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Prieš tris menesius
buvau Kaune

Vengrijos sostinėje Budapešte 
gerbūvis jau saujomis pilamas, 
o gyventojų veiduose jau tik šyp
sena tesimato. Tuo tarpu ten ba
do šmėkla vis plačiau praveria 
akis, o komunistų siautėjimas 
neša mirtiną baimę.

reigojimų, nors Vakarų valsty
bėse pasitikėjimas Nasseru vi
siškai pakirstas. Jo elgesys lau
žant sudarytas sutartis primena 
sovietų nuolat praktikuojamą el
gesį.

(Mūsų bendradarbio iš anapus geležinės uždangos)
Kaunas šiandien atrodo nu- Beveik kiekvieną Vasario 16-tą 

skuręs ir apleistas. Gali sakyti, į Rotušės bokštą gyventojai įkel- 
-.n. *-i c :' davo trispalvę. Už jos įkėlimą

20 metų Sibiro.
Žmonės vengia kalbėti 

politiką, nes bijosi vieni 
Tik labai artimųjų tarpe 
kalba laisviau. Kas turi galimy
bę klauso Am. Balso. Nekurie 
jau prarado paskutinę viltį ir ne
betiki, kad kada nors bus laisvi.

Vilnius savo išvaizda mažai 
pasikeitęs. Rusų ir žydų kaip 
amaro. Netrūksta ir lenkų. Lie
tuvių gal 25%. Įstaigose ir gat
vėse dominuoja rusų kalba.

Gedimino pilyje plėvesuoja 
raudona vėliava.

Graži sostinė, bet joje nelabai 
galima susikalbėti lietuviškai! 

S. R.

virto tik tolima provincija. Seni 
namai netaisomi, gi naujų tik 
vienas kitas.

Žaliakalnis išsiplėtė, pristaty
ta daug medinių namelių. Cent
rinėse gatvėse judėjimas gana 
didelis, ypač motorizuotas. Su
sisiekimas autobusais. Jų yra 
daug, bet aptarnavimas nepa
prastai nemandagus, tiesiog aki- 
pėšiškas. Konduktorės lietuvės 
ir rusės. Taksi — "Pobiedos”, 1 
klm. — 1 rbl.

Rusų daug, žydų taip pat pri
viso nemažai. Elgetų, invalidų 
pilna, beveik kiekviename žings
nyje. Nekurie deklamuoja grau
džius eilėraščius apie Lietuvos 
laisvę, kiti garsiai poteriauja.

Studentija nepanaši į prieška
rinę — nėra joje tos energijos, 
gyvumo ir linksmumo, kai būda
vo seniau, žmonės apsirengę 
kukliai, jokios elegancijos nėra. 
Krautuvių vitrinos neturtingos, 
įrengtos neskoningai. Nekurios 
krautuvės beveik pustuštės., buvo nuvykę į Maskvą gauti 
Įstaigose dažnai girdima rusų'naujų instrukcijų. Kad būtų iš
kalba. Tarnautojai dirba nyn 8 
iki 9 valandų. Darbas batgiatAs 
5 ar 6 vai. vakare. Pietų metu 
būna dviejų valandų pertrauka.

Kauno geležinkelių stotis nau
ja, gana graži, tačiau šalta ir 
svetima. Buv. Prezidento rūmai 
dabar paversti Mokytojų Poilsio 
Namais. Gatvė pavadinta Dzer
žinskio vardu.

Karo Muziejaus išvaizda ne
pasikeitusi, bet sodelis nebe tas 
— šventovė išdraskyta. Nežino
mojo Kareivio kapas bei visi ki
ti paminklai pašalinti. Jų vieto
je stovi rusų revoliucionieriai.

Jėzuitų, šaričių bažnyčios už
darytos. Moksleivių bažnyčia pa
versta į sandėlį (buvau viduje 
S. R.). Prisikėlimo bažn. mūrai 
tie patys, o viduje baigiamas 
įrengti radijo aparatų fabriką®.

apie 
kitų, 
pasi-

Egipto vyriausybė labai 
išdidžiai laikosi,

bet Egipto reikalų žinovai tvir
tina, kad Egipto ūkinis gyveni
mas labai sunkiai apgriautas. 
Ūkinė pagalba būtina. Jei jos 
prašys iš Maskvos, Maskva be 
specialių išsiderėjimų jos neduos. 
Gi tos pagalbos prašyti iš Vaka
rų, kaip ir neleidžia per daug 
ambicinga Nassero garbė. Bet 
kreipiantis į Vakarų valstybes 
ji gali ateiti be specialių įsipa-

---- o-

Sueso kanalas valomas pilnu 
tempu

ir ten užblokuoti laivai susprog
dinus tiltus, jau išlaisvinti. Ti
kima, kad iki kovo mėnesio pra
džios Sueso kanalu jau galės 
praplaukti iki 10,000 tonų laivai.

Mirė Austrijos prezidentas 
Koerner

eidamas 84 metus. Jis didelėmis 
iškilmėmis buvo laidojamas vals
tybės lėšomis.

Maskva pamokė ir Šveicariją
(Mūsų bendradarbio Šveicarijoje)

VISAM
PASAULY

Prezidento Eisenhowerio arabų 
pasaulio gelbėjimo planas

Europos Vakarų valstybių pri
imtas dideliu ir palankiu dėme-! 
siu. Maskva tą planą išplūdo ir j 
kasdien tebeplūsta pikčiausiais’ 
įtarinėjimais. Patį Eisenhowerį 
pradeda vadinti didžiausiu pa
saulio agresorium.

Pačiose arabų valstybėse tas 
planas įvairiai komentuojamas, i 
Tie arabų kraštai, kurie palinkę* 
į Maskvą, mano, kad tai bus nau-'

Vytauto Didžiojo muziejaus pastatai per karą nebuvo sužaloti. Bet atėję raudonieji pavergėjai 
Muziejaus sodelio paminklus išgriovė ir patį sodelį kitaip pertvarkė.

kutuotas klausimas, ar Šveicari
jai beverta branginti savo tradi
cinį neutralumą, kuris esąs jau 
atgyventas dalykas. Dabartinėje 
gadynėje neutralumas šveicarų1 
neapsaugosiąs. Bet vyriausybėj 
įtikinėjo, kad neutralumo politi
ka teikianti Šveicarijai daug nau
dos, todėl būtų neprotinga jos 
įsižadėti.

MICHAILOVO ORGANIZUOTA 
EKSKURSIJA Į LIETUVĄ 

(Mūsų bendradarbio pranešimas)

jas nesusipratimo židinys. Gi ku
rie Maskvos bijosi — laiko išga
nymu.

Ryty Vokietijos vadai

iilmiugiau, oficialiai buvo pra- 
•rcsiūė^ama;- kad jie nuvyko spe
cialioms deryboms...

Maskvoje esantieji vakarų 
laikraštininkai tikina, kad svar
biausia jų Maskvoje lankymosi 
priežastis, tai nustatymas lini
jos, kaip nuo Vakarų bloko at
plėšti Vakarų Vokietiją, vakarie
čius įvylioti į naujas derybas ir 
trukdyti Vakarų Vokietijos gink
lavimąsi. Taip pat, kokiomis prie- 
minėmis siekti, kad ateinančiuo
se Vakarų Vokietijos rinkimuo
se laimėtų socialdemokratai, ku
rie visą laiką rizikuoja pavojin
gu ir Maskvai labai palankiu ne
utralumu.

Vengrijoj numatoma nauja 
vyriausybė

Vengrijos gyventojai visiškai 
nepasitiki Kadaro vyriausybe ir 
todėl jau senokai planuojama vy
riausybę praplėsti įtraukiant kai 
kurių grupių komunistams pa
lankesnius asmenis. Tai būtų ne 
tų grupių įtraukimas, bet tik 
jiems palankių asmenų, kuriuos 

j būtų galima palenkti komunisti- 
: įėms užmačioms. Bet tokių as- 
I menų dabar Vengrijoje ne taip 
jau lengva surasti ir todėl su 

j vyriausybės žadomu pertvarky
mu vis delsiama.

Rusai, norėdami pasaulį įti
kinti, kad Vengrijoje jau atsta- 

I tyta tvarka, pagamino propagan- 
I dinį filmą ir jį siunčia visur, kur 
1 tik gali įkišti. Pagal tą filmą

Kongreso jauniausias ir vyriausias narys. Jauniausiojo garbė ati
teko atstovui J. Dingeli, 30 mėty, iš Detroito. Vyriausiojo — sena
toriui T. Green iš R. Island, turinčiam 89 metus. Abu demokratai.

Įvykiai Lenkijoje, o ypač kru
vinoji Vengrijos tragedija skau
džiai sukrėtė neutraliąją Šveica
riją. šveicarai kiekviena proga 
įsakmiai pabrėžia, kad jų oficia- 

■ lioji politika yra bešališka visų 
valstybių atžvilgiu, tačiau iš to 
toli gražu neseka, kad jie atsi
tvertų nuo likusio pasaulio aukš
ta užtvara ir užmerktų akis prieš 
gyvenimo tikrovę. Kaip šveica- 

j rai patys sako, jų protas turi 
1 likti i-c- tralus, bet anaiptol ne 

širdis.
Kai Vengrijoje prasidėjo vi

suotinis tautos sukilimas prieš 
komunistinį viešpatavimą, vie
nas šveicaras apsirengė karine 
uniforma, pasiėmė šautuvą 
(kiekvienas šveicarai pagal čia 
veikiančią milicijos sistemą lai
ko namie karinę aprangą ir gink
lą!) ir automobiliu nuvažiavo 
per Austriją į Vengiijos pasienį, 
pasiryžęs pereiti vengrų pusėn 
ir prisijungti prie sukilėlių. Ta
čiau jis paklydo ir, jau peržengęs mai heroiškiau pasielgė, pavyz- 
vengrų sieną, vėl pateko Austri- džiui, šveicarų sportininkai, ku- 
jos pusėn, kur austrų pasienio rie nutraukė santykius su sovie- 
sargybiniai jį suėmė ir grąžino tais ir net atsisakė vykti j Mel- 
atgal Šveicarijon.

Kai kurie žmonės pasišaipė ir 
pavadino jį modeminiu Don Ki
chotu, bet net laikraščiuose pa
skelbta rimtų pastabų, kuriose 
buvo išvedžiojama, kad šis ne
žinomas šveicaras buvo tikras ri
teris, kuris savo pavyzdžiu pa
rodė, kaip turėjo pasielgti lais
vasis vakarų pasaulis.

Kai Berno universitetas mi
nėjo savo metinę akademinę 
šventę, rektorius savo kalboje 
netiesiogiai paminėjo aną šių die
nų narsųjį kareivį Šveiką, paste
bėdamas, kad prieš kelis šimtus 
metų viso pasaulio studentai, pri
sirišę prie laisvės, būtų nukabi
nę nuo sienų kardus ir nuėję pa
galbon vengrams, kovojantiems 
prieš tironus. Bet šiame atomi
nių bombų laikotarpyje žaidimas 
karu pasidaręs per daug pavojin
gas.

Su tuo, be abejojimo, tenka 
sutikti, bet, antra vertus, nuo
stabu, kad tokiems sovietams lei
džiama karu žaisti ir net gra
sinti atominėmis bombomis, kaip 
tai buvo Sueso ekspedicijos me
tu. Beje, kai Bulganinas paskel
bė savo notą, kurioje užsiminė 
apie atominę bombą, Šveicarijo
je plačiai pasklido įsitikinimas, 
kad stovima trečiojo pasaulinio 
karo išvakarėse. Kilo tikra pani
kos nuotaika, šeimininkės ėmė 
supirkinėti cukrų, ryžius, kavą, 
aliejų ir kitokius produktus ir 
sudarinėti atsargas .Tačiau at
rodo, kad baimės buvo apimta 
taip pat šveicarų vyriausybė. Po 
Bulganino notos ji kreipėsi į ke-

turias didžiąsias valstybes, kvie
sdama jas konferencijon šveiia- 
rijoje, pritraukiant prie jos ir 
Indijos ministerį pirmininką 
Nehru, kaipo Azijos-Afrikos blo
ko atstovą. Sovietai ir indusas 
pasiskubino pakvietimą priimti, 
tuo tarpu kai amerikiečiai, ang
lai ir prancūzai jį ametė. To dar 
betrūko, kad tuo metu, kai so
vietų tankai traiškė vengrų lais
vės kovotojus, Ženevoje būtų su
sirinkusi antroji šypsenų kon
ferencija ! Taip konlerencjjos su
manymas žlugo.

Šveicarų vyriausybės pasikar
ščiavimas susilaukė vietinėje 
spaudoje kritikos. Pačioje tau
toje pasigirdo balsų, kad reikią 
nutraukti diplomatinius santy
kius su Maskva. Tiesa, vyriausy
bė aiškino, kad tokiu žygiu būtų 
tiktai pakenkta, nes Šveicarija, 
palaikydama santykius su viso
mis valstybėmis, galinti daugiau 
atnešti naudos. Bet nepalygina-

Įvykiai Rytų Europoje turėjo 
bent tą gerą pusę, jog ne tik 
Šveicarijoje, bet ir visoje Euro
poje žmonėms atsidarė alęys. 
šveicarų žemėje prablaivėjimas 
yra visuotinis. Komunistai čia 
niekada neturėjo beveik jokios 
Įtakos, bet dabar negausi šių kur
mių organizacija dar labiau su
smuko.

bourno olimpiadą, nes ten būtų

Vienu metu Šveicarijoje iš ge
ro gyvenimo buvo susidariusi 
grupė žmonių, kurie sumanė ap
riboti ginklavimąsi ir nuskirti 
ninigų sumą, kuri gali būti iš
leidžiama kariniams reikalams. 
Šion grupėn įėjo įvairaus plau
ko vieši ir nevieši bolševikėliai, 
bet atsirado net teologų, kurie 
išsvajoto pacifizmo vardan rė
mė sumanymą paskelbti b’kavi- 
mą, kuris turėjo aprėžti ginkla
vimosi išlaidas. Ta kryptimi ves
toji propaganda turėjo gana di
delio pasisekimo, nes juk po Že
nevos konferencijos tarptautinė 
būklė pagerėjusi, įtampa .atslū- 
gusi ir pavojus išnykęs ...

Sovietų tankų dardesys Ven
grijoje prablaivino protus. Pa
tys ginklavimosi apribojimo su
manytojai viešai išsižadėjo sa
vo idėjų ir atsisakė minties rei
kalauti tautos balsavimo. Nega
na to. Dar neseniai vyriausybė 
turėjo sunkumų, kai reikėdavo 
gauti kreditų ginklavimosi rei
kalams. Savaime yra paplitusi. .. ..-- 7 --- - ---T, .ja.a.u.v yi a papnm.n

reikėję susitikti su sovietais. I nuomonė, kad šveicarai turį ge-
Taip pat kone visos kitos orga
nizacijos ir įstaigos pasekė šį 
pavyzdį, pareikšdamos, kad jos 
nebendradarbiausiančios su Mas
kva.

Po Ženevos konferencijos, ko
egzistencijos ženkle, net ir sa
vaime nesikarščiuoją ir blaiviai 
galvoją šveicarai buvo nuėję 
taip toli, jog prasidėjo tikras 
lenktyniavimas ,kas pirmas nu
keliaus į Maskvą. Važiavo ne tiki 
organizacijų delegacijos. Į Krem-I 
lį buvo nuvykusi visa Ženevos įvyko ūmus persilaužimas. Ir 
miesto valdyba, taip kad vienu 
metu miestas buvo likęs be val
džios.

Ypač jaunimo tarpe gyvai dis-

riausiai apginkluotą kariuome
nę Europoje. Kiek tokia pažiūra 
yra pagrįsta, sunku pasakyti. 
Bent jau dar pereitą vasarą ka
riškais reikalais buvo pastebi
mas toks abuojumas, jog kari
nės įstaigos nebegalėjo surasti 
vietos artilerijos poligonui, nes 
savivaldybės nedavė žemės, o 
vietiniai gyventojai rašė skun
dus.

Dabar, po pamokos Budapešte,

spaudoje, ir žinovu sluoksniuose; 
pradėta gyvai svarstyti, kokiui 
išvadų reikia pasidaryti iš įvy
kių rytų Europoje. Visuotiniai

Naujuoju ambasadorium į Italiją paskirtas J. D. Zellerbach. 
tariasi su buvusia ambasadore C. B. Luce.

Jis

Montevideo. Suradę keletą 
mulkių iš Pietų Amerikos, so
vietu Michailovo komitetas nu
tarė, kad Pietų Amerika yra ge
ra dirva "sugrįžimui į laisvą ri pusvalandi), iie gyrė da-hi- 
Lietuvą”. Tas komitetas su gal-’ ninku Lietuvą. Bet tą darė tik 
vojo organizuoti ir finansuoti viešai. Savo patikimiems iie ką 

kita sako. Ir net juokiasi iš atsi
tikimo su Rope Dikta rinite Mat, 
ii nnvvko Lietuvon išsidabinusi 
puošniais kailiais T auksutis vie
name fabrike, koks tai darbinin
kas nusisnioves i jos rusę. Renė 
atsakiusi ispaniškų keiksmažo
džiu. Tas darbininkas jai irri is
paniškai paleido keletą žodžių 
"grąžos" — matyt, pataikė ant 
ankstyvesnio renatriianto.

Anksčiau išvykę iš Pietų Ame
rikos. nors buvo žadėję rašyti iš 
Lietuvos "tikrą teisybę”, jau 
kaip i vandeni įkrito — nė žo
džio. Tik buvęs raudonasis re
daktorius Vaivuskas dar rašo 
oficialias korespondencijas. Ma
tyti, jam pavedė tą darbą ir to
liau vykdyti.

vojo organizuoti ir finansuoti 
ekskursiją iš keletos Pietų Ame
rikos valstybių į Lietuvą, kad 
grįžusieji, kaip jie norės, galėtų 
pnnasakoti apie gerą gyvenimą 
Lietuvoje ir tuo sužadins masinę 
repatriaciją.

Deja, nei Brazilijoje, nei Ar
gentinoje tarp komunistuojančių 
lietuvių, norinčių vykti, neatsi
rado. Tada buvo parinkta tik iš 
Urugvajaus. Vadovavo: Rasikas 
Stasys, Revuckas Petras, Čapli
kas Jonas ir Diktartaitė Renė.

Atvykusius į Lietuvą ypatin
gai globojo, jiems rodė pagarbą, 
vežiojo ir nesigailėjo nei valgių, 
nei gėrimų, nei dovanų. Ir nę tik 
ten girdė, bet davė ir su savim

vežtis skaidriosios ir lietuviškos 
duonos.

Griže atgal ; Uragvai". per 
radijo valandėlę (komunistai tu-

pripažįstama, kad vyriausias dė
mesys turi būti atkreiptas į 
prieštankinę apsaugą. Ta pras
me parlamentas be pasipriešini
mo sutiko su vyriausybės reika
lavimu paskirti papildomų kre
ditų.

Visoje kariuomenėje palaips
niui įvedamas naujas šautuvas, 
kuris tinka ir prieštankinėms’, ne bendrosiose kapinėse, kur pa- 
granatoms laidyti. Susirūpinta ^al vietos įstatymus, Jcūnas lai- 
sutvirtinimų įrengimu pasieny
je su Austrija, nes apskaičiuota, 
kad sovietų tankai pajėgtų iš 
Vengrijos atdardėti Šveicarijon 
per 5-6 valandas. Vienu žodžiu, 
atsipeikėta nuo koegzistencinių 
svaičiojimų ir pajusta, kad Mas
kvos grėsmė yra rimtas reikalas.

Šveicarų visuomenė parodė 
vengrų pabėgėliams gerą širdį. 
Bet patys šveicarai gėdingai pri
pažįsta, kad jie vengrų sukilė
liams, kovojantiems ne tik už 
savo krašto, bet ir visos Vakarų 
Europos laisvę, nieku daugiau 
nesugeba padėti, kaip pinigais, 
drabužiais, maistu ir prieglau
dos suteikimu pabėgėliams. Tuo pg 
atžvilgiu šveicarai tikrai daug! vj, 
padarė. Ženevoje veikiąs Tarp-j kokią šimtinę ir Pasiuntinhyė 
tautinis Raudonasis Kryžius yra 
vienintelė organizacija, kurią ko
munistinė vengrų vyriausybė įsi
leidžia Budapeštan. Per ją veng
rus pasiekia laisvojo pasaulio 
pagalba.

Bet toji pagalba ribojasi pie
no milteliais ir kitokių konservų 
dėžutėmis. Laisvasis pasaulis ne- 
pasiryžo suteikti vengrų laisvės 
kovotojams veiksmingesnės pa
ramos. Nesiryžo to padaryti nė 
UNO. Tuo labiau neteko laukti, 
kad neutralinės Šveicarijos pa
rama eitų toliau, nekaip artimo 
meilės pagalba.

