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Prekijai šventovėje
"Ardydami ir kasdamiesi patys bet artimiausioje savo aplinko- 
p<> savo pagrindais, mes kerta- je? Su kuo ėjo petys į petį? Ko-

KODĖL SOVIETAI NEPAKELIA GELEŽINĖS UŽDANGOS? 
— STALINO PALIKTA TREJUKĖ SUBIRĖJO. — DABARTI
NIS MOLOTOVO VAIDMUO. — KARIUOMENĖ ĮGAUNA VIS 

DIDESNĮ SVORĮ---- BULGANINO IR CHRUŠCOVO JĖGA

(Musų Europos bendradarbio)
Malenkovo pašalinimas ir 

maršalo Bulganino paskyrimas 
Sovietų Sąjungos ministeriu pir
mininku nuskambėjo kaip di
džiausia sensacija. Kelias dienas 
iš eilės ši intriguojanti tema vy
ravo tiek senojo kontinento 
spaudos puslapiuose, tiek radijo 
komentatorių prane Šimuose, 
tiek, pagaliau, politinių sluogs- 
nių pasikalbėjimuose.

Ta proga dar kartą galima 
buvo įsitikinti, kad Sovietų Są
junga nesudaro pasaulio tautų 
bendruomenės, o gyvena kažkaip 
už jos ribų, atsitvėrusi primity- 
viškiausia kiniečių siena. Lais
vo žodžio ir laisvos spaudos bai
mė yra išjungusi tą valstybę iš 
likusio civilizuoto pasaulio ir 
pavertusi ją milžinišku kalėji
mu, kurio vidujinę santvarką nuo 
pašalinių akių stropiai saugo 
ginkluotų sargų grandinės, štai 
kodėl apie Sovietų Sąjungos vi
dau ; gy> erimą b,isv .. — »P'

įsitikinimas, kad kartu su Ma
lenkovo nušalinimu dar labiau 
paryškėjo viena aplinkybė so
vietų gyvenime, būtent, kad 
Kremliuje vis daugiau galios 
įgaunanti kariuomenė. Stalino 
laikais visi trys faktoriai: par
tija, valstybės aparatas (biuro
kratija) ir kariuomenė buvo su
jungti vienose rankose. Siste
mingai vykdomais "valymais” 
kaukazietis sugebėjo nugnybti 
galvą kariuomenei, kai ji parei
kalavo teisių Sovietijos likimo 
lėmime. Paskutinio karo metu 
kariuomenė neabejojamai įgavo 
daugiau valdžios, bet Stalinas 
buvo ir "genialusis” karo vadas; 
jis karo hierarchijoje kaipo ge- 
neralissimus užėmė ’augščiausią 
vietą. Jo laikais kariuomenei 
tekdavo pasitenkinti faktine įta
ka valstybės politikoje, bet ji 
negalėjo išeiti i viešumą. Mar- 
alas Žukovas, kuris buvo laiko-.

1 viflOP .r:?”dorosios

žmogus” tikrai būtų atspa- 
prieš nevaržomą kontaktą 

laisvuoju pasauliu,' sovietai 
seniai būtų pakėlę geležinę

patikėtiniu. Stalino viešpatavi
mo paskutiniais metais buvo ta
rytum nustumtas į šalį, bet jam 
jau nebedrįsta iškelti tokios by
los, kaip savo laiku maršalui 
Tuchačevskiui ir kitiems gene
rolams.

Padėtis pasikeitė mirus Sta
linui. Kaip dabar spėliojama, 
kariuomenė tuo metu dar nebu
vo tiek įsigalėjusi, kad būtų pa
jėgusi statyti sąlygas. Nepasi
dalinus valdžia,- buvo paskubo
mis sudaryta trijulė ir paskelb
tas "kolektyvinės vadovybės” 
principas. Bet netrukus ėmė ryš
kėti, kad saugumietis Berija, pa
siremdamas savo galia, siekia 
sugriebti valdžią į savo rankas. 
Gana patikimomis žiniomis, Be
rija buvo "likviduotas" kariuo
menės vadovybės, ką patvirtino 
ir tas faktas, kad teisėjų kole
gijai pirmininkavo profesionalų

šaulyje turima tiek maža žinių. 
Tam tikromis aplinkybėmis tai 
yra Maskvos stiprybė, bet — ne
abejojamai — dar didesnis silp
numo ženklas. Kaip bebūtų, so
vietai yra neblogi propagandis
tai ir psichologai. Jeigu jie tik
rai nebijotų atvirai parodyti sa
vo gyvenimo ir jeigu jų "sovieti
nis 
rus 
su 
jau
uždangą. Bet Kremlio valdovai 
gerai nusimano, kad jiems gal 
net daugiau nekaip atominės 
yra pavojingas laisvas žodis.

Sovietų gyvenimo stebėtojai 
jau seniai jautė, kad Kremlyje 
vyksta negailestinga kova už 
pirmavimą. Bet niekas negalėjo 
turėti tikrų žinių, kaip tos rung
tynės tikrovėje vyksta. Kai per
nai buvo sušaudytas Berija, anų
dienų laimėtojai paskelbė, kad kariškis maršalas Konjevas. Po 
jis bene 30 metų buvęs "kapita- vėliau sekusios egzekusijos, ku- 
listinių valstybių šnipas”. Deja, ri palietė ir Lietuvos bolševikin- 
taip toli gražu nebuvo. Tas fak- toją Dekanozovą, kariuomenės 
tas, kad Malenkovo nušalinimas vaidmuo Sovietų Sąjungoje dar 
reiškė didžiausią staigmeną, pa- labiau sutvirtėjo.
rodo, kad "kapitalistinės valsty-1 Pradžioje buvo laikoma, kad 
bės” ne tik nėra užverbavusios < Perkelta i 3-«» pn»i. ’
savo "šnipais” bolševikinio sau
gumo vadovų, bet jos iš viso 
turi tik menkus "priėjimus” 
Kremlyje. Tad nenuostabu, kad 
Malenkovo pakeitimas Bulgani- 
nu buvo visiems netikėta sensa
cija.

Atsipeikėjus nuo pirmo staig
mena jausmo, pradėta šalčiau 
nagrinėti įvykius ir jieškoti iš
aiškinimo, kaip visa tai galėjo 
atsitikti. Pirmiausia, buvo pri
siminta, kad po budelių budelio 
Stalino mirties sudarytoji triju
lė iš Malenkovo, Berijos ir Molo
tovo dabar galutinai nubyrėjo. 
Pasiliko vienas Molotovas. 
Skandinavų spauda savo komen
taruose reiškia nusistebėjimą, 
kad Molotovas iš viso dar suge
bėjo išsilaikyti. Kai kas spėja, 
kad jis turėjęs besąlyginiai išsi
žadėti bet kurių pretenzijų į va
dovaujamą vietą. Jo vaidmuo 
turįs apsiriboti technikiniu dar
bu užsienio reikalų ministerijo
je, taig vykdyti iš augščiau tei
kiamas instrukcijas.

Europoje viešpatauja bendras

me tų medį, į kurį norime at
siremti”.

Pasirašo:
Vyriausiasis Lietuvos 

Išlaisvinimo Komitetas

. šitoks prisipažinimas skelbia
mas Vliko vardu viso pasaulio 
lietuviams šių metų Vasario 16- 
tcsios proga ...

Prisipažinimo autentiškumas 
abejotinas. Jau daugiau kaip du 
mėnesiai Vlikas nebuvo susirin
kęs posėdžio, o anksčiau atsišau
kimo turinys nebuvo svarstytaš. 
Todėl atsišaukimą tegalima lai
kyti anoniminių autorių kūriniu, 
savavališkai pasirašytu Vyriau
siojo Lietuvos Išlaisvinimo Ko
miteto vardu. Tai viešai nežino
mų, nors ir numanomų asmenų 
prisipažinimas. Jis neturėtų tap
ti dėme visam komitetui. Bet 
tampa, jeigu jo vardu veikia tik 
tie prisipažinime apibūdintieji 
"medkirčiai”.

¥
Autoriai, vis tuo pačiu Vliko 

vardu, įspėja tautiečius
"nepasiduoti jokiems šūkiams, 

kad ir- kokiais patriotiniais žo- 
džiaitsj jie< būtų pridengti, jei jie 
veda 'į nutaiką, į susiskaldy
mą

kių visus jungiančių dalykų jieš- 
kojo? Kaip vykdė šventą prie
saiką, kurią ragina vėl atnau
jinti?

Atsakymų į tuos klausimus 
kupina spauda — ne tiek toji, 
kuri faktais kaitina akis prie- 
saikautojams, kiek gražbyliau
jančioji apie ' budėjimą” ir "ne
nuilstamą tautos valios reiški
mą”. Atsakymai j tuos klausi
mus kyšo ir iš vadinamosios vie
ningos vadovybės spręstų reika
lų sąrašo, ir iš viešai žinomųjų 
jos "vieningų” sprendimų turi
nio.

Tad, ar ne tokiems šventų 
priesaikų kartojimams yra su
kurtas šiurpus šventvagystės 
vardas? Ar kaip tik ne šių pa
triotinių šūkių priedangoje me
tai po metų vis labiau kompro
mituojama visų svajota ir siek
ta vieningos politinės veiklos 
idėja?

Tikrai, laikas įvertinti tokius 
vienybės šūkius, kuriuose tiek 
daug patriotinio saldumo, ir tiek 
maža beliko patriotinio nuošir
dumo.

Nevados laukuose vėl vykdomi atominiai ginklai. Kariai, už 4000 
jardų muo sprogdinimų įsikasę 6 pėdų gylio apkasuose.

Nauji veidai Londone
COMMONVVEALTHO KONFERENCIJOS IŠLEISTAS KOMU
NIKATAS VISUS APVYLĖ. — KAIP SUSIKORĖ ’COMMON- 
VVEALTH OF NATIONS”. — KANADOS, N. ZEALANDIJOS, 
AUSTRALIJOS KOVA Už SAVISTOVUMĄ. — 1931 METŲ 
WESTMINSTER1O STATUTAS. — VISI POSĖDŽIAUJA KAIP 
LYGŪS SU LYGIAIS. — VIS DAUGIAU ATEINA SPALVO

TŲ DALYVIŲ.

)• ingos vadovybės su-

R®* . pats atmšauki-
iHas’ff' yra ištisas rinkinys pa
triotiškiausių šūkių, kurių tar
pe vieni iš skambiausių:

"Budėdamas mūsų tautos ir 
valstybės gyvybinių reikalų sar
gyboje”. ..

"išlaikyti ir stiprinti broliš
kumo ryšius”....

"iškilmingai atnaujinti šven
tą priesaiką nenuilstamai be at
vangos kovoti”...

"eiti petys į petį”. ..
"Nepriklausomybės šve n t ė s 

diena ... teapjungia į glaudžią 
šeimą mus visus ir paskatina 
užmiršti visa, kas mus skiria, o 
jieškoti tai, kas mus jungia”.. .

Ar tie gražūs žodžiai .veda į 
santaiką, i susivienijimą, į vie
ningos vadovybės sustiprinimą? 
— Taip, jie vestų, jei ir darbai 
juos atitiktų.

Bet ką tų patriotinių šūkių 
numanomieji autoriai darė, ypač 
per paskutiniųjų metų trejetą, 
po iškilmingo pažado imtis ne
paprastų priemonių visuomenės 
ir laisvinimo veiksnių santarmei 
pasiekti? Kaip budėjo tautos ir 
valstybės gyvybinių reikalų sar
gyboje? Kaip palaikė broliškumo 
ryšius ne tik kur nors toliau,

*

Šaukdamiesi sau pasitikėji
mo, atsišaukimo autoriai netgi 
apie savo demokratišką susi
tvarkymą kalba! Kalba, ką tik 
įsivedę nuožiūrą vietoj teisės; 
kalba regimai tie, kurie ką tilt 
dirbtinai prasitęsė savo buvimą 
vadų vaidmenyje ir vengia netgi 
tos demokratiškos institucijos 
posėdį šaukti, kad netektų susi
durti su rinkimais .. . Tokiai 
kalbai tikrasis vardas — ciniška 
veidmainybė.

¥
Stebėdamiesi — ne tuo, kad 

tai būtų naujiena, o tuo, kaip 
tie žodžiai įsiamžinusiems va
dams išsprūdo, — skaitome jų 
labai ir labai pavėluotą prisipa
žinimą:

"žinokime, kad vieną 
patsėję nesantaikos sėklą 
skaldę savąją visuomenę, 
tinę vyriausiąją politinę
vybę, ne tik nepadarome jokios 
pažangos ir mieko geresnio ne
sukuriame. bet griauname viso
kį tarpusavio pasitikėjimą, o 
kas dar blogiau — nustojame

džiavo Commonwealtho konfe
rencija. Jai pasibaigus, buvo iš
leistas komunikatas, iš kurio į 
užkulises nepašvęstas skaityto
jas nedaug ką patyrė. Jame pa
sitenkinama bendrais , 
Komunikatą beskaitydamas ypač 
svetimšalis, nepažįstąs Didžio
sios Britanijos gyvenimo, gali 
paklausti, ar apsimokėjo vals

I

kartą 
ir su- 
nuver-
vado-

visiško pasitikėjimo tarp sveti
mųjų”.

Teisybė. Teisybė, kuri dešim
tis ir šimtus kartų susirūpinu
siųjų tautiečių tiems "valios 
reiškėjams’’ kartoja per eilę me
tų. Visa tai beveik iki paskuti
niosios jau padarę, dabar patys 
tą įspėjimą kartoja, lyg didžiuo
damiesi, ir netgi išdrįsdami tuo 
pačiu atsikvėpimu tikinti, kad 
tai padaryta ... vardan tos Lie
tuvos,!

Atgyja ir auga- prieš akis 
grėsmingas paveikslas: švento
vė; krepšiai; pinigai; prekijai; 
botagas; ir rūstus balsas: "ša
lin iš šventovės!’’

tybės vyrams atlikti tolimą ke
lionę iš Naujosios Zelandijos ir 
Australijos, iš Indijos ir Kana
dos tam, kad savo tarpe pasi
keitus nuomonėmis, tarytum 

posakiai.^‘vieno iš daugelio Londono klu
bo nariams? šis klausimas nė
ra beprasmis, tačiau gal daugiau 
nekaip kas kita nūn pasibaigu
sios konferencijos esmę apibū
dina palyginimas su klubu. Iš 
tikrųjų, reikia žvilgterėti j tai, 
kas per organizacija yra tasai 
Commonwealth, o tuomet supra
sime, kad palyginimas su klubu 
nėra jau toks nevykęs.

Britų "Commonvvealth of Na- 
tions” susikūrė palaipsniui, 
žingsnis po žingsnio, kaip ir vi
sos kitos institucijos Didžiosos 
Brtanijos valstybėje. Nors Bri
tanijos galybė savo augščiausio 
klestėjimo susilaukė pereito 
šimtmečio antrojoje pusėje ka
ralienės Viktorijos laikais, bet, 
antra vertus, dar ilgai prieš tai 
ėmė reikštis procesas, ėjęs prie
šinga kryptimi. Jau anksti pa
sirodė, kad ilgainiui nebus įma
noma išlaikyti imperijos ta 
prasme, kaip ją suprato senovės 
romėnai. Taip pasidarė todėl, 
kad kolonijų gyventojai, įsikūrę 
anapus Atlanto, Pietų Pacifike 
ar Pietų Afrikoje, norėjo pasi
laikyti tas pačias pilietines tei
ses, prie kurių jie buvo pripratę

Randolf Hearst (kairėje), JAV spaudos karalius, su savo padėjė
jais, tris savaites išbuvo Maskvoje. Grįžęs pareiškė, kad pasikei

timai yra vidujinių nesantaikų išdava.

• Berne, Šveicarijoje, romunų laisvės kovotąjai, užimdami 
komunistinę Rumunijos atstovybę ir iš jos išnešdami šnipinėjimo 
medžiagą, visoms panašioms komunistinėms atstovybės įvarė ne
mažai baimės. Esą, iš Maskvos gautas įsakymas, imtis aktyvių 
apsaugos priemonių. Rumunijos atstovybė buvo šnipinėjimo cent-' senojoje tėvynėje, britų salose, 
ras. Manoma, kad rasti visų šnipų adresai, nes per čia ėjęs šni
pams išmokėjimas.

• Anglijos vyriausybė paskelbė, kad ir ji pradeda gaminti 
vandenilio bombą. Iki šiol tokią bombą gamino tik JAV ir Rusija. 
Vandenilio bombos padariniai, kaip paskelbė JAV atominiai eks
pertai, yra baisūs — veikia 7,0J0 mylių spinduliu.

• JAV užjūriniuose kraštuose turi 950 karinių bazių, ku
rias aptarnauja 1,370,000 karių. Dalis bazių taip įrengtos, 
jų gali būti kariaujama atominiais ginklais.

• Tautinės Kinijos karinė vadovybė praneša, kad 
skandinusi daugelį komunistų transportinių laivų ir vieną 
deninį laivą. Su laivais žuvę nemažiau kaip 2000 karių.

• Respublikonai 1956 m. rinkimenę prezidento konvenciją 
turės San Francisco, Cal., o demokratai Chicagoje.

• Prancūzijoje ir Christian Pineau nepasisekė sudaryti 
vyriausybės. Prieš jį balsavo 312, o už — 268. Dar neaišku ar 
pasiseks bandymai vyriausybę sudaryti Edgar Faure.

• Demokratai, gerindamiesi rinkėjams, nors ir protestuo
jant administracijai, per komisiją pravarė siūlymą, kad nuo atei
nančių metų sausio 1 d. būtų nuimama po $20 nuo kiekvieno tak
sų mokėtojo. Respublikonai tai laiko grynu politikavimu ir todėl 
laukiama karštų diskusijų.

• Buvo laukiama, kad Valstybės sekretorius Dalies savo 
kalboj pasisakys ar bus ginamos tautinės Kinijos valdomos Que- 
moj ir Matsu salos, bet aiškaus atsakymo išvengė. Po to dar 
daugiau atsirado teigiančių, kad jos gali virsti derybų su komu
nistais objektu.

kad iš

ji pa- 
povan-

Praėjus kuriam laikui, kolonis
tai užsigeidė savo parlamentų, 
"mažųjų Westminsterių”'.

Kai tarp vietinių žmonių at
stovybės ir tradicinio londoniš- 
kio parlamento atsirado nuomo
nių skirtumų, kilo konfliktas, 
kuriam amerikonai išėjo iš britų 
imperijos. Amerikos gyventojai 
rėmėsi tomis pat "įgimtomis” 
laisvės teisėmis, dėl kurių jų 
protėviai savo laiku kėlė maiš
tus pačiose britų salose. Neten
ka abejoti, kad anksčiau ar vė
liau tuo pavyzdžiu būtų pasekę 
Kanados gyventojai, jeigu Lon
donas pagal savo empirinį gal
vojimą nebūtų padaręs atitin
kamų išvadų. Būtent, Kanados 
vidaus reikalų tvarkymas buvo 
pamažu perleistas pačių kana
diečių ministeriams, kurie bet
gi nebuvo tiesiogiai atsakingi 
Londonui, o lokalinio parlamen
to rinkikams. Taip buvo žengti 
pirmieji žingsniai kelyje iš Em- 
pire j Commonwealth.

( Perkelta i 4-tą pusi.)

40 IR 400
DIRVOS SUKAKTUVINĖ 

TALKA

Šių metų spalio mėn. 9 d. Dir
va švenčia 40 metų sukaktį. Tai 
sukakčiai paminėti spalio mėn. 
pradžioje bus išleistas specialus 
Dirvos numeris, o spalio mėn. 9 
d. įvyks minėjimo iškilmės ir 
koncertas. Visoms iškilmėms 
pravesti organizuojamas specia
lus komitetas.

Dirvos redakcija kviečia į mi
nėjimą įsijungti visus Dirvos 
skaitytojus. Jau dabar siųskite 
minėjimo sukakčiai skirtus ra
šinius, prisiminimus, nuotrau
kas.

Skaitytojai, kurie su Dirva 
nesiskyrė visus tuos 40 metų, 
būtinai kviečiami atsiųsti savo 
nuotraukas. Redakcija turi di- 
džiausį norą tuos ištikimuosius 
skaitytojus pagerbti. Jei kas sa
vo nuotraukos negali atsiųsti, 
labai prašomas nors laiškeliu at
siliepti ir mums savo adresą pra
nešti.

¥
Keturiosdešimtys laikraščio 

gyvavimo metų — graži darbo 
vaga. Žinant lietuviškos spaudos 
vargus tai ir pagarbos vertas 
darbas, pareikalavęs nemažai 
pastangų ir pasiaukojimo iš lei
dėjų, redaktorių ir bendradar
bių.

Bet laikraštis gali eiti tik ta
da. kada yra jo reikalaujančių, 
juo besidominčių, jo stiprėjimo 
laukiančių. Tat ir 40 metų Dir
vos sukaktį minint mes kreipia
mės į visus Dirvos rėmėjus, tal
kininkus ir skaitytojus su šiuo 
prašymu: pagerbkime Dirvą 100 
naujų skaitytojų. Tai bus kiek
vieniems Dirvos ėjimo metamš 
tik po 10 naujų skaitytojų. Bet 
kadangi Dirva eina 40 metų, tai 
ir susidaro 400 skaitlinė. Ir tų 
400 naivią skaitytojų telkimą 
pradėkime nuo šios dienos. Iki 
spalio mėn. 9 dienos tų 400 nau
jų skaitytojų talka turi būti 
baigta.

Mes visi turime artimųjų čia 
pat mūsų gyvenamoj apylinkėj, 

-turim tolimesniuose JAV mies
tuose. turime Europoje, Pietų 
Amerikos valstybėse, Australi
joj ir net N. Zealandijoj. Para
ginkime ir patalkininkaukime, 
kad jie būtų Dirvos skaityto
jais.

Negalinčiam užsisakyti, patys 
ją užsakykime, atlikime Dirvos 
sukaktuvinių metų prašymą ir 
prisidėkime prie Dirvos stipri
nimo, jos turinio gerinimo. įvai- 
rinimo. žinokime, kad naujų 
skaitytojų šeima — bus ir nau
jas kraujas laikraščio sveikatai.

Jei kas nori ateiti į talką ir 
mūsų prašymą išpildyti, bet ne
turi adreso kam laikraštį siųs
ti, siųskite pinigus redakcijai ir 
jūs gausite pranešimą kam į už
jūrius jūsų laikraštis siunčia
mas. Redakcijoj visad yra adre
sų, norinčių laikraštį skaityti, 
bet dėl visokių nedateklių. nega
linčių už jį užsimokėti. Ypač to
kių tautiečių visad yra Vokieti
joje ir kituose Europos kraštuo
se.

Metinė prenumerata į visus 
kraštus sukaktuviniais metais, 
iki spalio 9 d., kaštuoja $5.00. 
Ir dar, kiekvienas naujas skai
tytojas gauna iš redakcijos ne
mokamai, su specialiu sukaktu
viniu įrašu knygą "Lietuva Ti
ronų Pančiuose". Knyga 312 
psl., kietuose viršeliuose, svarbi 
turėti kiekvienoje šeimoje. Jos 
kaina $2.00. Knygos skaityto
jams persiunčiamos Dirvos kaš
tais.

*
Dirva švenčia 40 metų sukak

tį. Pasveikinkim savo laikraštį 
400 naujų skaitytojų. Ateikim į 
talką tuoj ir visi Dirvos skaity
tojai. Talkos daviniai, telkiant 
400 naujų skaitytojų, bus skel
biami Dirvoje.



