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Sunku nesijaudinti žinant 
nelygią kova aaa

Lithuanizacija arba Vengrijos pavertimas 
j antrą Lietuvą

V. S., mūsų Anglijos

Visai neseniai pasaulyje gimė 
naujas žodis Lithuanizacija. šis 
žodis, patekęs į pasaulio žodynus, 
kalbės, kad ir trumpai, bet labai 
vaizdžiai, apie mūsų tėvynės- 
tragediją.

Tą naują žodį pagimdė George 
Mikės, išleisdamas knygą ”The 
Hungarian Revoliucijon”.

Georgės Mikės gimimo veng
ras, bet britų pilietis. Kilus revo
liucijai Vengrijoje, buvo papra
šytas BBC televizijos vykti į 
Vengriją ir pranešinėti apie įvy
kius. Grįžęs iš ten, jis parašė 
knygą apie matytus įvykius, 
knygos pelną skirdamas Vengri
jos pabėgėliams. Pati knyga di
delio formato, turinti 192 pusla
pius.

Pradžioje autorius trumpai 
apibudina Vengrijos istoriją tarp 
dviejų karų, negailėdamas kiek 
karčių žodžių apie buvusią san
tvarką, apie didžiuosius žemval
džius, apie neapykantą žydams, 
kartu iškeldamas ir eilę gabių 
energingų žmonių, kurie nedarė 
gėdos vengrų tautai.

Tas atviras objektyvus žodis 
skaitytoją nuteikia palankiai ir 
kai autorius prieina prie pasku
tiniųjų įvykių, junti talentingo 
žurnalisto plunksną.

Karo pabaigoje buvo pakanka
mai prisiklausyta rusų propagan
dos ir tikėta, kad rusai ateina 
kaip draugai, patarėjai, bet ne 
kaip užkariautojai. Tačiau vė
liau rusų dalinių barbariškas el
gesys Budapešte ir visame kraš
te, kur baisios žudynės, plėšimai 
bei moterų nebaigiamas prievar
tavimas, giliai sukrėtė gyvento
jus. žmonės, jei ir neatleistų, ne
užmirštų įvykių, tai gal bent su
prastų, kad rusai, mongolai, kir- 
kizai nėra aukštos kultūros, kad 
karys, kovojąs fronte, gali išeiti 
iš ribų, bet ir tą "supratimą” su
griovė rusiško komunizmo be
prasmė propoganda, kuri rikte
lėjo visa jėga, kad sovietų kariai 
tikri džentelmenai, kad visos is
torijos apie netinkamą karių el
gesį yra skleidžiamos hitlerinių 
fašistų, bestijų. Žinoma, sunku 
patikėti propagandos mašinai, 
kai žmonių akys, o ypač moterų, 
kūnai ką kitą liudijo, bet toji 
beprasmė propoganda iš karto 
parodė ko vertas sovietų žodis.

Toliau autorius smulkiai dėsto 
sovietų machinacijas, kurios pri
vedė prie likvidavimo kitų poli
tinių partijų, apie atidavimą val
džios į vengrų komunistų rankas, 
taip pat išdėsto vengrų komu
nistų vadų tarpusavio santykius.

Pasirodo, komunistų rėžiamas 
padarė gan gerą pradžią. Jis pa
siekė tam tikrus rezultatus: pra
žuvo nedarbas, atostogos pasida
rė apmokamos, darbininkas ga
lėjo atostogauti aristokratų pi
lyse, o kas svarbiausia — vals
tiečiams buvo išdalinta žemė. 
Tačiau toji gerovė neilgai truko. 
Ir tas glūdėjo ne ekonomijos 
klaidoje, bet pačioje komunizmo 
sistemoje: 1) Vengrija buvo ver
čiama pamėgdžioti S. Sąjungą. 
2) Sovietai eksplotavo Vengriją, 
panaudodami ją savo gerbūvio 
kėlimui. 3) Produkcija pasidarė 
lyg savo rūšies dievas. 4) Baimė 
atnešė keisčiausius rezultatus.

Autorius dabar didelė jėga

bendradarbis

dėsto brendančius įvykius: smur
tą, brutalumą, sadizmą, planavi
mą, kuris privedė prie ūkinės 
katastrofos. Ir kada atrodė, kad 
visa tauta paskendusi teroro 
košmare, Rusijoje pribrendo nau
ji įvykiai ir Kruščevas viešai pa
smerkė stalinizmą. Tai buvo pir
moji vilties žiežirba ir įvykiai 
dabar, pradėjo plaukti nors lė
tai, bet jau vilties kryptimi.

Pro teroro uždangą pirmieji 
prasikišo literatai, ir kai pasi
metę bolševikų vadai pradžioje 
nereagavo leisdami nuskristi 
drąsesniai minčiai, tuojau su
bruzdo studentai ir kiti intelek
tualai patraukdami su savimi 
mases. Tuo tarpu komunistų vir
šūnės aiškinosi su Kremliaus 
viešpačiais, intriguodami vienas 
prieš kitą. Toje neapsisprendimo 
valandoje pirmoji demonstraci
ja, vis drąsesnieji žodžiai it la
va išsiveržė praskambėjusi šū
viais. Vengrų tauta pasiryžo sa
vo krauju iškovoti laisvę.

Sunku nesijaudinti, skaitant 
tą nelygią kovą, jausti tą tamsią 
brutalią jėgą, kuri dusino veng
rų laisvės troškimą.

Trečioje knygos dalyje, kalbė
damas apie būsimus ateities 
įvykius, autorius štai ką sako. 
Sovietai Vengrijoje dabar turi 
du pasirinkimus. Jie vis dar gali 
pasitraukti iš Vengrijos, arba jie 
gali paversti Vengrija į Lietuvą. 
Sekantį sakinį cituoju angliškai: 
The Lithuanisation of Hungary 
means the deportation of about 
a million people (refugees might 
well be counted, in this case, as 
deporters) their replacement by 
Soviet settlers, and the turning 
oi Hungary into a military colo- 
ny.

Toliau autorius primena, kad 
pavertimas Vengrijos į antrą 
Lietuvą sovietams būtų palaido
jimas visų vilčių sustiprinti savo 
įtaką Viduriniuose Rytuose bei 
Azijoje. 183 puslapyje autorius 
su karčia ironiją rašo, kad jei 
rusai paverstų Vengriją į kari
nę koloniją, tada vakarai pa
reikštų savo gilią užuojautą, nu
lašintų kiek ašarų ir nusiųstų 

Prezidentas Eisenhoweris su savo gydytoju gen. Snyder ir Can- 
berra laivo kapitonu C. T. Mauro, keliaujant j Bermudų. Iš Ber- 

mudos j JAV grįžo lėktuvu.

nemažai šiltų kelnių, o tas ge
rai, nes žmonės jų reikalingi. Ži
noma, ir Jungtinės Tautos para
šytų daug ir gerų rezoliucijų, bet 
Vengrija būtų palikta po rusų 
batu.

Tačiau jei Rusija nutartų pa
versti Vengriją į antrą Lietuvą, 
pasaulis turi daugiau padaryti 
negu nulašinti ašarų ir aprūpin
ti Vengriją kelnėmis. Jungtinės 
Tautos turi paskelbti Rusija 
agresose, nutraukti su ja visus 
kultūrinius santykius ir tai tęs
ti taip ilgai, kol rusai nepakeis 
savo nusistatymo Vengrijos at
žvilgiu ...

Mes nežinome ateities, bet ma1- 
žoji Lietuva veltui šaukiasi tei
sybės. Ar Vengrijos įvykiai pri
kels pasaulio sąžinę — ateinan
tieji metai mums parodys.

studijavo medicinas moks

Prof. J. Žilinsko 
laidotuvės

Po ilgos ii" sunkios ligos Wa- 
terbury mirė prof. Jurgis Žilins
kas. Jis kartu su žmona į šį kraš
tą atvyko 1946 metais. Ir apsi
gyveno dukros Vytos ir žento dr. 
P? Vileišio ūkyje, Middlebury, 
netoli Waterburio. Tvarkė gėles, 
vaismedžius ir bites. Tai profe
soriaus miegiamieji darbai. Nuo 
ankstyvaus ryto iki vėliaus va
karo triūsė lauke ir tuo pačiu 
prižiūrėjo namus ir mažus anū
kus — Petruką ir Birutę. Visi 
kiti išvykdavo į darbus, o dukra 
Vyta 
lą netoli Kanados pasienio.

Dukrai baigus mokslą ir anū
kams paaugus, seneliai — prof. 
su ponia, iš ūkės pasitraukė į nu
pirktus savus 4 šeimų namus 
lietuviškame kvartale, Waterbu- 
ryje. čia profesorius įsijungė į 
visuomeninę veiklą — aktyviai 
dalyvavo tautininkų, romuvėnų 
organizacijose ir Bendruomenė
je. Tautininkai išrinko jį savo 
skyriaus garbės nariu.

Šio mėn. 16 dieną, Drį P. Vi
leišis pranešė lietuviškom orga
nizacijom, kad prof. J. Žilinskas 
mirė penktadienį, sausio mėn. 15 
dieną, 10 vai. vak. Nedelsiant, 
šeštadienio ryte, pasakmbinau į 
Clevelandą Dirvos Redaktoriui 
B. Gaidžiūnui ir į New Yorką — 
VI. Žilinskui, pranešdamas jiems 
liūdną žinią. Vi. Žilinską prašiau 
perduoti tą žinią dr. Paprockiui 
ir dar keliems visuomeninkams. 
Tą patį vakarą prof. mirtis buvo 
paminėta New Yorke ir Water- 
buryje per lietuvišką radijo pus
valandį.

Waterburio lietuviai iškilmin
gai pagerbė mirusį profesorių, 

kuris buvo pašarvotas Stankevi
čiaus laidotuvių koplyčioje. Visą 
šeštadienį ir sekmadienį, leidžia
momis valandomis koplyčia buvo 
pilna žmonių. Svečių tarpe ma
tėsi nemažai amerikiečių dakta
rų iš Waterburio ligoninės. Sek
madienio vakare stovėjo garbės 
sargyba su lietuviškomis vėlia
vomis skautų, romuvėnų ir tau
tininkų. Į laidotuves iš Washing- 
tono buvo atvykusi R. Žilinskai
tė, iš Detroito ponios sesuo O. 
Balčiūnas su vyru, iš Baltomrės
— profesoriaus sesers sūnus — 
inž. Buivys su žmona, New Jer- 
sey p. Budreckai ir iš New Yor
ko — kun. Valiušaitis. Iš dakta
rų sekmadienio pavakaryje bu
vo atvykę — Paprockis, Avižo
nis ir K. Vileišis.

Pirmadienį, apie 10 vai. ryte, 
po iškilmingai atliktų gedulingų 
pamaldų šv. Juzopo parapijos 
bažnyčioje, profesoriaus karstas, 
apie 30 automobilių lydimas, bu
vo nulydėtas į kąpines. Prie kar
sto trumpas ir gražias atsisvei
kinimo kalbas pasakė: Tautinio 
Sąjūdžio ir Nepriklausomybės 
Fondo vardu — č. Bogušas, Lie
tuvių B-nės — J. Valaitis, romu
vėnų — p. Valantiejus, skautų
— p. Saulaitis ir Tautininkų — 
M. Gureckas. Iš jo buvusių mo
kinių — medikų prie karsto ma
tėsi tik Albina Bielskiutė-Bra- 
zauskienė ir Elena žilinskaitė- 
Gureckienė, abi iš Waterburio.

Mirusio profesoriaus šeimos 
vardu visoms organizacijoms ir 
asmenims, dalyvavusiems tėvo
t&iddtuvėse, šiitai padėkojo Dr.

Visų stambiųjų ir net mažųjų

Vyta žilinskaitė-Vileišienė.
M. Gureckas

lietuviškų kolonijų vyresnieji 
tautiečiai iš seno atsimena Ka
zimierų Lukšį. Tada dar jaunas 
vaikinas, jis yra visur lankęsis, 
visus apvažinėjęs. Ir ne tuščiais 
atvykdavo, bet visuomet atsivy
damas savo gimtosios tėvų žemės 
atvaizdų ir Lietuvos žmonių gy
venimo iškarpą. Prieš daugiau 
nei 30 metų jis pirmas ėmė Ame
rikos lietuviams rodyti savo pa
ties darytas kino nuotraukas iš 
Lietuvos gyvenimo.

O ir mes kiti, anuomet Lietu
voje tebegyvenę lietuviai, be 
abejo dažnas prisimena, kai už
ėję į Kauno ar kokio didesnio 
provincijos miesto kino teatrą, 
prieš pagrindinę filmą su dėme
siu žiūrėdavom tarptautines nuo
tykių apžvalgas ir filmuotą Lie
tuvos kroniką. Po jomis nekartą 
išvysdavome ekrane parašą — 
"Filmavo Kazimieras Lukšys”.. .

šis lietuviškų filmų pionierius 
ir, pasakyčiau, nepriklausomos 
Lietuvos pirmasis kino reporte
ris Kazimieras Lukšis tebėra gy
vas ir sveikas. Toks pat visada 
jaunas, energingas ir vikrus, 
nors nesulaikoma gyvenimo sro
vė ir mėgina ant jo pečių šian
dien užkrauti 65 metų naštą. O 
gyvena jis, kaip ir pridera tokios 
patirties žmogui, filmų sostinės 
Hollywoodo pavėsyje — tai Los 
Angeles mieste, tai Santa Moni- 
cos vasarvietėje.