Anas šveicarų kareivis, kuris 
su šautuvu nuvyko Vengrijon, 
buvo originalas, netelpąs į blai
vios mūsų gadynės rėmus, šiaip 
gi Šveicarija įžengia į Naujuo
sius Metus prablaivėjusi ir pasi
ryžusi pasimokyti iš Maskvos 
suteiktos pamokos.

Petras Vaiva

JURGIO SAVICKIO 
PALAIKŲ IŠSAUGO

JIMO REIKALAS
Prieš ketverius metus miręs 

J. Savickis palaidotas Roųuebru-

gal vietos įstatymus, kūnas lai
komas tik 5 metus. Po to toje 
vietoje laidojamas kas kitas.

Norint J. S. kūną išsaugoti, 
kad ateity galėtų būti pargaben
tas Lietuvon, reikia ligi 1957 m. 
rudens nupirkti naują kapo vie
tą, 2 kv. metrus, amžinam laikui, 
ten išmūryti rūsį ir perkelti pa
laikus. Visa tai atsieis apie 
168.000 frankų, t. y. 500 dolerių. 
Į šią kaina neįeina paminklas; 
tam reikėtų atitinkamai daugiau 
pinigui.

LRD vardu buvo kreiptasi į 
Lietuvos Pasiuntinį Vašingtone. 
Ministeris atsakė, kad tam rei- 
aklui lėšų, deja, nesą. Pasiūlė 
paskelbti atsišaukimą į lietuvių 
visuomenę, prašant aukų; tada

galėsianti paskirti.
Vienam ar kitaip tas da'-krs 

turės būti sutvarkytas.

VOKS ETIKOJ
K',,ėdn eglutė Vasario 16 

gimnazijos mokiniams
šiemet gimnazijos mokiniams 

Kalėdn eglutę suruošė vėl lietu
viu daliniai, kartu su amerikie
čiais kariais.

Kalėdų senelis, atskridęs ame
rikiečiu armijos helikopteriu, nu
sileido gimnazijos parke su dide
liu maišu dovanų. Automašino
mis atvyko į Kalėdų eglutę ke
liasdešimt amerikiečių karių ir 
jų šeimų iš Schwetzingeno. Su 
jais drauge buvo atvykęs ir abie
jų tikybų: evangelikų ir katalikų 
amerikiečių karo kapelionai.
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• kaip ir kiti, patys dirbdami ir
Draugo dienraštyje kun. M. mokytis. čia mokslas esąs taip 

Krupavičius, krikščionių demo-1tvarkomas’ kad ir dirbantysis, 
kratų 'lyderis ir buvęs VLIKo jel tlk noro tur1’ Ji ga 1 baigti, 
pirmininkas, jau senokai spaus
dina neva prisiminimus, pava
dintus ”1926 metų Gruodžio 
17-oji.”

Nuostabiu sutapimu, tuose pri
siminimuose, kur M. Krupavičiui 
reikia teisintis ,jis beveik nieko 
neatsimena. Nei pavardžių, nei 
tada darytų pareiškimų. Bet kur 
jau reikia kitus kaltinti, kur į 
kaltinamųjų lūpas reikia įdėti jų 
darytus ar nedarytus pareiški
mus, ten jau M. Krupavičiaus 
atmintis nepaprastai aštri ir jis 
viską ne tik atsimena, bet ir 
griežčiausiai tvirtina . ..

Neabejotina, kad dėl kun. M. 
Krupavičiaus tokių skelbiamų 
prisiminimų bus pasisakyta ir 
pasisakyta tų asmenų, kurie M. 
Krupavičiaus vaidmenį gerai ži
no ir turi davinių jį parodyti ir 
iš tos pusės, kuri dabar jo paties 
sąmoningai nuslepiama arba 
klaidinančiai painiojama.

Apie M. Krupavičiaus prisimi
nimus pulk. Žukas Clevelande 
skaitytoj paskaitoj maždaug taip 
pasakė: Tie prisiminimai yra nu
sikaitimas ir prieš Dievą ir prieš 
Tautą ir prieš Lietuvą.

Ir tai pasakė ne' tautininkų 
žmogus, bet liaudininkų, buvęs 
Krašto Apsaugos ministeris, aną 
laiką neblogiau už M. Krupavičių 
pažįstantis, jame aktyviai reiš
kęsis.

Kažin kaip pas mus išeina (o 
gal ir kiti tik taip praktikuoja), 
kad tas, kuris rašo prisiminimus 
— būna nepaprastai geras, iš
mintingas, viską numatęs. Gi vi
si kiti, apie kuriuos rašo, išeina 
suodžiais padažyti, blogi, kitiems 
tik duobę kasti pasiryžę, pilni 
prasikaltimų.

Ar nevertėtų tokių prisimini
mų rašytojams dažniau žiūrėti į 
savo paties praeities vedrodį ? 
Gal tada atsrastų ir saikas ir 
taktas. Ypač pas tuos žmones, 
kurie iš profesijos turi skelbti, 
kad nesakytų netiesos, neveid
mainiautų, daugiau mylėtų arti
mą negu save...

M. Krupavičiaus prisiminimus, 
jei tokiais galima pavadinti jo 
spausdinamus rašinius Drauge, 
galima priskirti tik prie . tokių 
klastingų rašinių, kurie ne tie
sos ieško, bet tą tiesą neva ieš
kant sąmoningų kliūčių pristato, 
kad tik savo asmenį ir atstovau
jamą grupę kilnesnę padarytų. 
O teisingiau pasakius, tokie pri
siminimai, kokius M. Krupavi
čius spausdina Drauge, yra gru
bus tiesos žalojimas ir paties sa
vęs ant šakės kilnojimas.

Tikėsime, kad į tą skundą pla
čiau atsakys patys studentai. 
Bet redakcija šiuo „reikalu taip 
pat savo tvirtą nuomonę turi ir 
ją nori pasakyti.

Studentams, kaip ir visam ki
tam mūsų jaunimui, meš skiria
me, palyginti, daug vietos. Ir 
ateityje numatom skirti. Tai mū
sų ateities viltys ir tikėjimas, 
kad jie .pilnai galės greit užimti 
vyresniųjų vietas ir tautinį dar
bą toliau varyti. Galima būtų už
simerkti ir mūsų jaunimo pa
stangų nematyti, bet tai būtų 
nedovanotina žala, 
deliais nuostoliais 
tume.

kurią su di- 
greit pajus-

Ir dar daugiau.
ne tik studentais domėtis, bet iri 
juos visokeriopai paremti. O kad' 
studentai važinėja po visokius 
suvažiavimus ir stovyklas, tai 
taip pat reikia džiaugtis. Jie ten 
hflcgų darbu neišmoksta. Jie ten 
ir pasimeldžia kai reikia, ir pa
dirbėją, ir pasilinksmina kai lai
ko turi.

Mums reikia

• Vincas Ramonas nuo gruodžio Wells ir Jonas Jasaitis — vice- 
1 d. pasitraukė iš LRD valdybos.! pirmininkai; Antanas Gintneris 
Jo vieton įeina I-asis kandidatas 
Kleofas Jurgelionis.

• Vašia Kiaulienienė, prieš me
tus mirusio žymaus dailininko 
Petro Kiaulėno našlė, praėjusią 
savaitę su savo mažamete duk
rele Laura iš New Yorko išvyko 
į Paryžių. Ten ji rūpinsis savo 
vyro Petro Kiaulėno kūrinių pa
rodos ruošimu, kuri, kaip numa
tyta įvyks artimoje ateityje 
Andrė Weil galerijoje.

Dailininkas Petras Kiaulėna^ 
tapybą yra gilinęs pas žymius 
dailininkus Paryžiuje ir jo var
das bei darbai prancūzų meno 
pasauliui jau yra žinomas. To
dėl tenka laukti, kad ši jo kūri
nių paroda, kuriai rūpestingai 
dar prieš savo mirtį ruošėsi dai
lininkas, susilauks tinkamo dė
mesio ir įvertinimo. Parodoje 
bus išstatyti dailininko paskuti
nieji darbai sukurti Amerikoje.

V. Kiaulėnienė, išvykdama į 
Paryžių, širdingai dėkoja tiems 
mūsų dailininkams, kurie sudarė 
sąlygas ir progą, išleisti ruošia
mos parodos katalogą.

Atsisveikinimo vakaras su iš- 
vyktančia įvyko dr. B. Nemicko 
J>ute ir šeimoje, Maspethe, N. Y.
• Pirmoji Amerikos ir Kanados 
lietuvių tautinių šokių šventė 
rengiama Čikagoje 1957 m. bir
želio mėn. 30 d. šventės tikslas 
— skleisti lietuviškosios kultū
ros apraiškas ir parodyti lietu
vių tautinių šokių grožį ir savi
tumą saviesiems ir svetimie
siems.
• Tautinių šokių šventės rengi
mui sudarytas komitetas: Bru
no Shotas — pirmininkas; Juo
zas Kreivėnas, teisėjas Alfonse

— iždininkas; Stasys Daunys — 
generalinis sekretorius; Albina 
Poškienė ir Agnė Jasaitytė __
sekretorės ; Justas Kudirka, Zig
mas Dailička ir Eugenijus Bart
kus — nariai. L. B. Čikagos apy
gardos valdybą atstovauja Jonas 
Jasaitis.
• Tautinių šokių šventės reper
tuaro komisiją sudaro: Juzė Vai
čiūnienė, Halina Radauskienė, 
Irena šilingienė, Bronė Jamei- 
kienė ir Bruno Shotas.
• Leidinys "Lietuviai Rašyto
jai’’, numatytas išleisti Lietuvių 
Rašytojų Draugijos 25 metų su
kakčiai atžymėti, įgauna reales
nes išleidimo galimybes.

SANTARIEČIŲ 
GYVENIME

CHICAGOS 
gYOyto'jai

i lūs, kad jie "nuima” nuo žmo
gaus pečių jo atsakomybę pačiam 
su blogiu kovoti ir gėrį kurti).

Bet ateitis nesukuriama tikė
jimu pasakomis (t. y. tokiu ti
kėjimu, kuris nereikalauja jo
kios pastangos iš paties tikinčio
jo). Į ateiti žmogų veda tik jo 
tikėjimas vizija (arba toks ti
kėjimas, kuris reikalauja paties 
žmogaus veiksmo jo išpildymui). 
Mums ši vizija turi būti lietu
viškosios ateities, kokios mes no
rime, įsivaizdavimas, kuris su
burtų apie save aktyvią tikin
čiųjų bendruomenę. Ir tada kova 
dėl Lietuvos bus konkretaus lie
tuviško turinio visiems kūrimas, 
o ne bergždybių deklaravimai, I 
komentavimai, dementa v i m a i 
ir ... užbintavimai (vietų, į ku
rias stipresnių komentarų patai
kyta) .

¥
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• Pasirinkimas iš kelių
• Mažai įvažiuota, vienas savininkas
• Nenaudotos nuomavimui

WHILE THEY LAŠT...

SI,395

Jau vieną kartą esu minėjęs, 
kad vargas tai tautai, kurios jau
nimas snaudžia kaip seniai. Jau
nimas turi pląnuoti kalnus nu
versti. Jaunimas turi bandyti 
saulę žemei palenkti. Jaunimas, 
kaip pavasario upės, turi veržtis 
ir ledus sulaužyti. Jei jaunimas 
to nesiekia, jis yra nelaiku pa
senęs ir iš jo nieko gero nebus.

Mūsų dabartinis jaunimas, ku
rį matome laisvuose kraštuose 
gyvenantį, į savo tikslą turi eiti 
labai sunkiais, jiems dažnais sve
timais ir nelabai mielais keliais. 
Bet jie eina ir pareigą atlieka. 
Kas moka tą mūsų jaunimo dar
bą pasekti, tie gali ir pasidžiaug
ti. Gi tie, kurie mano, kad tik 
vienoj vietoj tupėjimas yra di
delė dorybė, tie nori mūsų jau
nimą nelaiku numarinti.

Tat tegul mūsų jaunimas ke
liauja per visą Ameriką iš suva
žiavimo į suvažiavimą, iš sto
vyklos į stovyklą, tegul planuoja, 
tegul tariasi, tegul gerai mokosi, 
tegul tarpusavy bendrauja.
Džiaugsmo bus ir mums ir mū- ra ta $3.00. 
sų Tėvynei.

O apie kitą skundą, žodžiu per-J M’estern Avė., Chicago. III. 
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Tel. ofiso PRospect 8-1717 
Rezidencijos REpublic 7-7868

Dr. S. Biežis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Rezid. 3241 W. 66th PLACE

Tel. offie’o EVerglade 4-737« 
Tel. buto GRaceland 2-9203

Dr. Juozas Bartkus
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

Norvest Medical Center 
2336 West Chicago Are 

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

antrad., ketvirtad., penktad., 
Tik susitarus trečiadieniais.
11-2 p. p. šeštadieniai?.

MARGUTIS

tm

vra pat3 seniausias Amerikos 
lietuvių žurnalas. Jis išeina kiek 
vieną mėnesį — yra gausiai ilius 
truotas, turiningas, įvairus ir 
skaitomas su malonumu.

MARGUČIO metinė prenume-

Margučio adresas: 6755 So.

•

Redakcija gavo du skundus. 
Viena rašytą, gi antrą žodžiu. Ir 
abu tie skundai jautrūs, nes lie
čia mūsų tautinio išsilaikymo 
reikalus.

Rašytajame skunde, skaityto
jas A. K. iš Chicagos, sako, kad 
kam, girdi, Dirva skiria tiek daug 
vietos mūsų studentams, kurie 
daugiausia rengia tik visokius 
suvažiavimus ir stovyklas, bet 
nieko daugiau reikšmingesnio ne
dirba. Ir, esą, jam pikta, kad tie 
studentai lakai dažnai verkšlena 
visokios paramos. Juk jie galį,

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, krit'kų 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 žodyną už 3 dol., 
abu Žemė dega tomus — jų prenumeratos kaina, už 6 dol., vietoj 
katalogines 9 dol. kainos. Persiuntimo išlaidos —■ 12 centų už knygą. 
Užsisakykite knygas dar šiandien Tuo užs’tikrinsite sau knygų gavimą 
ir žymiai palengvinsite leidyklai sunkią išlaidų naštą.

Rašykite:
T e r r a

3333 So. Halsted St., Chicago 8. Illinois

Gali žmogus kurti ne vien dėl 
to, kad turi gabumų, bet ir todėl, 
kad pati jo psichologija leidžia 
jam savo gabumus panaudoti kū
rybai.

Kūrybiniam veiksmui sąlyga 
yra dabarties netobulybės paju
timas ir ateities galimybės vizi
ja. žmogus gali kurti tik tada, 
kai jis pajunta save ar savo ap
linką netobula, ir kai įsivaizduo
ja, kas būtų labiau pageidauja
ma negu tai, kas jau yra. žmo
gus kuria, jei jis, šiuos du — iš
eities ir ateities — taškus paju
tęs, nusprendžia nuo mažiau to
bulo žengti į tobulesnįjį. Bet ko
kie bebūtų. |jp gabumai, kūrybiš
kumas ir galimas tik tuomet, kai 
žmogus netobulybę pajunta ir 
ateities vizija vaizduojasi.

Mūsų atsisakymas spręsti Lie
tuvos ateities kiaušinius (atsa
komybę patogiai paliekant pasi- 
likusiems Krašte/ kurie "viską 
nuspręsią’7’ reiškia, kad mes 
ateities vizijos beturime (ir ne
norime turėti). Bet neturėdami 
šios vizijos ateičiai, mes savąjį 
tobulybės troškimą (kuris žmo
guje, turbūt, neužmarinamas) 
nukreipiame atgal į praeitį. Pra
eityje tuo būdu atsiranda visas 
šis įtempimas tarp netobulybės 
suvokimo ir tobulybės vizijos, ir 
iš šio įtempimo kilusi kūrybinė 
energija taip pat pasilieka pra
eityje — pasakomis uždengti be
dugnę tarp praeities netobuly
bės ir jon sukrauto tobulybės 
troškulio.

Atsisakymas gyventi lietuviš
kosios ateities vizija mus pada
ro praeities gyventojais — jos 
nuviltaisiais ir jos svajotojais 
drauge. Dėl to negalima praei
ties kritikuoti, nes net ir nuo
saiki kritika sugriauna svajonės 
burtus. Dėl to ir, iš kitos pusės, 
negalima pasitenkinti tuo, kas 
buvo mūsų praeityje iš tikrųjų 
atsiekta (ir reikia "vogti’’ Kan
tus, Dostojevskius, Tolstojus...), 
nes realieji praeities atsiekimai 
neprilygsta Į praeitį nukreiptom 
mūsų vizijom, turėjusiom (to
kia vizijų paskirtis-) mus vesti 
į didesnius atsiekimus ateityje. 
Atsisakius 1 šių ateities vizijų, 
nieko kito ir nelieka, kaip tik 
magiškai (skaičiuojant, pavyz
džiui, Kanto kraujuje lietuviš
kąją dalį) "atkurti" praeityje 
atsiekimus, kurie būtų turėję bū
ti mūsų ateitis.

Todėl ir mūsų antisovietinė 
rezistencija tokia bergždžia (gal 
išskiriant tik vieną žodį), nes 
mes joje dalyvaujame dėl to, kas 
buvo praeityje, bet ne dėl to, kas 
turi būti.- Kas "turi bū
ti" — mums vaidenasi, kaip to, 
kas buvo, pasikartojimas. O tai 
jau ne kas kita, kaip tikėjimas, 
jog pasakų kariuomenės, visoje 
šarvuotoje miegančios piliakal
nio skliautuose, atbus (nepalies
tos nei laiko, nei žiurkių) ir iš
kovos Lietuvai laisvę. Todėl mes
ir paliekame viską tiems, kurie nuotu atsisveikinimo himnu; 
Krašte palikę: kiekvienoje pasa
koje esti herojus, kuris laimi, ka
dangi teisus. (Bet pasakų hero
jai kaip tik tuo ir yra patrauk-
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Naujų Metų savaitgaly Bosto- 
no-Brocktono santariečiai su sve
čiais praleido keletą žvarbių die
nų Laconia, New Hamshire žie
mos stovykloje. Dienomis slidi
nėta slidžiais kalnų keliais. Va
karais išklausyta studijų die
noms garbės daranti programa! 
bendrąja tema: "Antisovietinė 
rezistencija’’.

Gruodžio 29 d. Gabrielius Ged
vilą kalbėjo apie "Rezistencijos 
idėją ir jos reikšmę jaunimo gy
venime ” Klausimas pasirodė dis
kutuotinas, tat ir diskutuota 
kiek. G. Kurpis sveikino studen
tų sąjungos Bostono skyriaus 
vardu, o J. špakevičius — bosto- 
niškio ASS. J. Špakevičius ir Z. 
Mereckis pasirūpino ir literatū
rinėmis linksmybėmis.

Gruodžio 30 d. vakare buvo 
susikaupimo vakaras kovotojams 
prieš sovietus prisiminti. Vyt. 
Kavolis žvilgterėjo į "žmones ir 
idėjas sukilimuose prieš sovie
tus.” O A. Jankauskaitė, V. Ma- 
lišauskaitė, G. Gedvilas ir R. Liz- 
denis tai valandai v’ takai nuri- 
musiems stovyklautojams per
davė montažą "Lietuvių rezisten
cinė literatūra”, sujungdami 
rinktines partizanų dainas su 
proziniu pasakojimu. Minėjimą 
trupu žodžiu surišo VI. Eikinas. 
Į naktį dar ilgokai dainuota lie
tuviškos dainos, bet po partiza
nų minėjimo susidarė nuotaika 
šį vakarą apsieiti be šokių.

Naujieji metai sutikti links
moje atmosferoje, kurią sėkmin
gai kurstė newyorkiečiai D. Ga- 
siūnas ir A. Grigaitis, išleisdami | 
Santaros oficiozo numerį 1956 
metams ir jame visiems prarna- 
tydami prasmingus ateities užsi
ėmimus. VI. Eikinas, J. Špake
vičius ir R. Veitas, gitaros paly
dimi, padainavo kupletus iš sto
vyklos aktualijų ir pridarytų 
nuostolių.

Dalyvavo apie 35 studentai iš 
Bostono, New Yorko, Chicagos, 
Montrealio, Pittsburgho, Water- 
burio, Stamfordo ir Brocktono.

Stovyklą rengė rūpestinga 
skyriaus valdyba: VI. Eikinas, 
B. Danerytė, A. Skabeikaitė, ir 
buvęs pirmininkas Zenonas Me
reckis. Visiems dideliu įspūdžiu 
paliko skyriaus sekretorė: nors 
jai beslydinėjant lūžo kojos kau
las, tačiau ji jau tą patį vakarą, 
grįžusi iš ligoninės užgipsuota 
koja, buvo pati pirmoji vesti lie
tuviškoms dainoms!