2 — Dirva Nr. 8 * 1955 m. vasario mėn. 24 d.

DIRVA ™
Lithuanian Weekly, published by 

American Lithuanian Press & Radio 
Ass’n VILTIS, Ine. (Non-profit), 
1272 East 71 St., Cleveland 3, Ohio.

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

Editor: Balys Gaidžiūnas.
Entered as Second-Class matter 

December 6th, 1915, at Cleveland 
»nder the act of March 3. 1879.

Suhscription per year in advance: 
tn the United Statės — $5.00 in Ca
nada — $5.50, elsewhere — $6.50.

Single copy — 10 cents.

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

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

Redaktorius: Balys Gaidžiūnas.
įregistruota kaip antros klasės 

siunta 1915 m. gruodžio 6 d., Cleve
lande pagal 1879 m. kovo 2 d. įsta

tymą.
Prenumerata metams iš anksto: 

Jungt. Amerikos Valstybėse $5.00, 
Kanadoje — $5.50, kitur — $6.50.

Atsk. Nr. kaina 10 centų.

• Vasario 16 d., Paryžiuje, Lie- gėdingą sutartį paminėjo ir pri- 
tuvos atstovas Prancūzijai ir!< 
ponia O. Bačkienė surengė Lie
tuvos bičiuliams ir draugams 
priėmimą. Dalyvavo virš 100 įta
kingų Prancūzijos politikų, vi
suomenininkų, laikraštininkų ir 
menininkų.
• Adomo Varno sukaktuvinė 
darbų paroda rengiama Chica- 
goje, Maria High School patal
pose kovo 19-29 d. Pąrodą ren
gia Chicagos L. B. Kultūros Ta
ryba. Adomo Varno 75-rių metų 
sukakčiai paminėti yra sudary
tas specialus komitetas, kuriam 
vadovauja architektas J. Mulo- 
kas. Be to, norima išleisti ir ju
biliato darbų monografiją, kurią 
redaguoja prof. Ignas šlapelis ir 
dailininkas Vytautas Jonynas.
• Venecueloje, Maracay mieste, 
vasario mėn. 12-13 dienomis įvy
ko antras Venecuelos Lietuvių 
Bendruomenės atstovų suvažia
vimas.

ėmė atitinkamą deklaraciją. Į 
• Paryžiuje, eidamas 83 metus, 
vasario 2 d. mirė prof. Albert de 
Geoffre de la Pradelle. Jis buvo 
nuoširdus lietuvių bičiulis, gilus 
teisininkas, savo laiku davęs pa
lankią konsultaciją Vilniaus 
klausimu.
• J. Tareila (iš Waterburio) at
siuntė Dirvos redakcijai gražų 
laišką dėkodamas už pasveikini
mą ir linkėjimus jo ir ponios 60 
metų vedybinės sukakties pro
ga.
• Teisininkas Petras Glemža ir 
šiais metais pildo mokestinius 
pareiškimus Algirdo Budrecko 
Real Estą te kontoroje, 1839 
West 47th St., Chicago 9. Telef. 
LA 3-3384. Kasdien vakarais ir 
šeštadieniais.
• Darbininkas paskelbė dramos 
veikalo konkursą paskirdamas 
$500 premiją. Tema turi būti iš• Venecueloje, Caracaso apylin

kėje, gyvena virš 250 suaugusių lietuviškojo gyvenimo. V eikalai 
lietuvių. Tačiau nusiskundžia- priimami iki gruodžio mėn. 1 d. 
ma, kad bendruomenine veikla'Premijuoto veikalo išleidimo ir 
mažai domimasi ir į susirinki-' vaidinimo teisė pereina Darbi-

< -mus labai mažai, narių lankosi.
• Vasario 11 d. suėjo dešimt me
tu nuo 1945 metais įvykusios 
Jaltos konferencijos. Jaltos kon
ferencijos nutarimai yra dabar
tinių tarptautinių negerovių pa
sėkos. Jaltos konferencija nepa
prastai daug žalos padarė cent
ro ir rytų Europos valstybėms. 
Pavergtos Jungtinės Tautos tą

ninku!.

CHICAGOS 
GYDYTOJAI .. »J» •*. »*. »*. »*. •*•»*« »J. Ą »J-

• Kanados Lietuviu Bendruome
nės Hamiltono apylinkės valdy
ba atsiuntė paminėti išleistą al
bumą LIETUVIAI HAMILTO
NE. Albumas apima 1948-1954 
m. lietuvių veiklą, 202 psl. su 
356 nuotraukomis. Kaštuoja 
$3.00. Įsigyti galima: J. Pleinys, 
113 Cannon St. E., Hamilton, 
Ont., Canada. X"
• Eduardui Dambrauskui, gimu
siam Raseinių apskrityje, dirbu
siam Kauno pašto įstaigoje,

Ir mes minėjome...
(MŪSŲ DETROITO BENDRADARBIO)

i Tūkstantinė Detroito lietuvių 
1 minia iškilmingai paminėjo mū

sų Didžiąją Tautos šventę. Mi
nėjimas praėjo šaunioj, pakiloj 
nuotaikoj. Kalbėjo ALTo pirmi
ninkas L. šimutis .... Savo atsi
lankymu į minėjimą mus pager
bė ir žymus svečias, JAV sena
torius Patrick MacNamara . . . 
Lietuvos laisvinimui suaukojo
me netoli trijų tūkstančių .. . 
Minėjimą įspūdingai pravedė 
prof. Dr. J. Pikūnas .. . Minėji
mas buvo tarsi didžiulė lietuviš
kos vienybės demonstracija, pa
rodžiusi, kaip darniai ir sutarti
nai mes mokame dirbti savo tau
tos laisvinimo darbą . . .

Taip rašys kaikurie mūsų 
laikraščiai. Ir tūkstančiai skai-

- tytojų džiaugsis vieninga De
troito lietuvių veikla — džiaug-

1 sis, nepagalvodami apie tai, kas 
1 nebus parašyta. O reikėtų pa-
1 galvoti ir apie tai.

Visuose iškilminguose minėji-
1 muose kviečiami garbingi visuo

menės nariai į prezidiumą. Tuo 
pagerbiami nusipelnę visuome
niniam darbui žmonės ir orga-

1 nizacijos.
Pas mus buvo kitaip. Į garbės

1 prezidiumą pakviesti: Kat. Fe
deracijos atstovas ALTe ir jo 
pirmininkas L. šimutis, kun. B. 
Dagilis, parapijos choro veikė
jas L. Heiningas, kat. jaunimo

1 organizacijos Vyčių pirmininkas
1 Boris ir programos vedėja, atei-
1 tininkų sendraugių veikėjas dr. 

J. Pikūnas. Išskirus retkarčiais 
prie prezidiumo pasirodantį 
DLOC pirmininką F. Motūzą, vi-

, si jie vienos, "vienintelės” lietu- 
. viškos sorvės žmonės. Tokios
, nuogos partijos jėgos demons

tracijos Detroito lietuviai tnema- 
tė niekada, ir nesitikėjo pama-

. tyti Vasario šešioliktąją! .. . Ir 
ne vienas stebėjosi ir klausė, ar 
tai lietuvių tautinė šventė, ar 
tilt krikščionių demokratų parti
jos mitingas. To paties klausia
me ir mes.

Po estų, latvių ir ukrainų at
stovų sveikinimų ir rezoliucijos 
į salę atvyko senatorius Patrick 
MacNamara, lydimas adv. J. Ko- 
vaiski. Garbingą svečią minėji
mo dalyviai pasitiko plojimu. 
Tačiau garbės prezidiume JAV

BALFo centre (105 Grand St.,
Brooklyu 11, N. Y.) yra svarbių 
žinių.

Tel. ofiso PRospect 8-1717
Rezidencijos REpublic 7-7868

Dr. S. Biežis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 West 63 St.
VAL.: 1-3 popiet ir 7-8 v. vak. 

Trečiad. ir sekniad. ofisas uždarytas.
šeštad. tik nuo 1-3 vai. popiet.

Rezid. 3241 W. 66th I’LACE

KĄ JAUNIEJI SAKO APIE SAVO 
LAIKRAŠTI

l)r. Antanas Rudokas, O. D.
4455 S. California Avė.

Chicago 32, III.
Tikrina akis ir pritaiko akinius 

keičia stiklus ir rėmus, 
šaukite — YA. 7-7381 

Priima: vakarais 6 iki 9, šeštad. 
10 ryto iki 4, trečiad. ir sekniad. 

tik susitarus.

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

N Dr. Juozas Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Norvest Medical Center 
2336 West Chicago Avė. 

Chicago 22, III.

VAL.: 1-3:30, 6-8:30 p. p. pirmad., 
antrad., ketvirtad., penktad.,

10 ryto — 1 p. p. trečiadieniais 
12—4 p. p. šeštadieniais.

Benito Nausėda (Cambridge, MatssJ. Aš visus ėviškė- 
vlės” numerius esu surinkęs. Dar ir tuos, kai ji su mama Dirva” 
mane lankė. Man ji visados atneša ką nors naujo; ir kas svarbiau
sia: lietuviškai. Nuo trumpiausio, eilėraščio iki ilgiausios pasa
kos, viskas buvo įdomu.

Eduardas Gregeris (Centralia, Illinois). Aš gyvenu ma
žame Centralia miestelyje. Lankau Šv. Marijos Seserų vedamą 
mokyklą. Lietuviškai čia nei vieno žodžio negirdžiu. Parėjęs iš 
mokyklos pirmiausia išmokstu pamokas, o, paskuį paskaitau "Tė
viškėlę”, ir paskambinu piano.

Mes esame čia vienintelė lietuvių šeima, todėl "Tėviškėlė” 
yra labai laukiama viešnia.

Šarūnas Jurgis Valiukėnas (Chicago, Illinois). Redakto
riau, prašau atspausdinti "Tėviškėlėje” ką nors apie šulinį ir nu
paišyti kaip jis atrodo.

Algis Bitėnas (Elizabeth, N. J.). "Tėviškėlės” Nr. 2 va
kar gavau. Ačiū. Labai įdomus. Tai lietuviškas perliukas. Tik man 
akai nemiela, kad ją pavėluotai gaunu, žinau, priežasčių tam yra 
laug, o svarbiausia, kad ne visi vaikai skaitome savo laikraštėlį. 
Vaikai gal ir skaitytų, bet tėveliai neišrašo, žinau vaikų, ku
riems tėvai neduoda pinigų laikraštėliui, bet duoda kitiems menk
niekiams.

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

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

IR

v.

Dr. Jaras Ramunis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VAI,.: antrad. ir ketvirtad. 7-8:30 v. v. 
šeštad. 3-5 v. p. jf. ir i^gal susitarimą 

7156 S. Western Avė.
MEDICAL CENTER

TEL.: Kabineto REpublic 7-1168 
Buto: WAIbrook 5-3765

Uosis
'Tėviškėlės”
keliais" ir aš

Vėjūnė Svotelytė. Man labai patinka "Tėviškėlė”. Ir la
biausiai man patinka Skautų palapinėje, todėl, kad aš esu skau
tė, ir dar skilfininkė.

Juodvalkis (East Ch'cago, Ind.). Aš labai laukiu 
ir negaliu sulaukti. Man labai patinka ''Didvyrių 
noriu sužinoti ar tie didvyriai pabėgo iš pilies.

Užsakykite "Tėviškėlę” savo atžalynui. Tuojau siųskite šį I 
laiškelį TĖVIŠKĖLEI, 2313 W. 91 St., Chicago 29, 111.

Prašau siuntinėti "Tėviškėlę”

Senatoriui teko pasitenkinti 
kukliu kampučiu stalo gale. Sve
čiams — estų latvių ir ukrainų 
atstovams liko kitas stalo galas. 
Priekines prezidiumo vietas jau 
buvo užėmusi partija. Taip pui
kiai ir vieningai mes mokame 
įžeidinėti garbingus kitataučius 
svečius.

Nenuostabu, kad po poros mi
nučių kalbos senatorius išvyko 
iš salės net neradęs reikalo at
sisveikinti su programos vedė
ju, pastarąjam nelaimingai te- 
beskaitant paskaitą kaip reikia 
išnešti vėliavas. Ačiū Dievui, tą 
paskaitą nutraukė minėjimo da
lyviai, išlydėdami senatorių plo
jimu.

L. šimutis kalbėjo santūriai ir 
tik retkarčiais teužsimindamas, 
kad kažkas kažkur skaldo vieny
bę ... Apibūdinęs ALT nuveik
tus darbus (VLIK neliesdamas) 
kvietė aukoti laisvinimo reika
lams. Kalba paliko nuoširdų 
įspūdį, išskyrus gal tik pasigy
rimą, kad be jo pastangų šian
dien Lietuvos pasiuntinybė Wa- 
shingtone nebeturėtų pripažini
mo. Mus, deja, po praeitos va
saros apsilankymų Washingto- 
ne verčia galvoti truputį kitaip. 
Neskoninga buvo ir jo kalbos 
pradžia su Draugo romano ir ki
tų to laikraščio premijų rekla
ma. Gal bendrus lietuvių tauti
nius minėjimus reiktų skirti nuo 
atskirų partijų laikraščių rek
lamos.

L. Heiningas kalbėjo aukų 
rinkimo reikalu. Surinkta virš 
$2900 (pernai minėjimo metu 
surinkta virš $3700, nors daly
vių šiemet buvo truputį dau
giau).

Jei ankstyvesnieji minėjimai 
pasižymėdavo sklandžiu prave- 
dimu, vieninga nuotaika ir silp
nesnėmis meninėmis dalimis, tai 
šis minėjimas parodė kaip ne
reikia minėjimų pravesti. Iš dr. 
Pikūno norėjome tikėtis trupu
tį daugiau. Norėtųsį, kad ir atei
tyje, kaip ir anksčiau, Vasario 
16 būtų ne Vienos penkiagalvės 
partijos, bet visų lietuvių šven
tė. Taip pat linkėtume, kad me
ninė minėjimo dalis visuomet 
nustebintų taip maloniai, kaip 
maloniai ji nustebino šiemet.

Šiltai publikos buvo sutiktas 
studentų trio. Džiaugėmės J. 
Variakojytės balso pažanga (mi
nėjimo išvakarėse ji pirmą kar
tą pasirodė WWJ televizijos pro
gramoje), smarkiai plojome P. 
Zarankai, deja neprikviesdami 
pakartoti. Tautinių šokių grupė 
mums ‘dar kartą įrodė, kad šioje 
srityje jų vadovė H. Gobienė 
nepakeičiama .. . Kaikurių de
klamatorių balsas paskendo mi
nios šlamesyje, kai jie nesinau
dojo mikrofonu ... Z. Mikšie
nės vaidintojų grupė patiekė 
momentui pritaikintą Vinco Ku
dirkos ištrauką.

Minėjimas taip ir baigtas va
dovams pamiršus net Tautos 
Himną. Laimei mūsų jaunimas 
Tautos Himno dar nepamiršo — 
jį sugiedojome po minėjimo.

Minėjimą ruošė bendras visų 
Detroito Liet. Organiazcijų Cen
tras. Jis kvietė ir kalbėtoją iš 
Chicagos L. šimutį. Bet kai iš
vakarėse minėjimo rengėjai — 
organizacijų centro valdyba nu
ėjo sutikti savo svečio — tvar
ka ir čia pasirūpino partija, ren
gėjus taip ir palikdama stovėti 
stotyje...

Ne pagiežai ir pykčiui skirtos 
šios mintys. Jas diktuoja liūde
sys, kad ir provincijos 
taip puikiai sugebame 
džioti VLIKo didžiosius 
bės” darbus. Norėtume, 
tose lietuvių kolonijose 
taip, kaip pas mus buvo. Norė
tume, kad ir pas mus sekančiais 
metais būtų kitaip ...

Z. V. Rekašius

vių salėje (W. Vernor»& 25th).
Susirinkime numatyta svars

tyti :
Sekančių metų veiklos gairės,
Valdybos darbų apžvalga,
Pranešimas iš nesenai įvyku

sio taut. srovės darbuotojų pasi
tarimo Detroite,

Naujos valdybos rinkimai.
Nariams šiame susirinkime 

dalyvavimas būtinas. Kviečiame 
ir skyriui dar nepriklausančius 
bičiulius. Atskiri kvietimai ne
bus siunčiami.

Sekretorius

NEWARK
VASARIO 16 MINĖJIMAS

4 vai. p. p. N. 
Taryba rengia

Vasario 27 d. 
Jersey Lietuvių 
Lietuvos Nepriklausomybės 37 
metų minėjimą, kuris įvyks Šv. 
Jurgio d-jos salėje, 180 New 
York Avė., Netvarke, N. J.

Tarpininkaujant adv. C. F. 
Pauliui, Taryba išsirūpino N. J. 
gubernatoriaus R. Meyner suti
kimą paskelbti Lietuvos Nepri
klausomybės dieną.

Šventės minėjimo programo
je numatyta J. Ąudėno ir adv. 
C. F. Pauliaus kalbos, pakviesti 
dalyvauti šen. Smith, Nevvarko 
maj. Karlin ir N. J. kongresma- 
nas. Dainuos Newarko Šv. Tre
jybės liet, parapijos ir Liet, ra
dijo d-jos Rūta chorai. Bus de
klamacijos ir kita meninė pro
grama. Įėjimas nemokamas.

N. J. Lietuvių Tarybos Val
dyba nuoširdžiai kviečia Nevv
arko ir apylinkių lietuvius minė
jime skaitlingai dalyvauti.

CHICAGO
VASARIO 16-JI CH1ČAGOJE

f bos

VANAGAITIS
KNYGA

gaunama Dirvoje. Siųskite $2.00 ir labai daug pn 
tirsite apie Amerikos lietuvių gyvenimą.

DIRVA: 1272 E. 71 St.
Cleveland 3. Ohio

TUOJ IS1GYKIT 
ŠIAS KNYGAS!

Vardas ir pavardė 
Adresas ................

• Siunčiu $3.C0.
• Pinigus pasiųsiu vėliau.

eiliniai 
pamėg- 
"vieny- 
kad ki- 
nebūtų

AL TAUT. SĄJUNGOS
SKYRIAUS SUSIRINKIMAS

Chicagos Lietuvių 
rengiamas Lietuvos n 
mybės šventės minėjimas įvy'..„ 
vasario 13 d. Ashland auditori
joje. Minėjimą vedė Tarybos 
pirmininkas teisėjas Alfonsas F. 
Wells. Vėliavas’įnešė Amerikos 
lietuvių veteranų Dariaus-Girė
no ir Don Varno postai ir lietu
viai skautai.

Sugiedojus Amerikos ir Lie
tuvos himnus, invokacijas pa
skaitė prel. Ig. Albavičius ir kun. 
doc. J. Pauperas. Pagrindinę 
kalbą pasakė gen. Mikas Rėklai
tis. Prisiminęs Vyriausiąjį Lie
tuvos Išlaisvinimo Komitetą, jis 
pareiškė, kad visų įsitikinimu 
Vilkas yra reikalingas, bet taip 

: pat visiems aišku, kad šiuo me
tu mūsų vyriausia organizacija 

■ ir susiskaldžiusi ir negaluoja. 
Todėl, jis pabrėžė, kad mūsų po- 

. litinių grupių, kurios sudaro 
Vliką, uždavinys susitarti ir ne- 

. sklandumus šalinti.
i Gražią kalbą pasakė ir kon- 
. gresmanas James C. Murray. Jis 

pareiškė, kad yra lietuvių tarpe 
užaugęs, kad jam lietuvių tau- 

. tos rūpesčiai savi. Jo ir pirmoji 
i kalba, pasakyta Atstovų Rūmuo- 
. se Vasario 16 d., būsianti apie 

Lietuvos nepriklausomybę.
Minėjimą sveikino Lietuvos 

. Konsulas Dr. P. Daužvardis, 
, miesto mayoras Martin Kennel- 
. ly, Morris B. Sachs, Latvių ir 

Estų atstovai ir kt.
Meninę dalį atliko moksleivių 

. ansamblio kanklininkų grupė, 
Alice Stephens (Steponavičie
nės) dainininkės, Metropolitan 
operos solistas Algirdas Brazis 

. ir "Dainavos” ansamblis.
Kiek buvo surinkta aukų dar 

į nepaskelbta. Atskirose Chicagos 
lietuvių kolonijose bei mokyklo
se Vasario 16-sios minėjimai vy
ko daugiausiai kovo 19-20 d.

Pirmas šiais metais Taut. Są
jungos skyriaus susirinkimas 
kviečiamas sekmadienį, vasario 
27 d., 12:30 vai., buvusioj lietuj

vyko G:

įsidėmėk

DIRVOS
adresą

1272 East 71 St.
Cleveland 3, Ohio

Anglų kalbos gramatika
J. Kukanauza ___________ 2.00

Anglų kalbos gramatika 
V. Kamantauskas

Anglų kalbos skaitymas
V. Minkūnas_____________2.00

Anoj pusėj ežero
P. Andriušis_____________

Aukso kirvis
Juozas švaistas _________

Aukštųjų Šimonių Likimas
Ieva Simonaitytė_________

Apie laiką ir žmones
J. Aistis________________

Audra žemaičiuose
VI. Andriukaitis__ ______

Būdais Senovės Lietuvių ...
Sim. Daukantas .________

Būkite sveiki
Dr. S. Biežis ...__________

Baltasis Vilkas
K. Binkis _________ _____

Balutis
J. J. Bačiūno leidinys_____

Buriavimas ir jūrininkystė
B. Stundžia _____________2.00

Didžioji kryžkelė
B. Brazdžionis .__________

Duktė
Ale Rūta-- -------------- -----

Daiktai ir nuorūkos
Leonardas Žitkevičius .____

Don Kamiliaus mažasis 
pasaulis

Guareschi _______________
Didžiosios atgailos

R. Spalis _______________
Doleris iš Pittsburgho

Stepas Zobarskas _______
Eldorado

J. Švaistas--------- -------------
yvačių lizdas

Francois Mauriac _______
Gatvės Berniuko Nuotykiai

R. Spalis _____________ 5.00
Gimdytoja

• Francois Mauriac _______  1.75
Gabija,Jiteraturo6 metraštis
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Gintariniai vartai
N. Mazalaitė----

Gyvulių ūkis
George Orivell ___________ 1.00

Giesmė apie Gediminą
B. Sruoga ir V. Petravičius 2.00

Jaunai inteligentei
V. Andriukaitytė_________ 1.25

Kryžkelės
A. Vienuolis___________

Kaimynai
J. Paukštelis_ -______

Kaip jie mus sušaudė
J. Petraitis ___________

Kuprelis
Ignas šeinius _________

Konrodas Valenrodas
Adomas Mickevičius -__

Keliai ir kryžkelės
Putinas __ _______ --------

Kon - Tihi.
Thor Heyerdahl _______

Kaimiečiai
V. S. R< ymont I-II-I1I-IV 
I ir II dalis_____ ___ po
III ir IV dalis _______  po
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Medžio raižiniai
Ign. Končius--------------

Milžino paunksmė
Balys Sruoga ____ ___

Mėnuo vad. medaus
N. Mazalaitė _______

Meškiukas Rudnosiukas
Vytė Nemunėlis _____ _____ 2.09

Namai ant smėlio
J. Ghauda_____________

Nemunas
St. Kolupaila _________

Orą pro nobis
J. Gliaudą____________

Orfėjaus medis
A. Nyka-Niliūnas _____

Po Tėvynes dangum 
žodžiai vytės Nemunėlio.
Paveikslai V. Augustino ...2.00

Pragaro pošvaistės 
V. Alantas______________

Pirmas rūpestis
Jurgis Jankus __________

Pietų vėjelis
Vytė Nemunėlis ________

Paklydę paukščiai 1
Jurgis Jankus _________ _

Paklydę paukščiai 11
Jurgis Jankus __________

Pietų kryžiaus padangėje 
Sudarė Gaučys ________

Paskutinis Prūsų sukilėlis
M. Springbom__________

Petras širvokas
Juozas švaistas ________

Po raganos kirviu
Jurgis Jankus _________

Pabučiavimas
J. Grušas_ ____________

Rytų pasakos
V. Krėvė . ..........................