Šis dzūkas gimė, aišku, Lietu
voje, 1892 m. balandžio 1 d., bet 
jau 1910 metais atvyko Ameri
kon. Pasimokęs filmavimo tech
nikos, jis dar 1920 metais nusi
pirko filmą "Genovaitės gyveni
mas” ir su ja apvažinėjo daugelį 
lietuviškų kolonijų. Tai buvo 
pirma filmą Amerikoje, nors ne 
lietuvių daryta, bet su K. Luk
šio lietuviškais parašais. Gi už 
poros metų jis nuskubėjo laisvon 
Lietuvon, ten nufilmavo daugy
bę įdomesnių vaizdų bei žmonių, 
iš ko pasidarė 3 valandų ilgio fil
mą ir grįžęs ją su dideliu pasise
kimu rodė Amerikos lietuviams. 
Kitą Lietuvos vaizdų dalį par
davė Fox News filmų bendrovei, 
kuri jais pasinaudojo, tuo prisi
dėdama prie mūsų naujos valsty
bės propagavimo.

Vos atsiradus garsinėms fil- 
moms, K. Lukšis ir šioje srityje 
buvo pionierius. 1933 metais jis 
Amerikoje pagamino pirmą lie
tuvišką garsinę filmą apie Da
riaus-Girėno pasirengimus skris
ti Lietuvon ir Lietuvių Dienos 
Chicagoje pasaulinėje parodoje 
vaizdus. <

Laikotarpyje tarp Pirmojo ir 
Antrojo pasaulinio karo K. Luk
šis buvo vjenas iš pačių nera
miausių lietuvių, kone kasmet

PASAULY 
VISAM

• šešios Europos valstybės: 
V. Vokietija, Prancūzija, Italija, 
Belgija, Olandijo ir Luxembur- 
gas įvykusiuose pasitarimuose 
Romoje pasirašė naują ūkinės 
vienybės planą, kuris spaudos 
komentatorių vertinamas, kaip 
naujas geras žingsnis į Europos 
jungtinių valstybių ateitį.

• Vakarų Vokietijos vyriausy
bės nariai paskutiniuoju laiku 
labai energingai mezga ryšius su 
įvairių kraštų vyriausybėmis ir 
tvarko smarkiai augančius pre
kybinius santykius. Užsienio rei
kalų ministeris Brentano grįžda
mas iš Australijos dabar lankosi 
Indijoj. Min. pirm, pavaduoto
jas Blueckeris lankosi Pakistane. 
Gi į Izraelį yra nuvykęs opozici
jos vadas socialdemokratas 01- 
lenhaueris.

• JAV kariuomenės vyriausio
jo štabo viršininkas gen. Taylor 
nuvyko į Formozą pasitarimams 
su Chiang Kai sheku. Esą, ten 
reikia aptarti ir suderinti nau
jus karinius planus.

• Į Bermudų, kur dar tebėra 
Anglijos min. pirm., atvyko pa
sitarimams Kanados ministeris 
pirmininkas.

• Sniego pūgos, siautusios ke
liose vidurinėse Amerikos vals
tybėse, padarė didžiulius ūkinius 
nuostolius ir nusinešė kelias de
šimts gyvybių. Kai kur vėjas su
nešė sniego net iki 30 pėdų. Dau
giausia nukentėjo Kansas.

• žemės drebėjimas San Fran
cisco rajone yra padaręs labai 
didelių nuostolių, nors žmonių 
aukų ir nesą. Įregistruota tik 
apie 50 sužeidimų.

žemės drebėjimo paliestojo 
ploto pareigūnai tvirtina, kad 
ten bus labai dideli sugadinimai 
įvairių požeminių įrengimų. O jų 
atstatymas nepaprastai brangus.

A. V. Oliai ir J. M. Bačiūnai kelionėje po Karibų salas. Skaityk: Robinzono nuotykių gadynė pasi
baigė (8 psl.).

Lietuviškų filmų pionierius
B. RAILA

keliaudavęs iš Amerikos Lietu
von ir vėl atgal. Jis vadovavo ei
lei Amerikos lietuvių ekskursijų 
gimtosios žemės aplankyti. Nuo
lat filmavo Lietuvos gyvenimo 
vaizdus ir įvykius: vienus pa
teikdamas Lietuvos filmų savai
tinėms kronikoms, kitus Ameri
kos lietuviams parodyti, trečius 
pagal užsakymų perleisdamas 
amerikiečių filmų bendrovėms. 
Gabus visokiam verslui, savo 
santaupas jis naudojo Lietuvoje, 
palei‘•daryt s jas į darbą, isigv- 

vf*Xučms, įtino ivaLuS, 
svetaines.

Bolševikų invazija 1940 metų 
vasarą visa tai nutraukė. Būda
mas Amerikos pilietis, K. Luk
šis jau po okupacijos dar suspė
jo labai sunkiais ir nuotykingais 
keliais per Maskvą, Sibirą ir Ja
poniją Ramiojo Vandenyno ban
gomis pasiekti vakarinį Ameri
kos krantų.

Visko Lietuvoje netekęs, jis 
išlipo Los Angeles uoste, kaip sa
ko lietuvių pritžodis, "plikas, 
kaip tilvikas”. Ir čia be vieno 
cento pradėjo iš naujo gyvenimą. 
Dėka savo nepaprasto darbštumo 
ir sumanumo, jis netrukus vėl 
atsistojo tvirtai ant kojų ir šian
dien yra čia stambiausios, lietu
vių nekilnojamojo turto parda
vimo bendrovės savininkas. Jis 
padėjoi šimtams gausiai į Kali
forniją atvykstančių lietuvių įsi
gyti namus ir kitas nuosavybes, 
pats jų apsčiai įsigijo ir galiau

K. Lukšiui, lietuviškų filmų pionieriui 65 m. amžiaus.

siai apsigyvjno gražioje Santa 
Monicos rezidencijoje.

Gaila, po praėjusio karo K. 
Lukšis metė tą sritį, kur jis tiek 
metų buvo pionieriumi. Tačiau 
jame neišnyko ir tik dar sustip
rėjo tasai lietuviškojo visuome
niškumo jausmas, kuris rado pro
gos kitais būdais atsiskleisti. Vi
są šį dešimtmetį jis buvo vienas 
iš pačių stambiausių lietuviškos 
veiklos variklių augančioje Los 
Angeles lietuvių kolonijoje. Ke
lis metus pirmininkavo vietos 
ALT skyriui, Balfo, SLA sky
riams, Piliečių Klubui, veikė ko
mitetuose, nuolat reiškėsi ALTS 
skyriaus vadovybėje, jo dėka, 
garantijomis, afidavitais ir pa
ra: . 'š ’’ofr‘‘jtijo ’ "r kitų
kraštų galėjo atvykti per kelios 
dešimtys tremtinių.

Prieš kurį laiką šių eilučių au
toriui K. Lukšis sakėsi, jog su
laukus 65 metų ateinąs laikas 
trauktis į "pensiją” ir daugiau 
dėmesio skirti žūklei bei me
džioklei. Niekas tuo mes netiki
me !

Pažindami šio vyro jaut
rią širdį, didelį patriotiz
mą ir visuomeniškumą, mes 
esame tikri, jog toks išti
kimas draugas, visų nuošir
dus ir paslaugus patarėjas, lie
tuviškos veiklos uplus dalyvis 
niekad nemokės būti "pensinin
ku”. Esu tikras, kad kada teks 
vykti Lietuvon, kaip lietuviškų 
laikraščių reporteriui, sėsime į 
tą patį laivą su Kazimieru Luk
šiu, kaip su profesijos draugu — 
senuoju kino filmų reporteriu, 
tuo nepamirštamuoju lietuviškos 
filmos pionieriumi.
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Šią savaitę
Balys Gaidžiūnas

daug naujų pagerinimų. Apie 
vasarvietę taip pat atspaude 
naujus, labai patrauklius prane
šimus, kurie išsiuntinėjami ke
liom dešimtim tūkstančių jo kli
jentų.
• J. Bataitis, Vokietijos Lietu
vių Bendruomenės pirmininkas, 
mums praneša, kad už laikraš
čius bei knygas iš Vokietijos į 
užsienius pinigus galima siųsti 
be jokių leidimų. Jis pats tai iš
bandė ir pinigai tvarkingai pa
siekė Dirvos redakciją.

Būtų gerai, kad ši žinfe būtų 
paskleista visų Vokietijos lietu
vių tarpe ir išgalintieji galėtų 
tiesiai su redakcijomis atsiskai
tyti.

beveik visiškai nėra. O pilietybę 
gavus čia tau atidaromos durys 
net ir į visas šio krašto politines 
galimybes, išskyrus tik paties 
prezidento poetų ...

Kada JAV įsikūrusieji aplan
ko kanadiečius, kada susirašo 
laiškais su gyvenančiais Austra
lijoje, padejuoja, kad čia nesvie
tiškas skubėjimas. Kaip vienas 
juokaudamas parašė, čia net sku- 
binamasi, kad nepavėluotų ir pas 
graborių. Tiesa, čia darbo tem
pas tikrai nemažas, bet tik fab
rikuose. Pažiūrėkit .kokiu sku
bėjimu čia dirba kai kurių įstai
gų valdininkai. Kartais atrodo, 
kad jie sėdi tik įspūdį sudaryti, 
kad dirba. Ir iš fabrikinio darbo 
išsimušę jau to skundo nebekar
toja. O iš fabrikinio darbo išsi
mušti, jei tik pasistengiama pa
kankamai pramokti anglų kalbos 
ir specialybės pasimokyti gausio
se ir prieinamose mokyklose ar 
kursuose, ne taip jau sunku. To
kių jau visose lietuvių kolonijose 
yra ir jų skaičius gausėja.

Apie visa tai, kas čia šiam ra- 
šipy rašoma, mes pfėį'S Beblorai 
žinome. O vienok kartais, kai 
sunkesnės valandos ateina, mes 
ir perdėtai padejuojame. Štai 
toks labai jau perdėtas dejavi
mas buvo p. Stasio Lūšio at
spaustas ir Drauge "Ateitininkų 
uždaviniai” tęsinyje, kovo mėn. 
4 d. Ten rašoma :

"Šiandien beveik visi mes tų 
sąlygų nebeturim. Esame nu
trenkti j fabrikus, j geležies lie
jyklas į gyvulių skerdyklas, šalt
kalvių įmones, siuvyklas — pa
prasčiausių fizinių darbų dirbti 
ir darbininkiško kultūrinio lygio 
aplinkoje dienų dienas praleisti. 
Neįprastas fizinis darbas iščiul
pia visas mūsų jėgas, o toji ap
linka kerta paskutinį ir bene 
skaudžiausių smūgį... Kartais 
atrodo, jog krentam didžion be
dugnėn be jokios vilties kada 
nors iš jos iškilti, tyru oru at
sikvėpti, saulės spinduliuose su
šilti ...”

Mūsų bičiulis iš Bostono J. R., 
atkreipdamas dėmesį į tą ištrau
ką sako, kad tokiais bendrais 
kietais posakiais tikrai klaidin
gai atvaizduojamas mysų gyve
nimas šiame krašte. Tokius po
sakius mūsų pavergėjų agentai 
gaudo ir paskiau perspausdina 
klaidinimui, koks čia baisus pra
garas esąs, ir kaip tie*tremtiniai 
blogai daro, kad namo negrįžta.

Kraštas, kuriam mes įsikūrėm 
ar kuriamės, palyginti, yra sve
tingas ir teikia labai daug gali-

•

Iš Vokietijos stovyklų, kada 
paaiškėjo, kad į priešo užgrobtą 
Tėvynę greit laisvės kelias ne-j 
atsidarys, visi dairėmės pasto
vesnės gyvenimo vietos. Ir di
džioji da'uguma, vieni labai sku
bėdami, kiti dar delsdami, kak
lus tiesėme į Jungtines Ameri
kos Valstybes. Bet ne visiems 
čia emigracinės durys atsidarė. 
Vieni; daugiausia dėl sveikatos 
reikalavimų, užkliuvo ir dabar 
dar po tas stovyklas tebevargs
ta. Kiti, praradę kantrybę, iške
liavo kitų kraštų keliais. Tiesa, 
buvo ir tokių, kurie iš viso JAV 
vengė. Jie, turėdami įvairius sa
vus išskaičiavimus, gal ir pagrįs
tai galvojo, kad kitur bus ge
riau.

Niekas iki šio laiko dar nepa
skelbė visiškai tikslios statisti
kos, bet ir be jos aišku, kad JAV 
pasiekė daugiau kaip pusė visų 
iš Europos kraštų išemigravu
sių lietuvių tremtinių. Atseit, 
bendras skaičius pasiekė virš 
30,000. Tai nemaža skaitlinė. Jos 
svoris dar padidėji, kada atsi
meni, kad tų tūkstančių tarpe 
labai daug intelektualinės jėgos. 
Daug inžinierių, daug gydytojų, 
daug kitokių profesijų žmonių.