Stovyklos salę puošė iš Chica
gos importuoti trylikos lent-' 
paroda "Santara vaizduose." Bu
vo daug muzikos ir juoko jaunat
viško. Nuo pereitų metų stovyk
los žinovų pastebėta nemaža pa
žanga- slidinėta šįsyk jau buvo 
daugiau stačiom, negu kitose kū
no pozicijose. Sportiškai pasižy
mėjo ir du Santaros patriarchai, 
visą dieną vaikščiodami po snie
guotą kiemą ir smaigstydami 
ateities veiklos gaires.

Pažymėtina, jog tiek santarie-i 
čiai, tiek svečiai, visi aktyviai! 
dalyvavo programos išpildyme J 
ir kur tik reikėjo. Stovykla užsi-Į 
baigė .deja, per vėlai sukompo-

J)ON pjcCULLAGH
CHEVROLET CO.

"Leiskit iš stovyklos, 
Leiskit pas mamas! 
Ten mums vazelinu 
Pagydys žaizdas.’’

Lietuvių Rezistencinės Santar
vės Detroito skyrius.

Malonu mums pažymėti, kad 
jautrios lietuvių visuomenės re
miami, jau sugebėjo gimnazijos 
reikalams paaukoti virš tūkstan- 
ties dolerių. Mokinės Irutės Ja- 
nusaitytės išlaikymui irgi gero
kai peršokta tūkstantinė.

Laukiama gausaus svečių at
silankyme ir iš Detroito apylin
kių.

Naujų Metų sutikimo 
Nutarta leisti toliau 
buletenį ”New Yorko 
bei suruošti sąskrydį.

METINIS KULTŪROS KLUBO 
SUSIRINKIMAS

Sausio mėn. 13 d. (ateinantį 
sekmadienį) 4 vai. p. p., Tarp
tautinio Instituto patalpose 111 

. __ ., priešais meno mu- 
Siejųv-įvytus—nrefinis DeG-Aitn 
Liet. Kultūros Klubo susirinki-

* * *
• Dalia Juknevičiūtė sukom- 

panavo įspūdingą linoleumo rai
žinį Santaros Centro Valdybos 
šventiniam sveikinimam. Sko
ningi sveikinimai buvo jos pa
čios ir pagaminti.

• New Yorko santariečių Ka
lėdiniame susirinkime svečias iš 
Chicagos — Julius Šmulkštys 
kalbėjo apie Santaros veiklą ir 
planus, Vytautas Aukštikalnis 
referavo 
reikalu, 
skyriaus 
Santara”
Po susirinkimo skyriaus pirmi
ninko V. Vaitaičio namuose šau- „ullnlo lns, 
niai pasišokta prisiminus ilgą: rvirby 
praėjusį • £ -—
kotarpį..

• Detroito santariečiai jauni-1 rnas. Bus renkama nauja valdy
mui surengė malonią Kalėdų Eg-| I-a ir nustatomos gairės tolimes- 
lutę. Kalėdų Senelis visus daly- * ” ” -................................— "
vius, santariečius ir didelį būrį Klubo nariai prašomi būtinai da- 
svečių, apdovanojo "įspūdingom"! lyvauti. šia proga bus priimami 
dovanėlėm. i ir nauji nariai. Kviečiame lietu-

• Pasinaudojant Kalėdų atos- viškąją visuomenę atvykti ir įsi- 
togomis įvyko visa eilė pasitari-j jungti į bendrą kultūrinę veiklą, 
mų Santaros reikalais. Centro Metinis nario mokestis tekainuo- 
Valdybos vicepirmininkas Leo- ja tik $1.00.
nas Sabaliūnas buvo atskridęs j 
Chicagon, C V narys Gabrielius 
Gedvilą lankėsi New Yorke, Bos
tone bei rytinių pakraščių žie
mos stovykloje. Santaros met
raščio redakcinio kolektyvo 
rys Julius Šmulkštys buvo 
vykęs į New Yorką.

nei Kult. Klubo veiklai. Visi Kult.

na- 
nu-

DETROIT
VYTAUTO ALANTO 

VEIKALO PREMJERA

Kult. Klubo nariais priimami 
ir vienodai toleruojami visų po
litinių srovių ir įvairių religinių 
įsitikinimų asmenys.

Atvykęs pajusite jaukią lietu
viško bendradarbiavimo nuotai
ką ir naudingai praleisite laiką.

Detroito Dramos Mėgėjų Sam
būris, vadovaujamas aktorės Z. 
Arlauskaitės-Mikšienė, 1957 m. 
vasario mėn. 2 d. 7 vai. vakare, 
didžiojoj ukrainiečių salėje Mar- 
tin-Michigan gatvių kampe, sta
to Vytauto Alanto 3-jų veiksmų 
komediją: "šiapus Uždangos". 
Šis naujas veikalas yra patrauk
lus, intriguojantis. O juoko, juo
ko, iki ašarų ...

Po vaidinimo linksmi šokiai, 
grojant gerai muzikai.

Bufetą tvarkys ir jį vadovaus 
mūsų Detroito nepailstami tal
kininkai p.p. šadeikai.

Vakaro pelnas skiriamas Va
sario 16 Gimnazijai. Rengėjai —

IST1KU5 GAISK&
NELAIMEI

Kada Jūsų namai art>a ra 
kandai tampa ounaikinti 
sugadinti ugnies, kreipkitės i 
f*. J. KERŠIS, dėl apkama'i- 
mo. ko visada re1 kalamu »»>•- 
(raudos kompanijos pirm ro
siu išmoka už nuostolius

P I KEW*I'-
609 Society for Savings Bldg. 
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To Our Friends and Patrons 
GREETINGS and BEST W1SHES

MOSHER-LALLY 
CHEVROLET CO.

SEE THE NEW MOST OUTSTANDING 
1957 CHEVROLET

566 Broadwav Bedford, Ohio BE 2-1880
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LAIŠKAS Iš chicagos

Apie orą ir meile
APIE ATSIMINIMUS Iš ATMINTIES RAŠYTUS

IR JUOZO BAČIONO KELIONĘ į EUROPĄ

Jeigu aš pasiųsčiau Jums, Re
daktoriau, visus mano rašytus < 
laiškus, tai jų būtų septyni, nes : 
septynis kartus sėdau rašyti, 
pradedant 1949 metais, ir kas 
metai prieš Naujus Metus, bet... 
deja, nė vieno neparašiau, ir pa
siliko tik septynis kartus paro
dytas geras noras. Bet už tai aš
tuntas tapo kūnu. Ji ir siunčiu. 
Ir siųsiu jų daug. Taip jau nu
tariau. Tik nežinau, ar gerus no
rus ar tikrus laiškus.

O koks galingas aš buvau už
simojimuose prieš septynerius 
metus! Redaktoriau, — tada aš 
rašiau, — skirk puslapį Chica- 
gai, o gal gali ir daugiau. Čia 
tiek gausu naujienų, toks gyve
nimas verda, o ir rašyti taip no
risi, tiek pasiaukojimo ir idea
lizmo turiu aš ir mano plunksna. 
Ir mokėti tau už darbą nieko ne
reikės. Nė cento. Aš dar siųsiu 
aukų ir iš draugų parinksiu 
smulkių ... Taip baisiai norėjau 
būti žurnalistu.

Ir dėkojo Redaktorius, ir lau
kė laiškų ... ir ragino, ir prašė. 
O aš vis gerus norus siunčiau, 
paskiau pinigų už darbą pra
šiau ...

• » •
nedrąsu, pasakysiu atvirai, Re

daktoriau, pradėti Tau rašyti aš
tuntą laišką. Nežinau, nuo.ko ir 
pradėti. Gal nuo oro, sakau, bus 
kukliau. O paskiau jau pakalbė
sime ir apie tuos pinigus, ku
riuos taip baisiai noriu gauti iš 
paties. Kitaip pasakius, tą če- 
kiuką iš Sveiko sukrauto pirmo 
miliono ir banke pūnančio.

Taigi, sakau, apie orą. Mat, 
dideliame mieste gyvenu. Viena
me pakraštyje lyja, o kitame 
sninga. Sakysime, ten kur cicili- 
kai gyvena, o kaip ten audringa. 
Žiema ar vasara, ten vis žaibuo
ja ir griaustinis griaudžia. Tren
kia kaip iš pypkių. Katalikai net 
perkūnsargius įsirengė. Takius 
laidininkus. Jie tik perleidžia 
tuos žaibus ir pastiprina dar. Ru
denio miglose ir sandariečiai 
skęsta. Jei r.e tas milžinas Vai
dila, kuris vis dar įstengia de
besis išsklaidyti, ir jie pro aud
rą šviesos nematytų.

Nesulaukia pavasario ir lasie- j 
čiai, nors Kaulėnas iš Londono . 
ir atvežė pirmųjų pavasario ži
bučių pumpurų. (Sako, vežtą 
Anglijos miglą jūroj paskandi
nęs).

O tie vargšeliai tautininkai 
perkūnais sugriausti (Kągi prof. 
Skardžius pasakys dėl tokio ma
no žodyno), žaibais sužaibuoti, 
audrų perskrosti ir miglose pa
skandinti šildosi sau vasaros 
spinduliuose per visus keturis 
metų laikus ir anuotomis šaudo 
į Vašingtoną. Bepigu jiems. Mar
gutis, tas žodinis dienraštis, vi
sados gražų orą skelbia. O juk 
ir Juozas Bčaiūnas tų vasarvie
čių turi begales.

• ♦ •

Jau buvau bebaigiąs rašyti 
laišką, bet suskaičiau eilutes, 
kad dar per maža pinigų gausiu 
iš Redaktoriaus. Tad rašysiu 
daugiau. Rašysiu ir kalbėsiu, 
kaip mergaitei. Pirm apie orą, 
o paskiau apie ... meilę. Mat, 
įsimylėjau į Mykolą Krupavičių. 
Ot, tai aukso žmogus. Ot, tai iš
minčius. Tu man mokėk taip pa
rašyti atsiminimus, kad iš jų nė 
atsiminimo nebeliko. Aš tik skai
tau juos ir skaičiuoju, kiek jis 
eilučių prirašė ir kiek pinigėlio 
uždirbs. Nepaskubėjau aš jų pa
rašyti. Tai bent būčiau prisikro
vęs kapitalo.

O mano draugas krikščionis 
demokratas aną dieną ir sako. 
Tuščia tų pinigų, bet jis draugų 
jau nebeskaičiuos ... Toks vy
ras, toks politikas, toks valsty
bininkas, toks demokratas, o di
džiausias jo priešas A. Smetona 
prieš trisdešimt metų tik pa
skambino telefonu, pasakė 
"Ateik”, tai jis net pėsčias nulė
ke, o parlėkė uždusęs automo- 

• bilium, pasakyti savo draugams 
nepaprastai linksmą naujieną...

Jeigu jau kalbėti apie meilę,
■ tai kalbėsiu ir apie Raštikį. My

liu ir jį. Perskaičiau jo atsimini-
■ mus iš atminties parašytus ir 

apsiverkiau. Tai vargšelis. Gavo 
Lietuvoje 2000 litų per mėnesį, 
butą, šviesą ir kurą, automobilį

■ ir šoferį, gazą ir alyvą, nė pri
pūsti padangų reikėjo, nė ma-

šinos plauti ir taisyti, o valdžia 
ėmė ir nepadovanojo jam skly
pelio nameliui pasistatyti. Varg
šelis, sakau, ir dabar ruošiuos 
pradėti rinkti aukas nors pavė
luotai, jam sklypeliui nusipirkti. ' 

Kaip dabar iš atminties prisi- ' 
menu, tie kapitalistai mokytojai ’ 
gaudavo tik 200 litelių, tai ir ' 
narnos statėsi ir ūkius pirko ir 
tuo kapitalistinį Lietuvos gyve
nimą kėlė. Vargšelis tas gene
rolas !

• ♦ »

Kalbėjau apie orą ir meilę, o 
dabar pasikalbėkime kaip Chi
cagoje žmonės kalbasi. Jūs tur
būt, nežinote, kad jie kalbasi tik 
mikrofonais. Mat, tų radijo sto
čių, tai begalybė. Tik spėk klau
syti. Nuo ryto iki vakaro. Sakyk 
ir kalbėk ką nori, visi tik klauso 
ir visi žino, ko tu nori.

Bet, taip buvo tik prieš kelis 
metus. Kalbėjo Margutis, Sophie 
Barčus, šaltimieras, Draugas ir 
Banga, Kubilius, Budrikas. Ir vis 
tai buvo kasdieninės programos, 
nuo ryto iki vakaro. Pirmoji už- 

i sidarė Banga. Pinigų pritrūko. 
Paskiau pasekė Draugo radijo 
programa, nes niekas neklausė. 
Kubiliui su Kubiliene, sako, val
džia nebeleidusi kalbėti, šalti- 

, mierui biznieriai užsmaugė gerk- 
, lę. Liko* Margutis ir Sophie Bar- 
. cus. Jų tai jau niekas nepriblokš
■ prie žemės. Juos ir klauso visi, ir
■ prekybininkai per prievartą skel- 
i bimus grūda, ir valdžia myli. Be- 
• je, dar Budrikas turi prekybinę 
i programą dėl Budriko.
i Apie išeinančius mūsų mieste
■ laikraščius nerašysiu, sakau, gal
■ Redaktorius juos skaitai. Jeigu 

ne, tai parašysiu kitame laiške,
i po kitų Naujų Metų.

• * •
Dar turiu daug ko parašyti ir 

apie kitus reikalus reikaliukus. 
Sakau, gal ir už juos sumokėsi
te. Jei ne, tai nukirpkite ir gra
žinkite man oro paštu, apdraustą 
ir specialiu pristatymu. Pasiųsiu 
kitam laikraščiui, o Jūs tik pri
dėsite. kad tasa eina tokiam ir 
tokiam laikrasyje...

Taigi, tarp mus kalbant, pa
sakykite atvirai, kogi Juozas Ba- 
čiūnas važiavo į Europą? Mes 
jau kelias savaites kaip neriamės 
iš kailio norėdami sužinoti. Kal
bų kalbos, tarp tų kalbų kalbe
lės, o atsakymo ir nėra. Vaisti
nėse net vaistų pritrūko nuo 
galvos skaudėjimo. Taip ji mums 
suskaudo.

Daug kas manėme, kad važiuo-

SKAUTAI
SAUSIO 15-TOJI

(sks) Kasmet .miela sese, bro
li, prisimename tą dieną, kada 
dalis Mažosios Lietuvos nusime
tė 700 metų vilktus vergijos pan
čius ir pareiškė norą gyventi 
kartu su broliais iš Didžiosios 
Lietuvos. Be to, sausio 15 dieną, 
prieš 34 metus, atgavus Klaipė-

dos uostą, Lietuvai per Baltijos 
jūrą atsidarė platus kelias į pa
saulį. Su skausmu širdyse prisi
mename tuos, kurie žuvo kovoje 
už teisę Lietuvai būti jūrine tau
ta, ir už tai jiems lenkiame gal
vas.

Šiais žodžiais primenama skau- 
tiškąjam jaunimui Klaipėdos at
vadavimo sukaktis, kurią lietu
viai ir toli nuo Tėvynės kasmet 
gražiai pamini savo kolonijose.

ja Devenienės nuversti. Bet kaip 
toks dežntelmenas, kaip Bačiū- 
nas, vers jau ir taip silpną mo
teriškę. Kiti sakė, kad gal vyks
ta susitarti su Krupavičium at
siminimų išleidimu, nes jis juk 
yra didelis spaudos bičiulis ir 
knygų leidimo mecenatas. Guo- 
dėmės, nervus ramindami, kad 
gal vyko pirkti Europoje vasar
viečių.

Baisiai norisi sužinoti. Nesi
rūpinkite, už raštą sumokėsime, 
nes tokiam svarbiam valstybi
niam darbui pinigų nebus pagai
lėta.

Norėtumėte gal sužinoti, kaip 
A. Olis jaučiasi iš išvertimo jo 
iš Balfo posto? Pasakysiu atvi
rai, su juo nesikalbėjau, nes gy
venu Ciceroje ir su juo susitikti 
sunku. Bet va, ką kalba žmonės. 
Mat, Chičagije buvo didelis pa
gerbimas Balfo veikėjų. Viena
me dideliame baliuje visi jie bu
vo apdovanoti diplomais, buvo 
gerta į jų sveikatą ir... gerta. 
O kadangi A. Olis yra vienas iš 
Balfo steigėjų, daug tai organi
zacijai dirbęs, iš miesto valdybos 
išrūpindavo leidimą aukų rinki
mui, tai jį pagerbti nutarė ki
taip. Reikia gi pagerbti taip, kad 
pagerbtasis visą amžių atsimin
tų. Kas tas diplomas? Ims ir su
plyš. Kas kad išgers j sveikatą? 
Kitą dieną gėrėjui galvą skau
dės ir jis nieko nebeprisimins ką 
jis sakė. O čia ir buvo sugalvotas 
geniališkas pagerbimas. Amži
nas pagerbimas. Išmesti iš Bal
fo. Tai pagerbtasis atsimins vi
są amžių.

• • •
žinai, Redaktoriau, baigsiu ra

šyti. Kai daug prirašysiu, tai Tau 
reikes brangiai mokėti ir ko ge
ro susigalvosi visai mano laiškų 
nebespausdinti.

Po metų, tą pačią dieną, sau- 
• šio 1, parašysiu kitą laišką. O 
i per visus metus rašysiu gerua 
; norus, pašto nevarginsiu ir. SveJ- 

kam laiko negaišinsiu.
Tavo Juozas Butvilą

AKAD. SKAUTŲ ŽIEMOS 
STOVYKLA

(sks) šiauriniame Michigane, 
Manistee žiemos sporto vietovė-

j e, gruodžio 28 sausio 1 die- programos, skautiškai-akademiš- 
nomis nejučiomis prabėgo pui- kos nuotaikos, demonstruoti 
kiai pavykusi Akademinio Skau- skautiško ir akademinib gyveni- 
tų Sąjūdžio žiemos stovykla, su- mo filmai, 
traukusi 64 dalyvius-ves. Jų tar
pe ir 18 clevelandiečių.

Stovyklos viršininkas buvo fil. 
Vyt. Černius. Jam talkininkavo 
— Rita Stravinskaitė — mer
gaičių komendante, Rimas Min- 
kūnas — vyrų komendantas, V. 
Kamantas — programų vadovas 
ir Al. Grigaliūnas — slidinėjimo 
vadovas.

Dienas leistos baltoje sniego 
karalystėje apylinkės kalnuose, 
o vakarams nestokojo specialios

Stovyklavo akad. skautai-tės 
bei jų bičiuliai iš Chicagos, Cle
velando, Detroito ir net rytinio 
JAV pakraščio. Su puikia nuo
taika sutikti Naujieji — 1957 
metai.

Stovyklautojai iš šios žiemos 
stovyklos parsivežė puikią nuo
taiką, malonius įspūdžius ir... 
aišku, po kelias mėnynes prisi
minimui.

SKAIDRUS STROH'S

STIKLAS

STROH’S ALUS

TIKRAI SKAIDRUS TAIP. KAIP

The Stroh Brewery Co, Detroit 26, Michigai

.{R*^WHįRE¥ERQUAUT»COdlili

yra lengvesnis, šviesesnis, daugiau gaivinantis, 
nes jis yra ugnim verdamas prie 2000 laipsnių!

Pirmas paragavimas jums pasakys... jūs niekad neragavot tokio alaus, 
kaip Stroh’s. Ir jūsų paragavimas bus teisingas, nes joks kitas alus 
nėra daromas kaip Stroh’s. Tai verdamas alus. Pabandykite Stroh’s. Jis 
jums patiks. Buteliuose, 12 uncijų dėžutėse ar bare!

JUMS PATIKS YRA ŠVIESESNIS!

DABAR UŽ VIETINES KAINAS!

Sacharino byla
JONAS BUDRYS

(Tęsinys iš pereito nr.)
Man niekuomet nebuvo tekę kalbėti su 

ministru pirmininku Dr. K. Grinium. Ligi tol 
nebuvo buvę tokio reikalo. Aš .nors ir pagar
biai, bet visai ramiai atsakiau: — Aš dar 
nežinau, ar ministras paliestas tiesiogiai, bet 
aš turiu pakankamai duomenų tam, ką da
rau. Manau, kad tokiu keliu eidamas geriau
siai atlieku savo pareigas.

— Kokius duomenis jūs turite? Sėskite 
ir pasakokit.