Raudoni batukai
Jurgis Savickis ________

Ramybė man
J. Kėkštas______________

Sudie, pone čipse
James Hilton __________

Strėlė danguje
Henrikas Radauskas ____

Saulės Takas
Nele Mazalaitė__________

Šilkai it vilkai
Runcė Dandierin is______

Senųjų lietuviškų 
knygų istorija

V. Biržiška, kiet. virš. ___ 3 ,16
papr. virš.___________ 2.00

Saulutė debesėliuos
L. Žitkevičius ____

šventieji akmenys
Faustas Kirša____

šventoji Lietuva
Jurgis Savickis ...

Teresė Neumanaitė
J. Burkus _______

Tolimieji kvadratai
J. Grišmanauskas

Tautosakos Lobynas
J. Balys_________

Tipeliu
Pulgis Andriušis (įrišta)_ 3.00

Tonas Nipernadis
August Gailit ____

Tarp pelių ir vyrų
John Steinback ___

Užgesęs sniegas 
Aloyzas Baronas'___

Ugnies pardavėjas 
Balys Rukša______

Uždraustas stebuklas
Užuovėja

M. Katiliškis______
Stasius Būdavas__

Vanagaitis
monografija ______

Valerijono lašai
Dr. S. Aiiūnas____

Vilnius tarp audrų
J. Cicėnas (įrišta) .

Vilnius Lietuvos gyvenime
Dr. A. Šapoka___ _______

Velykų pasakos
N. Butkienė _____________

Vyturėliai Laukuose
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A. Rimkūnas ________

Kregždutė II
A. Rimkūnas ________

Kiškučio vaidinės
Stasys Džiugas ;______

Lietuvos Istorija
Sruogiene ____________

Lietuvių Kalbos Istorija
Dr. P. Jonikas________

Lietuvos pinigai
Juozas K. Karys ____

Lyrikos kraitis
Mikuckis ____________

Loreta
Stasius Būdavas______

Lietuva
A. Bendorius ______ _

Laiškai žmonėms
G. Papini .___________

Lietuvių kalbos vadovas
Red. prof. Skardžius__

Moters širdis
Guy de Maupassant__

Lietuvių Literatūra
Pranas ‘Naujokaitis _____ 2.00

Lietuvių kalbos gramatika
Dr. A. šešplaukis .....____ 1.25 '
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R. Spalis ___ ___ ___ . . 1.21
Vaikų knygelė

M. Valančius . _______... 1.80
Varpai skamba

Stasius Būdavas _______... 2.50
Taupioji Virėja
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Žemaičių krikštas

P. Abelkis . ________ ... 2.50
Žemaitis nepražus
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Žodis švietimo klausimu
V. KAVALIAUSKAS

Dėl karo ir jį tariamai laimė
jusiu "didžiųjų” moralinės men
kybės lietuvių tautos dalis bu
vo priversta palikti savo gimtą
ją žemę. Jau antrasis dešimtme
tis, veltui laukdama sugrįžimo 
aušros, ji tebeklaidžioja sveti
muose kraštuose, lygiai kaip ir 
graži Atlanto Charta, žadėjusi 
visiems laisvę, tebeplūduriuoja 
vandenyne, nepasiekdama pa
vergtųjų kraštų.'

O tačiau mes laukiame sugrį
žimo valandos. Ir tikimės jos 
sulaukti. Tikimės, žinoma, ne 
todėl, jog manytume, kad kas 
nors sielojasi milionų kančiomis 
ir dėl žmoniškumo yra pasiryžęs 
juos išlaisvinti. Ne. Pavergtuo
sius tegalės išlaisvinti tik tam 
tikras istorinio proceso momen
tas, kuriam turime būti pasiruo
šę. Vadinas, neturėdami su jo
kiu autoritetu sudarytos sutar
ties, nustatančios net ir apytiks
lį grįžimo laikotarpį, turime gy
venti taip, kad pilgriminėje ke
lionėje neišbarstytume tų bran
genybių, kurias išsimešėme iš 
gimtosios žemės, ir netektų grįž
ti tik su dvasinio elgetos lazda.

Tos didžiosios brangenybės — 
visų pirma yra gimtoji kalba, 
lietuviškasis kūrybos žodis, lie
tuviškoji daina ir šokis ir, aps
kritai imant, visa dvasinė lie
tuvio kūryba, kuri galės pasau
liui kalbėti ir tada, kai žmonės 
nutils.

Tačiau maža tebūtų padaryta, 
jei mes, ir daug patys sūkurę, 
nustotume tų, kurie galėtų tęs
ti mūsų kultūrinių vertybių kū
rimą — jaunosios kartos, mūsų 
jaunimo, kuris, norime aj- neno
rime, turime pripažinti, tautiš
kai pradeda vis labiau ir labiau 
blukti. Ar galima gi kitaip pa
vadinti mūsų jaunųjų vengimą 
tarpusavy kalbėti gimtąja kal
ba?

Tad, manau, tautinjs-lituanis- 
tinis jaunimo auklėjimo klausi
mas turi būti mūsų visų pats 
pirmasis ir pats pagrindinis rū
pestis, pradedant tėvais ir bai
giant pačiais didžiaisiais veiks
niais, kurie kartais, iš priešin
gų pusių surėmę pečiais, verčia 
ir šiaipjau tvirtai uždarytas 
laisvės duris.

Jei mes, būdami Vakarų Vo
kietijoje, turėjome gerai orga
nizuotą švietimą — vaikų dar
želius, pradžios mokyklas, pro- 
giminazijas, gimnazijas, specia

lias mokyklas, baigiant bendru 
estų — latvių — lietuvių uni
versitetu, tai to jokiu būdu ne
galima pasakyti apie dabartinę 
švietimo padėtį, pvz., JAV, kur 
lietuvių yra daugiausia. Tiesa, 
turime čia šeštadieninių mokyk
lų, tačiau jos yra daugiau negu 
vargo mokyklos. Mažas pamokų 
skaičius, patalpų, mokslo prie
monių — tinkamų vadovėlių, že
mėlapių ir kit. stoka sunkina 
jau ir taip nelengvą mokytojo 
darbą ir neleidžia jam padaryti 
tiek, kiek jis norėtų.

Čia taip pat tenka paminėti, 
kad iki šio laiko dar vis neturi
me jokio centro, kuris švietimą 
koordinuotų, paruoštų progra
mas, sektų jų vykdymą ir t.t. 
Tiesa, negalima būtų pasakyti, 
kad mokytojai dirba be jokio 
plano ir nesivadovauja jokia 
programa, bet jau seniai metas 
turėti ir bendrą, visoms mokyk
loms privalomą programą, pri
taikytą specifinėms gyvenimo 
ir mokyklinio darbo sąlygomis, 
ir vienodus visų mokyklų bai
gusiems duodamus pažymėji
mus, pažymių knygeles, klasės 
ir trimestrinius žurnalus — vi
sa, kas savo esme ir forma mo
kyklai yra reikalinga ir‘būtina. 
Švietimo problema drauge yra 
ir ypač tėvų problema. Jeigu vi
sur ir visada tėvų artimas ben
dradarbiavimas su mokykla bu
vo svarbus mokymo ir auklėji
mo veiksnys, tai jis ypač yra 
būtinas čia. šeimai tremtyje 
tenka pats pirmasis ir pagrin

dinis uždavinys, kurio niekas ki
tas nepajėgs atlikti, — jos vai
ko lietuviškumas. Tėvų įtaka 
vaikams ar, pasakyčiau, šeimos 
lietuviškumo dvasia niekur taip 
ryškiai nėra juntama, kaip litu
anistinėje mokykloje: vieni to 
pat amžiaus vaikai ne tik kalba 
gražiai lietuviškai, bet ir visuo
met rūpestingai atlieka namie 
duodamus darbus. Kitų gi lie
žuvis, tardamas lietuviškus žo
džius, jau1 vartaliojasi kažkaip 
neįprastai — angliškai. Tretie
ji, mokytojo paklausti, kada gi
mę, atsako angliškai. Apie pa
skutiniųjų rūpestingumą, atlie
kant namų darbus, netenka nei 
kalbėti.

Tačiau, nežiūrint labai sun
kių darbo sąlygų, lituanistinės 
mokyklos mokytojas visdėlto 
yra padaręs gana daug, ir jis 
nuoširdžiai gali pasidžiaugti mo
kinių, ypač tų, kurių tėvai iš 
arti ir nuolat seka savo vaikus, 
pasiektais mokslo rezultatais — 
pagrindiniu jo sunkaus darbo 
atlyginimu. Tad, nelaikant mo
kytojo nei tobulybe, nei apskri
tai būtybe be priekaišto, tenka 
pasakyti, kad jis, kiek leidžia 
sąlygos, savo pareigas atlieka. 
Todėl kartais ir nesuprantama 
ir skaudu, jei į lietuvį mokyto
ją paleidžia nęšvarų akmenėlį 
net ir save laiką dideli žmonės. 
Tada, žinoma, rimtai suabejoji 
tokių žmonių didumu ...

Baigdamas norėčiau pabrėžti, 
kad lituanistinė mokykla laukia 
dar daugiau paramos ir dėmesio 
— pirmiausia iš tėvų, kurių mei
lė lietuviškajam žodžiui, meilė 
savo tautai — jos praeičiai, da
barčiai ir ateičiai — gaubtų jų 
vaikus ne tik šeimos židinyje, 
bet juos išlydėtų į mokyklą ir.

VVinthrop Rockefeller ir Porto Rico gubernatorius Louis Munoz Marin, apžiūri $10,000,000 gyvena 
mų pamų statybos projektą. Statybos kaštus padengia Rockefeller.

Kremliaus ponu kova
(Atkelta iš 1 psl.)

Malenkovas esąs raudonosios 
armijos patikėtinis. Galimas da
lykas, kad iki tam tikro laipsnio 
jis naudojosi kariuomenės pasi
tikėjimu. Bet jis virto auka vi
suotinės nuotaikos, viešpatavu
sios po Stalino mįrties. Būtent, 
Sovietijos vergai laukė, kad, 
pradingus vyriausiam budeliui, 
turi įvykti atmaina, kad bega
liniai sunkus gyvenimas turi pa
lengvėti. Su Malenkovo vardu 
yra susijęs savaime trumpas lai
kotarpis, kai Sovietų Sąjungoje 
pradėta kalbėti apie plataus var
tojimo reikmenių gamybos pa
spartinimą ir sunkiosios pramo
nės gamybos sulėtinimą. Ar eili
nis pilietis tikrovėje pajuto pa
gerėjimą, labai abejotina. Ir pats 
laikas tam buvo per trumpas.

Daugelis-Europos radijo ko
mentatorių prileidžia, kad ka
riuomenė ėmė su tam tikru ne
pasitenkinimu žiūrėti į Malenko- 
vą dėl jo užsimojimų pramonės 
srityje. Karo vadams, apsvaigu- 
siems pergale prieš Hitlerį, at
rodė pavojingas bet koks sun

pasitiktų grįžtančius, juos sek
tų, ragintų, drąsintų ir jiems 
padėtų.

Ypač neatidėtinas kompeten
tingo švietimo centro sudary
mas, kuris, be jau minėtų daly
kų, nusmaigstytų ilgalaikes švie
timo darbo gaires, neišskiriant 
nei plano paruošti mokytojams, 
kurių eiles jau ir pirmasis trem
ties gyvenimo dešimtmetis spė
jo kiek praretinti.

kiosios pramonės plėtojimo sulė
tinimas. Pabūklus, tankus, lėk
tuvus, atomines bombas tegali 
gaminti sunkioji pramonė. Ne 
šakutes ir peilius, ne puodus ir 
keptuves turi produkuoti sovie
tų pramonė, o ginklus.

Kai kas Europoje spėja, kad 
savaime Malenkovas vargu ar 
būtų įstengęs ar net norėjęs at
sispirti kariuomenės reikalavi
mams. Jis irgi būtų vykdęs tai, 
kam jam būtų buvę įsakyta. Ta
čiau kariuomenė pasinaudojo 
proga ne tiek atsikratyti Ma- 
lenkovu, kiek sustiprinti savo 
įtaką vyriausybės vadovybėje. 
Šitaip dalis stebėtojų spėlioja, 
kokiu būdu Malenkovas buvęs 
išstumtas ir jo vieta atiteko 
maršalui Bulganinui.

Tačiau panašūs aiškinimai lai
komi vienpusiškais visų tų, ku
rie kiek giliau pažįsta sovietų 
gyvenimą. Negalima paneigti, 
kad dabar kariuomenės atstovo 
rankose susijungė du valdžios 
elementai: vyriausybės aparatas 
ir karo pajėga. Dar lieka betgi 
trečias faktorius: komunistų 
partija, šiuo atžvilgiu nuomonės 
toli gražu nesutinka. Kokia rolė 
tenka partijos generaliniam se
kretoriui Chruščovui?

Yra žinoma, kad jis’ keliais 
atvejais viešai kritikavo Malen
kovo vyriausybę dėl jos neva 
nemokiškumo žemės ūkio sri
tyje. Tačiau to neužtektų minis- 
teriui pirmininkui nušalinti. Kai 
kas aiškina, kad Chruščovas 
stengėsi pašalinti Malenkovą 
kaipo konkurentą. Chruščovas 
kai kurių laikomas tuo Kremlio 
valdovu, kurio rankose per ko
munistų partijos aparatą esą su
kaupta daugiausia valdžios. Jis 
galįs virsti antruoju Stalinu.

Ar taip yra, sunku pasakyti. 
Tokia teorija būtų sunkiai su
derinama su faktu, kad kariuo
menės įtaka neabejojamai didė
ja. šalia Bulganino, į vyriausybę 
įėjo dar kitas maršalas, būtent 
Žukovas kaipo karo ministeris. 
Spėliojimams apie tai, kieno 
yra sutelkta daugiau realinės 
jėgos — ar komunistų partijos 
generalinio sekretoriaus Chruš- 
čovo, ar vyriausybės galvos 
maršalo Bulganino, — lieka 
daug vietos.

Teorijoje komunistų partija 
stovi augščiau ir už vyriausybę, 
ir už kariuomenę. Tenka dar at
siminti, kad marš. Bulganinas 
nėra iš profesijos kariškis. Jis 
yra turėjęs daug ir įvairių pa-

STUDENTAMS
LSS CENTRINIŲ ORGANŲ 

RINKIMAMS BESIARTINANT

Rinkiminė komisija praneša 
visiems studentams, gyvenan
tiems JAV, kad kandidatų siū
lymas į centro valdybą, revizi
jos komisiją ir garbės teismą 
turi būti atliktas vadovaujantis 
rinkiminių nuostatų paragrafais 
II-l, III-l, 2 & 3 punktais. Kan
didatams siūlyti paskutinė (paš
to aintspaudo) data yra 1955 m. 
kovo 20 d. Taip pat primename, 
kad balsuoti .turės teisę tik tie 
nariai, kurie (nė vėliau kai iki 
kovo 15 d.) bus susimokėję na
rio mokestį.

reigų, įskaitant ir čekisto. Pe
reito karo metu jis buvo> politi
nis komisaras (politrukas) kaip 
sykis toje armijoje, kuriai va
dovavo marš. Žukovas. Bulgani- 
nas maršalo vėzdo nėra nusipel
nęs karo lauke. Tad tiesioginiai 
saitai jį sieja daugiau su komu
nistų partija nekaip su raudo
nąją armija. Galimas dalykas, 
kad Bulganinas iškilo į vyriau
sybės galvos vietą kaip tik dėl 
tokios savo dvigubos praeities 
Tokiu atveju išeitų, kad jis yra 
kompromisinė figūra arba jung
tis tarp dviejų faktorių: parti
jos ir kariuomenės.

Iš tokios prielaidos Sovietų 
Sąjungos gyvenimo stebėtojai 
daro išvadą, kad kova dėl val
džios dar nėra baigta. Nebūtina, 
kad grumtynės eitų asmeniškai 
tarp Chruščovo ir Bulganino. 
Taip pat nelaikoma tikra, kad 
kariuomenės vadovybės norėtų 
nušalinti komunistų partiją. Vi
si sovietų maršalai yra komu
nistų auklėtiniai. Bet kova gali 
toliau eiti dėl pirmavimo visame 
Sovietų Sąjungos gyvenime. Ar 
vyriausias žodis ir toliau pri
klausys komunistų partijai, ku
ri laikosi tam tikros ideologinės 
programos, ar kariuomenei, ku
ri daęosi vis reikšmingesnis jė
gos faktorius, nepareinamai nuo 
komunistinių doktrinių ? čia, 
kaip atrodo, glūdi viso klausimų 
komplekso esmė.

•Galimas dalykas, kad ir viena 
ir kita rivalizuojanti pusė vengs 
greitų sprendimų. Bet prileidi- 
mas, kad kova dar nėra pasibai
gusi, turi daug pagrindo. Visa 
Sovietų Sąjungos istorija yra 
pagrįsta kova už valdžią, kova 
tarp besirungenčių grupių ar 
asmenų. Negalima manyti, kad 
dabartinis jėgų pasidalinimas 
būtų pastovesnis.

RINKIMINIAI NUOSTATAI

II- l. Šiais nuostatais vadovau
jantis, renkami sekantys orga
nai: 7 narių centro valdyba, 3 
narių revizijos komisija ir 3 na
rių garbės teismas vienerių me
tų laikui.

III- l. Kandidatus į visus tris 
Liet. Stud. Sąj. JAV centrinius 
organus siūlyti gali ne mažiau 
kaip penki užsiregistravę stu
dentai nepriklausomai nuo vie
tos kurioje gyvena ar studijuo
ja. Vieni ir tie patys penki ar 
daugiau narių gali pasiūlyti tiek 
ar mažiau kandidatų, kiek į kiek
vieną organą yra renkama, ta
čiau kandidatus siūlą nariai tu
ri teisę pasirašyti tik vieną są
rašą ir patys negali būti šio są
rašo kandidatais. Kiekvienas 
kandidatas privalo būti sąjun
gos nariu ir gali būti pasiūlytas 
tik vienam sąraše.

III-2. Bent keturi centro val
dybos ir visi trys revizijos ko
misijos vieno sąrašo kandidatai, 
sklandesnio centriniu 1 organų 
darbo dėliai, turi būti iš tos pa
čios gyvenimo apylinkės (jų 
mokslo ar namų adreso atžvil
giu).

III-3. Kandidatus siūlą Liet. 
Stud. Sąj. JAV nariai pristato 
rinkiminiai komisijai iki jos nu
statytos dienos (kovo 20 d.) 
kandidatų sąrašą, kuriame tiks
liai nurodo kurioms pareigoms 
asmenys yra siūlomi, kandidatų 
vardus, pavardes, amžių, mokyk
lą ir jos vietovę, kurioje kandi
datas studijuoja, jų studijų ša
kas bei semestrą, kiekvieno kan
didato namų ir mokyklos adre
są. šis sąrašas privalo būti pa
sirašytas ne mažiau penkių kan
didatus siūlančių ir balsuoti ga
linčių sąjungos narių. Rinkimi
nei komisijai taip pat turi būti 
patiektas kiekvieno kandidato 
raštiškas sutikimas kandidatuo
ti minimoms pareigoms. Kandi
datus siūlą nariai privalo nuro
dyti bent vieną adresą, kuriuo 
siūlytojai gali būti pasiekiami.

PETS OF ALL KINDS

P E T S
PARAKEETS. CANARIES

TROP1CAL FISH
GOLD FISH. DOGS

FAMILY PET SHOP
One of Cleveland’s Mest Fully

Stocked Shops /

yyg BREED OUR 0WN BIRDS 
Bring Pets For Inspection 

Let Your Family Meet Ours 
Week Days 9-7 P.M.-Fridays 9-9 P.M. 
7915 St.' Clair EX 1-7252

II IR GRIITA
ERNST VVICHERT

(Tęsinys)
— Tokio dalyko pats niekas neįsidės į 

degtinę, — pastebėjo sandėlininkas, kuris 
labai gerai žinojo, kad Ansas nuspėja, apie 
ką reikalas sukas.

— Kaip ten bebūtų, ji mirus, — užbai
gė Ansas, kuriam visa kita mažai berūpėjo.

— Ir palaidota, — pridūrė sandėlinin
kas, — o jie jos skilvio nepatikrino.

Kalba buvo pertraukta. Vanagas su
baigė savo menką vakarienę.

— O kurgi mano tėvas? — paklausė 
jis tada gana abejingai.

— Jis jieškosi kažkur darbo kaip kū
lėjas.

,— Tai bus jam gana sunku, jis ne
mėgsta darbo. Kai jau U/tė mirus, jis pas 
mane geriau turės, kai aš tik vėl įsitaisy
siu. — Tai pasakė jis visai ramiai. Bet tuo
jau jį vėl pagavo pyktis, ir jis tęsė jau 
gana smarkiai:

— Kas mano beržus prieš namus nu
kirto?

— Ponas Geelhaaras tai įsakė, — at
rėžė sandėlininkas, — o artimiausiom die
nom ateis ir likusių eilė. Dabar kaip tik 
geriausias laikas malkoms gaminti.

Lietuvis išsitiesė ir sugniaužė kumštį.
__ Tai jis išdrįso?! — šaukė jis. — 

Mano nuosavybė!... Už tai jis atsakys!
Sandėlininkas atsilošė suole.

— Netriukšmauk, — prašė jis, — tai 
tau nieko nepadės. Ponas Geelhaaras tik 
savo turtu šeimininkavo.

— Savo turtu?
— žinoma! Juk jis visą šitą ūkį teis

me nupirko. »
Vanagas įbedė į jį akis.
— Ūkį... teisme ... nupirko ?... Tu 

meluoji! Tai neįmanoma.
— Tai jau įmanoma
—. O karalius? •
— Ką čia gali karalius? ūkis buvo vie

šai paskelbtas parduoti ir terminas nurody
tas. Kodėl tavęs ten nebuvo?

— Tai negalioja, — šaukė Ansas, — 
aš sakau tau, tai negalioja.

Sandėlihinkas patraukė pečiais.
— Aš nežinau. Bet žemė su viskuo, kas 

prie jos ir ant jos yra buvo pagal visas for
mas jam perleista, o pranešimą tau prika
lė prie durų, kadangi tavęs nebuvo galima 
rasti.

— Tai negalioja, kaip jie gali mano pa
likimą parduoti, man nedalyvaujant? Ir ka
ralius pažadėjo reikalą ištirti.

Kitas į to reikalo svarstymą nesileido.
— Ir gana pigiai jis tai gavo, — pri

dūrė jis prie savo pranešimo, — už juokus 
tiesiog. Juk buvo žinoma, kad jis jau seniai 
ant šito ūkio akį užmetęs. Todėl kiti siūly
tojai susilaikė.

