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Ar neatėjo laikas pasukti
bendruoju keliu?

(Pastabos iš Europos)

Vokiečiai turi tokį išsireiški
mą: "sang- und klanglos”. Tai 
reiškia: be jokio atgarsio, paty
lomis.

Taip patylomis iš Europos iš
važiavo Vliko Vykdomosios Ta
rybos pirmininkė ponia Alena 
Devenienė. O prieš tai atsistaty
dino jos vadovautoji Vykdomoji 
Taryba. Dar anksčiau ”sang- und 
klanglos” į Ameriką išemigravo 
Vykd. Tarybos spaudos ir infor
macijos tarnybos vedėjas p. Mar
tynas Gelžinis.

Kaip matyti, iš visos tarybos 
beliko vienui vienas Dr. Petras 
Karvelis, bet apie jį jau seniai 
yra žinoma, kad jis daugiau už
siima prkybiniais, negu "laisvi
nimo” darbais. Tad nebus nė 
kiek perdėta, jeigu pasakysime 
kad Vliko Vykd. Taryba savyje 
susmuko.

Atsimena vysk. Baranausko 
"Anykščių šilelis”:
"Kas jūsų grožei sanobinei tiki?. 
Kur toj puikybė jūsų pasidėjo?”

Dar prieš kelis metus mūsų 
spaudos puslapiuose kaipo "head-;

miagulia-'.-o
Vlikas narsiai mezga "diploma
tinius santykius” su svetimomis 
valstybėmis ir skiria "ambasa
dorius”. Dar taip neseniai, liau
dininkui p. Karoliui žalkauskui 
vadovaujant, triukšmingai buvo 
nutarta iš Vliko ir Vykdomosios 
Tarybos pašalinti tautininkų at
stovą. Visa krikščionių demokra
tų, liaudininkų ir socialdemokra
tų spauda tuos "žygdarbius” iš
garsino kaipo neapsakomus lai
mėjimus Lietuvos "laisvinimo 
darbe”. Ir, deja, jų tarpe neatsi
rado nė vieno blaivaus balso, ku
ris būtų įspėjęs, jog -Vlikas pa
našiais darbais pats sau kasa 
duobę!

Šiandien apie Vliko Vykdomo
sios Tarybos susmukimą, tur
būt, neberasime "headlines”. Vis
kas darosi patylomis, be garso. 
Pagaliau, nėra nė pagrindo džiū
gauti. Vieton Vykdomosios Ta
rybos beliko tuščia vieta.

Tuo metu, kai rašome šias ei
lutes, neturime tikslių žinių, kaip 
pasibaigė Vykd. Tarybos "kri
zė”. Kalbų yra daug, bet verčiau 
palauksime, kol ateis tikslesnės 
žinios.

Pastebėsime tiktai tiek, kad 
liaudininkai, matome, neturi lai
mingos rankos su savo žmonėmis 
į vadovaujamas vietas. P .Karo
lis žalkauskas Vykdomosios Ta
rybos pirmininko pareigose pa
sirodė kaipo vyras be nugarkau
lio, pasidavęs amžinai intriguo
jančio Karvelio įtakai ir nu- 
smukdęs Vliką iki tokio lygio, 
jog buvo skiriamos komisijos iš
tirti, kiek stiklelių išgėrė tas ar 
kitas žmogus ...

Apie ponios Alenos Devenienės 
darbus iš viso netenka kalbėti, 
nes ji jokio pėdsako Vykdomo
joje Taryboje nepaliko. Taip ir 
lieka paslaptis, kodėl liaudinin
kai iš viso iškėlė jos kandidatūrą 
į Vykdomąją Tarybą. Turbūt, nė 
montreališkės "Nepriklausomo
sios Lietuvos” redaktorius, liau
dininkas J. Kardelis nesuras pa
guodžiančiu žodžiu p. Devenienės 
"veiklai” išliaupsinti.

Mums čia iš Europos reikalus 
vertinant, vis dar knieti mintis, 
kad akivaizdoje Vykdomosios 
Tarybos bankroto Vliko sluoks
niuose vis dėlto paims viršų šal-

tas protas ir kad pagaliau 
padarytos blaivios išvados, 
rios leis pradėti naują laikotar
pį lietuviškame bare. Jau nebe
sugrįžtamai pyaėjo tie laikai, kai 
"Eltos” biuleteniai galėjo elgtis 
pagal kun. Strazdo strazdą, kurs 
apie save kvaksi:
"Tirškiu, giedu, linksminu, 
Smūtną žmogų raminu, 
Tiešydamas gražioms giesme

lėms”.
Tas mintis, deja, žymiai tem

do tokie išvedžiojimai (Vliko 
vardu dėstomi?), kaip p. Kazio 
Škirpos Montrealio "Nepriklau
somoje Lietuvoje”, kuris, prisi- 
kergęs net tris titulus, dar kartą 
įrodė realybės jausmo neturėji
mą.

Apie tai gal teks pakalbėti ki
ta proga. Tačiau atrodo, kad liau
dininkai ir vėl neturi laimingos 
rankos, pasirinkę tokį "speake 
rį"...

bus 
ku-

PROFESORIŲ 
DRAUGIJA 

PAGERBĖ 70 METŲ 
NARIUS

Gruodžio 16 d. Jėzuitų patal
pose Čikagoje įvyko Lietuvių 
Profesorių Draugijos suruoštas 
pobūvis, skirtas 70 metų am
žiaus sukakčiai pagerbti šių 
Draugijos narių — profesorių: 
Biržiškos Mykolo, Biržiškos Vik
toro, Čiurlio Jurgio, Graurogko 
Juliaus, Končiaus Benedikto, Ko- 
dačio Bernardo, Krikščiūno Ma
to, dr. Oželio Kazio, Prapuolenio 
Prano, dr. Tumėnienės Vandos ir 
Šimoliūno Jono. Į pobūvį atsi
lankė apie 40 svečių, tame skai
čiuje ir sukaktuvininkai Biržiš
ka V., Kodatis, Krikščiūnas, Ože
lis, Prapuolenis, Tumėnienė ir 
Šimoliūnas.

Kiti dėl įvairių apystovų ne
galėjo dalyvauti. Sukaktuvinin
kai Biržiška Mykolas ir Čiurlys 
atsiuntė sveikinimus.

Dar gautas buvo sveikinimas 
iš prof. Meškausko, buvusio su
kaktuvininkų mokinio ir bendra
darbio. Visi sveikinimai svečių 
buvo sutikti gausiomis katutė-! 
mis.

Prof. Draugijos vicepirminin-

kas prof. Dirmantas atidarė po
būvį, pasisakydamas, kad svei
kinimo žodį tenka tarti jam, nes 
pirmininkas prof. Krikščiūnas 
priklauso prie sukaktuvininkų. 
Kalbėtojas trumpai apžvalgė lie
tuvių profesorių kelią nuo trem
ties iki įsikūrimo JAV-bėse.

Čia buvo sukurta Profesorių 
Draugija, kuriai priklauso apie 
100 narių. Pernai Draugija iždi- 

į ninko prof. Rukuižos iniciatyva 
. suorganizavo rinkliavą ir keletą 
. profesorių buvo sušelpta, šiemet 
. to paties Valdybos nario inicia- 
i tyva suruoštas šis pobūvis. 
į Medžiaginiu atžvilgiu Draugi- 
1 ja nėra pajėgi prisidėti prie su

kaktuvininkų materialės būklės 
pagerinimo, tačiau nemažiau 
svarbi ir moralė parama, sutei
kimas šeimos šilumos, jų padrą
sinimas, paįvairinimas jų vie
nišo gyvenimo.

Prof. Rukuiža savo žodyje pri- 
' minė, kad rytą buvo atlaikytos 

pamaldos už šiuos mirusius Pro
fesorių Draugijos narius — pro
fesorius: Juozą Bagdoną, Praną 
Gudavičių, Antaną Garmų, Alek
sandrą Mačiūną, Igną Šlapelį ir 
Juozą Zubkų.

Visi jie pobūvio dalyvių buvo 
pagerbti atsistojimu ir susikau
pimo minute.

Kalbėtojas pareiškė, kad apie 
30 % Draugijos narių turi virš 
60 metų, o 11 jų — virš 70.

Sukaktu vininkų nuopelnai 
mokslui buvo labai dideli, jų ne
galima nei aprašyti. Jie buvo 

'tuoks?? 'pionieriai, jie sukūrė 
aukštą mokyklą Lietuvoje. No
rėdama pareikšti jiems mūsų pa
garbą, pasveikinti juos nuo visos 
širdies, Valdyba paruošė spaus-

Prezidento ir viceprezidento in
auguracijos medaliai jau gatavi. 
Jie yra sidabriniai ir bronziniai, 
o du ir auksiniai. Vienas Eisen- 

h.oweriui, o antras Nixonui.

dintus garbės lakštus — pasvei
kinimus. Su jų tiiriniu ir forma 
pobūvio dalyviai supažindinti. 
Tie garbės lakštai vėliau buvo 
konsulo Daužvardžio iškilmingai 
įteikti atsilankiusiems į pobūvį 
sukaktuvininkams.

Po to sekė įvairių asmenų svei
kinimai ir vaišės.

M I N 1 S T E R I U I 
B. K. BALUČIUI

praėjusio gruodžio mėn. 29 dieną 
suėjo 77 metai amžiaus. Kad ir. 
kiek pavėluotai siunčiame ge
riausius sveikinimus ir linkėji
mus.

VISAM 
PASAULY

Nedalyvavo J. Kadar priėmime
Iškamšinės Vengrijos vyriau

sybės pirmininkas Janos Kadar 
naujųjų metų proga surengė pri
ėmimą diplomatams. Į tą pri
ėmimą, daugiausia susirinko ko
munistinių kraštų atstovai.

Trijų didžiųjų — JAV, Angli
jos ir Prancūzijos diplomatai ten 
nepasirodė.

Iš Rytų Vokietijos
į vakarus paskutiniuoju laiku pa
bėga daug daugiau jaunuolių. 
Esą, gimnazijų ir . universitetų 
moksleiviai susilaukia -vis dau 
giau persekiojimų iš komunisti
nių pareigūnų už rodomas sim
patijas Vengrijos sukilėliams. 
Taip pat ir už augantį sąjūdį at
sikratyti Maskvos išnaudotojų.

Tarp JAV'ir Brazilijos
pasiektas susitarimas Brazilijos 
saloje Fernando de Noronka 
įrengti vairuojamųjų raketų sto
tį.

Stotis jau pradėsianti veikti 
šiais metais. Sala tokiam tikslui 
labai patogi. Ji yra 125 mylias 
nuo Brazilijos kranto. Tarp tos 
salos ir Floridos yra 5000 mylių 
atstumas ir todėl tolimo skridi
mo raketos turės pakankamos 
erdvės 
mams.

reikalingiems bandy-

Vengrijoje
revoliucija prieš komu- 
priespaudą paliko skau-

Sesuo ir brolis Lidia ir George Domolky, naujieji Vengrijos emi
grantai, susitinka New Yorke. Ji tiesiai atskrido iš Australijoj 
vykusios olimpiados. Jis iš Austrijos. Lidia yra buvusi pasaulio 

fechtavimo čempionė.

vykusi 
nistinę 
džių ekonominių žymių. Esą vi
siškai sugriauta per 3000 namų, 
17,000 sugadinta. Bendri nuo
stoliai siekią net 900 milionų do
lerių.

Aišku, kad jei Maskva nebūtų 
prieš vengrus patriotus pasiun
tusi keliolikos divizijų kariuome
nės, tie nuostoliai būtų keliolika 
kartų mažesne.

Laisvojo pasaulio dėmesys 
nukreiptas į Lenkiją, kuri šių 
metų sausio mėnesio pabaigoje 
turi rinkti naują parlamentą.

Yra spėliojimų, kad rinkimai 
būsią kiek laisvesni, bet jie dar 
’isiškai negalės lygintis su lais

vais demokratiniais rinkimais.

Mokesčių suma'inimo naujajam 
biudžete nenumatyta

kaip aiškėja iš pirmųjų pasita
rimų Baltuosiuose kūmuose su 
demokratų ir respublikonų va
dais.

1957 m. biudžetas numatytas 
72 bilionus dolerių. Ir jį įvyk
džius turėtų likti virš lĮ/į biliono 
perteklius.

Vienok dar daleidžiama gali
mybė, kad pajamų mokesčio su
mažinimo sieks pats Kongresas.

žiema Lietuvoje. Vaizdas iš žalio jo kalno j Kauno miestą. ■

Olimpinei ūgliai i zge ns
9 lietuviai ginė svetimas spalvas

(Mūsų Australijos bendradarbio)

perrištom tautinėm vėliavom. 
Visus žiūrovus sujaudino gieda
mas Vengrijos himnas su tokiu 
liūdesiu ir skundu dėl žvėriškų 
žudynių Vengrijoje.

Rusų laivą "Gruzija” tarnau
tojai Ninai Paranyuk pabėgus 
lankantis rusų ekskursijai zolo- 
gijos sode, rusų "globėjai” ir 
"sargai” sustiprino budėjimą ir 
įvedė dar griežtesnę drausmę. Į 
”01ympic Village” patekti buvo 
daug sunkiau.

Lietuviams sportininkams ne
leido dalyvauti Melbourno lietu
vių bendruomenės surengiamo 
olimpiniame koncerte. Net ir au
tografus duoti draudė.

Iš 178 vengru rinktinės pasili
ko 46 ieškodami naujų namų. 
Jie gavo žinią, kad jų giminės 
išsprukotiš ’Vchgiijūs. Jų

Olimpinių žaidėjų sąrašuose ir 
pačiose žaidynėse dalyvavo 9 lie
tuviai.

Australijos lietuviai Ignatavi
čius, australų krepšinio koman
dos kapitonas, ir Dargis žaidė 
krepšinį už Australiją.

Sovietų Rusijos rinktinėse da
lyvavo, septyni lietuviai: 3 krep
šininkai (K. Petkevičius, koman
dos kapitonas, telšiškis, A. Lau- 
ritėnas, kauniškis, ir S. Sonkus, 
telšiškis), boksininkas Muraus
kas, ėjikas Mikėnas, fektuoitojas 
Ūdra ir bėgikas Pipynė. Iš jų 
laimėjo medalius: ėjikas Mikė
nas sidabro, Murauskas bronzinį 
ir krepšinio komanda laimėjo si- sportui ugdyti, 
dabro medalį. j mūsieji turėjo

Buvo labai įdomu su jais susi-' spalvas.
tikti ir matyti po vienuolikos me
tų pirmą kartą žmogų iš tėvy
nės. Jie visi yra palikę Lietuvo
je giminių...

Jie šaunūs vyrukai, tik aprė- 
das ir avalynė liūdnai atrodo. 
Matomai Lietuvoje trūksta dra
bužių ir avalynės. Siunčiant siun
tinėlius tenka į tai atkreipti dė
mesį.

Mūsų susidomėjimas krepšiniu
Į krepšinio varžybas labai 

daug lankėsi mūsų tautiečių. Ru
sų ir australų komandų kapito
nai lietuviai. Rusų komandą su
darė beveik vieni pabaltiečiai: 3 
lietuviai ir 3 latviai.

Didelę staigmeną sudarė pran
cūzų laimėjimas prieš tokią 
sovietu rinktinę. Beje prancūzai 
jau šiais metais Europoje, Pa
ryžiuje kartą nugalėjo sovietus. 
Pas prancūzus galima atpažinti] jie gina tautines spalvas. Olim- 
lietuvišką krepšinio dvasią ir] pinis Komitetas iškėlė Vengrijos 
techniką, nes juos ilgesnį laiką tautinę vėliavą ir tuo patenkino' 
triniravo mūsų sportininkai, sportininkų reikalavimus, šioje 
krepšininkai: Grybauskas, Ruz- jaudinančioje tautinės vėliavos pirmąsias vietas, 
gys, Varkala ir dar vienas. Pir- iškėlimo apeigose dalyvavo iri 
mą vietą krepšinyje laimėjo gausus būrys Melbourno vengrų goti Melbourno miesto burmist- 
Amerika, kurios rinktinėje žaidė su vengrų skautais priešaky, rui iki kitos olimpijados, įvyl s- 
du aukšto ūgio tamsiaodžiai. Ko- Protesto ir liūdesio ženklan skau- atnčios Romoje.
manda sudaryta iš universiteto tai atžygiavo juodais kaspinais Antanas Krausi s

studentų. Antrą vietą laimėjo 
sovietu komanda, kurioje be mū
sų tautiečių žaidė ir aukštasis 
latvis Kruminš, 7 pėdų ir 4 co
lių. Jis laimėjo taškų ne tiek sa
vo apsukrumų, kiek aukščiu. 
Jam teko australams ir specia
lią lovą padaryti, nes esamos ne
tiko gulėti.

Australų komanda dar jauna, 
krepšinis Australijoje nelabai 
populiarus. Todėl ir laimėjo tik 
tryliktą vietą iš 15.

Malonu pažymėti, kad entu
ziazmas krepšiniui mūsų tautoje 
ir šiandien dar neišnykęs ir pri-i išsprukotis Vengrijos. Jų ;>► .- 
sideda net kitų tautų krepšinio] eius būtų žymiai didesnis, bet 

Tik gaila, kad pasilikę šeimos nariai kraujuose 
paplūdusioje Vengrijoje sulaikė. 
Išvykstančių ir liekančių atsi
sveikinimas buvo jaudinantis. 
Abeji verkė.

Be vengrų negrįžo į savo tė
vynes dar 8 rumunai, 2 jugosla
vai ir viena lenkė, kuri išteka už 
Australijos lenko.

ginti svetimas

kaimelisOlimpinis
Australai sportininkams ap

gyvendinti pastatė ištisą kaimelį 
Melbourno priemiesty Heidelber
ge, 8 mylios nuo miesto centro. 
Jame pastatyti 780 skoningai 
įrengtų namų. Pagal kontingen
to didumą, buvo paskirta atitin-i 
karnas skaičius namų kiekvienai 
tautybei.

Australija olimpiniams žaidi
mams išleido 5 milionus svarų. 
Olimpinis kaimas turėjo savo 
paštą, krautuves, įrengtas žaidi
mų aikštes, sales, ligoninę ir ki
tas įstaigas.

Prie kiekvienos rinktinės būs-Į šios Ninos Paranyuk ir pasili- 
tinės plėvesavo tautinės vėlia-! kušių rumunų Australijoje, 
vos. Atvykę vengrų sportininkai [ 
nuleido komunistinę vėliavą ir 
ją sudraskė. Išvykstant iš Ven-j 
grjjos jiems buvo pasakyta, kad

Deglui užgesus
Olimpiniame stadijoje didžiu

lis deglas išgeso. Sportininkai iš
vyko i savo kraštus. Trylika ven
grų sportininkų pasiliko gyven
ti Australijoje, kiti 33 vengrai 
išvyko ieškoti laikinų narni} į ki
tus kraštus.

Rusų laivas "Gruzija” taip pat 
jau išvyko, nesulaukęs grįžtan-

Bėga iš "rojaus”, kas gali pa
sprukti, kas nebeturi artimųjų 
pavergtose tėvynėse.

Šeimininkai australai labai pa
tenkinti olimpijada, laimėję net 
13 auksinių medalių iš 9 milionų 
gyventojų! Moterį? bėgime ir 
plaukime laimėjo beveik visas

Olimpinė vėliava jteikta sau-

Jugoslavų kareiviai esantieji JT daliniuose Sueso aanaio zonoj lanko Kairą. Egiptietė vadovė giria 
ne tik Kairą, bet ir visą Egiptą.
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S/a savaitę
Balys Gaidžiūnas

i sios Gimnazijos nemai išpirkti. 
Į Atseit, jau esame tikri, kad vie- 
■ ną dieną neateis svetimieji ir ne- 
į pasakys, kad išsimokėti nepajė- 

l giate ir jūsų namai vėl nebe jū
sų. Nuo tokios žinios, anuo geru 
pranešimu, buvome apdrausti.

Bet va, prieš kelias dienas 
skaičiau vieną laišką, kuriame 
sakoma, kad pačios gimnazijos 
ir mokinių išlaikymui skolų yra, 
ir dar nemažų, kad tos skolos 
didėjančios, kad anksčiau buvę 
duosnesni rėmėjai pradeda pa
vargti, kad tokia padėtis gerai 
žinoma ten esantiems Bendruo
menės vadovams, patiems moky
tojams ir net mokiniams. Tokios 
žinios tenykščių jų nuotaiką la
bai slegiančios, tokia padėtis, 
kaip vėžys, griauna optimizmą 
ir pasitikėjimą savuoju mokslo 
ir auklėjimo židiniu.

Ir kad ta sunki padėtis būtų 
pakeista, reikia kartoti seną, gal 
kiek ir nebemadingą prašymą: 
atsiminkit Vasario šešioliktosios 
gimnaziją, jai duotą pažadą per 
rėmėjų būrelius, ir savo, duoklę 
laj.ku atiduokit. O kas Vasario 
šešioliktosios gimnazijos pasto
viai neremiate, skirkite vienkar
tinę auką. Skirkite greit ir duos- 
niai1

•

Iš Baltijos valstybių, pirmoj 
eilėj iš mūsų tėvynės Lietuvos,; 
aplinkiniais keliais prasiveržia 
žinios, kad ten žmonės kantrybės 
pritrukę, pradeda vėl aktyviau 
priešintis pavergėjams. Tiesa, ne 
su ginklu rankose, bet visais ga
limais dvasiniais ginklais.

Mes jau senai esame rašę, kaip 
tik tai Vilniuje įvyko, kad ten 
buvo demonstruojama Vilniaus 
operoje, kada neleido dainuoti iš 
Sibiro gražintam solistui Kučin- 
giui. Dabar tą žinią, kaip sensa
ciją, po poros mėnesių persispau- 
dina kiti lietuviški laikraščiai.

Mes tuoj po Vėlinių dienos 
pranešėme, kad didesniuose Lie-j 
tuvos miestuose tą dieną buvo 
demonstracijos, nukreiptos prieš 
rusus.