Aš išdėsčiau visą reikalą ir tęsiu: — Jei 
kada nors Sovietai rastų sau naudinga tą 
operaciją nutrauki, tai tas bus padaryta su 
dideliu skandalu mūsų valstybei. Tuo tarpu 
jie tiems asmenims, kurie ten dalyvauja, gali 
prigrasyti: arba — arba. Ministro grasini
mas man (padaviau telegramą) — šūvis pro 
šalį; ar nebūtų tiksliau jam kreiptis į Krašto 
Apsaugos Ministrą. Jei ponas Pirmininke 
norite bylą nutraukti — aš nesu tam kom
petentingas — tai yra prokuroro teisė, arba 
mane galite atleisti. Aš buvau pakviestas 
apvalyti Kraštą, tą ir darau.

• Mačiau, kad Ministro Pirmininko veido 
išraiška keičiasi, gal net ir tas anksčiau ro
domas rūstumas buvo dirbtinis. Mane pa
klausė: — Iš kur tos žinios gautos?

— Iš rimtų šaltinių, tik tiek galiu pasa
kyti. Jei aš pasakyčiau žmogaus, kuris mane 
informavo, pavardę, niekas man daugiau ne
pranešinės. Aš tam pranešėjui patikėjau ir 
tuo perėmiau visą atsakomybę už veiksmus. 
Jei tai Lutų legali operacija, kodėl Ministe
rijos valdininkas už mažą patarnavimą duo

da geležinkeliečiui tokius arbatpinigius?
— Jei man kas paltą paduoda, aš irgi 

duodu arbatpinigių. Ir Jūs taip pat, — sako 
Pirmininkas.

— Ponas Pirmininke, aš duodu pusę 
markės, gal jūs duosite penkias, bet ne ke
turis tūkstančius! Juk tai yra jo metinė alga. 
Pagaliau, tai yra tarnybinės išlaidos, ar jos 
buvo įtrauktos į ministerijos knygvedybą?

Pirmininkas pradėjo šypsotis kažką gal
vodamas. Pagaliau paklausė: — Jūs žemai
tis ?

— Ne, ponas Pirmininke, — atsakiau.
— Kietas riešutas ... — atsikeldamas 

pasakė rusiškai: — Drąsų Dievas valdo. — 
Ir vėl lietuviškai: — Bet jei nepasiseks — 
teisman.

— Klausau, ponas Pirmininke.
Grįžau į įstaigą apie 11 vai. rytą. Iš Jo

navos dar neskambino, bet, gal praėjus va
landai laiko, mano nustebimui, įeina vyr. Įeit. 
Kirlys.

— Taip greit? — klausiu.
Kiek sumišęs vyr. Įeit. Kirlys pasakoja, 

kad Jonavoje rado Užs. Reik. M-jos departa
mento direktorių V-ną, kuris puolė mūsų 
įstaigą ir jį asmeniškai, pradėjo isteriškai 
šaukti gąsdindamas atleidimu iš vietų. — Ne
drįskite atidaryti, arba visi būsite atiduoti 
teisman.

Vyr. Įeit. Kirlys, pats tik vos mėnuo 
kaip grįžęs iš Sovietų Rusijos, susvyravo, 
nesusiorientavo ir nuėmė sargybas nuo va
gonų, nieko nedarė ir sugrįžo.

— Kas Tamstai davinėja įsakymus? — 
klausiu.

— Tamsta, — atanka.
— Aš, ne Tamsta, už juos ir atsakymu. 

Septynios dienos Tamstai naminio arešto, bet 
duodu progą dalyką išlyginti. Tučtuojau su
žinokite, kur yra tas traukinys, dar kartą 
mano vardu sustabdykite vagonus ir išpildy- 
kite kas įsakyta. Karininkui nedera taip leng
vai išsigąsti. Pa valgysite stotyje, jei suspė
site. Pirmu keleiviniu traukiniu suskubsite 
— griežtai įsakiau.

Vyr. Įeit. Kirlys išėjo. Vėl per Kauno 
stoties komendantą sulaikėme vagonus, jau 
buvusius kelyje kažkur apie Panevėžį. Gavau 
pranešimą, kad vagonai jau praėjo Panevė
žio stotį ir bus sulaikyti tik Obeliuose. Kitos 
dienos rytą vyr. Įeit. Kirlys telefonu iš Obe
lių stoties pranešė, kad atidarė tik vieną va
goną, nes antras jau buvo išleistas per sieną. 
To vagono pakako, kad byla nepasibaigė 
fiasco: visoj stoty buvo toks aštriai saldus 
kvapas, kad žmonės pradėjo čiaudyti. Buvo 
surasta ir narkotikų: kokaino ir kitų. Minist
rų Kabinetas tą pačią dieną atsistatydino. 
Nemalonu buvo, kad antrasis vagonas buvo 
išleistas iš Lietuvos ir buvo konfiskuotas 
Sovietų organų. Man nerūpėjo, ar kas buvo 
teistas, ar kokiais sumetimais byla buvo lik
viduota; man rūpėjo tiktai sustabdyti nele
galias operacijas, kas ir pavyko. Užs. Reik. 
Administracinio Departamento Direktorius 
V-nas irgi apleido savo vietą.

Kad nemesčiau šešėlio visai Ministerijai, 
turiu pasakyti, jog niekas iš aukštų parei
gūnų, išskyrus patį šefą, tose operacijose ne
dalyvavo ir su tuo nieko bendro neturėjo. 
Tik vėliau iš labai aukšto URM pareigūno 
gavau paaiškinimą .kodėl dr-as P. grąsino 
man, o nesikreipė į Krašto Aps. Ministerį: 

Kr. aps. min. buvo prof. Šimkus ir dr-as P. 
manė, kad tai profesoriaus parėdymu suve
damos sąskaitos su juo, dr-u P., kitos parti
jos žmogumi.

Su dr-u Purickiu dar teko susitikti. 1923 
metais, sausio 12 ar 13 dieną jis, atvyko į 
Sukilėlių vyr. štabą, ties Ginduliais, netoli 
Klaipėdos miesto ir pasisiūlė savanoriu. Tai 
gera proga jam vėl pasireikšti. Jam buvo 
pavesta diplomatiniai reikalai. Sustojo trum
pai štabe ir vyko toliau į Šilutę. Po dviejų 
dienų buvo paimta Klaipėda ir jis naktį, sau
sio 16-tą, persikėlė į Klaipėdos miestą ir ap
sigyveno "Viktorijos’’ viešbutyje. Jo paruoš
tos notos Gelbėjimo Komiteto, Direktorijos, 
ar mano, sukilėlių vado, vardu, buvo geros. 
Aš tai sprendžiu iš to, kad alijantų Komisija 
su jomis skaitėsi, į kiekvieną jų stengėsi iš
samiai atsakyti ir net klausė manęs, kas tas 
notas rašė. Vėliau, pa vasario 19-tos dienos, 
jis užbaigė savo pareigas ir išvyko į Ber
lyną. Turiu jo laišką iš ten ir dabar. Jis prašė 
manęs, kaip Aukštojo Lietuvos Įgaliotinio, 
sušvelninti mano, jo manymu, per aštrų elge
sį su vokiečiais (vietiniai lietuviai kritikavo 
mano elgesį kaip per švelnų), nes tai, anot 
ja, kliudė lietuvių santykius su ukrainiečiais 
ir su V’lniaus Krašto gyventojais. Pagaliau 
dr-as Purickis tapo "Lietuvos” dienraščio re
daktorium. čia tai jis pasinaudojo proga man 
atkeršyti. Žinoma, aš negalėčiau tvirtinti, ar 
jis buvo tikrai kerštingas, bet jis pasidavė 
dr-o Gabrio intrygoms. Gabrys norėjo tapti 
Klaipėdos Gubernatorium ir darė vsiką, kad 
tiktai tą postą pasiektų: prikalbėjo keletą 
vietinių veikėjų ir paruošė jų vardu peticiją 
Ministrui Pirmininkui. Vietiniai veikėjai, šį 
kartą, mano nustebimui, atnešė tą peticiją 
man, motyvuodami, jog jie dr-o Gabrio, neno
ri matyti Gubernatorium. Tuo tarpu pats 

dr-as G. taip buvo tikras, jog Vanagaitis ir 
kompanija tą jo paruoštą peticiją paduos, 
nes kartu su .juo vienam traukiny vyko į 
Kauną, kad palikęs klaipėdiškius vienus vieš
butyje ,nats paskubėjo pas dr-ą Purickį į re
dakciją. Redakcijoje jis pasakė, kad peticija 
jau paduota ir tik reikia "Lietuvos” redak
toriaus žodžio oficioze ir tuo reikalas bus 
atliktas. Tuo metu pas dr-ą Purickį buvo ir 
vienas krikščionių demokratų Seimo atsto
vas, eks-kunįgas dr-as Vilimas. Dr. Purickis 
pradžioje nepasidavė Gabrio sugestijai, tada 
Gabrys pasilenkęs, pašnibždėjo P-kiui: — Ką 
tu užstoji? Ar tą, kuris Tave sunaikino poli
tiniai r.ž sachariną ? — Tada Purickis čia pat, 
skubiai surezgė straipsnį prieš Gubernato
rių Budrį. Ar buvo sunku rasti priežasčių, 
kuomet atmosfera Klaipėdoje buvo tam pa
togi? Vieni vietos gyventojai reikalavo vie
nų, daugumoje neišpildomų, dalykų; kiti — 
kitų, o Vyriausybė peikė mane už per griež
tas priemones likviduojant politinį streiką. 
Nors ta peticija nebuvo įteikta, bet vyr. re
daktoriaus Purickio straipsnį kiti suprato, 
kad tai padaryta Vyriausybei nurodant ir 
pradėjo kampaniją plačiau. Bet tas su sacha
rino byla tiesioginiai nesurišta.

Red. pastaba. Buv. Krašto aps. min. pik. 
Žukas "Nepriklausomoje Lietuvoje” tarp ko 
kita teigė, kad dr. Purickis, teismo išteisin
tas, po to buvęs "Lietuvos Aido" redakto
rium. Iš tikrųjų dr. P. niekad "Lietuvos Ai
do” redaktorium nebuvo. Paskutinį savo gy
venimo dešimtmetį jis nedirbo jokioje redak
cijoje, bet rašė įvairiuose laikraščiuose, gal 
daugiausta "Lietuvos Aide", bet tik tarptau
tinės politikos klausimais, kaip bendradarbis 
iš šalies, c ne kaip redakcijos narys.

(Pabaiga)
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Tai hnw įdomus, niekam 
nepataikavęs žmogus

Prof. Prano Gudavičiaus-Gudo išgyventi laikai
BALYS VYLIAUDAS

V
KARINĖ TARNYBA

dodamasis, kelioms dienoms su 
stojo savo tėviškėje, o po to nu
vyko į Jurbarką.

Kaip gydytoją jį pasiuntė į li
goninę. čia jis prisistatė vyres
niąja! gailestingąjai seseriai, vo
kietei, ir paprašė kambario. Se
suo pasiūlė nakvoti palatoje. 
Prieš tai protestuodamas, išėjo 
į kiemą, išsitiesė savo karo lau
ko lovą ir rengėsi gulti. Visi su
žiuro į jį, kaip į kokį keistuolį. 
Išsigando ir sesuo: paprašė ap
sinakvoti svečių kambaryje. Vė
liau davė 2 kambarius ir gerą 
maistą.

Kartą, eidamas pas Hauptma- 
ną, sutiko vokiečių karininką, 
kuris pareikalavo pagarbos. Jis 
atsakė, kad žemesnio laipsnio 
karininkas jam turįs atiduoti pa
garbą, o ne jis. Pasiskundė 
Hauptmanui. Tas įsakė vokie
čiams atidavinėti pagarbą Guda
vičiui. Algos pasiūlė 150 mar
kių. Nesutikdamas su tokia al
ga, padavė skundą, motyvuoda
mas tuo, kad pagal Ženevos be
laisvių konvenciją turi būti mo
kamas ne mažesnis atlyginimas, 
kokį gaudavo savo armijoje. 
Skundas patenkintas. Mokėjo 
1500 markių mėnesiui..

1918 m. Vokietijai pripažinus 
Lietuvą, lietuviai belaisviai tu
rėjo būti paleisti iš nelaisvės. 
Padavė ir jis prašymą. Tuo 
baigėsi belaisvio dienos.

priimti. Jie plaukė pas jį svei
katos ieškodami iš visų Lietu
vos kampų ir kampelių.

Atsidėjęs žmonių sveikatos 
reikalams, neturėjo nė mažiau
sia laiko kitiems darbams, saky
sime, politinei ar visuomeninei 
veiklai. Todėl iš visuomeninio 
gyvenimo Laisvoje Lietuvoje vi
siškai pasitraukė, nebedalyvavo. 
Nors rusų priespaudos metais 
politinei veiklai buvo paskyręs 
visas jėgas ir dėl to daug nuken
tėjęs ir vargo patyręs.

Tiesa, jis prijautė ir rėmė so
cialdemokratus, bet pats niekad 
partijai nepriklausė. Vienintelis 

’ jo gyvenimo tikslas Nepriklau- 
’ somoje Lietuvoje buvo pagalba 
’ sveikatos ieškantiems. Todėl ne- 
1 nuostabu, kad per visą 50 metų 
1 gydytojo praktikos laiką, paties 
’ profesoriaus žodžiais, yra pri- 
’ ėmęs ir apžiūrėjęs ar gydęs ke

lis šimtus tūkstančių, jei ne mi- 
' lioną, ligonių. Tai vaizdžiai pa

rodo jo nuveiktą darbą žmonių 
1 gerovei ir laimei.

Profesorius. 1935 metais Vy
tauto Didžiojo Universiteto Ta
ryba išrinko vidaus ligų profe
soriumi. Nenoromis sutiko ir tas 
pareigas prisiimti. Pats profe
sorius svarbiausiu savo gyveni
mo nuopelnu laikė tai, kad, 18 
metų gydytojaudamas kaime, 
yra labai daug pagelbėjęs gim
dančioms motinoms ir vaikams. 
Ano meto sąlygose tai buvusi la
bai reikalinga pagalba, kuri da
vusi kraštui tikrai daug naudos.

Kaune apsigyvenęs, be to, ėjo 
Kauno Medicinos Draugijos val
dybos nario, vėliau Lietuvos Gy
dytojų Sąjungos Valdybos pir
mininko ir nario pareigas.

Tremtinys. 1940-1941 metų 
bolševikmetį šiaip taip išgyveno, 
nors buvo numatytas ištremti į 
Sibirą 1941 m. birželio 28 d. Per 
vokiečių okupaciją taip pat išsi- 1 
laikė Kaune. Antrą kartą atei
nant bolševikams, 1944 m. lie
pos 9 dieną apleido Kauną ir pa
sitrankė į Žemaitiją, pas gimi- ; 
nes. <Tų pačių metų rugpiūčio 9 ] 
dieną atvyko į Rytprūsius (Kur
šių dvarą, prie Ragainės). Iš Til
žės apskr. visus lietuvius eva
kuojant, spalio mėn. 9 dieną at
vyko į Tornau. čia papirkęs eša- 
lono viršininką, iš traukinio pa
sišalino ir atvyko į Žem. Silezi
ją — Mittelvaldą. 1945 vasario 
mėn. 23 d. išvyko į Erfurtą ir ten 
viename kaime sulaukė karo pa
baigos.

Kai bolševikai dar kartą pra
dėjo grėsti okupuodami Tiurin- 
giją, balandžio mėn. 15 dieną iš

Bąigęs studijas, grįžo į Lietu
vą ir vasarai apsistojo savo svai
nio ūkyje — Jucių dvare, Perna
ravos vaisė., Kėdainių apskrity
je ir atsidėjęs rūpinosi žmonių 
sveikata.

Į kariuomenę. 1914 m., prasi
dėjus didžiajam karui, Gudavi
čių tuojau mobilizavo. Dėl sėk
mingo ir stropaus pareigų ėjimo 
kariuomenėje greitai kilo. Iš pra
džių ėjo Daugaupilyje jaun. gy
dytojo pareigas, vėliau Lucene 
vyresniojo ir pagaliau divizijos 
gydytojo.

Dirbo 14-toje Sibiro šaulių di
vizijoje. Tai buvo tikrai geleži
nė divizija, kaip vokiečiai ją va
dino.' Ną, ir aukų buvo be galo 
daug. Tiesiog masės karių žūda
vo. Divizijoje buvo karininkų 
net po 20 kartų sužeistų. Po bol
ševikų revoliucijos vokiečiai vėl 
pradėjo žygiuoti pirmyn. Su di
vizija teko trauktis atgal. Ka
dangi tuo metu žmona su duk
terimi gyveno Rzeve, todėl ir jo 
vienintelis buvo noras pasprukti 
vis tolyn ir patekti pas šeimą. 
Tačiau taip neišėjo.

Nelaisvė. Vokiečiai diviziją 
apsupo prie Tartu ir 1918 m. va
sario 23 d. visą ją pąėmė į ne
laisvę. Belaisvius pėsčius vokie
čiai varė į Rygą 5 dienas ir 5 
naktis be poilsio ir be maisto.

Vokiečiai elgėsi ir tada taip, 
kaip šiame kare SS vyrai. Pake
lyje daug karių sušalo. Gudavi
čius išsigelbėjo kelionėje tik tuo, 
kad kišenėje turėjo cukraus. Ei- ' 
damas jį čiulpė ir tuo būdu pa
laikė savo jėgas.

Atvarę prie Rygos, į Chincin- 
berga, apie 5000 karių, įsakė ka
rininkams atsiskirti. Karininkus , 
pasiuntė nakvoti j buv. vokiečių ; 
karininkų kasino, dar 16 km. ke- ] 
lio. Tai buvo seni užpustyti ap- ] 
kasai, šalta. Čia jie virė sniegą ; 
ir šildėsi šiltu vandeniu. Kitą 
dieną visus varinėjo po Rygą, , 
rodydami gyventojams, kiek | 
daug belaisvių yra paėmė. Taip , 
buvo išvargę, kad eidami užmig
davo. ,

Pačiam Gudavičiui einant vis 
vaizdavosi priešaky vežimas, į , 
kurį kaJbindavosi, sugriudavo ir , 
nubusdavo. Kai baigė kelionę , 
Rygoje, Gudavičius, pasidėjęs ( 
po galva tuščią konservų dėžutę, 
išmiegojo 48 vai. Dėžutė per šį 
laiką net duobę išspaudė kietoje , 
galvoje. Maistas baisus: sriubahauptmanas sudarė bylą ir norė- 
iš neluptų bulvių su dvėsusių^ j0 j§sįustį ; koncentracinę sto- 
arklių mėsa. Nei šaukšto, nei in- - - —.......
dų. Baisus vargas.

Visa laimė, kad vietos žmonės 
gerokai sušelpdavo: pro vielų kerius metus išgyvenęs iš savo 
tvoras įmesdavd duonos kepalus,! svainio išnuomotame ūkyje — 
dešrų ir net sviesto. Ten būda-' jucjų dvare, — ryžosi keltis į 
mas, Gudavičius įrengė ligoninę Kauną. Vieneriems metams ap

sistojo Gaižėnų dvare, paliai Ka
čerginę.

Galutinai apsigyveno Kaune 
1924 m. ir čia savo visas jėgas 
paskyrė ligonių pagalbai. Kaip jo. 
žinoma, su visa siela atsidavęs 
žmonėms gydytojas, nebepajėgė' kai gavo gydytojo darbą tuber- 
net visų besikreipiančių ligoniui kuliozinėje ligoninėje ,o vėliau

iš 300 lovų ir surinko gydytojus. 
Po to paprašė leisti nelaisvę baig
ti atlikti Lietuvoje. Prašymą pa
siuntė į Vilnių ir pranešė Jonui 
Vileišiui. Po 11 dienų gautas 
įsakymas Gudavičių perkelti į 
Lietuvą — į Jurbarką.

Vėl Lietuvoje. Kadangi Guda
vičius buvo divizijos gydytojas, 
atseit, vokiečių tvarka genero
las, todėl vokiečiai atitinkamai 
ir elgėsi. Išvykstant į Lietuvą, 
sargybiniui įsakė eiti paskui ne 
arčiau kaip per 40 žingsnių ir 
viename vagone nesėdėti. Ties 
Joniškiu įvažiavo į savo tėvynę.

Kraštas atrodė lyg miręs. Ke
liai apaugę žole, stotyse nė vieno 
civilio žmogaus, keliuose jokio 
judėjimo. Miręs kraštas. Žiauru 
ir graudu.

Pravažiavo nesenai vokiečių 
baigtą geležinkelį Šiauliai—Tau
ragė. Lyduvėnų tiltas dar buvo 
medinis, bet tikras statybos še
devras. Jį pervažiuoti tikrai rei
kėjo gerų nervų. Ta proga nau-

ir

LAISVOJE LIETUVOJE
{sikuria ūkyje. Iš nelaisvės 

grįžo į savo svainio ūkį — JClcių 
dvarą, Pernaravos vaisė, čia ver
tėsi ne tik gydytojo praktika, 
bet ūkininkavo ir iš dalies įsi
painiojo į visuomeninį darbą.

