vieta Eu- 
rppoje, kur laisvai gyvena bež
džionės. Padavimas sako, kad 
Anglijos viešpatavimas Gibral
tare truksiąs tol, kol neišnyk- 
siančios Gibraltaro beždžionės. 
Todėl galima suprasti, kad šie 
padarėliai atsidėjiis globoja
mi...

Molotovas 
i Maskva 
l> D

Ženevos konferencija tebesto
vi vietoje, nors buvo bandyti ir 
vieni ir kiti planai pažiūras su
derinti. Po kietų komunistų lai
kymosi savaičių, anglams ir 
prancūzams įsitikinus, kad jo
kia garbinga taika neįmanoma, 
patys pradėjo kietesnę kali ą su 
komunistais.

Aštresnių susikirtimų metu,' 
kada nė iš vienos pusės nebebu
vo jokių nuolaidų, Molotovas 
staiga išvyko j Maskvą. Jo išvy
kimas aiškinamas, kad Moloto
vui pasibaigė, įgaliojimai ir jis 
pats mato, kad susidarė labai 
pavęjinga padėtis, kuri labai 
jau panaši j parako kvapą. Apie 
tokią pavojingą padėtį jau ke
liais atvejais yra-užsiminę ir at
sakingi JAV pareigūnai.

Molotovui išyykus pasirodė ir 
komentarai šu klaustuku: įtem
pta taika ar karas?

Gegužės 25 diena Lietuvos 
įgaliotas ministras^!. A. Valsty
bėms Povilas žadeil i- pristatė 
Valstybės Departani'nie Mažo
sios Lietuvos Tarybos pirminin
ką Erdomoną Simonaitį, gen 
konsulą Joną Budrį, kaip buv. 
pirmąjį Klaipėdos krašto guber
natorių ir ilgametį] gen. konsu
lą Rytprūsiuose, iri Maž. Lietu
vos veikėją Dr. Martyną Braką. 
Juos pasitiko Baltijos reikalų 
vedėjas p. Richard Johnson ir 
palydėjo pas Ilarold Vedeler,, 
Rytų Europos reiklių skyriaus 
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Susipažinęs su tuo memoran
dumu, Vedeler paręi-kė, kad tai 
bus įdomu Rytų .Europos d.irekį 
toriui, ir nuvedė ,vL:is apsilan
kiusius pas Walw3rth Balbour. 
Jam E. Simonaitis®!’ įtVikė rąe- 
morandumą Maž. įfetuvos 'la’l^'? 
bos vardu. W. Bartįour pasirodė 
žinąs tuos reikalus Jr jais domė
josi klausinėdamas#-’.. Simonaitį' 
generalinį konsulą ii M. Braką.

Vakare įgaliotas ministeris ir 
ponia Žadeikienė suruošė Lietu
vos pasiuntinybėje piefiiš. ku
riuose tai]> pat dalyvavo ir H. C. 
Vedeler su "ponia. 'S

PIJAUS X PASKELBIMAS 
ŠVENTUOJU

Pijaus X paskelbimas šven
tuoju į Romos iškilmes sutrau
kė per milioną žmonių. Pijus X 
yra miręs 1914 metįįL.Jis buvo 
iš eilės 258 Katalikų Bažnyčios 

' popiežius.

t

specialus lėktuvas, skirtas kovoms su priešo lėktuvais, po sparnais turi keturias raketas. Jos 
automatiškai vairuojamos į priešo taikinį. Tai naujas galingas ginklas.

šis

Su kiek maža išminties 
valdomas pasaulis 
(Mūsų bendradarbio Šveicarijoje)fe-

Amerikos Jungtinių Valstybių 
užsienių politikos vairininkas 
Johli Foster Dalies gegužės mėn. 
15 d. kalbėjo IVilliamsburge, 
kur buvo minima "Declaration 
of Rights” priėmimo sukaktis. 
Ten jis, tarp kita ko, pastatė 
klausimą: "Kam su sovietais iš 
viso dar derėtis?” Pats atsaky
damas į savo klausimą, Dulles 
išvedė, kad derybos esančios 
reikalingos atsižvelgus jau vien 
j pasaulio viešąją nuomonę.

Sekdami Ženevos konferenci
jos darbus, nekartą irgi esame 
galvoję, kam sn sovietais 
deramasi? Nejaugi vakarų 
šaulio atsakingi valstybės 
rai nemato, kad gražbylyste 
įtikinsi nei Molotovo, nei Ču 
Lai,

Antra vertus, negalima pa
neigti, kad Ispanijos reikalavi
mai turi nemaža svarumo. Kaip 
bebūtų, Gibraltaras sudaro is
panų teritorijos dalį ir ispanų 
tautinę garbę pažeidžia jausmas, 
jog jų žemės dalyje viešpatauja 
svetimi. Ispanai ne be pagrindo 
teigia, jog Gibraltaro karinė 
reikšmė prilygtų nuliui tuo at
veju, jeigu Ispanija atsidurtų 
Anglijos priešų pusėje. Užten
ka ispanams atsukti j Gibralta
rą kelias patrankas ir jie galėtų 
sugriauti visą miestelį ir sustab
dyti bet kokį judėjimą uoste. 
Mat,’ pusiasalį sudaranti uola 
taip iš visų pusių supama ispa
nų teritorijos, jog tik ispanų 
neutralumas ir karinis silpnu
mas leidžia anglams jų baze nau-

Ti.esa, dar daugelyje karų is- dotis. Atrodo, kad gen. Franco! 
panai bandė atsiimti aną žemės,' režimo sukeltos nacionalizmo 
tikriau pasakius, akmens plotą,1 bangos dirigentai nėra jau taip
bet vis nesėkmingai. Ispanai 
valdė Gibraltarą irgi beveik tiek 
pat ilgai, kaip ir britai, o prieš 
tai apie 750 metų jis priklausė 
arabams, kurių- sultonas Tarik 
Ibn Zejjad įkūrė ten pirmą tvir
tovę ir davė jai vardą (Gebel 
ai Tarik, kas reiškia Tariko uo
la).

Pagal kilmę dabartiniai Gib
raltaro gyventojai, kurių pri- 
skaitoma 25.000, yra labai miš
rūs. Be ispanų, ten įsikūrė daug 
italų, maltiečių, žydų, anglų bei Krtnuojasi ’ antimunansnu ” ir 
škotų, bet netenka abejoti, kad kurie sutiktu suteikti laisvę pa- 
patys gibraltariečiai nieko ne-' skutiuliam džiunglių juodukui, 
nori girdėti apie susidėjimą su Gibraltaro klausimu visiškai re- 
Ispanija. Jie žino, kad tai reikš- rnįa vyriausybe. Mat. gen. Fran
tų jų ekonominį nuosmukį. Ne- eo jięms yra fašistas! 
gana to. Net patys ispanai ne
pritaria valdžios prdpagandai
už Gibraltaro grąžinimą. Kas-j bus- išspręstas. Ispanų politika 
dien 12.000 isftinų ‘ darbininkų bando įsijungti j vad. didžiąją 
vyksta- dar.bįrf Gibraltarą, ku- politiką. Ji garsiau kelia savo 
riė. ten uždirba daugtau, nekaip reikalavimus, į kurių- sąrašą 
Ispanijoje. Be,to, apylinkės ūki-] įeina ir Gibraltaras. "Siesta na- 
ninkai parduoda savo gaminius čionai” (tautinio snūduriavimo) 
Gibra]tare, kur, _ be nuolatinių1 gadynė, atrodo, Ispanijoje pasi- 

'• uolose iššistačiusio. miestelio baigė. Pasirašydama militarinį

naivūs, kad britai be niekur 
nieko ' išsinešdintų iš Gibralta
ro. Yra žinių, kad ispanų politi
ka pasitenkintų labiau simboli
niu grąžinimu, o anglai ir toliau 
galėtų uolomis naudotis, bet jau 
kaip savo rūšies nuomininkai. 
Tačiau Londonas, bent jau šiuo 
tarpu, nesileidžia j jokias kal
bas. Britų strategams pakanka 
galvosūkio Suece!

įdomu dar pastebėti, kad tie 
britų ’sluogsniai, iš kurių re- 
krutuojasi "antimilitaristai” ir

I

šir.ndien sunku pasakyti, kaip 
. ir kada Gibraltaro klausimas

'3;

Preš dešimt metų, 1944 m. birželio mėn. 6 d. tūkstančiai ameri
kiečių karių išsikėlė.j Normandijos.krantą. Tai buvo žygis, kuris 
vėliau nulėmė karą paklupdant Vokietiją; Pirmoje- nuotraukoje 
matyti amerikiečiai kariai iš keltų brendantieji į krantą. Antro-

dar 
pa- 
vy- 
lle- 
En

nei Vietminho delegato? 
Bet tuo pat metu atsimindavo
me švedų kanclerio Oxenstjerno 
tetsamentą. kuriame su atodū
siu sušunkama: "Jeigu tu žino
tum. mano sūnau, su kiek maža 
išminties valdomas pasaulis!" 

Būtų, be abejojimo, neteisin
ga kaltinti, kad vakarų valsty
bės vyrai, dalyvaujantieji Žene
vos konferencijoje, nenusivokia, 
ko siekia komunistai. Bet jie 
turi atsižvelgti j tiek daug vi 
šokiausių aplinkybių (parlamen; 
tarinėš srovės, spauda, tautos 
nuotaika ir t.t. ir 1.1.), jog ne- , 
gali laisvai apsispręsti ir nuo
sekliai veikti. O .vakaruose vis 

sumaišyti ne tik liežuviai, 
— deja — ir protai! 
rancūzų vyriausybė tiktai 

dviejų balsų dauguma išsilaikė 
prie vairo. Tik per plauką Pran
cūzija nepasiliko be vyriausybės 
tuo momentu, kai Ženevoje svar
stomi jos gyvybiniai reikalai. 
Gegužes mėn. 18 d. turėjo būti 
paskirta data, kada prancūzų 
parlamente gidės prasidėti de
batai dėl Europos Gynybos Ben
druomenės sutarties ratifikavi
mo. Galima suprasti, kad vy
riausybė nerizikavo leistis į pa
vojingas diskusijas, kai už jos 
nugaros tėra dviejų balsų dau
guma. Tokiomis aplinkybėmis 
sutarties ratifikacija dar kartą 
atidėta neribotam laikui. Ne
sunku įsivaizduoti, kad Moloto
vo prestižas vis daugiau kyla.

Po nenusisekusios Berlyno 
konferencijos buvo nepaprastai 
palanki nuotaika vieningam va
karų frontui sudaryti. Bet už
teko Maskvos diplomatijos gal
vai puse žodžio užsiminti apie 
galimumą pasiekti paliaubų. In
dokinijoje, kaip tuojau buvo pri
tarta Ženevos konferencijai, 
Europos apjungimas vėl 
"užšaldytas".

Tai]> ’ ženev.os konfere 
fata ntorgana iš naujo bent.pu
sei metų nustūmė tą momentą, 
kai Vakarų Vokietijai bus leista 
pradėti organizuoti kariuomenės 
užuomazgą. Ryšium su visais 
tais nedovanotinais delsimais

ramasi panmunjoniniu stilium 
ir greičiu... Juo daugiau pra
eina laiko, tuo komunistai užima’ 
daugiau plotų Azijoje ir tuo la
biau pakelia savo prestižą. Mo
lotovas vienoje kalboje Ženevo
je išsitarė, kad jeigu kur nors 
pasaulyje ne viskas vykstą, kaip 
to norį vakarai, tuojau pat ima
ma įtarinėti "Maskvos agentus”. 
Bet Molotovas ciniškai davė su
prasti, kad jis net nesistengiąs 
tos paplitusios nuomonės išsklai
dyti, nes tatai kelią komunistų 
prestižą ...

Iš visa ko matyti, kad Mask
vos suokalbininkų gauja yra 
įsitikinusi savo galutine perga
le. Ligšiolinė Ženevos konferen
cijos eiga rodo, kad vakarų būk
lė Azijoje iš tikrųjų neina ge
ryn, o vis blogėja. Be to, ir virš 
Europos dangaus negiedrėja, o 
priešingai dar labiau niaukiasi. 
Vakarų pasauliui, atrodo, reikės 
patirti dar vieną kitą skaudžią 
pamoką, kol jis pagaliau atsi
peikės, Ženeva šiuo metu yra 
barometras, kur galima sekti 
pasaulio politikos atmosferos 
kaitaliojimųsi. Iki giedros vaka
rų

mokratinėmis valstybėmis, betu
ri tikslo? Ar nepabandžius ir 
Vakarų Vokietijai derėtis su 
Maskva ?

Vakarų frontui beviltiškai su
skilus, Ženevos - konferencija 
vyksta taip, kaip to nori raudo
nieji. Posėdžiaujama jau dau
giau kaip vienas mėnesis, o re
zultatų jokių. Buvo dienų, kai 
vakarų delegatai jau rengėsi 
griebti dulktus ir vykti į stotį. 
Bet kiekvieną kartą, kai komu
nistai pajusdavo, jog jau. rimtai 
gresia konferencijos iširimo pa
vojus, jie nusileisdavo tai vienu, 
tai kitu neesminiu procedūros 
klausimu ir tuojau pat sulieps
nodavo vilties ugnelė. Taip kon
ferencija įžengė į penktą savai
tę.

Iš komunistų požiūrio suprkru 
tama, kati jie nori kiek galima 
ilgiau užvilkinti konferenciją. 
Jie tikisi, kad per tą laiką jiems1 
pavyks užvaldyti visą Vietna-i 
mą. Paryžiuje viešpatauja toks] 
visuotirtis sumišimas, jog, su-! 
kilėlių nuomone, nebetenką lauk- 
ti kokios naujos didesnio užsi
mojimo karinės akcijos iš Pran
cūzijos pusės. Todėl prancūzų, 
kapituliacija esanti neišvengia
ma. Antra vertus, Ženevos kon-1 
ferencijos įžiebta iliuzijų ir vii-’ 

■čių liepsnelė stabdo tiek Parv.1 
žiaus, tiek ypač Londono ryžtą 
imtis to, ką Dulles apibūdinoį 
kaipo "bendrą akciją”.

Derybos dėl kolektyvinio sau
gumo Azijos Pietryčiuose vyks
ta vėžio greitumu, nes vis dar 
norima palaukti, kuo baigsis 
Ženevos konferencija. O ką be
kalbėti apie Europos apjungimą? 
šis reikalas atsidūrė tolimosios 
Azijos neatraizgomų įvykių še
šėlyje.

Tad darosi visiškai supranta
ma, kad Maskvai su jos sateli-i jų. Suėmimai eina toliau ir tiki- 
tais nėra ko skubėti. Jie suinte- si kraštą gerokai apvalyti nuo 
resuoti, kad Ženevoje būtų de- priešiškų jėgų.

__ ^jjmąsi. Iki giedr 
pasauliui dar toli.

PRANCŪZIJOJE
Prancūzija, matyt dvasinama 

JAV, pradeda daline mobilizaci
ją Indokinijos frontui. Norima, 
tuoj po ginklu pašaukti apie 100- 
000 vyru, kad jie galėtų užpil
dyti susidariusias kariuomenės 
spragas.

Indokinijos karo vedinio poli
tika Prancūzijoje tebėra didžiuo
ju peiliu vyriausybei ir kažin ar 
šios savaitės bėgyje ji nebus nu
versta.

l’AJKISTANE KARŠTA 
KOMUNISTAMS

Iš Pakistano pranešam:!, kad 
ten pradėtas didesnis komunistų 

i valymas, kurie buvo labai stip- 
riai įsitvirtinę ' įvairiose atsa- 

! kingose vietose. Iki laikraščio 
Į išėjimo ten jau buvo suimta apie 
! 200 komunistams vadovavusių-

.gyventojų, dar kasdien lankosi paktą su Amerikos Jungtinėmis je nuotraukoje, po pirmų pozicijų užėmimo, į krantą iškrauna- pačios vokiečių vyriausybės ei- ». 4mvm Ir a« 4 Jam I V—l™! JA ■ v* • * ■ • • . . - • _ ...
žovea bei vaisius. Savaime su-Į jo ligšiolinio neutralumo ir įei- pirmieji vokiečiai belaisviai.
šimtai jūrininkų jrsuperka darrl Valstybėmis, Ispanija atsižadė- mas karinis turtas. Trečioje nuotraukoje matyti jau išrikiuoti lėse imama dvejoti, ar ligšioli

■ • t '■“O'.- nis besąlyginis dėjimasis su de-

Abisinijos imperatorius Haile Selassie buvo prezidento Eisen- 
howerio svečias. Po'vizito jis plačiau susipažins su 'Amerikos 
gyvenimu ir, kaip tvirtinama, “išsiderės 100 milionų dolerių pas
kolų Abisinijos gyvenimui modernizuot. - \
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Mažosiosios Lietuvos Tarybos 
veikėjams. E. Simonaičiui ir M. 
Brakui 'lankantis \Vashingtone 
juos lydėjo generalinis konsulas 
J. Budrys. Mažosios Lietuvos 
veikėjams pagerbti pas D. Kri
vickus įvyko vaišės ir pasitari
mas Mažosios Lietuvos reikalais. 
Vaišėse ir pasitarime dalyvavo 
ir Lietuvos įgaliotas ministeris 
1’. Žadeikis.

Chicagos ir Urbanos studentų 
draugijos priėmė rezoliucijas, 
apgailestaujančias neetišką. Ak
tyviųjų arba Ateitininkų stu
dentų elgesį Studentų Sąjungos 
rinkimų metu.

Natalija

Laųiperthcinio miesto kviečia
ma, vasario 1G gimnazijos šokė
jų grupė gegužės 23 d. atėjo 
talkon Ląmpertheime statomai 
katalikų bažnyčiai. Gimnazijos 
šokėjų grupė dalyvavo su dide
liu pasisekimu tą dieną bažny
čios naudai suruoštame vakare, 
paįvairindama programą keliais 
lietuviškais šokiais.

Hartfordo studentų skyrius 
birželio 5 d., šsštadienj, Lietuvių 
Parapijos mokyklos salėje (kam
pas Capitol Avė. ir Broad St., 
Hartforde) rengia Kinis Sem- 
estri, į kurį kviečiami ir apylin
kių studentai. Programoje 3:30 
vai. diskusijų valandėlė, kurių 

■ praves J. Petkaitis. 7 vai. me
ninė programa, po kurios arba
tėlė ir šokiai.

TUOJ ISIGYKIT 
ŠIAS KNYGAS!

X • • .

Nemunas ,
St. Kolupaila ________ 2A0

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 _______3.00

Pirmoji naktis
L. Pirandelio____________

Po Tėvynės dangum 
žodžiai Vytės Nemunėlio. 
Paveikslai V. Augustino -.

Pragaro pošvaistės 
V. Alantos__________ ___

Pirmas rūpestis 
Jurgis Jankus __________ 3.00

Per Klausučių ūlytėlę 
Liudas Dovydėnas . 

Pietų vėjelis 
Vytė Nemunėlis ..;

Paklydę paukščiai 1 
Jurgis Jankus---------------- 2.2i

Paklydę paukščiai II 
Jurgis Jankus ________

Pietų kryžiaus padangėje 
Sudarė . Gaučys ________ 4.50

Paskutinis Prūsų sukilėlis
M. Springbom__________ 2.00

Petras širvokas
Juozas Švaistas_ _

Po laganos kirviu 
Jurgis Jankus .... 

Pabučiavimas 
J'. Grušas _______

Petras ir Liucija 
Romain Rolland ...

Raudonoji meliodija
S. Laucius_______

Raudonasis siaubas 
Salik Vogulov ___

Raudonasis Tvanas
Ignas šeinius__ _

Raudoni batukai 
Jurgis Savickis ..

Ramybė man
J. Kėkštas_______

ROCHESTER
Z. NOMĖIKOS JUBILIEJINIS 

VARGONŲ KONCERTAS
Gegužės 23 d\ Holy Family 

bažnyčioje, Rochesteryje, žino
mas vargonų specialistas Zeno
nas Nomeika, po ilgesnės per
traukos, turėjo pirmąjį Ameri
koje vargonų koncertą, kurio 
programoje grojo J. S. Bacho, 
A. Guilmant, M. Regerio, C. 
Francko ir M. Dupre kūrinius. 
Visumoje Z. Nomeika pasirodė 
visoje savo didybėje, parodyda
mas puikią techniką ir pasi
rinktų kūrinių išpildymo išbaig
tumą. Ypačiai didingai pra
skambėjo Marcei Dupre__Sym-
phonie-Passion.