Nesenai mes rašėme, kad pa
vergėjai, norėdami Lietuvą dar 
tvirčiau atitverti nuo laisvesnio 
ar laisvojo pasaulio, pradėjo stip
rinti apsaugą Lietuvos-Lenkijos 
pasienyje. Atsimenant, kad Lie
tuvoje nėra jokių užsienio atsto
tų, nėra kitų krantų spaudos ben
dradarbių, kad iš tietuvos išei
nantieji laiškai cenzūruojami 
(yra net tvirtinimų, kad jie foto
grafuojami ir nuotraukos krau
namo? saugumo įstaigose), tos 
žinios yra šykščios, dažnai nepil
nos, nes gi pilnai suprantama jų 
persiuntimo rizika. ,

Paskutiniuoju laiku atėjusios bą Lietuvai duobkasio darbą, la- 
žinios, kad mūsų tėvynėje Jabai bai užsirūstino, kad Dirva para- 
aktyviai pradėjo reikštis rųoks-Įšė apie gruodžio septyniolikto- 
leivijos ir studentijos pasiprie- sios 30 sukaktį, ir parašė ne taip, 
šinimas, vėl kalba, kad ten bus 
daug naujų tremtinių ir tuo pa
čių jaunų kankinių. O kad taip 
bus, neabejojama, nes gi Vengri
jos pavyzdys rodo, kad taip stro
piai ir nebuvo nuo laisvojo pa
saulio atitverta, kad rusiškieji 
pavergėjai žmones tebežudo iš 
kairės ir dešinės, kaip ir anks
čiau yra žudę.

Mes labai gerai žinome, kiek 
kraujo ir kiek naujų kankinių to
kios žinios savyje slepia, bet 
prieš kitus, prieš visą laisvąjį 
pasaulį mes jomis pakartotinai 
pristatomi, kad laisvę mokame 
branginti ir dėl jos kovoti.

Neabejotina, kad tuo mes esa
me išdidūs. Bet mūsų išdidumas 
turi lygegrečiai eiti ir su parei-. 
gom, išsineštom iš tėvynės.. O 
jas jau, prisipažinkim, esam pa
kankamai primiršę, įvairiai be
kombinuodami Lietuvos laisvini
mo darbui prasikaltę ir net baus
mės nusipelnę.

Žinios iš tėvynės pakartotinai 
ateina skaudžios, bet drauge ži
nios iš tėvynės ir sako, kad ten 
mūsų žmogui baisiausi vergijos, 
pančiai užnerti, bet dvasiniai jis 
nebuvo ir nebus nugalėtas.

Gi žinios iš mūsų pačių aplin
kumos sako, kad m-.i tarp sveti
mų žemių laisvų kelių, niekeno 
nespaudžiami, pradedame iškrik
ti. nepajėgiam atlikti tų darbų,1 
kurie mums privalomi tiesiant 
pagalbos ranką anapus vandenų 
j savojo Nemuno žemę.

Verta neužmiršti, reikia susi
mastyti, privaloma mums skirtą 
pareigą vykdyti.

•
Naujienose, daktarėlis Pijus 

Grigaitis, kaip jį vadina jo buvę 
marksistiniai draugai dabar dir-

• Dirvos bendradarbis Dr. J. Ra- 
munis, grįždamas su savo dali
niu iš Kalėdų kelionės, siunčia 
visiem^ bičiuliarrte geriausius 
sveikinimus. Kelionėje aplankė 
Texas, Bermudą, Georgijų.
• Gražina Osaitė-Pauliukonienė, 
gyvenanti Elyrijoj, Ohio, prieš 
metus laiko grįžo atgal į Vokie
tiją ir Erlangeno universitete 
baigė anksčiau dėl emigracijot- 
nutrauktus medicinos mokslus. 
Mokslo baigimo proga pas ją nu
vyko vyras inž. Ričardas Pauliu- 
konis. Aplankę Šveicariją, Italiją 
ir Prancūziją grįš atgal į JAV.
• LSS Pirmijos nutarimu Pa
saulio Skautijos 50 metų jubi
liejus lietuviškuose skautiškuose 
vienetuose bus atšvęstas 1957 m. 
tarp vasario 22 d. ir kovo 4 d., o 
taip pat šv. Jurgio — Skautų 
Kankinių dieną (bal. 23 d.) mi
nėti visai Sąjungai, pagal gali
mybes įtraukiant ir kitų tautų 
skautus.

švęs vasario mėn. 10 d. Lietuvių 
Piliečių Klubo salėje.
• Jonas Daučanskas paieško sa
vo brolių: Martyno ir Petro, ki
lusių iš Vilkijos, Kauno apskri
ties, Lietuvoje, į Ameriką atvy
kusių prieš pirmą pasaulinį ka
rą, arba jų vaikų. Paieškomi, ar
ba apie juos ką nors žinantieji, 
prašomi pranešti šiuo adresu: 
Stasys Daučanskas, 5205 S. Ra- 
cine Avė., Chicago 9, Illinois.
• Margareta Vaiginis ieško Al
bino Kutkaus, gyvenančio Aus
tralijoje. Pranešti: M. Vaiginis, 
484 E. 126 St., Cleveland 8, Ohio, 
USA.

SANTARIEČIŲ 
GYVENIME

deda gilėti), jie vėl pabėga. (Ir 
galbūt taip ir turi būti, nes esti 
pasitraukimų, didesnių ir svar
besnių už pergales). Ir vėl jie 
blaškosi, ieškodami kolektyvinės 
amžinybės, kurios, turbūt, visiš
kai nėra žemėje, kur jos kaip 
tik didžiausia paklausa.

— Bet tokių atostogų aš nė 
neturėčiau kuo apmokėti. Ir ma
no baimė (vaiku būdamas, aš bi
jojau, kad tamsoje gali kas nors 
būti. Dabar bijau, kad joje be 
manęs gali nieko nebūti) 
manęs dar neparaližuoja —

— Galbūt, tamsta esate jau
nas. Dar...

— Ar amžinai?
♦

Naujon valdybon išrinkti: l pasisekimu tarpe kitų išpildė tris 
M. Gureąkas, C. Bogužas, Mrs. lietuviškas dainas. Be to jau tre- 

A. Colney, P. Kuras ir A. Kušlisitį sezoną dainuoja Baltimorės Ci- 
LNF Atstovybę Waterbury su

daro: J. Valkauskas, J. Krasaus
kas ir Mrs. A. Colney.

Po susirinkimo įvyko tradici
nės skyriaus ruošiamos prieška
lėdinės vaišės kartu su svečiais, 
kurių metu dar keletą žodžių ta
rė senas veikėjas Visockis ,to 
klubo pirm. Tomas Matas, p. 
Venclauskienė ir kt.

Č. Bogužas ekrane parodė spal
votų nuotraukų iš Washingtono 
sąskrydžio. E. Č.

• Lietuvoje tarnauti skiriama 
nedaug karinėn prievolėn pa
šauktu naujokų. Daugiausia jie 
skiriami į Rusijos gilumą ir j ry
tinius jos pakraščius. Įsakoma 
pasiimti baltinių, odinę avalynę, 
gerų drabužių, tualetinių smulk
menų ir maisto kelionei. Pradžiai 
pašauktieji gauna šiek tiek pi
nigų. Paskirtą dieną renkamasi 
"vojenkomate”, iš kur vežami į 
Klaipėdą, Vilnių ir kt. O jau iš 
ten Lietuvos jaunimas didesniais 
būriais prekiniais vagonais iš- 
vežiamas į Rusiją. Vagonus lydi 
palydovai karininkai ir kareiviai. 
Drausmė labai griežta, nuotaikos 
kareivių prastos, niekas nemėgs
ta karo tarnybos.

DU DRAUGAI, KURIŲ SAN
TYKIŲ TEMAI MES KARTAIS 

LEIDŽIAME SAVE 
PAKAMUOTI:

id mūsų tėvynėje dabai bai užsirūstino, kad Dirva para- 
pradėjo reikštis rųoks-lšė apie gruodžio septyniolikto- 

' sios 30 sukaktį, ir parašė ne taip, 
1 kaip daktarėlis nenorėtų. Jis net 
saiką pametęs ir nebeturėdamas j 
argumentų, Dirvos redaktoriui Į 
pasiūlęs net į psichinių ligų spe
cialistą kreiptis.

Mums labai sunku nustatyti 
priežastis, kodėl Pijus Grigaitis, 
jau kelintą kartą, tai vienam tai 
kitam, per Naujienas siūlo vis tą 
patį psichinių ligų gydytoją.

Mes būtume labai nelaimingi, 
jei ir su juo būtų atsitikusi to
kia nelaimė, kaip ir su viena mo
teriške, kuri laiks nuo laiko užei
davo į Dirvą ir vis kalbėdavo, 
kad ji žinanti, jog tas ir tas jau 
serga psichiniai, e-ą visuomenei 
pavojingi, ir juos būtinai reikia 

i atiduoti į ligoninę.
O vieną dieną sužinojom, kad 

ta šiaip gera moteriškė, neturin
ti manijos amžinai pretenduoti į 
ALT sekretorius ir save laikyti, 
neklaidinga, jau pati paguldyta 
tokioj ligoninėj . ..

• Detroito BALF 76 skyriaus 
metinis susirinkimas įvyks sau
sio mėn. 13 d. 12:15 vai. (tuoj 
po pamaldų), buv. lietuvių na
muose, pirmam aukšte.
• Dirvos redakcijoje jau gautas 
Anglų-Lietuvių Kalbų žodynas, 
turįs apie 20,000 žodžių, reda
guotas V. Baravyko. Įrištas kie
tais viršeliais. Kaštuoja $4.00. 
Redakcija painformuota, 
greit išeis ir lietuvių-anglų 
bų žodynas.
• Pittsburgho lietuviai šiais
tais Vasario 16-osios iškilmes

kad 
kal-

me-

CH1CAGOS 
GYDYTOJAI

Tel. ofiso PRvspect 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 sekmad. ofisas uždarytas, 
šeštad. tik nuo 1-3 vai. popiet. 

Rezid. 3241 W. 66th PLACE

Tel. offic’o EVerglade 4-7376 
Tel. buto GRaceland 2-9203 

Dr. Juozas Bartkus
GYDYTOJAS Ik CHIRURGAS 

Norvest Medical Center 
2336 West Chicago Avė 

Chicago 22, III.
VAL.: 1-3:30, 6-8:30 p. p. pirmad., 

antrad., ketvirtad., penktad., 
Tik susitarus trečiadieniais.

11-2 p. p. šeštadieniais.

•

Nesenai Dirvoje ir kituose 
laikraščiuose buvo pranešta džiu
gi žinia, kad Vasario šešiolikto-

DIDELĖ NAUJIENA. VERTINGIAUSI 
TERROS LEIDINIAI

Anglų-lietuvių kalbų žodynas, apie 20.000 žodžių, su ištarimu, nurody
tais sutrumpinimais, vartojamais JAV ir Anglijoje, geografiniais 
vardais ir vardų sąrašais, rūpestingai paruoštas, tvirtuose virše
liuose, kaina — tik 4 dol.

Jurgio Savickio žemė dega, antrojo pasaulinio karo atsiminimų ir už
rašų antrasis tomas, kritikų nuomone, geriausia ir Įdomiausia 
metų knyga, apie 416 psl., tvirtuose viršeliuose, kaina — 4.50 dol.

Abi knygos pradedamos platinti dar prieš Kalėdas. Terros knygos 
klubo nariai, Prof. J. Balčikonio Lietuvių kalbos žodyno prenumera
toriai ir užsisakantieji didesniais kiekiais gauna žodynų už 3 dol., 
abu Žemė dega tomus — jų prenumeratos kaina, už 6 dol., vietoj 
kataloginės 9 dol. kainos. Persiuntimo išlaidos — 12 centų už knygų. 
Užsisakykite knygas dar šiandien Tuo užs’tikrinsite sau knygų gavimą 
ir žymiai palengvinsite leidykla' sunkią išlaidų naštą.

Rašykite:

• Gabrieiius Gedvilą, Centro 
Valdybos narys išvyko Santaros 
reikalais į rytines valstybes. 
Lankysis New Yorke, Bostone ir 
kitur.

• Urbanos skyriaus gruodžio 
mėn. susirinkime programą iš
pildė Chicagos santariečiai. Rai
mundas Mieželis davė trumpą 
pranešimą apie Santaros veiklą 
ir ateities planus. Centro Valdy
bos iždininkas Horstas žibąs 
kalbėjo tema "Mūsų Veidas”, gi
liai paliesdamas Santaros pagrin
dines idėjas. Puikų supažindin- 
dinimą su K. Bradūno Baladėmis 
muzikinio montažo formoje su
teikė Dalia Juknevičiūtė ir. Ju
lius Lintakas. Susirinkimui pir
mininkavo Ramūnas Vanagūnas, 
sekretoriavo Eglė Zabarauskaitė. 
Vakare visi dalyviai turėjo ben
drą vakarienę. Skyriui pirminin
kauja Albertas Kerelis, sekreto
rė yra Aušra Venclovaitė, o iždi
ninkė Eglė Zabarauskaitė.

• 
eiti 
gas

BALTIMORE
SU LIETUVIŠKA DAINA 

KONSERVATORIJOS 
KONCERTE

vic operos chore. Per repeticijas, 
pertraukų metu, choristai italai, 
vokiečiai, graikai, žydai ir kt. 
pademonstruoja savo tautos dai
nas. Ir mūsų Alvydas, vieninte
lis lietuvis chore, padainuoja me
lodingų lietuviškų dainų.

Lapkričio 24 d. Baltimorės 
BALFo skyriaus surengtame po
būvyje didelę programos dalį 
dainavimu užpildė A. Karaša. 
Tai jau antrą kartą jis talkinin
kauja BALF vietiniam skyriui.

Sėkmės dainos mene ir ištver
mės garsinant lietuvišką dainą 
svetimųjų tarpe tenka nuošir
džiai palinkėti jaunam daininin
kui. D. M.

Aloyzas Petrikas paskirtas 
Santaros įgaliotinio parei- 
rytiniuose pakraščiuose.

WATERBURY
PRANEŠIMAS, LN VADOVY

BĖS SUDARYMAS, NAUJA 
TAUT. S-GOS'SK. VALDYBA

Baltimorės Peabody Konser
vatorijos šių mokslo metų stu
dentų pirmasis muzikos rečitalis 
įvyko gruodžio 8 d. konservato
rijos salėje.

Šio rečitalio programos pasku
tinėje eilutėje skaitome: ”J. 
Naujalis — Kad širdį tau skaus
mas. — Alvydas Karaša”. Tai 
lietuvis jaunas dainininkas, bo-į 
sas, penktus metus vakarais la-' 
vinąs savo balsą minėtoje Kon-] 
servatorijoje.

Porą mėn. prieš rečitalį, kai; 
jam pranešė, kad dalyvaus pro
gramoje, jis savo mokytojai pa
siūlė dainuoti ”Oi kas sodai” — 
Karnavičiaus ir ”Kad skausmas 
tau širdį” — J. Naujalio. Patik
rinusi, mokytoja sutiko ir pa
gelbėjo pasiruošti. Kadangi pa
sirodė, kad programa labai per
krauta, tai visi dalyviai, numatę 
atlikti po du dalykus, nuo vieno 
turėjo atsisakyti. Taigi ir A. Ka
raša išpildė vieną.

Prieš dainavimą nuo scenos 
patsai dainininkas perpildytoje 
salėje klausytojams pranešė, kad 
dainuosima daina yra lietuvių ir 
atpasakojo trumpai turinį. Dai
na buvo išpildyta dideliu pasise
kimu.

Išpildytąja daina susidomėjo 
Konservatorijos vadovaujančioji 
profesūra. A. Karašos mokytoja 
jam pareiškė, kad yra numaty
ta, kad jis tą dainą išpildytų su 
Konservatorijos Simfonijos or
kestru pavasariniame koncerte. 
Įvykdymą apsunkina neturėji
mas orkestracijos. Bet mokytoja 
pažadėjo dėti visas pastangas, 
kad konservatorija orkestraciją 

į paruoštų. Tai būtų nemažas lie-l 
tuviškai dainai laimėjimas.

Jaunasis dainininkas jau nebei 
pirmą kartą svetimųjų tarpe gar-!

LAKE ERIE
LUMBER CO.
1321 MARQUETTE 

Izoliacijos, porčių medžiaga, 
fanera, durys, langai ir kita. 
Pramonės medžiaga. 
Tuoj pristatoma.
ELMER HOCKER, Mgr.

Vienas blokas N. W. iš E. 55 St. 
ir St. Clair Avė.

HEnderson 1-5080
inmflniHinniinmiiiiiflninii

MARGUTIS
vra pats seniausias Amerikos 
lietuvių žurnalas. Jis išeina kiek
vieną mėnesį — yra gausiai ilius
truotas, turiningas, įvairus ir 
skaitomas su malonumu.

MARGUČIO metinė prenume
rata $3.00.

Margučio adresas: 6755 So. 
Western Avė., Chicago, III.

turime teisę [

Gruodžio 16 d. Lietuvių Poli
tinio klubo salėje įvyko A. L. T. 
S-gos Waterburio skyriaus me
tinis susirinkimas, kuriame pla
tesnius pranešimus padarė iš 
New Yorko atvykę Lietuvos Lai
svės Komiteto ir Lietuvos Nepri
klausomybės Talkos narys dr. B. 
Nemickas ir Lietuvos Nepriklau
somybės Fondo pirm. Antanas 
Senikas.

Susirinkimą atidarė pirm, pa-' 
reigas einąs C. Bogužas ,pakvies-l 
damas atsistojimu ir tyla pa
gerbti mirusį skyriaus pirm. drJ 
M. Colney, o jo našlei pareikštą‘sina lietuvių dainą. Lapkričio 111 
užuojautą. Taip pat trumpai api-'j. YMCA surengtame bankete' 
budino velionies didelį įnašą į jjg afĮjĮ<o programą. Ir čia su 
Waterburio lietuvių kolonijos n-w«a..ira'sira.............. t..ri

T e r r a
3333 So. Halsted St.. Chicagtyg, Illinois

gyvenimą.
L. N. T-os narys dr. B. Nemic

kas pranešė apie Lietuvos būklę 
ir kaip šiuo laiku tarptautinė po
litika veikia Lietuvos laisvinimo 
bylą. Jis pažymėjo, jog sekant 
tarptautinius pasaulio įvykius, 
kurie vystosi labai greit ir įtemp
tai .didėja ir mūsų uždaviniai, 
budrumas bei įtemptas darbas.

Lietuvos Neprikl. Fondo pirm. 
A. Senikas apibūdino fondo or
ganizacinį stovį bei uždavinius.

Po pranešimų buvo gyvos dis
kusijos .kurių metu išsiaiškinta 
keletas politinių bei organizaci
nių lietuviškos veiklos klausimų. 
Diskusijos-' <’-’yvavo: M. Gurec- 
kas, Dęmikis, Valkauskas, C. Bo
gužas, Dženait.3 ir kt. Kleinaitis 
pabrėžė, jog reikalinga^ttSaryŪ' 
LNF atstovybę, nes buvo laikas 
kad pinigai -ui buvo siūlomi, 
o i š neėmė. Ir tai nemažos

— Mėgstate iš manęs pasi
juokti (nesiteisinkite) aš ir pats 
žinau esąs jaunatvei juokingas), 
vadindami mane "naminių sūrių 
ir migdolų graužiku”. Turi tai, 
turbūt, reikšti, kad esu "prijau
kintas”. Sutinku. Turiu tikęti, 
nes žinau, kas tikra. Ir galiu bū
ti ramus, kasdienybės nepalie
čiamas, tuo tarpu jus matau ge
rokai blaškantis ...

— Ramus esate, bet ar ne dėl 
to, kad nustęjote klausos? Nuo
stabios ramybės kupini juk ir 
antkapiai: didingi, monumenta
lūs ir — šalti, kaip, ledas. Gyve
nimas aplink juos nutilęs, gali 
tylėti ir jūs! Tyla yra dialogas 
tarp mirusiųjų. Bet iš gyvųjų 
naiviausias naujagimio instink
tas verčia kažko kito laukti. 
(Nėra ramesnio daikto, kaip po
niutės,.geriąpčioa kavą ir iki no
sies galiuko trykštančios bepras
mybe. Bet nėra ir daikto, toli
mesnio motinai.,.,.)■«

Kodėl jūs galite būti ramus 
savo "tikrume”? Ar ne dėl to, 
kad apmarinote save ? Bet ar 
verti principai žmogiškumo at
sisakymo, ir ar nėra žmogiška 
kentėti dėl savo pasirinkimų? 
Be chloroformo? 
' — Ar galima teisti, neišma
tavus skauštno, kurį žmogus per
gyveno, kol surado savo tikėji
mą? Ar galima žmogui paneigti 
jo ramybę, jei jis ilgus metus 
gyveno (ir, galbūt, ne be gun
dymų) tam, kad ją surastų?

— Negyvena žmogus tam, kad 
numirtų nemiręs. Ir mirtį gy
vuosiuose mes
griauti (nes tatys esame gyvi!). 
Turime ir teisę (kad .tik pa j ūk
tume 1) sužadinti juose tokį ne
ramumą, ka'd jie pabustų vidury 
nakties, išprakaitavę ir šaukda
mi, ir klaustų savęs: ar mes tei
siai gyvename? Nes kaip gi ki
taip žmogus gyvens teisiai, jei 
jis pamirš, kas turėtų būti nuo
latiniu jo rūpesčiu? (Tada* jis 
bus viską pamiršęs). Ne
galima atrakti teisaus sprendi
mo, nustojus vis iš naujo išken
tėti kiekvieną iš didžiųjų gyve
nimo problemų. Negalima užsi- 
balzamuoti, kaip mumijai, tei
sume ar skaistybėje. Ir todėl nė
ra tikėjimo, kuris neatgimsta 
kiekviename darbe, kiekvieną 
dieną, iš problemos, kurią šis 
darbas ir diena naujai iškelia ir 
į kurią pažvelgęs su rūpesčiu ir, 
galbūt, abejone, žmogus paga
liau prisigrumia iki savo skau
džios tiesos.

__ Ir jūs nebijote gyveni) 
kuris būtų ištisa grumtis?-*

— Aš bijau tik liktį/vienaš 
grumtyje su savirrrč..