Vokiečiai, matydami savo šli- 
jančią padėtį, ėmė sudarinėti lie
tuviškas apskričių tarybas. Į 
Kėdainių apskrities tarybą vo
kiečiai paskyrė Gudavičių, Tot- 
lebeną ir kitus vokiečių dvari
ninkus.

Apskrities viršininkui jis pa
reiškė, kad tarybos turi būti ren
kamos, bet neskiriamos. Virši
ninkas paskambino valsčiaus 
Amtsvorsteheriui ir įsakė į ta-1 Tiuringijos amerikiečiai jį su 
rybą išrinkti Gudavičių. , šeima atgabeno ’ į Coburgą, vė-

,Valsčiuje per susirinkimą Gu-| liau į Landsbergą ir pagaliau 
davičius paprašė jo nerinkti, nes 
vokiečiai jau baigiasi, todėl ne
są prasminga tai daryti. Vis tiek 
tarybas teksią rinkti iš naujo. 
Kaip paprastai, jis baigdamas 
pridėjo: "Greit velnias griebs 
visus vokiečius!” Už tai Kreis-

vykią, bet nebespėjo. Vokiečių 
galybė baigėsi.

Ligonių viltis ir pagalba. Pen-

1945 m. rugpiūčio mėn. 3 dien<£ 
į Muencheną, kur apsigyveno Lo- 
hengrin stovykloje ir rugpiūčio 
mėn. 7 dieną pradėjo eiti stovyk
los ligoninės vedėjo pareigas.

1916 m. lapkričio 1 d. su visa 
stovykla nusikėlė į SS kareivines 
(tame pačiame Muenchene) ir iš
gyveno, eidamas gydytojo parei
gas, iki 1951 m.

Tais metais, savo pusbrolio 
Gudo ir kitų giminių padedamas, 
atvyko į JAV ir apsigyveno 
Brooklyne. čia ir mirė.

Pirmomis dienomis po atvy
kimo į JAV buvo labai nusimi
nęs, susirūpinęs savo ir savo šei
mos rytojumi, nes žinojo, kad jo 
amžiaus žmogui nebebus lengva 
įsikurti ir pradėti gyventi iš nau-

Rūpesčiai greitai išsisklaidė,

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

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

Cleveland 3, Ohio
Telef.: HE 1-6344

SIEKITE (nebėkite) SAVO

RŪSIO TELEFONĄ

85c

PATOGŪS NAMŲ

PRATĘSIMAS

PER MĖNESĮ 
plūs taksai ir įstatymas 
vienkartine kaina spalvai

esate labai užimta skalbykloje?

Būkit gudri ir taupykit širdį su rūsio telefonu. 
Jokio bėgimo aukštyn atsakyti skalbimo dienos 

šaukimus. Priimkit šaukimus, kuriuos 
praleisdavot. Užsakykite šiandien, 

šaukite Ohio Bell ir prašykite 
savo Service Representative.

— ir pensiją. Vėl buvo linksmas, kam nepataikavęs, tiesus, visų be. Ten jis stengėsi papilti dar 
gyvas, šnekus, kaip ir visados. 
Čia jis ir pavardę atsitaisė, va- 
dindamasis jau nebe. Gudavičiu
mi, bet Gudu.

Išgulėjęs ligoninėje šešetą sa
vaičių, apleido šį pasaulį, palikęs 
geriausių atsiminimų ir gražiau
sių darbo pavyzdžių būsimoms 
kartoms. Tai buvo įdomus, nie-

mėgiamas žmogus ir gydytojas, moliškų pamazgų mūsų diploma- 
Atsisveikinimo žodyj Dr. Kanau- tams. Dabar, kaip ”Už Sugrįži- 
ka teisingai pareiškė, kad Guda
vičius buvo vienintelis gydytojas 
Lietuvoje, turėjęs didžiausią pa
sisekimą ir pasitikėjimą ligonių 
tarpe.

mą į Tėvynę” rašoma, jis plau
kia ”į Leningrado uostą turbo- 
elektriniu laivu Viačeslav MoJo- 
tov..."

niame Londone. Ten A. Molis pa- / 
liko ir visas tos "veiklos’’ ins-^ 
trukcijas ir skirtas michailovi- 
nės "literatūros.” Tikėkimės, kad 
nauja šluota imsis ryžtingo ir 
sėkmingo darbo lietuvių tarpe. 
Ten kur reikės, A. Molio įpėdinis 
apsimes durneliu, kur reikės bus

(Pabaiga)

•SPAUDA*

Socialdemokratų partijai, ku- aPsinie8 aurnenu, Kur rėmės pus 
riai Molis priklausė iki paskuti-, arogantiškas, kiršiną rašys 
nės dienos, tektų pareikšti užuo- Amerikos lietuvių spaudai apie 
jautos ne todėl, kad partija ne-! Londono lietuvius - fašistus, 

bet kad ji bu- taip, kaip darė ir Molis, kuri mes 
I visi toleravome, dažnai pritarėm, 
teisinome, kad... jis nelaimin-

SOCIALDEMOKRATAI 
NETEKO VIENO DRAUGO ...

tinio veikėjo, tiesos jieškotojo” 
per devynerius metus visomis 
progomis ir visomis priemonė
mis Šmeižusio kiekvieną lietuvį, 
ALBINO MOLIO. Paskutinį kar
tą mes jį matėm taip dar nese
niai atvykusį j VLIKo Prezidiu
mo nario p. H. Blazo pranešimą,

"Europos Lietuvyje”, leidžia
mam Londone, gruodžio mėn. nu
meryje, atspaustas toks prane
šimas :

”šią savaitę ”gedulo” ženkle 
gyvena visa Anglijos lietuvių 
kolonija, netekusi "žymaus poli-! išdidžiai" sėdintį#Liet. Soc. Klu- da), eiti paliko vietininką ryti

teko vieno nario, 
vo paskutinė, nespėjusi jo iš sa
vo tarpo išmesti, tačiau, kaip .... ...
faktai rodo. A. Molis dar prieš «a3- ka(J 3? 2mona 4 Pa lku31> 
išvykdamas suspėjo savo drau- kad>^ t̂a2’.^rax8_™ „ ’Tt?’ 
gui nemokamai užprenumeruoti
Michailovo leidinius ...

Tiesos vardan galiu pradžiu
ginti londoniečius lietuvius, kad 
A. Molis, išvykdamas iš šio kraš
to, savo pareigoms (apie tas pa
reigas plačiai aprašė anglų spau-

i tas, bet... mūsų žmogus. Ne
abejoju, kad mes taip elgsimės 
ir su Molio palikuoniu: jam bus 
visur durys atidarytos, kol rau--, 
domieji darbdaviai jo neatšauks, 
taip, kaip šį kartą atšaukė ir Al
biną Molį "turboelektrolaiviu į 
Leningradą”...

I'
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RESOURCES

Statement of Condition

December 31, 1956

United Statės Government Obligations ........
Other Bonds and Securities ......... ...............
Loan and Discounts ........ .................................
Banks Premisos Owned ...... ...................
Other Resources ................... ...................

LIABILITIES

Capital Stock .................................................... .......... ..........
Surplus ..................................................................................
Undivided Profits .................................................................
Reserve for Contingencies ..................................................
Deposits ..................................... .................... ......................
United Statės Treasury Tax and Loan Account................
Hypothecated Accounts (Sec. 1115.10 G. C.)
Other Liabilities ......................................... . .......................

United

Anton Grdina 
Anthony J. Perko 
Krank Mramer

$

Patark kaimynui 
prenumeruoti 

DIRVĄ!

Totai $20,066,978.09

300,000.00
387.500.00
232,354.50

81,369.16
18,290,991.44

109,193.72
557,828.75
107,740.52

Totai $20,066,978.09

Securities carried at $501,562.65 are pledge j to secure
Statės Treasury Tax and Ixian Accounts as permitted by law

Member Federal Deposit Insurance Corporation
Member, Cleveland Clearing House Association

DEPOSITS INSURED TO $10.000.00

♦
DIRECTORS 

Anthony Mlakar 
Rayniond F. Breskvar 
Frank M. Jaksic 
A u gimt A. Urankar

Charles J. Lausche 
Michael Telich 
Edward W. Daniel 
Frank L. Grdina

6132 St. Clair Avė.

NORTH AMERICAN BANK
3 EAST SIDE OFFICES

3496 E. 93rd St. 15619 VVaterloo Rd.

DIEVO KARALYSTĖS* 
ŽINIOS

Mesijo viešpatavime nebus lei
džiama klerikalams bauginti 
žmones ir laikyti nuo pažinimo 
tiesos. Tada žinojimas viešpa
ties garbės pripildys visą žemę, 
kaip vanduo dabar aptvindęs 
jūrų dugną, ir kiekvienas žmo
gus sužinos apie Viešpatį ir Jo 
teisingus kelius nuo mažiausio 
iki didžiausio, ir tas žinojimas 
bus veltui, šventas Raštas paro
do, Abakuko 2: ir Jere. 31: per. 
34 E. Prie tos teisingumo val
džios ant žemės negalėR daugiau 
vadinami daktarai praktikuoti 
ant žmonių ir paslėpti savo klai
das kapuose, nes tada Viešpats 
ves žmones keliu teisybės ir at
ves juos j ramybę, sveikatą, gy
dymas visus jų nedateklius iki 
nei vienas nesakys: aš sergu." 
Tada ir nedorieji turės progą 
palikti nedorą kelią ir grįžt pas 
Viešpatį klausyti Jo ir elgtis tei
singai ir nemirti amžinai. Eze- 
kielio 18: per. 27. 28 Biblijoje 
tai rasite.

Tada bus tas laikas, apie kurį 
Jėzus kalbėjo, kada Jis sakė: 
Jeigu žmogus laikys mano žodį 
jis mirties nematys, šv. Jono 
Evang. 8: per. 51. E. ir kurs gy
vens ir tikės į mane, tas nieka
da nemirs. Evang. šv. Jono 11: 
per. 26 E.

Tame laike seni žmonės grįš 
j jaunystės dieną. Darbai Apaš
talų 3: per. 19-23 E.

Matom, kaip Dievas prirengė 
laiminti žmoniją per Kristau^ 
karaliją, kuri jau arti ir tą visi 
ženklai parodo.

Skelbia:
WILLIAM SIIIMKUS 
1116 E. 76th Street 
Cleveland 3, Ohio
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KUN. KAZYS MAŽUTIS

"Idealizuojama laisvė”
Piktinamasi, kad Amerikos 

mokykla idealizuoja laisvę.
Laisvė yra didelė ir nepapras

tai brangi asmeninė ir kolekty
vinė vertybė, šio krašto žmonės 
susikūrė gražesnį gyvenimą kaip 
tik to laisvės troškimo ir ideali
zavimo dėka. Santvarka, kuri 
laisvę ir pagarbą žmogaus tei
sėms deda visuomeninio ir poli
tinio gyvenimo pagrindan ir yra 
demokratinė santvarka.

Didieji Amerikos vyrai, pra
dedant Washingtonu ir Linkolnu 
iki mūsų dienų vyrų, kaip Eisen- 
howeris, buvo ir yra tikra ir ge
ra to žodžio prasme liberalai, 
laisvės šalininkai ir gynėjai.

Amerika davė ir milionams 
ateivių iš Europos geresnį ir gra
žesnį gyvenimą kaip tik dėl to, 
kad čia yra vertinama laisvė.

Pirmieji šio krašto šeiminin
kai, taip pat vėlesniais laikais, 
nebuvo katalikai. Nežiūrint to, 
Katalikų Bažnyčia čia smarkiai 
išaugo. Tai įvyko tik dėka to 
liberalizmo — meilės laisvei 
praktikoje.

Absoliučios laisvės negali bū
ti. Nenoras asmeninę laisvę de
rinti su viusomenės gerove, kur 
tai yra reikalinga, yra taip pat 
nesveikas liberalizmo pasireiški-: 
mas. Laisvė gali būti piktnaudo
jama. Tai tiesa. Bet — kas gali 
primesti Amerikos mokyklai, 
kad ji visa tai skiepija ir remia.

Teoretiškai Europoje asmens 
laisvė yra gerbiama, bet prakti
koje randama tiek įvairių prie
žasčių asmens laisvei suvaržyti, 
kad praktikoje iš tos laisvės be
lieka tik gražus bet tuščias žo
dis. "Visuomenės gerovės” var
du, kaip ir "Dievo valia” dažnai 
dengiama kurios norsUįrienių 
grupės gerovė ir valia. Tai yrai 
didelė mūsų krikščioniškojo gy-į 
venimo ir mūsų europietiško au
klėjimo tragedija, kad praktiko
je nerandame lygsvaros tarp in
divido laisvės ir visuomenės ge
rovės.

Kiek Europos žmonių buvo įsi
tikinę, pav., kad kariuomenė ne
gali egzistuoti be tokios draus
mės, kokia buvo caro arba prūsų 
kariuomenėje, kur plikai apkirp
tas kareivis, stovįs išsitempęs 
prieš karininką, neturėjo teisės' 
atsisėsti be šio leidimo. Kaip 
daug europiečių nustebo pamatę, 
kad Amerikos kariuomenėje to 
nėra čia yra drausmė, bet tik 
esminiuose dalykuose, be visų 
šitų nereikalingų ašmeninės lais
vės suvaržymų.

Europos mokyklose buvo ne
mažai mokytojų, kurie idealiza
vo prūsišką karinę drausmę kaip 
auklėjimo priemonę. Pats P. M. 
piktinasi, kad Amerikos moder
nioji pedagogika "neturi prie
monių sukultūrinti augančio 
žmogaus elgesiui ir apšlifuoti bei 
sudisciplinuoti jo laikymąsi”, lyg 
kad kultūros esmė būtų išorinėje 
disciplinoje ir išoriniame šlife.

sikaltimų, negu kiti kraštai, ne
gu Europa. Proporcija yra maž
daug ta pati. Tik skirtumas yra 
tas, kad Europoje sugebama nu
sikaltimus ir skandalus prideng
ti ir nuslėpti nuo visuomenės ir 
pasaulio. Spauda nusikaltimų ne
skelbia, o jei paskelbia, tai ku
riam nors antraeilės reikšmės 
puslapyje. Amerikoje nusikalti
mai yra skelbiami pirmuose laik
raščių puslapiuose ir tai didžiau
siomis raidėmis.

Ne be pagrindo kartais pikti
namės kurio nors bepročio nusi
kaltimais bei veiksmais šitame 
krašte, tačiau užmirštame, kad 
Europos žemėje vyko ir vyksta 
baisesni individualiai ir kolekty
viniai nusikaltimai, kaip kad žy
dų skerdynės nacių laikais ir 
skerdynės raudonųjų užimtuose 
kraštuose. Tat reikalingas tam 
tikras objektyvumas kalbant 
apie nusikaltimus Amerikoje.

N E O-L I T H U A N I A 
NEW YORKE ŠVEN
ČIA KORPORACIJOS

METINĘ ŠVENTĘ
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, korporantes tu
rintieji spalvas atvyksta unifor
muoti.

"Autoriteto paneigimas”
Paprastai kalbant apie auto

ritetu turime mintyj autoritetą 
tam tikrų aukštų pareigūnų — 
mokykloje, kariuomenėje, vals
tybėje, Bažnyčioje, šitoks auto
riteto supratimas yra charakte-

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

X
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ringas Europos auklėjimui ir gy
venimui.

Amerikos pedagogika akcen
tuoja pagarbą kiekvienam žmo
gui. Tokiu būdu ji kelia kiekvie
no žmogaus autoritetą, skiepida- 
ma pagarbą kiekvieno žmogaus 
teisėms. Gerbtinas yra profesinis 
ir kitoks (dėl amžiaus) autori
tetas, bet tik ne to autoriteto 
sąskaiton, kurį turi kiekvienas 
žmogus. Tai žinotnia ypač mums, 
krikščionims, kurie kalbame apie 
tai, kad kiekvienas žmogus yra 
Dievo paveikslas ir panašumas.

Jei P. M. būtų tai suvokęs, ne
būtų kalbėjęs apie autoriteto pa
neigimą Amerikos mokykloje.

Mūsų krikščioniškame auklė
jime taip asmens laisvė, kaip ir 
asmens autoritetas buvo ir yra 
dar klaidingai suprantami. Tai 
yra dėl to, kad turime dar daug 
cezarizmo ir feodalizmo dvasios, 
kuri neturi nieko.bendro su krik
ščionybės esme.

Dabartiniai Sueso kanalo valymo vaizdai. Ilgai vilkintas valymo 
darbas dabar varomas pilnu tempu, nes visi įsitikino, kad vilki

nimas neša didelius nuostolius.

pasitarimų metodai: pasitari
mams pakaitomis pirmininkau
sią abiejų tautų atstovai. Busiąs 
sudarytas ir bendras dviejų as
menų sekretoriatas po vieną at
stovą iš kiekvienos šalies.

Sekanti, V. Sidzikausko vado
vaujama konferencija, įvyks sau
sio mėn.

Lietuvių delegacijos prašomas, 
pirmininkas Ciotkosz nušvietė 
Tautinės Vienybės Vykd. Tary
bos pažiūras į padėtį dabartinėje 
Lenkijoje.”

Tiek apie pačius pasitarimus 
iš New Yorko lenkų dienraščio 
”Nowy Swiat”. Clevelando ”Wia- 
domosci Codzienne” redakcija 
šiaip ši įvykį komentuoja:

"Viskas labai gražu, bet mums 
atrodo, kad greičiausia tas vis
kas yra nereikšminga, nes, bent 
iš lenkų pusės delegacija nebuvo 
niekėno įgaliota. Ji neatstovavo 
nei legalios vyriausybės Londo
ne, nei Gomulkos vyriausybės 
Lenkijoje. Asmenys, dalyvavu-

šieji šiuose pasitarimuose atsto
vaus tik patys save, lygiai, kaip 
patys save atstovavo tie, kurie 
panašius pasitarimus neseniai 
vedė su vokiečiais.

Prisibjjome, kad dabar turime 
per daug vyriausybių ir per daug 
reprezentantų: yra dar keleto 
valstybių pripažįstama legali 
Lenkijos vyriausybė Londone. 
Keletos valstybių pripažįstama 
ir Gomulkos vyriausybė Varšu
voje. Be to, turime dar TAUTI
NĘ VIENYBĘ, kurios nieks ne
pripažįsta, bet kuri turi "vyriau
sybės” pretenzijas ir dar yra Mi- 
kolajczyk, kurio irgi nieks ne
pripažįsta, bet kuris Lenkijos 
vardu irgi nori kalbėti.

Ar tai ne klaikiai skamba ? Kas 
gi kalba Lenkijos vardu? Ar vi
si, ar niekas? Tokį klausimą gali 
iškelti svetimieji ir jie bus tei
sūs.”

Panašiai galima pasakyti ir 
apie lietuvių delegaciją, kuri tik 
save gali atstovauti.

TUOJ IS1GYKIT 
ŠIAS KNYGAS!

y

MOKESTIS JUMS
BUS MAŽESNIS

Balsuokite TAIP už mokestį

Pirmadienį, Sausio 21

17; miesto pajamų taksų jums kainuotų $52 per metus 
už kiekvieną $100 uždirbtų kas savaitę. Mokesčio 
padidinimas bus tiktai $8.30 Clevelande esančiam 

namui per metus.

Jaunimo nusikaltimai 
Amerikoje

Nemanau čia tvirtinti, kad 
nusikaltimų nesama. Tačiau, ma
no nuomone, ir čia daug kas iš
pučiama. šiandien yra tiesiog 
mados dalykas kalbėti ir piktin
tis nusikaltimais Amerikoje, 
ypač nusikaltimais jaunimo tar
pe.

Amerika turi labai didelį gy
ventojų skaičių. Ameriką turi 
pačius stambiausius pasaulio 
didmiesčius — New Y’orką, Či
kagą, Filadelfiją, Ix>s Angeles ir 
1.1. Amerikos gyventojų sudėtis 
nėra vienalytė nei tautiniu, nei 
religiniu, nei kultūriniu atžvil
giu. Amerika priima įvairiausius 
pabėgėlius ir tremtinius. Ame
rika duoda gyventojams palygi
namai didelę laisvę, kuri kartais 
būna piktnaudojama. Ar nuosta
bu, kad tokiame krašte atsiran
da ir nusikaltėlių. Be to, nežiū
rint visų šitų ypatingų sąlygų, 
šis kraštas neturi daugiau nu-

CITIZENS COMMITTEE FOR THE LEVY
Elmer L. Lindaeth, Chairman John C. McHannan, Treasurer
Wi!Iiam M. Davy—Thomas E. McDonald—Notma F. Wulff, Vice Chairmen 
604 Hanna Building, Cleveland lt>, Ohio MAin 1-0479

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

Tel.: AN 8-5467

Lenkų ir lietuvių vedamos derybos
Clevelande einantis lenkų. Vienybės Tarybos vardu pasiten- 

dienraštis ”WIADOMOSCI CO-r 
DZIENNE” š. m. sausio mėn. 
4 d. duoda iš<New Yorko lenkų 
dienraščio ”N0WY SWIAT” ke
letą žinių apie New Yorke įvy
kusius lenkų-lietuvių pasitari
mus. Rašo;

”New Yorko ”Nowy Swiat” 
praneša, kad pirmomis gruodžio 
mėn. dięnomis New Yorke įvyko 
pasitarimai tarp TAUTINĖS 
VIENYBĖS TARYBOS (Rada 
Jednosci Narodowej) specialios 
delegacijos ir LIETUVOS IŠ
LAISVINIMO KOMITETO at
stovų. Pirmoji konferencija įvy
ko Kosciuszkos Fundacijos posė
džių salėje.