Įdomu pažymėti, kad šis Z. 
Nomeikos koncertas buvo jubi
liejinis, nes lygiai prieš 25 me
tus jis davė savo pirmąjį var
gonų koncertą Kauno Katedro
je, o po to išvyko į Paryžių to
limesnių studijų. Jis mokėsi 
pas pagarsėjusį kompozitorių 
— vargonų virtuozą Marcei Dup

IŠVYKSTA Į CHICAGĄ

į metinį atsargos karihirikų 
RAMOVĖS suvažiavimą Ghica- 
goje, išvyksta iš Rochesterio 
vietos skyriaus deleguoti P. Sa- 
ladžvts,' Vyt, žmuidzinas ir H. 
žemelis.

BENDRUOMENĖ MIEGA
Rochesteris buvo toji vieta, 

kur įsisteigė pirmoji Amerikoje 
L. B. apylinkė. LB apylinkė bu
vo aktyvi: ruošiami parengi
mai,, buvo išspausdintos LB na
rio knygutės, renkami nario 
mokesčiai, tačiau jau antri me
tai, kai nieko nesigirdi apie 
Bendruomenę. Nei šaukiami su
sirinkimai, nei renkama valdy
ba, nei parodomas joks veiki
mas. Ar iš tikrųjų toji pirmoji 
LB apylinkė, užmigo,?

IR APIE ALTą

PIX BEVERAGE
45 rūšių Alaus — ylsoki 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

TALIS STUDIO
dabar jūsų kaimynistėj 

7106 Superior Avė.
Tel. HE 2-0144

V ■

Anglų kalbos gramatika
J. KukanauM ___ .4,__2.00

Anglų kalbos gramatika 
V.' Kamantauskas ......1. 1.00

Anglų kalbos skaitymas
V. Minkūnas____________ 2.00

Anoj pusėj ežero
P. Andriušis_____

Aukso kirvis
Juozas Švaistas __

Aukštųjų Šimonių Likimas
Ieva Simonaitytė_________3.50

Broliai Domeikos
L. Dovydėnas ..

Barabas
Paer Lajrerkvist

Būkite sveiki
Dr. S. Biežis__

Baltasis Vilkas
K. Binkis ____

Balutis
J. J. Bačiūno leidinys ___ — 1.50

Baltaragio malūnas
K. Boruta______________ 2.50

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

Cascata cristalina
Venacijus Ališas

3.00
2M

1.60 4.00

... 2.50

2.50

2.25

2.00

1.00

1.60

2.06

8.60

__22»

Bet kuriuo laiku, bet kokios 
rūšies foto patarvimas Jums. 

Modernui portretai, VMtirthfe 
'ikiimių, vaikų ir kltoa nu«- 
irauMoa.

FOTOGRAFIJOS MEISTERIS

1.06

Negalima būtų tą pat pasa- 
kytti apie vietos ALTą. Tai vie
nas iš aktyviausių skyrių, ku
ris savo aukomis toli prašoka

2.66
3.50

NevvNatalija Jasiukynaitė. New 
Yorko Public Librai’y (10 Seven- 
th Avė) birželio mėn. 3-30 die
nomis rengia savo dailės darbų 
parodą.

Jasiukynaitė.
Yorko Public Librai’y (10 Seven-
th Avė) birželio mėn. 3-30 die
nomis rengia savo dailės darbu
parodą.

Gegužės 16 d. dvidešimes
VVeinhcinio vokiečių gimnazijos
aštuntos klasės mokinių su savo
klasės auklėtoju, prof. dr. E.
■Kappel, aplankė Vasario 16 gim
naziją. Juos nuoširdžiai priėmė
ir pavaišino lietuvių gimnazijos
VIII ir IX klasių mokiniai su
vyr. gimn. mok. S. Antanaičiu.
Svečiams buvo parodytos gim
nazijos patalpos, pobūvyje su
sipažinta tarpusavyje, o po ar
batėlės, lydimi lietuvių mokinių,
patenkinti įspūdžiais, išvyko na
mo.

kas,
Dirvos skaitytojas V. Babiiis-

gyvenęs Anglijoje, persi
kėlė į JAV ir apsigyveno l’hila-
delphijojc.

re. Neseniai Z. Nomeika su ne kitas gausesnes lietuvių kolo- Europinių žurnalų tr filmų Didžioji kryžkelė

mažu pasisekimu koncertavo nijas. ALTo skyriui nuo pat B. Brazdžionis__ ... 2.00

Montrealyje, Kanadoje.
Gaila, kad į šį jubiliejinį kon

certą atsilankė labai mažai pub
likos, vos per 100 asmenų, ta
čiau priežastis, atrodo, buvusi
ta, jog tas koncertas buvo ruo
šiamas truputį netinkamu laiku.
šį koncertą taip pat atžymėjo
vietos amerikiečių spauda. Po
koncerto Z. Nomeika buvo nuo
širdžiai pasveikintas artimųjų ir
palinkėta jam panašių koncertų
suruošti daugiau.

TAUTINIAI ŠOKIAI PER

pradžios vadovauja energingasis Duktė
pirm. P. Norkeliūnas. Tačiau Ale Rūta 2.40

visi klausia, kodėl ALTo vado
vybė jau treti metai iš eilės ne
praktikuoja nusistovėjusios val
dybos rinkimo tvarkos. ALTo
valdyba sudaro vietos organi
zacijų deleguoti atstovai ir būtų
gražu, jei tie atstovai, kasmet
bent formaliai išrinktų ar pa
tvirtintų tą pačią valdybą.

ĮVYKSTA V. RASTENIS
Birželio įvykių paminėjimas

TAUTINIAI ŠOKIAI PER 
RADIJO VALANDĖLĘRADIJO VALANDĖLĘ

įvyks š. m. birželio 13 d. Į šį 
paminėjimą paskaitai ^skaityti,

Rochesterio lietuvių radijo
ALTo kviečiamas, atvyksta iš

valaiidėlė, kuri jau 4-tus metus 
gyvuoja ir šiuo metu yra išlai-
koma Radijo Klubo
lietuviams biznieriams,

padedant
savo

programos įvairumu bene la
biausiai pa’tobulėjo. Dabar ra

New

kaip

Yorko V. Rastenis.

SMUIKININKĖSMUIKININKĖ 
E. KUPREVICIUTĖ,E. KUPREVICIUTĖ,

teko patirti, šį rudenį ąt-
vyksta koncertuoti į Rochesterį.

.1. Tininis, buvęs Lietuvos Jo
niškio gimnazijos mokytojas, o 
vėliau tos pat gimnazijos inspek' 
torius, neseniai atvykęs iš Aus
tralijos ir aplankęs savo pažįsta
mus bei gimines Chicagoje ir 
Philadelphijoje. įskiuria Los An
geles mieste.

Redakcija gavo p a m i n ė t i 
"Santarvės" žurnalą Nr. 4-5. 
žurnale atspausta eilė aktualių 
rašinių.

CHICAGOS 
GYDYTOJAI

Tel. ofiso Vlrginia 7-6583 
Rezidencijos REpublic 7-78G8

Dr. S. Biežis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas, 
šeštad. tik nuo 1-3 vai. popiet. 
Rczid. 3211 W. 66th l’LACE

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

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

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

tik susitarus

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

Dr. Juozas Bartkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Norvest Medical Center 
2336 West Chicago Avė., 

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

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

12—4 p. p. šeštadieniais.

Hemsbacho Miesto T a r y b a 
Vokietijoje, gegužės 29 d. kvie
čia Vokietijos. Krašto Valdybos 
ir Vasario 16 gimnazijos atsto
vus į jiems Hemsbach miesto 
rengiamą priėmimą.

Hemsbacho miesto atstovai šia 
proga nori arčiau susipažinti su 
lietuvių gimnaziją per jos at
stovus.-

dijo programą tvarko pasikeis
dami 4 pranešėjai ir programos 
pobūdis yra grynai kultūrinis.

Paskutinė radijo valandėlė 
buvo paskirta supažindinti ame
rikiečių visuomenę su lietuvių 
tautiniais šokiais. Angliškus 
paaiškinimus su atitinkama mu
zika davė G. Gailiūtė, o lietu
viškai — St. Ilgūnas.

Tenka pažymėti, kad G. Gai
liūtė, kuri dirba YWCA, kaip 
sporto instruktorė, labai daug 
prisideda prie lietuvių tautinių 
šokių propogavimo amerikiečių 
visuomenėje ir jos rūpesčiu, ge
gužės 27 d., per televiziją pasi
rodė mūsū tautinių šokėjų gru-

J. ir A. York, iš Newark, N.
J. šią'savaitę lankėsi Akron, O.
Iš čia buvo nuvykę paviešėti
pas A. ir C. Staniulius Detroite.1 pė, vadovaujama St. Ilgūno. ’

Dr. I. Kuras* Ramunis 
Spec.: KŪDIKIŲ ir VAIKŲ LIGOS 
VAL.: darbo dienomis 3-5 ir 6-8 v. v.

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

' 1R - ■

Dr. Jaras Ramuma
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VAL.: antrad. ir ketvird. 7-8.30 v. v.
(eštad. 3-5'v. p. p. ir pągal susitarimų

.7156 S. VV'estern Ąve. 
MEDICAL CENTER

TEL.: Kabineto REpublic 7-1168 
B«io: WAlbrook 9-3765

Vyt. G.

CLEVELANDE.
ivaltidilų fotorrafaa, dabar

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

Didžiosios atgailos
R. Spalis

Doleris iš Pittsburgho
Stepas Zobarskas ..

Eldorado
J. Švaistas

Gyvačių lizdas
Francois Mauriae

Gatvės Berniuko Nuotykiai
R. Spalis

Gimdytoja
Francois Mauriae

Gintariniai vartai
N. Mazalaitė .

Gimtojo žodžio baruose-
P. Jonikas —

Gyvulių ūkis
George Onvell ______

Giesmė apie Gediminą

2.7*

5.00

3.50

0.80

1.80

2.G0

5.00

1.75

2.00

... l.bO

1.00

B. Sruoga ir V. Petravičius 2.00
Kaimynai

J.
Karoliai

Paukštelis ... 2.50... 2.50

ĮJ»O

1.50

1.20

1.00

1.26

1.5V

OM

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

laikraštį
TĖVIŠKĖLE

Metams tik 3 doleriai.
Rašykit šiuo adresu:

Tėviškėlė, 
2313 West 91 St., 

Chicago Ž0, III.

% O

Si

Guy dc Maupassant_____ 2.50
Kaip jie mus sušaudė

J. Petraitis ........................... 1.80
Kuprelis

Ignas šeinius _________
Konrodas Valenrodas

Adomas Mickevičius -__
Keliai ir kryžkelės

Putinas ______________
Kaimiečiai

V. S. Reymont I-II-11I-IV
I ir II daliB •________  po 3.00
III ir IV dalis -•______po

Kudirkos raštai

.. 2.00

1.50

2.50

3.50

5.00

■H ife
Kregždutė

A. Rinkūnus ___
Krėvė Mickevičius

Konstitucijos

Sudie, pone čipse 
Janies Hilton _______

Strėlė danguje
Henrikas Radauskas _____ 2.00

šilkai ir vilkai
Runcč Dandicrin is_______ 1.06

Senųjų lietuviškų 
knygų istorija

V. Biržiška, kiet. virš. ___ 3.06
papr. virš____ ______ _ 2.00

Saulės laikrodžiai 
Henrikas Nagyn ..

Saulutė debesėliuos
L. Žitkevičius ___

šventieji akmenys
Faustas Kirša ___

šventoji Lietuva 
Jurgis Savickis ..

šventoji Inga
A. Škėma _______

Sapnų pėdomis
V. Kazokas _____

Teresė Neumanaitė
J. Burkus .......  3.00

Tarp žalsvų palapinių
P. Kesiūnas ..1_________ 3.00

|Tėvų pasakos
A. Giedrius ..d___

Tolimieji kvadratai 
J. Grišmanauskas ..

Tautosakos Lobynas
J. Balys................... .

Tomas Nipernadis
August Gailit____

Tarp pelių ir vyrų
John Stoinback ___

Tėvelių pasakos
A. Giedrius ______

Užgesęs sniegas
Aloyzas Baronas __

Ugnies pardavėjas 
Balys Rukša______

Vanagaitis 
monografija ______

Vilnius tarp audrų 
J. Cicėnas (įrišta) -

Velykų pasakos
N. Butkienė ____________ 1.00

Vidurnakčio vargonai
Česlovas Grincevičius ___ 1.50

Vyturėliai Laukuose
Vikt. .Šimaitis

Trylika nelaimių
R. Spalis-______

Vaikų knygelė
M. Valančius ...

Varpai skamba
Stasius Būdavas _________...

Vieneri metai ir viena savaitė 
•B. Gaidžiūnas .....__ lte-

Taupioji Virėja

.......— 3.66

0.76

1.00

1.50

2.00

... 8.00

...... 2.50

į.oę

1.50

2.00

0.70

... 1.00

2.00

3.00

,'V

*

5.00

2.00

1.80

2.75

TUOJ

Amerikos Geriausi Įrengimai 
Valgomasis. Keltuvai. Aut. laip
tai Greyhound ir C.T.S. auto

busų patarnavimas iki vietos

Traditlonalls OHIQS Fine.t .

ROUTt 8 NORTHFIELD and EMERY Road» CIEVEIANO

V •

*

Užuovėją
, M. Katiliškis 

žmonijos likimas 
y. Bagdonavičius . 

žemaičių žemė 
' i A. Vilainis:____
Žemaičių krikštas f 

P. Abelkis V.—'..

Rašomosios mašinėlės visų ge
riausių firmų, o jų tarpe gar
siosios SMITII-CORONA, bet- 
kurios kalbos raidynais, — iš
simokėtinai. bjaujausi modeliai. 
Lietuviškas raidynas greta pil
no ir nepakeisto amerikoniško. 
Kainos nuo $67.50 ir augščiau. 
V. BARTKUS. Adr.: 712 E. 92 
St., Cleveland 8, Ohio. Tel.: LI 
1-6716.

2.50

... 1.26

Lenktynių laikas 
2:15 P.M. (D.S.T.) 

Pirmos dvejos 
lenktynės 2:05 P.M.

ĮSIGYK ŠIAS PLOKŠTELES:
Čiurlionio Ansamblio {dainavimai'

Albumas $10.00

Chicagos Vyrų Choro {dainavimai
, . Albumas $8.0Q ,

■> t, ?*•' •* ■

Pianisto Andr. Kuprevičiaus 
, įskambinimai

. $5.00
Užsakymus ir pinigus siųsti :•,

DIRVA,
1272 E. 71 St
Cleveland 3, Ohio

Kiškučio vardinės
Stasys Džiugas ________ 1.50

Lietuvos Istorija
Sruogiene ___________ 3.00

Lietuviškas angliškas žodynas
V. Peteraitis. _ jnaž. -2.00 d. 5.00

Lietuvių Kalbos Istorija
Dr. P. Jonikas__________ 3.00,

Lietuvių tautos kelias I ir II d.
M. Biržiška_ _______  po 3.00

Lietuviškai angliškai žodynas
V. Peteraitis __________  5.00

Lietuvos pinigai
Juozas K. Karys

Lyrika
K. Binkis ______

Loreta
Stasius Būdavus .

Lietuva
A. Bcndorius ...

Laiškai žmonėms
G. Papini ________ .-____ _ 2.00

Lietuvių kalbos vadovas _J 
Red. prof. Skardžius_____ 4.50

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

Lietuvių archyvas 
Bolševizmo metai ___

Moters širdis-
Guy de Maupassant ..

Lietuvių Literatūra
Pranas Naujokaitis ...

Mėnuo vad. medaus
N. Mazalaitė ___

Meškiukas Rudnosiukas
Vytė Nemunėli!.

Narnai ant smėlio
J. Gliaudą

Naujieji Skaitymai
b '..

.. 3.00.

... 0.80

2.50

1.00

2.00

5.50

0.70

... 1.20

------ 1.80
4

..... -2.60

... 3.60

Visos knygos siunčiamos paštu. Užsakant pinigus '-siųskite;
DIRVA, 1272 Ęįast 71. St., Cleveland 3, OMo
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Tni ne visai maloni tema, nes 
lai — jau dešimtmečio dejavi
mu giesmė. Bet rėikalas toks, 
kad jei mes ir tylėtume, tai vie- i 
ną dieną akmenys pradės šauk- I 
ti. 1

'lai — lietuviškos bylos pro
paganda ir informacija lietuviš
kais klausimais svetimomis kal
bomis Vakarų Europoje ir Ame- ( 
rikuj'e. Dejavimai ar nusiskun- t 
diinai aiškūs ir nuolat girdimi: , 
kodėl mes nesugebame nei pa- ( 

• rašyti, nei išleisti gerų infor- , 
marinių knygų apie Lietuvą va- ( 
kariečiams? Kodėl jiems neiš- ( 
leiržiame knygų, iš vienos-pusės , 
svarbių mūsų likimui, iš kitos j 
pusės įdomių paskaityti, — to- , 
kių, kokių nereikėtų už dyką 
brukti, bet kurių pats vakarie- ( 
tis skaitytojas jieškotųsi ir su 
pasitenkinimu skaitytų?...

šiame reikale, jei berods ne
minėti albanų emigrantų, mes 
turbūt būsime -paskutinėje vie- 
toje. Latviai ir estai savo ra
cionaliu darbu ir išmone mus ' 
jau keliariopai yra perviršiję. 
Apie lenkus, rumunus, čekoslo- 
vaki's nei nekalbėkime. Mūsų 
"propaganda” svetimomis kal
bomis vis tebėra tragiška. Tiek 
savo apimtimi, tiek ypač turiniu 
ir forma.

Sustokime ties vienu vėliausiu 
pavydžiu ...

SU JOVALU I PRANCŪZUS
Neseniai iš Vokietijos man 

prisiuntė Vliko Informacinės 
Tarnybos išleistą prancūzų kal
ba brošiūrą — Les Martyrs de 
Lithuanie (Lietuvos. Kankiniai, 
1954 m., 64 psl.).

Perskaitę brošiūrą matome, 
jog čia aprašyta, kajp vokiečių- 
r.usii karui kilus, 1941 m. birže
lio 25 d. naktį enkavedistai žvė
riškiausiu būdu išžudė Telšiuose 
kalintus lietuvius Rainių miške
lyje. Įdėtos kelios kankinių la
vonų nuotraukos, K. Mockaus 
"politinio turinio” trijų puslapių 
įžangėlė, liudininkų parodymai, 
policijos ir teismo gydytojo pro
tokolai, apžiūrėjus atkastus la
vonus, ir pabaigoje trijų pusla
pių aprašymas (be pradžios ir 
galo), kaip ludševikai pravedė 
Lietuvoje trėmimus j Sibirą 
1948-1949 metais...

. Išskyrus tą prisegtą pabaigą 
apie visai kitą reikalą, kas čia 
dabar prancūziškai po trylikos 
metų parašyta apie Rainių sker
dynes, jeigu neklystu, žodis žo
dis yra paimta iš brošiūrėlės, 
kuri buvo išleista Lietuvoje vo
kiečių okupacijos laikais. Ta pa
ti įžangėlė, tie patys liudijimai, 
tie patys protokolai, nei žodžio 
neišmetus, nieko nepridėjus.

Kas eiti tragiško? Be abejo, 
pirmiausia pačios Rainių miš
kelio skerdynės, vienas iš pačių 
ir pasibaisėtiniausių pirmosios 
bolševikinės okupacijos veiksmų 
prieš lietuvių patriotus. O ant
ra, — šiandien beveik ne ma
žiau tragiškas toks jau nebeto- 
leruotinas negabumas ir nesu- 
pratirpas, kaip už mūsų tautie
čių surinktas tinkas "varyti pro
pagandą" Lietuvos reikalui už
sieniuose svetimomis kalbomis.

Liudininkų parodymų ir teis
mo gydytojo protokolai yra 
svarbi dokumentinė medžiaga, 
skirtina ne platesniam skaityto
jui, ir čia nėra reikalo eikvoti 
lėšų spausdinant net 3,000 eg
zempliorių.. K. Mockaus įžanga 
gal dar tiko lietuviškam liau
dies skaitytojui anuo metu vo
kiečių okupacijos ir kapinės cen
zūros sąlygomis, bet kaip įžan
ga j brošiūrą prancūziškam fh- 
teligentiniam- skaitytojui (juk 
tarp .tokių skaitytojų leidinys 
tegalės būti platinamas) ar ki
tam prancūziškai mokančiam 
vakariečiui, — ji skamba, kaip 
grynas .nesusipratimas, žaliau
sias ir sentimentaliausias šie
nas. Norint, kad tokie komenta
rai nors kiek imponuotų vaka
riečiui skaitytojui, jie turi pa
siekti atitinkamą kultūrinį
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BRONYS RAILA

stilistinj standartą ir nors kiek 
turi atitikti vakariečio menta
litetą.

AR JAU NEBUVO GALIMA?