— Kiekvienas, kuris amžinai 
grumiasi, grumiasi sau ... (Gal
būt, d§'f visų, bet tuo atveju ji.s 
kovoja j u kovą, j ų palik-

). Tokie, kaip jūs — ideo- 
I loginiai vagabundai (ir aš nebū
tinai vartoju šį žodį pajuokai) 
susitinka tik atostogaudami. Kai ką. Taip pat nutarė remti skau-j 

Į jie pajunta kolektyvo galią prisi-'tų veiklą ir prof. dr. Žilinskui 
' jaukmti (o ja turi kiekvienas švenčių proga įteikti simbolinę; 
( žmogiškas santykis, kuris pra- dovanėlę.

O VISGI VERTA

/Pmos.
W,' LNF pirmininku i A. Senikui 

įteikta, pagal dr. M. Colney pas
kutini pageidavimą vietoj gėlių 
LNF-ui suaukota 500 dol. suma, 
dar kartą primenant gilų velio- 
nies patriotizmą, jeigu jis mir
ties patale dar rūpinosi Lietuvos 
reikalais daugiau, negu savo' 
sveikata.

Dr. M. Colney paminklo sta-l 
tymui susirinkimas paskyrė au-

ir tikrai neturėsite nuostolio, jeigu susipažinsite su paskutinėmis 
naujienomis. Tai yra sekančios prekės, kurios pralenkia visas 
kitas gerumu ir pigumu.

RAŠOMOS MAŠINĖLĖS kainos nuo $60.00.
LAIKRODŽIAI šveicarų ir kitų firmų nuo $10.C0.
FOTO APARATAI vokiečių ir kitų fabrikų nuo $15.00. 
PLUNKSNAKOČIAI 14 kt. aukso garantija, 10 nuo 87.50.
RADIJO aparatai, su kuriais girdima beveik visos pasaulio 

šalys, žinoma ir iš VILNIAUS transliacijos, nuo $45.00.
VAIKAMS vežimėliai, reto gražumo sportinis ir nesportinis 

drauge, vokiečių ir austrų firmų, kainos nuo $40.00.
KATALOGAS išleistas, kuriame rasite lietuviškas plokšteles 

su 300 pavadinimų Kipro PETRAUSKO, RUTKAUSKO, ŠABA- 
NIAUSKO, DVARIONO, GRAUŽINIO, BICKIENĖS ir kitų dai
nininkų įdainuotos.

GAIDAS, KNYGAS, TAUTINIUS drabužius ir kitus liet, 
meno kūrinius. Visko suminėti šiame trumpame rašinėlyje neįma
nomą, -

Ką bepirktumėte pasiteiraukite pas J. Karvelį. 3322 S. Halsted 
St., Chicago, III. Telef. YA 7-0677.

P. S. Prekės siunčiamos į visus pasaulio kraštus.

To Our Friends and Patrons 
GREETINGS and BEST W1SHES

COMMONWEALTH REALTY CO.

AND GENERAL INSURANCE
LOUIS A. DiFABIC, Vedėjas

SW 5-6363 2716 East Blvd. SW 5-2208
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Europos ir JAV mokykla
KUN. KAZYS MAŽUTIS
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Mėginimas sugretinti Europos 
ir J. A. Valstybių mokyklas yra 
nelengvas dalykas, reikalaująs ir 
pakankamo abiejų mokyklų pa
žinimo ir taip pat geros valios — 
objektyvumo ir teisingumo.

Vienas tokių mėginimų sugre
tinti abi mokyklas, prasilenkęs 
su objektyvumu ir teisingumu, 
yra p. P. Maldeikio straipsnis, 
atspaustas "Laiškuose Lietu
viams" (1956, rūgs.) ir vienos 
jo paskaitos atpasakojimas, at
spaustas "Drauge" (1956, gruo
džio 18).

Pirmasis, paties PM. parašy
tas straipsnis, yra pavadintas 
"Neauklėjantis auklėjimas”. Ja
me yra kritikuojama Amerikos 
mokykla bei auklėjimas, remian
tis paviršutinišku stebėjimu ir 
darant vienšališkus apibendrini
mus.

Tvirtinti, kad Amerikos mo
kykla "nesiekia jauno žmogaus 
‘supažindinti su žmonijos geni
jaus iki šiol pasiektais pagrindi
niais mokslais”, kad ji siekia 
jaunimą izoliuoti nuo "religinio, 
moralinio ir kultūrinio išauklėji
mo”, yra, švelniai tariant, neat
sakingo asmens švaistymas fra
zėmis.

Jei Amerikos mokykla eina 
prie šių tikslų atsižvelgdama į 
konkrečias gyvenimo sąlygas ir 
kitokiais keliais, negu Europos 
mokykla, tai dar nereiškia, kad 
ji visa tai paneigia ir jos pastan
gos yra "neauklėjantis auklėji
mas”.

šių eilučių autorius nemano 
(tvirtinti, kad Amerikos mokyk
la neturi trūkumų, lygiai kaip 
nemano dievinti Europos mokyk
los ir laikyti ją idealu, kuriuo 
privalo sekti šio krašto mokykla.

Mokykla kaip mokymo ir 
auklėjimo institucija

Nors mokymas bei žinių per
teikimas turi auklėjančios reikš
mės, tačiau mokymas ir auklėji
mas nėra tas pats. Asmuo gali 
turėti dideli žinių bagaža ir būti 
tuo pat metu be charakterio, ne
išauklėtas, nekultūringas, net ne
doras žmogus, ir atvirkščiai — 
asmuo gali neturėti didelio žino
jimo ir būti išauklėtas, doras bei 
kultūringas.

Kiekviena mokykla atlieka šias 
abi funkcijas — mokymą ir auk
lėjimą. Skirtumas tik gali būti 

!y— kuria funkciją ji pastato pir- 
mon vieton. Eutodos mokykla 
yra daugiau auklėjimo, kai tuo 
tarpu Amerikos mokykla yra 
pirmon eilėn mokymo institucija.

la pilnutinio auklėjimo vardan, 
stengiasi daryti įtakos į auklė
tinį netik mokykloje, bet ir už 
mokyklos ribų, kartais visai ne
atsižvelgdama ar net uzurpuoda
ma tėvų ir kitų institucijų teisę 
į jaunimo auklėjimą.

Šio krašto mokykla turi savo 
filosofiją. Jos idealas yra auklė
jimas demokratijai ir žmonišku
mui. Iš čia auklėjimas savisto
viam galvojimui, auklėjimas pa
garbai žmogaus teisėms, auklėji
mas be prievartos ir smurto, in
divido ugdymas, o ne "tašymas” 
ar dresūra, ugdymas būti laisvu 
žmogumi, vidūniškai tariant — 
būti "sau žmogumi”. Amerikos 
mokyklai svetimas yra pedagogi
nis totalizmas, kuris yra kaikur 
charakteringas europiniai mo
kyklai Jei amerikiečiai auklėja 
demokratą, tai europiečiai auk
lėja arba automatą arba totalis- 
tą, nebent auklėtinis turi pakan
kamai jėgų pats prasimušti iki 
laisvojo žmogaus lygio.

Auklėjimo ryšys su 
specializacija

Šiandien, kada mokslas yra pa
daręs visose srityse nepaprastą 
pažangą, mokymas nebegali ap
imti visko ir todėl turi tenkintis 
perduoti jaunimui žinių dalį. Be 
to, kova už būvį verčia jaunuoli 
ir jo tėvus susirūpinti paruoši
mu profesijai. Paprastai ilges
niam bendram mokymui reikia 
ir daugiau metų ir finansinių iš
teklių, kai tuo tarpu tą bendrą 
išsilavinimą ir bendrą orientaci
ją ga’ima papildyti vėliau kito
kiais keliais ir būdais. Amerikos 
pedagogai kaip tik ir ieško tos 
lygsvaros tarp greitesnio paruo
šimo profesijai ir galimai dides
nio bendro išsilavinimo.

Nėra jokios abejonės, kad 
Amerikos mokymas yra praktiš
kesnis, labiau atsižvelgia į jau
nuolio polinkius, nėra perkrau
tas įvairiais teoretiniais ir abs
trakčiais dalykais.

Taip pat dažnai perdedama 
tvirtinant, kad bendras šio kraš
to žmonių išsilavinimas yra daug 
žemesnis negu Europoje. Viena, 
šis išsilavinimas yra čia kitoks; 
antra, dažnai iš Europos atvykę 
inteligentai gyvenimo sąlygų 
verčiami eina dirbti į fabrikus; 
kaikurie ju piktinasi žemesniu 
intelektualiniu pajėgumu tų, su 
kuriais jie susitinka darbovietėj, 
užmiršdami, kad jie lygiai tą pat 
būty radę Europoje, jei ten būty 
nuėję dirbti į fabrikus.

Du senatoriai, Irving įves (R) iš New York ir Paul Douglas (D) 
iš Illinois, kietai siekia, kad filibusterio privilegija — neriboto 
kalbėjimo ir tuo pačiu iškelto klausimo trugdymo priemonė, būtų 
panaikinta. Vienok, kai kiti sako, tai būty laisviy varžymas ir ją 

reikia palikti...

Pirma panaudodavo rankų pirš
tus, o kai jų pritrukdavo, tai ir 
kojų, juoba, kad tais laikais tai 
nebuvo sunku padaryti, nes ko
jų pirštai nebuvo paslėpti batu
kuose.

Tai nuo tų senų laikų ir užsili
ko prancūzų kalboje pavadinimas 
"ąuatre-vingts”, būtent, keturis 
kartus rankų bei kojų pirštai.

*

Ar žinai kodėl etijopiečiai ne 
pakenčia ir pyksta, kai jie yra 
vadina'mi abisiniečiais?

Abisiniečio vardas paeina nuo 
arabiško žodžio "Habesch”, kas 
reiškia mišinį, todėl habeschais 
buvo vadinami maišyto kraujo 
žmonės arba bastardai.

Kas kita Etijopija, kurį žodį 
Etijopijos krašto gyventojai — 
krikščionys paėmė iš biblijos, pa
rašytos graikų kalba. Toje bib- 
liojoje keletą kartų yra minima 
Etijopija (Aithiopia), kas reiš
kia apdegusio veido žmones. To
dėl etijopiečiai laiko šiandien 
įžeidimu, kai juos vadina abisi
niečiais.

Ar žinai, kad Europoje yra 
toks kraštas, kurio kalėjimai 
ypač moterims, ne į kalėjimus 
bet į viešbučius daugiau pana 
šūs?

Ten celės, tačiau vargu kad 
tas žodis tinka tų kalėjimų kam
bariams, yra su parketais, kili
mais, su užuolaidomis ant lan
gų, ant sienų pakabinti paveiks
lai, ant stalų stovi gėlės ir kali
nių giminių fotografijos. Lovos 
paklotos baltais baltiniais, ir ne
kartą ant jų matyti išsiuvinėtus 
rankų darbo pagalvėlius.

Kai kalinė neatsineša su sa
vim radijo aparato, ji gali už ma
žą mokestį išnuomoti kalėjime.

Jos valgo bendroje valgykloje, 
kur prižiūrėtojos, pasipuošusios 
baltais žiurstukaisį kaip restora
no padavėjos, jas aptarnauja.

Kalėjime rengiami teatraliniai 
vaidinimai, rodamas filmos. Ka
lėjimo bibliotekoje galima gauti 
paskaityti visokių knygų devy
niomis kalbomis.

Kalinėms leista prenumeruoti 
laikraščiuos ir žurnalus. Jos gali 
po 6 atkaletų mėnesių surasti už 
kalėjimo ribų tarnybą, į kurią 
jos eina tokiais pat drabužiais 
apsirengusios, kaip ir kitos tar
nautojos, o j kalėjimą jos grįžta 
po darbo praleisti vakarą ir nak
tį, kad iš ryto vėl eitų j tarny
bą. žinoma, kalėjimas turi ir sa
vo bažnytėlę.

Taip, kaip čia atpasakota, yra 
Švedijos kalėjimai moterims. Iš 
viso Švedijoje, kur yra 8 milio- 
nai gyventojų, vidutiniškai apie 
70 moterų yra laikomos kalėji
muose, bet ne vienos iš jų nėra 
už didesnį nusikaltimą.

Švedijoje j kalėjimą žiūrima 
labiausia kaip į auklėjimo įstai
gą, nes manoma, kad nusikalsta
ma dėl dvasinių pakrikimų, o 
tokių kalinių neišgydysi grotais.

N. B-nė

KAS 
UŽSISAKĖ 
DIRVĄ — 

TAS NESIGAILĖJO!

Vienos kurios nors srities spe
cialistas negali šiandien apsieiti 
be platesnių žinių iš kitų sričių, 

pasitaiko Europoje, kur mokyk-l Jei jis yra specialistas vienoj sri-

Amerikos mokykla nesiima 
auklėjimo monopolio, kas dažnai

tyj, suponuojama, kad jis turi 
nemažai žinių ir iš kitų, kaimy
ninių sričių. Be to, konkretus ku
rios nors srities specialistas gali 
būti labiau išauklėtas ir daug 
kultūringesnis, negu kitas as
muo, turįs faip vadinamą vispu
sišką orientaciją, sintetinį žino
jimą, platų bendrą išsilavinimą.

Indoktrinacija
Indoktrinacija yra spaudimas, 

daromas j žmogų, verčiant jį gal
voti tik taip, o ne kitaip. Indok
trinacija yra savo rūšies asmens 
prievartavimas, praktiškas žmo
gaus laisvės, asmens autoriteto 
žmoguje paneigimas. Indoktrina
cija paruošia automatus, tikslu 
turėti dvasiškai uniformuotą mi
nią.

Indoktrinacija yra puikus 
įrankis įvairioms oficialioms ide- 
oolgijoms su totalistinėmis ir 
monopolistinėmis tendencijomis. 
Ryškiausi pavyzdį turime Sovie
tų Rusijoje, žmogus turi taip 
galvoti, kaip nori valdžia ar visa
galinti partija. Indoktrinacija 
visada panaudoja fizinę arba mo
ralinę prievartą ir bausmes.

Nuo indoktrinacijos reikia 
skirti mokslinį aiškinimą, šis 
konstatuoja faktus, iškelia ar
gumentus už ir prieš, sveria jų 
reikšmę ir teisingumą. Tat sten
giamasi išlaikyti objektyvumą 
vengiant prievartos. Tai žadina 
auklėtinio norą stebėti,’ tirti,! 
svarstyti, šitokio mokymo bei 
auklėjimo tikslas yra sąmonin
gas žmogus, asmenybė ir pažan
ga.

P. M. tarp kitko rašo: "Tačiau 
tokiu mokyklos veržlumu į pa
žangą neretai pasinaudoja ir tie, 
kuriems rūpi ne vien auklėjimo 
pažangumas, bet ir noras Per 
mokyklą paskleisti savo ideolo
giją jaunuomenėje. Tokie sieki

mai ypač būdingi įvairioms ma
terialistinės pasaulėžiūros gru
pėms”. (Mano pabraukta. K. E. 
P.).

Čia norisi paklausti gerb. P. 
M., ar mes katalikai elgiamės ki
taip? Ar mes nesivadovaujame 
noru "per mokyklą paskleisti sa
vo ideologiją jaunuomenėje”? 
Šitokie siekimai nėra būdingi 
vien tik materialistinės pasaulė
žiūros grupėms. Jie yra būdingi 
ir nematerialistinės pasaulėžiū
ros grupėms. Tik jos reiškiasi 
stipriau tose grupėse, kuriose vy
rauja monopolistinės ir totalisti- 
nės tendencijos, kurias papras
tai matome ir smerkiame kituor 
se, bet nematome ir palaikome 
savyje.

Kai Europoje mokykla panau
dojama paskleisti savo daugiau 
ar.mažiau totalistinę ideologiją 
jaunuomenėje, šitame krašte mo
kykla panaudojama kaip tik prie
šingai laikysenai išugdyti — de
mokratijai. Amerikos mokykla 
vengia prievarta skiepyti kurią 
ideologiją, palikdama ideologinį 
auklėjimą šeimai ir kitoms insti
tucijoms bei pačiam jaunuoliui.

(B. d.)

AR 
ŽINAI?
Ar žinai kodėl prancūzų kal

boje aštuoniasdešimta vadinasi 
"ąuatrevingts”, t. y. keturis kar
tus po dvidešimts?

Labai senais laikais, kada 
žmonės dar neturėjo pakanka
mai žodžių išreikšti skaičius, jie 
skaitydavo ant pirštų, kaip ir 
dabar daro vaikai ir beraščiai.

Ugnim virtas
KAD DUOTU JUMS 

ATSIGAIVINIMĄ

iilidl
STYLE

S|Wft>WHEREVER QUALITY COUNIS

The Stroh Brew»ry CoM Detroit 26. Michiao*

AMERICA’S ONLY FIRE-BREWED BEER
Stroh’s alus yra šviesesnis, skanes
nis, daugiau gaivinantis, nes jis 
Amerikoj vienintelis, ugnim verda
mas alus__ kaitinant iki 2000
laipsnių. Ir surasite jūs gerą atsi
gaivinimą pirmam stikle'... ir kiek
vienam stikle kiekvieną kartą.

JUMS PATIKS

YRA ŠVIESESNIS!
Joks Amerikos alus neturi Stroh’s sko nio, joks nėra gaminamas kaip Stroh’s

Sacharino byla
JONAS BUDRYS

šie atsiminimai parašyti daug anks
čiau ir jie nebuvo skirti spaudai, o tik 
archyvams. Valstybės kūrimosi laiko- 
tarn.vje nevisuomet tenka ieškoti pa
grindo įvairiems veiksmams tik įstaty
muose ir konstitucijoje. Grupių ar net 
paskirų ryžtingų žmonių iniciatyva at
sirasdavo Raseinių ar kitokių "respub
likų”, ar, kad ir nepasivadinusių taip 
garsiai, atskirų partizanų vadų, laikiu
sių ištisas apylinkes savo itakoje, kol 
susidarė centrinė valdžia. Tikslas buvo 
atstatyti savo valstybę. Ir net kai ta 
valstybė jau buvo įsteigta, bet iždas 
buvo tuščias, atsirado žmonių, kurie ma
nė, jog vardan gero tikslo jie gali savo 
iniciatyva bent savo žinyboje padėtį pa
tapyti, nors ir su įstatymais nesuderin
tomis priemonėmis...

Savo atsiminimus nutariau duoti 
spaudai po to, kai pulk. V. Žukas pa
skelbė savo versiją. Ar pik. Žuko ir šie 
atsiminimai prieštarauja vieni kitiems? 
Ne visai. Neturiu pagrindo netikėti, kad 
pik. Žuko pasikalbėjimas su kap. Svilu 
ir po to su Krašto Apsaugos ministru 
prof. Šimkum buvo toks, kaip "N. L.” 
perduota. Bet man kap. Svilas tada nei 
žodžio apie tai neužsiminė. Nieko man 
apie tai nesakė ir žv. sk. v-kas M. Lip- 
čius.

Sacharino vagonų buvo ne trys, o 
du. Jie buvo sulaikyti mano parėdymu 

Jonavoje, bet iš ten išspruko. Paskui 
vienas vagonas buvo sulaikytas ne Jo
niškyje, o Obelių stotyje. Kitą, jau pa
sprukusį, sulaikė rusai ties Maskva ir 
ten, pagal seną rusų muitinės įstatymą, 
veikusį ir pas mus, konfiskavo ne tik 
pačią siuntą, bet ir mūsų vagoną, kuris 
buvo vienintelis toje byloje mūsų vals
tybės materialinis nuostolis. To skanda
lo užsienyje buvo galima išvengti, jei 
tada vyr. Įeit. K-s būtų įvykdęs mano 
įsakymą ir ncišsigandęs dir .V-no Jo
navoje.

* » »
1921 m. gruodžio mėn. pirmosiomis die

nomis pas mane užėjo kapitonas Kazys Svi
las, mūsų karo attachė Maskvoje. Aš jo as
meniškai dar nebuvau pažinęs, nes jis ilgesnį 
laiką išbuvo Maskvoje ir tik dabar buvo at
vykęs atostogų. Daug papasakojo apie darbo 
ir gyvenimo sąlygas Maskvoje ir bendrai So
vietuose. Paskui kalba kažkaip staiga nutrū
ko. Jaučiau, kad kapitonas turi kažką svar
besnio pasakyti, nei tuos dalykėlius, nuo ku
rių pradėjo Kapitono veido išraiškoje buvo 
regimas svyravimas: sakyt, nesakyt... Nu
sišypsojau ir padrąsinau: — Kam nutylėt, 
sakykite. Kap. Svilas nusijuokė ir pradėjo 

pasakoti:
— Tam ir atėjau. Bet reikalas rimtas, 

įmaišyti aukšti asmenys. Ar neišsigąsite įš
vęsti iki galo? Nors mane jau įspėjo, kad 
jumis pasitikėčiau, bet sunku pradėti.

— Kapitone, nėra nei tokių bylų, nei 
asmenų, kurių aš išsigąsčiau, nors mane ir 
iš pareigų atleistų. Bet ir tuomet aš surasiu 
būdą kaip kitais keliais prieiti; nesu ateivis 
šiame krašte ir ne dėl duonos dirbu.

— Geiai, — ryžosi kapitonas. Aš noriu 
Lietuvą matyti gražią ir švarią visais at
žvilgiais.

— Tam pačiam tikslui ir aš atsisėdau 
į šią kėdę; tarnauju ir dirbu pagal savo są
žinę, arba išvyksiu į užsienį.

Kapitonas ištiesė ranką, kurią aš pa
spaudžiau. Tada jis pradėjo dėstyti, kad jau 
seniai sužinojo, jog iš Lietuvos eina šmuge
lis ištisais vagonais. Vagonai eina užantspau
duoti, kaipo diplomatinės siuntas. Svarbiau
sias objektas —"sacharinas, bet yra ir nar
kotikų. Siuntos nepristatomos į Pasiuntiny
bę, bet kai kokie tipai tas prekes perima, sku
biai iškrauna, o dokumentai sunaikinami. Jo 
žodžiais yra keli aukšti pareigūnai URM ir 
kažkas Pasiuntinybėje, kurie tuo užsiima. 
Be aukštų asmenų neįmanoma gauti toms 
siuntoms diplomatinių antspaudų ir doku
mentų.