Nuo tos didžiosios emigracijos 
pabaigos, kada čia kas savaitė 
išlipdavo keli naujų tremtinių 
transportai, jau praėjo keleri 
metai. Tiesa, dar ir dabar vie
nas kitas atvažiuoja. Atvažiuoja 
ne tik iš Vokietijos, bet didelį 
ratą apsukęs, matęs Australiją 
ir kitus tolimus pakraščius, pa
galiu čia nutaria kurtis. Vienok, 
tie, pavieniai į bendrą apžvalgą 
jau didelės įtakos nebepadarys. 
Jų dar būrys čia atsiras, bet tik 
po saujėlę, kitur neradusių to, 
ko tikėjosi surasti.

Taigi, praėjo keleri metai, ir 
jau susidarė daviniai pakalbėti, 
kaip gi mums einasi šiame lais
vių, tūkstančių galimybių, dar 
nemažiau tūkstančių keistenybių 
krašte. Ir pakalbėti todėl, nes kai 
kurie pasigirstą balsai verčia 
mus apie taj kalbėti.

Šių eilučių rašytojas, kiek są
lygos leidžia, ar tai susirašinė
damas su bendradarbiais, išsi
mėčiusiais po visą tolimą pasau
lį, ar kitomis progomis rašyda
mas užsimena, kaip eina tenykš
čiams lietuviams kurtis. Ir jau 
yra susirinkę medžiagos, iš ku
rios galima vieną kitą išvadą da
ryti.

Bendrai paėmus, Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse įsikūrimo _ ____
sąlygos esančios geriausios. Tie- mybių. Lygiai dėl savo Tėvynės

• Pirmoji Amerikos ir Kanados 
lietuvių tautinių šokių šventė, 
rengiama JAV ir Kanados Lie
tuvių Bendruomenių vardu, įvyk
sta 1957 m. birželio 30 d. Chica
goje. šventė renigama didinga- 
game Chicagos Amphiteatre. 
šventėje įsiregistravo dalyvauti 
32 tautinių šokių grupės iš JAV 
ir Kanados.

14 d. Parodas organizuoja Lietu
vių Dailės Institutas, todėl dėl 
šių parodų nenumatyto prailgi
nimo, savo jubilėjinę parodą, ku
ri buvo numatyta suruošti šį pa
vasarį, Institutas turi perkelti į 
rudenį.
• Aleknavičiūtė - Urbonavičienė 
Olė, kilusi iš Kauno apskr., Bab
tų valse., dabar gyvenanti Rusi
joje, Altajuje, paieško savo bro
lių Prano ir Broniaus Aleknavi
čių, paskutiniu laiku gyvenusius 
Baltimore mieste. Prašoma ra
šyti: Jonas čėsna, 5217 — 30th 
Street, Omaha, Nebraska.
• Lietuvių Dailės Instituto Co- 
lorado Universitete (Boulder, 
Colo.) suruoštoje grafikos paro
doje lietuvių grafiką savo dar
bais reprezentuoja dailininkai: 
Paulius Augius, Alfonsas Dar- 
gis, Vytautas Kasiulis, Viktoras 
Petravičius, Telesforas Valius, 
Romas Viesulas.

• Lietuvių Bibliografinė Tarny
ba. vad. p. Ružancovo, persikėlė 
į naują vietą. Dabartinis adre
sas toks: 203 Madison St., West- 
ville, III.
• Pirmosios Amerikos ir Kana
dos lietuvių tautinių šokių šven
tėje atliekamus šokius palydės 
didelis pučiamųjų orkestras. Or
kestro dirigentu pakviestas mu
zikas Bronius Jonušas.
• Alfonsas Charžajuskas, sūnus 
Jono, turįs 38 metus, tragiškai 
žuvo Lietuvoje 1946 metais.
• Lietuvių tautinių šokių šven
tės atženklinimui leidžiamas 
vienkartinis leidinys — vadovas. 
Vadove bus išsamių straipsnių 
apie lietuvių tautinių šokių kil
mę, jų savitumą, šventėje daly
vaujančių grupių istorijos ir t.t. 
Vadovas bus gassiai iliustruotas. 
Vadovo redaktorium pakviestas 
J. Kreivėnas. Vadovo redaktorius 
prašo visas tautinių šokių gru
pes siųsti veiklos aprašymus ir 
nuotraukas adresu: Mr. J. Krei
vėnas, 1602 S. 48 Court, Cicero, 
Illinois. Vadovas išleidžiamas 
tautinių šokių šventės išvaka
rėse.
• Lietuvių liaudies meno paroda 
Colorado Universitete (Boulder, 
Colo.), universitetui prašant, bu
vo pratęsta dar visą mėnesį, to-

grafikos paroda vietoj vasa- 
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• Valeškos Bažnytinio Meno Stu
dija kovo mėn. 7 d. sudarė kom
paniją su žinoma amerikiečių 
statybos kompanija Milliam E. 
Burger Company (Contractors- 
Engineers), kuri darbus vykdo 
nuo Atlanto ligi Pacifiko. Dabar 
studija, kuri vadinsis Webco Va- 
leska Studios, apims ne tik baž
nytinio meno sritį, bet ir kito
kių monumentalinių pastatų (te
atrų, bankų, salių ir kt.) deko
ravimą. Praplėtus studiją, bus 
reikalinga daugiau bendradarbių 
— vitražų spėcialistų ir dekora
torių, kurie atskiriems darbams 
vykdyti galėtų išvykti ir į toli
mesnes valstybes. Pirmenybė, 

šiol, teikiama lietu-

adresas palieka tas 
E. Pearson St., Chi-

kaip ir iki 
viams.

Studijos 
pats — 19 
cago 11, III.
• Artimieji^ Lietuvoje paieško 
Stasį Pala-imą. kilusi iš Ukmer
gės apskrities.

Teirautis pas S. šimoliūną. 
16817 Stoepel, Detroit 21, Mich.

SANTARIEČiŲ 
GYVENIME

dėl

CHICAGOS 
GYDYTOJAI

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

Dr. S. Biežis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Rezid. 3241 W. 66th PLACE

LIETUVIAI PER LIETUVIUS - LIETUVIAMS! 
DAINORA

49, THORNTON AVĖ., LONDON, W. 4
Telf. CH! 2107

SIUNČIA DOVANŲ SIUNTINĖ LIŪS LIETUVON IR SIBIRAN

18 EUROPOS
NEBRANGIAU kaip kiti, bet žymiai GREIČIAU!

Medžiagos^ avalynė, vaistai, laikrodžiai, baltiniai ir kit.
Ypatingai skubiam reikalui esant, užsakymai priimami telefonu Londone, CHI 

Telefoniniai užsakymai automatiškai įrašomi plokštelėn, todėl negali įvykti klaidų.
ORO PAŠTO siuntiniai Lietuvą pasiekia per 10-15 dienų Paprastu paštu 4-5 savaitės 

Oro paštu 1 kilogramo ■ persiuntimas kaštuoja 24 šilingai, arba 3 dol. 30 centų. Kiekvienas 
sekantis klg. — 9 šilig., arba 1 dol 30 centų.

Pareikalavus, vaistai siunčiami pagal prisiųstą receptą.
Visi patarimai, paaiškinimai, kainoraščiai lietuvių kalboje siunčiami nemokamai.
Kiekvienas siuntinys, įskaitant visas išlaidas, apdraudžiamas.
Įmokėjimai grąžinami, jei siuntinys dingtų.
Rašykite lietuviškai, atsakysime lietuviškai tą pačią dieną.

2107.

tariečius — nebeateiname skelb
ti kryžiaus žygio tiems, kurie 
"anapus bedugnės”.

Mūsų intencijos dažnai lieka 
nesuprastos. Nenuostabu. Jos 
naujos. Ir nepikta. Nes mes pa
tys nevisada aiškiai sugebame 
jas išsakyti. Bet iš kur, paga
liau, imti atviram išsakymui jė
gos ir kantrybės, jeigu kiekvie
ną žoęlį matai perversiškai iš
prievartaujamą "liberalizmo stu-

trapių "Daktaro Kripštuko Pra
gare” pasakų knygos autorius, ir 
Kostas Ostrauskas kaibės apie 
sovietinės Lietuvos ir tremtyje 
sukurtosios literatūros laimėji
mus ir pralaimėjimus. Bus vie
šas meno vakaras ir pasilinksmi
nimas. Kviečiamas dalyvauti vi
sas jaunimas. Rengia Bostono 
santariečiai.

• New Yorko skyriaus susirin
kimas įvyko kovo mėn. 8 d. Di-. ... . , n linus įvyKu kovu m v ji. o u. vi-

dijų visuotines . metodologijas džiausią entuziasmą sukėlė lietu-
akligatviuose arba

sa, vienosį kitos profesijos 
žmonėms yra pasisekę neblogai 
įsikurti ir kituose kraštuose, bet 
bendrai paėmus, įskaitant viso
kių profesijų žmonių įsikūrimą, 
JAV negali joks kitas kraštas 
prilygti. Tiesa, JAV įsikūrusieji 
dažnai, ir pagrįstai padejuoja, 
kad .čia toli atsilikęs sveikatos 
draudimo sutvrkyms. Bet uždar
biai, pagal įpirkimo pajėgumą, 
toli prašoka kitų kraštų uždar
bius.

Pagaliau, čia negali užmiršti 
ir tos didžiosios kiekvienam atei
viui dovanos, tai laisvės, kurios, 
kituose kraštuose įsikūrusieji , 
pasigenda, žiūrėk, tai vienoki tai 
kiįoki suvaržymai juos paliečia,1 
kai tuo tarpu čia, tų suvaržymų

laisvės kovoti, lygiai savo eko
nominį gerbūvį gerinti, lygiai ir 
dvasiniai neatsilikti. Todėl ir 
apie jį rašydami ar kalbėdami
būkime teisingi ir be reikalo ne-i 
perdekime.

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

Dr. Juozas Eartkus
GYDYTOJAS Ilt CHIRURGAS 

Norvest Medical Center 
2336 Mest Chicago Avė 

Chicago 22, 111.
■’AL.: 1-3:30, 6-8:30 p. p. pirmad., 

•ntrad., ketvirtad., penktad., 
Tik susitarus trečiadieniais.
11-2 p. p. šeštadieniais.

JUOKTIS SVEIKA!
Linksmos saulėtos nuotaikos įgysi skaitydamas humoro 

ir savikritikos žurnalą

PELĖDA
Išeina kovo, birželio, rugsėjo ir grudžio mėn.
Rašykite šiandien: PELĖDA, 231 Mallace Avė., 

Melland, Ont., Canada.
Prenumerata metams (1.00 į visus pasaulio kraštus. 

Atskiras numeris 30 cnt.

S.,

—

sario 16-sios gimnazijos rėmimo 
reikalus Chicagos skyriuje.

• Bostono lituanistinės mo
kyklos banketo meninėje progra
moje gražiai pasirodė Daiva 
Mongirdaitė padainuodama ke
lias dainas.

• Urbanos santariečiai stipriai 
ruošiasi sąskrydžiui balandžio 
27-28 dd. Dauguma skyriaus na
rių dalyvavo pasisekusiame Chi
cagos santariečių suruoštame 
Akademiniame Užgavėnių Ba
liuje. "Kanarėlės" vajaus reika
lais rūpinasi valdybos narė kul
tūriniams reikalams Lionė Liš- 
kūnaitė.

• Ištvermingasis santariečių 
bičiulis p. Jonas čėsna1 vėl atėjo 
su pinigine parama ir tapo Kos
to Ostrausko dramos "Kanarėlė” 
Garbės Leidėju. Asmenys norį 
tapti dramos leidėjais prašome 
rašyti Daliai Juknevičiūtei, 4536 
S. Sacramento Avenue, Chicago,

plotmėje" 
kaimiškai išjuokiamą Draugo 
'humoro” skyriuje? (Tai išvis 
yra vienintelis būdas ,kuriuo bi
čiuliai ateitininkai atsakinėja į 
skirtingas idėjas).

Nemanome, kad bet kas, ką 
mes darytume, pakeistų akmenų, 
kuriais į mus iš saugių vietų 
svaidoma, rūšį, kiekybę, svorį — 
ar nešlifuotumą. Bet mes esame 
padarę, ką galėjome — žodžiais 
ir veiksmais pasakę savo laiky
seną;

— Mes, santaritčiai, norime 
pakeisti — o žymia dalimi ir esa
me jau pakeitę — lietuvių jau
nimo organizacinės diferenciaci
jos pagrindus. Nuo 1954 m. rug
sėjo 8 d. mes skaidomės nebe i 
religijai priešingas ir draugiš
kas grupes, bet į ideologinę pri- 
valomybę ir ideologinį ieškojimą 
atstovaujančiais.

Šiuo pagrindu mes ir norimi 
būti vertinami. Ir mūsų auka jė
zuitams turi simbolizuoti, kad 
"mes nebepriimame tradicinės be
dugnės mūsų kartos gyvenime.