O rodos yra tiek medžiagos, 
tiek vaizdų, įvykių ir žmonių, 
tiek naujų faktų atnešta iš Tė
vynės, tiek jau pasikeitusi visa 
atmosfera, — kad bereikėtų pa
žodžiui versti ir dabar spaus
dinti .nacių priespaudos laikais 
daugiau nei prieš dešimtmetį 
šiaip taip suklijuotą politiniu ir 
literatūriniu atžvilgiu be galo 
silpnutį anuometinį leidinėlį!

Už sueikvotas vertimui ir lei
dimui lėšas būtų užtekę pavesti 
tą darbą betkuriam vidutinių 
gabumų lietuviui žurnalistui ar 
rašytojui, ir būtų buvus paruoš
ta tokia pat ar kiek storesnė 
brošiūra, kur galima konden
suotai, ryškiai, aiškiai ir ne vien 
tik atkastų sumaitotų lavonų 
vaizdais bei policijos protokolais 
papasakoti vakariečiams, kas 
įvyko ne tik Rainių miškelyje, 
bet ir Pravieniškėse, Panevėžy 
ir kitose vietose 1941 mėtų va
sarą, o (a>P Pat >r nuo 1945 me
tų Kalniškėse, Dzūkijos įr Su
valkijos, miškuose, žemaičiuose, 
Augštaičiuose, kiekvieno mies
telio turgavietėse, ir visa tai 
paaiškinti vakariečiui žmonišku 
stiliumi ir pagal jo mentaliteto 
standartą ....

Žiaurios buvo Ritinių miške
lio skerdynės; Bet ne mažiau 
žiauri "Les Martyrs de Lithua- 
nie” brošiūra, rodanti, kaip 
rai nereikia varyti tokios 
mokšiškos "propagandos”, 
bent nebežinant, ką ir kaip 
ryti, norima tuščiai mėtyti 
tuvių suaukotus pinigus Jr pas
kui skelbtis, jog štai mūsų Vli
ko "informacinė tarnyba” irgi 
labai smarkiai veikia ...

’ į
teritorinės problemos (Klaipi- 
da,- Rytprūsiai, Vilnius), Balti
jos federalizmo klausimai, ge
nocidas, carizmo ir bolševizmo 
kolonijinė' politika Baltijos erd
vėje, pavergtųjų tautų įvairio
mis didžiosiomis kalbomis, ypač 
anglų kalba. Joms leisti reikėtų 
aukoti pinigą, nes tokios kny
gos plačiai neperkamos. Jas 
tektų duoti knygynams, įvairio
poms institucijoms, pavieniams 
asmąpims. Negalima sakyti, kad 
šioje srityje nieko nepadaryta. 
Buvo taurių mėginimų, bet pa
drikai, privačiai, sunkiausiomis 
sąlygomis, ne visada tinkamai 
prisitaikant vakarietiškam stan
dartui.

3. Gerų ir įdomiai parašytų 
reportažinių veikalų apie Lietu
vą ir jos rezistenciją išleidimas, 
skiriant plačiajai vakariečių 
publikai. Tokiems veikalams ne- 
persunkiai randami ir svetimi 
leidėjai. Jie išeina dešimtimis 
tūkstančių egzpl. ir kaikada ne
ša stambų pelną. Be abejo, to
kių knygų gali paruošti tik ta
lentingi rašytojai ar žurnalis
tai, mokantieji savo amatą ir 
pažjstantieji kitų tautų menta
liteto reikalavimus. Jų stinga- 
me, bet bent keletas atsirastų, 
sudarant sąlygas ir atmosferą 
dirbti.

tik- 
ne- 
Ne- 
da- 
lie-

TRYS APLEISTI BARAI
Lietuvių informacinis ir pro

pagandinis darbas užsienyje da
bar turėtų eiti trim pagrindi
niais barais:

1. Rinkimas ir klasifikavimas 
dokumentų, liečiančių Lietuvos 
okupacijų bylą ir lietuvių tau
tos rezistenciją, šis darbas iš 
dalies atliekamas kaikuriose Lie
tuvos pasiuntinybėse lietuvių, 
prancūzų bei anglų kalbomis. 
Kersteno komisija netikėtai tam 
reikalui bus besuteikianti gal 
patį vertingiausią patarnavimą. 
Tai tačiau nenaikina reikalo 
mums patiems dar daug pada
ryti. .

2. Paruošimas ir išleidimas 
jei ne . kelių, tai bent vienos ar 
dviejų gerų, išsamių, mokslinių 
knygų apie pagrindinius Lietu
vos politikos, teisės; ūkio, kul
tūros klausimus. Tan tarpan įei
na Lietuvos istorija, geografija,
/---------------------------------------------\
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netik turi asmeninio naudingu
mo, bet. kartu paremia ir lietu
viškuosius reikalus.

A. Ragelis

6

kitais būdais gynė lietuvių rei- i 
kalus.. ■]

■ Baigus pirmąjį laisvės kovų 
tarpą ir atgavus mūsų kraštui 
nepriklausomybę Susivienijimas 
parėmė Lietuvos, atstatymą. Gi 
šiuo mūsų tautos kritiškuoju lai
kotarpiu jis •vėl tiek aukomis 
tiek darbu pirmasis pradėjo 
remti Lietuvos vadavimą.

Susivienijimo pirmieji veikė
jai, suprasdami lietuvių vieny
bės reikalingumą ir vieningo . 
darbo reikšmę, pasistengė or
ganizacijai padėti tokius met
menis, kad jie būtų priimti visų ' 
pažiūrų lietuviams. Todėl jau 
jo pirmose konstitucijose ran
dame įrašyta: "Visoki tikėji- ’ 
miški ginčai, už tikėjimą ar 
prieš tikėjimą, neturi būti ke
liami SLA narių tarpe”, šis dės
nis leido išlaikyti tarpusavio 
vienybę įvairių religijų ir įsiti
kinimų lietuviams, susibūru- 
siams į SLA eiles.

Šių pagrindinių principų Susi
vienijimas laikosi ir dabar. To
dėl jame negali būti vietos 
tiems, kurie yfa priešingi Lie
tuvos nepriklausomybės ir jos 
laisvės idėjai, pavyzdžiui — ko
munistams. Nuo jų Susivieniji
mas apsivalė dar 1930 metais. 
(Tačiau skyriuose tokių narių 
yra. Red.).
. šiais laikais SLA ypač yra. 
išplėtęs gyvybės ir kitų rūšių 
draudimą. Kaip žinom Ameri
koje socialinė darbo žmonių ap
sauga taip sutvarkyta, kad čia 
sunku išvengti bet kurio drau
dimo. ypač gyvybės. Anksčiau 
ar vėliau veik kiekvienam tenka 
pasirinkti bet kurią draudimo 
įstaigą ar organizaciją. ~ 
nesunku suprasti, kad 
viams priimtinas savas 
draudimas. Dalyvaudami

.'"(j;

Kada vis daugiau kalbama 
.apie naujųjų ateivių įsijungimą 
j Amerikos lietuvių visuomeni
nį gyvenimą,, tai kiekvienam 
pravartu pažinti jau senai vei
kiančias ir čia- anksčiau atvy
kusių lietuvių sukurtas organi
zacijas. Didelio dėmesio verta 
organizacija yra Susivienijimas 
Lietuvių Amerikoje, įkurtas 
veik prieš 70 metų.

Susivienijimą tada pagimdė 
pats gyvenimas, kuris čia tų 
laikų lietuviams buvo gana sun
kus. Jei šių dienų mūsų ateiviai 
rado Amerikoje dideles lietuvių 
kolonijas, pasiturinčius gimines, 
gausias ir pajėgias organizaci
jas, savo spaudą, tai. visa tas 
padėjo jiem greičiau ir geriau 
įsikurti. Bet mūsų pirmieji atei- 
•viai, kaip žinom, turėjo praeitį 
sunkų pionieriaus — pirmūno 
kelią ir nugalėti nemažas kliū
tis. Jiems daug padėjo susipra
timas veikti organizuotai. Sutel
kę jėgas lietuviai sugebėjo ne
blogiau už kitas tautas įsitvir
tinti svetimoje žemėje.

Didelį vaidmenį tada atliko 
seniausioji mūsų ateivių orga
nizacija Susivienijimas Lietuvių 
Amerikoje. Nors ji yra gyvybės 
ir sveikatos draudimo organi
zacija, bet turi vieną specifišką 
ir vertingą žymę, kad ji šalia 
draudimo savo tiksluose turi ir 
visuomeninio pobūdžio uždavi
nius.

Įdomu dabar pažvelgti į Su
sivienijimo pirmųjų metų kon
stitucijas ir pamatysime, kad 
tada daugiau buvo sielotasi lie
tuvybės palaikymu nei draudi
mo sritimi. 1892 m. konstituci
joj randame, kad Susivienijimo 
tikslas yra "platinti apšvietimą 
per spausdinimą lietuviškų kny
gų, steigti bibliotekas, mokslai- 
nes ir pagaliau darbininkų labui 
darbo biržas bei duoti pagalbą 
mirusio nario įpėdiniams”. Vė
lesnėse konstitucijose Susivie
nijimo tikslas nusakoma 
"Platinti tarp lietuvių 
vienybę, apšvietimą ir 
leisti moksliškas knygas,
ti lietuvišką tautą nuo visokių 
prispaudėjų, kurie alina ir sle
gia mūsų tautą politiškai, me-

degiškai, demoralizuoja doriškai 
ir protiškai”.

Taigi, Susivienijimas pačiu 
tamsiuoju Lietuvos laikotarpiu 
savo veiklos pagrindus parėmė 
tautiškumo principais, kuriuos, 
kiek galėdamas, stengėsi vykdy
ti. Be lietuvybės kėlimo ir jos 
palaikymo išeivių tarpe, Susi
vienijimas taip pat rūpinosi ir 
pačios Lietuvos gyvybiniais rei
kalais. Spaudos draudimo metu 
jis kovojo už lietuviško spaus
dinto žodžio laisvę, spausdino, 
lietuviškas knygas ir jas siuntė 
į savo senąją tėvynę, rašė peti
cijas Rusijos valdovams, pro
testavo dėl Kražių skerdynių ir

Pigia kaina vėsūs kamba
riai.

ONLY

GRAFIKŲ DĖMESIUI
šių metų birželio pradžioje 

numatoma atidaryti grafikos 
paroda, kurią ruošia L. B. Kul
tūros Taryba su Lietuvių Dailės 
Institutu. Paroda bus Lietuvių 
Auditorijos patalpose, Chicago- 
je. Kadangi atskiri pakvietimai 
nebus siunčiami, visi lietuviai 
grafikai maloniai kviečiami iki 
š. m. gegužės mėn. 30 d. atsiųs
ti savo darbų nuospaudų (nedau
giau 15-os). Jury komisiją su
daro: dail. V. Petravičius, dail. 
A. Kūrauąkas ir L. B. Kultūros 
Tarybos pirmininkas D. Velič
ka. Paroda tęsis dvi savaites ir 
parodai pasibaigus darbai bus 
grąžinti autoriams rengėjų lė
šomis.

Darbus prašome siųsti. A. Va- 
leškos vardu, 19 E. Pearson St., 
Chicago 11, III.
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IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI

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

HH"
AIR CIRCULATOR
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"NĖRA” PINIGŲ, "NĖRA” 
ŽMONIŲ ...

Visa tai reikalauja daug pi
nigų, o jų neturime, — būna 
girdėti "paaiškinimai”.

Taip, reikalinga, bet ne milio
nai. Juk skaitėme, kad per de
šimtmetį vien Amerikos lietu
viai laisvinimo reikalams esą su
aukoję apie trečdalį miliono. Yra 
tūlos nemenkos sumos per tą 
laiką suplaukusios ir į vad. Tau
tos Fondą. Kaip matėme, dalelė 
jų net išleidžiama niekam neti
kusioms brošiūroms gaminti.

Bet tie "laisvinimo pinigai” 
daugiau nueidavo visokioms 
abejotinoms ar bergždžioms in
stitucijoms išlaikyti, tarnauto
jam apmokėti pragyvenimą, ke
lionėms, telegramoms, regulia
rios diplomatinės tarnybos dar
bo duplikavimui, pasipjovimo 
konferencijoms, pirmininkų ir 
jų šeimų lėktuvų biletams ir pa
sivažinėjimams, kaikada net pri
vačiais reikalais, ar tokiais 
"valstybinio suverenumo” užsi
mojimais, kokius galima air 
mail paštų išsiaiškinti.

Bet pinigų trūkdavo ir tebe
trūksta tikrajai propagandai, 
geroms knygoms ruošti ir leisti. 
Tam nei žmonių "nėra”... Di
džiuma mūsų geriausių rašyto
jų, mokslininkų ar kiek pajėges
nių žurnalistų dabar dirba fab
rikuose ar šiaip kur panašiai 
susina smegenis. Už tat iškilo 
įvairūs tipeliai, kurie net "tau
tos valios atstovus” vaidina, — 
ir gal labai gerai vaidina, tik 
rašyti nemoka. O jei koks kny
gos ar laikraščio dažą uostęs 
žmogus į "valstybines” infor
macines įstaigas būna per ste
buklą įtraukiamas, tai tik už 
gerą pasitarnavimą, pvz., atsa
kančiai išplūstant kokį "val
džiai” nepatinkamą kitą "veiks
nį” ar. šiaip įsirašant į "valdan
čią koaliciją”.

Kai taip yra, tai tokią turi
me ir "propagandą”. Rainių 
miškelyje žuvę lietuviai patrio
tai ‘yra mūsų tautos kankiniai. 
Bet už ką ir ar ilgai dar Lietu
vos reikalus užsienyje kankins 
Reutlingeno "propagandistai”, 
tai aš taip- vis dar ir nesumo
ji!... ‘

taip: 
meilę, 
dorą, 

sergė

■ For Sieti Catement Windowt
■ or a Portablo Room Fon
M P«rf«d for ui» o» a window fan on' 

’’ ■ caitment wlndow». Simply at»
B ta c h to intide icreon and plug in?
H Pulli cool evening air in—puih«» i
B hot air out...id»al, too, ai an •*- 
B tromely SAFE portablo floor circw
■ lator wlth a convenlent carrying 
^B handlo..,call for a fr«o domon- 
B stratlon TODAY.

|0ver 6,000,000 Satisfied Usert

C. & F. INTERNATIONAL 
STORES

LIETUVIŠKA KRAUTUVĖ
6926 Superior Avė. 

Telef. HE 1-8602
Atidaryta: darbo dienomis nuo 
9:30 iki 9:30 v. vak.

DIRVA

Taigi 
lietu-
SLA
SLA

P. J. KERŠIS
609 Society for Saving BJd. 

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

................. .................................................
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atlieka įvairius spaudos darbus. Jūs 
galit pigia kaina atsispausdinti pro
fesines korteles, įvairias blankas, va
karams biletus, vestuvių pakvieti
mus, plakatus ir kt.

Užsakymai priimami ir paštu.
DIRVA — 1272 East 71 St. 

Cleveland 3, Ohio 
Telef.: HE 1-6314

Here’s to goml frieniln —

And to times that are pleasant and good.

BEST W I S H E S

To Ali Our Friends

Leoną r d Electric

4

HEnderson 1-8736 .

nuo žiemos šalčių aukok

BALFo rūbų vajui

Padėk Europoje likusiems lie- 

tuviasm tremtiniams apsiginti

«r

ffiitsufs rausi busbok

Salute a frlend 
wlth Beam, and 
you’ve pald hlm a 
compliment ho . 
understands. For 
good wishes have 
accompanled 
Jlm Beam slnce 
way back In 1795. 
Today It's wldely 
recognlzed as 
The World's 
FlMst Bourboa 
... the drink 
that means you 
aaepect your 
•ompanions ... 
*• drink theyl 
Napect you for ' 
aha o liną.

ybuFM' A

JIMBEHM
FIFTH ’
Code No. 4116B

.3907 Perkiris Avenue
' BŪURBOR WHI5K£T

B t • • s

fm5239
Code No. 4116C
KfNTUCKY STRA1GHT 
BOURBON WHISKH 
86 PBOOF . 

JAMES 8. BEAM ' 
DISTILLIHG CO., 
CLEUIONT, KENTUCKY
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BYLA DĖL SMOLENSKO ŽUDYNIŲ
BYLA Dėt SUVEŽTŲ Iš LIETUVOS, LATVIJOS IR BALT- 
GUDIJOS ŽYDŲ ŠAUDYMO SMOENSKO SRITYJE. — LA
BAI ŠVELNIOS BAUSMĖS. — VIENAS ŠAUDYTOJAS NET 
IŠTEISINTAS. — TEISINOSI ŠAUDĘ PAGAL ĮSAKYMĄ "IŠ 

AUGščlAU”.

Darmstadte, Vakarų Vokieti- ber iš Freiburgo ir gefreiteris 
joje,^šiomis dienomis baigės by- Magei iš Giessen. Konkrečiai jie 
)a, kuri atskleidė viena tam- buvo kaltinami dėl 60 žydų (se- 
siausių hitlerinės vokiečių oku
pacijos Rytuose vaizdų, būtent, 
žydų šaudymų.

Tai buvo, tikrai sakant, tik 
bylos skeveldra, nes pats vy
riausias tų žudynių kaltininkas, 
bataliono komendantas Comis- 
schau dar karo metu žuvo ir 
šiam teismui jau nebuvo pasie
kiamas.

Kaip žinia, dalis Lietuvos, 
..Latvijos ir Vokietijos žydų dar 

1941 metais ir vėliau buvo nu
gabenti į Smolensko sritį dar
bams. Ten buvo ir Baltgudijos 
žydų. Laikas nuo laiko, kaip at
simename dar ir iš karo laikų 
Lietuvoje, Himmlerio įstaigos 
pareigūnai surinkdavo žydus į 
viena vieta ir iš jų atrinkdavo 
tuos, kurie jaui darbui nebetiko- 
Tuos atrinktuosius vėliau vie
nokiu ar kitokiu būdu sunaikin
davo. Pradžioje labiausiai var
tojamas naikinimo būdas buvo 
šaudymas. Tam tikslui Himm
lerio įstaigos nesitenkindavo 
savo esesininkais, bet kartais 
pasikviesdavo j talkų ir regu
liarių kariuomenę, Wehrmachto 
dalinius.

nių, moterų ir vaikų) sušaudy
mo prie Smolensko. Kapitonas, 
kaip jis tvirtina, gavęs įsakymų 
iš augštesnio tuos žydus sušau
dyti,. pavedė "reikalų atlikti" 
savo seržantui Zimbeliui, o tas 
įsakė grupei vyrų egzekucijų 
įvykdyti. Vienas iš jų, Magei, 
paleidus į šaudomuosius pirmų
jų salvę, pats apalpo ir buvo 
pakeistas kitu. Teisme jis aiš
kinosi, kad nė per pirmų salvę 
nešaudęs tiesiai, o taip, kad 
nieko nepataikytų. Jam buvę 
baisu šaudyti į nekaltus civili
nius žmones.

Seržantas Zimbei nejautė to
kių skrupulų. Jis, pratęs įsaky
mus aklai vykdyti, nesivaržė ir 
šiuo atveju.

gantas būtų savo bataliono vado 
(žuvusioj Commischau įsaky
mo nepildę ir neėję žydų šaudy; 
ti, niekas jiems nebūtų atsitikę 
ir joks kariuomenės ar karo 
lauko teismas nebūtų kapitonų 
galėję traukti atsakomybėn, nes 
tokios masinės egzekucijos ne
įėjo į kariuomenės uždavinius, 
Kapitonas NoelI dar ypatingai 
keistai pasielgė. Davęs seržan
tui ir kitiems kariams įsakymų 
eiti žydų šaudyti, jis pats, ka
pitonas, liko raštinėje ir tartum 
tuo jau nusiplovė rankas.

žmonių šaudymai — seni 
kavalkai...
teisme jis liko šaltas, 
su ironija apie tuos 

įvykius kalbėjo.
'Ko čia daug kalbėti apie 

tuos senus karo laikų kavalkus”, 
— tarė jis teisme.

Bet teismo pirmininkas ir dėl 
jo ir dėl kapitono Noell pareiš
kė: — "Tai baisu, kad regulia- 
rinės kariuomenės dalinys da
vėsi piktnaudojamas tokioms 
žudynėms. Jei šiandien jie tei
sinasi vykdę tik įsakymus, tai 
čia yra tuščias pasiteisinimas. 
Jokioje kariuomenėje tokie ci
vilinių žudymai nėra teisėti. Net 
hitlerinėje kariuomenėje, jei

Net ir 
arba tik 
šiurpius

Vieni davė įsakymus, o kiti
šaudė

Wehrmachto panaudojimas 
buvęs retas atsitikimas, bet to
kių atsitikimų buvo. Vienas toks 
atsitikimas ir sudarė bylų Darm- 
stadte. Buvo teisiamas kapito
nas Friedrichas Noell iš Darm- 
stadto, vyr. seržantas Emil Zim-| kaltinamasis kapitonas ir jo ser-

žymūs liudytojai ir sprendimas
Tpismas buvo pakvietęs liu

dyti žymius buvusius karo teis
mų pirmininkus, generolus ir kt. 
Ir jie paliudijo, kad jei kalti
namieji būtų atsisakę eiti žydų 
šaudyti,, niekas jiems nebūtų 
atsitikę, bent jau joks kariuo
menės teismas jų nebūtų už tai 
baudęs..