— Ar sovietų įstaigos iki šiol to nepa
stebėjo, jeigu, sakote, ištisi vagonai eina? 
— klausiu.

— Tas ir yra, kad žino, bet netrukdo. 
Esu tikras, kad tie asmenys, kurie perima 
vagonus yra arba patys črezvyčaikos (vėliau 
NKVD) tarnautojai, arba dirba su jos žinia 
ir kontrole.

— Suprantu, čiups ir sukels skandalą, 
kai tas jiems bus naudinga ir reikalinga. 
Tuo tarpu per juodos rinkos operacijas čium
pa spekuliantus ir priverčia juos šnipinėti — 
verbuoja sau agentus. Bet jie tokiu būdu jau 
galėjo užverbuoti ir mūsų pareigūnus įveltus 
į tą operaciją?

— Visai teisingai, — patvirtino kapi
tonas ir dėstė man savo įtarimus toliau. Dar 

•paklausinėjau kapitono, kuris, pagaliau, iš
sivadavęs nuo jį slegiančios paslapties, at
gijo.

— Na, tai kaip — paklausė jis.
— Pradėsiu vynioti nuo šio galo man 

duotą siūlą. Tikėkimės, kapitone, kad priei
sim iki galo.

— Aš daugiau negaliu jums padėti, aš 
šiandien išvažiuoju.

— Jei turėsite žinių šioje byloje, ar ki
tokių, rašykite man diplomatiniu paštu — 
paprašiau.

— Ne, nepasitikiu. Sovietai viską su

geba sužinoti. Ir čia ateidamas nesu tikras, 
ar kas iš jų manęs nesekė.

— Aš patikrinsiu, jei būtumėt sekamas 
čia, Kaune. Ir mums įdomu išaiškinti tokius 
tipus.

Paklausiau kapitoną, kur ir kokiu keliu 
jis iš manęs eis ir telefonu pavedžiau išorinio 
sekimo vedėjui išsiųsti žmones, kad patik
rintų.

Vakare, viską apsvarstęs, nuėjau pas 
žvalgybas skyriaus viršininką M. Lipčių į 
butą. Su juo iš pat pirmųjų dienų susidarė 
pastovūs, nuoširdūs santykiai ir aš galėjau 
išdėstyti jam viską atvirai. Krikščionių de
mokratų bloko viršūnės skaitė jį visiškai 
savo žmogum, bet turėjau daug progų įsiti
kinti, kad tarnyba nuo to nei kiek nenu
kentėjo.

— Kaip manai, Jonai, ar pats ministe- 
ris įmaišytas į tą operaciją — paklausė.

— Atrodo, be jo žinios, kad ir kaip aukš
tai stovintieji, neišdrįstų tokių dalykų pra
dėti. Ar tas neduoda mums atsakymo į kai 
kurias jo ypatingas išlaidas? Jau sakiau tau 
apie G-ė.

Lipčiur nusikvatojo. — Turėsi atlaikyti 
audrą, kuri kils, bet, nei kiek neabejoju, at
laikysi — užbaigė.

Prieš ką nors pradėdamas, pasitariau su 
juridinio skyriaus viršininku, kap. L. Pr. ir
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Dūmos atstovai į kalėjimą
Prof. Prano Gudavičiaus-Gudo išgyventi laikai

BALYS VYLIAUDAS

IV
Išrinkti Dūmos nariai. Tokiu 

būdu į II Dūmą Kauno gubernija 
išrinko Dr. Pr. Gudavičių, ūk. 
Ant. Povylių, adv. VI. Stašins
ką, Kupstą, Kūmelį ir Abramso- 
ną. Nė vienas dvarininkas nepa
teko. Per pietus dvarininkai puo
lė Gudavičių, o jis su ironija at
sikirto, lenkiškai sakydamas: 
"Atvykote pasiuntiniais, o grįž
tate asilais”.

Dėl tokių atstovų išrinkimo 
pasipiktino vietos ir užsienio ka
talikų spauda ... Lietuva neiš
rinko nė vieno kunigo ar atstovo 
iš katalikiškojo sparno. Daugiau
sia už tai puolė Gudavičių. Nors 
iš tikrųjų socialdemokratų par
tijai tada priklausė tik Povylius, 
Kupstas ir Kūmelis, o Stašins
kas ir Gudavičius jokiai partijai 
nepriklausė.

Suvalkų gubernija išrinko 
Andrių Bulotą ir Petrą Leoną. 
Kodėl taip įvyko? Todėl, kad ta
da daugiausia veikė ir visur agi
tavo tik socialdemokratai. Jie ir 
po kaimus važinėjo. Kitos parti
jos laikėsi pasyviai.

II Dūmos galas. 1907 metų II 
Dūma neilgai tegyvavo ir ne ką 
tenuveikė. Į Petrapilį susirinkę 
visi 6 Kauno ir 2 Suvalkų gub. 
atstovai turėjo pasiskirstyti pa
gal partijas ir prie jų prisijung
ti. A. Bulota buvo social-revoliu- 
cionierius, o P. Leonas — libera- 
las-kairysis kadetas.

Pagaliau Dūmoje visi šitaip 
pasiskirstė: Leonas ir Abramso- 
nas nuėjo pas liberalus (didžiau
sia opozicine partija Dūmoje), 
visi 5 Kauno gub. lietuviai at
stovai — pas socialdemokratus, 
o Bulota vis dėlto nesusidėjo su 
revoliucionieriais, nes ten buvo 
per daug inteligentų, ir jis ne
galėjo ten vaidinti pirmojo vaid
mens. Jis prisijungė prie Valstie
čių Sąjungos.

Dūmą sudarė apie 750 narių. 
Taigi mažas lietuvių skaičius ne
galėjo sudaryti atskiros frakci
jos. Jei tokią ir būtų sudarę, tai 
ji jokios reikšmės nebūtų turė
jusi. Svarbiausia buvo patekti į 
komisijas, kuriose ir vyko visas 
Dūmos darbas. Tas ir vertė pri
sijungti prie didesniųjų partijų. 
Nors, tiesa, tų frakcijų posė
džiuose lietuviai dalyvaudavo tik 
patariamuoju balsu, bet už tatai 
galėjo jau patekti į svarbesnes 
komisijas.

Antra, Dūmos nariai lietuviai 
sužinoję, kad lenkai ruošiasi 
įteikti autonominės Lietuvos 
įstatymo projektą.

Tuo reikalu Vilniuje buvo su
šauktas lietuvių inteligentų su
sirinkimas. Sjisirinkimas pritarė 
tokiam sumanymui. Tačiau, no

rint įteikti Dūmai įstatymo pro
jektą, reikia 50 Dūmos narių pa
rašų. Lenkai ir kitų partijų na
riai atsisakė tokį projektą pasi
rašyti, o sutiko tik socialdemo
kratai, kurių Dūmoje buvo 65 
atstovai. Tai nebuvo įvykdyta, 
nes Dūmą caras išvaikė.

"Lietuvos Ūkininkas" ir kiti 
laikraščiai pradėjo pulti Kauno 
gub. atstovus: esą jie juodašim
čiai, nenori ginti ūkininkų rei
kalų, jie esą ūkininkus apgavę 
ir t.t. Apkaltintoji atstovų gru
pė, pasiremdama cenzūros duo
dama teise, tame pačiame laik
raštyje, paskelbė savo atsakymą 
ir ta proga išdėstė visą savo, 
panašią į socialdemokratų, pro
gramą. šį atsakymą socialdemo
kratų partija padaugino ir išpla
tino po visą Lietuvą.

TVIRTOVĖS KALĖJIME
Teismas. Kai caras 1907 m. 

išvaikė II Dūmą, Gudavičių, Sta
šinską, Povylių, Kūmelį ir Kups
tą patraukė J teismą už minėtos 
programos paskelbimą. Teismas 
buvo garsus. Teisė Teismo Rū
mai Vilniuje. Byla baigėsi 1909 
m. Pagaliau visus nuteisė viene- 
riems metams tvirtovės kalėji
mo.

Tvirtovės kalėjimas. Kas yra 
tvirtovės kalėjimas? Tokiame 
kalėjime kalinys, jei nori gauna 
atskirą kambarį, jei nori, sėdi 
drauge su kitais. Kalėjimo vir
šininkas ir prižiūrėtojai tokius 
kalinius turi sveikinti. Maistas, 
patalas ir baldai savo. Tarnas 
skiriamas arba iš kalinių tarpo 
arba laisvas žmogus. Į kalėjimą 
gali pasiimti tokius daiktus, ku
riuos nori. Laikraščiai draudžia
mi, o žurnalai leidžiami tik pra
ėjusių metų. Jei reikia kur vyk
ti, sakysim liudytoju, duodamas 
atskiras keleivinis vagonas, į 
stotį ar iš stoties — vežikas. Gi
minės ar kiti gali aplankyti ir 
kalbėtis su kaliniu tiesiog, be 
grotelių.

Kalėjimas. Kadangi vadina
muose tvirtovės kalėjimuose ne
buvo vietos, todėl visiems teko 
sėsti į Kauno kalėjimą, šio ka
lėjimo administracija, iki šiol to
kių kalinių neturėjusi, nekaip 
jautėsi, neą nežinojo tvarkos. 
Tai ir gerai.

Prieš sėsdamas į kalėjimą Gu
davičius pirma atsivežė savo bib
lioteką, baldus, patalą, mikros
kopą, griaučius ir kita, kas buvo 
reikalinga. Po to prisistatė pas 
anstolį ir tas 1910 m. sausio 
mėn. pristatė jį su VI. Stašinsku 
į kalėjimą.

Į kalėjimą atėjo vakare, kad 
tokiu būdu išloštų pusę paros.

Tik apsigyvenus kalėjime, admi
nistracija įsakė išsiplauti grin
dis. Jiedu su Stašinsku griežtai 
užprotestavo. Tada jiems pasky
rė tarną iš kalinių tarpo.

Tarnas buvo neišsivaizduoja
mai geras ir stropus. Skardinė 
krosnis blizgėjo, grindys buvo 
baltos kaip drobė. Aplankė juos 
ir pats gubernatorius. Jis už
draudė be jo žinios griebtis bet 
kokių represijų frrieš juos.

Sekmadieniais jie lankydavo 
kalėjimo bažnyčią, kad galėtų 
pasimatyti su kitais politiniais 
kaliniais. Kai administracija tai 
pastebėjo, uždraudė lankytis į 
bažnyčią. Jie padavė skundą Se
natui, skųsdamiesi, kad vienin
telė kalinio paguoda — vienybė 
su Dievu — esanti atimta. Sena
tas įsakė vėl leisti lankyti baž
nyčią.

Sargybiniai buvo paperkami, 
todėl ir laikraščius reguliariai 
gaudavo kalėjime. Juos labai my
lėjo ir katorgininkai, nes tose 
kamerose, kurios išeidavo į jų 
koridorių, sargybiniai negalėjo 
jų mušti. Šie keldavo skandalą, 
siųsdavo skundus, ypač adv. Sta
šinskas.

Gudavičiui kalėjimas išėjo į 
naudą. Iš naujo jis perstudijąvo 
mediciną, pasilsėjo ir priaugo 8 
kg. svorio. Kalėjimas jo nė maž 
nejaudino. Maistą kasdien pa
tiekdavo Kaune gyvenanti Sta
šinsko žmona.

Kalėjimui atminti Gudavičius 
dar ir dabar tebeturėjo buv. ka
linio knygelę, kurioje įrašyta: 
profesija: medicinos daktaras; 
raštingas.

Kalėjime su kitais kaliniais 
susišnekėdavo, kaip paprastai, 
tuksenimais į sieną. Kasdien iš
leisdavo net visų naujienų san
traukas ir per sargus gaudavo 
laškifs.

Išėjimas iš kalėjimo. Baigęs 
metus kalėjime, Gudavičius su 
VI. Stašinsku išėjo į laisvę. Kiti 
išėjo vėliau. Kauno lietuviškoji 
visuomenė iškilmingai pasitiko 
ir suruošė didelį priėmimą-baljų. 
Čia susipažino su panele Vanda 
Chrząstovskaite; kurią 1912 me
tais vedė.

Nors ji buvo kilusi iš lenkų1 dytą adresą rado tą žydą. Įėjęs 
bajorų giminės, bet arši lietu
vių patriotė,, sukėlusi nemaža 
ginčų savo giminių tarpe. Ji Pet
rapily studijavo filologiją, daly
vavo lietuvių studentų draugi
jose, sulietu vėjo ir dar didesnė 
patriotė pasidarė už patį prof. 
Gudavičių, kurį ji globojo iki 
mirties.

RŪPESČIAI DĖL
VALSTYBINIŲ EGZAMINŲ

į krautuvę pareiškė jam norįs 
neviešai pasikalbėti. Žydas mie-j 
lai sutiko ir susitarė. Rytojaus, 
dieną Gudavičius turįs nueiti pas' 
žandarų pulkininką. Tai buvo 
staigmena, žydas jį nuramino, 
padrąsino ir1 pasakė, kad viskas 
pasibaigsią laimingai.

Kitos dienos rytą Gudavičius 
nuėjo, žandarų pulkininkas jau 
jo laukė. Ant stalo stovėjo pui
kūs užkandžiai ir kava. Beužkan-

Ištikimybės liudijimas. Dabar 
susidarė tinkamas laikas ruoštis 
ir baigti bylą su valstybiniais 
egzaminais. Prieš laikant tokius 
egzaminus, reikėjo gauti ištiki
mybės liudijimą, kurio niekaip 
negalėjo gauti.

Sužinojęs, kad Tartu veikia 
Restovcevo aukštieji privatiniai 
medicinos kursai, įstojo į juos ir 
tuo manė apeiti tą nelaimingąjį 
ištikimybės liudijimą, nes ten 
stojant niekas jo nereikalavo.

Priėmė į X semestrą. Įstojus 
paaiškėjo, kad minėtieji kursai 
dar neturi valstybinių aukštųjų 
mokyklų teisių, vadinasi, juos 
baigus vis tiek reikia valstybi
nius egzaminus laikyti prie ku
rio nors universiteto. Iš jų teko 
pasitraukti ir bandyti laimę pa
čiame Tartu universitete.

Rektorius buvo dešinysis, nuo
saikus žmogus, mielai norėjo jį 
priimti į universitetą, tačiau jis 
pats nebuvo savarankus tuo at-1 
žvilgiu, todėl, kad, ir norėdamas, 
jo priimti negalėjo. Patarė va
žiuoti į Rygą ir bandyti papra
šyti Apygardos švietimo Komi
sijas pirmininką, kad jis leistų 
priimti į Universitetą. Įdavė jam 
į rankas ir rekomendacinį raštą, 
bet iš to nieko neišėjo.

Kyšis — 1000 rublių. Nenu
leisdamas rankų ir atkakliai pa
siryžęs siekti savo tikslo, ieško
jo visokių priemonių, kurios tai 
padėtų įvykdyti.

Pagaliau patyrę, kad Rygoje 
yra vienas žydas, menkos žiedų 
ir'panašių dalkų krautuvėlės sa
vininkas, kuris galįs patarpinin
kauti ten, kur reikia, ištikimy
bės liudijimui gauti.

Atvykęs į Rygą, pagal nuro-

džiaudamas paaiškino visą reika
lą. Tada pulk, iššaukė vieno Ry
gos kvartalo policijos vedėją, ku
ris į knygą įregistravo Čudavi- 
čių, Rygoje gyvenantį jau pusę 
metų. Gudavičius pasiteiravo, 
kaip galįs gauti liudijimą be 
Kauno gub. žinios. Pulkininkas 
jam atsakė: "Mes ir katorginin
kams tokius liudijimus išduoda
me”. ..

Baigus pasikalbėjimą, pulk, 
įsakė rytojaus dieną nuvykti pas 
Livliandijos gubernatorių. Gu
bernatorius išeisiąs su portfeliu. 
Pakalbėjęs čiupsiąsis už kišinės 
ir išeisiąs ,lyg būtų ką pamiršęs. 
Portfelį paliksiąs. Tada būtinai 
reikia įdėti j portfelį 600 rublių. 
Į kambarį grįžęs gub. pasiimsiąs 
portfeli ir vėį išeisiąs. Jei tos 
sumos pakaksią, tai gub. išei
siąs jau be portfelio, bet jei ma
ža, tai vėl portfelį dar kartą pa- 
liksias ir t.t. Taigi reikėsią krau
ti pinigą tol, kol gub. pasirody
siąs be portfelio.

Rytojaus dieną nuvyko pas 
Livliandijos gubernatorių. Taip, 
kaip sakė, gubernatorius išėjo su 
portfeliu. Tuojau griebėsi už ki
šenės, lyg ką būtų pamiršęs, ir 
išėjo. Portfelį paliko. Gudavi
čius įdėjo į portfelį 600 rublių. 
Grįžęs gub. pasiėmė portfelį ir 
išėjo. Grįžo vėl su portfeliu. Jį 
palikęs išėjo. Tada dar kartą įdė
jo 200 rublių. Ir taip įvarė iki 
1000 rublių.

Gubernatorius jau pasirodė be 
portfelio. Vadinasi, byla baigta. 
Liepė ateitį rytoj pas kancelia
rijos viršininką ir atsiimti išti
kimybės liudijimą. Ir tikrai kitą 
rytą atėjęs į kanceliariją liudiji
mą rado paruoštą.

Į Tartu Universitetą. Gavęs 
ištikimybės liudijimą vėl atvyko 
į*Tartu (Dorpato) universitetą. 
Rektorius, priėmęs prašymą, nė 
nepažiūrėjęs į liudijimą, pasira
šė priimti į Medicinos Fakultetą 
ir pasiuntė pas dekaną susitarti 
dėl semestro. Dekanas buvo ru
sas, juodašimtis, buvęs Petrapi
ly Senato Aukštųjų Mokyklų Ko
misijoje, prisiminė Gudavičių 
kažkur matęs. Tai buvę Dūmo
je. Tokiu būdu prisikabinęs, pa
siūlė stoti tik į VIII semestrą. 
Derybos nieko nepadėjo. 1912 m. 
stojo vėl į Medicinos Fakulteto

VIII semestrą, jau būdamas me
dicinos daktaras ir turįs nemažą 
gydytojo praktiką.

Vis dėlto tai nebuvo be nau
dos. Čia jis dirbo vidaus ligų kli
nikoje pas garsų prof. Dehio ir 
dar kartą labai pagilino savo ži
nias vidaus ligų srityje, čia pa
lengva išlaikė visus egzaminus 
ir po 2 metų oficialiai baigė me
dicinos studijas. Tai buvo 1914 
metais,

(B. d.)

JUOKTIS SVEIKA !
Linksmos saulėtos nuotaikos įgysi skaitydamas humoro 

ir savikritikos žurnalą

PELĖDĄ
Išeina kovo, birželio, rugsėjo ir grudžio mėn.
Rašykite šiandien: PELĖDA, 231 Wallace Avė., S., 

Welland, Ont., Canada.
Prenumerata metams $1.00 į visus pasaulio kraštus. 

Atskiras numeris 30 cnt.

GERIAUSI IDAINAVIMAI
BR. BUDRIŪNO KVARTETO

TRYS PLOKŠTELES:
1. Žvakė ir plaštakė; Valsas
2. Vežė mane iš namų; Klumpės
3. O dalelė; Į kovą; Gyvenimo aidu

KIEKVIENA PO $1.50

VINCĖS JONUŠKAITĖS
ĮDAINAVIMŲ ALBUMAS

15 dainų: Kur prapuolė tas kelelis; Vięšpaties pasaulis; Oi 
ant kalno; Mėlyni varpeliai; Plaukia antelė; Pasakykite 
Aš per naktį; Ėsk karvute; Oj kas sodai; Ar atminsi; Anojf 
pusėj marelių; Už augštųjų kalvelių; Spragilų daina; Ma

no gimtinė.
KAINA $8.00

JAV sprausminiai bombonešiai, kurių labai pageidauja visi NATO kraštai.

CHICAGOS VYRŲ CHORO
Į D A I N A V 1 M įį ALBUMAS

10 dainų: Per naktelę šokau; Ant marių; Tušti paliktieji 
namai; Draugai, pakelkime taures; Tėviškės vakarai; Jau 
žirgelis pabalnotas; Naktis graži; Valiok dalgeli; Op, op, 

Nemunėli; Jau pravertus dvario stonios.
KAINA $8.00

ČIURLIONIO ANSAMBLIO
15 dainų: Tėve mūsų; Lopšinė; Linelius roviau; Ar aš ne 
vyšnelė; Eikime mudu abudu; Sėjau rūtą; Tykiai, tykiai 
Nemunėlis teka; Op, op, kas ten, Nemunėli; Palankėj; Pie-
menėlių daina; Anoj pusėj Nemuno; Kalvelis; Skamba, 
skamba kankliai; Augo kieme klevelis; Kas bernelio sumįs- 

lyta. l'

KAINA $10.00 *

SIŲSKITE PINIGUS IR TUOJ GAUSITE PLOKŠTELES 
ĮDAINAVIMŲ ALBUMAS
DIRVA
1272 E. 71 ST. 
CLEVELAND 3. OHIO

I

prašiau nrižiųrėti, kad visi mūsų žygiai tei
sėtumo atžvilgiu būtų tvarkoje. Taip pat 
nuėjau pas Vyriausiojo Tribunolo valstybės 
gynėją I. Kalvaitį. Turėjau jo pilną prielan
kumą, jau ne kartą buvau pas jį ryšium su 
svarbesnėmis bylomis. Savaime aišku, bylo
je, kuri liečia ministrą, negalėjo būti kitaip. 
Jis atidžiai išklausęs, padrąsino: bųtinai kelk 
aikštėn. Dėl jo pažiūrų neabejojau: į jį po
litiniai vėjai neturėjo įtakos, tai senas vilkas 
ir stropus įstatymų saugotojas.