Ansas vargu jo besiklausė. Jis parėmė 
alkūnes ant kelių ir susiėmė galvą į rankas, 
kaktą mėšlungiškai suspausdamas. Jam bu
vo neaišku, kas iš tikrųjų buvo įvykę.

Kitą rytą ponas Geelhaaras, kuriam 
apie lietuvio sugrįžimą buvo tuojau praneš
ta, jau anksti atsirado ūkyje pas savo san
dėlininką. Vanagas dar miegojo, bet atsi
kėlė, kai nekenčiamąjį šnekant užgirdo.

— Ar tu esi pakankamai ramus ir pro
tingas, kad manęs išklausytum? __ paklau
sė dvarininkas.

— Tu esi mano svečias, — atsakė lie
tuvis, — o aš ir dabar neužmiršiu, ką tai 
reiškia. Sėskis! — parodė jam kėdę.

Per Geelhaaro platų veidą nuslinko pu
siau užjaučiantis, pusiau pergalingas šyps
nys. Bet jis jį užgniaužė, o taip pat ir sar
kastišką pastabą, kuri jam jau pro lūpas 
veržės.

— Nereikia norėti kakta sienos pra
mušti, Ansai, — pasakė jis rimtai, o kartu 
ir įmanomai nuotaikingai. — Kad ir kaip 
mūsų kiaušai kieti būtų, mūras vistiek bus 
kietesnis. Yra tvirtas faktas, kad aš šitą 
ūkį Vanagiškius No. 1. varžytynėse kaip 
daugiausiai pasiūlęs įsigijau.

Vanagas, sustyrąs žiūrėjęs į žemę pir
myn palinkęs, šovė dabar iš apačios nuo
dingu žvilgsniu.

— Mes dar palauksime, pone, — atsa
kė jis, bet nuolankiau, negu buvo galima 
laukti.

— čia nėra ko laukti, reikalas yra tik
ras. Aš šitą žemę nupirkau, ir ji priklauso 

man. Bet aš lygiai nenoriu, kad tu turėtum 
nuostolių, Ansai. Tu buvai kvailys, kad ne- 
pasilikai čia iki termino. Aišku, tu nega
lėjai žinoti, kad Karalienė galą gaus ir kad 
šitos žemės kaina dėl to gražų grašį pa
kils, betgi protingas žmogus nepabėga, kad 
savo svarbiausius reikalus paliktų atsitik
tinumui. Kokie buvo vaisiai? Aš nupirkau 
juokingai pigiai, daug žemiau tos vertės, 
kurią aš visą laiką galvoj turėjau. Jeigu aš 
dabar norėčiau pasakyti: tai kitas reikalas 
ir kas nupirkta — nupirkta, tai joks žmo
gus man negalėtų nieko primesti. Bet aš 
nenoriu turėti naudos iš tavo neatsargumo 
ir apsileidimo, Ansai, bet noriu krikščioniš
kai su savo senu kaimynu pasielgti. Tegu 
būna taip, lyg aš būčiau iš paties tavęs pir
kęs maždaug už tą kainą, kurią aš kartą 
pirmiau esu minėjęs, atskaičius per tą laiką 
ūkio nugyvendinimą. Su tavo tėvu aš jau 
susitvarkiau, ir jis man ranką pabučiavo. 
Tavo seserį Marę aš aprūpinsiu, kai atsiras 
jai vyras, o tau — na, tau aš laisva valia 
čia duodu tris šimtus talerių. Tuo, aš ma
nau, sandėris bus švariai baigtas.

Tai tardamas jis išsiėmė savo odinę pi
niginę iš švarko, rimtai išėmė vertybės po
pierius ir paklojo ant stalo.

Vanagas žiūrėjo į jį iš savo vietos, sa
vo jausmų nei trupučio neišduodamas. Tik 
jo žvilgsniai darėsi dar aštresni, ir jo lūpos 
tiek prasiskyrė, kad baltų dantų nebeuž- 
dengė. Jis visai ramiai leido Geelhaarui pa
dėti po vieną popierius ant stalo ir perskai
tyti. Bet tada jis tarė su paniekinančiai at

metančiu rankos judėsiu:
— Pasilaikyk savo pinigus, — aš tau 

nieko nepardaviau.
— Tu esi kvailys! — praplyšo dvari

ninkas.
Ūkininkas nesidavė ir vėžių išmuša

mas. Jis pasisiekė į liemenės kišenių ir iš
traukė mažą popieriuką, išvyniojo jį iš lėto, 
ir iš savo pusės padėjo du auksinius ant 
stalo.

— Štai tavo palūkanos, tarė jis, — ir 
dabar mes galim skirtis.

Geelhaaras trenkė piktai kumščiu į sta
lą.

__Tai jau tik!.. . Ko tu nori dabar su 
tom palūkanom? Kvailysčių visi pridaro, 
bet šitoks idiotas!... Na? Ar tu imi pi
nigus, ar ne?

Ansas energingai papurtė galvą. Geel
haaras paskubom susiglemžė pinigus ir su
simetė netvarkingai į piniginę.

— Aš tau duodu tris dięnas laiko. 'Jei
gu per tą laiką persigalvosi, tai ateik pini
gų pasiimti. Jei ne, tai jie liks man — ir 
tuo geriau. Aš mėgstu pigiai pirkti.

Tada jis atsisuko į savo sandėlininką, 
kuris nustebęs į viską žiūrėjo.

— Jūs esate liudininkas, žmogau. O 
šiandien pradėkite su medžiais užpakaly na
mo. Aš noriu turėti laisvą lauką. — Jis iš
ėjo neatsisveikinęs.

Anso pirmasis žygis buvo pas teisėją. 
Jis paklausė, ar karalius jo reikalu nėra da
vęs kokių patvarkymų? O žinoma, buvo at
sakyta, atėjęs didelis raštas į teismą, ir
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Nauji veidai Londone
(Atkelta iš 1 psl.) ■ i monwealtho dalyviai yra. j i** anvoroninioi r»«i rfnnvioBuvo savaime suprantama.

lygūs
x,uvu ..prauumm, ir suvereniniai partneriai, ku-

kad kanadiečiai, perėmę vidaus r'uos formališkai laiko krūvoje 
reikalų (plačia žodžio prasme) j karališkoji karūna. Tiktai 
tvarkymą į savo rankas, užsi-'vieni airiai> ištisus šimtmečius 
geidė, kad jie galėtų savaran
kiškai vesti ir krašto užsienio 
politiką. Nors ir nenoromis, 
Londono vyriausybė pagaliau 
pripažino tą teisę kanadiečiams. 
Taip per dešimtmečius Kanada 
pavirto visiškai nepriklausoma 
valstybė. Panašus procesas vy
ko Australijoje ir Naujojoje Ze
landijoje, o kiek vėliau taip pat 
Pietų Afrikoje. Dar dabartinis 
britų premjeras Winstonas' 
Churchillis kovojo tolimoje juo
dojo žemyno kolonijoje prieš 
vietinių gyventojų pasinešimus 
laimėti sau nepriklausomybę!

Britai nesiskubina gyvenimo 
įvilkti į griežtas ir nelanksčias Pakistanas' ir Ceilonas), ligi tol 
įstatymų formas. Commomvealth1 
jau tikrovėje egzistavo ir išlai
kė svarbiausius kvotimus pirmo
jo pasaulinio karo metu, kai Di
džiosios Britanijos visos gau
singos tautos, su mažomis išim
timis (airiai!), vieningai kovo
jo karo laukuose prieš bendrus 
priešus. Pasibaigus karui, vėl 
prasidėjo diskusijos dėl pagrin
dų, pagal kuriuos turėjo būti 
tvarkomi santykiai tarp metro
polijos ir buvusių kolonijų. Pa- : 
galiau 1931 metais buvo paskelb- j 
tas vad. Westminsterio statutas. 1 
Jis deklaruoja, kad visi Com- i

neatlaidžiai kovoję prieš anglus, 
1 nesutiko pasilikti Commonweal- 
tho ribose. Šiaip gi visos kitos 
dominijos liko ištikimos nauja
jai bendruomenės formai.

Tuo pat metu, kai ėmė tvertis 
Commonwealth, atsirado papro
tys, kad atskirų valstybių mi- 
nisteriai pirmininkai neperiodiš
kai rinkosi Londone, bendrų rei
kalų aptarti. Tai nebuvo konfe
rencijos su griežta darbų tvarka. 
Premjerų susirinkimus labiau 
galima buvo apibūdinti kaipo 

1 klubo narių laisvus pasikalbėji- 
| mus. Kai 1917 m. pasibaigė bri
tų viešpatavimas Indijoje ir at
sirado naujos valstybės (Indija,

buvusių baltaodžių kluban buvo 
priimti ir trys spalvoti nariai. 
Visos sakytos valstybės pasiliko 
kaipo lygūs partneriai Common- 
wealtho junginyje, nors Indija 
pasirinko respublikos santvarką. 
Ne visi ginčijami klausimai tarp 
atskirų bendruomenės narių yra 
išlyginti. Tenka atsiminti gin
čus tarp Indijos ir Pakistano, 
tarp Pietų Afrikos ir aziatinių 
valstybių ir ,t.t. Bet visa tai ne
kliudo visų Commonwealtho 
premjerams kas antri-treti me
tai susirinkti ir aptarti klausi
mus, kurie juos riša. Joks mi-

Nevados laukuose, sprogdinant atominius sviedinius, 120

nisteris pirmininkas neturi tei-( nukreiptą politiką, tuo sukelda- 
sės priimti sprendimų, kurie for- 
mališkai saistytų jo atstovauja
mą valstybę. Pasikalbėjimai tė
ra informacinio pobūdžio, tačiau 
jie yra toji neapčiuopiama ir 
sunkiai žodžiais nusakoma rea
lybė, kuria remiasi pats Com- 
monvvealth. Toji ne sutartimis 
bei paktais, o laisvu nuomonių 
pasikeitimu pagrįsta tikrovė lig- 
šiol pasirodė esanti stambi pajė
ga, kuri daug sveria ir tarptau
tinėje plotmėje.

Paskutinį kartą Commonweal- 
tho premjerai susirinko 1953 m., 
kai buvo karūnuojama karalienė 
Elbžbieta II. Nors praėjo tiktai 
dveji metai, bet nuo to laiko 
daug kas pasikeitė. Atėjo van
denilio bombos gadynė, britai 
yra pasižadėję evakuoti Sueso 
kanalą, Manilloje pasirašytas 
paktas, kuriuo siekiama sustab
dyti raudonojo maro plitimą 
Azijoje. Sunkumų sucį^ro Indi
jos varoma neutralistinė politi
ka (non-involvement), kuri kai 
kurių stebėtojų apibūdinama 
kaipo iliuzionizmas. Premjeras 
Nehru palaiko artimus ryšius su 
raudonąja Kinija. Aplankęs Pe
kiną, jis dar šią vasarą rengiasi 
vykti Maskvon.

Commonvealtho strategi n ė s 
koncepcijos kinta. Sueso kanalo 
jau nebepakanka susisiekti tarp 
metropolijos ir dominijų Indijos 
ir pietų Pacifiko pakrantėse. 
Malajų pusiasaliui ir Burmai ap
ginti vargu ar beužtenka Londo
no pajėgų. Tam reikalui būtina 
Australijos ir Naujosios Zelan
dijos parama. Užsienio reikalų 
ministeris Edenas netrukus vyk
sta į SEATO (Manillos pakto da
lyvių) konferenciją Bangkoke. 
Ten bus svarstomi militariniai 
klausimai, bet niekas neabejoja, 
kad komunizmui sustabdyti ka
rinių priemonių negana. Reikia 
dar aptarti ekonominę paramą, 
kurios pagalba būtų pakeltas | 
nepaprastai bernas aziatinių tau
tų gyvenimo lygmuo. Pagaliau, 
šiandien aktualiausi yra klausi
mai, susiję su Formoza. Šiuo 
reikalu svarus žodis priklauso 
Nehru, nors jis ne visuomet at
rodo pakankamai realistas.

Visus šiuos klausimus, įeinan
čius į užsienio politikos sritį, iš
samiai aptarė Commonwealtho 
premjerai, 
šių * britų 
laikysenos 
■problemas 
konferensija, 
ter House. 
stomos ir vidaus problemos. Ne
maža sunkumų kelia Pietų Af-

ina aziatinių valstybių nepasi
tenkinimą. Pietų Afrikoje kar
tais net kyla balsų už pasitrau
kimą iš Commonvvealtho. Dėl 
Pietų Afrikoje viešpataujančių 
nuotaikų ta valstybė buvo vie
nintelė, kuri Londono konferen
cijoje buvo atstovaujama ne mi
nisterio pirmininko, o teisingu
mo ministerio.

Bendra raida rodo, kad per ar
timiausius metus Commonvveal
tho lygiateisis partneriais gali 
būti priimtos dar kelios spalvo-j 
tos valstybės, jų tarpe juodukų 
gyvenami Afrikos kraštai. Tuo
met Commonvvealtho "klubo” ‘

nariai sudarytų dar mišresnę 
draugiją. Gali atsitikti, kad atei
tyje spalvotų premjerų bus net 
daugiau, nekaip baltaodžių. Be 
abejojimo, baltųjų valstybių po
litinis ir ekonominis svoris dar 
ilgą laiką vyraus, bet tokia rai
da yra būdinga visam Common- 
wealthui.

Per paskutinįjį metų pusšim
tį nuo imperatorienės Viktorijos 
mirties daug kas pasaulyje pa
sikeitė. Bet gal niekur tie pasi
keitimai nėra taip akivaizdūs, 
kaip Londono Lancaster rūmuo
se, kai susirenka Commonvveal- 
tho ministeriai pirmininkai.

*

/-'Tr./rjr/'V* CLEVELAND + / v:home-flower show
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, 1 Km Į • S»e your dream. burst into blooml ACRES of Ohio'

V i l ’l I (J ll finest FLOWERS. shrubs, brilliant aardens ant

Mes duodam ir iškeičiam Eagle Stamps

Iš artimiausių mėne- 
tautų bendruomenės 
paaiškės,, kaip tas 

aptarė Londono 
vykusi Lancas- 
Bet buvo svar

mm.
priešlėktuvinė patranka paliekama išbandymui, kaip Į ją paveiks rikos politika, kurios vyriausy- 

sprogusi jėga. bė varo prieš spalvotas tautas

• See your dreomt burst into blooml ACRES of Ohio'» 
finest FLOWERS, shrubs, brilliant gardens and 
spectacular settings.

• TWO lovely homes including A. I. A. competition 
winner, "The Ohio Home.*

• 300 EXH IBITS in five great Kalis . . . a Shoppers 
Delightl COME EARLYI COME OFTENI

Opening day, Saturday, Feb. 26 ... . 1 p. m. to 11 p. m.
Daily until closind day............................ 11 a. m. to 11 p. m.
Closing day, Sunday, March 6.............. 11 a. m. to 8 p. m.

Box Office Admission 75< (inc. tax)

february26thru march6~$
PUBLIC AUDIT0RIUM-W

THE MA Y CO’S BASEMENT
Vyrų ir Berniuku

Išverčiami
Puspalčiai

Reguliariai 7.98

Berniukų dydžiai 6 iki 18

Reguliariai 9.98

Vyrų dydžiai 36 iki 46

f

3.99

Puikūs visiems metams! Vienas tėvui! Vienas, 
visiškai toks pat, sūnui. Jiems patiks vienodi pus
palčiai. Gražus acetate rayon gabardine, kuris iš
verčiamas tampa mmiatūrinių langelių raštu. Ne- 
šiokit abejom pusėm. Pritaikomi rankovių susegi
mai, užtraukiami, su kišenėmis, elastiška nugara 
geresniam tinkamumui. Patogus esant blogam 
orui.

I’ašto ir telefono užsakymai priimami. 
Šaukite CHerry 1-3000

1
The May Co.’s Basement 

Men’s and Boy’s Clothing Department

Navy
Brown
Ta n
Maroon

net vienas ponas iš Augščiausio Teismo pa
daręs ypatingai kruopščią reviziją, bet vis
kas buvę rasta kuo geriausioje tvarkoje. 
Vanagas tylėjo. Varnas varnui akies ne
kerta — pagalvojo jis.

Apsilankymas pas apskrities viršinin
ką negeriau baigėsi, ūkis esąs parduotas 
pagal visas teisės formas, buvo paaiškinta, 
ir čia nieko nesą galima padaryti.

Jis nukeliavo prie sienos sužinoti apie 
Glitą. Jos motina', manė jis, jau tik žinos 
apie ją. Ji esanti pas kapelioną, pasakyta,
— ji užsigeidusi, katalike tapti. Tai jį ste
bino, bet jis tuojau pat nieko nesakė, ta
čiau išėjo, kad ir kaip nuvargęs, galą kelio 
į ganyklas jos pasitikti. Jau temo, kai į jį 
skubiai ėmė eiti moters pavidalas. Ji buvo 
galvą skara apsisiautus ir vilnonį švarką 
lyg apsiaustą ant pečių užsimetus. Nežiū
rint šito apsirengimo, jis vis dėlto tuojau 
pažino savo merginą iš eisenos, pasileido 
skrendančiu žingsniu ir sušuko: ”Grita!” 
Ji stabtelėjo ir nubloškė skarą nuo veido, 
pažino jį, išskėtė tuojau rankas ir lyg aud
ra puolė į jo krūtinę. Jis girdėjo ją garsiai 
verkiant.

Tada jie ėjo kartu tolyn. Ansas uždėjo 
savo ranką ant jos pečių, o Grita atrėmė 
galvą į jo petį, valandą nieko nekalbėjo, ir 
paskui iš karto tik apie nesvarbius daiktus,
— kad žiema šalta pasidarius ir kad ledinis 
vėjas iš žiemių pučiąs, ir kad jos mažoji 
sesuo eidama į mokyklą pirštus nušalus, ir 
kad praeitą naktį spiritas per sieną gaben
tas ir daug buvę šaudyta. Tada jis paklau

sė, ar ji pas kapelioną buvus, kaip motina 
sakius, ir ko ji ten norėjus. Ji sumišo, pra
dėjo vėl verkti ir pagaliau pasakė nešanti 
slapčia truputį švęsto vandens savo mažą- 
jai seseriai nušalušiai rankai įsitrinti. Tai 
jam atrodė visai nepeiktina, tik kad ji ver
kė ir taip delsė atsakyti, kreipė jo dėmesį. 
Kodėl ji tada iš Petriko išėjusi, pasiteiravo 
jis dabar ir pridūrė, tokį liūdną vakarą, 
kaip praėjusį, jis retai turėjęs, kadangi jos 
neberadęs. 1

— Tu taip ilgai negrįžai, — tarė ji vir
pėdama, — ir man buvo nejauku pas seną 
tylintį žmogų arti nafiio, iš kurio jie Urtę 
išnešė — aš vis mačiau juodąjį karstą -die
ną ir naktį.

Tai vargų buvo pakankamas 
nimas, bet Ansas-jį priėmė negalvodamas 
iš išreiškė savo džiaugsmą dėl to, kad jis 
tos pasiutusios bobos daugiau neberado. Po 
to ji nutilo, o juk turėjo pritarti — galvo
jo jis.

Ji iš viso buvo tokia keista ir visai 
pasikeitus, — visai jau ne tokia linksma ir 
gyva, kaip pirmiau. Tai, tikriausiai, dėl to, 
svarstė Ansas, kad ji nujaučia vestuves vėl 
neįvyksiant. Bet jis neturėjo drąsos apie 
tai pradėti.

— Tu juk naktį pas mus pasiliksi? — 
paklausė Grita, kai jie pasiekė kaimą. Jis 
įėjo su ja į jos motinos namus. Troboj de
gė šviesa, moteris sėdėjo prie verptuvės, o 
vaikai kiurksojo aplink šiltą krosnį. Jis nu
sivilko kailinius ir stebėjo, kaip Grita ska
rą nuo galvos nurišo ir švarkus sutvarkė. 

Tiktai dabar jis galėjo pamatyti mylimąjį 
veidą, kurio jis taip labai buvo pasiilgęs. 
Bet kone išsigando, kai ji prieš jį atsistojo 
— tai jau nebuvo tas mielas draugiškas vei
das. Jis galėjo įsivaizdinti ilgus metus ki
tur išbuvęs, taip pasenęs jis atrodė. Veidai 
buvo įkritę, o aplink akis mėlynės ir rū
pesčio raukšlė įsispaudus į kaktą.

— Ar tu sirgai, Grita? — paklausė jis 
priblokštas. Ji papurtė galvą.

Jis išėmė tą auksinį kryžių, išvyniojo 
iš popieriaus ir padavė jai.

— O!... sušuko ji, matyt džiaugsmin
gai nustebinta, ir jos veidas staiga sulieps
nojo. Ji atsirėmė alkūnėmis stalo, prie ku-
rio ji prieš jį stovėjo^ laikė kryžių prie švie- 

paaiški- ■ sos ir pasilenkė, kad tiksliau apžiūrėtų. Ak
menys aukse spinduliavo, ir jos akys links
mai žiūrėjo. Bet paskui vėl atrodė slogus 
prisiminimas jos mintis .nukreipė. Ji pabu
čiavo kryžių, ir kai ji atsitiesė ir atsisuko, 
jos veidais šviesios ašaros riedėjo^

— Tai parnešu aš nuo karaliaus iš Ber
lyno, — tarė jis ramindamas, — ir tu gali 
jį bažnyčioje prieš visus žmones nešioti, 
jeigu jis tau patinka.

— Jis patinka man labai, — atsakė ji 
abejingai, — ir tai yra... Kryžius. — Da
bar jai vėl kas nors turėjo ateiti į galvą, ko 
Ansas negalėjo atspėti, nes ji skubiai pa
dėjo ryšulį už savęs ant stalo ir nubėgo į 
kambarėlį šalia šeimyninės.

Dabar vaikai nuo krosnio atslinko, žiū
rėjo į mažąjį meno gaminį nedrąsiai iš to

lo, o paskui leido jį iš rankų į rankas. Ir

Gritos motina pasižiūrėjo nuo verptuvės.
— Kas yra merginai? — paklausė An

sas tyliai. Ji truktelėjo pečiais, ir kartu 
taip keistai šyptelėjo, kad jam pasidarė kaž
kaip nejaukiu. Trumpai pagalvojęs, jis nu
sekė Gritą į kambarėlį.

Ten buvo tamsu, tik pro praviras duris 
krito siauras ruoželis šviesos ant grindų ir 
kryžiavos su tamsėjančia nakties žara, kuri 
pro mažą beveik keturkampį langelį į siaurą 
patalpą veržės. Ansas iš pradžios negalėjo 
atskirti, ko jis jieškojo, bet iš kampo prie di
džiojo krosnio, kuris vienu šonu kambarėlį 
šildė, jis išgirdo tylų verkšlenimą ir nuėjo 
į ten.

— Kogi tu verki, Grita ? — paklausė jis 
liūdnai, atsisėsdamas šalia jos ant suolo ir 
paimdamas jos ranką. Tada ji staigiai atsi
suko, apkabino jį ir audringai pabučiavo. Ir 
tai buvo ne Kaip visada.

Ansas dabar jau nusiramino, žinojo, kad. 
ji prieš jį nieko neturi. Jis glamonėjo ją ir 
vadino visais švelniaisiais vardais, kuriuos 
ji ir šiaip visados iš jo girdėdavo ir kuriais 
jo kalba buvo taip turtinga. Ir dabar jis pra
dėjo pasakoti, kaip jam tolimojoj kelionėj 
sekės, ir kaip jis buvo įleistas pas karalių, ir 
kaip jam pats sosto įpėdinis paramą paža
dėjo, ir kaip jam namuos vis dėlto jo nuo
savybę atimti nori.