Iš lenkų dalyvavo: pasitari
mams vadovavęs Boleslatv Wierz- 
bianski, Boleslaw Biega ir Feliks 
Gadomski. Į konrerenciją taipgi 
atvyko New Yorke esantis Tau
tinės Vienybės Vykd. Tarybos 
(Egzekutywa) pirmi n i n kas 
Adam Ciotkosz. Ateity Lenkijos 
delegacijoje dar dalyvaus dr. Ot- 
to Pehr ir ambasadorius Josef 
Lipski.

Iš lietuvių pusės, kaipo specia
li su Lenkų Vienybės Taryba pa
sikalbėjimus vesti komisija, at
vyko: Laisvos Lietuvos Komite
to pirmininkas, V. Sidzikauskas, 
generalinis sekretorius dr. A. 
Trimakas ir VLIKo vicepirminin
kas dr. J. Kaminskas.

Konferenciją pradėjo Lenkų 
Tautinės Tarybos Amerikoje vi
cepirmininkas Boleslaw Wierz- 
bianski, išreikšdamas Tautinės

kinimą apie įvykstančius pasikal
bėjimus tarp Lenkijos ir Lietu
vos atstovų emigracijoje. Pana
šų pareiškimą padarė V. Sidzi
kauskas, lietuvių delegacijos var
du.

Dabartinių pasitarimų tikslas 
bus abi tautas dominančių rei
kalų perdiskutavimas ir prašali- 
nimas kliūčių, kurios galėtų sun
kinti artimą abiejų tautų ben
dradarbiavimą ateity. Diskusijų 
objektu bus taipgi politinis len
kų-lietuvių b e n dradarbiavimas 
emigracijoje.

Po nuomonių pasikeitimo kon
statuota, kad abi šalys, lietuvių 
ir lenkų, abipusiai pripažįsta sa
vo kompetencijas politiniams pa
sikalbėjimams vesti. Nustatyti ir

Naktys KarališkiuoseAnglų kalbos skaitymas
V. Minkūnas . , 2.00 L, Dovydėnas 2.00

Anoj pusėj ežero Orą pro nobis
P. Andriušis______ ______ 1.50 J. Gliaudą -_ ___________ 4.00

Aukso kirvis Pavasarių Audroj
Juozas Švaistas _________ 2.50 I. Simonaitytė ______ _ _ 2.50

Audra žemaičiuose Po Tėvynės dangum
VI. Andriukaitis _____ 2.20 žodžiai vytės Nemunėlio.

Atlaidų pavėsy Paveikslai V. Augustino — .2.00
P. Abelkis__ _______  - - 4.00 Praąaro pošvaistės

V> Alantas _ 3.60
M. Vaitkus 1.25 Pirmas rūpestis

Baltasis Vilkas Jurgis Jankus ____ ____ 2.06
K. Binkis _________ ...__ 1.00 Pictų» vėjelis *

Balutis Vytė Nemunėlis _________ 1.00
J. J. Bačiūno leidinys -___ 1.50 Paklydę paukščiai 1

Buriavimas ir jūrininkystė Jurgis Jankus __ ____ _ 2.20
B. Stundžia _____________ 2.00 Paklydę paukščiai II

Cezaris Jurgis Jankus _____ ___ 2.6*
Mirko Jelusič_ -________ 2.00 Pietų kryžiaus padangėje

Didžioji kryžkelė Sudarė GaucyB _ _ ____ 4.50
B. Brazdžionis ___________ 2.00 Petras širvokas

Duktė Juozas švaistas _________ 2.7#
Alė Rūta _________ .4-— 2.40 Po raganos kirviu

Daiktai ir nuorūkos Jurgis Jankus __ _______ .1.50
Leonardas Žitkevičius_____ 1.00 Pabučiavimas

Don Kamiliaus mažasis J Grušas _______________ 1.50
pasaulis Rytų pasakos

Guareschi _______________ 3.50 V. Krėvė _ .................. 3.00
Doleris iš Pittsburgho Raudoni batukai

Stepas Zobarskas _______ 0.80 Jurgis Savickis ____ -___ 1.5l
Eldorado Sudie, pone čipse

J. Švaistas______________ 1.8P James Hilton__  ____ 0.7#
Gyvačių lizdas Strėlė danguje

Francois Mauriac ___  — 2.60 Henrikas Radauskas ____ 2.00
Gimdytoja Senas kareivis Matutis

Francois Mauriac _______ 1.75 J. Jankus___ ______ __ - 3.00

Gintariniai vartai Saulės Takas
KT 1 2.00 Nelė Mazalaitė________ __ S.50

šilkai ir vilkaiGyvulių ūkis Runcč Dandierinis ______ 1.06
George Orwell___________ 1.00 Senųjų lietuviškų

Giesmė apie Gediminą knygų istorija
B. Sruoga ir V. Petravičius 2.00 V. Biržiška, kiet. virš.___ 3 06

Jaunai inteligentei papr. virš. ___ _ ____ 2.00
V. Andriukaitytė _______ 1.25 Saulutė debesėliuos

Kryžkelės L. Žitkevičius . ________ 1.50
A. Vienuolis______ _ ____ 3.50 šventieji akmenys

2.00
2.60

3.00

NAUJAUSI MODELIAI

Vokiškų radijo aparatų su visais patobulinimais. Lengvai ima
Europą. Turi visas bangas. Yra ir su patefonais.

NAUJI MODELIAI
I M P E R I A L

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

tai gražūs.

Clevelande atstovas
A. JOIIANSONAS —

609 E. 120 St., PO 1-1398
Reikalingi atstovai visuose didiesniuose miestuose. Rašyti S. Grabliauskui.

Pirk šious aparatus — niekad nesigailėsi!

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 
Avė., Brooklyn 21, N. Y.

Kaimynai
J. Paukštelis ___________

Kaip jie mus sušaudė
J. Petruitis _____________

Kuprelis
Ignas Šeinius ___________

Keliai ir kryžkelės
Putinas _________________

Kon - Tihi,
Thor Heyerdahl _________

Kaimiečiai
V. S. Riymont I-II-III-IV
I ir II dalis _________  po
III ir IV dalis _______ po

Loreta
Stasius Būdavas_________

Kregždutė I
A. Rimkūnas ___________

Kregždutė II

1.80 3.00

P I L I E T
E G Z A M

Y B Ė S 
INAI
atsakymaiKlausimai — 

iliustruoti braižiniu.
Kaina 75 c.

Gaunama pas knygų platintojus. 
"Dirvos" admin., 1272 E. 71 St. 
Cleveland 3, Ohio ir pas autorių.

D. Klinga, 496 Grand S% 
Brooklyn 11, N. Y.

Faustas Kirša___________
Šventoji Lietuva

Jurgis Savickis _________
Teresė Neiimanaitė

J. Burkus _______________
Tipelis

Pulgis Andriušis (įrišta)_
Trumpa diena

Alė Rūta _______________
Tomas Nipernadis

August Gailit -__________
Tarp pelių ir vyrų

John Steinback _________
Užgesęs sniegas

Aloyzas Baronas _________
Ugnies pardavėjas

Balys Rukša__________ :__
Uždraustas stebuklas

Stasius Būdavas _________
Vaižganto monografija

A. Merkelis ____ ___ _____
Vilnius Lietuvos gyvenime 

Dr. A. Šapoka___________
Velykų pasakos

N. Butkienė _____________ 1
Vyturėliai Laukuose

Vikt. Šimaitis _________
Trylika nelaimių

R. Spalis _______________
Vaikų knygelė

M. Valančius ___________
Varpai skamba

Stasius Būdavas _________
Žemaičių krikštas

P. Abelkis_______________
Žemaitis nepražus
t Balys Sruoga ________ __

Visos knygos siunčiamos paštu. Užsakant pinigus siųskite:
DIRVA, 1272 East 71 St.. Cleveland 3. Ohla

Kregždutė III

2.00

2.60

3.75

3.00
3.50

1.80

1.50

2.75

3.00

?.5O

1.50

5.00

Kolchozai Lietuvoje
Z. Bačelis _______

Kiškučio vaidinės
Stasys Džiugas_

Lietuvos pinigai 
Juozas K. Karys 

Laiškai žmonėms
G. Papini _______________ 2.00

Lietuvių Liaudies Menas
P. Galaunė _____________ 8.50

Moters širdis
Guy de Maupassant

Milžino paunksmė
Balys Sruoga ____

2.60

2.50

3.00

4.00

2.60

1.26

2.50

1.00

2.60

6.00

1.50

1.00

0.7#

1.21

1.80

2.50

2.50

tM
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SENIAU IR DABAR

Ohio gubernatoriaus 
įvesdinimas

K. S. KARPIUS

J. A. Valstybėse veikia dvi di
džiosios partijos jau beveik 100 
metų. Pasitaikydavo ir susior
ganizavusios laikinos grupės, ku
rios retkarčiais išrinkdavo kokį 
miesto mayorą ar panašų parei
gūną, kuris turėdavo visuome
nėje prijautimo. Ypač kur seno
sios partijos negražiai nusipoli
tikuodavo.

Bet tų dviejų partijų — res
publikonų ir demokratų — kon
trolė ne visada ir ne visus kan
didatus apima. Savim nepasitik; 
kandidatai, arba akli partijos 
garbintojai, pasiduoda partijos 
kontrolei. Ir rinkimus laimėjus, 
naujai administracijai perimant 
valdžią partija griežtai aprūpi
na valdiškomis vietomis partijos 
darbuotojus pagal jų gabumus 
ir nuopelnus partijai.

Kitais atvejais, atsiradę iš tų 
partijų savistovūs, savais nuo
pelnais visuomenėje pasižymėję 
asmenys, pasitikėdami savo pe
čiais pernešti rinkimu kova, net 
partijos neremiami, laimėję pa
ima ar tai miesto, ar apskrities 
ar visos valstybės reikalu vedi
mą savo kontrolėm Toki T atveju 
j valdiškas vietas renkasi ir ski
ria savo artimuosius, ii rinki
muose rėmusius bendradarbius.

—■ C. imliam O’Neill . . ,

Lajusche ir O’Neill
Čia noriu padaryti palyginimą 

tarp buvusio Onio gubernato
riaus clevelandiečio advokato 
Lausches ir naujai išrinkto gu
bernatoriaus advokato O’Neill iš 
nuošalaus nedidelio miestelio 
Marietta.

Laiische. iš teisėjo ■ pasiekęs 
Clevelando mayoro vietos, veikė 
kaip partijai nepriklausąs demo
kratas. partijos boikotuojamas, 
smerkiamas ir nartiios bandytas 
pastumti i ša!' statant partijos 
kandidatą prieš jį. l aimėjo tu
rėdamas visuomenės priiautimą. 
Ir gubernatorium kandidatavęs 
savo partijos boikotuojamas, lai
mėjo rinkimus prieš kitos — 
respublikonų partiios kandida
tus net penkis terminus.

G u b e r n a torius renkamas 
dviems metams. Ir retas kuris 
būdavo išrinktas antram termi
nui. Tr senatoriaus pareigoms jis 
išrinktas ta pačia didele visuo
menės parama ir simpatija tik 
kaip asmeniui, bet ne kaip demo
kratu partijai. Lausche tokiu 
būdu padarė demokratu partiją 
visiškai bereikšmę, Ohio reika
luose neturinčią svaraus žodžio.

Suprantama, nieko piktesnio 
partijai negali būti kaip toks 
reiškinys. Bet taip buvo.

Dabar Ohio išrinko kita gu
bernatorių. respnb’ikona C. Wi1- 
liam O’Neill. Jo laimėjimas yra 
nuostabus tuo, kad gavo tokią 
dauguma balsu prieš demokratu 
kandidate kokios niekad kitas

Paaiškėjo, kad O’Neill kandi
datavo nesiskaitydamas su savo 
partija, nors jokių viešų disku
sijų tuo klausimu nebuvo.

Buvęs Ohio seimelio narys ke
lis terminus ir seimelio respub
likonų daugumos vadas-kalbėto- 
jas, O’Neill vėliau sumanęs kan
didatuoti į Ohio prokurorus, toms 
pareigoms buvo 
trims terminams, vis didesne 
balsu dauguma. Tas davė jam 
pasitikėjimą, stipresnius veikė
jus padarė jo draugais. Ir jis ne- 
siskaitvdamas su savo partija: 
pasiryžęs kandidatuoti i guber
natorius. laimėjo nuostabią vi
suomenės simpatiją. Gal ir jį to
liau partija traktuos taip, kaip 
traktuoja Lauschę: boikotuos ir 
bandys spausti, kad pralaimėtų.

Lietuviai pakviesti | iškilmes
O’Neill bus įvesdintas guber

natorium sausio 14 dieną, Colum
bus mieste. Ilgai neturėjus res
publikono gubernatoriaus, iškil
mės rengiamos didelės. Ir į iš-

kilmes pakviesti Clevelando lie
tuvių komiteto atstovai.

Be to, numatyta, ir gal iki to 
laiko bus paaiškėję, kad vienas 
lietuvis gaus gubernatoriaus pa
skyrimą žymesnei vietai. Taigi, 
Lietuvių komiteto darbuotė 
O’Neill išrinkimui ir nuoširdi 
Dirvos teikiama parama rinki
mų vajaus metu, pelno lietu
viams atlyginimą.

Clevelando tautinės grupės, 
rėmusios O’Neill rinkimus, ren
gia vasario 28 d. čia naujam gu
bernatoriui priėmimą, apie ką 
vėliau bus pranešta plačiau. Ir 
būtų pageidaujama, kad lietu
viai skaitlingai dalyvautų.

O’Neill išrinktas gubernato
rium po rinkimų su respubliko
nų partija tiek išsiskyrė, jog 
spaudoje viešai buvo pranešta, 
kad partija organizuojant pagel- 
bininkus, neturės reikšmės, su 
ja nebus skaitomasi.

O’Neill pats renkasi sau visus 
talkininkus, pradedant nuo ka
bineto narių iki visokiu komisi
jų pareigūnų ir visų kitų vietų, 
kurios nesiskaito civilinės tarny
bos darbais, šios kategorijos tar
nautojai pasilieka ir toliau, ne
svarbu, valdo demokratai ar res
publikonai.

Rinkimams artėjant populia
rūs gubernatoriai ir* senatoriai 
dažnai svarstomi kandidatais į 
prezidentus ir viceprezidentus. 
Matysim, kaip O’Neill seksis 

išrenkamas 1958 metais kandidatuojant ant
ram terminui. Ir jeigu jo popu
liarumas didės, atminkit, kad 
nuo tada prasidės siūlymas jo 
kandidatūros į viceprezidentus, 
iei Nixonas bus statomas prezi
dentu.

Aišku, bus pastangų Nixoną 
nastumti, apie ka jau dabar tūli 
išvadas daro. Gali 1960 metais 
išryškėti populiari pora Nixon 
ir O’Neill į prezidentus ir vice
prezidentus.

O’ Neill su ’Ohio balsais res
publikonų konvencijoje aiškiai 
vaidins žymu vaidmenį bet ku
rio kandidato norhinavimui.

Nixon tada bus apie 48 metų 
amžiaus, O’Neill apie 44 metų.

Marinų apmokymui naudojami tokie dideli pavyzdiniai šautuvai, 
kuriuos naudojant daug lengviau supažindinti su smulkiomis šau

tuvo dalimis.

Xrim.WKĖSE
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O VISGI VERTA
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 $10.00.
FOTO APARATAI vokiečių ir kitų fabrikų nuo $15.00. 
PLUNKSNAKOČIAI 14 kt. aukso garantija, 10 nuo $7.50.
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.
iiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

Vincas Minkūnas — sukaktu
vininkas

Kukliam visuomenininkui ir 
pedagogui Vincui Minkūnui pr. 
m. gruodžio mėn. 28 d. suėjo 
penkiosdešimt metų. Jis yra gi-

džios mokyklą ir East High 
School gimnaziją.

1921 su tėvais išvažiavo į Lie
tuvą. čia dar lankė Žiežmarių 
progimnaziją ir mokytojų kur
sus. Vėliau ilgesnį laiką mokyto
javo įvairiose vietose Lietuvoje. 
Vokiečių okupacijos metais bu
vo buhalteris viename Kauno 

' fabrike.
| Rytu frontui besiartinant, su

Gyvendamas tremtyje, būda
mas U. S. A. pilietis ir gerai mo
kėdamas anglų kalbą, daugelį 
kartų pagelbėjo mūsų broliams 
atsidūrusiems bėdoj. Jis visuo
met būdavo paslaugus ir priei
namas kiekvienam.

Begyevndamas Vokietijoj jis 
kartu su Beržinskais parašė ang
lų kalbos žodyną (anglškai-lietu- 
viškai-vokiškai) ir pradedan
tiems angliškai skaityti, pasi
skaitymų knygelę English Rea- 
ders for Lithuanian.

1947 metais su sūnum Rim
vydu jis grįžo į savo gimtąjį

griebėsi organizacinio darbo, or
ganizuodamas kartu su kitais 
tremtinių bendruomenės skyrių, 
rengdamas lietuvių tautinių 
švenčių minėjimus ir t.t. Vėliau, 
sveikatai pablogėjus, nuo visuo
meninio darbo turėjo kiek pasi
traukti, pasilikdamas visur ak
tyviu nariu.

visa šeima — žmona Jadvyga ir. Clevelandą (žmona atvyko me- 
męs Cleveland, Ohio ir čia lan- sūnum Rimvydu buvo pasitrau-'tais vėliau).
kęs šv. Kazimiero parap. pra- kę į Vak. Vokietiją. I Atvykęs į Clevelandą tuojau

' **? Mes duodame ir keičiame Eagle Stamps

BASEMENT store Į
į1 U1L---------------UJC■.--------------------------------- k. . .. - JU-dl

the iM AY<» s
Išpardavimas! Berniuku su pamšalu

LIETUVIAI AMERIKOJ SAVO TAUTAI 
GĖDOS NEDARĖ

(Įspūdžiai iš Seattles)
Gavęs tris dienas atostogų nu- kutuoti, kodėl autorius savo vei- 

skridau į Seattlę aplankyti savo kalui paėmė tipus ne kitų tautų, 
giminių. Prie progos ten teko iš
sikalbėti su atskirais asmenimis 
(net italais). Iš pasikalbėjimų 
susidarė įspūdis, kad čia lietu
vių, nors ir nedaug esant, visi 
draugiškai sugyvena. Netiktai 
tarp savęs, bet ir su kitatau
čiais, kurių čia esama apščiai. Už 
jų draugiškumą, kitataučiai at
silygina tuo pačiu: su lietuviais 
draugiški, bičiuliški. Jei lietuviui 
atsitinka bėda, jie mielai ateina 
pagalbon.

Pripuolamai buvau nuvestas į 
viena privatu subuvimą. .Tame 
dalyvavo būrelis prieškarinės 
emigracijos lietuvių. Mūsų po- turėjo teisės ko nors reikalauti. 
kalbiai užsimezgė apie politiką. 
Bet čia isimaišė ir Lietuvos is-! 
tori ja (man net buvo paduota

bet lietuvius. Po trumpų disku
sijų, natys padarė išvadą, kad 
lietuviai Amerikoje dar nėra pa
darę savo tautai gėdos. Lietuviai 
su visais yra sugyvenami. Tą sa
vybę yra pastebėjęs ir rašytojas 
Sinclair.

Prie šios temos buvo taipgi pa
daryta trumpa peržvalga apie lie
tuvius emigrantus, pradedant 
dar prieš I-jį Did. karą. Dabar, 
sako, bepigu dipukams greitai 
prasigyventi, nes jiems mes su
darėme buities dirvą. Anais gi 
laikais bosai su darbininkais vi
sai nesiskaitė. Darbininkas ne-

gubernatorius nebuvo gavęs — Dr. Srugienės Lietuvos Istorija),] 
virš 4O0TOO halsu daugiau negu ir politinė geografija, ir litera-! 
jo nriešininkas demokratas Di 
Šalie.