Taip apsišarvavęs, parinkau porą tinka
mų valdininkų ir pavedžiau jiems kol kas 
patyrinėti geležinkelio stotyje ir muitinėje 
apie tokių vagonų šileidimo tvarką, kas juos 
antspauduojat ar tikrina kas jame yra, iš kur 
atvežamos "prekės”. Paskatinau juos įgyti 
atitinkamų pareigūnų palankumą, kad tu
rėtų iš jų pusės maksimum kooperacijos. 
Toks kontaktas galėjo būti naudingas ir ki
tais atvejais, ne tik šioje byloje.

Po kelių dienų jau turėjau geležinkelie
čių ir muitinės tarnautojų, kurie mielai ir 
nuoširdžiai pagelbėjo, žinoma, jiems nebuvo 
aiškinama, kas j tą biznį įveltas. Dar po kiek 
laiko geležinkeliečiai pranešė, kad jau pa
krauti du vagonai prekių ir muitininkai lau
kia Užsienių Reikalų Ministerijos valdininko, 
kuriam dalyvaujant, jie uždės švinines plom

bas ant vagono užraktų, o valdininkas uždės 
smalkinę antspaudą šiai "diplomatinei siun
tai”. Mūsų pareigūnai iš kito vagono stebėjo 
visą precedūrą ir matė, kaip Užs. Reik. Min. 
valdininkas, kuris pasisakė esąs ūkio vedė
jas, davė geležinkeliečiui keletą banknotų. 
Kai ūkio vedėjas nuėjo, geležinkelietis paro
dė banknotus ir pasakė: gavau keturis tūks
tančius markių, man pačiam nuostabu, — už 
ką? Musų valdininkas apžiūrėjo plombas, ant
spaudas ir užsirašė vagonų ženklus ir nume
rius. Tai buvo iš ryto. Gavęs visus duomenis, 
per Kauno stoties karo komendantą kap. 
Danauską išaiškinau, jog abu vagonai eis su 
traukiniu, kuris išeis iš Kauno vakare ir maž
daug 3 vai. naktį pasieks Jonavą, čia ir nu
tariau tuos vagonus atkabinti ir patikrinti. 
Su traukimu išsiunčiau porą kareivių ir val
dininką apsaugai kelyje. Kauna ruožo ko- 
mendaitui kap. Danauskui pasiunčiau reika
lavimą tuos vagonus Jonavoje liepti atkabin
ti ir perduoti mano pasiųstai sargybai. Jis 
telefonavo, kad viskas bus atlikta.

Iš ryto telefonavo Jonavon pasiųstasis 
valdininkas, kad vagonus perėmė. Kiek vė
liau tą patį pranešė ir Kauna stoties komen
dantas. Tuomet per valdininką pasiunčiau 
Užsienių Reikalų Ministerijai laišką, kad su
laikiau vagonus ir prašaus atsiųsti atstovą

į Jonavos stotį kitos dienos rytą dalyvauti 
patikrinime. Pietų metu mano raštinės ve
dėjas padavė telegramą, kuri buvo pasira
šyta paties Užs. Reik, ministerio P-kio ir 
skambėjo maždaug taip: ”Tuč tuojau paliuo- 
suokite vagonus. Neišpildžius to reikalavimo 
būsite atiduotas teismui”.

Mane tas kiek nustebino. Galvojau, ko
dėl Ministras telegrafuoja man, o ne pa- 
skambma savo kolegai Kraštą Apsaugos mi
nistrui, ir dar man grąso teismu, jei nepa
klausysiu jo reikalavimo. Raštinės vedėjas' 
(neatmenu, ar karo vald. Sušinskas, ar A. 
Survila tuo metu buvo), klausia ką atsakyti. 
Pasakiau, kad atsakymas bus, bet ne raštu. 
Pašaukiau vyr. Įeit. Kirlį ir daviau jam įsa
kymą raštu, kad nuvyktų į Jonavą ir 9 vai. 
rytą atidarytų abu vagonus, surašytų apie 
tai aktą, nuodugniai ištirtų ir surašytų vago
nų turinį. Jei Užs. Reik. Min-jos atstovas ne
bus laiku atvykęs, — tikrinti be ja, pasikvie
tus atitinkamus liudininkus, žodžiu jam 
smulkini paaiškinau ir perspėjau, kad į jokius 
grąsynimus nekreiptų dėmesio. Jei įvyktų 
kas nors netikėta, kad skambintų man. Vis
kas aišku ? — paklausiau. — Taip, — atsakė 
vyr. Įeit. Kirlys.

Maniau, kad viskas bus įvykdyta. Pats 
nuėjau pas M. Lipčių ir parodžiau jam tele

gramą. -Jis. perskaitęs telegramą, nusišyp
sojo ir pasakė: — Perspėjau, kad bus audra, 
o čia jau panašu į uraganą! Ar atsakei?

— Ne! Atsakymas bus rytoj 9 vai. per 
Įeit. Kirlį — jį pasiunčiau Jonavon. M. Lip- 
čius vėl juokėsi. Tačiau aš supykau: — Ko
dėl ministras man grąsina, jei jis jaučiasi 
tvarkoj? Tegu skambina mūsų ministrui; ar 
mūsiškis nieko nesakė ? — klausiu.

— Nei žodžio.
— Na tai matai, Dr. P. P-kis tuo parodo, 

kad ne viskas tvarkoj.
Netikėtai prasidėjo linksma komedija. 

Laukiamajame atsirado vienas po kito išrau- 
dę Užs. Reik. Min-jos valdininkai. Kiekvie
nas iš jų manė, kad tik jis vienas ateina, o 
čia netikėtai susitiko su kitais ir suprato, 
kad visi toje pačioje bėdoje. Referentas K. V. 
pradėjo aiškintis, kad jis tik pirmą kartą 
pasiuntė mažą kiekį kokaino, kitas irgi kažką 
panašaus pasakojo. Daugelis, esą, siuntė, nes 
tai darė ir kiti, ir uždirbdavo. Pasakojo įvai
rias smulkmenas apie tas "operacijas” ir 
prašė, "tik jį” palikti nuošaliai ir nepainioti 
'byloje. Tegul, girdi, atsako svarbiausias kal
tininkas.

Mes irgi neturėjom tikslo tuos valdinin
kus kompromituoti. Kas nesusigundytų, jei

pats vyriausias šefas parodo pavyzdį? Tą 
popieti, nei mūsų ministras, nei kas kitas 
nešaukė manęs, nei neparodė jokio susidomė
jimo. Išorinio sekimo vedėjas, mano parėdy
mu, setbėjo Užs. Reik. Min-jos rūmus iš lau
ko ir iš vidaus. Į Ministeriją buvo pasiųsta 
keletas "interesentų” — jie pastebėjo, kad 
koriduriuose šnibždėjosi ir nervinosi valdi
ninkai. Buvo pasiųsta pas ministrą į butą 
moteris, pasiūliusi ministro tarnaitei pigiai 
pirkti sv'esto ir 3Ūrio. Asmeninis ministerio 
sekretorius dr-as O. konferavo su ministru, o 
vėliau apie 9 vai. vak. abu nuėjo į ministeriją 
ir ten plėšė ir degino popierius iki 6 vai. ryto. 
Visa tai man buvo pranešama.

Anksti rytą, kai tik atėjau įstaigon, ma
ne pareikalavo tuojau pas ministrą pirminin
ką dr. K. Grinių: turėjau nuvykti pas jį į 
butą. Jis gyveno pas M. Sleževičių. Nuvykus, 
duris atidarę pats buto šeimininkas ir nurodė 
dr. K. Griniaus kambarį. Pasibeldžiau ir iėjau. 
Ministras Pirmininkas padavė man ranką, 
bet rūsčiai pažiūrėjo ir pasakė: — Tai Tams
ta kompromituoji mano kolegą Užs. Reik. 
Minsitrą? Kaip Tamsta išdrįsai? Aš reika
lauju sustabdyti tą bylą.

(B. d.)



Kelione šv. Povilo keliautais 
keliais

EDV. KARNĖNAS

Protestantiškame pasaulyje 
įvairiomis kalbomis leidžiama 
Biblija visuomet yra aktuali kny
ga. Gaila, kad katalikiškame pa
saulyje Biblija "nėra” populiari. 
Kiek prisimenu iš jaunystės, Lie
tuvoje Biblijos skaitymas kata
likams buvo "draudžiamas”; esą 
paprastiems tikintiesiems Bibli
ja esanti neįkandama, galinti tū
liems protą sumaišyti.

Ne vien Kalėdų proga, bet ir 
dėl Biblijos kraštų politinio ak
tualumo vienas žymiausiųjų 
Amerikos mėnesinių žurnalų 
"The National Geographic Ma
gazine” gruodžio mėnesio laido
je ir savaitinis žurnalas ”Look” 
kalėdiniame numeryje stengiasi 
plačiau ir giliau pažiurti į Bib
lijos kraštus, giliomis studijo
mis, paveikslais ir žemlapiais 
apžvelgdami apaštalo šv. Povilo 
gyvenimą ir kelionę prieš 1900 
metų

Pirmame žurnale studiją apie 
Biblijos kraštus ir šv. Povilo 
kelionę Romos imperijoje išsa
miai patiekia specialiai žurnalo 
pasiųstas bendradarbis David S. 
Boyer. Jis bandė pakeliauti šv. 
Povilo pėdomis apie 12.000 mylių 
kelio, kurį savo laiku atliko anas 
garsus Kristaus mokslo skelbė
jas. Antrame žurnale specialiai 
apie šv. Povilą rašo garsus Nau
jojo Tstamento ir Biblijos žino
vas, virš 50 religinių knygų au
torius, Dr. Edgar J. Goodspeed.

Apaštalas Povilas vadinamas 
didžiausiuoju krikščionybės pir
kliu, didžiausiu keliautoju. Povi
las, gimęs 10 ar 15 metų vėliau 
Kristaus gimimo, graikų mieste 
Taraus, Mažojoj Azijoj, žydų fa
riziejų šeimoje vardu Saulius.

no-Izraelio niekieno žemę nepa
ėmęs savo gyvybę į savo rankas. 
Per aštuonerius metus joks pa
prastas piligrimas negalįs lais
vai pereiti padalintų. Jeruzalę iš 
vienos pusės j kitą.

Kur Povilas keliavęs imperi
joj su jungto j vardu Pax Roma-

na, jis turėjęs peržengti devynių 
valstybių sienas nuo Jeruzalės 
iki Romos. Kartą jo foto kamera 
buvusi laikinai konfiskuota, ir 
jis turėjęs kalbėti visą popietį 
tikinti įtaringą generolą, kad jo 

misija esanti tikrai taiki, tiktai 
sekti ir fotografuoti apaštalo ke
lionę.

Keliaudamas apaštalo Povilo 
pėdomis, Boyer nesitenkina vien 
tik Povilą liečiančiomis vietomis 
ir temomis. Jis kiek pavaizduo
ja ir tuos kraštus, kaip Izraelį, 
Graikiją, Kypro salą ir 
kaip jie atrodo šiahdien.

Ką daryti kai areštuos?
Dauguma žmonių niekad ne

galvojo apie tokius dalykus. Ir 
todėl areštuotas neturi nė ma
žiausio supratimo apie savo tei
ses.

žmones turėtų žinoti šiuos da
lykus: yra trys rūšys nusikalti
mų, pagal kurias žmonės yra 
areštuojami — piktadarystės 
(felonies), nedori pasielgimai 
(misdomeanors) ir prasikaltimai 
(offenses).

Piktadarystės yra pačios rim
čiausios. Jorfis priskiriami nusi
kaltimai, kaip užmušimai, žmog
žudystės, pagrobimai, padegimai 
ir didžiosios vagystės.

Nedori pasielgimai liečia ma-

kitus,

timu ir įsako policininkui atvežti 
nusikaltėlį į teismą.

Jeigu policininkas pagauna 
nusikaltėlį nusikaltimo vietoje 
arba mėginant nusikalsti — jis 
nebūtinai turi turėti įsakymą 
areštuoti. Ir policininkui nerei
kia turėti įsakymo aerštuoti, jei
gu jis įtaria, kad prasikaltai.

Jis gali panaudoi jėgą areš
tuojant. Pav., jeigu nusikaltėlis 
atsisako atidaryti duris ■ polici
ninkui, jis gali įsilaužti per du
ris ar langą.

Sykį jis pagavo nusikaltėlį, jis 
daugiau nebegali vartoti jėgos, 
išskyrus tuo atveju, jeigu pra
sikaltėlis mėgina gintis.

Jeigu nusikaltėlis galvoja, kad 
jis neprasikalto, jam reikia tik 
palaukti. Jeigu teismas suras, 
kad nusikaltėlis yra areštuotas 
neteisingai, jis turi teisę pa
traukti policininką į teismą už 
neteisingą areštavimą.

žesnius nusikaltimus, pav. nedi
deles vagystes.

Prasikaltimai yra mažiausiai 
svarbūs įstatymų sulaužymai, 
čia įeina susisiekimo nusikalti
mai, rūkymas požeminiuose trau
kiniuose, neuždarymas šiukšlių 
dėžių ir visokios kitokios mažes
nės nuodėmės.

Jeigu policininkas pats nema
to asmens darančio prasižengimą 
ar nusikaltimą, jis neturi teisės 
arešutoti pirma negavęs arešta-|
vimo įsakymo. Bet dažniausia tingi daiktai gali būti policijos 
būna įsakymas, duotas pagal ki- paimti. Šiuo atveju turi iš poli- 
to pasiskundimą ir pasirašytas cijos gauti daiktų sąrašą ir pa- 
magistrtao ar teisėjo, šis nuo- kvitavimą. Apsižiūrėk, kad jie 
statas kaltina tam tikru nusikal- tą padarytų.

Ką daryti policijos būstinėje
Jeigu esi areštuotas tai polici

ninkas paims tave į policijos būs
tinę. Ten tau bus pasakyta už ką 
esi kaltinamas, nufotografuotas 
ir paimti pirštų nuospaudai.

Tu būsi tuoj nuvestas magis-i 
tratan. Tat prieš tai turi gerai 
prisiminti šiuos 4 patarimus.

(1) Tavo pinigai ir kiti ver-

— 5Dirva Nr. 1 * 1957 m. sausio mėn. 3 d.

JAV karo aviacija, gerindama sunkiuosius bombonešius, šioje šakoje esanti toli pralenkusi kitus 
kraštus.

(2) Tau nereikia atsakyti į jo
kius klausimus ar pasirašyti bet 
kokius popierius, kad ir verstų 
tai padaryti. Faktinai, geriausia 
padarysi, jeigu nieko nesakysi, 
kol neturėsi advokato.

Jeigu kas nors vers tave pa
sirašyti arba atsakinėti į klau
simus, pranešk apie tai savo ad
vokatui arba Gen. Prokurorui,

(3) Tu turi teisę duoti žinią 
asmeniui, kuriam norėtum. Tai
gi, kai tik policija praneša į tave 
nukreiptus kaltinimus, tuojau 
pranešk savo šeimai ar advoka
tui.

Tu turi teisę prašyti užstato, 
t. y. piniginio užtikrinimo, kad 
tu pasirodysi teisme. Jeigu už
statą gali gauti, būsi pajiuosuo-

i tas iki teismo dienos.
Už mažesnius nusikaltimus 

(pav. trafiko prasižengimą ir 
kt.) policija gali nustatyti už- 
šatą. Svarbesniuosiuose atvejuo
se teisėjas nustato užstato didį 
ir tu turi teisę pasirodyti prieš 
jį tučtuojau, sužinoti koks yra 
užstato didis.

Didelių nusikaltimų atveju 
(kaip žmogžudyste ar pagrobi
mu), dažniausia neleidžiama duo
ti užstatą.

BENDRUOMENES 
ŽINIOS

Mokyklos prašomos atsiųsti 
adresus

Lietuvių Bendruomenės 
metraštis

, Tik Rotuos fpipęrųos j 
davė jam Povilo^Vardą.'

Jis buvęs griežtai auklėtas ir 
mokslintas būti rabinu. Tuo tiks
lu jis buvęs pasiųstas į Jeruzalę. 
Kaip rabinų seminarijos studen
tas jis kovojęs prieš kylančią 
Nazarėnų sektą, prieš Kristaus 
pasekėjus. Jis vadovavęs užmuš
ti akmenimis Steponą, pirmąjį 
krikščionių kankinį. Jam Kris
taus pasekėjų sekta tada atro
džiusi tik kaip viena iš judaiz
mo sektų, sekta, kuri neigusi Mo
zės autoritetą. Dėl to Jeruzalės 
vyriausias rabinas pasiuntė Po
vilą su raštiškais įgaliojimais į 
Damaską, Syrijon, surasti ir grą
žinti atgal kiekvieną toki pakly
dėlį. Tai galėję trukti savaimė 
laiko.

Kelionėje Povilas suabejojęs 
savo žygio teisingumu. Vis dau
giau galvojęs apie Kristų. Kas 
jis toks? Ir vis aiškiau jam vai
denosi Jėzaus paveikslas. Arti 
Damsko, pagaliau jis išgirdęs iš
gąstingą balsą: "Sauliau! Sau
liau! Kodėl tu persekioji mane?” 
Jis net nuo arklio nukritęs ...

Dar ir šiandien toji Povilo at
sivertimo vieta 
te pažymėta 
Straight”.

Savo 12.000
Romos imperijoje. Povilas kelia
vo įvairiomis anų laikų susisie
kimo priemonėmis, štai jis sėdįs 
Erodo rūmų kalėjime, apmėto 
mas akmenimis Lystroje (šian
dien Turkija); Ephestfs mieste 
(vak. Turkijoj) rašąs laišką ko- 
rintiečiams; Philippi kalėjime 
(Makedonijoj) žemes drebėjimo 
metu; laivo avarijoj prie Maltos 
salos (Viduržemių jūroj) su sa
vo asmens romėnų sargyba. Pa
galiau pralošęs savo bylą Romo
je. Jis Nerono buvęs nuteistas 
kaip agitatorius miriop.

The National Geographic Ma
gazine bendradarbis David S. 
Boyer pasakoja, kaip jam sekėsi 
kelionė šv. Povilo pėdomis.

Prieš 1900 metų Povilui nerei
kėję nei paso nei vizos. Dabar 
Boyer’iui teko nugalėti daug 
kliūčių, ypač pereinant daugelio 
valstybių sienas. Esą, negalima 
buvo tiksliai keliauti apaštalo 
keliu. Išskyrus po paliaubų vė
liava, niekas neinąs per Jorda-

Damasko mies- 
”street called

mylių kelionėje

Vokiškų radijo aparatų su visais patobulinimais. Lengvai ima 
Europą. Turi visas bangas. Yra ir su patefonais.
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Pirk šious aparatus — niekad nesigailėsi!

radijo aparatų. Drauge 
patefonas ir baras. Vi- 
sos.bangos. Nepapras

tai gražūs.

NAUJI MODELIAI o;.
I M P E R I A L

Atstovas S. GRABLIAUSKAS
5 Thomas Park, S. Boston, Mass.

Tel.: AN 8-5467
Clevelande atstovas

A. JOHANSONAS —
609 E. 120 St., PO 1-1398

Reikalingi atstovai visuose didiesniuose miestuose. Rašyti S. Grabliauskui.

Mes duodam ir keičiant Eagle Stamps

Turkiški Conarankšluašč
Reg. 69 c. vertės

22x44 inč. dydžio

Atsirandant įvairių reikalų, 
visos šeštadieninės ir kitokios 
lituanistinės mokyklos ir norma
liosios mokyklos, kuriose dėsto
mi lituanistiniai dalykai, yra pra
šomos kaip galint greičiau at
siųsti JAV Lietuvių Bendruome
nės Centro Valdybai dabartinius 
savo adresus: vedėjo (vedėjos) 
vardas ir pavardė, mokyklos pa
vadinimas, vietovė.

Savo adresus taip pat prašo
mos pranešti LB apygardų bei 
apylinkių švietimo tarybos, ko
misijos ir kt. organai. Praneši
mui galima panaudoti ir pašto 
atviruką. Siųsti: Mr. Ig. Malė- 
nas, 1333 E. 84 St., Cleveland 3, 
Ohio.

JAV LB steigimo aktas, Lai
kinojo Organizacinio Komiteto 
priimtas, oficialiai buvo paskelb
tas ir iškilmingai pasirašytas 
Bendruomenės šventėje 1951 m. 
lapkričio 18 d. New Yorke. Pen- 
kerių metų sukaktį paminėti 
Centro Valdyba nutarė specialiai 
išleidžiamu metraščiu.

Jo turinį sudarys straipsniai 
lietuvybės, kultūros ir kt. klau
simais, JAV LB veiklos apžval
ga, JAV lietuvių gyvenimo ap
žvalga apskritai. Metraštis bus 
iliustruotas. Jį norima leisti pi
gia kaina ir kaip galima plačiau 
paskleisti. Leidėju bus JAV LB 
Tarybos narys J. Kapočius, Lie
tuvių Enciklopedijos . leidėjas, 
redaguoti sutiko žurnalistas J. 
Cicėnas, knygos "Vilnius tarp 
audrų” autorius, leidinio "Oma
hos lietuviai” redaktorius.

SKAUTAI
PERTVARKYMAI 
"MŪSŲ VYTYJE”

(sks) ”Mūsų Vytį” redagavęs 
Br. Kviklys iš pareigų pasitrau
kė. Įvykų ir kitų pasikeitimų- 
Taigi nuo 1957 m. sausio 1 d. 
”MV” redakciją sudaro: red. f ii. 
Eugenijus Vilkas, 12601 So. Stė- 
wart Avė., Chicago, Illinois. Re
daktoriaus padėjėjai: t. n. Gab-

rielė Gedgaudaitė, 2130 West 
Cermak Rd„ Chicago, III. ir fil. 
Vytautas Černius, 6732 South 
Maplewood Avė., Chicago ,111. 
Skyrius redaguoja: vadovų la
vinimo — v. s. Lidija Čepienė, 
Box 62, Bpston 26, Mass. ir v. s. 
Bronius Kliorė, 1407 South 48th 
Ct., Cįcero, III,; akademinį — t. 
n. D. Vaičiūnienė, 602 East 
White, Champaign, III. ir fil. A. 
V. Dundzila, 747 N. Lafayette 
Park Place, Los Angeles 26, Cal.; 
"Skautai Svetur” sk. — senj. Ri
mas Vėžys, 6626 South Green 
Street, Chicago, III. Techniškasis 
redaktorius fil. A. A. Avižienis 
ir jo pavaduotojas fil. Gintautas 
■Vėžys, ASS įgaliotiniu ”MV” re
dakcijoje yra senj. Vytautas Mi- 
kūnas.