— Bet aš gerai matau, — baigė jis, — 
kad jie turi blogą sąžinę. Geelhaaras, tas 
piktasis, man pinigų siūlė, kad aš tik išsi- 
kraustyčiau — jie neprivalo manęs dėl mano 
palikimo prigauti! Aš iš namų neiškrausty- 

siu, ir jeigu tu nori, Grita, po aštuonių dienų 
padarome vestuves ir įsikraustome. Aš tik 
norėčiau pažiūrėti, kas tada mus išvaryti 
drįstų.

Jis tikėjos tuo jai maloniausias galimy
bes atskaidęs, bet ji staiga visu kūnu suvir
pėjo, tapo šalta lyg ledas ir vėl žėruojančiai 
karšta.

— Ne,... ne, Ansai, — iššvokštė ji su
spaustus žodžius, — ne į tuos namus... aš 
daugiau savo kojos nekelsiu į tuos namus...

— Kaip mano žmona, Grita ...
— Ir kaip tavo žmona... niekad, nie

kad daugiau!
— Bet kodėl, Grita?... kodėl?...
— Urtė ... — skiemenavo, ji ir prispau

dė savo veidą tvirtai prie jo krūtines, savo 
pačias balsą užtroškindama.

Per Vanagą lyg žaibo kibirkštis perėjo. 
Urtė!... Jo smegenyse kažkas aptemo ir vėl 
prapuolė ir vėl iš naujo suvokiamiau iškilo. 
Ir jo krūtinę perrėžė lyg nežmoniškas skaus
mas, ir užėmė jam kvapą, ir taip suspaudė , 
širdį, kad ji vos plakti galėjo. Daugiau nie
ko nebesakė ir nieko nebeklausė — jis žino
jo viską. /

Ir taip taip jie gerą valandą sėdėjo, ty
lėdami ir beveik nekrusteldami ranka ran
koje. Grita žinojo, kad ji buvo suprasta. An
sas savyje kunkuliavo. Tada atrodė jis pa
daręs savo sprendimą. Atsistojo ir pasakė:

(Bus daugiau)



Dirva Nr. 8 ♦ 1955 m. vasario mėn. 24 d, 5

„Išrinks” Lietuvoje
z (Tęsinys iš pereito numerio)

90. Krt-Darbėnų

91. Kupiškio miesto

92., Kupiškio kaimų 
93.

Jonušas Ignas, Kretingos rajkomo sekre
torius.
Korsakais Kostas, Prano s., Mokslų Akad., 
lietuvių kalbos ir literatūros instituto di
rektorius (Bv. nuo Joniškio kaimų apyg.).

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

Kuršėnų

Krš-Raudėnų

Lazdij ų

Lzd-Šventežerio

Linkuvos

Lnk-žeimelio

Maskoliūnas Povilas, Kuršėnų sovehozo 
direktorius.
Niunka Vladas, partijos CK sekretorius 
(Bv. nuo Papilio apyg.).
Juozapavičius Stasys, partijos CK žemės 
ūkio skyr. vedėjas.
Kriščiūnas Jonas, Vinco s., ž. Ūkio Akad. 
profesorius, (augalininkystės) katedros 
vedėjas (Bv. nuo t. p. apyg.).
Zimanas Henrikas, Ošerio s., "Tiesos” re
daktorius (Bv. nuo Trakų apyg.).
Jurgaitis Petras, "Pergalės” kolūkio pir
mininkas.

Mariampolės mst. Dobrovolskis Pranciškūs Stanislovas, Ma- 
riampolės rajono Vykd. K-to pirmininkas. 
Benkauskaitė Apolonija, Mariampolės 
MTS kombainininke.
Vosylienė Magdė, "Šešupės” kolūkio, mel
žėja, labiausiai garsinama melžėja visoj 
Lietuvoj.
Pivoriūnas Kazimieras, Mažeikių rajkomo 
sekr.
Leonas Vytautas, Tirkšlių MTS direkto
rius.

181. Ukm-Kurėnų

182. Ukm-Siesikų

183. Utenos mst.

184. Utn-Vyžonų

185. Utn-Tauragnų

186. Užvenčio

RCA laboratorijose pagamintas aparatas gali pakartoti daininin
kų balsus ir išduoti begalinį tonų įvairumą, kurių negalima išgau
ti muzikos instrumentais. Aparatais bandomas RCA laboratorijose.
------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------

Juodagalvis Jonas (Jadogalvis Ivan), Uk
mergės rajkomo sekretorius.
Savičienė Anatolija, Veprių septynmetės 
mokyklos mokytoja.
Kutka Petras, Karolio s., Utenos rajkomo 
I sekretorius (Bv. nuo Tauragnų apyg.). 
Vainauskas Jonas, Utenos MTS vyr. agro
nomas.
Tilvytis Teofilis, Justino, rašytojas (Bv. 
nuo Tauragės apyg.).
Žilinskas Jonas, Luokės vid. mokyklos di
rektorius.

WASHINGTON
VASARIO 16 MINĖJIMAS

Iškilmingos pamaldos St. Mat- 
tew’s katedroj prasidėjo 10 vai. 
ryto. Nuoširdų pamokslų Lietu
vos reikalu pasakė Mons. J. E. 
Cartwrigt, jau eilę metų visuo
met prisidėdamas prie Vasario 
16-to minėjimo. 'Ęrispalvė, gar
siai sugrotas vargonais Lietuvos

187.

188.

189.

Užv-Šaukėnų

Vabalninko

Varėnos^

Varnių190.
191. Vrn-Kaltinėnų

Vaineikytė Liuda, Lietuvos tarybinių dai
lininkų sųjungos pirmininkė.
Sočikaitė Emilija, "Žalgirio” kolūkio 
kiaulininke.
Pečiūkas Kazys, Varėnos rajkomo sekre
torius.

himnas, iškilminga nuotaika lie
tuvių veiduose, visa tai darė 
įspūdžio, lyg kad esi kažkur Lie
tuvoj, atlaiduose ...

Tos pačios dienos popiety, 15 
vai. lietuviai rinkosi gražion sa- 
lėn Catholic Daughters of Ame- 
rica Club House. Atėjo ne vien 
tik lietuviai, matėsi daug ir ki
tų tautybių, taip pat ir ameri
kiečių — visi lietuvių bičiuliai.

Tradicinę maldų skaitė, kun. 
Znotinas. Maldos žodžiai patrio-

192. Veisėjų
193. Vievio

Mrm-Sasnavos
194. Vv-Semeliškių

101. Mrm-Liudvinavo

102.
I

103.

Mažeikių

Jrtžk-Tirkšlių 144. Sed-židikų

104.
105.
106.

107.

108.

109.

110.

111.

Molėtų — —-----------
Mlt-Aluntos — ----------------
Nauj. Viln.-Mickūnų

Noreiko Stanislovas (ar Mečislovas), "Per
galės” kolūkio pirmininkas.

Nauj. Viln.-Kalvelių
Maciejeuska Stanislava, Antano d., N. 
Viln. Dažymo aparatų fabriko šaltkalvė.

■ Muraška Vytas, Jul. Janonio vardo kolūkio 
pirm.
Urbonavičiūtė Regina, Nemenčinės raj. 
ligoninės vyr. gydytoja.
Lukoševičius Vladas, Jono, Nemenčinės 
raj. Vykd. K-to pirmininkas (Bv. nuo 
Kauno-Lenino apyg.).
Čerkytė Erna, Obelių vid. mokyklos mo
kytoja.

Obl-Aleksandravėlės
(Greičiausia čia pasiliks buvęs deputotas 
Gųzevičius ...).
Oklinskis Romualdas, rajkomo sekretorius 
Pabradės MTS zonai.

Naumiesčio

Nemenčinės

Nmn-Paberžės

Obelių

112.

ito. Pabradės

Konstantinavičius Jonas, Sedos raj. Vykd. 
K-to pirm.
Gaška Ignas, Igno, Užsienių reikalų mi
nistras (Bv. nuo Žeimelio apyg.).
Kunčinas Petras, Jono s., Tarybinių ūkių 
sovehozų ministras (Bv. nuo Semeliškių 
apyg.).
Likas Albinas, Teisingumo ministras. 
Šteimantienė Ona, Eržvilko vid. mokyklos 
mokytoja.
Mikėnas Juozas, Jokūbo s., Vilniaus Dai
lės Instituto vedėjas (Bv. nuo Kalvarijos 
apyg.).
Meškauskienė Michalina, Stasio d., Socia
linio aprūpinimo ministro pavaduotoja 
(Bv. nuo šakių apyg.). ‘

151. Smėlių r.-Gelvonų Bartaševičius Juozas, Gelvonų MTS 
chanikas.
Kairys Ksaveras, Koštoj s., Mėsos ir 
no produktų pramonės ministras (Bv. 
Gelvonų apyg.).
Glikas Kostas, Lenino vardo kolūkio 
mininkas. 1 ■

145. Simno

146. Sim-Krokialaukio

147. Skaudvilės
148. Ska-Nemakščių

149. Skuodo

150. Skd-Mosėdžio

152. Sml-žfelvos

153. Šakių
JT

me-

Pie- 
nuo

pir

114.
115.

Pagėgiai
Pgg-kaimų

154. šk-Gelgaudiškio
155. Šalčininkų

Banaitis Juozas, Augustino s., Kultūros 
ministro pavaduotojas (Bv. nuo Garliavos 
apyg.).
Stašiškytė Edita, "Tarybinio Kelio” kol
ūkio agronome.
Sobakin Demjan, Gerkonių kolūkio pirmi
ninkas.
Preikšas Kazys, Kazio s., ministro pirm, 
pavaduotojas, partijos CK biuro narys 
(Bv. nuo Raudėnų ap.).

119. Panemunės-Garliavos
Mažylis Pranas, Jurgio s., Kauno Medici
nos Instituto profesorius, ginekologijos 
katedros vedėjas-(Bv. nuo Kėdainių apyg.) 

Pnm-Lekėčių Brigmanas Viktoras, Juozo s., Tar.
tuvos Raudonojo Kryžiaus'D-jos CK 
mininkas (Bv. nuo Aluntos apyg.). 

Panevėžio kaimų Petrukaitienė GenoiMitė, Panevėžio
komo sekr.
Murauskas Petras, Liet. Vartotojų Koope
ratyvų S-gos valdybos pirmininkas.
Samulionis Feliksas, Pasvalio MTS trak
torių brigadininkas.

116. Pakruojo

117. Pandėlio

118. Pnd-Papilio

120.

121.

122. Pnv-Miežiškių

123. Pasvalio

124. Psv-Saločių
125. Plungės

126. Pln-Kulių
127. Priekulės

128. Prk-švėkšnos

129. Prienų

130. Prn-Balbieriškio

131. Radviliškio

132. Rdv-Šiaulėnų

133. Ramygalos

Rmg-Krekenavos
Raseinių

134.
135.
136. Rsn-Viduklės

137. Rietavo

138. Rtv-Tverų
139. Rokiškio
140. Rkš-Panemunėlio
141. Salantų

142. Sln-Platelių
143. Sedos

156. šlč-Dieveniškio

157. Šlč-Jašiūnų

158. Šeduvos
»

159. Šdv-Baisogalos

160. Šiaulių kaimų

161. Šl-Bazilionių

Lie- 
pir-

raj-

• Pletkus Vincas, Plungės rajkomo sekreto- 
torius.

Višinskis Zigmas, Stalino vardo kolūkio 
pirmininkas.
Mickevičius Vaclovas, žuvies pramonės 
ministras.
Vaitiekūnaitė (ar Vaičekūnaitė) Elvira 
(Aldona?), Petro duktė, vidur, mokyklos 
mokytoja.
Pupeikis Stasys, Igno s., Švietimo minis
tras.
Ivanauskas Česlovas,- Vlado s., garvežių 
depo mašinistas-instruktorius.
Laurinaitis Jonas, Jono s., min, pirm, pa
vaduotojas (Bv. nuo t. p. apyg.).
Starkevičiūtė (ar čerkavičiūtė) Janina, 
Ramygalos MTS vyr. zootechnikė. 
Stasiūnas Jonas, operos 
Fedotov G., komjaunimo 
Malinauskas Stanislovas, 
nių rajkomo sekretorius 
apyg.).
Kondraška Stasys, Domo s., partijos CK 
pram. ir transp. sk. vedėjas (Bv. nuo 
Klaipėdos uosto apyg.).

solistas.
CK sekretorius. 
Juozo s., Rasėi- 
(Bv. nuo Siesikų

Mieželaitis Eduardas, tarybinis poetas.
Paleckis Justas, Igno s., AT Prezid. Pir
mininkas (Bv. nuo Šiaulių mst. pietinės 
apyg.).

Kaupaitė Alberta, Barstyčių ambulatori-' 
jos vedėja.

162. Šilalės

163. šil-Kvėdarnos

164. Šilutės I vidur, mo-

Mykolo s., 
pavaduotojas

166. Širvintų

167. Šrv-Giedraičių

168. Švenčionėlių

169. Švenčionių

170. Švn-Adutiškio

171.

172.

173.

174.

175.

Tauragės

Trg-Gaurės

Telšių

Tlš-Nevarėnų

Tytuvėnų

176. Tyt-Šiluvos
177. Trakų

178.

179.

180.

Trk-Rūdiškių

Troškūnų

Ukmergės

Gudavskaja Veronika, "Kelio į Komuniz
mą” kolūkio kiaulininkė.
Bacharov, Gegorgij Sergiėjėvič, vyriausias 
prokuroras Lietuvoje (Bv. nuo Šalčininkų 
apyg.).
Romanov Aleksiej, Šalčininkų rajkomo se
kretorius. ’ j„ni
Girčius Jeronimas, Šeduvos raj. V^’kd. 
K-to pirmininkas.
Jurevičiūtė Genė, "Naujosios Sodybos” 

'kolūkio gyvulininkystės fermos vedėją.
Majauskaitė Ono, "Komjaunuolio” kolūkio 
agronome.
Kučinskas Leonas, Jurgio s., Šiaulių raj
komo sekretorius (Bv. nuo Linkuvos ap.). 
Mockienė Marija, Pajūrio žem. tik. mokyk
los dėstytoja.
Vazalinskas Vytautas, žemės Ūkio minis
tro I pavaduotojas.
Skribeikytė Aldona, Šilutės 
kyklos mokyt:

165. šlt-žem. Naumiesčio
JunčaB-Kučiinskas Mykolas, 
Augšč. Tar. Prezid. pirm. 
(Bv. nuo Skaudvilės apyg.).
Mikalojienė Marija, Stalino vardo kolūkio 
brigadininke.
Lucenko, Vasilij T., "Sovietskaja Litva” 
redaktorius.
Dudliauskas Kostas, Švenčionėlių rajono 
Vykd. K-to pirmininkas.
Gudelienė Anelė Julija, Julijos Žemaitės 
vardo kolūkio veršininkė.
Zagorskij, Ivan Michailovič, Švenčionių 
raj. ligoninės vyr. gydytojas.
Bagaslauskas (ar Bonislauskas Pranas, 
Juozo s.?), Tauragės rajkomo 'sekretorius 
(Jei Bonislauskas, tai ne naujas, nes šis 
buvo nuo Jiezno apyg. ir ten yra, buvęš 
rajkomo sekr.).
šarmaitis-Romaitis Romas, Jokūbo s., Par
tijos istorijos instituto prie partijos CK 
direktorius (Bv. nuo Kaišiadorių apyg.). 
Bereišienė Ona Birutė, J. Žemaitės vardo 
vidur, mokyklos mokslo dalies vedėja. 
Matulis Juozas, Juozo s., Mokslų Akad. 
prezidentas (Bv. ,nuo Jurbarko kaimų

Stasys, Plataus vartojimo 
prekių ministras (Bv nuo t.

apyg.).
Pilipavičius 
pramoninių 
p. apyg.).

Stepanovič Alfreda, Trakų tnokyklos mo
kytoja, komjaunuolė.
Bielousov, Aleksandr Stapnovič, Trakų 
rajkomo sekret.
šeštokaitė Antanina, "Kalnapilio” kol
ūkio agronome.
Rudzinskas Juozas, Vilniaus valst. dramos 
teatro režisorius, I

Juozėnas-Baltušis Albertas Juozas, tary
binis rašytojas-dramaturgas (Bv. nuo Se
redžiaus apyg.).
Mikutis Anatolijus, Prekybos ministras. 
Tamošiūnaitė Anele, Molotovo vardo kol
ūkio agronome.
Gabdankas Konstantinas, LTSR Ministrų
Tarybos nuolatinis įgaliotinis prie TSRS tingi ir jausmingi. Tylos minute 
ministrų Tarybos" (į šį postų neseniai pa-’pagerbti žuvusieji dėl Lietuvos 

Nepriklausomybės. Min ėjimo 
įžangos žodį trumpai tarė lie
tuviškai, paskui angliškai pa
skaitė Amerikos Lietuvių Dr-jos 
pirmininkas Balys Paramskas. 
Mr. Joseph Zemites, kaip — 
Master of Coremonies prakalba 
į susirinkusius. Baigdamas savo 
kalbų jis išvardija garbingus 
svečius atėjusius minėjiman.

Lietuvos Ministras Povilas 
Žadeikis šiltai sveikina susirin
kusius trupu žodžiu.' Ministro il
gesnę kalbų angliškai perskai
tė Pasiuntinybės Patarėjas Juo
zas Rajeckas.

Broliškos tautos ministras 
Arnods Spekke sveikinimo žodį 
pasakė Latvijos vardu.

Svarbiausis kalbėtojas iš ame
rikiečių buvo Michael A. Feig- 
han (D.), kongresmanas iš Ohio. 
Kultūringa ir nuoširdi kalba, gi
nanti Lietuvos reikalus, buvo vi
sų sutikta su dideliu malonumu. 
Teko sužinoti, kad šis kongres
manas jau ilgų laikų įdomaujasi 
Lietuvos byla ir rimtai jų studi
juoja. Trumpų kalbų pasakė ir 
Edward M. O’Connor. ,

Buv. Lietuvos Operos solistė- 
Barbora Darlys padainavo lietu
viškas liaudies dainas.

skirtas; dar 1954 m. lapkričio mėnesį bu- 
. vo Verslinės Kooperacijos — amatininkų

.artelių — respublikinės tarybos pirminin
kas; anksčiau yra buvęs Kauno miesto 
partijos komiteto sekretorius; dabar yra 
CK narys; Lietuvos laikais buvo Tilman- 
so fabriko darbininkas).

195. Vilijampolės-Babtų
Naujalis Stasys, Simono s., dabartinis AT 
Prez. sekretorius (Bv. nuo Panevėžio Res
publikos gtv. apyg.).
Lapkin, Piotr Afanaspevič (Bv. nuo Ru
daminos apyg.).
Vitkauskas Vincas, Juozo s. (Generolas?)

196. Vlm-Karmėlavos

197.
198.
199.

Vilkaviškio 
Vkv-Pilviškių 
Vilkijos Bundzienė Genovaitė, "Kelio j Komuniz

mų” kolūkio pirm.
Pušinis Bronislovas, Religinių kultų rei
kalų tarybos prie TSRS Ministrų Tarybos 
įgaliotinis Tarybų Lietuvos Respublikai 
(Bv. nuo Kaltinėnų apyg.).

Vilniaus-Rudaminos
Zamar Vladimir, Rudaminos MTS mecha
nikas.
Bobanov Andriej, Vilniaus rajokomo se
kretorius.
Jefremov, Aleksandr Michailovič, Valsty
bės kontrolės ministras (Bv. nuo t. .p. 
apyg).

200. Vlk-Seredžiaus

201.

202.

203.

204.
205.

206.
207.
208.

209.

Vln-Riešės

Vln-Maišiogalos

Zarasų
Zrs-Degučių

Žagarės
Žgr-Krupių
Žiežmarių

žžm-Kruonio

Gružytė Vanda, Stalino vardo kolūkio 
agronome.

Daunoras Stasys, "Aušros” kolūkio zoo
technikas. -*
Randakevičius Alfonsas.

(Pabaiga)
Iškilmingoji programos dalis 

buvo baigta Lietuvos Himnu.

Joks kitos 
Amerikos alus 

neturi tokį skonį 
kaip STROH’S

*

Nes joks kitas
Amerikos alus nėra taip 
gaminamas kaip 
STROH’S

SKONIS 
joks alus negali prilygti 
Stroh’s yra vienintelis Ame
rikos alus gaminamas ka
tiluose virš atviros lieps
nos. Todėl Stroh’s ir turi 
lygesni, labiau gaivinantį 
skoni, kuriam joks kitas 
alus negali prilygti.

Jums patiks

Tbo S’roh Brcwcry Co., Detroit 26, Michigan

Jis yra šviesesnis!

Dabar už vietines kainas
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SENIAU IR DABAR
K. S. KARPIUS

VEDA ALGIRDAS BIELSKUS

AMERIKOS 
RAŠYTOJAI

Amerikoje skaitome apie 16,- 
000 rašytojų. Jų tarpe yra 6,000 
moterų. Su mažomis išimtimis 
dauguma jų vargsta, iš savo raš
tų nepasidaro metinės paprasto 
darbininko algos. Vidutiniai 
imant jų metinis uždarbis išeina 
apie $3,000, tačiau kai keli už 
savo raštus gauna daugtūkstan- 
tines sumas, kitiems tūkstan
čiams neišeina nei po $1,000 me
tinių pajamų Už jų sunkų rašto 
darbą.

Čia kalbami autoriai yra no- 
velių-romanų kūrėjai. Jų darbas 
yra gausus, jei per mėnesį išei
na po apie 1,300 skirtingais pa
vadinimais novelių ir romanų. 
Jei kurių jų kūrinių parduoda
ma po 5,000 ar daugiau egzem
pliorių, jie gauna pelno. Bet kai 
kurių autorių parduodama po 
apie 200,000 egzempliorių, vieno 
kito iki 500,000 egzempliorių. 
Pernai,’virš 25 novelių parduota 
po 50,000 egzempliorių ir dau
giau, taip, kad, jei knyga buvo 
parduodama po 50 centų, tie ke
li rašytojai pelnė po apie $25,000 
už, sakysime, dviejų trijų metų 
darbą. Vargu, bus 200 rašytojų, 
kurie pilnai iš savo raštų gerai 
pragyvena.

Knygų leidyklos nenori auto
riams brangiai mokėti, nes pa
brango knygų spausdinimas. 
Dabar vidutiniai ' mokama 12 
nuoš. nuo parduodamų knygų.

Vieno kito novelių ir romanų 
autorių veikalai paplito plačia
me pasaulyje. Jie išversti į ki
tas kalbas, išleisti milionais eg
zempliorių ir autorius padarė 
turtingais.

Pelningesnis darbas yra ra
šymas rankvedžių, jaunimo li
teratūros, misterijų ir Ameri
kos vakarų gyvenimo temomis.

štai iš kur ateina pelnai
Laimingiems autoriams pel

nai ateina iš knygų klubų. To
kie klubai nuperka ir savo na
riams dalina kas mėnesį po vie
ną ar daugiau knygų pigesne 
kaina, pripažintas tinkamomis 
jų klubui. Tokiu būdu išplatina
ma šimtai tūkstančių. Kita pel
no dalis ateina iš perspausdini
mo pilno didumo knygos j kiše
nines knygeles, iš spausdinimo 
parinktų autorių novelių žurna
luose, kurie brangiai moka, išlei
dimo serijomis laikraščiuose, už 
panaudojimą jų siužetų per ra
diją, televiziją ir kino filmoms 
gaminti.