Prokuroras išdėstė, kad tokie 
kapitonai ir seržantai, kaip čia 
teisiami, yra paniekinę vokiečio 
kario vardų viso pasaulio akyse 
ir jie turi būti už tai baudžiami, 
nors ir ilgiam laikui praėjus.

Teismas ir nubaudė kapitonų 
Noell 4 metais kalėjimo, jo ser
žantų Zimbei 3 metais kalėjimo, 
o kąltinamųjį grandinį Magei 
išteisino, nes patikėjo, kad jis 
prieš norų buvęs priskirtas prie 
šaudytojų grupės ir per prmąją 
salvę nešovęs tiesiai, o po to 
buvo išvestas iš rikiuotės.

Nuteistieji nesuimti. Iš jų 
atimti tik pasai ir jie du kar
tus savaitėje turi registruotis 
policijoje.

r
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Geriausi sveikinimai ir linkėjimai visiems lietuviams

W1LBUR H. BREWER
KANDIDATAS

I

VALSTYBĖS ATSTOVUS
Respublikonų tikėtu" lapkričio mėti, rinkimuose

BEST WISHES

For a Pleasant Holiday

Judge
JOHN J. BUSHER

CHIEF JUSTICE — MUNICIPAL COURT

GREETINGS and BEST W1SHES
To Our Many Friends

LILA ROBESON
DIRVĄ UŽSISAKYTI

galima Ir Šiandien, nSra reikale 

laukti nei mėty, nei mhuMs 

pabalgoa!
<•

Formerly with The Metropolitan Opera

4900 EUCUD AVĖ.—Room 414 UT 1-3556
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Ubagas Silvastras
K. APAščIA

Varlynės kaimo fasonų. Užtat toks papras
tutis, be linijų ir talijos, bet neapsakomai 
patogus. Tik jau baisiai nubrizgęs ir nu
plyšęs. Per juosmenį jis virvute perjuostas, 
idant kelio dulkės nelandžiotų į pažastis ir 
kitus paslėpsnius. Kelnės plačiausios, lyg 
golfo žaidėjo. Jų galai sukimšti į autus, o 
autuose jo kojos, gi šios įspraustos į nagines 
su tikro lino apyvarom. Visa tai, kad žings
niuoti būtų lengviau ir smagiau, nes to rei
kalauja jo profesija. Prie jo kairiosios šlau
nies terba, kurion, jei tik kas duotų, be 
jokio stenėjimo susirangytų geras paršiokas 
arba penėta žųsis.

Tai taip atrodo ubagas Silvastras pilnoj 
savo uniformoj ir su vistis savo profesijos 
įrankiais. Stebėkime jį toliau.

Štai viensėdis, Aišku, reikia čia stab- 
telt. Mūsų Silvastras mandagus: sustoja tik 
priė Vartelių, bet neslbrauna vidun, kaip 
kad darytų kiti jo kolegos. Dairosi. Lūku
riuoja. Ne, nieks iš triobos neišeina. Reikia 
kaip nors pačiam apsiskelbti. Tad kyšt savo 
lazdų pro tvorų, ir tik makaluoja, tik braz
dinasi. Nuo šito triukšmelio pagaliau pa
bunda kalė su savo šunyčiais, iki šiol saldžiai 
snaudus po klėties laiptukais, kur turėjo 
ant pakulų glėbio sau guolį įsitaisius., Kad 
puls šitie žvėrys, kad ims loti, lyg atsigai- 
valojusį pakaruoklį išvydę. Ir kramtyt, ir

su stambiu lAšinių bryzu, kurį įteikia mūsų 
Silvastrui, palinkėdama, kad šisai keliautų 
toliau ir gautų daugiau.

žinia, šitokio laimikio dar negana, jei 
jau sykį išsiruošta į žmones. O Silvastro uos
lė gera. Ir jo užuosta, jogei šikšnių kaime 
vestuvės. Tad plasnoja žmogus į ten, nors ir 
nekviestas.

Ir į šikšnius nukakęs mūsų Silvastras 
mandagus. Gal ne tiek mandagus, kiek tak
tiškas. Jis ir čia pirmiausia atsistoja tik prie 
vartelių. Dairost Lūkuriuoja. Netrukus ap
spinta jį piemenys ir vaikpalaikiai, šaiposi 
iš jo. Juokus krečia, žmogus kantriai viskų 
kenčia ir laukia. Deja, iš suaugusiųjų nieks 
nesirodo. Trioboj gi, aiškiai girdėti, didžios 
linksmybės: ir muzika, ir klegesys, ir dainos. 
Pro atvirus langus kamuoliais laukan ver
čiasi visokiausių skanėstų ir gėralų kvaps
niai. ■ Apsalo Silvastro širdis. Nebeišlaikė 
žmogus. Atsargiai atidarė vartelius, liuokt 
— ir? jau prie šulinio bestovįs, čia ir vėl 
toksai ramus ramutis: tai vandenin dirstels, 
tai j svirtį paspoksos, tai su lazda piemenims 
per blauzdas brūkštels. Gerai, kad visi šunės 
tyli. Matykit, jie užimti: kažkur užu kluono 
vestuvinių kepsnių kaulus trakš — trakš 
traškina.

Ubagas Silvastras ima niršti: šitiek lai
ko perniek. Nes vis dar nieks iš triobos ne
sirodo. Jis ryžtųsi dar vienam žigsniui — 
strykt, ir jis jau aut gonkelių. Bet ir čia 
tas pats: tik piemenys ir vaikpalaikiai iš jo 
juokų prasihiaho. JJeja, vidun nieks vis dar . 
nepakviečia. ’Bėt laukan taip pat nieks ne-
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Na, pagaliau, va, ir laimikis: įsigėrę 
bernai atneša ir jam stiklinaitę degtinės. 
Tokio, dydžio, kaip" mes ten, miestuose, kle
boniškom vadindavom.

— ^iaUk,!-SllVastrai! .Mauk iki dugno! 
.— neatstodami ragijiia tie. ' . .

. Degtinėlė, žinia, .daro savo. Po minu-

Nors vienai dienelei grįžtame į gimtinę. 
Va, platus vieškelis, o iš abiejų pusių mus 
pasitinka rugiai ir kviečiai, mūsų garbei 
gražiai išsilygiavę. Jų galvutės tik linkčioja 
ir stiepiasi pamatyt ir pasveikint mus, po
nus amerikonus. Mes gi, tarę ačiū už tokį 
gražų sutikimą, ncsileidžiame į pašnekesius, 
nes turime skubėti, žygiuojame tolyn. Da
bar jau mūsų akis traukia vešli dobilų ir 
lubinų žaluma, virš kurios kabo toks pilkš
vas debesėlis. Tai ne kas kita, o tik tirštas 
žiedų, saulės ir rasos aromatas. Patyrę, jog 

> visa tai už dyka, mūsų nosys iškart ir per 
abi šnerves godžiai ima siurbti tą kvapų 
mišinį, kad sunaikintų mūsų miesčionišką 
astmą ar dūsulj. Ir visi tuojau pripažįstame, 
jog jisai kurkas prašmatnesnis už visus 
pirktinius kvepalus, kuriems tiek pinigo 
esame išleidę, patikėję gražuolės pardavėjos 
gražbylyste.

Na, ir sekasi mums. Gerai pataikėm: 
kaip tyčia šituo vieškeliu atžygiuoja Sil
vestras. Pirmiausia mes regime tokį ilgą, 
gal 7 pėdų, ir į visas šalis tabalojantį daik-. 
tą. Sakysime — Don Kichoto jietis. Ne. Tai 
tik jo lazda, iš lazdyno išpjauta, užtat tokia 
šmaikšti ir liekna. Josios galas gerokai ap
spuręs; tai piktų šunų sukandžiotas. Toji 
lazda kaip tik ir yra patsai svarbiausias 
Silvastro profesijos įrankis. Su jąja jis ap
skelbia savo atėjimą, su jąja vaikus ir šunis ■ taršyt ,jo Uždą. ; 
erzina, su jąja pagaliau jis ir ginasi; kai šitie . Dabar, kur buvus, kur nebuvus, išlindo 
priešai bando jį pulti. iš triobos ir šeimininkė. Pasirodo’, tai kilnios

Bet štai ir ubagas Silvastras. Ir va, ką sielos moters^esama. Ji~ šuoliais, metasi prie 
mes regime. Augšto ūgio. Liesokas. Nosyj šulinio, griebia vandenų pilną kibirą ir — 
ir ausyse gausiai gyvaplaukių prižėlę. Barz- pūkšt ant kalės ir jos šunyčių. Tietbesarma- 
da ir ūsai — kaip metinuko šeriai. Ko kito gini; staiga gavę tokio krapylo, katikdaini it 
Įnė,nereikįa ikaipC^vas>nięlud kir-. cypdami dumia atgal į savo vyriausiąją Įjūs- _
pykįoį„nąbu^.?L-s ^ekąwpįiepxtikėtų,.kad>,tinę. Ubagas.č^Ivastras t^usišypko .plačiau- Ulės^nūsų;Silvastro skruostai jau raudoni, 
jš’plaūkų kas‘‘nors'sau" amatą daitgalėtų■ . sjai, saky^«^|*jipai pats vienas būtų ; r'kaip^iėrmųlfš^įo ,Įtekės pirmajam - sniegui
simanyti. žmogus tad tuos savo šėritis apsl-* vašiopolio' njūšj laimėjęs. . ." , ' užkritus. IK netrukus f jis, jau jširioglina į

4 kerpa žirklėmis, kurias, prisimeiliiięš prie — A-ta-taa! -Tokiems ;taip-ir reikia! priemenę.
* kaimo siuvėjo, į savo rankas paima.dukart Bjaurybės! — pasigardžiuodamas bamba -jis gerai; nieks,čia dėl to nesirauko, nieks lau- 

------- : ‘‘ j."'"."'" ■ kan jo nevaro;jOKjei taip, Įai ko jam nepa-
■ šeimininkė gi, vikriai.apsisiikųs, grįžta žiopsot į muzikantus ir šokėjus? Jis1nežy-

...........
• i'.'.;'. '.
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Ap^ival^o- Pasiklauso. Viskas

per metus; prieš Kalėdas .ir Velykas. - sau po nosirn.-
■ švarkutis jo, kaip matome, siūtas pagal i
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VOKIETIJA
STUTTGARTO LIETUVIAI 
DALYVAVO TARPTAUTI

NĖJE TAUTINIŲ DRABUŽIŲ 
ŠVENTĖJE

į.1

Galima drųsiai tvirtinti, kad 
lietuviai, aukodami gimnazij os 
išlaikymui nebus apvilti. Prie- A 
šingai, jie atliks didelį patar- " 
navimų mūsų tautai ir mūsų 
tėvynei. M. B. J.

Gegužės :15 ir 16 dienomis 
Stūttgarte įvyko susisiekimo ir 
ūkinio paskatinimo įstaigos su
organizuota tautinių drabužių 
šventė, šioje šventėje dalyvavo 
140 įvairių tautybių, tautiniais 
drabužiais pasipuošusių grupių, 
iš viso apie 4.0'00 žmonių. Be 
dalyvių iš įvairių Vokietijos 
kraštų bei vietovių, j šventę bu
vo atvykusios grupės iš Pran
cūzijos, Šveicarijos, Belgijos, 
Olandijos, Italijos ir Austrijos. 
Taip pat dalyvavo kelios vokie
čių atbėgelių grupės iš Čekoslo
vakijos, Vengrijos, Salezijos ir 
kt .

šioje šventėje dalyvavo ir Va
sario 16 gimnazijos mok, Gri
nienės vadovaujama 15 akmenų 
grupė. Lietusiai buvo vienintė- 
liai šventėje dalyvavę tremti
niai.

Paminėtomis dienomis Stutt- 
gartas mirgėte mirgėjo nuo 
įvairiaspalvių tautinių drabužių. 
Parkuose ir salėse vyko orkes
trų, chorų ir šokėjų pasirody
mai. Gegužės 16 d. buvo bendra 
dalyvių eisena, kurių stebėjo 
aipe 100.000 žiūrovų. Lietuvių 
grupė sukėlė didelį susidomėji
mų bei pasigerėjimų. Ypatingai 
didelį'pasisekimų turėjo lietuvių 
tautiniai šokiai, kuriais buvo 
baigta šventė didžiuliame Kil- 
lesbergo parke.

Mūsų gimnazijos auklėtinių 
grupe pasirodė esu ne tik gerai 
pasiruošę tautinių šokių šokė
jai, bet ir gerai išlavinti ir gra
žiai išauklėti jaunuoliai-ės, ku
rie puikiai reprezentavo lietu
vius. O mok. Grinienė, vadovau
dama jų pasirengimui, yra įdė
jusi daug triūso ir parodžiusi 
puikų sugebėjimų.

Jūsų namuose karšta. At
kreipki dėmesį į mūsų, oro 

vėsintuvus.

Modai 
100WAC

DON'T
COOL 

SPOTS
Spol coollng in lummer H likt btlng 
holhworm in winler...compl«l» com- 
f ori coollng r«qulr«t poiilivt circulo
tion of cool, dry tlr throvghouf the 
•ntire room.

INSIST ON

VORTEX CIRCULATION
Vornodo'* •xduU*« "diftcllonai" olr 
circdatort giv« complef* drah-fr«« 
circulotion with ponttrotlon up lo 30 
f«et and "»pot coollng."
W« Invite you »o compare Vornod* 
Vorl«x Circulotion—you con oclually 

ond lh« difforonco—Callt.
c omo in for o fr«« domomtration.

OVER 6,000.000 SATISFIED USERS 
OF VORNADO COOIING AFFLIANCf J

C. & F. INTERNATIONAL 
STORES

LIETUVIŠKA KRAUTUVĖ 
6926 Superior Avė. 
Telef.: HE 1-8602

Darbo dienomis atidaryta nuo 
9:30 ryto iki 9:30 vakaro.
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gi kitaip? — pakyla ir suglaudžia savo karš
tus snapus.

miai įslenka tan kambarin, kur muzika ir 
šokiai. Lazdų ir terbų šmūkšt pasuolėm, o 
patsai susigužia kamputyje. Niekam į akis 
nelenda. Tik lūpomis vis karpo: matykit ir 
žinokit — poterius bešnabždųs. O iš tiesų 
jis tik murma sau: kada gi šitie bjaurybės 
susipras, kad ir man sočiau užkąst ir išgert 
reikėtų? Tiek kelio atmaksėjau.

Kuklumas visada apsimoka. Tas pats 
ir šįkart. Netrukus bernai atneša jam antrų 
stiklinaitę ir dar užkandžio: skilandžio stam
bų kųsnį su ragaišio kumpeliu.

— Mauk, Silvastrai! Kad kinkos nedre
bėtų. Kad su mergom pašokt galėtum. Tavo 
poteriai nepabėgs, — juokauja ir ragina jie, 
apspitę būriu.

Išmauna žmogus. Dar ačiū už gerų širdį 
pasako. Kų? Žiobtai nuo to skilandžio tau
kuoti? Ragaišio trupinių į ūsus prilindę? 
Niekis. Brūkšt — brūkšt rankove nusišluos
to. Ir vėl jis ramiai sau kiūti savo kamputy
je. Bet neilgam. Staiga žiūrim — tuščia mūs 
Silvastro vieta. Ogi va jis jau šokėjų rate, 
pasitvėręs ubagę Daratų, nežinia kaip čia 
atsiradusių. Ir trepsi, ir straksi, ir. visokius 
kitokius išraitymus daro. Ir vis pagal mu
zikų. Vis pagal taktų. Lygiai taip, kaip kiti, 
o gal ir dar geriau, žmonės ploja ir leipsta 
juokais. Didelė, neišpasakyta linksmybė ...

Ir šiose vestuvėse, kaip ir kitose, daug 
maišaties. Ypač po to, kai visi jau pakan
kamai buą gėrę ir valgę. Kai svečiai ima kilt 
nuo stalo pasišokt, paplepėt ar paveizėt, kų 
danguj beveikia žvaigždės bei planetos, ar 
patikrint, bene jau laikas palaistyt pakluo
nės dilgėles ir balandas...

Prie stalo tada atširanda laisvų vietų. 
Ir žiū, kas čia dabar: mūsų Silvastras tik . 
smukt ir jau užu stalo užsmukęs. Ten, kur. 
jaunikis{ tenai, kūr jaunoji. Pačioj garbin
giausioj kėdėj. Alkiems "rankas spaudžia/ niai pasimiręs. Sakoma, būk =ant jo kapo nė 
Sveikina. Laimingų ir vaisingų metų linki, jokio paminklo nesą,, Tačiau daug dėl to 
Šiems nesiraukant ir tuos žodžius mielai nesigraudenkime: jis paliko gana savo pa

sekėjų. Tik. jie'jau sugužėję, į miestus, Su- 
miesčionėję šiek tiek', šiandien 'jie vaikšto^H 

kumpio riekutes krauną’, dar ir krienų, po kaklaryšius pasirišę. Ir plaukus kirpykloje • 
pilnų šaukštų krečia. Aišku, viso Šito gero kerpasi. Užtat taip sunku juos atpazmt. Bet. ,
nepasigaili ir sau. O tada jauniesiems susi- tatai . juk tik dar labiau iškelia ubago. Sįl- ■ 
daužt ir pasibučiuot įsako.. Jaunieji — kaip, vastra* vardų, ir garsų.

— Muzikontai, drožkit maršų! Ar tai 
jums čia tinginiaut, bjaurybės! — iš užu
stalės drųsiai rykteli Silvastras į orkestrų, 
kuriam juk privalu žmones linksmint, o ne 
tabokų smilkint ir šitaip geras oras gadint,..

Ir buvo trankus maršas. Ir buvo lieps
ningas, toks uždelstįnis jaunųjų bučkis. O 
po to atriedėjo nauja alaus statinaitė. Ir 
prasidėjo linksmybės iš naujo, žmonės val
gė, ūžė ir šoko dar ir visų kitų dienų. Ir 
viskas — pagal Silvastro komandų ...

Tai bent vestuvių būta. O kiek šnektų 
ir atsiminimų po to!

Baigiant dar reikia pasakyti, jog uba
gas Silvastras dalyvavo ne tik šiose, bet ir 
visose kitose vestuvėse, krikštynose b'ei pa
kasynose, jei tik jos įvyko jo darbo rajone. 
Lietus, sniegas ar šlapdriba — kas kas, o 
Silvastras tikrai pribus. Ir visur pasiekdavo 
ne tik gardesnį kųsnelį, bet ir augštesnę, 
garbingesnę sėdynę. Užtat, kad mokėjo iš
naudoti tas progas, kurias jam teikė jojo 
profesija. Užtat, kad vis pataikydavo, kur 
ir kada kokį žingsnį žengti. Mokslo vyrai 
sakytų: taktika, strategija. Gal ir taip.

Ubagas Silvastras, kaip jau matėme, 
neturėjo didžių dorybių. Lygiai taip pat jis 
nepapildė ir jokių niekšybių. Dėlei to jis 
nepateko į istorijos lapus. O nors ir taip, 
jis visgi pagarsėjo ne vien-tik savo gimto
joj, bet ir visose aplinkinėse parapijose. Ir 
tų kraštų žmonės daug ką pamiršo, tik ne
pamiršo jo, ubago Silvastro, garsiausio iš 
ubagų.

Skaudu pasakyt, kad Silvestras jaųsc-

priimant,. Silvastras tuojau ir paslaugus: šia 
proga jiems pripildo stiklinaites gėrimo pa
čio geriausioj j jų lėkštes pačias gražiausias
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B. KAZIMIERAITIS

Patark kaimynui

prenumeruoti

Wm. H. BROWN REALTORS
17591 BROAIAVAY

CHIN’S RED DRAGON RESTAURANT

SERVING THE FINEST CHINESE AND AMER1CAN FOOD

1825 EAST 40TH ST.

CLEAN1NG IN TOWN

D O W N F. R CARTAGE CO

Geriausi sveikinimai draugams ir rėmėjams

numušta ųž 170 milionų svarų', 
šiemet tą suma sieks' apie 288 
mil. svarų. Butlerio finansinės 
politikos pasėkoje britų ūkis 
gerokai atkuto, mokėjimų .ba
lansas juntamai pagerėjo, auk
so ir dolerių atsargos mėnesįs 
iš mėnesio auga, pasitikėjimas 
svarų didėja. Net ir be Ameri
kos finansinės paramos britų 
ginklavimosi reikalams krašto 
mokėjimo balansas visiškai išsi
lygino. Eksporto srityje pasiek
ta žymių laimėjimų, nežiūrint 
vis didėjančios konkurencijos 
tarptautinėse rinkose. Tuo pat 
metu valstybės išlaidos sociali
nėje srityje tiktai nežymiai su
mažintos.

nansininką, kuris per palyginti 
trumpų laiką sugebėjo surasti 
gerai veikiančius vaistus prieš 
nepavydėtiną palikimą, perimtą 
iš pirmatakų.