Mes akcentuojame skirtumą 
tarp privalančių priimti (SAS ir 
ASS) ir galinčių ieškoti (santa
riečių). Bet šis skirtumas nėra 
bedugnė, nes kas gali ieškoti, 
gali ir surasti tai, ką kitas "pri
valo priimti.”

Krikščionybė yra mūsų tiek 
pat, kaip ir ateitininkų. Bet. prie
šingai jiems, jinai nėra mums 
likimo užversta, kaip avalanšas, 
prievolė, o mūsų pačių — tų, ku
rie ją patys priėmė — surastas 
ir priimtas įsipareigojimas. Ir, 
priešingai tiems mieliems ideo
loginių saldumynų draugams, 
mes užginčijame krikš’-ionies — 
ar bet kokios kitos idėjos išpa
žinėjo — teises tam, kuris neiš
gyvena kiekvieno savo veiksmo, 
kaip savo idėjos išraiškos.

šia prasme mėgstame būti eg
zistencialistais. žmogus arba gy
vena, kaip jis tiki — ir kenčia, 
kaip jo įsitikinimai jį verčia 

: kentėti. Arba — ir tai vienintelė 
' alternatyva — jis pretenduoja.

Kiekvienas kompromisas su 
tikėjimu teršia; ir įsivaizdavi
mas, kad žmogus, kuris save su
teršė moralinių principų išdavi
mu savo paties gyvenime, gali 
kokiu nors lengvu ir pigiu veiks
mu "nusiplauti”, — yra neabe
jotinai nusižiūrėtas iš musių, ir 
tik jų vertas.

— Chicagos santariečiai paau
kojo 80 dolerių Jaunimo Na
mams, kuriuos stato Chicagos 
lietuviai jėzuitai!

Šis žygis susilaukė, aišku, ko
mentarų : •

Nejaugi nėra vietų, kur pini
gai daug skaudžiau reikalingi — 
pavyzdžiui, Vasario. 16 gimnazi
jai?

Nejaugi santariečiai nori pra
dėti konkuruoti su ateitininkais ?

— Taip, Vasario 16 gimnazi
jai, kuri vargsta Vokietijoje, pi
nigai daug labiau reikalingi, ne- 

’gu Chicagos jėzuitams, kurie ir 
taip pasiturį. Bet santariečiai 
paaukojo, kartu su šia auka, ir 
120 dol. gimnazijai.

— Ne, santariečiai nemano 
konkuruoti su ateitininkais. Bent 
toje plotmėje, kurioje ateitinin
kai turi neabejotiną monopolį.

Chicagos santariečių auka jė
zuitams buvo manyta, kaip mo
ralinis aktas, turįs viešai išreikš
ti santariečių laikyseną.

Buvo laikai, kada lietuvių jau
nimo organizacijos skaldėsi pa
grinde j religines ir religijai abe
jingas. Bet tai buvo moralinio' 
nesubrendimo laikai, kada orga
nizacijų įstatai, kaip chirurgo: 
instrumentai, būdavo prakišami 
iki pat individo sąžinės ir joje 
operuojama.

Daug mūsų visuomenės šulų 
ir pašulių galvoja, kad laikai vi
siškai nepasikeitė.

Mes galvojame, kad praėjusi 
pusė šimto metų su savo skau
džiais komunizmo, fašizmo paty
rimais daug.,kuo pakeitė ir mūsų 
dvasią. Praeities susiskaldymų 
ekskliuzyvumas mums svetimas. 
Mes viuomet randami tiltus virš j kraičių studentams. Programo- 

|bedugnių, kurių vyresnioji karyje: konferencija apie "Laisvąja 
ta dažnai nerasdavo. Ir mes —! jr pavergtąją literatūrą." Dr. 
čia jau kalbame grynai apie san- Julius Kaupas, nepamirštamų ir

• Balandžio 27-28 dd. per At
velykį, Bostone rengiamas kul
tūrinis savaitgalis rytinių pa-

viškos knygos loterija. Kaip ma
tėsi, buvo norima knygą laimėti 
ir tuo pačiu bijojimasi, jog rei
kės duoti apie ją pranešimą. Taip 
sekančiame susirinkime bus re
cenzuota Stasio Ylos knyga 
"Laisvės Problema". Pasiskirs
tyta visais Santaros darbais ir 
geroje nuotaikoje po to pasilink
sminta.

• Fil. Vida Gaškaitė, baigusi 
Illinois universitetą, tvarko Va-

Kada džiovinimas yra patogus su 
penny a load GASO džiovituvu 

JŪSŲ TEMPIMO DIENOS YRA BAIGTOS! Su papras
tu rodyklės nustatymu yra visas sunkus darbas ir ilgos 
valandos skalbimo dienos pasibaigia. Jūsų gaso džiovin
tuvas padaro darbų — ne jūs!
JCSŲ ŠVENTĖ PRASIDEDA! Jūs turėsite patogumų, apie 
kurį nesapnavot. Jūsų penny-a-load Gųso džiovintuvas duo
da jums laisvo laiko apsipirkti, praleisti su šeima, ar 
tiktai pailsėti.
JCSŲ RI BAI IŠEINA GYVI! Jie yra baltesni ■ • švie
sesni! Medžiagos būna minkštos ir malonios ... išlaiko'savo 
formų.
GASO DŽIOVINTUVAS KAINUOJA MAŽIAU — įstaty
ti... naudoti... ir išlaikyti. Jūs galite turėti vienų be 
(mokėjimo — paimkite 36 mėnesiams išsimokėti.
Pamatykite šias garsias rūšis pas savo gaso prekybininkų.' 

Hamilton • Kenmore a Maytag • Norfe • Phllco-Bendix • RCA-Whirlpool

If you live beyond our service lines, see your LP-Gas Dealer
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Teisinis Lietuvos pripažinimas 

mūsų atramasvarbiausia

-F

Prispausti Tėvynėje ir žiau
riam ištrėmime kenčiantieji žūs
ta arba gyvena miglotam lauki
me, dėdami visas viltis į laisvės 
kraštus. Vienintelis išgelbėjimas 
tėra Lietuvos nepriklausomybės 
ir žmogaus laisvės Lietuvoje at
statymas. šio tikslo siekti yra 
kiekvieno lietuvio didžioji parei
ga.

Šiuo metu ginklų kovą vesti 
neįmanoma, šiandie mes galime 
ir turime kovoti su priešo klas
ta. Turime ginti ir stiprinti Lie
tuvos teisių pripažinimą laisvuo
se kraštuose. O tam yra geriau-, 
sias kelias per Lietuvos Diploma
tinę Tarnybą.

Mūsų Lietuvos laisvinimo or
ganui VLIKui šito tikrojo rea
laus kelio nepripažįstant .iškilo 
gyvas reikalas sudaryti, kitą 
Lietuvos laisvinimo instituciją 
— Lietuvos Nepriklausomybės 
Talką, kuri jau du metai, šiuo 
keliu eidama sėkmingai savo 
veiklą plečia remiama Lietuvos 
Nepriklausomybės Fondo.

Teisinės Lietuvos nepriklauso
mybės pripažinimą tarptautinėj 
plotmėje LNT laiko vienu iš 
svarbiausių atramos taškų Liet, 
nepriklauss. kovoje. Bet prieš 
tai yra labai svarbu savo tarpe, 
o ypač jaunoje kartoje, palaikyti 
pagarbą buvusiai nepriklauso
mai Lietuvai, nes jaunimas ne
dalyvavo ir nematė jokių parti
nių grumtynių ir nedaug intere
suojasi dabar. Jie įsivaizduoja 
Tėvynę tokią, kokia ji buvo — 
nepriklausomą Lietuvos valsty
bę. Gi jeigu ta tėvynė bus taip 
juodinama, kaip ligi šiol, tad jo
kios prasmės nematys jaunoji 
karta perimti iš mūsų Lietuvos 
laisvės atstatymo kovą tęsti iki 
galutino laimėjimo.

Sutvarkę savo vidaus santy
kius, įjungiant į tą darbą jauni
mą, turime visas pastangas nu
kreipti tarptautine plotme, bū
dami tvirtai įsitikinę, kad atski
ros pavergtos tautos savo didžio
jo pavergėjo — komunizmo ne
nugalės. Mes turime dėtis prie 
kitų ir galingų pajėgų, besirūpi
nančių pavergtųjų likimu ir bu
dėti, kad toje laisvės kovoje ne
būtų aplenkta ir Lietuva.

Lietuvos Nepriklausom y b ė s 
Talka laikosi nuomonės, kad tas 
pareigas atlikti prieinamiausiai 
gali Lietuvos Diplomatinė Tar
nyba, todėl su ja ir dirba nuola
tiniam bendradarbiavime.

LNT atskleidžia naujas gali-

mybes dėtis nepriklausomybės 
kovon organizacijoms ir asme
nims, gyvenimiškai suprantan
tiems už tėvynės rįbų vedamos 
kovos uždavinius ir siekiantiems 
stoti prie konkretaus darbo.

LNT dirba ir padeda kitiems 
dirbti Lietuvos nepriklausomy
bės labui, nekartodama tų dar
bų, kuriuos atlieka kiti laisvini
mo veiksniai.

Per du savo veiklos metus 
LNT darbams remti Lietuvos 
Nepriklausomybės Fondas surin
ko 11.000 dol.

| Turint galvoje, jog tai buvo 
pirmieji ir pradiniai kūrimosi 
žingsniai, o pirmieji visada yra 
patys sunkiausi, sutelkta lėšų 
suma rodo, kad naujos veikimo 
dvasius ir naujų kelių Lietuvos

or- 
vė-

tik

neprikl. kovoje laukta ir pasiry
žimas eiti nauju keliu daugelio 
jau suprastas ir pasitikta su pa
sitikėjimu.

Tenka priminti, jog dalį išlai
dų sudaro, ko neišvengia nei vie
na savo kūrimosi stadijoj nauja 
institucija, tai vienkartinės 
ganizacinės išlaidos, kurios 
liau nebesikartoja.

Kadangi LNT neturi būti
užcjaras kelių asmenų komitetas, 
o ryžtąsi palaipsniui įtraukti di
delį kiekį Lietuvos nepriklauso
mybės siekimui, galinčių būti 
naudingų pajėgų, tai tas organi
zavimas turės būti dar tęsiamas 
ir plečiamas. O tas didele dalimi 
priklausys nuo visuomenės para
mos.

Pažymėtina, kad LNT bei LNF 
žmonės dirba be jokio atlygini
mo, nuo tiesioginio darbo atlie
kamu laiku.

(Lietuvos Nepriklausomybės 
Fondo pirm. A. SENIKO žodis 
Newarke, Tautinės Sąjungos su
sirinkime).

Kaip kas supranta politinę vienybę?
(PĄREIŠKIMAS)

Lietuvos vadavimo veiksniuo
se esami nesutarimai jaudina lie
tuvišką visuomenę, šiam klausi
mui spręsti, kaikuriose vietovė
se yra įsisteigę politiniai klubai,
sąjųdžiai, sambūriai ir kitokiais. 
vardais pasivadinę vienetai.

Kaikurie iš jų, atrodo, yra 
įsteigti grynai politinei kovai 
prieš tautininkus. (Tarytum ne
būtų mums bendro priešo — ko
munizmo!).

Sekdamos kitas vietoves ir 
Philadelphijos politinės grupės, 
Clevelando demokratinių grupių 
paragintas, susibūrė į vieną vie
netą, pasivadindamos: Philadel
phijos lietuvių politinis vienybės 
sąjūdis.

Po kelių jų pasitarimų-posė- 
džių, matyti nesuradę veikimo 
platformos, nutarė pakviesti ir 
vietos tautininkus, susibūrusius 
į A.L.T. Sąjungą. Į sąjūdį įėjo, 
išskyrus tautininkus ir fronti
ninkus, grupių pavieniai asme
nys, neturintieji ne tik narių, 
bet net ir valdybų, tačiau su pre
tenzijomis reikšti Vliką atsto
vaujančių politinių grupių nuo
monę. Tautininkus vienam ir vie
ninteliame, posėdyje, kur tauti
ninkai dalyvavo man teko atsto
vauti. Apgraibomis palietusi kai 
kuriuos klausimus buvo sutarta.

1) Remti visus Lietuvos vada- 
yimo veiksnius, kaip ALTą, A. L. 
Bendruomenę, Vliką, diplomatus 
su jų šefu, Liet. Laisv. K-tą, L.

N. Talką ir kt.
2) Jei kuriai srovei, kuri nors 

institucija, nėra labai pire šir
dies, tai nežiūrint ką aukštosios 
sferos darytų, mes iš vietos ne
rašome užgaunančių kitos sro
vės jausmus, korespondencijų.

3) Karts nuo karto pakviesti 
atskirų srovių vadovaujančius 
asmenis, padaryti Lietuvą lie
čiančius pranešimus.

Atrodo, susitarėme labai gra
žiai. Tarėme, kad bent vietoje 
kits kitą toleruosime, o jei įvyk
tų koks nesusipratimas, tai per 
posėdžius aiškinsimės, o nekel
sime į spaudą. (Mat dauguma šio 
sąjūdžio dalyvių yra korespon
dentai). Bet deja.