Hollywoodo filmų pramonė ir 
didieji žurnalai iškart nuperka 
jiems patinkamą romaną ar no
velę sumokant, kaip pav. žurna
lai, iki $35,000 už kūrinį, arba 
filmų gamintojai po $100,000, 
$200,000 ir daugiau. Bet daug 
filmoms novelių perkama mo
kant tik po $5,000 ir kiek dau
giau. - ' \

Pusė visų JAV rašytojų gy
vena New Yorke ir apylinkėse. 
Daugelis jų turi kitus darbus: 
redaktoriauja, tarnauja šiaip 
įstaigose ir t.t.

Tik du Amerikoje moderniš
ki poetai gyvena iš savo kūri
nių. Bendrai, daugumos poetų 
pasisekimas jau skaitosi, jeigu 
jų knygų parduoda iki 800 eg
zempliorių. Bet tas reiškia di
delius nuostolius knygų leidyk
lai. Kaikurie poetai uždarbiau
ja iš šalies gaudami parašyti 
eilėraščius New Yorko teatrų 
muzikaliniams vaidi n i m a m s. 
Daugiau uždirba, kuris tiesiog 
rašo filmų pramonei, radijo ar 
televizijos reikalams.

Daugelis knygų leidyklų rašy
tojus panaudoja jų pačių numa
tytoms pelningoms knygoms 
leisti. Tokios knygos Amerikoje 
turi plačią rinką ir jų išleidžia
ma ne tik šimtais tūkstančių, 
bet milionais. Tos knygos apima 
religiją, techniką, mokyklų va
dovėlius ir t.t.

Lyg pašiepimui kaikurių au

, , . . . . i turbūt,darbminkau

torių, kritikai sako: ”Ne tiek 
svarbu ar bent 200 rašytojų pra
gyvena iš savo raštų, kiek svar
bu, ar Amerikoje yra iš viso 
200 rašytojų, kurie turi pasaky
ti ko tiek svarbiaus, kad būtų 
verta jų knygas pirkti”.

AMERIKOJ PERDAUG 
MAISTO

1954 metų pabaigoje, JAV 
gyventojų skaičius jau buvo vi
sai arti 164,000,000. 1954 me
tais prieauglis buvo 2,800,000.

Apie 1910 metus imigracija 
padaugindavo gyventojų skaičių 
1 nuošimčiu per metus. Dabar 
imigracija nupuolė iki 10-tos da
lies vieno nuošimčio.

Natūralus prieauglis dabar 
JAV gyventojų skaičių per me
tus daugina po tris milionus. 
Gimimų skaičius dabar yra 25.2 
nuoš. nuo 1000 gyventojų. Miri
mai po 9.2 nuoš. nuo 1000.

Seniau, gyventojų daugėji
mas sukeldavo susirūpinimą, kad 
nebus iš ko misti, nors kiti tik
rino, kad JAV ribose gali išgy
venti 250,000,000 žmonių.

Tačiau, tobulėjant žemdirbys
tei, turint visus moderniškus 
padargus žemei dirbti ir moks
lišką pagrindą ūkių vedimui, ne
žiūrint, kad ūkių
bėga į miestus dirbti, 1954 me
tais viena ūkio šeima pagamino 
maisto išmaitinti kitas septy
nias šeimas. Gi 1870 metais vie
na ūkio šeima tepagamino mais
to išmaitinti save ir tiek vieną 
kitą šeimą.

Dabar, didesnis rūpestis yra, 
ar bus pakankamai žmonių su
naudoti tai, ką Amerika pasiga
mina, ne tik maisto, bet ir kitų 
reikmenų. Tuo tarpu seniau bu
vo rodoma susirūpinimo ar bus 
pagaminta pakankamai reikme
nų žmonių reikalavimų patenki
nimui.

Amerikos gyventojų skaičius 
tuoj viršys 200 milionų. 1940 
metais gyventojų prieauglio ap- 
skaičiuotojai skelbė, kad 1975 
metais šjoje šalyje bus apie 
180,000,000 gyventojų. Dabar 
jau imamasi kitų skaitlinių. Sa
ko, 1975 metais gyventojų pa
daugės iki 221,000,000. Bet nie
kas dėl to nesibaugina.

Visai be jokios agitacijos, bė 
jokių premijų už daugiavaikes 
šeimas, Amerikoje po II pasau
linio karo šeimų daugėjimas pa
šoko, prisidėdamas prie gyven
tojų daugėjimo. Kai po I pasau
linio karo ir depresijos laikais 
šeimų skaičius susidėjo labai 
dažnai iš 1 ar 2 prieauglio, da
bar jaunos šeimos augina po 4 
ir 5 vaikus.

Krašte pasireiškė didžiausias 
reikalas statyti daugiau ir dau
giau mokyklų, trūksta šimtų 
tūkstančių mokytojų. Ir 2,800,- 
000 metiniui prieaugliui apreng
ti ir maitinti reikalinga daugiau 
maisto ir rūbų. Prisideda ir di
deli pareikalavimai jauname- 
čiams žaislų, visokiausių padar
gų, sakysim, dviračių ir kt.

Maisto Amerikoje dabar pa
gaminama tiek, kad, pav., šiuo 
metu valdžia turi suėmus iš ūki
ninkų 7 bilionų dolerių* vertės 
maisto produktų ir nežino kur 
dėti. Kai pabando vežti į kitas 
šalis skurstantiems dalinti, tų 
šalių produktų augintojai pro
testuoja, kad Amerika gadina 
jiems biznį.

SAULĖS RŪSTYBĖ
SAULĖS RŪSTYBĖ yra kny

ga (romanas), kuri sako savo 
skaitytojui: Skaitai mane, nes 
myli, o nemylėt negali, kada ma- 
me skaitai. Ir iš tikrųjų taip yra, 
nes labai gausaus ir įvairaus 
Amerikos lietuvių gyvenimo čia 
aprašoma tik ta dalis, kuri suža
vi žmogaus širdį ir praturtina 
jo sielą.

312 psl., kaina $3.00. Rašyki
te: Dr. Alg. Margeris, 3325 So. 
Halsted St., Chicago 8, III.

(15)

Nuo vasario mėn. 26 d. iki kovo mėn. 6 d. Public Auditorium pa 
talpose vyksta namų ir gėlių paroda. Visi clevelandiečiai kvie

čiami gausiai lankytis.

Šiomis dienomis pasirodė ALL 000 miesto gyventojų ir likusios 
Nationalities Directory, 96 pus-* 32 tautybės tik 89.000.
lapių. Išleido Cleveland Press ir Skaičiumi lietuviai prilygtų 
Folk Arts Association ir ameri- kitoms šešioms tautybėms, bet
kietiška tautybių kultūriniu dar
bu besidominti draugija. Redak
torius Theodore Andrica dirba 
abejose’šiose institucijose ir jau 
nuo 1926 metų domisi tautybių 
judėjimu JAV. šešiolika kartų 
yra lankęs Europą, moka pen
kias europines kalbas. 1938 me
tais lankėsi Lietuvoje, ilgiau vie
šėjo pas gen. V. Nagių, kurį su 
didele pagarba dažnai prisime
na.

Andricos knyga maža, joje 
daug klaidų, bet įdomi ir reta. 
Kaip ten bebūtų, jis padarė ge
rą pradžią. Tautybėms belieka 
tuo darbu susidomėti ir atitin
kamai jį papildyti. O ši medžia
ga išliks istorijai.

Vadovo turinyje suregistruo
ta 46 tautybių statistiniai davi
niai, 2000 organizacijų, jų vado
vų pavardės, adresai ir kt. met
rika, 19 valstybių Clevelande re
ziduojantieji konsulatai, kultū
rinių darželių aprašymai, įvai
rių tautybių tautinių švenčių 
kalendorius bei amerikiečių or
ganizacijos, kooperuojančios ii’ 
besidominčios tautybių judėji
mu.

Lietuvių skyrius šiame vado
ve yra nepilnas, netikslus, nes, 

niekas juo nesirūpino.
Kultūrinių darželių aprašyme 
minima net tokia stambi klaida, 
kur Jonas Basanavičius vadina
mas pirmuoju Lietuvos prezi
dentu. (Matyti, redaktorius Lie
tuvos Tarybos, paskelbusios Ne
priklausomybės aktą, pirminin
ką laiko ir pirmuoju Lietuvos 
respublikos prezidentu).

Pagal oficialų 1950’metų gy
ventojų surašinėjimą, kaip skel
biama šiame vadove,' Clevelan
de buvo užregistruota 4095 Lie
tuvoje gimę asmenys. Vadovo 
statistikos duomenimis' Cleve
lande yra Lietuvoje gimusių ir 
pirmosios kartos JAV gimusių 
iš lietuvių tėvų iš viso 10.000 
žmonių. Vadinasi iš 10.000 lie
tuvių 6000 yra gimę Clevelande. 
Tai senosios emigracijos ir trem
tinių vaikai. Besiaiškinant šių 
skaičių tikslumą, red. T. Andri
ca tvirtina, kad lietuvių skaičiai 
yra tikslūs ir atitinka JAV val
džios turimus oficialius davi
nius. Toliau paskaičiavus įvai
rius procentus, man atrodo, šie 
daviniai yra teisingi. Bet gi, pa
sidairius j Clevelando lietuvių 
veiklą, jie kelia rimto susirūpi
nimo,, jei net iš 6000 čia gimu
sių didelę dalį ir visai nubrauk
tume.

Šioje statistikoje tik lenkai 
esą nuskriausti, nes jų pačių tu
rimais daviniais lenkų Cleve
lande yra 100.000, o Vadove nu
rodoma tik 75.000, kurie esą ar
timesni oficialiai statistikai. Ta
čiau ir su šiais 75.000 lenkai yra 
vyraujantis. To jų seka vokie
čiai — 65.000, žydai — 50.000, 
slovakai — 40.000, čekai — 40.- 
000, vengrai — 35.000, italai — 
35.000, airiai — 30.000, kana
diečiai — 15.000 ir dešimtoje 
vietoje lietuviai — 10.000. Šioj 
10.000 grupėj dar yra rusai, ru
sinai, kroatai ir Ukrainai. Šios 
14 tautybių drauge sudaro 435.-

Vyriausieji klubo uždaviniai 
yra:

1. Jungti lietuves moteris ir 
kelti jų kultūrinį lygį.

2. Rūpintis jaunimo lietuvy
bės išlaikymu.

3. Plėsti Pabaltės kraštų ben
dradarbiavimo ir vienybės 
idėją ir ugdyti tų kraštų 
jaunimo tarpe solidarumo 
jausmą.

4. Sutelktomis jėgomis siekti 
Lietuvos išlaisvinimo.

Tiems tikslams siekti klubas 
pastoviai ruošia subuvimus, ku
rių metu nesitenkinama vien 
kukliomis vaišėmis, bet duoda
ma ir "dvasios peno”: Skaitoma 
minėtais klausimais referatai, 
diskutuojama ir pravedama 
trumpa meninė dalis — dainos, 
muzikos arba žodinės kūrybos. 
Ateityje, geriau susiorganiza
vus, manoma pradėti ir platesnę 
veiklą.

Norint dėl tų idėjų kovoti mo
terims šiandien nebepakanka 
užsidaryti siaurame šeimos ra
telyje. Ji turi bendrauti su kito
mis, aptarti būdus, kaip lengviau 
prieiti prie jaunimo, kad jis ne
nutoltų nuo tėvų ir nuo pačios 
mūsų tautos.

Klubo susirfnkimai daromi re
guliariai kiekvieną mėnesį. Vie
nas tokių susirinkimų jau sklan
džiai praėjo vasario mėn. 6 d. 
Klubo narės susirinko vėl dr. 
M. Žilinskienės bute. Subuvimas 
turėjo įdomią ir turiningą pro
gramą. šį kartą dr. M. Žilinskie
nė skaitė paskaitą "Tautinės idė
jos atsiradimas ir jos raida”. 
Paskaita sukėlė gyvas diskusi
jas. Prieita išvadų, kad tautinė 
idėja nemari, kad gili asmeny
bė, nors ir svetimame krašte, iš
laiko savo tautinį veidą, kalbą, 
papročius ir' kultūrines verty
bes.

Po paskaitos J. Daugėlienė, 
akomponuojant A. Augustinavi- 
čienei, padainavo lietuvių ir ita
lų kompozitorių dainų. Prieš tai 
solistė apibudino atskirų kom
pozitorių kūrinius.

Po to dar buvo laisvai pasi
kalbėta aktualiais šių dienų 
klausimais. Daug gražių minčių 
iškelta jaunimo reikalais. Visas 
susirinkimas praėjo jaukioje 
nuotaikoje.

Jau ir kitiems 'subuvimams 
numatyta eilė paskaitų -su me
nine programa. Iš paskaitų mi
nėtinos .šios:

Romantizmas ir jo atgarsiai 
lietuvių literatūroje; Lietuvės 
moters kūryba; Moderni motina 
ir jos santykiai su vaikais ir kt.

Artimiausiame subuvirpe I. 
Plechavičienė paskambins Sho- 
pine kūrinių.

Greitu laiku norima suruošti 
susitikimą su kitatautėmis — 
Lietuvos kaimynėmis.

Dalyvė

iš jų tik lietuviai ir rusai leidžia 
laikraštį, o radijo programą te
turi tik lietuviai. Daugiausia 
laikraščių geidžia vengrai ir slo
vėnai (po šešis).

Vadove lenkai yra įregistravę 
319 atskirų religinių, kultūrinių,! 
politinių ir socialinių vienetų. 
Nors statistikoje po lenkų orga
nizacijų skaičiumi seka žydai, 
bet Vadove atspausdintos tįk 
trys bendrinės žydų organizaci
jos, kurioms tam tikrais ryšiais 
priklauso 226 atskiri vienetai. 
Mažiausia tautybė Clevelande 
yra estai.

Andrica numato tokią tauty
bių vadovo pataisytą ir papildy
tą laidą išleisti kasmet, o vėliau 
net didesnę Clevelando tautybių 
istoriją. Tačiau šio darbo rei
kalingumas paaiškės tik vėliau, 
ir būtent, kiek tokiais leidiniais 
domėsis pačios tautybės ir ame
rikiečiai. Apskritai, kiekvienai 
organizacijai bei visuomenės 
darbininkui šis Vadovas yra ge
ra talka. Nors vadovo kaina pa
žymėta 1.25 dol., bet užsisakiu
sieji per šio straipsnelio autorių 
(1152 Dalias Rd. arba telefonu 
SW 1-2245) galės įsigyti už 50 
et.

J. Stempužis

P. M. T. LIETUVIŲ 
ATSTOVYBĖS 

KLUBAS 
CLEVELANDE

Mintis suorganizuoti Moterų 
Klubą Clevelande buvo kilusi jau 
prieš porą metų. To klubo vy
riausias tikslas būtų suburti lie
tuves moteris, išlaikyti lietuviš
kas tradicijas, kalbą bei dvasią 
ir rūpintis jaunosios kartos lie
tuvybės išlaikymm

Deja, ta mintis tada didesnio 
pritarimo nerado, nors ir nebu
vo visiškai ano jos Atsisakyta. 
Reikalingumas tokios organiza
cijos vis aktualėjo. Ir, iš tikrų
jų, kam gali daugiau rūpėti lie
tuviškas jaunimas, jei ne mote
riai •__motinai, kuri kasdien tu
ri su juo ryšį, kuri mato, kaip 
tas jaunimas auga ir kokie pa
vojai jam gręsia.

Todėl š. pu sausio mėn. 16 d. 
dr. M. Žilinskienės ir L. Gailiu- 
šienės iniciatyva buvo sukvies
tas pirmas susirinkimas moterų 
klubui steigti.

Išklausiusios A. Augustinavi- 
čienės paskaitos tautinio auklė
jimo klausimais ir dr. M. Žilins
kienės pranešimo apie Pabaltės 
Moterų Tarybos Lietuviu Atsto
vybės klubus, kurie jau yra su
organizuoti kituose' miestuose, 
susirinkusios nuoširdžiai tam 
reikalui pritarė ir nutarė tokį 
klubą steigti. Valdybon išrinko 
dr. M .Žilinskienę, L. Gailiušie- 
nę, Augienę ir Stasienę. Revizi
jos komisijon: Vizgirdienę, A. 
Augustinavičienę ir Balašaitie- 
nę.

VIDURINIŲ VAKARŲ 
SPORTO APYGARDOS 

KOMITETO
Pranešimas Nr. 12

1. Našesniam Chicagos lietu
vių sporto klubų veiklos koordi
navimui Vid. Vakarų Sporto 
Apygardos Komitetas, gavęs 
Chicagos lietuvių sporto klubų 
pritarimą, nutarė suorganizuoti 
Chicagos Apylinkės Sporto ko
mitetą. Pagripdiniai šio organo 
tikslai yra nustatyti apylinkės 
sportinės veiklos bendras gaires, 
vykdyti įvairių sporto šakų apy
linkės pirmenybes, ruošti sporto 
šventes bei kitokius sportinio 
pobūdžio parengimus, pagelbėti 
Apygardos K-tui atlikti kai ku
rias administracines funkcijas 
ir pan. Apylinkės Sporto K-tas 
susideda iš Apylinkės Vadovo ir 
sporto klubų atstovų, kuriuos 
parenka apylinkės sporto klubai 
ir tvirtina Apygardos Komite
tas. Apylinkės Sporto K-tas yra 
tiesioginėje Apygardos K-to pri
klausomybėje.

Chicagos sporto klubams pri
stačius, Vid. Vak. Sparto Apy
gardos K-tas tvirtina šios su
dėties Chicagos Apylinkės Spor
to K-tą: Edmundas Vengians- 
kas — vadovas, Aleksas Kikilas 
— LSK Perkūno atstovas (krep
šinio vadovas), Zigmas žiups- 
nys — LSK Gintaro atstovas 
(tinklinio ir sporto bei lauko 
teniso vadovas) ir Valdemaras 
Adamkavičius ASK Lituanicos 
atstovas (sekretorius ir Leng
vosios atletikos vadovas). Adre
sas: E. Vengianskas, 6100 So. 
Peoria Avė., Chicago 21, III.

VVSA-dos K-tas

verta mums keisti mintį ir pa
silikt lietuvybės slopintojais.
( Naujai atvykę žmonės gal ir 
stato sau tokį klausimą, kodėl 
Clevelando lietuviai tokioje ne
mažoje kolonijoj nepajėgia tu
rėti gražios, puošnios salės?

Atsakymas painus ir neišaiš
kinamas vien tik keliais žodžiais. 
Jūs, kurie gyvenote Vokietijoj 
ir per jūsų lagerį perėjo "skri- 
ningas”, jūs atmenate ką jis 
jums gero atnešė. Mes, Clevelan
do lietuviai, irgi pergyvenome 
"skriningą”. Ir po to "skrinin- 
go” dar ir šiandieną nekurie bi
jo įkelti koją į lietuvių salę, kad 
nebūtų atsakingi pomirtiniame 
gyvenime.

Mūsų jėgos, kad ir buvo skal
domos, 'bet energija buvo dide
le, ir mes išlaikėme salę nuo vi
siško susmukimo. Mums į pa
galbą ateidavo K. Karpius, ku
ris stovėjo prie Dirvos vairo. 
Nors prieš K. Karpių ir Dirvą 
buvo pasikėsinimų. Nekurie die- 
vabaimingieji buvo susiorgani
zavę ir išleidę "gazietpalaikę”. 
Paplepėjus porą metų Clevelan
de išsidangino į Pittsburghą ir 
ten baigė savo gyvenimą.

Per penkerius metus salę bu
vo apspitę komunistai ir žydai, 
kur nebuvo galima laikyti jokių 
parengimų. Turėjome ir su tais 
kariauti, kol prasišalino palik
dami salei nemažus nuostolius, 
viską išvartę, išdrąskę.

Po tų visų pergyvenimų tik 
dabar porą metų gauta laisviau 
atsikvėpti, žinoma, nes visi ak
cijų savininkai tą vargo naštą 
pajuto. Tūli tik tiek žinojo, kad 
atėjus į susirinkimą reikia iš
klausyti pranešimų, ir jeigu kas 
nepatiko, išbarti dirbančiuosius. 
Po to vėl laukti kito susirinki
mo, kada vėl bus proga atėjus 
pasibarti. Pagaliau, mes visi jau 
pasenome. Atėjo laikas mūsų 
vietas užleisti kitiems. Užleiski- 
me jas garbingai, be jokių var
žytinių. Mes esame vienos tau
tos vaikai. Palikime mūsų, kad 
ir kuklią, bet garbingą atmintį.

A. Padegimas

CLEVELANDO LIETUVIŲ 
SALĖS REIKALU

Šių metų sausio 24 d. įvyku
siame salės metiniame susirin
kime buvo nutarta, kad yra rei
kalas šaukti visuotiną akcijų sa
vininkų susirinkimą vien tik ap
tarti ir nustatyti kainą dabar
tinių akcijų. Taip pat ar bus 
reikalas išleisti pardavimui dau
giau nąujų akcijų.

Šiame klausime susiduria dvi 
skirtingos nuomonės. Seni akci
jų savininkai teigia, kad jų ak
cijos, yra dabar vertesnes, negu 
tada, kuomet salė buvo perka
ma. Naujai atvykę žmonės, ku
rie norėtų pirkti akcijų, yra to
kios nuomonės, kad ir naujai iš
leistos akcijos būtų senos kai
nos.

Rišant šitą visą problemą ir 
suderinant šias dvi skirtingas 
nuomones, reikia pasakyti, kad 
seni akcijų savininkai užmiršo 
Lietuvių Salės gyvavimo istori
jos praeitį. O naujai atvykę ma
žai žino, jeigu kas iš žinančių 
tiksliai neatpasakoja.

Senieji turėtų prisiminti tuos 
laikus, kada salė buvo priėju
si prie bankroto ir salės akcijas 
buvo galima nupirkti po tris do
lerius vietoje dešimts dolerių. O 
antras dalykas yra tas, kad salė 
buvo perkama ne pelnui, bet vien 
tik lietuvybės reikalams. Tai arj

Patark kaimynui 
prenumeruoti 

DIRVĄ!

VIDURINIŲ VAKARŲ 
SPORTO APYGARDOS 

KOMITETO
Pranešimas. N r. 13
Apygardinės vyrų ir moterų 

krepšinio ir tinklinio pirmenybės
Apygardinės vyrų ir moterų 

krepšinio ir tinklinio pirmeny
bės įvyks š. m. balandžio.mėn. 
16-17 d. Chicagoje. Apygardos 
K-to pavedimu, pirmenybes ren
gia Chicagos Apylinkės Sporto 
K-tas. Pirmenybėse gali daly
vauti tik Vid. Vakarų Sporto 
Apygarda priklausą ir FASK-te 
registruoti sporto klubai. Kiek
vienas žaidėjas privalo turėti 
galiojančią FASK-to sportinin
ko registracijos kortelę.

Registracija vykdoma užpil
dant atitinkamus registracijos 
lapus, kurie kartu su smulk'o- 
mis informacijomis ir pirmeny
bių nuostatais yrfa išsiuntinėti 
visiems apygardos klubams. Re
gistracijos terminsa: balandžio 
K) d. Adresas: E. Vengiainskas, 
6100 So. Peoria Avė., Chicago 
21, III.