Nūnai Butleris pateikė par
lamentui savo trečią valstybės 
sąmatą. Ji pasižymi tuo, jog jo
je ko mažiausia numatyta nau
jovių bei reformų. Iš to seka, 
kad vyriausybė - tesiekia vieno, 
būtent, laiduoti krašto ūkiui są
lygas normaliai toliau plėtotis 
ta pačia linkme, kaip ir ligšiol. 
Buvęs darbiečių iždo kancleris 
Gaitskell iškritikavo naująją 
sąmatą kaipo "bekrauję”. Bet 
vadovaujantis ūkio laikraštis 
"Economist” apibūdino Butlerio 
pateiktąją sąmatą kaipo "svei
ką ir dorą biudžetą”, šį pasisa
kymą užgiria visi anglų ekono
mistai, kiek jie nėra palinkę į 
socialistų eksperimentus ir vals
tybės dirigizmą.

Ligšiolinė Butlerio finansų 
politika neginčijamai atnešė ge
rų vaisių. Savo pirmąja sąmata 
iždo kancleris labiausia siekė iš
lyginti smarkiai pašlijusį mokė
jimų balansą, ypač parūpinti 
kraštui dolerių atsargą. Neiš
vengiamai reikėjo suveržti dir
žą ir atsisakyti kaikurių gyvy
biškai nebūtinų importų. Antrą
ja sąmata jau buvo galima daug 
suvaržymų panaikinti, be to, bu
vo sumažinti tiesioginiai ir ne
tiesioginiai mokesčai, kuriais 
buvo siekiama paskatinti plataus 
vartojimo reikmenų pramonę. 
Pereitais metais tų mokesčių

Baronas tūri talentą ir stilių. 
Ko jam tikrai reikia, tai atsisa
kyti užsispyrimo, apvalyti savo 
beletristiką nuo balasto ir žmo
nes nukelti žemėn, padaryti juos 
žmonėmis.

Modol 100WAC

We can make this special offer.I?
for a limited time only...while our installation 
crews are not rushed... aęt now.'.save all costs of this 
deluxe installation, begin to enjoy the year-round benefits 
Vornado Air Conditioning. Call us today.

i INs Indudes norma) 
v>indow installation. A 
ipecial electrlc circuit 
to your air conditioner 
(up to 20 feet), two 
years of freo service.
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APDRAUDOS 
PATARNAVIMAS

MAŠINŲ, GAISRO, 
GYVYBĖS

OVER 6,000,000 SATISFIED USERS 0F VORNADO COOLING APPLIANCES

Koncentracijos stovyklų su
naikinti gyvi žmonių šešėliai 
jaudinosi, kaip mums pasakoja 
atsiminimų autoriai, o kaip jau 
čia galėjo nesijaudinti tie, ku
rie, tiesa, turėjo imtinių, vergų 
sąlygas, bet toli gražu ne bai
sias! Ir tuomet mums pradeda 
lįsti į galvą mintys, kad čia 
kažkas netaip yra ne su veikė
jais, kurie ne visi yra sąmyšių 
laikotarpio auginti, bet su au
torium, kuris pasiklydo befilo- 
zofuodamas ir nepajėgė perduo
ti žmogaus, pasitenkindamas 
įvykių režisūra ir plepėjimu.

Dar įvyksta romane ir trečias 
nužudymas, tai tos lenkaitės, 
kuri vogdavo maistą. Jos mirtis 
taip pat nesukrečia mūsų veikė
jų, .nors kai kam ta mergina 
buvo ne tik gelbėtoja nuo mir
ties, bet ir labai arti širdies. Kad 
atsiganę, prisigėrę, prisivalgę ir 
prisimylėję du jau laisvėje bū
dami važiuoja jieškoti kaltinin
ko, tai, mums rodos, tik dėl to, 
jog autoriui buvo reikalo dar 
kiek panarplioti veiksmą ir pa
sodinti tuos savo herojus į ka
lėjimą, nubausti, leisti jiems 
pavertinti laiko vertybes. Galė
jo jis lengva širdimi ir šiaip re
patrijuoti juos.

Šičia iškeliame tik porą Alo
yzo Barono "Užgesusio sniego” 
trūkumų, kurių kitaip negalima 
pavadinti, kaip trūkumais ir gal 
pačiais pagrindiniais. Galima, 
žinoma, kalbėti apie jo tuos fi
losofinius pagrindus ir visą poe. 
tiką, nešykščiai barstomą roma
ne veikėjų lūpomis, jų sampro
tavimus ir galvojimus, bet visa 
tai būtų nemažos studijos rei
kalas.

KAS
, UŽSISAKĖ

DIRVĄ — 
TAS NESIGAILĖJO!

Dar visa eile smulkesnių pa
keitimų siekiama paškatįnti pri
vatinę iniciatyvą. Apie 135 mil. 
svarų sutaupyta vien išlaidų 
valstybės aparatui išlaikyti. Bū
dinga, kad Anglija sugeba smar
kiai pakilusias išlaidas ginkla
vimosi ' srityje padengti iš pa
prastų pajamų. 1941-52 m. bri
tai ginklaVimuisi išleido 1.112 
mil. svarų, 1954-55 metais nu
matyta išleisti 1.555 milionų 
svarų.

12702 Shaw Avenue
• - ■ • " • ■

Vornado Vortti Circulatlon 
x>|. _ Vornodo’s axduiivę "com*

' pi*1®!/ directlonol** air cir» 
culolors give completo 
drah-frea circulalion with 

.penetration up to 30', and 
oliminate "»pot cooling."

—Fillered Freih Air and
x fjthoujf 

r'* E*®ry Vornadoh tquipped 
wilh f>llered freih oir intake 
and itale a>r exhauit.

,**«*£. Complole Aufomafic Pusk' Butlon Conlroli
No dioli lo lurn, no lids to 
lilt. no khobs to puih or 

^■9 pull! <

GREET1NGS and BEST WISI1ES 
For a Pleasant Holiday'

Jeigu Churchillio vyriausybė 
ne visose srityse gali pasigirti 
laimėjimais, tai krašto finansai 
konservatorių valdymo metu ne
abejojamai buvo gerokai, ap
tvarkyti. Didelis nuopelnas ten
ka iždo kancleriui Butleriųi, ku
rio popularumas didėja tiek kon
servatorių eilėse, tiek visame 
krašte. Net kalbama, kad But- 
Mfe gvclįs) paveržti premjero 
"sostą” iš Edeno, kuris savaime 
laikomas Churchillio įpėdiniu.

UPTOWN PRESCR1PTION DRUG 
STORES

preScriptions our speuialty 
10543 Camegie Avė. RA
10431 St. Clair Avė. M U
18599 Lake Shore Blvd. IV

C. & F, INTERNATIONAL STORES
LIETUVIŠKA KRAUTUVĄ •

0926 Superior Avė. Telef. HE 1-8602 . ,
Atidaryta: darbo dienomis' nuo 9:30 iki 9:30 vak..

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

Perkant ar pratęsiant bent ko
kių apdraudų Jūs visad pasitei- 
raukit

Ą

PAULINA MOZURAITIS 
13706 Benwood Avė. 
' ’ Tel. LO 1-7795

FARM BUREAU 
INSURANCE COS.

• Farm Bureau Mutual Insurance Co.
• Farm Bureau Mutual Fire Insurance Co 
■• Fnrm'fturtAu Ule Insurance Co.
HOME OFFICE: COLUMBUS, OHIO

Skaitytojai, .be abejojimo, at
mena, kad tuojau po paskutinio 
karo Didžįosios fBritanijos vals
tybės finąnsų būklė buvo pasi
dariusi nepaprastai sunki, kone 
katastrofiška. Pirmoje eilėje 
kaltas buvo karas su visais jo 
padariniais, ypač nepakeliama 
pinigine našta, antra vertus, 
kraštas neteko žymios dalies 
užsienyje turėtų vertybių, ku
rių įplaukęs padėdavo išlyginti 
kroninį pasyvinį užsienių pre
kybos balansą, pagaliau, karo 
metu nustota'svarbių rinkų už
sienyje, .kur išdygo nauja pra
monė. Bet prisidėjo ir po karo 
buvusi - darbiečių vyriausybė su 
savo pasinešimais suvalstybin
ti visą eilę ūkio šakų, be to, per
dėtais, iki kraštutinumo einan
čiais užsimojimais socialinio 
draudimo srityje, kainojusiais 
didžiules pinigų sumas..

Kai 1951 metais valdžios vai
rą paėmė konservatoriai, valsty
bė stovėjo, įcaip įprasta sakyti, 
ties bedugnės kraštu. Ypač grės
minga spraga buvo krašto mo
kėjimų balanse. Neturėdama nei 
aukso, nei .svętimos valiutos, 
ypač dolerių, atsargų, Britanija 
protarpiais nebežinojo, iš ko ap
mokėti gyvybiniai reikalingą 
importą. Darbiečių suvalstybi- 
nimo planai pakirto privatinę 
iniciatyvą, ūkyje reiškėsi mor- 
dėjimas.

Reikia pripažinti, kad finansų 
ministerio Butlerio asmenyje 
Churchillis parinko pirmaeilį 
administratorių ir apdairų fi-

begaliniu filosofavi
mu. Nė," sakau, tai jau tokios 
prigimties žmogus. Taigi, va, ir 
gyvenime turime tokių: kol nie
ko — žmonės, kaip žmonės, o 
kai užeina nervinis spaudimas, 
tada jau gatava, pebenulaikysi 
jų. Ir Vosylius toks gudrus fi
losofas ir, pasakytume, poetas, 
kad jis be šitų nepraktiškų da
lykų žingsnio negali pažengti. 
Filoso'fiškumas ir poetiškumas 
jame reiškiasi tokiu pat stipru
mu, kaip ir pačiame knygos au
toriuje. Kaip kalba ir galvoja 
žmonės, pirmoje eilėje Vosylius, 
baigęs gimnaziją vyras, štai pa
vyzdėlis:

"šerdis nuvertė medį”, pagal
voja Vosylius, maždaug . taip, 
kaip žmogų. Nukapoji šakas. O 
žydėjo kada nors. Bitės medų 
rinko. Sudegins dabar motina, 
.„,,....1 dūmais ir baigta. Kaip 

Pravaikščios 
ir jis pats po tuos laukus savo 
dienas. Vieną pavasarį sukapos 
obelį, kitą vyšnią. Rudenį paso
dins kitus. Paskui vėl kiti nu
kirs. Ir vien todėl, kad viskas su 
pabaiga, ar beverta kovoti? Pa
likti paskui save vėžę, kurią die
nos užars. Pastoviu arklu. Ne
sikeičiančiu ir nedylančiu. O jei 
vėžės ir liks, vistiek nieko. Ne
svarbu, kas po tavęs. Kaip tai 
obeliai. Nebėra, ir nesvarbu, kas 
po tavęs žydės, žydėjo medžių 
ir žmonių milijonas. Ir griuvo 
taip pat. Kapojo metai juos ir 
kirviai”. (50 psl.). Tąi viena 
maža ištraukėlė, ir šitokių jų 
būtų galima prirašyti šimtus. 
Taigi aš iš pradžių ir maniau, 
kad tame Lygumų kaime yra 
tik du gudrūs poetai: romano 
herojus Vosylius ir jį sukūręs 
rašytojas. Vėliau paaiškėjo, kad 
klydau. Kai tik Vosylius pasi
traukia kiek iš romano scenos, 
šitokiais filosofiškais poetais 
išvirsta visi, ir šitaip varo visi, 
vis norėdami dar gudriau pasi
sakyti, lyg lenktyniaudami. Net 
senas tėvas, net sena motina, 
kuri kalba apie "paprastas teo
rijas"! (Į galą vienas herojus 
net pasiteisina, kodėl jis neple- 
pėjo; girdi, Vosylius visus laikė 
suėmęs į nagą, vadinas, vienas 
stengėsi plepėti, o kitiems ne
leido išlieti filosofinio vandens.

Kai šitap vyksta, žnotna, sun
ku bekalbėti apie Barono žmo
nes, kaip individus, nes jie yra 
poetiškai filosofiška jnasė, gra- 
mafono plokštelės. Jie yra nepa
grįsti, nežemiški, vienas nuo ki
to besiskirią ne savu galvojimu 
ir kalbom, bet vien tik tais veik
smais, kuriuos autorius paveda 
jiems atlikti (o jei atliktų kiti, 
tai jokio skirtumo nebūtų). Va
dinas, jo žmonės neturi veiks
mus skatinančio motyvo vien dėl 
to plepėjimo. Norint iš jų pa
daryti žmones, reikia nukelti že
mėn, į tuos tikruosius Lygumus, 
ir leisti jiems kalbėti prastų 
žmonių, bet ne poetų ir filosofų 
kalba. Pradžioj, rodos, dalis vei
kėjų ir buvo tokie cemcės lem- 
eės, tik rašytojo iš šalies papoe- 
tinąmi, o paskui jau ir visi 
o-ho-ho kuo išvirto!

Buvau linkęs teisinti Baroną 
' dėl jo žmonių veiksmų po pir

mojo rimtesnio romane parody
to įvykio.- Vosylius man buvo 
pakišęs tokią mintį. Jis net du 
kartus buvo Vokietijoje. • Pirmą 
kartą išvežtas, jis užstojo kitą 
tokį pat imtinį, pritrenkė lent
pjūvės savininką ir parbėgo na
mo. Tas pritrenkimas man buvo 
pakišęs mintį: štai naujoji, karų 
ir okupacijų augintoji karta! 
Baronas žinomas savo veikėjų 
nužudymais, jis mėgėjas leng
vai žudyti (šį kartą pritrenkta
sis atsigavo ir paskui- vos ne
tapo Vosyliaus uošviu), net be 
jokio reikalo, kaip ir šį kartą. 
Tik šį kartą romane įdomu kas 
kita: kaip’jaučiasi, šitokį veiks
mą atlikęs žmogus?

mėgavosi šituo, ple-j Kai Dostojevskis leidžią savo

Bet kur yra saulė, ten yra ir 
šešėlių.. Jeigu bendras vaizdas 
teikia pagrindo optimizmui, tai, 
iš kitos pusės, pastebima neri
mą keliančių negerovių. Kaip 
Butleris parlamente pareiškė, 
britų pramonės našumas esąs 
žemas, neišlaikąs konkurencijos 
su kitais kraštais. Dirbančiųjų 
produktingumas per paskuti
niuosius dvejus metus, palygin
ti su darbiečių valdymo era, 
esąs tiktai menkai pakilęs. An
tra vertus, investicijos privati
nėje pramonėje esančios nepa
kankamos. Tiesa, pereitais me
tais investicijų suma pasiekė 
3.212.milionų svarų (1952 m. — 
2.060 mil.), bet į tą sumą įeina’ 
ir kapitalas, įdėtas į namų sta
tybą. .Investicijoms paskatinti 
naujoji sąmata leidžia speciali
oms "investment allovvance”, 
būtent, atitraukti nuo pelno 
20' i mašinoms atnaujinti ir 
10' i pramonės pastatams. Tos 
priemonės suteiks privatinei 
pramonei apie 80 mil. švarų 
naujų palengvinimų. Lygiu bū
du sumažinti palaikų mokesčiai, 
kurie ligšiol Anglijoje buvo ne
apsakomai augšti ir dideliems 
palikimams buvo lygūs papras, 
tai konfiskacijai. Iš kitos pusės 

-situnąžijifi jiasilinksųijųimų jixo; 
kesčiai, kuriais pasinaudos te
atrai ir sporto klubai.

veikėjui atlikti nusikaltimą, tai 
paskui jis už tai savo tą veikė
ją atsakančiai jau atkankina be 
enkavedisto pagalbos (štai kad 
ir Raskolnikovas, kurį skaityda
mas aš jau pradedu niršti ant 
Dostojevskio, kad jis jau per
daug kankina savo žmones).

Barono romane tas nužudy
mas ir nustebino mane — Vo
sylius ko mažiausiai jaudinasi 
(kai kas dėl suvažinėto šuns 
daugiau kankinasi). Pritrenkė, 
paspruko, ir baigta.

Jei, žinoma, Baronas rašytų 
taip, kaip kai kurie amerikiečių 
rašytojai, lyg filmoje, rodyda
mi tik žmonių veiksmus ir duo
dami jų pasikalbėjimus, tai bū
tų kitas reikalas. Bet Baronas 
naudojasi ne tik dialogu žmo
gaus vidui atskleisti, jis leidžia 
jiems ir galvojimu išreikšti sa
ve. Taigi Vosylius ne kalba, nei 
galvoja apie tą nužudymą, nei 
jokiais veiksmais neparodo, kad 
jį jaudintų tai (jis, atrodo, ra
miai miega, o dieną nesidairo, 
ar neišlįs iš kur vokiečiai su
imti pabėgusio žudiko, nors mes 
šitokių judesių lauktume iš nor
malaus žmogaus, juo labiau iš 
inteligento). Tai ir pakišo man 
mintį, kad Baronas bando pa
vaizduoti karų ir. okupacijų vi
siškai atbukintą jaunąją kartą- 
Tik vėliau paaiški ir daugiau to
kių baroniškų nužudymų, ir 
skaitytojas pradeda galvoti, kad 
čia kažkas negerai. Kai darbe 
Vosylius bando padegti sandėlį 
ir už tai sušaudoma keliolika vy
rų, mes nebesistebime Vosylium, 
nes jį jau pažįstame iš anksty
vesnio veiksmo, bet mums jau 
nuostabą kelia tai, kad dėl to 
niekas nesijaudina. Tiesiog mus 
pradeda jaudinti tas faktas, kad 
rašytojas, niekam neleidžia jau
dintis. Tai baisu.

straipsnį 
pašaipią 

pasirodo, 
ir nauja- 
Užgesęs 

sniegas (išleido "Tėviškės žibu
riai” Kanadoje), išėjo tuo' pa
čiu jau jo prasimintu vieškeliu, 
kuris vadinasi pigaus plepėjimo 
vieškeliu.

Kaip Alantas, kaip Gliaudą, 
kaip Kesiūnas, kaip Alė Rūta, 
kaip kai kurių novelių švaistas, 
kaip dar Vokietijoje Bavarskaš, 
taip ir Baronas pasiėmė dar nė 
kiek neatvėsusią'temą — žhio- 
gų, naujųjų sąlygų — karo ir 
bolševikų artėjančios grėsmės 
•— ištemptą iš savo krašto ir 
vargstantį ar nuotykiaujantj 
Vokietijoje. Sakau: žmogų, nes 
tie jo veikėjai nėra lietuviai — 
tai Vilniaus krašto žmonės, lai
kantieji save lenkais (tik vienas 
vis kalba, kad jis lietuvis, vis 
žada jungtis prie lietuvių, bet 
šitam žadėjimui įvykdyti nebe
lieka laiko). Matome tuos jo 
žmones dar namuose, ir vokiečiai 
visus juos išgabena į Didįjį 
Reichą ir įjungia į karo mašiną. 
Ateina karo pabaiga', bet jie, 
kiek luktelėję, fiziškai jau lais
vėj sunyk'ę (Kaminskas) ar nu
sipelnę kriminalisto vardą (Vo
sylius su Gražinos broliu), grįž
ta namo, pasiimdami kartu du 
likusius atliekamus žmones (ar. 
ba greičiau prisidėdami prie tų 
atliekamųjų). Namie dėl meile 
stiprinamo keršto gimsta išda
vikas (jis išdavikas buvo jau ir 
svetur, tas Kaminskas). ‘

Kai skaitai šį Barono roma
ną, jauti, kad skaitai kažkokį 
Hamsuno, Kelermano, Nelės Ma- 
zalaitės ir Krumino prozos mi
šinį. įspūdį, įspūdį, žūtbūt suda
ryti liūdesio įspūdį, kuris iš
reikštų laikotarpį. Tam jis ka
poja ir sakinį -(patys didieji im
presionistai nekapojo jo, tik lie
tuviai leido sau tą prabangą ir 
vienas po kito dabar kultivuoja) 
ir iš menko nieko prikuria dau
gybę filosofinių šiaudų. Tie jo 
šiaudai iš tiesų be grūdų, nes 
tos kas puslapis lengvai mėto
mos naujos ir naujos filosofijos 
niekas negali , sugromuluoti ir 
nėra . net prasmes gromuluoti,1 
nes jo žmonės neįveikia ir nega- ’ 
Ii įveikti, tos filosofijos pagrįs
ti faktais. Jie tik plepa, kur ne
reikią, o nutyla, kur reikėtų kal
bėti, jaudintis.