Ta< nebus n”os+ąh'i žinant na- 
grinds • risi kiti renkami Ohio 
valdžios nariai "'•"ta gubernato
riaus T■nusekąs, rgadedant nuo 
leitenanto gubernatoriaus (toks 
ofiriąius titulas, ne vicegtibor- 
nątorius), su mažomis išimti
mis. buvo ir dabar vya resnub- 
lįknnai' Tąjn nat Ohio senatas iv 
seimelis.

mąčąs įdomumas* kain
4-IVro buto -įtriribę SU O’Neill.

m rriošlninku šmose rin
kimuose bąi-n buvęs tas nata 
Tąnuph0^ Tns būtu išsprendė ar 
nuo 1946 metu Ohio resmibliko- 
ąn pPėse nesirodo tinkamo kan
didato i mih"mntoriiis, nuolat i 
k’+os visos vietas renkant res- 
pvbl’knmis.

Neaišku b”vo kokius santy
kius O’Neill turi su resngbliknnu 
pprtiią, nore nąrtiią ii rėmė. T1* 
vėl tą|n darė norėdama jam na
ši perint.

Turėjo kasdieną sunkiai dirbti 
po 10 valandų anglių kasyklose, 
uždirbdamas j mėnesį $35. Jei 
kuris iš darbininkų nebeišken
tęs ėmė kalbėti, jog reikia darb
davio prašyti, kad pagerintų bū
vį, tuč tuojau ateidavo policija. 
Neretas buvo atsitikimas, kad 
bemušdamas policininkas darbi
ninkui suskaldydavo galvą.

Taigi, sako, anie mirę lietu
viai ir mes atidarėme kelią j da
bartinį patogų gyvenimą.

Seattliečiai taipgi didžiuojasi 
turi gražų bažnytini chorą.

Taip mums besikalbant, nepa
jutome, kad užtrukome net virš 
dviejų valandų.

Kad Seattles lietuviai yra 
draugiški, teko išgirsti ne iš vie
no, kuriam ten teko pabuvoti. Ir 
šiam pokalby buvo pastebėta, 

i kad jie nėra nusistatę nei prieš 
I tikybą, nei prieš vieną iš pado- 

,1 resnių partijų. Jie jaučiasi esą 
gryni lietuviai — tautiečiai. To-

tūra, ir fizikos dėsniai ir t.t. Iš 
viso matosi, kad jie seka spaudą 
ir orientuojasi padėtyje.

Labai jie pasipiktinę mūsų 
partijų rietenomis. Sako, kad tą 
mūsų tautos skaldymą yra pa
stebėję net kitataučiai. Vienas 
Lietuvos žydelis E. spaudoje be
ne tris kartus iškėlęs klausimą, 
kodėl lietuviu spauda taip žeipi- 
na buvusį Lietuvos prezidentą A. 
Smetona ? Kiek jam yra žinoma, 
prez. Smetonos valdymo metu 
buvo padaryta gana daug nau
dingu reformų tiek darbininki
jos tiek ūkininkiios, tiek ir švie
timo srityse. Lietuva juk buvo 
nuo amžių teriojama, tad negij 
galima vienu matu viską kultū
riniai. agrariniai ir komerciniai 
išlyginti į tas aukštumas, ku-j 
rias turėjo mūsų kaimyninės ša-Į 
lys. Anoms nepriklausomybės 
laikuose bepigu buvo klestėti. O kiais jie išaugino ir savo vaikus.

| Todėl — pagarba jiems.
Juozas Bertulis, 

Los Angeles

ka Lietuva buvo paveldėjus?!... 
Seattliečiai taipgi turi Sinclai- 

ro knygą "Džiunglės”. Imta dis-

Suburbau Paltai ir Apsaugines

Į birutininkių rengiamą balių
D. L. K. Birutės Dr-jos Cleve

lando skyrius sausioi 19 d. malo
niai kviečia visus atsilankyti į 
Lake Shore Country Club salėje 
rengiamą koncertą-balių, globo
jama mūsų garbės narės p. So
fijos Smetonienės.

Programą išpildys mūsų mė
giama dainininkė p. Dičiūtė-Tre- 
čiokienė iš Chicagos ir p. Bra- 
zaitienė.

Baliaus pradžia 7 vai. vakaro.
Pelnas skiriamas Laisvės kovų 

invalidams ir Sibiro tremtiniams.
Jau laikas staliukus užsisaky

ti pas ponias: Tallat-Kelpšienę 
— IV 1-1353, P. Karosienę — 
PO 1T1777 ir Bliumentalienę — 
MU 1-8046.

Kvietimai gaunami visuomet 
prie šv. Jurgio bažnyčios'po su
mos, sekmadieniais, arba kiek
vieną dieną vakarais pas minė
tas ponias ir prie įėjimo baliaus 
metu.

Jaunuomenė biletus gaus įei
nant už pusę kainos.

Loterijos fantus, kam patogu, 
prašome palikti "Dirvoje’’ arba 
pas p. Gružauskienę.

Rengėjos

Studentų vakaras
Finis semestri įvyks sausio 

mėn. 26 d. 7:30 vai. vak. jaukio
je Tasty Shop restorano patal
poje — 22350 Lake Shore Blvd.

Kadangi kvietimų skaičius ri
botas, prašome kolegas neatidė
liojant jais pasirūpinti. Kvieti
mai gaunami pas valdybos na
rius.

Tradicinė Naujųjų Metų sueiga

Reguliari
I kiekvienas

kaina 14.98

Stilius A... Apsauginė su pamušalu
Stipri, ilgai nešiojanti Cavalry Twill apsauginė nesiglamžanti ir neperšlampama ir duoda 
papildomą šilumą. 14 oz. Su pamušalu, su tikros Mounton Dyed avies hood Ziperio prie-
šakys su užsegimu. Dydžiai 6 iki 18.

Stilius B ... Melton Suburiban Paltas su pamušalu
Populiarūs suburbau paltai rudose, pilkose, tan ar mėlynose tweeds, ar fibrene weave 
pilkose, rudose ar mėlynose. Dydžiai 6 iki 18 su storu pamušalu. Daug kišenių.

Paštu ir telefonu užsakymai priimami... šaukite CHerry 1-3000
The May Co.’s Basement Boys’ Clothing Department

(sks) Sausio 1 d. pas sktn. 
Šenbergus buvo tradicinė Naujų
jų Metų Clevelando skautininkių 
ir skautininkų ramovių sueiga su 
jų šeimomis. Joje pasidalinta 
1956 m. skautiškosios veiklos 
įspūdžiais, o kartu aptarti 1957-ji 
— skautybės auksinės sukakties 
metai, šiemet atitinkamos sto
vyklomis bus atšvęstas pasaulio 
skautybės 50-metis, o vas. 22 d. 
sukanka 100 m. nuo, skautybės 
įkūrėjo lordo R. Baden-Powellio 
gimimo.

1956 m. skautiškųjų įspūdžių 
atpasakojimas buvęs pravestas 
varžybų keliu. Jas laimėjo sktn. 
A. šenbergienė, kuri šioms var
žyboms vyr. sktn. P. Karaliaus 
skirtą dovaną — Sk. Aido 1957 
m. prenumeratą pavedė mūsų 
skautams Vokietijoje. Tradicinės 
sueigos buvo tradiciniai skanios 
vaišės. Už tai ačiū šeimininkei 
—sktn. A. šenbergienei.

KAS

UŽSISAKĖ

DIRVĄ —

TAS NESIGAILĖJO!



Skautai pagerbė savo šefo 
atmintį

(sks) Sausio 6 d. Naujosios 
Parapijos bažnyčioje artinantis 
mirties metinėms buvo atlaiky
tos pamaldos už Lietuvos Res
publikos Prezidento Antano Sme
tonos vėlę. Pamaldose 
Clevelando Pilėnų ir 
tuntų skautai-tės.

Po pamaldų skautai 
artimaisiais nuvyko į mauzolie
jų aplankyti' savo paskutiniojo 
Šefo karstą. Ten šeimos ir skau
tų padėti vainikai.

Pilėnų tuntininkas'psktn. Vyt. 
Kamantas tarė šefo atminčiai 
skirtą žodį. Dalyvavo p. Sofija 
Smetonienė. Šeimos vardu vi
siems padėkojo adv. Julius Sme
tona.

dalyvavo 
Neringos

kartu su

Basanavičiaus biustas 
baigiamas

Kul-

Pereitą sekmadienį Cilevelando 
miesto švietimo skyrius pradėjo 

naują programų seriją per 
televizijos stotį

WEWS (chanel 5). Programą 
atidarė švietimo viršininkas ir 

. "Cleveland Press" relaktorius L.
B. Selzer.

šešius sekmadienius iš eilės, 4 
vai. po pietų, programoje rodysis 
tautinių šokių grupė, vadovauja
ma labai simpatingos ir lietuviš
kai kalbančios instruktorės Po
nios Larisos ' Lucasi. Grupėje 
kiekviena šokėjų pora atstovauja 
skirtingą tautybę. Apsirengę au- 

i tentiškais tautiniais rūbais, jie 
i šoka visų tautybių šokius.

Praėjusio sekmadienio pasiro
dyme, grupė darė labai simpa
tingą ir orginalų įspūdį. Lietu
viškuose rūbuose gražiai šypso
josi "Grandinėlės" šokėjai: Jūra 
Gailiušytė, A. šenbergas ir P. 
žygas.

Artimoje ateityje šie, švieti
mo skyriaus globojami, šokėjai 
šoks ir lietuviškus šokius.

Kelias tolimas, bet mielas
(sks) Sausio 6 d. Clevelando 

skautės ir skautai jaukiai užbai
gė Kalėdų švenčių laiką lietuvių 
salėje. ,Ten jiems abu — skaučių 
ir skautų tėvų komitetai surengė 
puikią eglutę. Neveltui Kalėdų 
Senelis (jūrų sk. bičiulis Pet
kus) pasidžiaugė, kad jam kelias 
iš Lietuvos į šią šventę buvo to
limas, bet mielas. Jo skaitytas 
Lietuvos vaikučių sveikinimas ir 
pabaigoje mūsų vaikų čia "ne
dorybių sąrašas” buvo didakti
niai, pritaikyti jauniems klausy
tojams.

Prie eglutės Kalėdų Seneliui 
ir žiūrovams skautiškas atžaly
nas gražiai pasirodė. Programa 
nebuvusi per ilga įr gautos dova
nos sukėlė mažiesiems daug 
džiaugsmo.

Po programos jaunimas pavai
šintas skanėstais ir kakao, o sve
čiams ir tėvams apatinėje salėje 
veikė kuklus bufetas.

ši graži šventė sutraukė pilną 
salę svečių. Ačiū skautų-čių tė
vams ir mamytėms, kurie tokias 
šventes rengia. Malonu, kad jos 
sutraukia daug dalyvių ir būtų 
gera, kad dar daugiau clevelan- 
diečių prisidėtų prie mūsų jau
nimo lietuviškos veiklos.

JOE PALOOKA

Our Way of Life Means -s
EQUAL JOB OPPORTUNITY for EviryįS? 

Regardless of Rače, Religion, 

Color or National Origin

ii

Sausio mėn. 21 d.,
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JUOZO KAMAIČIO 
naujų batų parduotuvė 
batų taisymas ir oda 

1389 East 65 St.

/ 1 ......................
J. C 1 J U N S K A M

LAIKRODININKAS

Norintieji kreiptis telefonu 
šaukit GA 1-7658 tarp 7-9 vai. 
vakaro. Sekmadieniais visą die
ną.

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

753 E. 118 St.
Cleveland 8, Ohio
Telef.: LI 1-5466 

_____________________ /

PRADĖKIT MAŽA SUMA!

BET PRADĖKIT DABAR!

Santaupos apdraustos iki $10.000 
3% palūkanų.

PASKOLOS JŪSŲ PERKAMIEMS AR STATOMIEMS

NAMAMS

I

Atsimenat iš Lietuvių 
tūrinio Darželio pavogtą Dr. Jo
no Basanavičiaus biustą? Tuoj 
po jo pavogimo, Lietuvių Darže
lio Sąjunga ir kiti, kurie dirbo, 
kad Darželis būtų įkurtas ir bius
tai pastatyti, pradėjo rūpintis, 
kad miesto valdyba savo kaštais 
biustą atstatytų.

Tas pavyko. Ir kadangi lietu
viai anksti pradėjo rūpintis, Dr.! 
Basanavičiaus 
buvo padarytas pirmiausia. Mie-1 
sto valdyba biustų padirbimą pa-j 
vedė vietinei Jurouch 
Studijai buvo paduota 
nuotraukos, darytos 
biustas buvo atvežtas 
vos. Tiems, kurie modelį matė, 
atrodė, kad darbas atliktas vi
siškai gerai.

Iš to modelio jau nuliedintas 
gipsinis biustas. Ir kai kitų tau
tų darželių pavogtų biustų mo
deliai bus baigti, sako, visus gip
sinius biustus gabens Italijon nu
liedinti iš žalvario. Esą Europo
je žymiai pigiau kaštuos, įskai
tant nugabenimą ir parvežimą 
biustų atgal.

Gal vasarą jau turėsim progą 
rengti iškilmingą Dr. Basanavi
čiaus biusto atstatymą.

Šio biusto atnaujinimu rūpi-į PARCEL TRADING COMPANY 
nosi Lietuvių Darželio Sąjungos 
pirmininkas Jonas Brazauskas ir 
K. S. Karpius.

Korp! Neo-Lithuania 34-sios 
metinės Clevelande

Juozas Urbšaitis
šį sekmadienį išvyksta į Floridą, 
Miami Beach, vis dar su jaunat
viška energija veikiąs daugelyje 
lietuvių organizacijų.

Floridoje brolio šeimoje jis i 
biusto modelis mato išbūti daugiau n^ėnesio.

nu-

J. Noreika

Studijai, 
to biusto 
kaip tik 
iš Lietu-

LB Clevelando apylinkės 
informacinis susirinkimas

11šaukiamas sausio mėn. 13. d. 
vai. 30 min. lietuvių salėje. Apy
linkės valdyba kviečia visus gau
siai dalyvauti.

Naujų metų sutikimą rengė 
apylinkės valdyba. Į šį jaukų po
būvį atsilankė per du šimtu as
menų, bet turint galvoje, kad lie
tuviškas Clevelandas tokio po
būdžio sutikimą rengė tik vieną, 
publikos galėjo būti daugiau.

Apylinkės pirmininkas J. Vir
balis, sutinkant Naujus Metus 
tarė žc.dĮ visiems linkėdamas iš
tvermės.

iš Medina, Ohio, Dirvą ne tik 
sau užsisakė, bet ir Ievai Pau
lauskas, Anglijoje.

Persiunčiame siuntinius į Lie
tuvą ir kitur. Sąžiningas patar
navimas. Lietuviai savininkai.

1165 East 71 St., Cieveiand 3, 
' Ohio. Telef.: UT 1-0807.

Tradicinis Korp! Neo-Lithua- 
nia sukakties minėjimas, atkel
tas iš pr. metų lapkričio mėn., 
rengiamas Clevelande šia pro
grama :

Š. m. sausio 20 d. (šeštadienį) 
7 vai. vak. iškilmingasis aktas 
Colonial Gardens salėje, 1960 E. 
79th St., tuoj po jo ten pat po- 
būvis-vakarienė.

Sausio 27 d. (sekmadienį) 10 
vai. 30 min. šv. Jurgio parapijos 
bažnyčioje pamaldos už žuvusius 
ir mirusius Korporacijos narius. 
Po pamaldų vykstama į mauzo
liejų Korp! Garbės Nario a. a. 
Smetonos pagerbti.

Į iškilmes atvyks svečių iš 
New Yorko ir kitur. Iškilminga
jame akte pažymėtinas juniorų 
kėlimas seniorais.

Jau nebe pirmi metai, kaip 
neolithuanų sukakties pobūviai 
yra tapę vienais nuotaikingiau- 
sių tos rūšies parengimų Cleve
lande. Įėjimas su kvietimais, ku
riuos rengėjai prašo iš anksto 
įsigyti pas Korp! valdybos na
rius, korporantus,-es arba užsi
sakius telefonu SW 1-3473. Po
būvio metu šokiame gros puikus 
orkestras.

Likę pinigai pasiųsti BALFui
Iš surinktųjų laike mano pa-1 pirmadienį, Clevelande bus vyk- 

skaitos — gruodžio mėn. 23 d., domi specialūs balsavimai pra- 
$33.50, už salę sumokėta $7.50.! vesti papildomas pajamas mies- 
Likusieji — $26 pasiųsti Balfui, I to geros priežiūros, apsaugos, 

sveikatingumo ir poilsio reika
lams.

Kaip žinia, įvykusiuose pra
ėjusių metų lapkričio mėnesio 
balsavimuose tas specialių paja
mų įstatymas buvo atmestas. Bet 
miesto vadovybė tikina, kad be 
jų miesto teikalai tikrai nuken- 
tėsią, todėl ir prašo už jį balsuo
ti.

pageidaujant, kad tais pinigais 
būtų sušelpti lietuviai Sibire.

Ačiū autojams!
K. Žukas

the
SUPERIOR SAVINGS 
AND LOAN ASS’N

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

Lietuviai budriai
Vasario 16 Gimnaijai išsiuntė 

gerą siuntinį ir Gimnazijos di
rektoriaus prašė jį perduoti že
miausios klasės mokiniui, kuris 
turi geriausius pažymius iš lie
tuvių kalbos.

Nesenai budžių jaunučių sek
cija padarė dvi iškilas į Metro
politan parkus. . .

Vengrų pagalbos fondas
sausio mėn. 13 d., sekmadienį, 
Music Hali rengia Gay Musical 
Revue. Pagrindinė programos 
dalyvė yra Ilona Massey, Holly- 
woodo aktorė ir dainininkė. Be 
jos pasirodys daug kitų muzikų 
ir dainininkų.

I

Naujai steigiamoji lietuvių 
kepykla

PARAMA
jau baigia vidaus įrengimus ir 
mašinų instaliavimo darbus. Ga
mybą tikisi pradėti apie sausio 
pabaigą.

Smulkesnės žinios apie atida
rymą bus paskelbtos sekančiuose 
Dirvos numeriuose. f

PARDUODAMI NAMAI
Hillview Rd. iš Euclid Avė. 

dviejų šeimų po 5 kambarius, 2 
nauji gaso pečiai, 2 garažai; na
mas yra gražus, geram stvoyje 
ir gražioje vietoje; vertas tuo-

J. S. AUTO SERVICE
Sav. J. Švarcas

1254 Addison Road
Tel. HE 1-6352

Atdara nuo ryto 8 iki 7 v. v.

’l
i

2-JŲ ŠEIMŲ NAMAS
Prie Eddy Rd. ir Lake Shore

Blvd. Po 5 kambarius kiekvie
nam bute ir 2 kambariai 3-čiame „ o___ ______ J_|
aukšte. Naujos gaso krosnys.! jau pažiūrėti ir daryti pasiūly- 
Modernios vonios. 2 automobi
lių garažas.

Turime ir daugiau gerų pirki
nių. Kreipkitės į

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

ar namuose KE 1-4083

Geri namai
LOKOR DELICATESSEN

6502 Superior
('kampas E. 65 ir Superior)

Sveikiname visus lietuvius klijentus. Būtinai atsilan- 
kykit į 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 j Lietuvą ir kitus 
kraštus pigiausia kaina įvairių siuntinių. Be to, ši nauja 
agentūra gali patarnauti siuntėjams pasiūlydama įvairių 
prekių (odų, drabužių, medžiagų, vaistų, maisto) iš savo 
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 v. v.

šeštadieniais nuo 8 ryto iki 7 v. v.

AUTOMAŠINŲ 
TAISYMAS

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

24 hours towing.
Dienos telef.: HE 1-6352. 
Nakties telef.: LI 1-4611.

E. 200 — Miller apylinkėj ge
ras vienos šeimos namas. 3 mie
gamieji. Gražus sklypas. 2 ma
šinų garažas. Savininkas išsi
kelia. Kaina $19,900.

•b

E. 120 St. — St. Clair. Puikus 
4 miegamųjų vienos šeimos na
mas. Gaso šildymas. Garažas. 
Įmokėti $3500.

P. Gibbons Realty 
UL 1-2327

mą.
Euclid Beach apylinkėje dide

lis iš 9 kambarių namas, 4 mie
gamieji — 2 apačioje ir 2 vir
šuje, 2 vonios, šiek tiek apleis
tas ; prašo $10,500. Savininkas 
duotų antrą mergyčių.

Turime parduoti ir daug kitų 
įvairių namų.

Šaukite Paul Mikšys namų 
telef. LI 1-8758 arba office

Kovac Realty
960 E. 185 St.

KE 1-5030

™eew
M^TOGGO.