Lietuvių Bendruomenės 
biuletenis

Sausio 1 d. išleistas JAV LB 
Centro Valdybos biuletenis Nr. 
5. Turinyje: 1956 metus paly
dint, bendraraštis Nr. 16 apy
gardų ir apylinkių apyskaitinių 
pranešimų reikalu, PLB seimo 
organizavimo reikalai, Vokieti
jos LB Krašto Valdyba apie Va
sario 16 gimnaziją, kronika ir kt.

EMENT SKTN. STASIŠKIAI IŠVYKO 
Iš AUSTRALIJOS

”MV” administratorius vyr. 
skltn. Vytautas . Namikas, 6041 
South Fairfįeld Avė., Chicago, 
llinois.

(sks) šiomis dienomis gautas 
sktn. Vytenio Stasiškio sveiki
nimų atvirukas iš Šuva uosto, 
Fiji s'alose. Stasiškių šeima yra 
pakely iš Australijos į Chicagą, 
kur žadą atvykti sausio 3 d. į 
6346 SS. Washtenaw Avė., Chi
cago 29, 111. Vytenis visiems 
siunčia sveikinimus Kalėdoms ir 
-Naujiesiems Metams.

Rusija atpirkimo o iu parinko 
M. Z. Su’urovą, kaip penkmečio 
plano neivykdytoją. Jo vieton 
paskyrė M. Pcrvukiną. Ir šiam 
ateis tokia eilė, nes ne asmenys 
kalti, bet visa komunistinės ver

gijos sistema.

ašį u
71 Si.

Dabar 
pats laikas 
užsisakyti 

DIRVĄ!

ils i Ils 
n t * uro'

I Ižsaky liuli r a ■> ir
DIRVA — 1272 East

Cleveland 3. Oh'o
Telef HE 1-6314

almėti

The May Cp.’s Basement Linen amj Pomestic Department

42x36 inč. Paduškų apv.
45x36 inč. Paduškų apv.

54c 81x108” ar pilni
59c 90xlC8” dydžio ... Igno Končiaus albumas

kalba į savo tautiečius ne žod'iais. bet d: o'iniais. 

Gaunama pas knygų platintojus ir pas leidėją:
L. J. Končius. 76 Westgiow St.. Boston 22. Mass.

223 puslapiai. Daugiau 100 nuotraukų. Kieti viršai.
Kaina $5.00

Rankų dydžio 
Plovimui ....

3 UŽ $1
5 už $1

Reg. 49 c.... 15x24”
Reg. 29 c.... 12x12”
Populiarūs, dryžuoti, sugeriantys turtiški rankšluosčiai, 
auksinėse, mėlynose, žaliose ir rožinėse spalvose. Labai 
minkšti! DIRVA

, Žemiausiose kainose negu bet kada!

Cannon Paklodes
Reguliariai 2.49
72x108” ar
Dvigubi

Garsios gamybos, sniego baltumo paklodės ir paduškų apvilkimai. 
Minkštas pabaigimas duos jums metus nešiojimo.

I

ai lieka p , inus> spaudos dar 
galit pigia kaina :ib sp ris 
fesines korteles p. air-; s hl 
karams liktus, vest u vi s 
mus. plakatus ir kt.

Medžio Drožiniai Gimtajam 
Kraštui Atsiminti**
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SENIAU IR DABAR

Jis kariavo, kad pavergtieji 
atgautų laisvę

K. S. KARPIUS

Gruodžio 28 d. suėjo 100 metų 
nuo Prezidento Wilsono gimimo. 
Jis mirė 1924 m. vasario 3 d. Ir 
dabar nuo prezidento IVilsono 
prezidentavimo (1913-1921) jau 
praėjo 35 metai.

Didį entuziazmą jis sukėlė 
pirmojo pasaulinio karo metu, 
kada 1917 metais Amerikai įsto
jus j karą, paskelbė mažų, pa
vergtų tautų laisvės apsispren
dimą. Jau ir taip subruzdusios 
didžiųjų imperijų pavergtos tau
tos ieškoti kelių savo nepriklau
somybėms atstatyti, Amerikos 
prezidento paakstintos ir padrą
sintos. smarkiau šoko darban. Ir 
nebuvo apviltos. Amerikos ka
riuomenė kariavo tol, kol didžio
sios imperijos buvo sutriuškin- 
tn<? ir viena po kitos pavergtos 
tarto pradėjo įkurti savo lais
vas, nepriklausomas valstybes. 
Jų tarpe ir Lietuva.

Woodrow IVilson, baigęs aukš
tuosius mokslus, eile metų pro
fesoriavo, vėliausia Princeton 
universitet N. J. Jo palinkimas 
i politiką 1911-13 metu laikotar
pyje H atvedė j New Jcrsey gu
bernatorius.

Išpopuliarėjęs kaip guberna
torius vaves partijos nasitikėji- 
ma, 1912 mtu rudeni jis buvo 
nominuotas demokratų partijos 
kandidatu ir išrinktas. 1913 m. 
kovo 4 d. perėmė prezidento, pa
reigas. 

NEPATEK A vn NET VIENAM 
IMPERATORIUI

Nors Amerikai j karą įsto
jant 1917 m. balandžio 6 d., tuoj 
po nertmimo prezidento pareigu 
antrajam terminui TVilsonas ži
nojo. kad Anglija ir Rusija yra 
Amerikos sąjungininkės, tačiau 
jis mažų, pavergtų tautų laisvės 
apsisprendimo principą paskel
bė nedarydamas išimties. Ir kaip 
žinome, laisve tada atgavo ir Ru
sijos. ir Vokietiios. ir Austro- 
Vengrijos pavergtos tautos.

Wilsono patiektais Tautų Są
jungos projektas Amerikoje pri
tarimo nemdo. Tas stipriai pa
kirto io dvasią .tačiau ne nuo 
Tautu Sąjungos priklausė buvu
siu pavergtu tautų egzistencija. 
Ir Lietuva ir visa eilė kitu mažų 
ir didesniu valstybių galėjo sėk
mingai tvarkytis.

Tas tesėsi trijų atskirų res
publikonų prezidentavimo laiko
tarpiu nuo 1920 iki 1932 metų. 
Jie, matydami komunistinės Ru
sijos pasalingumą prieš laisvą 
pasauli, atsisakė Sovietų Sąjun
ga pripažinti.

Tik vėl atėjus demokratų val
dymo laikotarpiui, kai Roosevel- 
tas. tapęs prezidentu 1933 me
tais .sutiko Sovietu Bailinga pri
pažinti ir užmezgė diplomatinius 
ryšius su Kremlium Amerikoje 
sustiprino komunistine veiklą. 
Komunistams veržiantis pasau
lis nrndėio pabirti nauja pavojų.

Nors demokrate? ir pradėjo 
i-eV wUsoro kaip nawz-
d! giirbfngK’me darbams žmoni
jai bet iin t’ms Principus Pradė
jo mind’iotj. Rocseveltas, is da
lies ir Timpanas, vos neparuošė 
komunistams dirvos Ameriką iš
draskyti. Jiedu Teherano. Jaltos 
ir Potsdamo slaptomis sutarti
mis Rusijai davė viską, ko tik 
STaHnąs geidė. Antram pasauli
nėm kare Rusiją dar labiau su
stiprino.

EISENHOM’ERTc; VYKDO JŲ 
PAŽADUS

Keistas reiškinys, kad po jų 
atėjus prezidentauti respubliko
nui, Eisenhowcris tų savo dviejų 
pirmtakūnų politiką ir slaptus 
pažadus taip pat pildo. Su Rusija 
vis siekė tik draugiškumo ir .tai
kos”, akivaizdoje Sovietų tęsia-

mo grobimo dar likusio lasvo pa
saulio.

Eisenhowerio skelbimas, kad 
jokiu būdu nesiims ginklo prieš 
Rusiją, jeigu ji tik Amerikos ne
lies, Rusijai u3tiknino laisvas 
rankas. Nenustoja vilties ir da
bar, kad tęsdamas tokią politiką, 
susirašinėjimą su Bulganinu ir 
Žukovu, laimės taiką, tuo tarpu 
gi komunistai grobia arabų pa
saulį ir antrą kartą Vengrijoje 
nužudė laisvę.

SENATORIUS KNO1VLAND 
RŪSČIAI PRABILO

Senatorius Knowland, respub
likonų senato vadas, ryšys tarp 
Eisonhowerio ir senato, neiš
kentė rūsčiai neprabilęs prieš 
tokią dabartinę Amerikos politi
ką. Jis. kalbėdamas lapkričio 26 
d. Amerikos miestų valdytojų 
suvažiavime St. Louis mieste, ne
siėmė liaupsinti Amerikos, kaip 
visokio gerbūvio pilnos šalies, 
bet norėdamas platesniems Ame
rikos sluoksniams atverti akis, 

' kur eina pasaulis, priminė pašli
jusią padėti ir Vidurio Rytuose, 
ir Vengrų tautos tragediją, ir 
įvardino nėr ketvirtadali laisvai 
'mažiai gyvavusias laisvas, ne
komunistines valstybes, nuo Lie
tuvos iki Kinijos .kurias komu
nistai pavergė. Jis Ameriką 
ispėio nesudėti pasitikėjimo į J. 
Taut apsaugą.

Senatorius Knowland siūlė J. 
T. organiacijai išmesti iš savo 
tarpo Rusiją ir Vengriją, kol ne
bus ištraukta iš Vengrijos so
vietu kariuomenė. Visas laisvas 
valstybes ragino imtis ekonomi
niu sankcijų, boikotuoti Rusija 
ir tuos satelitus, kurie padės Ru
sijai naikinti Vengriją. Toliau, 
ragino laisvas valstybes nutrauk
ti Sovietu ir Vengrijos komunis
tinės valstybės pripažinimą, kol 
.TT ultimai :nas bus ignoruoja
mas. Raginti žmoniją — biznio 
sąjungas ir darbininkų unijas vi
same pasaulyje — atsisakyti 
krauti ir iškrauti sovietu eks
portą ir importą iš laivu, kol Ru
sija nesiskaitvs su JT patvarky
mu pasitraukti iš Vengrijos.

Kadangi Amerika yra JT ram
stis. Knowland tuo būdu ragino 
Ameriką imtis tokio žygio.

Bet ar Eisenhowerio adminis
tracija tai darys? Prezidentas 
ir Dulles vėl kartoja jųdviejų 
programą — leisti sovietu pa
vergtoms tautoms atsistatyti ne
priklausomomis kažkokiu pasa
kišku ..evoliucijos procesu”. Ir 
tas aiškiai pasako toms tautoms, 
kąd Amerika jokios pagalbos ne
duos. ir tegul jos nė nemėgina 
revoliuciios keliu sau laisvės 
siekti. Smerkimas Rusijos ir 
Vengrijos -komunistinės vyriau- 
svbės tuščiais žodžiais, be žygių, 
vra bereikšmis.

Kada pasireiškė Vokietiios ir 
I,npi įjos sukilimai, kadi pąčjo- 
ie Riisiioie eina bruzdėjimas, 
tinko vieno žurnalo jau narnai 
nereikšta nuomonė- ..Ka Ameri
ka derva — ar pastūmės dabar
tine Kremliaus klika griūti, ar 
eis ja palaikydama?” Atsaky
mas to paties žurnalo buvo ypa
tingas: ..Tikriausios galimybės 
vya, kad Amerika stengsis pa
laikyti.”

Ar Vjoreikia geresnio paskati
nimo Kremliui visu žiaurumu 
smogti laisvės siekiančiai Veng
rijai .smogti visiems kitiems ir 
stiprinti savo pozicijas kitose pa
vergtose šalyse. K. S. Karpius

DIRVA

LAUKIA

JŪSŲ TALKOS!

Clevelando lietuvių veikėju Misčikų šeima. Iš kairės :duktė Rū 
ta, Justinas Misčikas, Marija Mišeikienė ir duktė Aldona.

40 METŲ CLEVELANDE
Prieš kelias savaites Justinas 

Misčikas į Dirvą užsuko kiek ne
įprastu laiku, todėl ir pasiteira
vau:

— Atostogaujate?
— Ne, atsakė. Dabar jau galiu 

bet kuriuo laiku pas jus atva
žiuoti.

— Kaip tai ? — vėl paklausiau.
— Išėjau į pensiją. Mano me

tai jau tokie, kad galiu pradėti 
naudotis poilsiu. Vien White Mo- 
tor Co. išdirbau 40 metų ...

Susimąsčiau. Kai Justinas 
Misčikas pradėjo dirbti šioj įmo
nėj, aš dar neturėjau teisės nė 
žąsis ganyti. O dabar, kai susi
tinkam kokiam lietuviškam pa
rengime, jaučiamės beveik lygūs, 
nors jo pečius ir turėtų spausti 
kiek didesnė metų ir patirties 
našta.

Bet ne apie tai norėtųsi čia 
keliais žodžiais pakalbėti apie

Skaitydami KARĮ būsite ge
rai informuoti apie pasaulinius 
karinius įvykius, rasite straips
nių iš karinės ir Lietuvos istori
jos retais paveikslais iliustruotų 
ir Lietuvos karių atsiminimus iš 
įvairių laikų.

Metinė prenumerata $5.00; ra
šykite: KARYS, 916 Willoughby 
Ave., Brooklyn 21, N. Y. mybę.

EOUAL JOB OPPORTUNITY for Everyori^
Our Way of Life Means

Justiną Misčiką, jo mielą gyve
nimo palydovę Mariją Mišeikie
nę ir jo šeimą. Norisi juos prisi
minti, kaip tuos lietuviško gyve
nimo stulpus, be kurių šio kraš
to lietuvybė jau senokai būtų 
mirusi.

Kai šių eilučių rašytojas atsi
rado Clevelande, o tai buvo prieš 
septynerius rųetus, tuometiniams 
lietuvių parengimams lietuvių 
salė buvo labai permaža. Turin
tieji lakesnę ir nelabai realią 
fantaziją, ne nuo to galo pradėjo 
naują salę statyti.

Senesnieji pajuokdami dažnai 
atsakydavo, kad greit užteks ir 
esamos. Ir dabar esamoji jau be
veik pajėgia sutalpinti.

įįPer tą trumpą laiką nepapras
tai sumažėjo naujųjų ateivių 
skaičius rengiamuose parengi
muose. Gi vyresnieji veidai vis 
tie patys. Vis matai Misčikus, 
matai Samus, matai Praškevi
čius, matai Baranauską, matai 
Saukevičių. Ak, ir iš jų kartos 
daug nubyrėjo. Bet kurie išliko 
lietuvybės ramščiatš, tie ir liks.

Kai Justinas Mimikas gyvena 
Clevelande taip pat suėjo 40 me
tų sukaktis. Ir čia, su maža per
trauka, kada atliko karinę tar
nybą. visą laiką išgyveno. Ir vi
są laiką aktyviai dirbo ir dirba 
lietuviu organizacijose. Ypač ak
tyvus buvo SLA, Dr. Vinco Ku
dirkos Draugijoje, Lietuvių Dar
želių Draugijoje, Lietuvai Va
duoti Sąjungoje, dabar Tautinė
je Sąjungoje.

Mums ypatingai miela, kad 
Misčikų šeima visą laiką yra la
bai mieli Dirvos ne tik rėmėjai, 
bet ir bičiuliai. Jie visad būna 
pirmieji, jei tik Dirvai prireikia 
kokios talkos. Todėl Dirvai dar 
maloniau, kad Misčikai ilgoje 
savo veikloje ne tik nepavargo, 
bet labai daugeliui naujųjų atei
vių rodo geriausią pavyzdį kaip 
reikia vykdyti lietuvybei ištiki-

Dr. Vydūno premijos vajui įpusėjus
Pavasarėjant Mažosios Lietu

vos Bičiulių Draugijos Centro 
Valdyba Kanadoje ėmėsi inicia
tyvos suorganizuoti Mažosios 
Lietuvos Literatūrinę Premiją. 
Ėmėsi ji to darbo nei cento ka
soje neturėdama, bet pilna vil
ties ir pasiryžimo darbą sėkmin
gai baigti. Centro Valdyba tvir
tai tikėjo, jog mūsų Mažosios 
Lietuvos bičiuliai kartu su pla
čiąja visuomene karštai pritars 
ir duosniai aukos Mažosios Lie
tuvos literatūros praturtinimui. 
Reikia pasakyti, kad nei Mažo
sios Lietuvos bičiuliai nei pla
čioji išeivijos masė mūsų neap
vylė.

Štai garbingųjų mūsų aukoto
jų sąrašas:

1-18 Perkelta ...........$150.00
19. Montrealio Apylinkės 

Liet. Seimelio
Prezidiumas ......... ..$25.00

20. J. Dilys, St.
Catharines, Ont......$ 3.00

21. Kun. J. Raštutis,
Amsterdam, N. Y. $10.00

22. A. Gustaitis,
Los Angeles, Calif. $ 2.00

23. F. šlenteris,
Wehenn, Vokietija $ 5.00

24. V. Jonynas,
Montreal, Oue........ $ 5.00

25. A. Paškevičius,
Ottavra, Ont...........$ 2.00

26. Kun. St. Aleksiejus, 
Dening, N. Mexico $ 3.00

27. J. Vilgalys,
Middle Village, N. Y. $10

28. J. Bertulis,
Los Angeles. Calif. $ 2.00

29. Ienas Končius,
So. Boston, Mass. $ 2.00

30. P. Narvydas,
Brooklyn. N. Y......$ 2.00

31. Dr. J. šegamogas,
Montreal. Oue......... $ 5.00

32. Kun. A. Deksnys,
East Louis. III...... $ 5.00

33. J. J. B.. Mich......... $20.00
34. MLBD Waterbury

skyrius. Conn. ........$50.00
35. Kun. M. Valadka,

Scranton, Pa......... $ 5.00
36. J. Mikšys,

Hamilton. Ont........$ 5.00
37. L. Janulevičius,

Bi-ooklyn. N. Y. _ $ 5.00
38. PLTAS, Clevelando

skyrius. Ohio .........$25.00
39. Vincas Rastenis,

Brooklvn.’ N. Y......$10.00
40. H. Andruška,

Brooklvn. N. Y......$ 5.00
41. Emiliia Railienė,

Baltimore. Md.........$ 1.00
42. Jonas Šernas,

Hamilton. Ont........ $ 2.00
43. MLBD Clevelando

skyrius. Ohio ........ $25.00
44. Kun. A. Trakis,

Chicago. III.............$ 5.00
45. J. Karvelis,

Chicago. III.............$10.00
46. E. Lengnikas,

Hamilton, Ont.........$ 2.00
47. V. T. J.,

Montreal. Oue........ $ 5.00
48. Kun. P. Dao-ys.

Brooklvn. N. Y......$ 2.00
49. MLBD Montrealio

skvrius. Que......... $150.00
50. J. Venštas.

Chicago. TU.............$10.00
51. J. Jurgaitis,

Hamilton. Ont........ $ 1.00
52. V. Tamošiūnas. 

Deartorn 2. Mich. $ 5.00
53. Castle Cocistrnction

Co.. Montreal. One $170.00
54. Juozas ?arar>niokas.

St. Catharines. Ont. S3U.00
Viso ....”.$774.00

Visiems aukotojams nuošir
džiai dėlroiame.

Gerokai Ikona i Premijos Va
laus antrais nns». nortme nors 
trumnai <>n*velgti iki šiol atsiek
tus rezultatus.

Tš viso surinkta $774.00. Di
džiausia dalis suku gauta iš Ka
nados <’«'103.0nl. Bet JAV irgi 
nonašvkštėio. s”k a 11 r> d a m o s 
$271.00. Auo+raliia ir Vokietija 
atsiuntė no $5.00.

Montrpalis nivmauia su $419. 
Glpvelandns f$7.5.00). IVntn-rbn- 
rv ($S0.001 ir St. Catharines 
t$$Spoi -namiuptini savo įnašais. 
RrooMvnas. Čikaga ir TTamilto- 
nas tain nat stengėsi. Tik veik
liausios mūsų kolonijos — To
ronto — beveik nepastebėsime 

aukotojų sąrašuose. Iš viso gau
ta iš 27 vietovių.

Kaip tikėtasi organizacijos 
sutelkė daugiausia, būtent $470. 
Montrealio Castle Construction 
Co. (Pilies Bendrovė) tuo tarpu 
prašoko visas kitas draugijas su 
šimtu septyniasdešimt dolerių.

Ne per daugiausia nuo orga
nizacijų atsiliko pavieniai asme
nys bendru $304.00 įnašu. Pa
vienių asmenų tarpe pirmauja 
dvasiškija su $40.00 iš 8 kunigų, 
o po jų seka 4 daktarai su $30. 
Bronius Abromonis iš Montrealio 
ir Juozas šarapnickas iš St. Ca
tharines veda aukotojų eiles 
stambiausia suma, po $30.00.

Daugiausia aukota po 5 dole
rius, būtent 17 asmenų, bet vi
durkis kiek aukštesnis: maždaug 
šeši doleriai iš pavienių asmenų 
ir keturiolika iš visų kartu.

Graži pradžia, puikūs rezulta
tai. Visiems mūsų gili pagarba!

TUOJ ISIGYKIT 
ŠIAS KNYGAS!