Yra paklaikusių žmonių,- ku
rie mėgsta šitaip daug plepėti, 
kaip Barono veikėjai. Reti tai 
žmonės, • bet tokių yra. štai 
Gliajudęs "Orą pro nobis” yra 
toks depresijos apimtas' '■plepu
tis,-bet ten -jis tik vienas toks. 
Barono visi plepiai. Kai jau ku
ris praveria burną, tai nelieuž- 
sičiaųpia, kol neiškalbės bent 
puslapio. Skaitydamas romaną, 
iš pradžių galvojau, kad šitoks 
vienas tik Vosylius..Pradžioj jis 
tilt vienas

Jums sunku pakelti vasaros karščius. Ateikit į mūsų 
krautuvę ir Jums padėsim!

'BUYjNOW for
---------------L,_______*.--------------, -TV _ -

Į e j ■=? Installation,

. Aloyzas Baronas yra ne tik-pėjimu ir 
darbštūs mūsų emigrantiškosios 
literatūros atstovas, bet jo be
letristinės knygos tūlo skaityto
jų sluogsnio esančios mėgiamos 
už tas visas gudrybes, kurių jo 
knygose tiek daug pripilta, kiek 
reta kur kitur. Ir mūsų knygų 
apžvalgininkai, • šiaip jau nega
lintieji vien šiam darbui atsi
dėti ir j recenzuojamuosius da
lykus padoriau įsigilinti, taigi 
dažnai prikalbantieji grubių ne
sąmonių arba bent neįtikėtinų 
ir niekuo neparemtų dalykų 
(pvz., Literatūros Lankų kriti
kas Škėmą, be kita ko, palygino 
su Hemingvajum! Dar aš ir iki 
šiol nesuprantu ir nepajėgiu iš
siaiškinti, kuo jie panašūs'; ne
bent tuo, kad abu gyvena Ame
rikoje ir abu rašo!), apie Aloyzo 
Barono beletristiką išimtinais 
atvejais yra .pasakę labai daug jįjėks 
tiesos ir kaip tik jo kūrybinio' Dovydo psalmėse1 
prozos darbo pagrindus liečian-' 
čios tiesos (kad ir tie patys Lit.
Lankai, nors kritikos 
įvilkę.- į gana aštrią, 
formą). Tik Baronas, 
kietas riešutas, nes jo 
sis darbas, romanas
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Mtišaioa Amerikos lietuvi* kartos 
reikijas - visuomeniniakas. Savo 
laiku redagavo TĖVYN® ir DIR
VĄ, tiip a*t raii Įsikrautuose, 
organizavo draugijas. Chieagoj 
daug darbavosi prie Vanagaičio 
Mdrgnčio žurnalo ir skaitė pa
skaitas per radiją apie Lietuvą. 
Dabar, itfjfs j "pensiją**, gyvena 
Chtcagoj ir karts nuo karto, nors 
sulaulįts viri 80 dar vis rašo 
mūsą laikraičiams. RED.

Ahtahas Vahagaitis gimė Lie
tuvoj 1890 m., mirė Amerikoj 
1949 to. keliaudamas per Missi- 
sšippi valstybę. Jo gyvenimą ir 
veikimą plačiai atpasakoja mie
lojo J.-- Bačiūho išleista knyga 

muzi- 
Joku-

k« ■

kurią rengti jam padėdavo Kve- 
deras ir Viktoras. Būdavo j ra
dijo studiją susirenka skaitlin
ga publika tų programų pasi
klausyti ir pasižiūrėti gražaus 
choro, kurį gražino būrys gra
žiai pasirėdžiusių, vainikuotų 
jaunų moterų. Tai buvo savano
rės dainininkės, daugumoj jau 
išeivijoj augusios. Tas progra
mas dar ir dabar prisiminti ma
lonu.

A. Aušriūnas, Chicago
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JŲ DAINOS-DAINELĖS
Vanagaičio vadovautų ”Dzim- 

dzi-Drimdzi” artistų pirmutinę 
dainelę teko išgirsti Worceste- 
ryj, 1924 til. Tai buvo dainelė 
"Litai”.

lietu- 
buvo

"‘Vanagaitis*’, apibudina 
kos žinovai Žilevičius ir 
bėhas.

Vanagaitis buvo tikras 
vis, tautinių pažiūrų. Jis
kompozitorius, dainininkas, ak
torius, humoristas, komikas. 
Bendrai, jis buvo scenos artis
tas, labai gerai pažinojęs visuš 
scėhos reikalavimus. O patį gy
venimą jis įsivaizdavo kaipo 
milžinišką karikatūrą, kurią sce
noj analizuojant, visuomet su
gebėjo tinkamai paliesti toje 
karikatūroje žmonių silpnybes 
ir iššaukti tų pačių žmonių 
linksmą juoką. Todėl žmonės vi
sur Vanagaitį pamilo, kaip gabų 
ir mandagų juokdarį.

Kur tik buvo rengiami lietu
viški vakarai, lietuviai skaitlin
gai rinkosi, kad pamatytų links
mąjį įVanagaitį ir išgirstų jo 
juokus. Todėl Olis teišihgal sa
kė, kad išeivijos lietuviu gyve- 
njman Vanagaitis įnešė naują 
epochą. Nors ta epocha nebuvo 
lietuvių aiškiai suprasta, tačiau 
laikui bėgant viskas Vystėsi ge- 
rojon pusėn. Ir Vanagaitis višur 
išgarsėjo savo "juokaliogija“; 
kpip jis pats tą savo veiklą va- 
dįno. Tiesa, Vanagaitis toje sri
tyje veikė ne pąts vienas, tu
rėjo dar kitus tris gabius scenos 
Artistus, tačiau Vanagaitis buvo 
jų vadas.

i VANAGAITIS AMERIKOJ '-

7 Amerikon Vanagaitis atvyko 
1914 m.,- o eu. juo i atvyko dar 
įeiti du artistai. — Olšauskas ir 
Dineika. Paskui prie jų pripl
ojo dar Dikinis, tad sūsidarė 
ghipė, kuri pasivadino čia ne
priprastu vardu — "Dzimdzi- 
Drimdzi". Savo veikimą pradėjo 
nuo Brooklyno, Bostoho, Wor- 
cesterio, New Britaino, link Chi‘ 
cagoa,!kur apsitvarkę tie artis
tai su savo vadovėliais vėliaus 
iš Chjpagos dar lankydami ir 
kitas žymesnes lietuvių koloni
jas.
. Iš tokių maršrutų sunku buvo 
artistams pragyventi ir visas 
išlaidas pabengti. O kelionės su 
visais pabūklais vargą didino, 
gyvenimas sunkėjo. Tose kelio
nėse Vanagaitis persišaldė, pa
gadino balsą ir daugiau dainuo
ti negalėjo. Jo bendradarbiai ar
tistai vienas po kito pasitraukę 
nuėjo kitur pelnyti sau pragy
venimą. Tokiu būdu Dzimdzi- 
Drimdzi artistų grupė iširo. Va
nagaitis liko vienas.
t Dabar Vanagaitis ėmėsi savo 
pramonės: jūBteigė kasdieninę 
radijo lietuvišką valandėlę ir 
ėmė leisti žurnalą "Margutis”. 
Nuo to ir visi Vanagaičio pa
rengimai jau buvo žinomi tik 
"Margučio" vardu.
! Vasario 16 dienos vakare Va
nagaitis kasmet duodavo per 
radiją labai gražią programą,

Jau nusileido angelas sargas, 
Dabar neimsim duonos aht 

bargo,
Nes visur nušvito tūkstančiai 

litų.
Laisvės Alėjūj, prie valstybės 

banko, 
Litai prašvito, o markės 

nublanko —
Litą-lita lita-ta!!!
Tai dainelė, kurią čia beveik 

niekas nesuprato ir neįvertino. 
O vienok iš jos darėsi aišku, 
koks Lietuvos žmonių džiaugs
mas buvo sulaukus savo 
valstybės pinigų, kada žmo
nės buvo tiek privargę, kad 
rubliais ir vokiškomis markė
mis net duonos nusipirkti nega
lėjo, turėjo ją imti ”ant bargo”.

O tas Lietuvos litas, nors tai 
buvo mažas pinigėlis, ir New 
Yorko biržoj buvo neregistruo
tas, tačiau jis buvo tvirtas ir 
visur pageidaujamas. Kartą iš 
kelionės vienas rašė Vienybei, 
kad Berlyne geležinkelio stotyje 
keleiviai buvo klausinėjami, ar 
kas neturi lietuviškų litų iškeis
ti vokiškomis markėmis, nes 
Vokietijoj tada buvo griežtai 
draudžiama apyvartoj naudoti 
svetimų valstybių pinigus. Kitą 
sykį Tėvynėj rašė V. K. Rač- 
kaskas, kad jis, keliaudamas į 
Lietuvą, kur. ten pakuršėj pa
tarnautojui latviui davė latviš
ką latą. Tas nenorėjo imti ir 
prašė duoti jam 'leisiu litą.

■Bet tai nebuvo visos tokios 
Vanagaičio ir Dzimdzi-Drimdzi 
artistų dainelės ir dainos, ku
rias Žilevičius vadina "dainuš
komis!’. Vienos jų klausytojus 
graudino, kitos juokino. Buvo 
ir tokių, kurias klausytojai tin
kamai nesuprato.

Kai dabar pasireiškia tiek su
sirūpinimo dėl mūsų jaunosios 
kartos nutautėjimo, visai natūra
lu, jog kyla klausimas: kurios 
vertybės labiausiai puoselėtinos, 
kad padėtų tautiškumą išlaiky
ti. Jų priskaitoma gana daug. 
Pirmoje vietoje nurodoma Lie
tuvos istorija, Lietuvos geogra
fija ir lietuviškųjų kultūrinių 
vertybių, ypač mūsų meno tur
tų, pažinimas.

Daug apie tai buvo rašyta 
spaudoj, kalbėta susirinkimuose 
ir, kiek sąlygos leidžia, stengia
masi įgyvendinti konkre č i a i s 
darbais. Tačiau šiandien norė
čiau iškelti dar vieną, atrodo, 
nepakankamai įvertintą tautinio 
auklėjimo veiksnį.

Vaikas, patekęs j kitataučių 
aplinką, ypač dar lankydamas 
svetimą mokyklą, labai greit nu
tausta. Jis ne tik greit pradeda 
kalbėti ir galvoti svetima kalba, 
bet greit susižavi svetimu kraš
tu, jo istorija, dainomis, žaidi
mais, muzika, papročiais.

Išeivijoje nėra tos užuovėjos, 
srovenančios lietuviškos šilumos, 
kokia buvo juntama savajam 
krašte. Todėl tėvų 
lietuvybės ugdymui 
aktualus, ir ialima 
Lietuvon grįš tiek
atžalų, kiek bus susipratusių 
tėvų. Svarbu mūsų jaunuosius 
ne prievarta, bet natūraliu būdu 
atitraukti nuo esamos aplinkos 
ir parodyti jiems Lietuvos da- 
lelę-kas mūsų lietuviškai šir
džiai miela ir sava.

budėjimas 
yra labai 

teigti, kad 
lietuviškų

GRAUDINIMAS IR 
PAJUOKIMAS

Skaitlingoj publikoj daugel 
kas šluostėsi ašaras, kada Va
nagaitis dainavo ilgesio dainą:

Svetima pądangė nerami, ne, 
Aš tėvynę brangią vis regiu 

sapne!
Leiskit mane į tėvynę, leiskit 

pas savus,
Ten pradžiugs krūtinė, 

atgaivins jausmus.
Bet tie patys klausytojai ki

taip jautėsi, kada tas pats Va
nagaitis kitoj- ■ vietoj, ta pačia 
gaida, tik kitais žodžiais daina
vo komišką dainęję:

Leiskit mane iš tėvynės, į 
Braziliją,

Noriu ten keliauti su Cecilija. 
Ten uodai mūs kraują gers, 
Prakaitas varvės, o linksmos 

dainelės

Šio tautinio auklėjimo veiks
nio reikšmę gerai suprato muz. 
A. Nakas, prieš ketverius metus 
įsteigdamas piano studiją. Muz. 
A. Nakui buvo aišku, kad vai
kas, lankydamas šią studiją, 
prieš eidamas pamokon turės 
pasiruošti. Besiruošdamas jis 
valandą ar daugiau išsėdės prie 
pianino ir savaime atitruks nuo 
tos nepageidaujamos aplinku
mos. Gi pralaužęs pirmuosius 
ledus vaikas prie pianino sėdės 
gal valandomis.

Kodėl muzikos mok y m a s i s 
vaikui yra svarbus ir būtinas, 
mums, europiečiams, nevertėtų 
aiškinti. Tačiau norėčiau pri
minti mažą ištrauką iš Stokovvs- 
kio. Jis sako: ”Aš taip gyvai 
prisimenu, kada būdamas aš- 
tuonerių metų, kasdien ištisas 
valandas skambinau Bacho, Be
thoveno, Mozarto, Schu berto, 
Brahmso, Chopino, Debbusy mu
ziką. Manęs niekas nevertė, tai 
dariau savo noru, šis kasdienis 
bendravimas bu muzika davė 
man viziją idealaus grožio pasau
lio, kuris palaipsniui tapo man 
familiarus. Jis davė man kažka

neišmatuojama brangaus, 
visada liks mano vidaus pasau
lio dalimi. Aš per šį bendravi
mą su muzika supratau spalvas, 
skulptūrą, architektūrą ir poe
ziją. Mano paties patyrimas man 
parodė, kad muzika vaiko gy
venime turi labai didelę įtaką, 
kadangi kiekvienas vaikas yra 
jautrus ritmui ir melodijai."

Manau, kad su tuo sutiks visi 
tėvai. Tačiau nemalonu pasaky
ti, kad daugeliui tėvų visai ne
svarbu, kokią muzikos mokyklą 
jų vaikai lanko. Tiesa, vaikas 
kiekvienoj mokykloj išmoks pas
kambinti Chopino nokturną ar 
Liszto rapsodiją, tačiau nekiek- 
vienoj mokykloj išgins Čiurlionį, 
nevisur jis sužinos apie ištisą 
eilę jaunų talentingų lietuvių 
kompozitorių. Gi tik lietuvių 
kompozitorių kūriniuose vaikas 
išgirs berželio šlamesį, įžvelgs 
lietuviško dangaus mėlynės gel
mes ar nepažabojamo vėjo šėli
mą Lietuvos laukų platumoj. 
Čia vaikas išgirs motulės, sėdin
čios prie ratelio, raudą ir vytu
rėlio čiulbesį ankstų rytą. .

Muz. A. Nakas savo švelniu 
jautrumu sugeba surasti kelią 
kiekvieno savo mokinio sielon ir 
įskelti joje tautos meilės kibirk
štėlę, kuri per metų eilę išauga 
į 'tėvynės meilės ugnį. Todėl nė 
kiek neperdėsiu, jei šią piano 
studiją pavadinsiu lituanistinės 
mokyklos šaka, kur vaikas be
tarpiškai susiduria su lietuviš
kos kultūros, . meno, muzikos 
vertybėmis.

Noriu pažymėti ir tai, kad 
mokslo metų bėgyje, mums lie
tuviams brangiu švenčių metu, 
studijoje buvo“ surengti uždari 
mokinių minėjimai ’su atatin
kama programa' ir vaišėmis. Iš 
šių minėjimų mokiniai skirstėsi 
į namus pasipuošę trispalve ir — . 7 *

kas

* SPAUDA *
Turime jau', du Lietuvių En

ciklopedijos išleistus tomus. 
Juos miela pavartyti, bet pats 
laikas apie juos ir pakalbėti, 
kad vėlesnieji tomai nebekarto
tų tų klaidų! kurios daromos 
pirmuose tomuose.
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Greit nesigirdės

Vanagaitis
. kNYGA

jio kiųnąma Dirvoje. Siųskite $2.00 ir labai , daug pa- 
tiršitė Apie Amerikos lietuvių gyvenimą.

IiiižŽMMihiiMn
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< brilVA: 1272 E. 71 St. 
, ■ Clėveland 3, Ohto

Tai buvo pajuokimas tų. Lie
tuvos piliečių, kurie namie ne
rimo ir jieškojo būdų gauti lei
dimą kelionei į Ameriką. O 
Amerikon tada imigracija stip
riai varžė. Tik Brazilijos vartai 
buvo kiek praviresni. Tai ten 
nemažai su savo Cecilijomis ir 
nukeliavo.

Kartą Clevelande, išjuokiant 
išeivijos lietuvių žargoną (su
gadintą kalbą). Vanagaitis su 
Olšausku padainavo komišką 
dainelę (žargoniškai) "Poniu
kas”. .

Aš savo fofduką užkrenkinati;
Ir geso in tenkę prifilinau — 

ir tada važiavo ir važiavo het 
kak "palycmonas į langą pabarš
kino ir net pas džiodžių nutarš- 
kino, tas jam faifią uždėjo ir 
magaryčioms in džėlę padėjo”. .

Tos dairios klausydami daly
viai juokėsi šonus susilmdaini, 
o nesuprato, kad jie juokiasi pa
tys iš savęs, iš savo šnektos. , 
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"TREMTIS” APIE ENCIKLO
PEDIJĄ RAŠO:

P a v a r d ė s i r 
slapyvardžiai

- Kiekvienos enciklopedi j o s 
sudarytojams įvairių sričių 
kultūrininkų, visuomenininkų 
ir mokslininkų charakteristi
kos pati jautriausia darbo da
lis. Vieno ar kito asmens ne- 
paminėjimas, jo aplenkimas, 
pagrečiui pateikiant žinių, 
kad rir apie tos pačios srities 
darbuotojus, tačiau, savo įna
šu silpnesnius, pačiam enci
klopediniam darbui meta pa
viršutiniškumo šešėlį.

Lietuvių Enciklopedijos pir
majame tome šitoje srityje 
juntama nelygumo.

Su eile lietuvių laikra.štinin- 
kti, kurių pavardės prasideda 
raide A, suvedama į pažines. 
Tačiau, atsižvelgiant į 
muosiuosius, taip pat 
pasigendama.

Pakaks čia paminėti
ną (Ališauskį) 131 puslapyje. 
Skaitytojas informuoja m a s. 
kad Pr. Alšėnas nuo 1929 me
tų dirba žurnalisto 
tik lietuvių, 
spaudoje...

žvalgomasi 
' ninku, kurių

deda raide A: 
Simo Aleksyno, 
Br. Aušrotos.

mini-
eilės

Aižė-

bet
darbą ne 
ir anglų

laikrašti-
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kitų 
pavardės prasi- 

Ancevičiaus, 
Ašmensko,

didžiu džiaugsmu širdy jog jie 
yra lietuviai.

Kiek per šiuos ketverius me
tus muz. A. Nako studija nuvei
kė jau ateinantį sekmadienį ga
lės išgirsti ne tik mokinių tė
vai, bet ir tas tėvas bei motina, 
kuriems rūpi išlaikyti lietuviš
ko jaunimo gretas.

Mes duodam ir iškeičiam Eagle Stamps
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šiaurės Korėjos karys Noh Kum Joh (kairėj), savo laiku atskrai
dinęs Rusu sprausminį lėktuvą ir gavęs $100,000, dabar atvyko 

j JAV. Sveikinamas Pietinės Korėjos ambasados patarėjo.

f

Jų neaptiksi Lietuvių En
ciklopedijos puslapiuose.

Ir nenoromis kyla klausi
mas, kuriuo kriterijumi vado
vaudamiesi Lietuvių Enciklo
pedijos redaktoriai darė laik- 
kraštininkų atranką.

S 1 a p y v a r d ž i a i taip 
pat gali būti slenksčiu, jei jie 
nenuosaikiai minimi. Lietuvių 
Enciklopedijoje tik retais at
vejais minimi. Sutinkamas J. 
Pronskaus slapyvardis Aklas- 
matė, nurodant, kad plačiau 
bus kalba pasiekus raidę I’. 
Tuo tarpu Aukštaitė, Marija 
(Radkeriičiūtė-Navikavlčienė) i 
supažindinama vadovaujantis 
jos slapyvardžiu, nelaukiant, 
kol bus prieita prie pavardės, 
kaip kad pasielgta su J. 
Propskum; arba su Aišbe.

slapyvardį ir nurodant, kad 
plačiau bus kalbama pasiekus 
raidę B. Tačiau enciklopedijos 
redaktoriai nerado vietos ir' 
porai eilučių, kai kiti slapy- 
vardininkai daro išimtį ir jų 
aprašymai pateikti vadovau
jantis slapyvardžiu.'