Nepraėjo kelios savaitės po pa
sitarimų ir "Keleivyje” iš Vasa
rio 13 d. skaitome, kad tautinin
kai esą vadizmo piktšašiais ap- 
sikrėtę, kad labai sunku buvo 
tautininkus prikviesti bendro de
mokratinio darbo dirbti ir kiti 
"perlai”. Pasirašęs — Kipras 
Tautkus — manau vienas iš mū
sų vienybės sąjūdžio narių.

"Naujienose” vasario mėn. 11 
d. rašoma: "Įtakingas tautinin
kų organizacijos veikėjas sąjū
džio posėdy yra pareiškęs, kad 
.tautininkai neves pragaištingą ir 
prieš ALTą nukreiptą propogan
dą ...”

Dalyvavau tik aš sąjūdžio pa
sitarime, bet apie jokį pragaiš
tingumą nekalbėjau. Pareiškiau 
tik tiek, kad Vasario 16 d. minė
jime dalyvausime aktyviai, o kas 
liečia aukas, tai paliksime Sąjun
gos nariams, kaip demokratinėje 
santvarkoje ir turi būti, aukoti 
ALTui ar Nepriklausomybės 
Fondui. Skaitau taip pat užga- 
vimu ir netiesa "Naujienų” kovo

MAX SOLOMON PLUMBING & HEATING
ELECTRIO SEWER CLEANING

7405 Superior Avė. EX 1-0739 — Res. EX 1-2385
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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, KUTKAUSKO, 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.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiuiiiiiitm

5 d. Malonio korespoidenciją 
kad tautininkai nieku neprisidė
jo prie Vasario 16 d. minėjimo 
suruošimo.

Minėjimą ruošė Bendruomenės 
valdyba, o talkininkavo organi
zacijų atstovai ir pavieniai as
menys. Praėjusių metų Bendruo
menės Valdyboje buvo pusė Tau
tinės S-gos narių, o šių — 1957 
net didesnė pusė įskaitant ir jos 
pirmininką.

Visuose minėjimui rengti pa
sitarimuose dalyvavau ir aš pats 
ir buvau vienos komisijos narys. 
O kurgi kiti tautinės srovės as
menys ir p. Malonio koresponden
cijoje išvardinti?

Įdomu, kodėl p. Maloniui už
kliuvo tik tautininkai, o ne kitos 
grupės, nors kaikurių grupių 
jam labai artimų asmenų pavar

džių nėra ir jo korespondencijoje.
Nuo kairiosios spaudos neat

siliko ir "Draugo” koresponden
tas. Vietoje parašęs, kad tauti
ninkai renka aukas Nepriklauso
mybės Fondui, irgi lietuviškam 
reikalui, atrado kokiuos tai tal
kininkus, kurie tik pasipinigauti 
nori.

Persvarstęs visą, kas politinės 
vienybės sąjūdžio pasitarime bu
vo sutarta, perskaitęs šias kores
pondencijas ir prisiminęs intri
gas ir propogandą, nukreiptą 
prieš vietos tautininkus, ren
giant Tautinės, S-gos ir Balfo 
koncertą ir kviečiant Diplomati
jos šefą, nerandu galima toliau 
pasilikti šiame sąjūdyje, nes ma

styti, kad kaikuriems šio sąjū
džio atstovams visiškai nerūpi

vienybė, o tik noras kiršinti prieš 
tautininkus.

P. Mitalas,
Buvęs Philadelphijos lietu
vių politinės vienybės sąjū
dyje tautinės srovės atsto

vas.

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

MARGUČIO metinė prenume
rata $3.00.

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

reason^

no other 
American Beer

tastes 
likę Stroh’s!

TIKTAI AMERIKOJ
UGNIM VIRTAS ALUS

(Verdamas prie 2000°)
Ugnim verdant yra švieses
nis, malonesnis, daugiau 
gaivinančio skonio Stroh’s 
alus. . aidi

Jums patiks

i

DABAR 
Už 

VIETINES 
KAINAS!

v

įNe other American beer tastes Įjke Stroh’s, hecause no other American beer is brewed likę Stroh’s 
............. ..................................
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ATLYGINIMAS
R. SPALIS

(Tęsinys iš praėjusio numerio)
— Nuostabus panašumas — jis sako; 

Gal šiuo metu dešimtys akių varsto ją. Gal 
žinia sklinda po visą Kauną! Dieve, tokioje 
pozoje...

Širdis daužėsi, tartum gniaužoma. Vir
pėjo rankos, šonais nutekėjo lipnus prakai
tas. Reikia greit įveikti, reikia atgauti tą ne
lemtą Morkūno darbą, bet, svarbiausia, rei
kia susivaldyti, kitaip balsas išduos ją. Ji 
atsigėrė šalto vandens, pauostė kvepiančių 
druskų ir kiek pajėgdama rami grįžo su ar
bata pas vyrą, kuriam pakišo po nugara pa
galvėlę ir nubraukė nuo peties dulkę.

Jos neįprastas dėmesys sujaudino nota
rą. Bijodamas ištižti, slėpdamas kilusį pasi
tenkinimą, nei iš šio, nei iš to ištraukė Klai
pėdos direktorijos bėdas ir tuojau suprato 
neįdomiai išsišokęs, bet, žmona taip susido
mėjusi klausėsi, kad jis dėstė toliau savo ži
nias. Tuo tarpu Papartienė, pasitraukusi į 
kampą, vakaro besikaupiančios tamsos den
giama, virpėdama siuvo mintimis, kurdama 
įvairias situacijas, besiblaškydama tarp stai
ga beaugančios vilties ir grimsdama nusivy
limo ir baimės bedugnėn. Nervai ją kėlė ir 
ragino lėkti, sužinoti, kas nauja, nusikratyti 
košmaru, bet, lyg prikalta, nedrįso ištraukti 
pirštų, giliai įleistų į minkštasuolį, o vis nau
ji vaizdai ir galimybės kunkuliavo, virė, rau

damos į veiksmą.
Pagaliau po geros valandos, kurios metu 

rodėsi, kad ji neišlaikysianti, isteriškai pra
dėsianti klykti, notaras išbaigė temą, ir jinai 
tuoj pakilo, keliais žodžiais paglamonėjo vy
rą ir surinkusi arbatos puodukus, greit smu
ko iš saliono.

Skubėjo pas Morkūną jau žinomu keliu, 
bet, kai jau lietė skulptoriaus mygtuką, atsi
darė durys iš siuvėjo pusės. Bijodama būti 
atpažinta, Papartienė tuojau parodė nugarą, 
skubėdama žemyn. Kiek pavaikščiojusi, ji 
vėl pasuko į namus, bet vidukely vėl išgirdo 
kažką besileidžiantį laiptais, tuomet ir ji grį
žo į gatvę. Po kelių minučių, akimis palydėju
si nutolstančią moterį, 3-čią kartą užlipo laip
tais ir paskambino. Laukė minutę, vėl skam
bino, vėl laukė. Tyla giliausia. Nežinodama, 
kas veikti, vėl išėjo į miestą ir gerą pusva
landį suko ratu aplink kvartalą, kol vėl iš
drįso pakilti, bet ir šį kartą veltui.

— Kur toji nelaimė laksto? — pagalvo
jo su pagieža.

Gatvėje stovinėjo nesiryždama. Kas to
liau daryti? Jau dvi valandos, kaip išėjo iš 
namų. Taip pat nebegali čia ilgiau laukti, nes 
kas nors atkreips dėmesį. Paskutinė viltis bu
vo telefono automatai, tad lėtai grįžo, ne
aplenkdama nė vienos telefonų’ būdelės, bet 
ir šį kartą nesisekė. Nežmoniškai nuvargusi, 

nerviškai išsekusi, bet niekt) nesužinojusi grį
žo namo.

Antroji diena nebuvo laimingesnė: Mor
kūnas tartum vandeny dingo. Išsiuntusi tar
naitę, veltui kas penkiolika minučių kėlė ra
gelį, — neprisiskambino.

— Jis, matyt, nesnaudžia, gaudo pinigą, 
o gal jau ir susitvarkė, — galvojo, bet kai 
trečią dieną pagaliau pažino Morkūno balsą, 
tik dar daugiau nusigando.

— Kol kas nieko negaliu padaryti. Už
sispyrė sukčius, ir baigta. Siūliau dalį sumo
kėti, bet jis ir kalbėti nenori. Visų pinigų rei
kalauja. Padaryk jam ką!

— Tikiuos, tos tavo kūrybos bent nie
kam nerodo?

— Kas jį žino! Toks niekšas! Negalima 
pasitikėti.

Papartienei užėmė žadą.
— Kiek tau trūksta pinigų?
— 800 litų.
— Negi draugai nepaskolina?
— Ką galėjau — pasiskolinau. Be to, tu

riu prisipažinti, kad kai kuriuos draugus pa
matęs, turiu į kitą gatvės pusę pereiti. Blo
gai atrodo.

— Aš mielai padėčiau, bet neturiu. Vy
ras namus stato. Kiekvieną litą žino, šimtą, 
du šimtu gal dar, bet ne aštuonis šimtus!

— Aš suprantu, nieko nepadarysi, rei
kės laukti.

— Kaip ilgai laukti?
— Mėnesį.
— O jei tas vertelga nesutiks taip ilgai 

laukti?

— Tada sukvies savo pažįstamus ir par
duos mano kūrinius.

— Dieve! Gal tą vieną tik ... na, žinai, 
ką galvoju, galėtum išgauti?

— Neįmanoma. Jei atkreipsiu jo dėme
sį, tada tas sukčius mus abu, kaip citriną, 
išspaus. Pirmos rūšies niekšas, sakiau.

— Ir kas daryti? — jos balsas įtartinai 
virpėjo.

— Reikia tikėtis, likimas gal neapleis 
mūsų.

Papartienė staiga įtūžo.
— Viskas per tą jūsų kvailą sumanymą! 

Ir kalbat dabar, kaip bobelė rankas išskėsda- 
ma — likimui pasitikėkim. Ar tamsta su
pranti, ką aš juntu, koks man pragaras kiek
viena laukimo minutė. Dvi naktis nesumer
kiau akių, o jei ir sumerkiau, tai toji nelai
mė ir sapnuose man vaidenasi. Ar tamsta 
supranti mano padėtį, ar supranti, kas lau
kia manęs, jei bet kas iš visuomenės sužinos, 
kas atsitiko — pažins mane tam jūsų ... pla
kate ... Tamsta arba širdies neturi, arba pro
to, jei taip ramiai traktuoji atsitikimą. Do
vanokit, kad taip kalbu, bet, matot, aš pati 
iš proto kraustausi. Jei galėčiau, ašaromis 
paplūsčiau, bet bijau raudonų akių parodyti, 
nes klausiama nežinosiu, kaip pasiaiškinti. 
Visą laiką šypsotis turiu, vaidinti laimingą, 
kai kiekvienas skambtelėjimas telefonu ma
ne prakaitu apipila, rankas turiu slėpti, kad 
vyras nematytu jų virpėjimo. Kiekvienas su
tiktasis, rodos, viską žino, kiekviena sklei
džia gandą. Ar tamsta supranti?

— Suprantu, bet...

— Bet, bet, bet! Ak, koks tamsta skys
tas!

— Negaliu gi kuolu jį pavaišinti, ne
bent ...

— Kas?
— Gal turit kokių brangenybių, galėtu

mėt kuriam laikui užstatyti..
Papartienę žaibu trenkė baisi mintis: 

Morkūnas vaidina komediją, norėdamas iš 
jos pinigų gauti! Pirmasis impulsas buvo iš
krauti tą sprogdinantį pasišlykštėjimą, bet 
laiku susiprato, kad tas liuksusas jai kol kas 
neleistinas. Buvo jo galioje. Dusdama neapy
kanta, abejojimu, skausmingu nusivylimu jo, 
prašnabždėjo:

— Aš ... mėginsiu ... gerai... kada ir 
kur galėčiau ... įteikti pinigus ?

— Pas mane ...
— Ne, ten negaliu, gali pažinti, nes, kai 

jus veltui ieškojau, mane matė. Paskambin
siu jums telefonu.

Papilkėjusiu akmeniniu veidu grįžo į mie
gamąjį. Išsitraukusi brangenybių dėžutę, pra
dėjo vartinėti, vertinti, spręsdama, kas da
ryti. Prie kiekvienos brangenybės ji buvo 
prisirišusi, kiekviena turėjo savo istoriją, 
buvo neapsakomai gaila skirtis, be to, ne taip 
lengva parduoti. Kur, pas ką? Kaip suktis, 
kad niekas nesužinotų, niekas dėmesio neat
kreiptų, gandas nepasklistų, ir jai nejučio
mis nutekėjo stambios ašaros. Pašokusi pri
glaudė nosinę, pasipudravo.

— Morkūnas išgama, pasalų gyvatė, o 
gal...

Įtarimas, netikrumas atvėrė naują žaiz-
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KODĖL TAIP IŠKILMINGAI ŠVENČIA 
ŠV. PATRIKO DIENĄ

J. JAKŠTAS

Kovo 17 d. buvo neįprasta Cle
velande, kaip ir visoj Amerikoj. 
Štai centrinėmis miesto gatvėmis 
— didelės eitynės, kur dalyvauja 
kariuomenės dalinys, policija, 
gairininkai, įvairios organizaci
jos ir moksleiviai. Gretos juda 
puošniai, iškilmingai, nešinos vė
liavomis ir derindamosios prie 
gausių orkestrų takto.