Anglų kalbos skaitymas
V. Minkūnaa_____________2.00

Anoj pusėj ežero
P. Andriušis_____________1.50

Aukso kirvis
Juozas švaistas _________ 2.50

Audra žemaičiuose
VI. Andriukaitis  -------- 2.20

Atlaidų pavėsy
P. Abelkis-------- -------------- 4.00

Aukso ruduo
M. Vaitkus _____________1.25

Baltasis Vilkas
K. Binkis ...................... 1.00

Balutis
J. J. Bačiūno leidinys_____ 1.50

Buriavimas ir jūrininkystė
B. Stundžia______ ...____ 2.00

Cezaris
Mirko Jelusič ___________2.00

Didžioji kryžkelė
B. Brazdžionis __ ______ 2.00

Duktė
Alė Rūta .................. 2.40

Daiktai ir nuorūkos
Leonardas Žitkevičius_____ 1.00

Don Kamiliaus mažasis 
pasaulis

Guareschi ______________ 8.50
Doleris iš Pittsburgho

Stepas Zobarskas _______ 0.80
Eldorado

J. Švaistas_______________1.80
Gyvačių lizdas

Francois Mauriae _______ 2.60
Gimdytoja

Francois Mauriae _______ 1.75
Gintariniai vartai

N. Mazalaitė_____________2.00
Gyvulių ūkis

George Orwell___________ 1.00
Giesmė apie Gediminą

B. Sruoga ir V. Petravičius 2.00
Jaunai inteligentei

V. Andriukaitytė_________ 1.25
Kryžkelės

A. Vienuolis _____________8.50
Kaimynai

J. Paukštelis ___________2.50
Kaip jie mus sušaudė

J. Petraitis _____________1.80
Kuprelis

Ignas šeinius ___________2.00
Keliai ir kryžkelės

Putinas ________________ 2.50
Kon - Tihi,

Thor Heyerdahl ______ ... 3.75
Kaimiečiai

V. S. Riymont I-II-III-TV
I ir IT dalis_________ po 3.00
m ir TV dalis _______ po 3.50

Loreta
Stasius Rūdavas_________ 1.80

Kregždutė I
A. Rimkfinas _______ -__ 1.50

Kregždutė II
. ................................................. 2.75

Kregždutė III
...................................................3.00

Kolchozai Lietuvoje
Z. Bačelis ______________ 0.50

Kiškučio vaidinės
Stasys Džiugas _________ 1.50

Lietuvos pinigai
Juozas K. Karys _______ 5.00

Laiškai žmonėms
G. Panini _______________2.00

Lietuviu Liaudies Menas
P. Galaunė _____________8.50

Moters širdis
Guy de Maupassant _____ 2.60

Milžino paunksmė
Balys Sruoga ___________2.50
Visos knygos siunčiamos paštu. Užsakant pinigus siųskit*:

DIRVA, 1272 East 71 StM CIeveland 3, Ohia

Aukos ir toliau laukiamos: V. 
Pėteraitis, 5155 Bourbonniere 
Avenue, Apt. 6, Montreal, Que., 
Canada.

MLBD Centro Valdyba 
Kanadoje

"Lietuvos nepriklausomybės 
kovoje dalyvaujame per

Lietuvos 
Nepriklausomybės Fondą”, 

jos darbą lėšomis remiame per

Lietuvos
Nepriklausomybės Talką, 

Iš LAS, LLKS, LRS ir LTS 
bendros deklaracijos.

LNF adresas:
LNF, c/o Mr. K. Siliūnas, 
135 — 34 Franklin Avė., 
F 1 u s h i n g, N. Y.

Naktys Karališkiuose
L. Dovydėnas ___________2.00

Orą pro nobis
J. Gliaudą______________ 4.00

Pavasarių Audroj
I. Simonaitytė ___________2.50

Po Tėvynės dangum
žodžiai vytės Nemunėlio.
Paveikslai V. Augustino —2.00

Pragaro pošvaistės
V. Alantas_______________3.60

Pirmas rūpestis
Jurgis Jankus ___________2.00

Pietų vėjelis
Vytė Nemunėlis _________ 1.00

Paklydę paukščiai 1
Jurgis Jankus ___________2.20

Paklydę paukščiai II
Jurgis Jankus ___________ 2.60

Pietų kryžiaus padangėje
Sudarė Gaučys _________ 4.50

Petras širvokas
Juozas švaistas  ________ 2.7*

Po raganos kirviu
Jurgis Jankus __________ 1.50

Pabučiavimas
J Grušas _______________1-50

Rytų pasakos
■ V. Krėvė _______________3.00

Raudoni batukai
Jurgis Savickis ________- 1.5t

Sudie, pone čipse
James Hiiton ___________0.71

Strėlė danguje
Henrikas Radauskas _____ 2.00

Senas kareivis Matutis
J. Jankus ______________ 3.00

Saulės Takas
Nelė Mazalaitė________... 8.50

Šilkai ir vilkai
Runcė Dandierims______ _ 1.00

Senųjų lietuviškų 
knygų istorija 

V. Biržiška, kiet. virš. ___ 3.00
papr. virš.___________2.00

Saulutė debesėliuos
L. Žitkevičius ___________1.50

šventieji akmenys
Faustas Kirša___________2.00

Šventoji Lietuva
Jurgis Savickis _________ 3.00

Teresė Neumanaitė
J. Burkus ______________ 3.00

Tipelis
Pulgis Andriušis (įrišta) — 8.00

Trumpa diena
Alė Rūta _______________4.00

Tomas Nipernadis
August Gailit ________ __ 2.50

Tarp pelių'ir vyrų
John Steinback _________ 1.21

Užgesęs sniegas
Aloyzas Baronas______ __ 2.50

Ugnies pardavėjas
Bšlys Rukša  ........................ 1.00

Uždraustas stebuklas
Stasius Būdavas _________2.60

Vaižganto monografija
A. Merkelis ____________ 6.00

Vilnius Lietuvos gyvemime 
Dr. A. Šapoka______ ____ 1.50

Velykų pasakos
N. Butkienė__ —________ 1.00

Vyturėliai Laukuose
Vikt Šimaitis _________ 0.78

Trylika nelaimių
R. Spalis _______________1.21

Vaikų knygelė
M. Valančius ___________ 1.80

Varpai skamba
Stasius Būdavas _________ 2.50

žemaičių krikštas
P. Abelkis —............................2.50

Žemaitis nepražus
Balys Sruoga ___________3.00
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Švenčių užbaigimo eglutė
Skaučių ir skautų tėvų komite

tas 1957 metų sausio 6 d. 3 vai. 
p. p. Lietuvių salėje rengia Kalė
dų švenčių užbaigimo eglutę vi
siems Cleveland vaikučiams.

Bus labai įvairi programa. Ka
lėdų senelio dovanoms gauti au
ka $1.00.

Visi kviečiami į birutininkių 
rengiamą balių

Sausio 19 d. Lake Shore Count- 
ry Club salėje Clevelando sky
riaus birutininkės rengia šaunų 
balių. Balių globoja Sofija Sme
tonienė. Programą atlieka p. Tre
čiokienė ir Brazaitienė. Pelnas 
skiriamas Laisvės Kovų Invali
dams ir tremtiniams Sibire.

Pakvietimai gaunami pas 
Bliumentalienę ( telef. MU 
8046) ir Spaudos Kioske.

P-
1-

Hypatija ir Pijus žiūriai 
atostogauja Miami Beach, Fla. Į 
Clevelandą grįšią po Naujųjų 
Metų.

parengimo pasisekimui paskyrė:
Žygienė, Andrašiūnienė, Dra- 

bišienė, Andrašiūnaitė, Januške
vičienė, jūros skautė Benokrai- 
tytė, Malinauskaitė, Eidimtas, 
Blinstrubas, Kaminskas, Puško- 
rius.

Kapitono St. Dariaus laivo 
skautai, vadovaujami laivo vado 
padėjėjo A. Andrašiūno, talkino 
salėje, bufete, loterijoje ir rūbi
nėje. Jų tvarkingos uniformos ir 
žvali išvaizda patraukė visų dė- 

| mesį.
Vakaro ūkio šeimininku buvo 

A. Juozaitis, meninę ir reklami- 
| nę dalį vedė I. Gatautis ir Z. Pec- 
I kus, baro šeimininkas — P. Ja- 
i nuškevičius, virtuvės šeiminin- 
Į kė V. Pašakarnienė, biletus tvar
kė M. Blynas ir M. Ratkus. Bile- 
tėlius bufete tvarkė S. Asevičius.

Visiems, prisidėjusiems prie 
šio vakaro pasisekimo, nuoširdus 
ačiū. Jei pamiršome ką paminė-! 
ti — atsiprašome ir dėkojame! 
už talką.

Lietuvos Atgimimo Sąjūdis 
Clevelando Sk. Valdyba

SLA 136 kuopos narių
metinis susirinkimas šaukiamas 
sekmadienį, sausio 6 d. 11:30 vai. 
lietuvių salėje. Bus naujos val
dybos rinkimai. Prašome visus 
narius dalyvauti.

A. Šimkūnas
persikėlė į naujus namus — 4932 
Highland Dr., IVilloughby, Ohio. 
Telef. WH 2-8937.

A. Šimkūnas naujų metų pro
ga su Cleveland News ekskursija 
buvo išvykęs į New Yorką.

P. J. Keršis,
įvairios apdraudos, pirkimo-par
davimo atstovas, persikėle į So- 
ciety for Savings namus — 609 
kambarį. Telefonas tas pats — 
MA 1-1773.

Clevelando lietuvių visuomenės 
žiniai

Padėka LAS vakaro rėmėjams
Mūsų rengto vaidinimo "Prieš(

Srovę” bufetą parėmė produktais Į 
ir pinigais sekanti bičiuliai-bi- 
čiulės:

Aželienė, Gaižutienė, Morkū
nienė, Rastenienė, SmelstorienėJ 5. Degutis Viktoras, 
Mockųvienė, Blynienė, Skavičie- Windward, IV 1-4909. 
nė, Peckuvienė, Eidimtienė, Juo-' 6. Dobrovolskis Jonas, 
zaitienė, Juodvalkienė, Jokūbai- Ottelo, MU 1-9143. 
tienė, Jankuvienė, Kazilionis,1 7. Gailiušius Antanas, 1249 E. 
Verbyla. j 82 St., RA 1-8191.

Savo brangų laiką ir darbą šio 8. Gruodis Petras, 12600

Speedvvay-Overlook, PO 1-6508.
9. Karklius Benediktas, 585 E. 

250 St., RE 2-7476.
10. Lazdinis Stasys, 1192 E.

87 St., CE 1-8714.
11. Lūžas Adolfas, 17933 Neff 

Rd., KE 1-7016.
12. Matulionis Kęstutis, 1340 

E: 82 St., GA 1-4820.
13. Praškevičius A. M., 434 E.

114 St., PO 1-0920.
14. Žilinskas Petras, 

Edgehill, ER 1-3067.
Petras Gruodis,

Clevelando apylinkės 
finansinių reikalų 

vedėjas

3100

Atidaroma nauja lietuviška 
kepykla

Greitu laiku bus atidaryta 
nauja, moderniška lietuvių ke
pykla, kuri pasiryžusi kepti įvai
rių rūšių ruginę duoną, geros ko
kybės pyragus ir tortus.

Smulkiau apie šią kepyklą bus 
paskelbta ateinančiuose "Dirvos” 
numeriuose.

Didelis saldainių ir šokoladų 
išpardavimas

Baltic Delicatessen skelbia di
delį importuotų saldainių ir šo
koladų pošventinį išpardavimą. 
Kai kurios rūšys liuksusinių sal
dainių dėžių bus pardavinėjamos 
net pigiau savikainos.

Pasinaudokite trumpa proga!
Be to pranešame, kad "Rūtos” 

saldainių savininkai vėl pradėjo 
gamybą ir mes jau gavome pir
mą partiją "Rūtos” saldainių. 
Tai puiki dovana įvairiomis pro
gomis.

Dėl nuolatinio vietos lietuvių 
visuomenės (ypač tremtinių) kil
nojimosi iš vienos miesto dalies 
į kitą yra labai apsunkintas tau
tinio solidarumo įnašų rinkimas 
ir glaudesnis bendradarbiavimas. 
Tam palengvinti patiekiu vietos 
visuomenei seniūnų sąrašą, tikė
damasis, kad geros valios lietu
viai bus tiek malonūs ir vienokiu 
ar kitokiu būdu susirįš su savo 
gyvenamosios vietos artimiausiu 
seniūnu, patieks savo adresą ir 
atliks tautinę pareigą — tautinio 
solidarumo įnašą; savo patari
mais bei darbais padės Cleve- 
latido apylinkės valdybai atlikti 
jai pavestas pareigas, už ką iš 
anksto dėkoju.

Seniūnų sąrašas:
1. Besperaitis Robertas, 1888 

Grasmere, MU 1-2919.
2. Bielinis Petras 7511 Lawn- 

view, UT 1-3582.
3. Blinstrubas Vladas, 6513. 

Wad? Park, EN 1-2718.
4. Damušis Juozas, 9523 Šilk* aukšte, o 2 miegamieji viršuj. 

Avė., AT 1-1361.
5. 18318

13813

LOKOR DELICATESSEN
6502 Superior

(kampas E. 65 ir Superior)
Sveikiname visus lietuvius klijentus. Būtinai atsilan- 

kykit j mūsų krautuvę ir pareikškit savo pageidavimus, 
kokių geriausių maisto produktų norėtumėt visad gauti.

Manome atidaryti specialų lietuviškų delikatesų sky
rių ir pardavinėti lietuvių mėgiamus maisto produktus.

Pas mus puikiausia lietuviška duona, sūriai, ikrą, alus 
ir vynas.

Telef. EN 1-9142

Vakarinėje miesto dalyje įsisteigė nauja New Yorko
R. W. Export-Import firmos siuntinių persiuntimo agen
tūra.

Per šią agentūrą galima pasiųsti į Lietuvą ir kitus 
kraštus pigiausia kaina įvairių siuntinių. Be to, ši nauja 
agentūra gali patamauii siuntėjams pasiūlydama įvairių 
prekių (odų, drabužių, medžiagų, vaistų, maisto) iš 
sandėlio prieinamiausiomis urmo kainomis.»

Prašome užeiti ir įsitikinti.

R. W. EXPORT-IMPORT CO
720 Literary Rd. (Westside) 

Cleveland 13, Ohio
Telefonas: PRospect 1-1981
Darbo valandos: Nuo pirmad. iki Penktad. nuo 12 iki 9

šeštadieniais nuo 8 ryto iki 7

savo

v. v.
v. v.

ia

$26,000,000 PER 
1957 METUS

net labai dideliais mylių atstu
mais.

šiais metais Ohio Bell Tele- 
phone Co., kaip Pranešė prezi
dentas John A. Greene, telefono 
tarnybos plėtimui ir gerinimui 
numato išleisti net 26 milionus 
dolerių. Taigi po pusę miliono 
kiekvieną savaitę.

Pagal šitą planą didžiojo Cle
velando 75,000 naujų gyventojų 
gaus patogų telefono patarnavi
mą. Ir tas darosi todėl, kad Cle- 
velandas nepaprastai smarkiai 
auga, kad čia plečiasi įvairi pra
monė, labai smarkiai didėja gy
ventojų prieauglis. Tas didėji
mas ir pareikalavo, kad šiais me
tais būtų išleista tokia didelė 
suma, net šešiais milionais dole
rių daugiau, negu buvo išleista 
praėjusiais metais.

Visi Clevelando gyventojai pil
nai pripažins, kad telefono tar
nyba čia yra tikrai gera. Esant 
įvairiems sutikimams, tuoj atei
na reikalinga pagalba ir vėl at
statomas normalus susisiekimas. 
Taip pat labai pagerėjo, o 1957 
metais dar labiau pagerės susi
siekimais su gausiais ir. tolimais 
Clevelando priemiesčiais, kurie 
nuo paties Clevelando yra nutolę

Per 10 paskutiniųjų metų Ohio 
Bell j naujus įrengimus yra įdė
jusi 154 milionus dolerių. Tar
nautojų skaičius pakilo iki 7200.

C

iš urmo 
pirkėjui

BALTI 
Supply Co.

Tiekia prekes tiesiai 
sandėlių, sutaupant
brangų krautuvės patarnavimą. 
Gaunami visų žymesnių firmų 
gaminiai. Skambinti B. Snars- 
i<iui. Tel. KE 1-0210.

P I L I E T
E G Z A M

Y B Ė S
INAI
atsakymai
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JUOZO KAMAIČIO 
naujų batų parduotuvė 

ir batų taisymas 
1389 East 65 St.

.1. CIJUN3KAS 
LAIKRODININKAS

Taiso ir parduoda laikrodžius 
įpyrankes ir kitas brangenybes 
Sąžiningas ir garantuotas dar
bas

Norintieji kreiptis telefonu 
šaukit HE 2-2615 tarp 7-9 vai 
vakaro. •

prieinamomis kainomis. 
753 E. 118 St.

Cleveland 8, Ohio
Telef.: LI 1-5466 

__________________________________________________s

PRADEKIT MAŽA SUMA!

BET PRADSKIT DABAR!

Klausimai — 
iliustruoti braižiniu.

Kaina 75 c.
Gaunama pas knygų platintojus. 
"Dirvos” admin., 1272 E. 71 Si. Į 
Cleveland 3, Ohio ir pas autorių.1

D. Klinga, 496 Grand F‘, 
Brooklyn 11, N. Y.

I

Santaupos apdraustos iki $10.000 
3% palūkanų.

PASKOLOS JŪSŲ PERKAMIEMS AR STATOMIEMS

NAMAMS

Rašomosios mašinėles visų ge 
riaušių firmų, o jų tarpe gar
siosios SMITH-CORONA, bet 
kurios kalbos raidynais, — iš- 
Lietuviškas raidynas greta pil
no ir nepakeisto amerikoniško 
Kainos nuo $«7.50 ir augščiau 
šimokėtinai. Naujausi modeliai. 
V. BARTKUS. Adr.: 1031 Ansel 
Rd., Cleveland 3, Ohio. Telef.: 
UT 1-4014.

IŠTIKUS GAISRO
NELAIMEI

Kada jūsų narnai arba ra 
kandai tampa ounaikinti arb> 
sugadinti ugnies, kreipkitAs 
P. J. KERŠIS, dėl apkainavi 
■no. ko visada reikalauja ai 
Iraudos kompanijos pirtn. m 
iru išmoka už nuostolius.

P .1 KF.RŠPJ
609 Society for Savings Bldg. 

Telef.: MAin 1-1778.
terirleneiia- PENINSULA 251!

VIENOS ŠEIMOS NAMAS
East Cleveland. Moderni vir- 

j tuvė. 1 miegamasis ir vonia 1-me
> uunovv, yj & a vuduj.

I Naujas gaso pečius. Garažas, 
i Prašo $14.500.

2-jų šeimų namas
Į pietus nuo St. Clair ant E. 

118 gatvės. 2 nauji gaso pečiai. 
Prašo $16,000.

Turime ir daugiau gerų pirki
nių. Kreipkitės į

p. ŠIRVAITĮ
Wm. T. Byrne — Real Estate 
1535 Hayden Avė. MU 1-6100 

ar namuose KE 1-408)

Išnuomojamas kambarys 
vyrui. Galima naudotis ir vir
tuve, Kambarys antram aukšte. 

Kreiptis: 6811 Whitney Avė.

Išnuomojamas 4 k. butas 
lietuvių rajone, antram aukšte. 
Mėnesiui $40,00.

1058 E. 77th St. HE 1-8446

TĖVIŠKĖLE
Metams tik 3 doleriai.
Rašykit šiuo adresu:

Tėviškėlė.
2313 Mesi 91 St..

Chicago 20, III.

RAD1O — TV TAISYMAS

A M U R C O.

J. S. AUTO SERVICE
Sav. J. Švarcas

1254 Addison Road 
Tel. HE 1-6352

Atdara nuo ryto 8 iRl 7 v. v.

Sav. JUOZAS DAUTARTAS
Darbas garantuotas.

Šaukti kiekvienu laiku 
8008 Clark Avė.

Telef.: OL 1-1790

AUTOMAŠINŲ 
TAISYMAS

Mašinų viršaus taisymas 
ir dažymas; motorų, stab
džių patikrinimas ir taisy
mas, greičio dėžės ir kt. ma
šinos dalių įdėjimas.

Visais mašinų reikalais 
kreipkitės j

J. S. AUTO SERVICE

draugija?

MAX SOLOMON PLUMBING & HEATING
ELECTRIC SEVVER CLEANING

7405 Superior Avė. EX 1-0739 — Res. EX 1-2335

Mes kepame visokius pyragus, lietuvišką 
duoną, tortus ir kitus skanumynus. Prašant 
išvežtoj ame į namus.

ST. CLAIR BAKERY
Sav. O’Bell-Obelenis

6212 Superior Avenue Tel. EN 1-6525
Antroji mūsų krautuvė yra

1404 E. 66 Street Tel. EN 1-4551
Čia Jūs gausite įvairiausią vyną, alų ir geriausius mėsos 

produktus.
Kreipkitės į mus h būsit patenkinti

THREEW
BMNTJNGGO.

THE 
SUPERIOR SAVINGS 
AND LOAN ASS’N

Du skyriai 
6712 Superior Avė. HE 1-2498
13515 Euclid Avė. MU 1-8100

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

laikraštį

XĮ

Lietuviu įmonė dažo ir deko
ruoja naujų ir senų namų butus 
ir įvairias sales. Taip pat ištaiso 
ir atnaujina sienų bei lubų tinką.

žiemos metu duodame papigi- 
nimą.

677 E. 128 St.
Telef.: MU 1-8368

Nesvarbu, ar jus esate pėščias, 
ar keleivis savoj ar keno kito 
mašinoj. Jums svarbu žinoti apie 
naują Travel Accident Policy. 
Iki $5.000 apdrauda tik už $5.00 

per metus.
Gyvybės, nelaimiu, ugnies, 

automašinų andrauda 
Skambikit: SK 1-2183

PAULINA 
MOZURAITIS, 

agentas

Clevelandiečiai DABAR gali pamėgti 
• Vasaros VĖDINIMĄ • Žiemos ŠILDYMĄ 

MONCRIEF nluMETv

I. J. S A M A S

’PMCMNA, n •

JEWELER
šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai

Laikrodžių taisymas. Brangenybės. Įvairus dovanų 
pasirinkimas.

7007 Superior Avė. Greta. Ežella Theatre
Telef.: EX 1-3969. Bute: W,A 1-2354

S a i
, S \ i

«

LEIMON’S CAFE
I

i

t

Z.

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

Įvairūs valgiai, o penktadieniais skani žuvis — nuo 10 vai. 
ryto iki 8 vai. vakaro.