Painiava
— Aš noriu su tamsta, jau

nuoli, būti visai atviras. Mano 
atsakymas, ar galite vesti ma
no dukterį, priklauso tik nuo 
jjisų finansinės padėties.

— Nuostabu! O ji kaip tik 
priklauso nuo jūsų atsakymo.

Antanėliu žmonių buvo va-! 
dinamas Vinco Kudirkos bi
čiulis, vienas žymiųjų ”Var-i 
po” gadynės knygnešių. Re
tas naumiestietis žinojo, kadi 
Antanėlis nėra jokia pavardėj 
kad po juo slypi knygnešys 
Baltrušaitis. Būtų buvę tiks
linga šitam knygnešiui, trem
tyje mirusiam, skirti vietos 

. Lietuvių Enciklopedijoje, pir
mame tome bent paminint

Nc tokie

Krautuvėje, į kurią tėvas at
siuntė sūnų cigarų nupirkti.

— Štai, šituos tavo tėvas ga
li kiekvienam pasiūlyti.

—, Nieko nebus! Mano tėvas 
nori tokių, kuriuos jis pats ga
lėtu rūkyti.

Patark Ir kaimynui, 
kad prenumeruotų

DIRVĄ

THE MAY CO’S BASEMENT

L.- Ištuštinimo Pa^cMimal!
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• DaugiauBia-vyraujančių spalvą • Populiarios medžiagos
,, x i ' • • ■ * 22 ir 23 galvos didžiai

. , • Ateikit anksti geresniam
•- Geri pripažintu kaspinai pasirinkimui

Gab mūsų 1954 metų skrybėlaitės yra mažos, bet jos labai svar
bios visai aprangai! Jos gerai įvertinamos ir visi jas'mėgsta. Jos 
yra mados trupinėliai,-kurie pakelia nuotaiką, pagražina įšvaiz-

' dą, padaro'charakterį šviesesniu. ..Pasirink mėgstamiausią šian- . 
dięn už-šią mažą kainą. Jūs pasirinksit vertę, grožį, ir puikią 
rūšį. ;.

Dovanokit: pašto ir telefono užsakyjnai nepriimami
' The May Co’s Basement Millinery Dept.—(Double Eagle Stamps
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1954- m. birželio 3 d.

LIGONINĖJ

Santaupos apdraustos iki' $10.000

NAMAMS

draugiją?

PADĖKA

JEWELER

GERAS NAMAS

LEIMON ’S CAFE

GERAS NAMAS
DAINOS CHORO GEGUŽINĖ

IŠNOMUOJAMAS KAMBARYS

Šios trys krautuvės duoda ir keičia Eagle Stamps

PARDUODAMAS NAMAS

WOLFS FABRICS
SUOPIS FURNITURE

I)R. J. SANDAUGAS

NEPAPRASTA PROGA IR KOKYBĖ!

ANDRU REALTY

TAUTINIŲ KORPORACIJŲ 
SAMBŪRIO SUSIRINKIMAS

MOTERŲ LABDARYBĖS 
DRAUGIJOS GEGUŽINĖ

netoli Lietuvių namų. Skambin
ti nuo 4:30 telefonu HE 1-8516

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

East 61 Str. ii1 Superior rajone. 3 šeimų> Reikia pataisy
mų. Kaina ?10,5C0

dekoruoja namus. Duo- 
mėnesių išsimokėjimą,

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.

JULIAUS SMETONOS 
PASKAITA

SKAUTŲ TĖVŲ IR RĖMĖJŲ 
SUSIRINKIMAS

įvyks Naujosios parapijos sode 
birželio mėn. 6 d. Pradžia 2 vai. 
Įėjimas 50c. Geras orkestras ir 
smagūs šokiai.

įvyks birželio mėn. 5 d. pas Vla
dą Ramanauską (18310 Martel
iu Rd., netoli noujosios lietuvių 
bažnyčios). Susirinkime kalbės 
B. Gaidžiūnas apie darbartinę 
VLIKo ir Vykdomosios Tarybos 
būklę. Taip pat bus ir valdybos 
pranešimas. Visi nariai kviečia
mi dalyvauti.

LIETUVIŲ KULTŪROS 
FONDO

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

Tel.: EX 1-0376

Dainos choras rengia gegu- 
žinę-pikniką birželio mėn. 13 d. 
Tai Antanų ir Antaniną pager
bimui gegužinė Naujosios para
pijos sode. Pradžia 3 vai. Bus 
įvairi programa. Bufetas ir ge- 
raš orkestras šokiams.

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

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

WADE PARK REALTY
7032 Wade Park Avė., 

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

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

RAMOVĖS SUSIRINKIMAS
L. S. Ramovės Clevelando sky

rius visuotinį narių susirinkimą 
šaukia birželio mėn. 6 d. 11 vai. 
30 mln. Lietuvių salėje (apati
nėje).

Susirinkime bus svarstomi 
aktualūs reikalai ir bus padary
tas pranešimas iš visuotinio na
rių suvažiavimo Chicagoje. Vi
sus narius ir Ramovės bičiulius 
susirinkime kviečiame dalyvau
ti.

East 82 Str. ir Superior rajone, didelis, vienos šeimos 
namas. 3 kambariai trečiam augšte. Labai geras pirkinys.

£«4fa£WHIPPING' 
CREAM

A čr«wr»inj tovch tai 
caksi, pi»i, other d«»-

AUTOMAŠINŲ TAISYMAS

Jonas Švarcas nuo kovo mėn. 
atidarė automašinų taisymo sto
tį. Jo dirbtuvės'adresas: 

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

Lietuviams duodama didelė 
nuolaida. Čia taip pat galima 
tartis dėl vartotų ir naujų ma
šinų pirkimo.

RADIO — TV TAISYMAS 
A M U R C O.

Clevelando skautų 
birželio mėn. 13 < 
Lietuvių salėje ša 
tėvų ir rėmėjų su 
skautų vasaros si 
kalams aptarti.

Geras namas, dviejų šeimų, 
po 5 ir 5 kambarius. Pusantro 
garažo. Trys porčiai, du iš jų su 
stiklais ir tinkeliais. B a y 1 i s s 
gatvėj.

2'/z% palūkanos.

nuo šio mėnesio pradžios ligo
nius pradėjo priiminėti gydymo 
kabinete, esančiame 928 East 
79 Str. Ten' jis ligonius priima 

1 kasdien, išskyrus sekmadienius, 
nuo 9 vai. iki 12 vai. Nuo 1 vai. 
tame pačiame kabinete ligonius 
priiminėja Dr. D. Kesiūnaitė. 
Kabineto telefonas EX 1-1138.

Kpina $13,900 ,

II. ANDRUKAITIS 
Brokėr 

PO 1-9668

Parduodamas 8 kambarių vie
nos šeimos namas su įruoštu at
skiru butu pastogėje, naujas Ra
šo šildymas, dvigubas garažas. 
Sklypas 4-5x180 su vaisiniais 
medžiais. Naujai dekoruotas. E. 
82—Superior.

Skambinti: G A 1-5108.

East. 94 St. didelis vienos šei
mos. Kaina labai prieinama.

RAY NAUSNER1S, 
Namų prekyba; namų, baldų ir 

automašinų apdrauda.
UL 1-3919 ’ . LI 1-9216

11809 St. Clair

Dirvos linotipininkui Henrikui 
Macijauskui Dr. VI. Ramanaus
kas Policlinic ligoninėje padarė 
operaciją. Ligonis jau kitą sa
vaitę tikisi būti darbe. Ligoni
nėje, Dr. Kazlaucko priežiūro
je, guli ir Dirvos bendradarbis 
V. Mariūnas.

LIETUVIAI DAŽYTOJAI 
dažo ir 
da 12 
šaukti:

TRAGIŠKŲJŲ BIRŽELIO 
ĮVYKIŲ MINĖJIMAS

* 
įvyks Lietuvių darželyje birže
lio mėn. 13 d (sekmadienį). Bus 
prisiminti masiniai lietuvių iš- 
vežiami. Minėjimą rengia Ameri
kos Lietuvių Tarybos skyrius.

PARDUODAMA UŽKANDINĖ
Gera kampinė vieta. Prašo 

$2200. šaukti telefonu:
CE 1-9787

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.

LIETUVIU GARAŽAS
J. Garla ir A. Paškonis ati

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

Atliekami mašinų taisymo 
darbai ir keičiama alyva.

EZELLA DRESS SHOP
7011 Superior Avenue EX 1-8653

DVIGUBAI ŽENKLŲ KAS ANTRADIENĮ

Edna Avė. vienos šeimos šešių 
kambarių namas.

J. J. HROVAT REALTY
KE 1-6576

ANTANO SMETONOS 
KONCERTAS

Ateinantį sekmadienį, birže
lio 6 ji., 5 v.v., • pianistas Anta
nas Smetona bus solistu su 
Cleveland VVomen’s Symphony. 
Koncertas įvyksta Clevel a n d 
Music School Settlement patal
pose 11125 Magnolia Drive. įė
jimas laisvas.

IŠKYLA l DETROITĄ

Gegužės mėn. 15-16 dienomis 
ASDS Šatrijos Raganos drau
govė Clevelande padarė įdomią 
iškylą aplankydamos Detroito 
akademikes skautes. Iškylos tik
slas buvo arčiau susipažinti su 
Detroito skautėmis ir jų veikla.

Nors viešėjimo laikas buvo 
trumpas, bet jis buvo praleistas 
labai nuotaikingai. Ateityje yra 
numatyta panašių iškylų dau
giau padaryti.

K : w J
pradėkitmąžasumM |

BET PRADekITDABAR! '

Geras vienos šeimos 7 kam
barių. Naujas gaso šildymas. 
Najos mados virtuvė Garažai. 
Kaina $9500. Donald gatvėj, 
tarp Superior ir St. Clair.

Atstovas: Victor Banionis 
ofise UT 1-0323.

namuose SW 1-9568

Nuoširdžiai dėkojame už prisi
dėjimą savu darbu ar patyrimu 
ruošiant dainos ir baleto koncer
tą: O. Jakubaitienei, St. Mocku- 
vienei, Braziulevičienei, M. Ma- 
ziliauskaitei, V. Pašakarnienei, E 
Januškevičienei. Taip pat nuo
širdi mūsų padėka priklauso 
Kųdokams, Golšanskams, Mozi- 
liauskams ir J. Gulbinienei už 
apnakvydinimą svečių-meninin- 
kų. Tuo pačiu dėkojame visiems 
atsilankiusiems į koncertą ar 
kuo kitu prisidėjusioms ir parė- 
musiems mūsų darbą.

Lietuvos Atgimimo Sąjūdis 
Clevelande

LIETUVIŲ KLUBO SVETAINĖ 
IR SALĖ

Gegužės mėn. 23 d. Skautų 
Tėvų Komitetas suruošė Seseri
jos Vadijos, baigainčios dviejų 
metų vadovavimą, pagerbimą.

Akademijos pradžioje Seseri
jos atstovės: D. Kesiūnaitė, Dr. 
M. Žilinskienė, J. Jonaitienė, G. 
Modestavičienė, M. Barniškaitė, 
St. Radzevičiūtė, A. Balašaitie- 
nė, A. Bartuškienė ir V. Braziu- 
levičienė buvo pakviestos į gar
bės prezidiumą ir papuoštos 
tautinių spalvų kaspinais.

Po pirm. Vi. Braziulio kalbos 
ilgiau kalbėjo Dr. K. Pautienis. 
Jis iškėlė mūsų tautinį apsis
prendimą, mūsų kalbos išlaiky
mą ir didžiausį dėmesį mūsų 
jaunimui. Po eilės sveikinimų 
Dr. K. Pautienis Seserijai įtei
kė tautinę, vėliavą su atatinka
mu aktu. Tėvų Komietetas ir 
"Neringos” tuntas Dr. D. Kesiū- 
naitei įteikė gražius adresus, gi 
Dr. K. Pautieniaus šeima bran
gią asmeninę dovaną-tautinėse 
spalvose padėklėlę su dviem 
auksinėmis dėžutėmis (viena Se
serijai, antra Dr. Kesiūnaitci), 
kuriose įdėta mūsų tautinė relik- 
vija-Lietuvos žemė.

Įteikiant šias dovanas susi
rinkusieji buvo giliai sujaudin
ti ir nejučiomis išsiveržė "Lie
tuva brangi, mūsų tėvynė”...

Akademija praėjo labai paki
lioje nuotaikoje. Po akademijos 
dar buvo iškilmingi pietūs, kur 
taip pat buvo pasidžiaugta Sese- 
erijos veikla ir pasidalinta bė
gamaisiais reikalais.

Clevelando skyriaus visuoti
nis metinis narių susirinkimas 
kviečiamas sekmadienį, birželio 
mėn. 6 d.. 11:30 vai., Lietuvių 
salės patalpose.

Šiame susirinkime maloniai 
kviečiami dalyvauti visi Fondo 
skyriaus nariai ir visi kiti besi
domintieji šios organizacijos 
veikla ir darbu.

Susirinkime bus . patvirtintos 
metinės apyskaitos ir renkama 
skyriaus valdyba bei aptarti 
ateities darbai.

PARDUODAMI NAMAI
Edd.v Rd., netoli E. 120 St. ir 

St. Clair. 2 šeimų labai geras 
namas, garažas, gaso šildymas.

THE SUPERIOR SAVINGS 
AND LOAN ASS’N.

6712 Superior Avė. HE 1-2198

Cleveland, Ohio

v. JUOZAS DAUTARTAS
Darbas garantuotas; 

šaukti kiekvienu laiku 
. 8008 Clark Avė.

Telef.: OL 1-1790
' ■ ■ (3.0)

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

Įvairūn valgiai, šeštadienių vakarais šokiai griežiant 
geram orkestrui

, Bellvvc Avė. netoli parko,‘dviejų šeimų, 6 ir 6 kambariai. 
iRcikia jtlėtL.įląrb'o. !Pąjamos:/$140 per mėnesį., Kaina numuštą 
iki $10,200. ' ’ - ' ■ • : . .
r

SAULIUS ALKAITIS GAVO 
STIPENDIJĄ

Society for String Music pas
kyrė stipendiją Sauliui Alkai- 
čiui, kaip nepaprastai gabiam 
smuikininkui, studijuoti smui
kui pas garsųjį Ivan Galvanin 
New Yorke.

S. GRABLIAUSKAS
vokiškų radijo aparatų atstovas 
apie savaitę laiko viešėjo Cieve- 
lande. Iš čia dar buvo nuvykęs 
į Detroitą ir Chicagą.

šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai
Laikrodžių taisymas. Brangenybės. Įvairus dovanų 

pasirinkimas.
7007 Superior Avė. Greta Ezella Theatre

Telef.: EX 1-3969. Bute: WA 1-2354

JUMS GERI NAMAI
CHIMES REALTY 

1188 E. 79 St.

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

PAMĖGINKIT A R C H S U P P O II T minkštus, 
išklotus masažinius batus - 

Puikus Velykinių batų pasirinkimas 
Moterims ir vaikams

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

JAMES SHOE STORE
7041 Superior Avė. .

609 Society for Savings Bldg.-—Cleveland, Ohio
OflSO TELEF.: MAin 1-1773. REZIDENCIJA: PENINSULA 2521

Norėdami pigiai pirkti n<ųnun mieste arba priemicačiuuee, kreip
ki tčs i mane, gausia pigia kaina. Taipgi-gausit patarnavimu įvaL 
nuošė apdraudua-lnsurance reikaluose. • ",
■ Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir iipildymee 
garantuojame. Kreipkitės | mana telefonu arba asmeniškai.

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

ŽEMOS KAINOS — MALONUS PATARNAVIMAS

6921 Wade Park EX 1-Q911
Patogi vieta apsipirkti lietuviams naujakuriams . 

lietuviškoje krautuvėje

Council on Wor!d Affairs pak
viestas, Julius Smetona skaitys 
paskaitą tema "Russian tactics 
in satellite areas”. Paskaita 
įvyks Allertort viešbutyje 12:15 
v. birželio 9 d.

KE 1-9737.

H* Atsiminkit, jūs galit gauti Singer gaminius 
M ir patarnavimą tik per Singer Siuvimo Centrus 
“ . . . pažymėtus Jūsų telefono knygoj Singer Sew- 

ing Machine Company,
•A Irademari •( ink iincss Mrc. c*.

SINGER SEWING CENTER
PASKOLOS JŪSŲ PERKAMIEMS AR STATOMIEMS

... ; T .. • .. ■ ■ ■ - . .

East 110 Str., trijų 5,5 ir 3 kambariai. Savininkas išsi
krausto iš miesto,

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

. ....... .

, 25- mętai simpatingo ir rimto, patarnavimo I
6621 Edna Avėnuę .<. . ; . ENdicott 1-1731 J

ŠĮ SAVAITGALĮ
daug clevelandiečių buvo išvykę 
į tolimesnes lietuvių kolonijas 
aplankyti artimųjų. Taip pat ne
mažai iš kitų kolonijų lankėsi 
ir Clevelande.

Pilnai padengta apdrauda UTah 1-4515

WM. DEBBS PAINTING CO.
WM. DEBESIS . . ‘

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

JAKUBS & SON
FUNERALHOME

? -■ .JVėsinama^ oras
I'-' ■ •' ’ ’ '■ ■'

DellaE. Jakubs & VVilliam J. Jakubs 
Liccnsijuoti laidbtuvių direktoriai ir balsamuotpjąl

SESERIJOS VADUOS 
PAGERBIMAS

SUMUŠTINIAI: GĖRIMAI. SODA.

MAR HE LL’Š 
7023 Superior Avenue

Saldainiai, Riešutai, Popkornai
Čia susitikit sayo draugus po pamaldų 

Geriausia kava mieste

SINGER Patarnavimas 
visada yra prieinamas ,
Tik pakelkit telefono ragelį ir pašaukit artimiausią 

Singer siuvimo centrą. Tuoj pat siuvimo mašinų mechanikas 
atvyks pakeisti reikalingas dalis ir duos geriausią patarna
vimą.

įJU m

Cle.velandiečiąi DABAR gali pamėgti 
♦Vasaros VĖDINIMĄ • žiemos ŠILDYMĄ 

.u MONCRIEF^yS
T H■EN R Y HNACI■ CO S D i N A O į
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IGNAS .J. ŠEINIUSJei no bolševikinis smurtas, 
mūsų pavardžių atlietuvinimas, 
kaip daug kas kita, būtų toliau 
pažengęs. Nors.su nukrapštimu 
nuo pavardžių slaviško drumzle 
nėjo Taip greitai kaip su žemės 
reforrmn-. išsikėlimu viensėdžiais 
ar kitais tautiniais reikalais. 
Teisintas)", kad pavardė ne tiek 
svarbu. Ramintasi, kaip moti
nos prieš vaikus, nusiskundu- 

.sius, kad kiti kaimo vaikai ne
gražiai pravardžiuoja, pupvar- 
liais ir varvanosiiiis vadina. 
"Kuo pavadins, nepagadins, vai
keliai". Ir toliau daug keno taip 
galvojama.

Kalba nuo slavizmų neblogai 
išskalauta, net Amerikoje, bet, 
pavardės ne. Jos ir šiandien,! 
kur nepasisuksi ar nepaimsi ko-| 

k j laikrašti rankon, mena, kadi 
nesipriešindami ramiai ir to
liau nešiojant ant mūsų sprando 
jodinėjusių '.svetimųjų įspaustas 
kruvinas žymes.

Suomiai, nepriklausomybę at
gavę, nusivalė nuo jiems švedų 
prikergtų ar sudergtų pavardžių 
per dvejetą metų, švedai palys, 
nors daug nerangesni, jau gero 
kai yra apsivalę nuo savo nuo
bodžiai gausių s o n ų-pavar- 
džių. Anksčiau būdavo kas šve
das, tai jei ne Andersson ir 
Svensson, tai būtinai Karlsson 
ar Petersson. Taip, mes sveti
mais pavyzdžiais negyvenant, — 
nesąmoningai svetimybes vel
kam.

Tiesa, pavardė turi žmogui 
nemižai asmeniško sentimento. 
Pavardė. — išskyrus mergaites!
— riš:) vaikus su tėvais. įsu pra
eitim ir gimtine. Be to, prie- ko 
priprasta, kad ir Pagaliaucko, 
šnipšinsko , ar Birhinavičiaus, 
neatrodo imi tiek koktu. Tik ar 
neturėtų šių dienų birbinaviėiai 
ir šnipšinskai prisiminti, kad 
pavardės jų tėvams ar seneliams 
buvo sudergtos, iškraipytos. 
Lenkiškumui parsidavusių ku
nigų. dvarininkų I audžiauninkų 
savininku m" valsčiaus raštinin
kų rusų. Kartais koks dvarinin
kas, norėdamas susipratusį .ar 
kietasprandį baudžiauninką su
niekinti, stačiai įsakydavo dva
ro knygose nemėgiamų žmogaus 
pavardę 'suteršti ar kitaip pa- 
jaukiamai praminti. Taip atsi-, Sargelis, Kareiva, Variakojis, 
rado Kiauieviėiai, Paršaičiai —Stavaris, šalna. I
vėliau Gabrys de Garliava, Bent mūsų artimesnieji kai-

Varnauskai ir Rapužinskiai. 
Tradicija virtusi pavardė ne 
visados gali pasigirti kilnesne 
kilme. Mūsų atžvilgiu ji nere
tai simboliną prievartų ir sve
tima junga. Panaikinti tuos pėd
sakus, tai nėr koks nusidėjimas 
tėvų ar senelių atminčiai. Prie
šingai.