Atrodo, čia būtų kokia valsty
binė šventė, sakysim liepos ket
virtoji. Tik užsukus į gretimą 
katalikų katedrą pastebi, kad čia 
turime ne kokią valstybinę, bet 
bažnytinę šventę. Štai beveik 
pripildytoj bažnyčioj vyskupo 
celebruojama iškilminga suma. 
Matyti nemaža tikinčiųjų einan
čių prie išpažinties ir prie komu
nijos. žmogus pajunti bažnyčioj, 
kaip ši viešą pobūdį turinti šven
tė neįprasta ir Amerikos katali
kams.

Kodėl ji neįprasta?
Šis klausimas nukelia mus į 

tolimesnę Europos ir Amerikos 
praeitį, kur ieškotina atsakymo 
į jį. štai V a., kada senoji Romos 
imperija, susidūrusi su barba
rais germanais ir dar naujosios 
tikybos — krikščionybės veikia
ma, pamažu kito, duodama pra
džią naujoviškam viduramžių pa
sauliui, tolimoj keltų apgyven- 
dytoj Airijos saloj misionierius 
Patrikas sėkmingai sėjo krikš
čionybės daigus. Nebuvo jis pats 
airis, o vaikas kitos keltų gimi
nės — britų ir išėjęs iš tada vos 
tik Vakaruose atsiradusių vie
nuolių tarpo.

Jis skiepijo krikščionybę su 
nuostabiu ryžtumu, kaip įprasta 
žmogui taurios idėjos gaivina
mam. Jo veiklos dėka sala tapo 
krikščioniška, kur kas anksčiau 
nei kitos vidurio ir šiaurės Eu
ropos tautos.

Patriko nuopelnu krikščiony
bė perkelti iš Viduržemio pa
kraščių į tolimą šiaurę ir Airijos 
sala tapo ir krikščionybės sala 
didžiojoj pagonybės jūroj. Krikš
čionybė čia įleido* gilias šaknis ir 
jos nenustelbė nei vėliau seku
sieji pagonių normanų antplū
džiai, nei anglo-saksų įsiverži
mai, kada Airija tapo įjungta į 
Britanijos valstybę. Savotiška 
keltiška krikščionybė buvo moks
lo bei švietimo žiburys, švietęs 
skaidriau, nei jos kamienas pie
tuose ir VIII ą. davė Vakarams 
tokį universalų mokslininką, kaip 
Bedą Garbingąjį (Beda Venera- 

'bilis).
Dideli nuopelnai airiškos kel

tiškos krikščionybės visai Euro
pai glūdi jos nuostabiose misijo

se. VII, VIII a., kada krikščiony
bė šiapus Alpių dar nebuvo pa
skleidusi savo spindulių ir pago
niškos tautos vedė primityvų gy
venimą, airiai misionieriai leido
si į tolimas keliones dėl Kristaus 
(peregrinare pro Christo) ir 
skleidė krikščionybę Europos že
myne. Pradėję nuo šių dienų Bel
gijos ir Olandijos, jie pasklido 
Vokietijoj, pasiekė Šveicariją ir 
Padunijaus kraštus — Austriją. 
Jie krikštijo žmones, kūrė vys
kupystes ir vienuolynus.

"Škotų”, kaip airiai klaidin
gai Europoj buvo vadinami, vie
nuolynai išliko kai kur Europoj 
iki naujausių laikų. Tas nuosta
bus misinis ryžtas, kur keltai 
pasėjo krikščionybės daigus nuo 
Reino iki Dunojaus ir nuo Alpių 
iki Vokiečių jūros, buvo lyg at
gaivinimas — tik visai kitu pa
vidalu — savų protėvių laikų, ka
da jie gyveno visoj vak. ir. vid. 
Europoj. Juk žinoma, kad keltai 
buvo pirmykščiai gyventojai vi
sų tų žemių, kurios Vėliau buvo 
apgyvendytos germanų ir iš da
lies slavų.

šia proga galima priminti, kad 
vienas mokslininkas buvo pasi
šovęs įrodyti, jog ir Lietuvoj gy
venę keltai prieš lietuvius. Bet 
mūsų kalbininkas K. Būga pasi
priešino šiai teorijai ir išaiškino 
keltų pėdsakų nebuvus Lietuvoj.

Šv. Patriko diena čia Amerikoj 
yra ryškus liudininkas, kad taip 
skaidriai sušvitusi airiškoji krik
ščionybė Europoj pasiekė ir šį 
kontinentą ir čia iki šiol laiko gi
liai įleidusi škanis. Mat, katali
kybė JAV-se žymiai paplito ir 
įgavo plačios visuomeninės reikš
mės tik sulig airių didžiąja imi
gracija praeito amžiaus vidury.

Iki airių čia katalikybei atsto
vavo prancūzai, kurie sporadiš- 
kai kūrėsi dar prieš anglams at
vykstant. Bet jie buvo negausin
gi ir katalikų kolonialinizavimo 
laikmety ir nepriklausomybės 
pradžioj buvo maža. Jie, būdami 
negausūs, buvo trylikoj pirmųjų 
Sąjungoj sudarusių valstybių 
"nurašyti”, atseit atstumti nuo 
viešo gyvenimo. Tik laisvės laik
mečiui prasidėjus, kada federa
linė konstitucija laidavo laisvę 
visoms konfesijoms, paskiros 
valstybės viena po kitos davė ir 
katalikams lygias teises. Tada 
ėmė katalikai, būdami ligšiol su
siskaldę, burtis į vieną bendriją 
ir gavo pirmą vyskupą Jono Ka- 
rollio asmeny (1798). Tuo metu 
visose Amerikos valstybėse te
buvo apie 30.000 katalikų.

Katalikų skaičius žymiai pa

šoko po 1803 metų, JAV nupirko 
iš prancūzų Liuzianą, apie treč
dalį šių dienų Amerikos terito
rijos. Prisidėjus dar imigracijai 
iš Europos, ypač iš Vokietijos, 
katalikų kiekis dar padidėjo ir 
1830 jų priskaitoma jau apie 
400.000. Bet jų skaičius stai
giai paaugo, kai milionai ka
talikų airių dėl bado (vadina
mo bulvių bado 1845, 46) ir dėl 
anglų persekiojimo atsikėlė į 
JAV. Tuo būdu 1852 jau priskai
toma apie 2.000.000 katalikų. Ai
riai, jau iš tradicijos būdami uo
lūs katalikai ir dar užsigrūdinę 
kovoj su anglikonais, stropiai 
kūrė savas bažnyčias su savais 
kunigais.

Tiek savo skaičiumi, tiek uo
lumu jie nustelbė prancūzus ir 
net vokiečius, kurie buvo bandę 

'priešintis jų pirmavimui. Tuo 
būdu airiškoji katalikybė gavo 
viršų, airiškumas ir katalikybė 
virto beveik sinonimais. Tik XIX 
ir XX a. sąvartoj, kada ėmė 
plūsti italai, ypač slavai imigran
tai, airiai katalikai iš dalies ne
teko savo monopolijos. Tačiau 
airiškas uolumas, jų įsistiprini- 
mas ierarchijoje Amerikos kata
likybei paliko būdingas iki šių 
laikų.

Augdami skaičiumi ir vado
vaujami vieningos ierarchijos, 
katalikai sugebėjo per XIX a. gi
liai įsiskverbti į Amerikos kul
tūrinį ir socialinį gyvenimą. Jų 
išvystyta savų mokyklų sistema 
yra miližniškas kūrinys Ameri
kos kultūriniame gyvenime. Tie
sa, katalikiškos mokyklos Ame
rikoj imtos kurti daug anks
čiau — dar kolonialiniais laikais, 
kada visas švietimas buvo orga
nizuojamas konfesiniais pagrin
dais. Tačiau platesniu mastu jos 
pradėtos steigti jau nepriklauso
mybės laikais, kada paskiros 
valstybės ėmė kurti mokyklas, 
be tikybas mokymo.

Katalikai, tardami tikybą 
esant esminga auklėjimo dalimi, 
ėmė plėsti savų mokyklų tinklą. 
Mokyklos paverstos bažnytinės 
organizacijos dalimi, kai viename 
sinode nutarta, kad prie kiekvie
nos parapijos būtų įsteigta pa
rapijiečių išlaikoma mokykla.

Paskiros organizacijos, vienuo
lynai, vyskupijos kuria ir išlai
ko ankstesniąsias mokyklas ir 
universitetus. Pagaliau bendro
mis Amerikos katalikų pastango
mis įkurtas Washingtono univer
sitetas yra jų ierarchijos vienin
gumo'ryškiausias liudininkas.

Be mokyklų, katalikai pirmau
ja Amerikos viešajame gyveni
me ir savomis socialinėmis bei 
karitatyvinėmis organizacijomis, 
kaip NCWC, šv. Vincento Pau- 
liečio ir kitomis, kurių globą 
gauna pajusti nelaimės ištiktieji

NE W YORK
PAGERBS PRANĄ NARVYDĄ

A. L. T. S-gos Pirmojo Skr. na
rių susirinkime buvo iškelta min
tis, kad reikia paminėti nario 
Prano N a r-v y d o 70 metų 
amžiaus sukaktį. Iškeltai minčiai 
nariai vienbalsiai pritarė. Su
kakčiai ruošti išrinko komitetą 
iš narių: Ant. Jurgėlos, Juoz. 
Ginkaus, K. Kruliko, Stas. Gudo, 
Petr. Juknio ir K. Bačausko.

Narvydas, mums newyorkie- 
čiams yra gerai žinomas asmuo, 
kaip tautinių, kultūrinių, šalpos 
ir visuomeninių lietuviškų orga
nizacijų narys arba nuoširdus jų 
rėmėjas. Apie 30 tremtinių šei
mų globėjas, Vasario 16 d. Gim
nazijos šalpos būr.elio vadovas. 
Todėl, nestebėtina, kad prie su
kakties suruošimo, mieliai suti
ko prisidėti Neo Lithuania, Tau
tinis Akademinis Sambūris, Da
riaus ir Girėno postas, Tautinin
kų Klubas, Moterių Vienybė, 
Maž. L. Bič. Draugija ir kitos, 
kurių Pranas yra narys, arba jos 
artimos jubiliato minčiai.

Sukaktuvės ruošiamas balan
džio mėn. 27 dieną (šeštadienį), 
6 vai. vak., Amerikos Lietuvių 
Piliečių Klubo patalpose, 280 
Union Avė., Brooklyn, N. Y. Pro
gramoje numatyta: akademija ir 
vakarienė. Įžanga 4 dol. asme
niui. K. B.

toli nuo W. Chicago ir Wyaming 
gatvių susikirtimo). Bus prane
šimų iš skyriaus veiklos bei šio 
meto aktualijomis. Taip pat ap

tariamą visa eilė svarbių klau
simų.

Po susirinkimo ten pat bus 
bendros vaišės-kavutė.

Visi skyriaus nariai su savo 
artiamisiais ir Tautinės S-gos bi
čiuliai maloniai kviečiami daly
vauti.

Vyrų ”Fruit-of-the-Loom”

Sanforized Wash ’n’ Wear

Darbo 
drabužiai
Khaki

ar pilki

DETROIT
TAUTINĖS SĄJUNGOS 

SKYRIAUS SUSIRINKIMAS

A. L. T. S-gos Detroito sky
riaus visuotinis narių susirinki
mas įvyks balandžio mėn. 7 d. 
(sekmadienį) 4 vai. p. p. A. Gil- 
vydžio bute — 9359 Mendota 
Avė. (j pietvakarius ir visai ne-

ne tik čia Amerikoj, bet ir pla
čiame pasauly.

Nors katalikai savo skaičiumi 
(jų JAV-se yra apie 25.000.000) 
toli gražu nėra didžiausia deno
minacija, tačiau savo mokyklo
mis, socialinėmis institucijomis 
pirmauja kitų konfesijų tarpe. 
Iš to kyla kitatikių bendruome
nių pavydas, kuris kartais pra
siveržia aikštėn (pav., kilęs 
triukšmas dėl prez. Trumano 
projekto paskirti atstovą prie 
Vatikano). Tačiau Amerikos ka
talikybė gavusi impulsą iš airiš
kos keltiškos krikščionybės, lai
ko giliai įleidusi šaknis čionykš
čiame viešame gyvenime, kaip 
rodo jos šventojo Patriko diena, 
virtusi viešąja, sakysiu, liaudiš
ka švente.

Marškiniai

Kelnės

Puikus darbo rūbų komplektas ... išskalbki
te ir nešiokite. Užmirkite ... pakabinkite, ir 
jie išdžius puikiai. Ir jie yra sanforized spe
cialiam nešiojimui Waist dydžiai kelnių yra 
29 iki 42. Pilno kirpimo marškiniai yra lJ'/a 
iki 17 dydžiuose. Unijos gaminti.