MAX SOLOMON PLUMBING & HEATING
ELECTRIC SEWER CLEANING

i- 7405 Superior Avė.

*

EX 1-0739 — Res. EX 1-2335

Mes kepame visokius pyragus, lietuvišką 
duoną, tortus ir kitus skanumynus. Prašant 
išvežiojame 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

Lietuvių 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 jūs 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, nelaimių, ugnies, 

automašinų apdrauda 
Skambikit: SK 1-2L83

PAULINA 
MOZURAITIS, 

agentas

- setu w-.» sau,
i
i1
į

GERESNĖS statybos kontraktoriai
ĮSTATO MONCRIEF ORO VENTILIACIJĄ

• ŠALDO vasarą • ŠILDO žiemą

I. J. S AM A S JEWELER

Į

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

pasirinkimas.
7007 Superior Avė. Greta Ezella Theatre

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

!
\

T-r

LEIMON’S CAFE

VISU LIETUVIU 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. KE 1-9737

I

I

j

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 III 2-7626

WM. DEBBS PAINTING CO.
WM. DEBESIS

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

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

OFISO TELEF.: MAin 1-1773. REZIDFNCIJA: PENlNSULA 2521
Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuose, kreip

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

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

JAKUBS & 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



• Dirva Nr. 2 * 1957 m. sausio mėn. 10 d.

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

THE FIELD

Gruodžio 17d. perversmo problematika Buvęs NATO vyriausias vadas gen. A. M. Gruenther perima Rau
donojo Kryžiaus vadovo pareigas. Jį sveikina buvęs vadovas E. R. 

Harriman.Sekmadienį, gruodžio 23 d. 
pusėtiną klausytojų būrelį su- 

. traukė į čionykščią lietuvių salę 
pulk. Žuko paskaita: "Gruodžio 
17 d. perversmas”.

Paskaita buvo atsidėjus pa
ruošta, paties patirtais arba iš 
autoritetingų šaltinių paimtais 
faktais pagrįsta. Paskaitininkas 
ramiai, nuosekliai ir patraukliai 
dėstė Įvykius, kurie jam tebuvo 
žinomi, atitikdamas vieno gar-

J. JAKŠTAS

Baisiai akiplėšiškai veikė ko
munistai Kauno u-to studentijoj, 
kaip rodė jų triukšmingi mitin
gai. Įsidrąsinusios komunistuo
jančios studentijos ryškiausias 
antivalstybiško žygio mostas bu
vo iškabinimas vitrinoj protesto, 
nukreipto prieš kariuomenės tei- 

, smo sprendimą, pasmerkusį koki
sau istoriko paskelbtą reikalavi-j komunistą miriop. ši komunisti- 
mą: parodyti, kaip iš tikrųjų nė iškaba ir tapo svarbiausia pa
buvo.

Aiškiai buvo suvokiama auto- tingui liaudies namuose ir gar- 
riaus girtina intencija: — būti šiai eisenai į karo muziejų, 
lyg ruporu, per kurį kalbėtų pra-1 
eities faktai ir duotų klausyto
jams mūsų nepriklausomo gyve
nimo 20 metų laiko didžiausio 
įvykio tikrovės vaizdą.

Tikru istorikui būdingu nuo
seklumu vaduodamasis, paskaiti
ninkas sugrupavo keliamuosius 
faktus trimis požiūriais: 1) per
versmo priežastys, 2) jo vyks
mas ir 3) pasekmės.

Taip istoriškai suplanuotas 
pranešimas gavo vis dėlto tam 
tikros politinės linkmės antspal- 
vį, kai pranešėjas įnešė į jį ver
tinimo aspektą. Tuo būdu p. Žu
kas davė savo šiaip rimtai isto
rinei paskaitai jau pragmatinį 
pobūdį, iš kurio kilo kontrover
sijos, tariant nuomonių skirtu
mai.

Įnešdamas j įvykius vertinimo 
momentą, paskaitininkas tuo pa
čiu nukreipė savo pranešimą nuo 
istorijai statomo reikalavimo, 
tariant iškraipė šiaip tikrai is
torinio pranešimo pobūdį. Mat, 
isorija, kaip didelis šių laikų ita
lų galvotojas B. Croce yra pa
reiškęs, nėra teisėja, bet teisin- 
toja.

Laikant gruodžio 17 d. per
versmą istoriniu įvykiu, nevalia 
jo būtų smerkti ar girti. Jis tu
rėtų būti aiškinamas to meto 
aplinkybėmis ir laikytis jų iš
dava. Turėtų būti suprasta, kad 
tie asmenys, kurie stovėjo to 
vyksmo priešaky, buvo, gali sa
kyti, jo autoriai, ėjo pagal laiko 
reikalavimus ir įgyvende tą vyk
smą, kurį laikas iškėlė. Juk isto
rijoj jau taip yra, kad ir didieji 
asmenys, valstybių bei visuome
nių vadai, kurie, rodos, skynė 
žmonijai naujus kelius, vykdė 
tik tai, ko gyvenamasis laikas iš 
jų reikalavo. Jie, savo genijaus 
dėka, geriau nei visuomenė pati 
suprato, kas jai būtina ir to sie
kė.

Pulk. Žukas teisingai pastebė
jo, — jam pritarė ir kiti kalbė
tojai, — kad psichologinės per
versmui sąlygos buvo labai pa 
lankios ir todėl perversmas len
gvai pavykę. O kas buvo tos psi
chologinės sąlygos, jei ne tau
tos kolektyvinė sąmonė, kad val
stybės gyvenimas erdėja ir ne
priklausomybei gresia pavojus?

Šis pavojus ėjo iš antivalsty
binių gaivalų, kuriuose pirmavo 
vieši ir slapti komunistai.

Tiesa, p. Žukas, kartodamas 
perversmo priešininkų paleistą 
frazę, tvirtino, kad iš komunis
tų pusės Lietuvai pavojus ne
grėsė, nes jų buvę tik ”apie 500 
Kauno žydelių.’’

Iš tikrųjų, komunistų buvo ne 
tik Kaune, bet ir visame krašte 
ir kur kas didesnis kiekis nei 
500. Tik jie nebuvo aiškiai suse
kami, nes komunistų partija ne
buvo legalizuota ir jie viešai sa
vo vardu negalėjo vadintis. Tad 
jie veikė sulindę socialdemokra
tuose, daugiausiai eserais išvir
tę, ar kokiais kuopininkais dėda
miesi.

sche Zeitschrift 177 t. (1954).
Jame autorius apžvelgia, pa

gal prieinamus šaltinius, pirmoj 
eilėj sovietų politiką santykiuo
se su Pabaltijo valstybėmis nuo 
1919 iki 1940, vis rodydamas, 
kad Soviejų Sąjunga ne tautų 
apsisprendimo principo vardu, 
bet vidaus ir užsienio politikos 
sumetimais sumojo jau 1919 pri
pažinti jas.

Pagal vieną Anglijos užsienio 
ministerijos paskelbtą dokumen-

. tą autorius rodo, kad sovietai 
skata patriotinės studentijos mi-| pihniaugiai deklaravo jų nepri. 

klausomybę didžiosioms vakarų 
valstybėms 1919 pabaigoj, atseit 
dar prieš taikos sutarčių pasira
šymą su jomis, kas padarytą ki
tais 1920. Bet ir po taikos pasi
rašymo sovietai atidžiai sekė, 
kad kas nors negautų įtakos Pa
baltijy ir net kreivai žiūrėjo į jo 
valstybių neutralumo siekimus, 
kartais tarpusavios santarvės 
keliu.
Sovietų kartotiniai savitarpinės 

pagalbos ir nepuolimo paktai su 
jomis buvo ne kas kita ,kaip mas
kuota politika laikyti jas save 
įtakos sferoj ir nukreipti nuo jų 
kitas galybes. Iš tos nuoseklios 
sovietų politikos sekė žinomo: 
slaptos sutartys 1939 ir Pabal
tijo kraštų okupacija 1940.

Minėta Rimschos studija rodo, 
kad taikos sutartys 1920 su Pa
baltijo valstybėmis sovietams 
buvo tik laiko diktuojamas poli 
tinis manevras, bet ne galutinis 
atsisakymas nuo jų teritorijų. 
Jiems jos tiek buvo vertos, kiek 
tais pačiais metais pasirašyto 
sios su Gruzija ir Azerbeidžanu, 
kurias jie po dvejų metų sulau
žė ir abu kraštus okupavo.

Akivaizdoj šių sovietų kėslų1 
komunistų veikla, kad tuo pažiū
rėjimu ir nežymi, galėjo vis dėl
to virsti žymiu pavojum. Mat, 
komunistai — tai penktoji kolo
na, dirbusi sovietų įtakos sferos 
linkme ir jie galėjo ilgainiui pri
vesti kraštą prie tos padėties, 
kur ta sfera- būtų tiek suslėgta, 
kad nepriklausomybė uždustų. 
Juk 1925 bandytas komunistų 
pučas Estijoj, tik jis nepavyko.

Puk. Žukas paneigė sovietų pa
vojų jau dėl to, kad mes netu
rėjom tiesioginių sienų su jais.

l
I Bene svarbiausia ko/nunisti 
nės veiklos platforma tapo pro
fesinės. sąjungos .kurias jie 
trumpu laiku sugebėjo paimti į 
savo rankas. Sako, jų mitinguo
se kartais ir socialdemokratai 
buvo nušvilpami. O jų, rodos, 
organas "Darbininkų Atstovas” 
virto tikru komunistų laikraščiu. 
Jame artimai bendradarbiavo ir 
Maskvoj sėdintis Angarietis, at
stovavęs lietuvius trečiame in
ternacionale.

Veiklus komunistuojančių ele
mentų sąjūdis nebūtų buvęs 
toks pavojingas, jei jis nebūtu 
palaikomas iš užsienio. Komu
nistų veiklos užnugarį, be abejo, 
stiprino (kad ir netiesiogiai) So
vietų Sąjunga, kuri nuo pat pra
džių nebuvo abejinga Lietuvos 
(ir kitu Balti’O3 valstybių) liki
mui. Juk žinome, kad besiku
rianti Sovietų Sąjunga nepripa
žino Pabaltijo tautoms savaran
kumo ir bandė invazija išlaikyti 
jas savo sąjungos ribose.

Tik šių tautu aštrus pasiprie
šinimas 1919 ir ypač didžiųjų 
valstybių, ju tarpe ir socialisti
nės Vokietijų’ sunkiai rungusiu- 
siosios su vidaus priešais komu
nistais (spartakais) aiškus ne
noras matyt komunistus įsitvir
tinusius Pabaltijy, privertė ją 
leisti joms savaimingai kurtis.

Šiame sąryšy pravartu at
kreipei dėmesį i studiją dabarti
nio Erlangeno u-to docento H. v. 
Rimscha (grynai lietuvišką pa
vardę turįs dutorius bus kilęs iš 
Latvijos vokiečiu baronų), pava
dintą • ”Die Baltikum Politik der 
Grossmaechte”, žurnale, Histori-

Didžioji valstybė visuomet gali 
rasti būdą įsikišti ir be tiesiogi
nių sienų, jei krašte jai sudary
tos palankios sąlygos. Ji gali įsi
kišti ir savo politinių tikslų pa
siekti ir be karinių priemonių. 
Juk ne karinėmis, o grynai dip
lomatinėmis priemonėmis sovie
tai nuvertė 1948 Čekijoj Bene- 
šo-Masaryko tautinę vyriausybę 
ir įsisteigė sau satelitinę Čekiją. 
Jie gražiai laiko savo satelitu, 
pav., Albaniją, nors ir neturi su 
ja tiesioginių sienų. ' •

Lietuvos valstybinio gyveni
mo pakrikimas, sudaręs psicho
logines perversmui sąlygas, tu
rėtų būti siejamas su Sovietų 
Sąjungos kėslais, realizuotais 
1940. Iš to turėtų būti aiškinami 
perversmo motyvai ir jo istori
nis pateisinimas.

Aišku, šiai tezei visašališkai 
pagrįsti šiandien dar trūksta šal
tinių, kurių gerą dalį slepia ar
chyvai. Gal ateities istorikai, iš 
platesnės laiko perspektyvos nei 
mes šiandien turime, ir apsišar
vavę šaltiniais, nušvies mūsų 
tautai tikrai istoriškai tą isto
rinį gruodžio 17 d. perversmą. 
Taip nuodugniai 17 gruodžio per
versmas tegalės būti išnagrinė
tas tik ryšium su visu mūsų 20 
metų nepriklausomo gyvenimo 
laiku, kur jis bus didžiausias 
įvykis, baigęs vieno laisvo gy
venimo tarpą ir pradėjęs kitą ir 
paskutinį.

O tuo tarpu mums, nepajėgian
tiems atlikti didelio tyrimo dar
bo, tenka palikti prie gruodžio 
17 d. perversmo problematikos.

ŠIS TAS APSE PRAMONĖS 
SUSIŽEED1MUS IR SUSIRGIMUS

JULIUS SMETONA

Dvidešimtojo amžiaus pradžo- 
je įteisintas pramonės sušižeidi- 
mų ir susirgimų draudimas už
ima šiandien svarbią vietą tei
sės sistemoje ir turi nemažos 
praktinės reikšmės. Ohio valsty
bėje ir daugelyje kitų valstybių 
ši draudimo, sritis buvo įteisinta 
konstituciniu aktu ir išrutuliota 
nuolat papildomų ir peržiūrimų 
specialiu įstatymų, šios įstatym- 
davystės rezultate susidariusią 
padėtį galima taip trumpai api
būdinti : kas susirgo ar susižeidė 
sąryšyje su darbu, tas turi tei
sės iš specialaus fondo gauti ati
tinkamą atlyginimą.

Atlyginimui už susižeidimus ir 
susirgimus gauti yra nustatyta 
tam tikra procedūra, kuri per
daug komplikuota, bet kurios 
reikia griežtai laikytis teisei ,į 
atlyginimą įgyvendinti. Esminė 
jos sąlyga yra atitinkamas pa
reiškimas, kurį reikia paduoti 
Pramonės Komisijai (Industrial 
Commission) ne vėliau dviejų 
metų nuo susižeidimo dienos ir 
ne vėliau šešių mėnesių nuo su-

Vasano mėnesį bus išbandytos šios milžiniškos pašliūžos, taikomos didiesiams lėktuvams, 
tiems palaikyti ryšį su įsikūrusiais Arktikoje.

sirgimo dienos. Jei darbdavys 
sutinka su nukentėjusio parody
mais, Pramonės Komisija klau
simą greit išsprendžia ir paskiria 
atitinkamą atlyginimą nukentė
jusiam ir apmoka gydymo išlai
das. Jei darbdavys ginčyja nu
kentėjusio parodymus, byla ski
riama nagrinėjimui, ir visas rei
kalas gerokai užvilkinamas.

Pramonės Komisija yra nu
stačiusi saugumo standartus, 
kurių darbdaviai privalo laiky
tis. Jei nelaimingas atsitikimas 
įvyksta dėl jų nesilaikymo, nu
kentėjęs turi teisės reikalauti 
papildomo atlyginimo, kurio dy
dis svyruoja nuo 15% iki 50'/l 
jam priklausomo pagrindinio at
lyginimo. Tačiau tam papildo
mam atlyginimui gauti reikalin
gas atitinkamas pareiškimas, ku
riame turi būti įsakmiai nuro
dytas saugumo standartų straip
snis, kurio pažeidimu kaltina
mas darbdavys.

Keturi asdešimčiąi savaičių 
nuo susižeidimo ar susirgime 
dienos praėjus, nukentėjęs gal’ 
reikalauti, kad jam būtų nusta 
tytas dalinis darbingumo nusto 
jimo laipsnis ir paskirtas papik 
domas atlyginimas arba gali siū 
lyti susitarti dėl papildomo vien 
kartinio atlyginimo ir atsisaky 
ti nuo visų teisių į bet kokį atly 
ginimą ateityje. Tam, tačiau, ir 
gi yra reikalingas specialus pa
reiškimas Pramonės Komisijai 
Jei susižeidęs ar susirgęs kur; 
laiką buvo visiškai* nedarbingas 
ir gavb nedarbingumo atlygini 
mą, tai pareiškimą dėl papildo-

mo atlyginimo galima paduoti ne 
40 savaičių nuo susižeidimo ar 
susirgimo dienos, bet 40 savaičių 
nuo tos dienos, nuo kurios gy
dytojas leido grįžti lengvam dar
bui.

Aš esu pastebėjęs, kad nuken
tėję dažnai nežino apie savo tei
sę gauti papildomą atlyginimą 
40-čiai savaičių nuo susižeidimo 
ar nuo grįžimo j darbą dienos ir 
ta savo teise nepasinaudoja. Kai 
darbininkui, pavyzdžiui, esti nu
kertami pirštai ir nukentėjęs 
gauna atlyginimą pagal tabelę, 
ji3 galvoja, kad jam jau nieko 
daugiau nebepriklauso ir nebe
daro jokių žygių. Tikrovėje, gi, 
daugumoje atvejų nukentėjęs 
galėtų gauti papildomą atlygini
mą, paduodamas atitinkamą pa
reiškimą.

Darbdaviai pagal įstatymą yra 
įpareigoti pranešti Pramonės 
Komisijai apie susižeidimus ir

susirgimus jų darbovietėse, bet 
iniciatyva, ypač kai kuriais abe
jotinais atvejais, turėtų išeiti iš 
nukentėjusio. Reikia, juk, atsi
minti, kad darbdavio mokesčiai 
i specialų fondą didėja propor
cingai nuo už susižeidimus ir su
sirgimus jų darbovietėje išmo
kamo atlyginimo. Tad yra aišku, 
kad natūralus darbdavio intere
sas neskaitins jo tokių atlygini
mų išmokėjimus didinti, bet grei
čiau vers jį juos mažinti.

Pramonės susižeidimai ir su
sirgimai, kaip ir visokie kiti su
sižeidimai ir susirgimai, reika
lingi gydytojo dėmesio. Tačiau, 
kiek jie yra susiję su teise į at
lyginimą ir su atlyginimo dydžiu, 
jie jau greičiau sudaro teisinį 
klausimą, ir todėl teisininko da
lyvavimas tų klausimų sprendi
me visuomet yra naudingas, o 
kartais ir būtinai reikalingas.

Milvvaukee, Wis. gyventojai gauna oro pranešimą stebėdami į šią 
milžinišką gaso liepsną virš Gaso Bendrovės pastato. Kada rau
dona liepsna — temperatūra kyla, kada blykčioja — bus lietus, o 

kada mėlyna — nebus jokio pasikeitimo.

KURĮ 
NORITE?

Mokestį, kuris bus maždaug $58.30 per metus namų 

savininkui viršuj 1956 taksų

ar
Dar vieną pajamų mokestį, kuris kainuos $52 per 

metus už kiekvieną $100 u.dirbtą kas sakaitę.

BALSUOKITE TAIP Už MOKESTĮ
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CITIZENS COMM1TTEE FOR THE LEVY
Elmer L. Lindseth, Chairman John C. McHannan, Treasurer
yVilliam M. Davy—Thomas E. McDonald—Norma F. Wulff, Vice Chairmen 
604 Hanna Bitilding, Cleveland 15, Ohio MAin 1-0479

Mūsų rėmėjai
Prenumeratą pratęsdami Di> 

vos fondui aukas atsiuntė: 
Šukaitienė S., Hamilton ... $2.0C 
Kalnietis J., Baltimore .... 1.00 
Petrauskas VI., Waukegan 
Klimas M., Linden ..........
Rauktys J., So. Boston .... 
Purvinas M., Chicago ,......
Jurevičius J., Chicago......
Nasvytis St., Cleveland .... 
Juodvalkis A., E. Chicago 
Putkūnas A., St. Charees 
Pimpė Alf., Chicago ........
Kleisa A., Manchester......
Zailskas Pr.. Cicero..........
Vegelis EI., Hudson ..........

Aukotojams tariame nuoširdų 
ačiū. I

1.0C 
2.00 
2.00 
2.0" 
2.00 
2.00 
2.0" 
2.00 
5.00 
2.00
1.00
1.00

JUOKTIS SVEIKA!
Linksmos saulėtos nuotaikos įgysi skaitydamas humoro 

ir savikritikos žurnalą

PELĖDA«_
Išeina kovo, birželio, rugsėjo ir grudžio mėn.
Rašykite šiandien: PELĖDA, 231 VVallace Avė., S., 

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

Atskiras numeris 30 cnt.

"Medžio Drožiniai Gimtajam 
Kraštui Atsiminti“
Igno Končiaus albumas

kalba j savo tautiečius ne žodžiais, bet drožiniais.
Gaunama pas knygų platintojus ir pas leidėją:

L. J. Končius. 76 Westglow St.. Boston 22. Mass.
223 puslapiai. Daugiau 100 nuotraukų. Kieti viršai.

Kaina $5.00
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