Platesnio garso sutsiiaukusiam 
lietuviui gali atrodyti sunku ati
taisyti ar pakeisti pavardę. Ga
li apimti baimė, kad niekas dau
giau nepažins.

Kai prieš trisdešimts trejetų 
metų suomiai keitė savo pavar- 

| dės, daug senesnes nei mūsiš- 
| kės sulenkintosios, (švedai jsi- 
! kraustė šeimininkais Suomijon 
jau penkioliktame šimtmetyje) 
jie neapstulpo' ties tekino iš- 
gaščiavimu. 
suomiai 
jai, .net 
įlinkas, 
sikratė 
Nepraėjo 
gyvenau tais laikais Helsinkyje, 
— kaip visi pamiršo, kad minis
teris pirmininkas, profesorius 
Vennola, anksčiau vadinosi 
Svanholm. Suomini greitai įsiti
kino, kad atitaisytos ar naujos 
suomiškos pavardės reiškė pa
čios kalbos apvalymų, be to, jos 
suomiams skambėjo natūraliau 
ir buvo nepalyginamai lengviau 
tariamos.

Pasaulinio garso 
mokslininkai ir rašyto- 
pats ministeris- pirmi- 

bę jokių abejojimų ntt- 
švediško jungo liekanų, 

ir kelios savaitės, —

I

ar 
ne 
iš-

Stabt erkini, pagalvokim, 
nepanašiai ir su mumis? Ar 
gražiau ir lengviau lietuviui 
tarti profesorius Pakštas vieton
Pakštausko ar Pakšt usevi’-iaUs? 
O Pulgis Andriušis vieton Pul
gis Audriusevičius? Ar jau ne
palyginamai geriau Varnas vie
ton Varnausko, Petronis vieton 
Pbtrušausko, žilius ir Gailius 
vieton Žilinsko ir Gailevičiaus?

Kad ir nepasigirus, bet kažin 
ar yra kurioj kitoj kalboj tokių 
gražių ir 'skambių pavardžių 
kaip lietuvių? Tik praverkim 
ausis ir jsiklausykim: Bervydis, 
Narvydiš, Darius, Girėnas, Ru
lonas, Dainis, Paliulis, Augu
lius, Brasiūnas, Jokantas, Pa
kalny. Vareikis, Eikis, Grinius, 

Va

mynai, vokiečiai, lenkai ir ru
sai, tokiu pavardžių formų įvai
rumu ir skambumu negali pasi
didžiuoti. Kaip mūsų vietovar
džiai, taip ir pavardės liudija 
apie mūsų senos kaliais nepa
prastą grožį, sodrų "skambesį ir 
jos giminystę su klasikinėmis 
kalbomis, lotynų, graikų ir sans
kritu. Turint tokią kalbą, sags
tytis prie pavardžių duslius ar 
čiauksenčius v i č , s k i, o v , 
tai reikštų tik neribotų ambici
jos stoka ir ubagiškų nusiteiki
mą. Sagstymas prie tų dūsau
jančių ar šniukštinėjančių 'sve
timybių lietuviškų galūnių a s, 
i s , i u s nieko nepataiso. Tik 
ubagyste daugiau išryškina. Tai 
lopas ant lopo.

Pasitaiko blogiau, štai. Ame
rikon atvažiavęs, ima kas. ir 
pataiso savo pavardę. Amerikoj 
lengviau, gali vadintis kuo nori 

j ir kaip nori. Todėl sustinki ž.mo- 
i gus tokių prašmatnybių; Prie- 
polis - Pšepaluckis,' Gimbutas - 
Gimbutaviėius. Kam tai? žmo
gus. vadinas, sulietuvino savo 
pavardę, tik lyg, kad jo kas 
nepamirštų ar jis po tu nepa
simestu, ima ir sega seną rez
ginį. Ne tik. dažnai tai gryna 
puikybė. Žiūrėk, aš turiu dvi
gubą pavardę. Poniška. Ne tik 
Parkaitis o dar ir Gabrys de 
Garliava.

Kaikas mūsų prisimenam iš 
Lietuvos tokio savarankio atlie- 
tuvinimo paseka. Buvo toks uk
mergiškis kapitonas, žvalus vy
ras, lietuvis patriotas. Vienas 
pirmųjų, kuris metėsi atitaisyti 
savo seneliui baudžiavos laikais- 
prisegtą paniekos pavardę, 
Kiatilenicz, Kiaulėvičiųs. Pro vi
sas atitinkamas įstaigas jis pra
varė, kad jo pavardė būtų pa
keista j... Kukutis. Panašiai 
kaip su Priepoliu-Pšepaluckiii. 
Tik jo turėta kiek geresnio sko
nio, niekur nepasirašyta 
sididžiuota, kad jis štai 
tis-Kiaulevičius.

Panašiai gali atsitikti, 
spauda turėtų todėl patarti no
rintiems pataisyti savo pavar
des kreiptis patarimo į mūsų 
kalbininkus. .Būtų geriausia, jei 
tuo reikalu susirūpintu Lietu
vių Pasaulinė Bendruomenė 
įsteigdama atitinkamą biurą

I Kaip tai kadai buvo padariusi 
laisvosios Lietuvos Vidau

ir ne- 
Kuku-

kalų Ministerija.
Norihtiems, taisyti ar keisti 

pavardes pasirinkimo netrūktų. 
Mūsų vietovardžiai,-'nę tik'mies
tų, miestelių' ir kaimų, o ir lan
kų vietų, upelių ir miškų, suda
ro stačiai neišsemiamą šaltinį.

Vienas tautinis reikalas ver
čia mus per ilgai pavardžių va
lymo neatideiioli. Pirmojo pa
saulinio karo laikais lenkai vi
saip užsienio spaudoje kovojo 
prieš Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymą. Jiems rūpėjo vėl 
ją surišti unijos pančiais. Jie 
įrodinėjo, kad lietuvių kalba tai 
tik lenkų kalbos tarmė. Pavyz
džiais rinko mūsų kalbos barba- 
riz.miis, ir kas jiems daugiau
siai patiko, tai tų laikų kaikurių 
mūsų veikėjų pavardės. Basa- 
novvicz, Naruszevvicz, Purycki, 
Sawieki. 'lai kas, girdi, jei ne 
lenkai? Kiek žmogus turėdavai 
sugaišti -laiko, kad nekaip misi 
vokiančius užsieniečius įtikintų, 
kad tai lenkų-lietuvių nenusise
kusiu politinių vedybų paviršiu 
putos, Dabar lenkų argumentus 
visur Vartoja bolševikai rusai. 
Tai žmogus dažnų dažniausiai 
išgirsti iš pasišnekėjimų su 
suomiais, švedais, švedijon at- 
vykstančais anglais ir amerikie
čiais. Nejau mums dar ir šian" 
diėn tiek įdomu duoti argumen
tus prieš nius pačius?

Atėjo kam 
mus dar ■ 
ar eisčiais 
ras sulenkę priėmėm pavadini
mą. žodis b a 1 t, d e r B a 1 - 
t e dar prieš dvidešimts metų- 
turėjo specifine reikšmę, nekokį! 

garsą. Juo buvo jau nuo kelių- 
šimtų metu vadinami Estijos ir __ ,
Latvijos atėjimai - pavergėjai? įmanomu dalyku, 
vokiečiai baronai. Juos Hitleriui' 
atgal atsiėnius, numesta tas var
das mums, lietuviams, latviams 
ir estams. Susilenkdami pri
ėmė ir jį. "Kuo pavadins, nepa
gadins”. Kad priėmimą dar pa
braukus, pridėjom p a. Girdi, 
pabąltiečiai. Nežiūrint, kad toks 
padaras niekados anksčiau mūšų 
kalboj nebuvo žinomas. O gal 
girdėjo kas žmones vadinant 
patrakiečiąis, paviliiiskiais, pa- 
kaunie?iais,.paklaipėdiškiais, pa- 
augštaičiais ar pažemaičias .’ Ne, 
bet pa primena rusų priialti.icy. 
Nesąmoningai duodam bolševi
kams naują argumentą.

Tikrai atrodo, kad mus lietu
vius gali vadinti kaip kam pa
tinka. Jei ropėmis ir klerkais 
išvadintu, turbūt nepasipriešin- 
tumėm. Gal netrukus patys taip 

pradėtu mėm 
niekaip neatprastumėm nuo nau
jo' pavadinimo. Kaip nuo visų| 

ir niūksenčių 
i n s' k i ų ,!

Gvatemalai pradėjus iš Rusijos gabentis ginklus, amerikie
čiai, tuoj susirūpino keturiais, žemėlapyje pažymėtais punktais. 
Ten pasiunė ginklų ir padidino apsaugų kanalo zonoje.

Mūsų

Gvatemalai pradėjus iš Rusijos gabentis ginklus, amerikie
čiai, tuoj susirūpino keturiais, žemėlapyje pažymėtais punktais. 
Ten pasiunė ginklų ir padidino apsaugą kanalo zonoje.

mija tik per stebuklu išsigelbė
jo nuo Prahos tipo "Šaltojo” pu
čo ir "liaudies demokratijos” li
kimo. Tenka pripažinti, kad suo
mių politinė vadovybė parodė 
pavydėtinų apdairumų ir dėme
sio vertų drųsų, sugebėję iš sa- 
vO tarpo pašalinti Muskvosjigen- 
tų spęstų "Trojos arklio” kilpų.

Naujojo ministerio pirminin
ko Toerngren parlamente pa
skaitytoji deklaracija’ nepasižy
mi ypatingu originalumu. Ji su
statyta gana blankiai, bet tai 
buvo neišvengiama, nes švedų 
lyderis galėjo sudaryti vyriau
sybę kompromiso pagrindais. 
Deklaracijoje, iš vienos pusės, 
pabrėžiamas reikalas išlaikyti 
socialinę taikų ir patenkinti vi
sų dirbančiųjų teisėtus reikala- 
vimuB, iš kitos pusės, teigiama, 
jog valdžia ginsianti ūkininkų 
interesus. Iš vyriausybės pro
gramos matyti, kad teko atsi
žvelgti tiek į profesinių sąjun
gų, tiek į ūkininkų sekretoriato 
reikalavimus. Užsienių politikos 
srityje deklaruojama, kad vy
riausybė lojaliai Vykdysianti 
prievoles, prisiimtas tiek Laikos 
sutartyje, tiek draugingumo bei 
tarpusavio pagalbos susitarime 
su Sovietų Rusija.x

Paskutiniuoju metu suomių 
.ūkio būklė 
kilo kainos 
svarbiausia 
prekė. Bet 
satelitais sutiko pirkti didesnius 
suomių pramonės gaminių kie
kius. Tačiau tuo pačiu Suomija 
dar labiau pateko Maskvos ūki. 
nėn priklausomybėm

veninio. Socialdemokratai nieku 
gyvu nesutiko su Kekkoneno 
siūlytais .receptais, pagal ku
riuos suomių pramonė turėjo 
sumažinti savo dirbinių savikai
ną, kad tokiu būdu pajėgtų kon-. 
kuruoti pasaulinėje rinkoje.

Parlamento frakcijoms nepa
vykus susitarti, pereitų metų 
lapkričio mėn. buvo pasitenkin
ta vad. ekspertų vyriausybe. Ji 
prieš buvusiojo parlamento ka
dencijos pabaigų paskelbė nau
jus rinkimus, bet jų išdavos ne
daug kų pakeitė bendrame jėgų 
santykyje. Socialdemokratai ir 
ūkininkų partija pasiliko, kaip 
ir buvusios, stipriausios ■ frakci
jos, bet nei viena jų nė iš tolo 
negavo absoliutinės balsų dau
gumos. Taip nieko kito nebeliko, 
kaip vėl lipdyti sudaužytus puo
dus ir jieškoti bendradarbiavi
mo.

Savaime nemarksistinės par
tijos būtų galėjusios vienos pa
čios sudaryti daugumų, bet tuo 
atvej.u prieš jas būtų atsistoję 
ne - vien tik komunistai, bet ir 
socialdemokratai. Kraštui gręsė 
streikų ir kitokių socialinių ne; 
ramumų pavojus, o tatai Suomi
jai būtų buvę per rizikinga, at
siminus jos eksponuotų geogra
finę padėtį. Tokiomis aplinkybė
mis natūrališkai kilo mintis at
gaivinti žaliai-raudonąją koali
cijų, juoba, kad ūkininkai su so
cialdemokratais vieni patys su-

• daro parlamente daugumų.
Pradžioje buvo pavesta suda- 

I ryti vyriausybę ūkininkų parti
jos lyderiui Kekkonenui, kuris 
per paskutiniuosius • kelerius 
metus dominavo suomių politi
niame gyvenime: Bet jis, mato
mai, buvo per ryški asmenybė, 
kad būtų galėjęs įtikti socialde
mokratams. Kekkoneno pastan
gos nuėjo niekais. Tada to vaid
mens ėmėsi socialdemokratinis 
parlamento pirmininkas Fager- 
holmas, bet ūkininkų partija, 
atsikeršydama už jos kandidato 
atmetimų, atsisakė įeiti į vy
riausybę, kuriai pirmininkautų 
socialdemokratas. Pagaliau bu
vo .sustota ties švedų partijos 
lyderiu, kuriam palyginti' per 
trumpų laiką pavyko sudaryti 
naują ministerių kabinetų.

Dr. Kekkonenas užėmė užsie
nių reikalų ministerio vietą, o 
jo antipodas — socialdemokratų 
partijos generalinis sekretorius 
— Vidno' Leskinenas gavo vi
daus reikalų ministerio portfelį. 
Naujoji koalicija remsis 120 
balsų (54 socialdemokratai, 53 
ūkininkai'ir 13 švedų), bendram 
atstovų skaičiui esant 200. Opo
zicijoje lieka . komunistai, liber 
ralinė tautos partija ir konser- 
vatyvinė "unijos” partija. Ko
munistai buvo" pasisiūlę "įeiti į 
vyriausybę, bet tas jų pasiūly
mas buvo atmestas. Visos " ne- 
bolšeyikinės partijos dar gerai 
atmena tuos, laikus, kai tuojau 
po karo suomių komunistai bu
vo priimti j vyriausybę ir" kai 
jie pradėjo sodinti savo sėbrus 
į visas atsakingas vietas." Suo

Po beveik pusantro mėnesio 
trukusios krizės Suomijoje ge
gužės mėn. pirmojoje . pusėje 
buvo pagaliau sudaryta 
vyriausybė. Jos priešakin 
tojo švedų partijos vadas 
sielinis užsienių reikalų 
teris Ralf Toerngren.

nauja 
atsis- i 
ir lig- 
minis- 
Pirmą 

1 kartą šių dienų Suomijos isto
rijoje ministerio' pirmininko 
vietą užėmė švedų mažumos po
litikas.

Dar prieš 20 metų, kai buvo 
įsisiūbavęs ginčas dėl švedų kal
bos Suomijos viešajame gyveni- 

lr| me, tatai būtų buvę laikoma ne- 
.............— .'..'..i... Pats ginčas 

į diir nėra galutinai atslūgęs', bet 
jaunoji karta jam teikia ma
žesnę reikšmę, nekaip vyresnio 
amžiaus politiniai žmonės, ku
rie dar atmena tuos laikus, kai 
švedų kalba buvo laikoma ta
rytum "ponų" kalba.

Ralf Toerngren savo laiku 
buvo tautos ūkio profesorius 
Turku universitete. Jis yra dau
gelio bankų ir pramonės įmonių 
administracijos narys, o po ka
ro buvo išrinktas švedų parti
jos pirmininku. Toerngren pasi
žymėjo kaipo nuomonių skirtu
mų išlygintojas, kaipo tarpinin
kas, tad tos jo savybės paskati
no žilagalvį valstybės preziden
tą Paasikivi jį parinkti neleng
vai ministerio pirmininko vie- 

j tai. Paskutiniame ministerių' 
,. ‘J'l kabinete Toerngren atiteko už

šovė vadinti, ir-i . . ... .
• ‘ I sienių reikalų ministerio portle-

,Įliš.

Suomių politinis gyvenimas 
fler paskutiniuosius metus ėmė 
gana smarkiai negaluoti. Perej 
tų metų birželio mėnesį subyrė
jo ūkininkų ir socialdemokratų 
koalicija. Per paskutiniuosius 
penkerius metus ūkininkų par
tijos vadas Dr. L'rho Kekkone
nas pirmininkavo net keturioms 
vyriausybėms, bet kiekvieną 
kartą jis sugebėdavo pritraukti- 
prie aktyvaus valstybinio- darbo 
ir socialdemokratus, bet pernai 
vasarą žaliai-raudonoji koalicija 
sugriuvo, šios dvi stipriausios 
partijos nebepajėgė susitarti 
dėl priemonių, kaip kovoti su 
gana sunkios krizės reiškiniais, 

i pasireiškusiais suomiu ūkio gy-

noras, praminė 
senais laikais aisčiais 
: — rytiečiais. Nttga- 
!.ę priėmėm pavadini-

jo' pavadinimo, 

s k
v i

čiauksenčių 
ų , aus k ų , 
j j ų ir irki U •
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Seniausias ir gražinusiai ilint- 

i.ruotas lietuviškos minties žur
nalas.

MARGUTIS
i

kiek pagerėjo. Pa- 
medžiui, kuris yra 
siuomių eksporto 

ir sovietai su savo

AFORIZMAI
PUTVINSKIS-PUTVYS

Tikras tautininkas nori ne tik 
tarnauti, dirbti ir kurti savo 
tautdi, bet dar trokšta būti’ su 
ja pats glaudžiausiai susijęs sie
la ii> kūnu.

Pačiam ausyti su tauta reiš
kia susirišti su jos praeitim ir 
ateitim.

Tautos sūnus, iš jos kilęs, jau 
yra savaime krauju susietas su 
jos praeitim. Lieka tik sąmo
ningai praeitį pažinti, pamylėti.

Dar lieka ateitis. Su ja pačiam 
susirišti galima tik per savo 
vaikus.

• • •
Valstybė turi būt paruošta 

gintis, kovoti, kariauti už save.
Tauta turi būt du kartus pa

ruošta tam pačiam*, du 
smarkiau negu valstybė 
du kartus didesniam 
skaičiui negu valstybė.

kartus 
ir dar 
frontų

gražiaiJei du moka bendrai 
linksmintis, tai dar nereiškia, 
kad jie geri draugai, bet jeigu 
jie moka gražiai tarp savęs kon
fliktą likviduoti, tai jie tikrai 
geri draugai. — Vyriausia pa
sisekimo sąlyga yra patvara. 
Patvarus gali numirti nebaigęs, 
savo uždavinio arba kovoj žūti, 
bet niekad negali pralaimėti.

• • •
Didžiausia patvaros mpkykla 

yra ūkininko darbas ir gyveni
mas. ūkininkas išturi nuobodžią 
lietingą rudens dieną savo lau
ko sklypely tik dėl to, kad pra
tęs yra gyventi viltinga vidaus 
šviesa. Jis pratęs, gyventi am
žina viltim ir tikėjimu.

šiandien jis ruošia dirvą, bęt 
kviečiai jam užaugs tik po me
tų. šiandien jis kergia gyvulius, 
bet užaugs jam tik po kelerių 
metų, šiandien sodina obelis, 
bet užaugs jam po poros dešim
čių metų, šiandien jis sodina 
giles ir sėja pušaites, bęt jis 
žino, kad jie užaugs po šimto 
metų ir kirs jūos nebe jis ir ne
be jo sūnus; ūkininkui nėra me
tų, nėra mėnesio be nuostolių ir 
nusivylimų. Bet jis moka dėl jų 
nenusiminti.
. Tauta, kuri turi ūkininko psi
chiką—. patvariausia ir, dėl to, 
jeigu ji ko siekia, negali pnų. 
laimėti;

lui eigė koTnuozitoriu“ 
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Prieš 25 metus viena argentinietė iš Buenos Aires raita atjojo į New Yorką. Dabar Ann 
iš Buenos Aires raita, dviem arkliniu, joja į Otavą, Kanadoje. Čia ją matome kalbantis su 
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