FASK-te neregistruoti lietu
vių sporto klubai ar komandos, 
norintieji dalyvauti pirmenybė
se ir tuomi įsijungti į lietuvišką 
sportinį judėjimą, prašomi 
kreiptis tiesiai į apygardos ko
mitetą, FASK-to registracijos 
formalumams sutvarkyti ir pir
menybių smulkioms informaci
joms bei reikalingiems dalyvių 
registracijos lapams gauti, šiuo 
adresu: A. Biriskus, 8818 Ester- 
terbrook Avė., Cleveland 8, 
Ohio.

Visiems apygardos sporto klu
bams pasisakius už jaunių ir 
jaunučių apygardinių kamuolio 
žaidimų pirmenybių vykdymą 
atskirai, pastarosios bus praves
tos Clevelande, gegužės mėn. 
pradžioje. Apie tai bus paskelb
ta atskiru pranešimu.

VVSA-dos K-tas

E. ŠIKŠNICTĖ DALYVAVO 
JAV-B1Ų PIRMENYBĖSE

Mūsų lengatletė E. šikšniūtė 
dalyvavo JAV-bių halės (In- 
door) lengvosios atletikos pir
menybėse, kurios įvyko vasario 
5 d. Chicagoje. Kartu tai buvo 
ir kvalifikacinės rungtynės JAV 
rinktinei sudaryti Panamerikos 
kraštų sportinėms žaidynėms, 
kurios įvyks kovo mėn. Meksi
koje.

60 m. bėgime, dalyvaujant 24 
rinktinėms bėgikėms iš visos 
Amerikos E. š. pavyko pasiekti 
pusfinalius, tačiau į finalus pa
tekti per spalvuotosios rasės už
tvarą buvo neįmanoma. E. šikš- 
niūtės laikas nežinomas, kadan
gi užbėgimuose ir pusfinaliuose 
buvo fiksuojamas tik pirmos 
vietos laikas, šuolyje į tolį iš 
vietos E. šiškniūtė nušoko 7’ 
8>/ž” (2.335 m.), tačiau į baig
mę nepakliuvo.

Atrodė
— Kelneri, mano paltas pra

puolė !
— Ar tik nebus pasiėmęs tas 

svečias, kur kampe sėdėjo?
— Labai gali būti. Kai ėjo 

lauk, jis man atrodė kažkaip pa
žįstamas.
f----- .... ............................  ~~~A

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI

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

P. J. KERŠIS
609 Society for Saving Bld. 

Telef.: MAin 1-1773.
Rezidencija: PENINSULA 2521
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Dirva Nr. 8 * 1955 m. vasario mėn. 24 d. — 7

yip/LIHKESE
Visi pas skautes ir skautus 

vasario 27 d.
Jono Aleknos 70 metų 

paminėjimas,
Šį sekmadienį, vasario 27 d.'rengtas SLA 136 kuopos, 

įvyks jaunimui skirtas Vasario 
16-tosios minėjimas.

9:50 vai. skautės ir skautai 
dalyvauja tautinės vėliavos pa
šventinime ir 10 vai. mišiose, 
kurios bus atlaikytos už žuvu
sius dėl Lietuvos laisvės.

Iškilminga sueiga, vėliavos 
įteikimas "Neringos” skaučių 
tuntui ir meninė programa, at
liekama pačių skaučių ir skau
tų, įvyks Lietuvių salėje tuojau 
po lietuviškų pamaldų 11:30 vai.

Į minėjimą skautės ir skautai 
nuoširdžiai kviečia visus. Iš Chi- 
cagos atvyksta Vyriausia Skau
tininke O. Zailskienė. Tikimasi, 
kad jaunimas, tėveliai ir Cleve
lando visuomenė savo gausiu at
silankymu pradžiugins skautiš
kąjį jaunimą.

Juliaus Kazėno mokinių 
koncertas

_--------- - __--------su
traukė gražų būrį jo artimųjų ir 
pažįstamų. Kuklios Nelson res
torano patalpos visų drauge net 
nepajėgė susodinti. Buvo virš 60 
dalyvių.

Minėjimą pravedė SLA 136 
kuopos pirmininkas M. Ratkus. 
Minėjimo įžangai buvo paskai
tytos Jono Aleknos prieš dauge
lį metų rašytos eilės.

Be SLA 136 kuopos sveikini
mo ir dovanos, sukaktuvininką 
sveikino SLA centro reikalų ve
dėjas M. Vinikas, J. Bachunas, 
brolis Povilas iš Australijos, gi
mines (Vileniškiai ' ir Vaičai
čiai) iš Bostono, Floridoj viešįs 
K. S. Karpius ir kt.

žodžiu sveikino St. Barzdu- 
kas, gen. Tallat-Kelpša, F. Sau- 
kevičius, Dirvos red. B. Gaidžiū- 
nas, Bacevičienė, P." J. žiūrys, 
J. Brazauskas, A. Mikulskis, Al. 
Šemeta.

Sveikintojai iškėlė J. Aleknos 
veiklą dirbant lietuvišką darbą 

rClevelando lietuvių tarpe. Buvo 
įteikta ir dovanų.

| Susijaudinęs sukaktuvininkas 
I už gražų minėjimą jautriai pa
dėkojo, o visi dalyviai sugiedo
jo Ilgiausių metų.

Tuoj patikrinkime rūbų spintas
Balfo 68-sis skyrius turi su

rinkęs rūbų, tačiau nepakanka
mą kiekį, kad pateisintų trans
porto išlaidas. Todėl dar kartą 
kreipiasi į Clevelando lietuvius, 
prašydamas patikrinti savo rū
bų spintas ir pagalvoti, ar nega
lėtų šį bei tą paskirti savo varg
stančių brolių Europoje naudai.

Rūbus bet kuriuo laiku gali
ma pristatyti ir palikti garaže 

6815 Lawnview Avė.
Kas neturi priemonių arba pa

tys negali atvežti, prašomi pa- 
skambintite lefonais EX 1-2819 
arba GA 1-9007, 5-8 vai. vaka
ro ir aukojami rūbai bus paimti 
iš jų namų.

Tikimės, kad į šį kreipimąsi 
tautiečiaija utriai atsilieps.

Balfo 68-sis skyrius
THl IANK rOB Ali THt PlOPlf

V.1 VYKOME YOUR SAVINOS
AA»mb»> Depotit lniuro»r» Cotpo">‘

I 
Kai sergat — Jūs tuoj šaukiate 
gydytoją. Kodėl tat nešaukti ži
novą, kad gerai patartų svar-Į 
blausiais saugumo reikalais ir 

apdraustų Jūsų ateitį.
Gyvybės, nelaimių, ugnies, 

automašinų apdrauda
Skambikit: SK 1-2183

PAULINA 
MOZŪRAITES, 

agentas

PRADĖKiT MAŽA SUMA!
BET PRADĖKIT DABAR!

Santaupos apdraustos iki $10.000 
3% palūkanų.

Kortavimą ir balandėlių 
vakarienę

rengia Moterų Sąjungos 36 kuo
pa. Įvyks kovo mėn. 5 d. (šešta
dienį) p. Vasiliauskų rezidenci
joj, 841 Hoover Rd. (Prie Lake 
Shore ir Neff Rd.).

Pradžia 7 vai. Dovanos prie 
staliukių. Biįeto kaina $1.00.

REMONTO DARBAI

Filmos

Atlieku mažus ir pagrindinius 
namų remontus, tinko darbus, 
medžio darbus ir dažymą bei de
koravimą.

V. RICKUS-RICKEVIČIUS 
Tel. HE 2-0683 

1505 Addison Rd.

JUOZAS KAMAITIS
atidarė NAUJŲ BATŲ 

PARDUOTUVĘ 
ir taisymo dirbtuvę 
1389 East 65 Str. ' 

(kampas Wade Park ir 65 St.) 
Telef. HE 2-2615

Atdara nuo 10 vai. ryto iki
7 vai; vakaro.

Naujų batų ir pataisymo kai
nos daug žemesnės negu kitur. 
Neatideliokit, ateikit į mano 
krautuvę ir jsitikinkit. Jūs bū
sit patenkinti. (52)

I

Vasario mėn. 25 d., penktadie
nį, Lietuvių salėje ruošiamas Ju
liaus Kazėno fortepiono^ daina
vimo ir akordiono mokinių kon
certas. Programoje taip pat da
lyvaus keletas pavieniui besimo
kančiųjų mokinių.

Dalykus išpildys 6-14 metų 
amž. mokiniai. Iš jų Obelenytė, 
Bružaitė, Kavaliauskaitė ir Jo- 
cytė publikai jau pažįstamos iš 
praeitų pasirodymų jaunųjų 
koncertuose bei televizijoj. Klau
sytojai turės progos išgirsti ir 
naujus mokinukus, kurie sceno
je pasirodys pirmą kartą. Vaka
rui specialiai išnuomotas forte- 
pionas.

Antroji koncerto dalis skiria
ma akordionistams, kurių pasi-] 
rodys šeši. Jie visi išeis į sčeną' 
pirmą kartą atlikdami po porą' [/^teVų Hnklipio k(^
dalykų ir tris dalykus visi bend-j 
rai:

Koncerte išpildomi dalykai 
pradedant Kerbeliu, 
Mozarto Sonata N r. 1 
tė).

Pradžia punktualiai
Įėjimas nemokamas. Visi Cle

velando lietuviai kviečiami gau
siai dalyvauti.

Norwood PublioLibrary (6495 
Superior) bus rododomos vasa
rio mėn. 25 d. 8 vai. vakaro. Bus 
rodoma: Amerikos spaudos isto
rija, pietų augštumos, Pompė- 
jus ir Vezuvijus. Įėjimas nemo
kamas.

NAUJIENA MOTERIMS!
Nesenai iš Vokietijos atvyku

si moterų rūbų siuvėja specia
listė (designer)

Erika Bsumek

JŪS NORIT BŪTI 
GRAŽIOS

Lietuvaitės 
ALVINOS PAULIENĖS

Skautų tėvų komitetas
Išrinktas naujas skautų tėvų 

komitetas pasiskirstė pareigo- 
mis: P. Kudukis — pirm., J J 
Gulbinienė — vicep., A. Gailiu-Į 
šis — sekr., V. Valdukaitis __
ižd. ir V. Juodvalkis — narys.

Co.
ro-

PASKOLOS JŪSŲ PERKAMIEMS AR STATOMIEMS

NAMAMS

THE SUPERIOR 
AND LOAN 

6712 Superior Avė.
CIeveland,

SAV1NGS 
ASS’N.

IIE 1-2498
Ohio

MONCRIEF ohovZS^
ŠALDO vasarą — ŠILDO žiemą

Aplankykit savo kaimynistės Moncrief pardavėją

np1
——

THE HENRY F t) R N ACE CO. MEDIN A. O, *

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

Laikrodžių taisymas. Brangenybės. Įvairus dovanų 
pasirinkimas.

7007 Superior Avė. Greta Ez.ella Theatre
Telef.: EX 1-3969. Bute: WA 1-2354

SUPERIOR 
BEAUTY SHOP

7013 Superior, tel. UT 1-1932, 
Puikūs veido masažai, antakių 
dažymas, plaukų dažymas, pus

metiniai.
Darbas garantuotas.

1324 Addison Rd. 
(šoninės durys) 

Telef.: EN 1-2184 
priima užsakymus.

Kreiptis nuo 3 vai. iki 8 
p. pietų.

tI
jĮ
I
1
I
l
\
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vai.
(9) LEIMON’S CAFE

Illuminating Co.
Išsiuntinėtas Illuminating 

ketvirčio metų pranešimus 
do, kad dalininkai už šėrą gavo
per 1954 m. po $3.86, palyginus' 
su lt)53 m. $4.07, bet per pasku-1 
tinį ketvirtį $1.00 palyginus su 
$1.04 1953 m. i

Pramonės darbų sumažėjimas 
ypač vasaros metu sumažino 
bendras pajamas, tačiau spren-

J. C 1 J U N S K A S 
LAIKRODININKAS

Ii
_______„...... ..............

j d. 6 vai. vakaro Clevelando LSK ūžiama, kad atidarius šv. Lau-
I "žaibo” vyrų krepšinio, vyru r> no vandenė kelią, pamažu, .bet 

........... . | tikrai, pramonės lygis daug pa
kils.

Rungtynės
Šį šeštadienį, vasario mėn. 26

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

maudos žaidžia draugiškas rung
tynes su Clevelando lątvių spor- 

. . i to klubu. , ,
rnh’flant| Rungtynių vieta: Woodland 
( e eny- p>ecrea(.jon Center patalpose 
„ , I (East 93 ir Woodland Avė. kam-
7:30 vaL pas).

Adv. Julius Smetona
Išvyko ilgesnių atostogų. Atos
togų metu jį pavaduos adv. Paul 
Chalko — 412 Park Bld. Kreip
tis telefonu: PR 1-7122 (ofise) 
arba EN 1-6317 (bute).

Taip pat P. Chalko adv. Ju
liaus Smetonos kabinete (7039 
Superior Avė.) klijentus priimi
nės penktadieniais nuo 4 iki 6 
vai. p. pietų. (9)

t
BENDRUOMENĖS 

ŽINIOS

LSK žaibo Valdyba praneša
Clevelando LSK Žaibo valdy

ba nutarė:
a) Paskirti sport. Vytenį Te- 

lyčėną krepšinio sekcijos vado
vu ir sport. Algimantą Penkaus- 
ką — pavaduotoju.

b) Patvirtinti sport. V. Tely- 
čėną vyrų krepšinio komandos 
kapitono ir sport. Joną Zorską 
— pavaduotojo pareigose.

c) Pareikšti padėką už bendra
darbiavimą sport. R. Apanavi
čiui, laikinai ėjusiam krepšinio 
sekcijos vadovo ir vyrų krepši
nio komandos kapitono pareigas.

KRYŽIUOČIAI
isto-

Kultūros Fondo klausimas
d. Kultūros Fondo 
išrinkta komisija

Vasario 6 
susirinkime 
(V. Mariūnas, P. Stravinskas ir 
K. Žilinskas) rengia fondo per
organizavimo projektą, su kurio 
metmenimis buvo supažindinta'" 
bendruomenės apylinkės valdy
ba vasario 19 d. posėdyje.

Bendruomenės darbų programa
Vasario 19 d. įvykusiame po

sėdy apylinkės valdyba svarstė 
apylinkės veiklos 1955 metų 
programų. Ji bus pateikta pri
imti apylinkės susirinkimui, ku
ris numatomas sušaukti kovo 13 
d.

Trečioji Lietuvių Diena '
Tradicinė bendruomenės apy

linkės rengiama Lietuvių diena, 
šiemet jau trečioji iš eilės, įvyks 
birželio 19 d. ir bus sujungta su 
Joninių šventės papročiais.

Parduodamas namas
6 kambarių .vienos šeimos, 3 

miegamieji. Gaso šildymas, ga
ražas. Parduoda savininkas.

6929 Hecker Avė. (9)

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

PIX BEVERAGE
45 rūšių alaus — visoki gaivi 

nantieji gėrimai.
vynas ir šampanas 

(prancūziškas)
Parengiama vestuvėms, baliami 
oobūviams. Nemokamas prista 
tymas. Atdara ir trečiadieniai* 

iki 1 vai.

J. S. AUTO SERVICE
Sav. J. Švarcas

7015 Wade Park Avė. 
Tel. HE 1-6352 

Atdara nuo ryto. 8 iki 7 v. v.
AUTOMAŠINŲ 

TĄSYMAS
šį mėnesį papiginta kai

na įdedam už $6.95 duslin
tuvą Chevroletui, už $7.C5 

xFordui, už $8.95 Pontiacui, 
už $12.50 Oldsmobiliui. Di
deli papiginimai dedant 
duslintuvus ir išmetamus 
vamzdžius visoms maši
noms.

Kreipkitės į
J. S. AUTO SERVICE

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

Įvairus valgiai, šeštadienių vakarais šokiai griežia..;
geram orkestrui

731 E. 185 ST. KE 1-9737

LIETUVIU KLUBO SVETAINĖ 
IR SALĖ

6835 SUPERIOR AVĖ.
Klubo ir salės vadovybė kviečia visus Clevelando 

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

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

Pajieškomas Henrikas
Bartuševičius (Bartaševič)
Į Ameriką prieš 30 metų iš

vykęs iš Vievio. Lietuvoje pali-Į 
ko šiuos gimines: seserys Stefa
niją Janonis, Fruziną 
nę, Stasę Olubienę ir 
zepatą. %

Jieško pusseserė
DziuS-Vitkauskienė (1333 So. 50 
Ct., Cicero 50, III.).

H. Sienkievičiaus garsų 
rinį romaną savo puslapiuose 
spausdina KARYS — 689 Bush- 
wick Avė., Brooklyn 21, N. Y. 
— pradėdamas 1955 m. sausio 
numeriu.

Siunčiu prenumeratą $5.00 u: 
1955 m., prašau siųsti man 
KARĮ.

6903 Superior Avė. EX 1-3311
.

Vincas Degutis, 
Rūtos sald. platintojas 

parduoda saldainius urmu ir de
taliai. Adr.: 1397 E. 95 St.,

CIeveland, Ohio, 
’ tel.: SW 1-2181.

ATIDARYTA NAUJA

KAVINĖ-SALIŪNAS

ATLANTIC CAFE
PATOGI UŽEIGA VISIEMS LIETUVIAMS.

Vardas, Pavardė
I ..... .

Bilinskie-' . ,, T i Adresas brolį Ju-

Apolonija
Parduodamas namas

Ičinuomojamas kambarys 
vienam vyrui. Kreiptis: 

634 East 127 St.
Tel.: UL 1-2596

Parduodamas labai geram s to 
vy, vienos šeirflos, 6 kambarių 
namas Eddy Rd. rajone. Skam
binti savininkui telef.:

Llberty 1-4971

DIRVA
al lieka 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. 

CIeveland 3. Oh>o 
Telef.: HE 1-6344

Baldus, šaldytuvus, televizijos aparatus, laikrodžius, įrankius, žaislus 
ir beveik visus kitus buto ir asmens reikmenis galima f>irkti iš urmo 
sandėlių pigiau negu išpardavime tarpininkaujant

B A L T I C Supply Company
”Baltic” atstovas Br. Sna. skis priiminėja interesantus "Dirvos” na
muose trečiadieniais. Dėl informacijų ir priėmimo laiko skambinti 
tel! KE 1-0210. ’

FRIENDLY FLOWER SHOPPE
Nebrangios gėlės vestuvėms, laidotuvėms ir kitiems reikalams. Įvai
rūs naujai gauti augalai, papuošalai dovanoms. Lfetuviški ”Rūta’ 

saldainiai.

ATIDARYTA NUO 10 RYTO IKI 8 V. VAK. IR SEKMADIENIAIS
6901 SUPERIOR AVĖ. TELEF.: HE 1-6339

Visų rūšių apdraudos reikalais kreipkitės į mane 
AUTOMAŠINŲ — UGNIES — NELAIMIŲ — GYVYBĖS

SM1GEL INSURANCE AGENCY
Felix F. Sraigei EX 1-9239

KREIPKITĖS | MUS — GAUSIT GERIAUSI 
PATARNAVIMĄ

BILLSCHLEKIE PLUMBING CO
ELEKTRINIS SŪRŲ IŠVALYMAS 

VARINIŲ VANDENS VAMZDŽIŲ PRAVED1MAS 
NEMOKAMAS APSKAIČIAVIMAS

SW 1-0327 VU 3-5063

Savininkas A. KAZAKEVIČIUS

7805 Superior Avė. Telef. EN 1-9451

Pilnai padengta apdrauda UTah 1-4515

WM. DEBBS PAINTING CO.
WM. DEBESIS ‘

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

P. J. KERSIS
609 Society for Savings Bldg.—CIeveland, Ohio

OFISO TELKI*: MAin 1-1773. REZIDENCIJA: PENINSULA 2521
Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuose, kreip

kitės į mane, gausia pigia kaina.. Taipgi gausit patarnavimą jvai- 
riuose apdraudos-insurance reikaluose.

Sutaisau paskolas pirmo morgičio. Patarnavimas ir išpildymas 
garantuojama. Kreipkitės j mane telefonu arba asmeniškai.

JAKUBS A SON
FUNERAL HOME

■ Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Delbi E. Jakulis & Wi)liam J. Jakubs
Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 

25 metai simpatingo ir rimto patarnavimo
6621 Edna Avenue ENdicott 1-17W

k

t

I



Dirva Nr. 8 * 1955 m. vasario mėn. 24 d.8

THE FIELD

Kedakcijos n- administracijos adresas — DIRVA, 1272 East 71 St., Cleveland 3, Ohio. — Telefonas: HEnderson 
1-6344, Redaktorius Balys GAIDŽIŪNAS (buto telefonas: GL 1-3976).

Ar naudojama bendriniams 
reikalams?

ti jam reikia būtinai tik Euro
poj.

Kodėl?
Vienybininkų kalbėtojas Pa- 

žemeckas į tą klausimą atsakė 
raginama bendriniams visai nedviprasmiškai, būtent: 

nebus Vliko, tai 
veiksnys turės 
o jis turi būti

Vadinasi, dabar aiškiai žino
me, kur stovime. Iš Vliko nerei- 
kalaukim jokių darbų, nes jie 
neturi prasmės — ne jais Lie
tuva bus išvaduota. Bet laiky
kime Vliką Europoj, kad "Ro
mos veiksnys’’ ne tik neįgytų 

i laisvų rankų, bet kad būtų vi-

Per dideles pastangas-Vlikinių 
grupių susirinkime šiaip taip 
buvo priimta rezoliucija, kurioj 
apgailestaujamas Lietuvos Ne
priklausomybės Fondo įsteigi
mas ir
Lietuvos e laisvinimo reikalams "Jei Europoj 
aukoti tik per Tautos Fondo ka- Romoj sėdintis 
nalus. laisvas rankas,

Diskusijose buvo pripažinta, eliminuotas”...
’ kad fondus visi gali turėti ir 

naudoti juos taip, kaip jie su
pranta esant geriausia. Tik tas 
Nepriklausomybės vardas nege
rai. Nepriklausomybė esanti vi
sų, todėl jo negalinti savo fon
dui prikergti viena ar tik kelios 
grupės.

Bet, jei Nepriklausomybė visų, siškai eliminuotas! Tam tikslui 
tai ir Tauta visų. Kaip gi su reikia pinigų. Tąm naudojamas 
Tautos Fondu? Juk, jis yra nau- Tautos Fondas. Tam tikslui pri- 
dojamas tik Vlikui išlaikyti, o imta rezoliucija, kviečianti visus 
Vlike nėra visi. Anot K. Bieli- aukoti Tautos Fondu pavadin- 
nio, "esam užsidarę kevale, kitų tam Vliko iždui.
neįsileidžiam”! | Ar visos galvos, pakėlusios

O vienybininkų atstovas dar rankas už raginimą aukoti šiam 
daugiau išaiškino. Jis įrodinėjo, tikslui pagalvojo, už ką jos iš 
kad iš Vliko kokio nors veiklumo' tikrųjų balsuoja?
nėra ko ir reikalauti, nes vis-’ 
tiek negi jis Lietuvą i—__
vins ... Sako, yra kiti, galinges
ni veiksniai, kurie, jei laisvins,; 
tai ir išlaisvins. O Vilkas, anot 
jo, reikaiings'i tik kaip lietuvių 
vienybės simbolis.