Paštu ir telefonu užsakymai priimami ... 
Šaukite CHerry 1-3000

The May Co.’s Basement Men’s 
Clothing Department

dą, bet kartu atvėrė ir naują problemą. Jei 
Morkūnas dėl pinigų surežisavo visą įvykį, 
tada nėra pavojaus, niekas to paveikslo ne
matys, bet jei jis neapgaudinėja — reikia 
skubėti, kiekviena minutė brangi. Ir kuriuo 
atveju jai būtų lengviau — ji nežinojo. Pir
muoju atveju jos ambicija šėlo, antruoju — 
baimė kaustė.

Nuo ryto iki vakaro, laviruodama tarp 
namų ponios pareigų ir įtempimo, naudojosi 
kiekviena laisva proga ir lėkė į miestą, kur, 
vikriai besisukinėdama, rinko žinias, lankė 
visokias labdaringas įstaigas ir čia vienur, 
čia kitur siūlė savo pagalbą, juokais užtik
rindama pažįstamus, kad vyras pyktų, jei ži
notų ją labdarybe sergant tuo metu, kada jis 
didžiulius namus stato, pats skolinasi.

Visaip besisukinėdama belakstydama 
nuo vieno vertelgos prie kito pagaliau surin
ko reikiamą sumą, bet vėl negalėjo prisi
skambinti, Morkūnas vėl dingo.

— Gal ir jis Stengiasi, gal jau sumokėjo, 
— ir gyva viltis sužysdavo širdyje, nukris
davo sunkumai, susigėsdavo savo beprasmių 
įtarimų, nes niekas nedrįstų su ja taip elg
tis. Tačiau čia pat šaudavo ir žudanti mintis, 
kad miestą jau aplėkė žinia, ir jis nedrįsta 
akių jei rodyti, bijo pranešti ir tada pranešti, 
kaip gaudomas vagis, jinai dairėsi aplink su
tiktam žvilgsnyje ieškodama ironijos, jaus
davo pasityčiojimą, grubų džiugsmą, žodžiuo
se pagaudama paslėptą prasmę, ir tada alpo 
šąlančiame virpesy, kovodama su raudonu

mais veide.
Pagaliau vieną vakarą, besišvaistydama 

mieste, Papartienė pastebėjo Morkūną, išei
nantį iš Valgio užkandinės. Beja, jinai ne 
viena ėjo, tačiau žūt būt turėjo pasinaudoti 
šia proga, nes pasibaigė jėgos, nervai įsitem
pė iki kraštutinumo, rodėsi, pliš isteriką, tad, 
ant greitųjų sumezgusi atsiprašymą, paliko 
draugę ir kurį laiką ėjo paskui Morkūną. Tam 
pasukus į kiek tamsesnę Miškų gatvę, atsi
dūrė greta, tiesiai kibdama prie reikalo.

— Kaip, ar jau atgavot?
Morkūnas stabtelėjo, nukėlė skrybėlę, iš

tiesdamas ranką, bet Papartienė nekantriai 
papurtė’ galvą skubindama.

— Susimildamas, kaip yra?
— Deja, man labai nemalonu ...
— Vis tų 800 trūksta?
— Deja.
— Aš turiu juos. Nešioju jau trečią die

ną. Paėjėkim kiek toliau.
Morkūnas, greta eidamas, murmėjo pa

siaiškinimus, bet tie skambėjo nevykusiai, 
kiek įžūliai, tad ir jis nutilo. Jų kaukšintieji 
žingsniai skambėjo taip svetimai, taip prie
šiškai, kad su palengvėjimu abu sustojo nuo
šalioje vietoje.

— Jei įteiksiu tuos pingius, ar aš galiu 
būti tikra, kad atgausiu tą jūsų plakatą?

— Ponia, negi!?
— Galiu tikėtis šį vakarą atgausianti?
__ Jei rytoj užeisit...
— Aš niekur negaliu užeiti. Aš turiu. Šį 

vakarą atgauti tą plakatą. Jūs tunt tuojau 
vykti pas tą niekšą vertelgą. Aš čia lauksiu 
nors ir visą naktį.

— Bet, ponia, jums nėra reikalo rūpin
tis, aš pats sunaikinsiu, sudeginsiu.

— Jūsų darbas man toks brangus pasi
darė, kad savo rankose noriu turėti jį. Kas 
jus žino, gal jūs ir kitam niekšui skolingas.

— Nesistebiu jūsų nuotaika, bet nėra 
reikalo čia šalti. Eikit, kur šilčiau. Jei jūs 
taip užsispyrusi, skubu čia pat pas tą vertel
gą ir grįšiu kiek įmanydamas anksčiau. Su
sitarkim po valandos čia susitikti.

Morkūnui nuskubėjus, Papartienė kurį 
laiką laukė, bet tuoj ir ji pajudėjo, iš tolo 
sekdama einantį. Po penkiolikos minučių din
go visos abejonės. Skulptorius suko į savo 
namu's.

— Niekšas, — sušnabždėjo Papartienė, 
gniauždama rankas.

Kai sutartą valandą Papartienė atgavo 
nelemtąjį piešinį, nugara pasisuko į Morkū
ną ir nelinktelėjusi dingo už kampo.

Valstybės teatre pertraukos metu Papar- r
tienės žvilgsnis, netikėtai kritęs ant Morkū
no, sužaibavo tokia neapykanta, kad skulp
torius nedrįso net nusilenkti, tik, pasislėpęs 
už kolonos, sekė ją, kai greta pasigirdo rašy
tojo balsas.

— Į ką tu taip įsimylėjai? Nesigink. 
Akys tave išdavė. Ten viskas: ir aistra, ir 
pasiilgimas ir kančia. Kuri taip sužavėjo ta

ve? — Ir jis greit dirstelėjo Morkūno žiūrė
ta kryptim, bet šimtai pasipuošusių moterų 
mirguliavo spalvomis ir nieko pešęs, jis pasi
suko į skulptorių.

— Jei man kas sakytų, kad tu įsimylėsi 
— aš netikėčiau.

— Niekus kalbi.
— Ne šiandien esu gimęs, liežuvis tavo 

gali meluoti, bet netikėtai užkluptos akys ne.
— Tu geriau apie save papasakok, mėgs

ti šį meną. Kaip su Papartienė?
— Kokie reikalai, ką tu čia? — pasipik

tino klausiamasis.
— Prisimeni spaudos balių ? Ten, kiek 

įgėręs, viską papasakojai. Nėra kas slepia. 
Galiu tave sveikinti?

— E, niekai, -— nepatenkintas rašyto
jas gūžtelėjo pečiais. — žingsnis pirmyn, du 
atgal, o dabar ir dešimt žingsniu atgal. Su
dainuota jos dainelė, šimtas žino tas mote
ris. Blaivus niekad jų nesuprasi. Dabar, kai 
jinai sutinka mane, tartum tas rojaus žaltys 
būčiau. Ji kažkodėl subobėjo, kapituliavo, su
tiko dėl vaikų, ir vyras man gyrėsi, kad 
jau ... Sakau, sudainuota jos dainelė, nebe
liko vietos romanui, polėkiui. Apsikraus vai
kais, pridės dar svorį... O tokia moteris bu
vo! Teisybė, o kas tau šovė į galvą, proto 
paralyžius? Girdėjau Pieno Lašui krūvą pi
nigų davei?

— Kvaili gandai, žiūrėk, užuolaida ky
la-.-.-.

Tą patį vakarą, grįžę iš teatro, Paparčiai 
rengėsi miegamajame, kai žmona, šukuoda
mas! plaukus, paklausė.

— Tu pažįsti skulptorių Morkūną ?
— Kodėl klausi?
—■ Su juo susidūriau pas Jodelius. žinai, 

jis drįso meilintis man. Taip jam atkirtau, 
kad bijau, jog įsiutęs nesugalvotų kokios pa
skalos.

— Kas į jį dėmesio kreips! Jis gi mergos 
vaikas.

— Nagi,-iš kur žindi?
— Jo tėvas, kad ir paneigė visus ryšius 

su Morkūno motina, bet širdies kampelyje 
nerimo dėl sūnelio ir slaptai sekė pastarojo 
žygius. O sūnelis, rodos, šeštoje ar septintoje 
klasėje atsidūrė be cento ir jau rengėsi eiti 
šunims šėko piauti. Gerbiamam tėveliui buvo 
nepatogu tiesiai padėti, tuojau garsas nu
skambėtų, primintų praeitį. Taigi kaip tik aš, 
studentas, pasisukau — svetimas žmogus — 
patogus. Tėvelis slaptą labdarį nutarė suvai
dinti. Mano vardu vienam kitam pinigų pa
kišo, o daugiausia sūneliui skyrė, bet, prisi
pažįstu, aš tam mažiausiai daviau, nes ir be 
mano pagalbos jis pradėjo verstis. Nemėgau 
jo. Toks bjauriai atkaklaus būdo. Kiti šelpia
mi vos rankų nepuldavo bučiuoti, o jis vos 
šaltą dėkui išspausdavo ir tai su tokia veido 
išraiška, tartum jis man malonę daro priim
damas, o ne aš duodamas.

Sakėsi atlyginsiąs — atlygino niekšas ... 
Labąnakt, mano širdie.



— o

STASYS SANTVARAS KALBA APIE

žodžio sakytoją A. Gustaitį
Žmogus, pareigoms, rašytojas

Laikas bėga ir tam, kuris per 
gyvenimą eina juokdamasis, ir 
tarii,. kuris džiaugsmo ir laimės 
savo dienose nepajėgia atrasti. 
Optimistas džiaugiasi ir išdai- 
gauja, pesimistas liūdi ir ver
kia.

Penkiasdešimt — daugumai 
yra pasiekiamas ir neabejotinas 
skaičius. Po penkiasdešimties — 
skaitmuo nežinomas. Gal todėl ir 
besijuokiantis ir liūdintysis ne
mėgsta skaičiiioti savo metų. Ne 
tik moterys, bet ir vyrai. Atseit, 
gyvenimo trauka vienodai yra 
galinga ir tokio ir kitokio būdo 
žmogui.

Visa optimistiška dvasia pur
tėsi ir Antanas Gustaitis, kad 
kažkas panūdo jo amžiaus metus 
suskaičiuoti ir viešai tą sukaktį 
atžymėti. Tačiau mes nekalti, 
kad 1957 m. vasario 12 d. su
kako lygiai 50 metų, kai Anta
nas Gustaitis gyvena mūsų tar
pe, kai visa eilė metų rašo ir sa
ko lietuvišką dailųjį žodį. Tikrai 
nusidėtumėm, jeigu tokia proga 
poeto neprisimintumėm ir jo. gy
venime bei darbuose nepasidai- 
rytumėm. Ypačiai todėl, kad jis 
yra turtingos dvasios, kaip reta 
mielo būdo ir ne kasdien pasitai
kančio talento vyras.

Antanas Gustaitis yra parei
gos žmogus. Neperdedu, mažai 
man teko sutikti žmonių, kurie 
pareigai taip būtų atsidėję, kaip 
Antanas Gustaitis. Pradžioj jis 
darbą tiksliai suplanuoja, po to 
pradeda jį vykdyti, nei vienos 
smulkmenos neaplenkdamas ir 
nepamiršdamas.

Laikas, energija, auka — jam 
ne pinigai. Svarbu, kad tik pla
nas nesugriūtų ir kad darbo re
zultatai atitiktų jo užsimojimą. 
Visi žinom, to jis ir šioj šaly pa
siekia. Gi jo apyskaitom galėtų 
pavydėti geras buhalteris. Balan
sai išvedami pusės cento tikslu
mu. Tas rodo, kokia jautri ir 
gryna yra Antano Gustaičio są
žinė. Pažįsta jis žmones ir moka 
su jais neįtemptus santykius pa
laikyti. Iš tikro, jis turi regimą 
talentą organizuoti, administruo
ti, vadovauti. Pareigonis jis yra 
geriausia to žodžio prasme.

Pareigas atlikti Antanas Gus
taitis pradėjo mokykloj. Kurį lai
ką jis mokytojavo pradžios mo
kykloj, o bebaigdamas Vytauto 
Didžiojo Universitetą, buvo mo
kytojas Augštadvario vidurinėj 
mokykloj. Nebuvau jo mokinys, 
tad negaliu jo. kaip mokytojo ap
tarti. Tik neblogai jį pažindamas 
galiu spėti, kad mokė jis gerai 
ir buvo mokinių mylimas. Apie 
Augštadvarį težinau tiek, kad 
ten Antanas Gustaitis gyveno su 
tokiu šauniu girininku, kurį vie
na mūsų rašytoja ir nūdien dai
liai prisimena savo raštuose.

Atsakingesnėm pareigom Ant. 
Gustaitis buvo pasiųstas į Klai
pėdą. Ten buvo pastatyta nauja 
radijo stotis ir jis 1936 m. buvo, 
paskirtas Klaipėdos radiofono 
vedėju. Gerai mokėdamas abi au
tonominės srities kalbas — lie
tuvių ir vokiečių — jis tom pa
reigom tiko, nors, jo. žodžiais ta, 
riant, tebuvo tik "kairysis tauti
ninkas”.