731 E. 185 ST. 1<E 1-9737

PAGALVOKIME PRIEŠ EIDAMI AR KĄ 
NORS DARYDAMI

Visiems Clevelando lietuviams reikėtų pagalvoti prieš einant 
kur nors praleisti linksmai laikų ar rengiant subuvimus, vakarus, ves
tuves — kur yra patogiausia vieta ir kur būtų pareiga visa tai atlikti. 
Atsakymas pats atsiranda, jei galvojame, kad savi turime remti sa
vus. Tai būtų patogiausia vieta — Lietuvių klube ir salėje.

Lietuvių klubas ir salė po remonto — atnaujinimo dabar atrodo 
gražiai, jaukiai ir kiekvienam malonu pabūvuoti, sutikti savus drau
gus, pažįstamus, praleisti lietuviškoje nuotaikoje savuose namuose.

LIETUVIŲ KLUBAS
6835 SUPERIOR AVĖ. EX 1-1143

Pilnai padengta apdrauda HI 2-7626

WM. DEBES PAINTiNG CO.
WM. DEBESIS

Nanlų Pagražinimas iš Vidaus ir iš Lauko
1132 Summit Dr. Cleveland 24, Ohio

P. J. KERSIS 1

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

Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuose, kreip
kitės į mane, gausia pigia kaina.. Taipgi gausit patarnavimų įvai
riuose apdraudos-insurance reikaluose.

Sutaisau paskolas pirmo morgičio. Patarnavimas ir išpildymaa 
garantuojama. Kreipkitės į mane telefonu arba asmeniškai. •

. - s

J AKUBS A SON
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jakubs & VVilliam

Licensijuoti laidotuvių direktoriai
25 metai simpatingo ir rimto

6621 Edna Avenue
936 East 185 Street

J. Jakubs
ir balsamuotojai 
patarnavimo

ENdicott 1-1763 
KE 1-7770
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Ktoakcijoi, ir administracijos adresas — DIRVA, 1272 East 11 St., Cleveland 3, Ohio. — Telefonas: HEnderson 
1-6344, Redaktorius Balys GAID2IŪNAS (buto telefonas: GL 1-3976).

THE FIELD

Tevynejs dar gili žiema
nio įrodymo, kad Tėvynėje dar 
gili žiema. Nemirštantis laisvės 
troškimo pulsas bejėgiai spurdi 
po maskolišku batu.

Štai Kalėdų dienos programoje 
pranešėjas beveik pusę duoto lai
ko nukalbėjo apie savo maskvi- 
nių viešpačių partijos centrinio 
komiteto nutarimus, užsiminė 
apie draugiškąsias Azijos "demo
kratijas” ir sugrįžo prie Kalėdų 
švenčių paminėjimo. Girdi, to
kiam dievnamyj toks kunigas at
laikė pamaldas, o kitam — kitas.

šios pastabos būtų nuskambė
jusios visai natūraliai jei nebū
tų pridėtas sekantis paaiškini
mas: "Tarybų konstitucija užtik
rina religinę laisvę”. ..

Va, ir išlindo yla iš maišo. Jei 
pas jus tikra demokratija, tai 
užtikrinimai apie religinę laisvę 
yra lyg pilstymas iš tuščio indo 
j kitą tuščią. Mums čia Amerikoj 
be jokių reklaminių komentarų 
tai aišku.

Geriau "drauge” pranešėjau

nau ką daryti: rašyti jiems laiš
ką ir, lyg niekur nieko, papra
šyti bent dvigubai pailginti mu
zikinę programos dali. O gal, jų 
receptu, išvadinti juos kontra- 
žvalgybininkais nustelbiančiais 
"liaudies masių muzikalinės kū
rybos propagavimą” ir pasiskųs
ti Kremliaus viršininkams. Be to 
galvoju apie trečią galimybę — 
gal .atsukus Vilniaus bangą pa
imti ir sudaužyti ją su visu nau
ju aparatu ...

Dievaž, daryčiau taip, jei vice
prezidentas Nixonas tik ką ne
būtų pasakęs, kad vengrų sukili
mas atžymi internacionalinio ko
munizmo žlugimo pradžią. Pra
džia galo ir tau — gerbiamoji 
trumpos ateities 25-ių metrų Vil
niaus banga!

Kai viceprezidentas Nixonas grįžo iš Austrijos, jj tokia nuota'ika pasitiko žmona ir abi dukterys.

Da.

Dir

Kodėl JAV pralaimėjo
Gruodžio mėn. 8 d. Melbourne, 

Australijoje buvo užgęsinta XVI 
Olimpijados olimpinė ugnis, ku
ri vėl bus uždegta 1960 m. Tibe
rio krantuose Romoje, Italijoje 
atidarant XVII-sius žaidimus.

Neoficialiu Olimpijados nuga
lėtoju tapo SSSR komanda surin
kusi 722 taškus. Antroje vietoje 
liko JAV komanda 593 taškais, 
trečioje __ šeimininkai austra
lai — 278 U t.

Kaip matome, rusų komandai 
4 metų ruošimasis nenuėjo vel-

NEO-LITHUANIA
N Ę W YORKE š V E N - 
ČIA KORPORACIJOS 

METINE ŠVENTE
1957 metų sausio mėn. 12 d. 

(šeštadienį) 10 vai. ryto Tėvų 
Pranciškonų vienuolyno koply
čioje, 680 Bushwick Avenue, 
Brooklyn 21, N. Y. įvyks pamal
dos už mirusius Korporacijos 
Garbės Narius, korporantus bei 
korporantes. Tuoj po pamaldų 
bus Korp! vėliavos pašventini
mas.

Tą pačią sausio mėn. 12 d. 7 
vai. vak. Estų Namuose, 243 East 
34th St., Manhattan, N. Y. (ne
toli Lexington Avė.), įvyks Kor
poracijos 34 metų sukakties mi
nėjimas.

Bus iškilminga sueiga — Fi
listerio J. Smetonos paskaita, 
juniorų kėlimas į senjorus. Po to 
pobūvis su vaišėmis ir šokiais.

Į minėjimą kviečiami atsilan- 
lankyti visi korporantai, korpo- 
rantės su šeimomis ir bičiuliais.

Korporantai, korporantės tu
rintieji spalvas atvyksta unifor
muoti.

Pakvietimai į minėjimą gau
nami pas visus Korp! Neo-Lithu
ania narius.

naštų pasirodimo vertinimo. 
Amerikietis Ch. Pond, kuris bu
vo vienas iš keturių vyrų pa
skirtų iš viso pasaulio vertinti 
gimnastų pasirodymus teigia, 
kad varžybas turėjo laimėti ja
ponai, bet ne rusai. Jis prikiša 
rusų ir vengrų teisėjams vienša- 
liškumą.

Moterų lengvosios atletikos 
varžybos

1. 100 m. bėgimas — B. Cuth- 
bert, Australija — 11.5 sek.

2. 200 m. bėgimas — B. Cuth- 
bert, Australija — 23.4 sek.

3. 80 m. kliūtinis bėgimas — 
S. Strickland, Australija 10.7 
sek. ♦♦

4. šuolis į aukštį — M. McDa- 
niel, USA — 5 pėdos 9Į4, co
lio. ****

5. šuolis į tolį — E. Krzesins- 
ka, Lenkija — 20 pėdų 9.75 co
lio. **

6. Diskas — O. Fikotova, Če
koslovakija — 176 pėdos 1% co
lio. **

7. Ietis — I. Iaounzem, SSSR 
(latvė) — 176 pėdos 8 coliai. **

8. Ruutlys — T. Tyshkevich, 
SSSR — 54 pėdos 5 coliai. **

9. 4x100 estafetė — Australi
ja — 44.5 sek. ****

Pastaba: ** ** Naujas olimpi
nis ir pasaulio rekordai. ** Nau
jas olimpinis rekordas.

1C0 m. bėgime irgi buvo pa
statytas naujas olimpinis rekor
das. Pirmame užbėgime B. Cuth- 
bert atbėgo per 11.4 sek.

Imtynės (laisvu stilium)
Turkija 2 aukso medaliai, Ira

nas — 2, Japonija — 2, Bulga
rija — 1 ir SSSR — 1.

vaitę vyrų lengvoje atletikoje, 
tai prarado gimnastikoje, šau
dyme ir imtynėse.

Spėjama, kad rusai ir sekan
čioje Olimpijadoje dominuos, jei
gu Amerikoje nebus imtasi žy
gių pertvarkyti universitetuose 
fizinio auklėjimo programos. Ti
kėkimės, kad JAV sporto vado
vybė imsis priemonių paveikti 
jaunimą j "nemėgiamo” sporto 
šakas. .

Kaip žinome, iš amerikiečių 
spaudos apie 45 vengrų sporti
ninkai pasirinko laisvę atsisa
kydami ęrjžti į komunistų terio- 
jamą Vengriją. Jie daugumoje 
pareiškė norą atvykti į JAV. Jų 
tarpe yra pora gerų gimnastų, 
kurie galėtų pagerinti JAV gim
nastų lygį.

Atsisakiusiu grįžti į Vengriją 
tarpe yra beveik visi garsiosios 
vengrų vandensvydžio komandos 
dalyviai. Likusiųjų tarpe yra ir 
Vengrijos Sporto Ministerijos 
departamento viršininkas ir Ven
grijos Olimpinio Komiteto sekre
torius Laszlo Nadori, garsusis 
mylios bėgikas Laszlo Tabori ir 
keletas gerų fechtuotojų.

Alg. Markevičius

Imtynės (graikų-romėnų 
stilium)

aukso medaliai, Suo- 
ir Turkija — 1.

SSSR 5 
mija — 2

Mūsų rėmėjai
Prenumeratą pratęsdami 

vos fondui aukas atsiuntė:
Amastrauskaitė K.,

Bayonne.......... ...........$2.00
Žemaitis J., Cleveland ...... : 2.00
Dr. Narbutas J., Mihvaukee 1.00, 
Radzys S., Chicago ..........  1.00
Silvestravičius A., Cleveland 5.00, tui. Kaip pirmąją Olimpijados 
Alekna J., Cleveland ....... 1.00 savaię rusų sportininkai neįsten

gė nieko geresnio parodyti vyrų 
lengvosios atletikos ir krepšinio 
varžybose, taip antrą savaitę 
jiems buvo tikra medalių ir taš
kų medžioklė.

Po pirmos savaitės pralaimėji
mų "PRAVDA" Maskvoje net 
siūlė pritaikyti sportininkams 
tam tikras Sankcijas už netinka
mą pasiruošimą Olimpijadai, o 
pasibaigus žaidimams nurimo ir 
užakcentavo, kad tai "naujas ko
munistų partijos laimėjimas”.

Amerikos sporto vadovybė 
smarkiai nusivylė savo koman
dos gimnastais, šauliais, imty
nininkais ir boksininkais. Pasiro
dė daug straipsnių, ypatingai 
sporto žurnaluose, kur kaltina-j 
mos yra universitetų vadovybės I 
nekreipimu dėmesio į bendrą fi-Į 
zinį lavinimą, bet koncentravimą! 
į amerikonišką futbolą, beisbolą i 
ir krepšinį.

Tikrumoje Amerikos studijuo
jantis jaunimas ir pasineša dau- 

' giausia į aukščiau suminėtus 
i sporto šakas tikėdamiesi patekti tė P. McCormick, kuri apgynė 

i nmfpcinnnln knmanrios ir tliol Savo ievta titulą 1952 m. Helsin-

Nežinau, kas mane sugundė.
Gal sumanus pardavėjas, o gal 
graži prekė. Prieš kelias savai
tes nuvažiavau į Bostoną ir nusi
pirkau radiją.

Būta čia kas svarbaus? — ne 
vienas paklaus, žmonės pei-ka te
levizijas ir naujas mašinas ir net 
nemano tų žygių reklamuoti.

Nutylėčiau ir aš jei ne to apa
rato trumposios bangos. Patogiu 
laiku, po darbo, kada vakarienė 
(ar pietūs) dedama ant stalo, 5 
vai. 30 min. atsuku 25 metrų 
bangą. Pasigirsta pamainom vy
riškas ir moteriškas balsas, taip 
vadinamų transliacijų iš Vil
niaus.

Atmenu, pirmą kartą suradau 
stotį kiek pavėlavęs. Tuoj paži
nau tąjį balsą. Iš šimtų stočių 
jį išskirčiau. Kur neišskirsi, kai 
išgirsti "Kepurinę”, "Suktinį”, 
”Kas subatos vakarėlį”... Ro
dos, balsai ir .žodžiai, garsai ir 
skambesys atplaukia tiesiai nuo 
savosiom žemės, iš tautos kamie
no ir šaknų ,kurių nei metai nei mums paaiškink kaip ir kodėl 
įvykiai nenumarino. Klausau I mūsų vyskupai ir kunigai nukly- 
kitk pristulbęs ir mintimis vaikš-| do i Sibirą ir kodėl mūsų bažny- 
tau kažkur Katedros varpinės' č°s pavirto į sandėlius ir radijo 
pamuriu, siauromis senamiesčio 
gatvelėmis, šv. Jono bažnyčios 
šešėlyj. Taip miela girdėti gar
sus, kurie nesurišti su kasdieny
bės temhn. bet yra neišskiriami 
sielos dalininkai. ""

Deja, s1’ farsais viskas ir bai
giasi. Pasioi’zs+a bn’sps. Ar jis 
vyriškas ar m-'Wišk"s. — iis 
angies balsas. Tas "■’ts. kuri lie
tuviai turėjo klausvti metu, 
kai keli parsidavėliai ve'č iš 
Maskvos Stalino "saulę”. Kalbąs 
tomis pačiomis frazėmis ir te
momis, kokias naudojo rętjotinis 
Maskvos agitatorius arba parti
jos i kėde pasodintas "draugą^ 
ministeris”.

Ačiū Dievui, ilgokai neteko 
man jų kalbų girdėti, laikraš*- 
čiuose Maskvos atstovų citatų 
Jungtinėse Tautose niekas never
čia skaityti. Taip ir primiršau 
kokios yra bolševikų "aktualios” 
temos.

Vilniaus radijas bet kokius 
abejojimus (jei ju ir būtu) iš
sklaidė. Ir dar kaip! Lyg kuolu 
j galvą smūgio vertas tvirtini
mas, kad "Tarybų Sąjunga ne
gali būti svetimu žemiu grobi
kas” (ryšium su Eginto įvykiais) 
arba, kad mongolų divizijų žudy
nės Budapešte yra "liaudies de
mokratijos apgynimas, suduo
dant smūgi koptrevoliuciios siau
tėjimo centre”... (atseit, Buda
pešte).

Arba, kad ir vietos žinios. Jas 
iš anksto galima nųsnėti; buržu- 
aziniais-fašistiniais laikais Lie
tuvos iaunimas anie mokslą ga
lėjo tik svajoti, tokios tat įmo
nės produkcija pakilo 200 pro
centu (ir išgabenta i kitas S-gos 
respublikas), per sekančius me
tus bus užaugintą tiek runkeliu 
ir gauta tiek pieno (ir, žinoma, 
neištesėta).

Pranešėiai programos gale vis 
paduoda savo adresu. Vis noriu 
kada nors parašyti ir paklausti 
ar jie tikrai tiki i tai. ka skaito 
nuo partijos cenzūruoto ir Mask
vos Tašo agentūros aprobuoto ži
nių lano? Bet, iš kitos nusės pa
galvoju, ■— negi jie prisipažins 
esą mulkiais. Tegu jie sau ir to
liau galvoja, kad mes esam mul
kiai. Tuo būdu mūsų im’init“tas 
didėle, verčiami nn-
u'miršti. kad didysis SM-j
finis perk supras 
srūva oro bangomis gražia lietu-, 
viška kalba į visus laisvus lietu-. Port Saido mieste egiptiečiai išsprogdino Sueso kanalo statytojo Ferdinand de Lesseps paminklą, 
vius užsieniuose. Nereikia gėrės-į

fabrikus ?
1 Po tokių pranešimų nuskamba 
darni daina: "Tris dienas tris 
naktis keleliu ėjau”, pora šokių. 
Maskvos dirigentai žino kaip 
klausytoją palaikyti prie apara
to. Kelioms minutėms paslepia 
tikrąjį programos tikslą. Tik ke
lioms, nes čia pat pasigirsta vals
tybinės politinės ir mokslinės li
teratūros leidyklos direktoriaus 
f’ebąj Butkaus balsas.

Pagal nustaf’.’tą partijos liniją 
iis, žinoma. r'rmiausia sutrina 
i skutus mūs" buvusių ”1--------
žinių” leidyk’i pastangas, jų: 
rimtų leidiniu tiražus palygina 
su savo propnganidniu šlamštui 
’r 1957 metams prižada išleisti, 
Maskvos Kapitalo I-ma tomą. En- 
galso knygos irgi ruošiamos. Gir
di būkit laimingi, tautiečiai, (tu
rėsit kuo nakeisti Stalino, "raš
tus” savo knygų lentynose). Taip 
iki šiol buvo planuota. Kremlius 
leidžia leidykloms triūsti prie at-j 
gyventu teorijų, savąsias parem
damas švinu ir tankais ...

Pasiklausau Vilniaus ir neži- ačiū.

Alekna J., Cleveland .....
Rugienius J., Detroit .....
Čigas J., Chicago............
Kozak S., Cleveland.........
Zdanys A., Bedford .........
Nausėda J., Los Ahgeles ... 
Vasikauskas VI., New York 2.00 
Paltarokas J., Chicago.......
Akelaitis A., Pittsburgh .... 
Juška J.. Detroit ..............
Papartis T., Chicago..........
Nemickas R., Highland ... 
Jenulaitis P., Chicago ......
Glinski J., Chicago ..........
Mickus S., Gardner ..........
Daugvydas K., Detroit......
Kasiuba Pr., Reading .....

2.00
1.00
2.00
2.00
2.C0

2.00
1.00

,,' , Paulionis B., Cleveland . .buržua-1 T. _ T .

1.00
1.00
5.00 
2.00
1.00
2.00
2.00
2.00
1.00
1.00
2.00
1.00
1.00 
2.00
1.00
1.00
5.00
1.00
1.00

šaudymas
aukso medaliai, Itali-SSSR 3

ja — 1, Suomija — 1, Rumunija 
— 1 ir Kanada — 1.

Lauko ritulys (Field hockey)
Pirmą vietą laimėjo Indija, 2 

— Pakistanas ir 3 — Vokietija.

Fechtavimas
Italija 3 aukso medaliai, Ven

grija — 2, Anglija — 1 ir Pran- 
j cūzija — 1.

Dr. Bartkus J., Chicago ...
I Augulis K., Cleveland .......
Į Baublys J., Detroit ..........
i Lozoraitis V., Linden .......
Baltrušaitis V., Rbchester
Guobis J., Providence .......
Bačatiskas J., Brooklyn ....
Andrijauskas Al.. Cleveland 
Stelmokas J., Media ...........
Lietuvninkas J.. Baltimore
Bruskys A., Chicago..........
Milaknis A., Chicago .......

Aukotojams tariame nuogirdų' į profesionalų komandas ir tuo į savo įgytą titulą 1952 m. Helsin- 
I sau užtikrinti gerą pragyvenimą, ki Olimpijadoje, laimėdama ant-

Į

Dviračių lenktynės
Italija 3 aukso medaliai, Pran

cūzija — 2 ir Australija — 1.

Plaukimas
Plaukime Sovietų Sąjungos at

stovai negavo pasireikšti, nes 
čia dominavo australai ir ame
rikiečiai. Iš galimų 17 aukso me
dalių. australai laimėjo 8, ame
rikiečiai -_ ! ,
ja, Anglija ir Vokietija po 1.

Atskirai paminėtini: plauki
kas australas M. Rose 17 m. am
žiaus. kuris laimėjo tris aukso' švedija 2 aukso medaliai, PSA 
medalius ir šuolininke amerikie- _  jų. Zelandija_  1 ir Dani-

Baidarių lenktynės
Rumunija 3 aukso medaliai,

5; Meksika, Japoni- Švedija — 2, SSSR — 2, Vengri NEWARK
ja — 1 ir Vokietija — 1.

Buriavimas

ja — 1.

Esą, tai imperializmą primenąs pataikas, šiems laikams nebetinkantis.

rą kartą du aukso medalius už 
šuolius į vandenį.

Irklavimas
USA 3 aukso medaliai, SSSR 

— 2, Kanada — 1 ir Italija — 1.

JAV L. Bendruomenės Nevvarko 
Apylinkės narių metinis

susirinkimas šaukiamas 1957 m. 
sausio mėn. 20 d. šv. Trejybės 
parap. salėje Newarke. Darbo
tvarkėje — valdybos ir k. kom. 
pranešimai ir vald. ir k. kom. rin
kimas 1957 m.

Boksas ♦ * PatarR kaimynui

Bokse iš galimų 10 aukso me
dalių Rusija laimėjo 3, JAV — 
2, Anglija — 2, Vengrija — 1, 
Rumunija — 1 ir Vokietija — 1.

į
Futbolo varžybose pirmą vie

tą laimėjo SSSR komanda finale 
įveikusį Jugoslaviją 1:0. Trečia 
vieta teko Bulgarijai.

Futbolas

Vandensvydis
1. Vieta — Vengrija, 2 — Ju

goslavija, 3 SSSR.

Sunkumų kilnojimas
4 aukso medalius laimėjo USA 

stipruoliai ir 3 — SSSR.

Modernioji penkiakova
Švedija 1 aukso medalis 

SSSR — 1.

Gimnastika

ir

Kaip matome, kad ką ameri
kiečiai buvo susikrovę (taškų at
žvilgiu) pirmąją Olimpijados sa-

prenumeruoti

DIRVĄ!

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai visiems lietuviams

TASTY SHOP
RĘSTAURANT

Gimnastika rusams buvo tik
ra taškų meždioklė, nes iš 15 gim
nastikos pratimų rusų gimnastai 
laimėjo 11 aukso, 6 sidabro ir 6 
bronzos medalius. USA gimnas
tams nekliuvo nė vienas taškas.

| čia iškilo neaiškumo dėl gi

EUCLID AT EAST 105th
22350 LAKE SHORE BLVD.
CEDAR at Warrensville Center
1610 EUCLID AVĖ. Playhouse Square

CE 1-3545
RE 1-1800
ER 1-0246
SU 1-7030
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