Jeigu taip, tai tada kuriems] 
galams iš viso reikia lėšų Vil
kui išlaikyti. Juo labiau, kaip, 
drįstama naudoti jo iždui Tau
tos'Fondo vardas! Nieko išlais-

1 vinimo tikslu neveikiantį simbo
lį galima paprasčiau ir pigiau 
išlaikyti. Visas vargas, kad fak
tiškai Vlikas nebėra vienybės 
simbolis, o greičiau atvirkščiai.

Nevienybę ~j visą visuomenę 
Vlikas skiepyte įskiepijo, savąja 
pažiūra į visuomenės ir veiks
nių konsolidaciją. Visuomenės 
konsolidacijos jis praktikoj ne
prisileidžia nė iš tolo, nors apie 
ją kalba. Veiksnių konsolidaci
jos — juo labiau. Dėl to visuo
menė yra suskaldyta ir Vlike be
liko tik bendrinis vardas, bet 
nėra bendrinio darbo.

Tas pats vienybininkų kalbė- šcs. Dabar yra aišku, ar visiems 
fėjas, išaiškinęs, kad Vlikui ne-’ atsiliept na į kvietimą, 
reikia dirbti, o užtenka tik bū- Į Vliko kvietimą gal ir vėl ka- 

—- —■ ---—— 1 «----

Žinoma, kieno tikslas yra iš-' 
išlais-' taikyti "vienybės simbolį" tik) 

tam, kad jis nieko kito neveiktų,! 
o tik budėtų Europoj, kad "Ro
mos veiksnys" kaip nors būtų! 
eliminuotas, tas tegu aukoja tam 

I tikslui. Bet kokia teise dėl to 
Į kreipiamasi i visus? Argi visi 
(turi tik tą tikslą? O kurgi Lie
tuvos bylos gynimas?

Kokia’teise tas, Lietuvos by- 
| los reikalams aiškiai žalingas už- 
I simojimas yra vadinamas 
driniu tikslu? Kokia teise 
naudojamas Tautos Fondo 
das?

Nepriklausomybės Fondas ne- 
j pretenduoja, kad jam aukotų 
Į tie, kurių vienintelis tikslas tik 
būti simboliu ir dar stengtis eli
minuoti — ne Lietuvos nepri
klausomybės priešus, o Lietuvos 
valstybės instituciją. Tegu tam 
tikslui aukoja, kurie tą "kilnų" 
tikslą sau pastatė, kaip svar
biausi tikslą.

Gerai, kad dabartiniai Tautos 
Fondo naudotojai atvirai pasi
sakė, kam jiems reikalingos lė-

Mūsų kova su nužmoginimuli 
'a 

Iš mano atsiminimų < J. Gudauskis

da atsilieps visi, bet tik tada, 
kai iš jo užsimojimu bus paša- 
yiinti nieko bendra su Lietuvos 
byla neturį ar jai net žalingi sie
kimai.

PAS FRANKĄ AR 
PAS MADRIDO 

ARKIVYSKUPĄ?
Vilkinių grupių' susirinkime 

krikščionys demokratai įrodinė- 
1 ję, kad, jeigu Vliką ir reikia iš 

Reutlingeno kelti, tai jokiu bū
du ne iš Europos. Vlikas turįs 
būti arčiau prie Lietuvos, nega
lįs dezertiruoti kažkur į užjū
rius.

M. Brakas čia pabrėžęs, kad 
Vokietijoj Vlikas atsirado visiš
kai ne Lietuvos interesų veda
mas, o visų pirma todėl, kad pa
tys Vliką sudariusieji asmenys 
rado tuo metu tenai sau asmeni
nę prieglaudą. Pavyzdžiui, Vli
kas prancūzų zonoj atsiradęs ne 
todėl, kad tai būtų turėję reikš
mės Lietuvos laisvinimui, bet vi
sų pirma todėl, kad vieno palan
kaus prancūzų generolo dėka ten 
buvo patogesnės asmeninio įsi
kūrimo sąlygos. Taigi, ne Vliko 
nariai ėjo ten, kur Vlikui būtų 
reikėję būti, o Vlikas buvo įkur
dintas 

j rė ...
i Kai 
i limąsi

ten, kur jo nariai įsikū-

ben- 
tam 
var-

da-Venecijoj, po gars'uoj ■< ' Atsidūsėjimo tiltu”, vietoj vandens 
bar tuščias kanalas. Mat, pradėjus vandeniui sunktis į namus, 

prireikė kapitalinio remonto ir vandenį reikėjo išleisti.

Pirmieji komunistinės san
tvarkos nuogą realybę pajutome 
mes, politkaliniai, kai užsisklen
dė už mūsų pečių kalėjimo ka
meros geležinės durys. Nuo to 
momento tapome aklinai atskir
ti nuo savo šeimos, bičiulių, vi
so laisvojo pasaulio ir net nuo 
to paties kalėjimo, kitų kamerų 
tokių pat kalinių. Prižiūrėtojams 
suklydus, kada vienos kameros 
kalinys varomas į tardymą pa
kely susitikdavo kitos kameros 
kalinį, vienam jų būdavo įsako
ma sustoti ir nusigręžti į sieną, 

■ praleisi antrą, kad pastarasis 
! nepamatytų jo veido ir kartais 
I neapipažintų jį esant jo tėvu, 
broliu 'arba sūhumi.

Tokia pašėlusi izoliacija buvo 
daroma, be abejimo, kad polit
kalinys kuo greičiausiai pamirš
tų buvęs sau žmogus ir pasida
rytų abejingas dėl savo tolimes
nio likimo.

pradėta kalbėti apie ke
is Reutlingeno, bet nenu- 

tolimą nuo Lietuvos, kaikas ėmė 
spėlioti, ar tik nemano būstinės 
Europos gynėjai kelti į Gotlan
do palą? Juk geografiškai tai yra 
pati artimiausia prie Lietuvos 
vieta, esanti ne bolševikų val
džioj .. .

Bet tam pačiam M. Brakui to
liau skaičiuojant, koki Europos 
kraštai, jau seniau tą klausimą 
betyrinėjant, yra aiškiai atkritę, 
kaip neįmanomi Vlikui įkurdin
ti, vienas iš k. d. ėmęs ir prasita
ręs:

— O kodėl ne Ispanija?
Čia visiems ir atsivėrė akys, 

štai kur traukiama! žinoma, tai 
nėra geografinis prisiartinimas 
prie Lietuvos. Viena dar neišaiš
kinta — ar Franko, ar Madrido 
arkivyskupas yra tas traukos 
centras, kuris vilioja j Ispaniją.

Komentatoriai ginčijasi:
— Kaip? Tokia demokratiš

ka institucija ir keltųsi į dikta
tūros kraštą?.

Kitas atkerta:
— Nebijok! Ispanijoj dikta

tūra katalikiška, o juk žinot gi, 
seniai pasakyta, kad sava 
smirda ...

ne-

Musų rėmėjai
Prenumeratą pratęsdami 

/oš fondui aukas atsiuntė: 
Griškonis V., Detroit .......S
Naglius L., Chicago ........
Kalėda Dom., Pittsburgh 
Senikas A., Great Neck .... 
Remeikis V., Chicago .......
Statulevičius A., Toronto .. 
Kalvaitis J., ,Cleveland .... 
Noakas E., Ozone Park .... 
Senauit K., Detroit ..........
Virbickas L., Brooklyn ... 
Prišgintytė-Vilčinskienė .... 
Pročkys J., Chicago ........
Matusevičius A., Kenosha 
Sakalauskas V.,

Los Angeles ......... ....
Burokas A., Chicago .......
čiapas St., Waterbury.......
Jurgėla A., Brooklyn .......
Kriaučiūnas K., New York 
Merkys J., Hartford .......
Naujokas M., Chicago.......
Kovaitis Br., Rockford .... 
Matulevičius V., Cleveland 

' Vileniskis Ant., Boston ....

Dir‘

,$1.0C
1.00
1.00
2.00
1.00
2.00
1.00
1.00
2.00
1.00
1.00
2.00
1.00

1.00
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i tą net ištisą savaitę. Porą kar
tų buvo baustas ir Mikas Jagu
čanskis.

Bet karceriu baudė ne vien 
už pasikalbėjimus per sieną, bet 
ir už daug ką: už žiūrėjimą pro 
langelį į Lietuvos dangų ir į 
Kauno miestą, už laikymą paL 
suko, popieriaus, laikraščio, sa
gutės, stiklo ir Lt.

Bet pe rsienas negalėjome su- 
susiekti su visu 8 skyriumi, to
dėl eidami j išvietę retkarčiais 
palikdavome sienų plyšy laiš
kelį, savo'kelių ir patys rasda
vome. Rasdavome ir užrašų ant 
sienų. Sykį mačiau užrašą, kad 
Grėbliūnas ir du kiti nubausti 
po 10 metų ir išvežti.

Kada iš mūsų kameros išvežė 
Pilipavičių, kuris gavo 8 metus 
priverstinų darbų, ir mūsų ka
meros vyrai tą žinią paskelbė 
išvietės sienoj. Bet vos mums 
grįžus į kamerą, budintis pri
žiūrėtojas atidarė duris ir pik
tai sušuko:

— Rūpužės, jūs man užtaisė
te, bet ir aš jums užtaisysiu, 
kad jūs bent porą mėnesių iš
rašų negausite!’

Trenkęs durimis 
kurie gaudavome 
nosis pakabinome, 
ne juokais pakėlė triukšmą, nes 
jie "mito" mūsų išrašų gauna
mais rūkalais. Jie kreipės į ma
ne, kad aš su tuo prižiūrėtoju 
pakalbėčiau, girdi:

— Tu moki kaip reik su jais 
kalbėti.

Kadangi aš buvau išrinktas 
kameros seniūnu, teko ginti.mū
sų visų interesą. Beldimu į du
ris pašaukęs tą prižiūrėtoją, jam 
tariau:

__ Tamsta, prižiūrėtojau, 
mes, kameros senesnieji vyrai, 
pripažinome, kad geram prižiū
rėtojui nereikia daryti kiaulys
čių ir pasižadame, kad ateity,

Elegantiškas Italijos min. pirm. Mario Scelba dėkoja JAV atsto
vei Clare Booth.e Luce už $15,000.000 paramą pietinės Italijos 

gerbūviui pakelti.

Kadangi mes, politkaliniai, 
negalėjome prasiveržti pro sto
rus kalėjimo mūrus ir nublokšti 
ginkluotas sargybas, mums be
liko vienintelė išeitis: laukti 
karo, kuris brendo tarp Reicho 
ir Tarybų Rusijos, nes tik karas 
begalėjo mus išgelbėti nuo lėtos 
fizinės ir dvasinės mirties Ta
rybų Rusijos kalėjimuose arba 
Sibiro taigose bei tundrose.

žinoma, dėdami savo viltis į 
karą, mes tikėjome į Reicho per
galę, manydami, kad Reichas iš 
mūsų Lietuvos padarys tik sau 
naudingą provinciją. Todėl gau
dyte gaudėme žinutes apie artė
jantį karį, kurio laukėme, kaip 
savo išgelbėjimo.

Bet mūsų žinių šaltinis buvo 
tik vienas f tai paskiausiai iš 
laisvės pribuvusieji politkaliniai, 
kuriais buvo papildomos siste- 
mątiškai retinamos kalėjimo 
kameros.

Bet ir tie tapo taip pat izo
liuoti, kaip ir mes, todėl už ryšį Tamstai budint, mūsų kamera 
su jais grėsė karceris, kuris jau 
labai panašus į Dantės aprašytą 
pragarą. Kalėjimo rūsy 'cemen
tinis be šildymo kambarėlis, ku
rio paluby langas j orą tik .su 
geležinėmis gretomis, nes stik
lai išdaužyti, todėl pro tą lan
gelį eina į ridų ne saulės spin
duliai, bet šaltis ir vėjas. Tame 
kambarėly jokio baldo. Iš pa
skirtojo į tą karcerį atimami 
šilti rūbai, kepurė, pirštinės, ša
likas, o pavasarį net švarkas. 
Turi misti tik duona ir šaltu 
vandeniu, šaltu .žiemos metu iš 
to karcerio kaliniai grįždavo su 
nušalusiomis ausimis ir veidais.

Su gretimomis kameromis su
sisiekdavome Morzės raidyno 
pagalba per sienas. Iš vienos ka
meros gautas žinias perduoda- 
vome į kitą, gretimą. Gaudami 

•žinias teiraudavomės, kas žinių 
teikėjas, kokio jis išsilavinimo, 
ar turėjo radijo aparatą ir ar 
pastoviai sekė Vakarų Europos 
radijo stočių transliacijas, nes 
pasitaikydavo gandonešių ir net 
provokatorių.

Kada mūsų "telegrafistai" 
priiminėdavo žinias, kamera lyg 
žado nustodavo, nes toks buvo 
visų susidomėjimas naujieno
mis. Be to, mus domino tardy
mai ir išvežimai.

Mūsų kameros vyriausias "te
legrafistą i" buvo jūrininkas Šy
bas, kuris' net tris kartus buvo 
baustas karceriu. Paskutinį kar-

dingo. Mes, 
išrašus, tik 
bet rūkoriai

išvietės sienose nieko nebera
šys.

Kai ištariau "geram prižiūrė
tojui’.’, vyrui net veidas nušvito, 
nors jis toks nebuvo, nes iš duo
nos pasigamintus mūsų šachma
tus suvarė į paraškę ir sekdavo 
pro špijoną, ką mes darome.

Tada jis ėmė aiškinti, kad 
skyriaus vyresnysis padaręs jam 
pastabą ir tas gali pakenkti jo 
tarnybai.

Matydamas, kad jis nori būti 
geru laikomas, tariau sau min
ty, palauk, ar tu įrodysi, kad esi 
geras.

— Tamsta, prižiūrėtojas, būk 
toks geras ir atnešk mums žirk
les, nes mūsų kameros vyrų ko
jų pirštų nagai jau baigia ries- 
tis apie pirštus, nes nė gydyto
jas, nė gail. sesuo, nė kalėjimo 
viršininkas mums mūsų 
nepagelbsti.

— Gerai, pajieškosiu! 
pritrenkęs duris, kur tai
mė, bet netrukus atsirado su 
žirklėmis, kurias įteikdamas 
man pasakė:

— Tik, vyrai, skubiai!
Kameros vyrai tuoj susėdo ant 

čiužinių ir nusiavė kojas, o bat
siuvys bematant visiems nukar
pė nagus. Su rankų pirštų na
gais bėdos nebuvo, nes dantimis 
nukramtydavome. O tam turėjo
me laiko marias!

Iš prižiūrėtojų blogiausi 
mums buvo burliokai nuo Jona
vos, kuriuos Pilipavičius pažino. 
Geri buvo du raudonarmiečiai ir 
vienas žydas, kurie nebuvo pa
stebėti žiūrint pro špijoną ir 
"telegrafistų” negaudė. Tik jie 
greit dingo iš mūsų koridoriaus.

Bet geriausias buvo kumetis. 
Sykį užkalbintas manęs paklau
sė:

— Ar labai jau mane muštu- 
mėt jei 
merą?

Kada 
nes jis
malonumų, jis tarė:

Iš teisybės nėra jokio skirtu
mo tarp manęs ir jūsų: jūs ka-'kė, kad karas Reicho su Rusija

bėdoj

L., Chicago .... 
Chicago ____
Champaign .... 
Cleveland.......
T., Chicago ....

Raslavičius 
Žvirblis A., 
Trinka A., 
Jonynas K., 
Blinstrubas
Brazauskas J., Cleveland ... 
Miliūnas Br., Detroit .......
Vaišnys A., Waterbury .... 
Saudargas J., Cleveland .... 
Lozoraitis J., Cleveland ... 
Bružas J., Cleveland.......
Jakimavičius VI., Brockton 
Bliudžius Alb., Detroit .... 
Misevičius J., Baltimore ... 
Simonaitiš B., Cicero .......
žolynas P., Chicago _____

2.00
1.00
1.00
1.00
3.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
1.00
4.00
2.00
1.00
1.00
3.00

Visiems aukotojams reiškia
me nuoširdžią padėką.

BOSTON
NEPR1KLAUSOMYBĖS 

MINĖJIMAS
Bostone vasario 13 d. buvo

Nepriklau s o m y b ė s 
Pagrindiniu kalbėtoju

O jis man atsakė:
— Norėjau mesti ir grįžti į 

kumetiną, bet nepaleidžia, net 
Sibiru pagrąsino.

Su 4 skyrių sausio mėn. pasi
kalbėdavome per vamzdį, kuris)
buvo pravestas iš mūsų išvietės ąpšvęsta 
į 4 skyriaus išvietę. Bet paskui šventė, 
tas vaimzdis dingo. Tada kalbė-(buvo adv. A. Olis iš Chicagos. 
davome pro skylę sienoj, pasi
lipdami ant spintos, bet, kai vie
nas mūsų skyriaus politkalinys 
nusižudė, šokdamas nuo tos 
spintos ant galvos, dingo ir ta 
spinta.
Nors pasikalbėjimams su 4 sky

rium turėjome labai mažai lai
ko, bet iš to skyriaus gaudavome 
rimtų žinių. Iš to skyriaus suži
nojome, kad Reichas su Tarybų 
Rusija derėjos dėl Lietuvos, iš
syk norėdamas gauti Suvalkiją, 
paskui Žemaitiją, pagaliau ir vi
są Lietuvą, su kuo T. Rusija jau 
buvo sutikusi. Bet kai Moloto
vas Reicho ambasadoriui Mask
voj grafui Schulenburgui pasiū
lė už Lietuvą pasakišką kiekį 
grūdų ir alyvos, Reichas atsi
sakė nuo Lietuvos. Paskutinė 

mus pritrenkė.
'6 skyriumi susirašinėda- 
laiškais, nes tas skyrius 
vienu augštu žemiau. Iš- 
kojine nuvijome virvelę,

žinia

šventės metu kalbas dar pasakė 
konsulas Shalna, kongresmanas 
O’Niel. Meninę programą atliko 
muz. Gaidelio vadovaujamas Vy
rų choras, Stasys Santvaras ir 
Alenksandra Gustaitienė. Minė
jimą vedė J. Kasmauskas. Aukų 
Lietuvos laisvinimo reikalams 
surinkta $1357.

BOSTONO INŽINERINI SAVO 
AUKAS NUKREIPĖ VASARIO 

16 GINMAZ1JAI
Bostono liet, inžinieriai, pro

testo ženklan dėl Vliko nukrypi
mo nuo Lietuvos laisvinimo dar
bų ir pasinešimo vidaus intrigų 
bei liet, visuomenės skaldymo 
kryptimi, ir dėl Alto, palaikan
čio Vliką materialiai ir tą jo 
"veiklą" toleruojant, Vasario 16 
d. proga įvykusiam iškilminga
me susirinkime, nutarė čia su
aukotus pinigus $440.00 nebe
siųsti Altui, kaip ligšiol daryta. 
Pinigai nutarti skirti Vasario 16 
d. vardo gimnazijai Vokietijoje, 
jus namų išpirkimo reikalams. 
Apie tai nutarta pranešant Al
tui atitinkamu memorandumu.

Pažymėtina, kad šioji suma 
yra didžiausia iš Bostono liet, 
organizacijų suaukotų sumų ir 
sudaro apie ketvirtadalį visų 
Bostone surinktų pinigų.

Su 
voftie 
buvo 
ardę
prie kurios vieno galo pritvirti
nome akmenėlį ir popieroso nuo
rūką, į kurią būdavo įdėdamas 
laiškas. Laiškai buvo rašomi ant 
popieroso • nuorūkos apvalkalo.

Laiškų siuntimas į 6 skyrių 
buvo įdomiausias visų užsiėmi
mas. Bent desėtkos vyrų eidavo 
į koją apie stalą, augščiausias 
Pračkys užstodavo špijoną ir 
prieš lempą vartydavo savo mar
škinius, tarytum medžiodamas 
parazitus, kas nebuvo uždraus
ta daryti. Du iš tolo stebėdavo 
špijoną, o šybas tuo momentu 
pašokdavo ant palangės, kuriam 
Jagučanskis paduodavo virvelę 
su laišku. Laiškas virvele buvo 
siunčiamas pro langelį žemyn 
iki apatinės kameros langelio ir 
su tos kameros laišku atgal.

Nors atvedant j kalėjimą gan 
stropiai kratydavo, vienok vi
saip pasitaikydavo, štai mano 
liemenėj metalinė saga liko ne
pastebėta, kurią kameroj Cir- 
tautas išgalando ir paskui ta sa
ga nureksdavome paišiukus, ku- biznierius 
riuos gaudavome užpildyti išra
šų blankas. Paišiukais esame ir 
kitus sušelpę.

Bet paišiukus reikėjo labai 
slėpti, nes laiks nuo laiko dary
davo generalines kratas. Vienas 
mūsų paišiukas visada būdavo 
paslėptas suolo gale. Pračkys 
kur tai sugriebė vinį, kuria suo
lo gale "išgręžėme” skylę ir į ją 
įkišome paišiuką, paskui skylę 
uždailinome duona. Reikalui 
esant paišiuką išsiimdavome ir 
po to vėl ten paslėpdavome.

Prieš pat kalinimo pabaigą 
pradėjome užsiiminėti spiritiz
mu. Hindenburgo "dvasia" pasa

IR RAMOVĖ
Bostono inžinerius pasiekė ir 

Ramovės skyrius. Jis savo auką 
$100 taip pat paskyrė Vasario 
16 gimnazijai.

PAGERBTAS A. OLIS
Pobūvį surengė A. L. Tauti

nės S-gos Bostono skyrius. Ja
me dalyvavo seni Olių bičiuliai, 
kaip garbės konsulas A. Shallną,. 
su ponia, dr. A. Kapochy su po- 

(nia, Mr. A. Nameksy su ponia, 
Mr. & Mrs. Zalecki, adv. Young, 
adv. Kalinauskas ir kt. Gausiai 
dalyvavo ir naujosios ateivijos 
atstovai: prof. Ig. Končius, ku
ris ta proga A. Oliui padovano
jo savo kryžių leidinį, žinomas 

A. Ivas, enciklope
dijos leidėjas J. Kapočius, inž. 
Okunis, inž. Galinis — Pasaulių 
lietuvių Inž. S-gos pirmininkas 
ir ponia Galinienė, — Lietuvių 
moterų Bostono skyr. p-kė, prof. 
Čepas su ponia, rašytojai: Gus
taitis su ponia, St. Santvaras su 
ponia, inž. J. Mikalauskas, biz
nierius fotografas Stukas, Bos
tono Tautinės S-gos skryiaus 
nariai ir gražus būrys šiaip sve
čių.

Pobūvis praėjo labai jaukioj 
nuotaikoj, vadovaujant B. Kal
vaičiui. Buvo pasidalinta minti
mis ir įspūdžiais.

Poniai Olienei buvo įteiktas 
korsažas Bostono Skyriaus var- 

meroj uždaryti, o aš koridoriuj, prasidės birželio 13 d., bet kai'du, kaipo pirmą kartą atsilan- 
Tada aš jam sakau:
— Mesk tą šunišką tarnybą! I mą.

— ir 
nudū-

aš patekčiau j jūsų

jam atsakiau, kad 
nėra padaręs mums

i

ka-

ne, 
ne-

I tat neįvyko, metėme tą užsiėmi-i kiusiai į skyriaus nuosavus na- 
' mus.
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