Klaipėdos radiofono programą 
jis taip sumaniai ir vykusiai pa
ruošdavo, kad ji mielai buvor

klausoma visoj Lietuvoj ir net 
pačiame Kaune, kuris juk turė
jo daug galingesnę radijo stotį 
ir gal pusę paros dirbantį radio
foną. Deja, Hitleris Klaipėdą pri
jungė prie vokiečių Reicho su vi
sa Ant. Gustaičio gerai suorga
nizuota radijo tarnyba.

1939 m. rudenį Ant. Gustaitis 
paskiriamas Vilniaus radiofono 
direktorium, šį darbą jam teko 
perimti iš dviejų ponų rankų — 
bolševikų ir lenkų. Galima ne
sunkiai įsivaizduoti, kiek ten 
Gustaičiui reikėjo turėti apdai
rumo, takto ir išminties. Netru
kus jis tas nelengvas pareigas 
įveikė, ir Vilnius prabilo, tokio
mis transliacijomis, kokios priti
ko šostapilei.

1940 m. rusai į Vlinių grįžo, 
kaip okupantai. "Kairysis tauti
ninkas” Gustaitis nebuvo jiems 
pakankamai patikimas, tad iš 
Vilniaus radiofono jį tuojau at
leido. Bet, gal šiek tiek senų 
draugų remiamas, jis buvo pa
skirtas Vilniaus Dramos Teatro 
direktorium.

Nelengvos ten buvo jo dienos. 
Teatrą teko beveik iš naujo or
ganizuoti, su dideliu apdairumu 
teko ir naujos valdžios patvar
kymų paisyti. Bet Ant. Gustai
tis, žinoma, rizikuodamas galva, 
sugebėjo. į teatrą priimti tokius 
lietuvius, kurie niekur nebegalė
jo darbo gauti. Jo sekretorius 
buvo kunigas, vienas aktorius — 
buvęs policijos vadas, keli sce
nos darbininkai — jau tada po
grindžio veikėjai;

žinoma, kai artinosi antrasis 
rusų antplūdis — toks "nusidė
jėlis” savo, gimtam krašte nebe
galėjo pasilikti, jis pasirinko 
laisvę ir šiandien reiškiasi Ame
rikos lietuvių tarpe.

Bostono lietuviai ypač gerai 
pažįsta Antaną Gustaitį, kaip pa
reigos žmogų, žinoma, jis nega
li savęs sukapoti ir visur aptek
ti. Bet ką jis dirba — dirba visa 
širdimi. Štai, jo vadovaujamas 
Dramos Sambūris šiemet jau at
šventė penkerių metų sukaktį.

Gal kai kam atrodo, jog tai 
yra lengvas ir nereikšmingas 
darbas, tik laisvalaikio smagus 
pratrepsenimas. Atleiskit, aš tie
sus būsiu: lietuvišką spektaklį 
surengti, kad ir Bostone, toli gra
žu nėra tas pats, kas to paties 
vaidinimo žiūrėjimas iš pirm jų 
ar galinių salės krėslų. Juk čia 
mes nič nieko neturim, ko teat
rui reikia. Labai dažnai Antanas 
Gustaitis, nemigęs ir nevalgęs, 
per visą dieną bėgioja po miestą, 
kol suranda reikalingus žmones 
ar daiktus.

Jei Dramos Sambūris tiek lai
ko ištvėrė — nuopelnai priklauso 
Antanui Gustaičiui ir jo žmonai. 
Manau, kad 'Bostone teatro di- 
rektoriajją, pareigas jis eina dar 
sąžiningiau, negu jas ėjo Vil
niaus Dramos Teatre.

Antanas Gustaitis, kurį laiką 
dirbęs Klaipėdoj, iš to krašto pa
sisavino ir kai kuriuos terminus. 
Pvz., jis save vadina žodžio, 
sakytoju. Tiesa, tais dviem 
žodžiais mėgdavo save aptarti ir 
velionis Kazys Binkis, taip pat 
žmogus ne be lakaus humoro. 
Betgi, tai yra Maž. Lietuvos baž
nytininko aptarimas.

Didžlietuvių kalbon išvertus, 
tai būtų pamokslininkas, gal tik
sliau — Dievo žodžio skelbėjas.

Teisybė, ir Antanas Gustaitis 
sako žodį. Sako jį sodriai, išraiš
kingai, talentingai iškeldamas 
tariamų minčių bei vaizdų subti
lumus. Tuo atžvilgiu jis yra ge
ras charakterinis aktorius, jau 
pačiu pasirodymu sukeldamas 
scenoj nuotaiką ir spinduliuoda
mas tik jo vieno teturima vidine 
ugnim. Tačiau Antano Gustaičio 
sakomi žodžiai visų pirma turi 
būti išnešioti ir pagimdyti, ki
taip sakant — sukurti, parašyti. 
Tai rašytojo kūrybinis darbas. 
Tegu atleidžia man Antanas, to
kius žmones, kurie rašo ir ku
ria, gal tiksliai, o gal ir netiks
liai, lietuviai vadina ne žodžio

politain Teatre. Lėles ir dekora
cijas gamino dail. St. Ušinskis, 
pradžioj režisavo akt. H. Kačins
kas, vėliau J. Laucius. Tai buvo 
pirmas ir tuo tarpu vienintelis 
marionečių teatro bandymas Lie
tuvoj.

Prisimenu, kritika tą Ant. 
Gustaičio darbą garsiai ir gra
žiai išgyrė. Silvestras Dūdelė ke
liauja per pasaulį, ieškodamas 
tiesos ir laimės. Kelionėje jis su
tinka visokių gyvulėlių. Iš tikro 
tie gyvulėliai, tai įvairių luomų 
ir būdų žmonės, jų simboliai. Tik 
darydamas kitiems gerą, Dūdelė 
suranda tiesą ir laimę. Veikalas 
buvo parodytas visuose dides
niuose Lietuvos miestuose ir

turi

sakytojais, bet rašytojais.
Kaip ir daugumas rašto žmo

nių, Antanas Gustaitis .pradžioj 
rašė rimtas ir liūdnas eiles. 
Pluoštą jų atspausdino periodi
koj, bet atskiron knygon nesu
rinko ir neišleido. Rankraščius 
išbarstė gyvenimo pakelėse, tad 
nieko dabar iš tų savo kūrinių 
nebeturi ir net jų neatsimena.

Kaip humoro rašytojas, jis sa
ve atrado 1930 m. Marijampolėj, 
kur kadaise mokėsi ir pirmąsias 
meilės kančias to miesto bulvie
nojuose išgyveno. Suvalkiečio re
daktoriaus paragintas, parašė 
pirmąjį savo humoristinį eilė
raštį Pulką ir, slapyvardžiu pa
sirašęs, jį atspausdino. Eilėraš
tis buvo tuo būdingas, kad apdai- miesteliuose, visur turėjo pelny- 
nuojamų veikėjų pavardės buvo I to pasisekimo, 
tikros. Pavardžių savininkai — 
Marijampolės tūzai.

Suvalkiečio redaktorius už tą 
pokštą nusirito nuo klubo laiptų, 
bet autoriaus neišdavė. Tai, štai, 
ir turim vaizdą, kaip Antanas 
Gustaitis pradėjo būti tas, kuo 
jis dabar yra, kuo jis bus ilgus 
metus lietuvių literatūroj,

Antanas Gustaitis dar tuo yra 
charakteringas, kad jis daug ra
šė, gerų dalykų parašė, bet nie
ko nespausdino. Dėl to kartais 
man atrodo, kad jis nėra tikras 
sūduvietis, bet kada nors į Su
valkijos girias atbėgęs žemaitis. 
Tokis santūrumas ir kuklumas 
nėra būdingas suvalkiečio bū
dui. Aplamai to turtingo Lietu
vos krašto žmonės yra veržlūs, 
nevengia viešumos ir bajoriškos 
pozos. .

Antanas Gustaitis, kaip rašy
tojas, yra jų priešingybė. Taigi, 
tie jo parašyti ir nespausdinti 
darbai. Nuoseklumas, berods, 
yra, dorybė, tad aš, nors trum
pai ir paviršium, pabandysiu 
tuos Gustaičio darbus paminėti 
ir aptarti.

Antanas Gustaitis yra pradi
ninkas marionečių teatro Lietu
voj. Jis yra parašęs eiliuotą pen
kių pav. pjesę jaunimui Silves
tras Dūdelė. Veikalas buvo pa
statytas 1933 m. Kaune, Metro-

Bet Ant. Gustaitis tos pjesės 
rankraščio neturi — paliko jį 
Lietuvoj. Jeigu veikalas išliks, 
tai gal tik archyve kurio nors 
aktoriaus, vaidinusio vieną ar ki
tą Silvestro Dūdelės vaidmenį.

1935-1936 m. Antanas Gustai
tis sukūrė penkių veiksmų kome
diją Slogučiai. Klaipėdos Valst. 
Dramos Teatre ji buvo statyta 
1937 m. Režisavo ir statė rež. R. 
Juknevičius, muzikos foną su
kūrė komp. J. Kačinskas. Slogu
čiai yra atspausdinti 1943 m. 
Varpų almanache. Be galo nuo
stabu, tą Almanachą Ant. Gus
taitis atsivežė į Ameriką. Tikė
kime, jis pasistengs jo nepraras
ti.

Žinoma, Slogučių veikėjai ir 
turinys yra komedinio pobūdžio. 
Miesto burmistras Fabijonas 
Gervė atleidžia iš tarnybos se
kretorių Pupkų, katrą slaptą my
li burmistro žmona. Betgi sekre
torius ne dėl tos meilės atleistas, 
o dėlto, kad jau perdaug žino 
apie savo viršininko abejotinos 
vertės darbus.

Atleistasis Pupkus, talkina
mas burmigtrienės, pasiryžta 
burmistrą sukompromituoti ir 
nuversti. Burmistro Gervės žmo
na, meilės svaigulio apsėšta, ti
kisi būti laiminga su Pupkum,

dojasi, kaip priemone priešui su
naikinti.

Veikalo pabaigoj vargšei bur- 
mistrienei su valizėlėm tenka 
grįžti pas jau nuverstą ir su
niekintą vyrą. Matom, Slogučiai 
yra miesčioniško gyvenimo sa
tyra, savaimingai supinta, dra
maturginiu požiūriu stipri ir 
efektinga.

Komedijos veikėjai (jų yra 
25) — biurokratai, jų žmonos, 
mylimos ir žmorfės, kurie su biu
rokratais visur ir visada
susidurti. Veikalo idėja — pa
rodyti žmogaus silpnumus, kai 
jis kiek iškopia į viršų. Paties 
Gustaičio žodžiais tariant, paro
dyti sudriskusį frako pamušalą.

Žinom, kad yra tokių karjeros 
I mėgėjų, kurie veržiasi į aukš
tesnę gerovę, nesivaržydami 
priemonėmis ir net nevengdami 
nusikaltimų.

Tikrovė gi yra liūdna — besi- 
veržiantysis tai aukštesnei vie
tai neturi nei‘reikalingų gabu
mų, nei tinkamo pasiruošimo. 
Vadinasi, sprendžiamos proble
mos požiūriu Ant. Gustaičio Slo
gučiai yra amžina dramaturgi
jos tema, visuotinio pobūdžio 
komedija, ne vien tik lietuviško 
gyvenimo iškarpa. Ji plaka žmo
gaus ydą, pasitaikančią visur 
ten, kur mes gyvenam.

Atrodo, niekas neturėtų pyk
ti, kad rašytojas tokius žmones 
aptinka ir juos parodo scenoje. 
Betgi Klaipėdoj Slogučių pasta
tymas sukėlė didelį triukšmą. 
Kai kurie lietuviškieji biurokra
tai komedijoje atpažino save ir 
bandė su rež. 
pasielgti taip, 
Gervė pasielgė 
rium Pupkum. 
teatro istorija- 
nesusipratimų 
teatrams ir kitur pasitaiko.

Plačiajai, nesuinteresuotai vi
suomenei Ant. Gustaičio Slogu
čiai patiko. Jie buvo su pasiseki
mu vaidinami ne tik Klaipėdoj, 
bet ir kituose Lietuvos miestuo-

R. Juknevičium 
kaip burmistras 
su savo sekreto- 
Tai nenuostabu, 
žino, kad tokių 
su biurokratais

betgi tas jos nemyli ir ja nau-’se. 1956 m. Australijoj, pagal

Gerkite Coke

valgydami! Jūs 
rasite produktus šiam 

pigiam specialiam 

valgiui jūsų 

krautuvėje!

Skanus šis

penny-wise 
sūrio valgis!

AMERICAN RAREBIT — Čia yra 
skanus mišinys pamidorų ir sūrio... 
puiku su šaltu Coke. Tiktai pašil
dykite dėžutę pamidorų sriubos, 
įmaišykite vieną puoduką sūrio, 1 
šaukštuką svogūnų ir 1/4 šaukštu
ko Worcestershire soso. Maišykite 
kol ištiyĘS^ir tuoj naudokite.

Souffles, omeletai, sumuštiniai... bet 
koks maistas padarytas su sūriu ir padarytas 

dėl Coke! šviesus, šviesus skonis, ekstra 
gerumas Coca-Cola tikrai pagerina 
tuos be mėsos valgius ... reguliario _ 

dydžio Coke turi mažiau kalorijų, negu 
pusė grapefruit.

Parnešk namo Coke!“Coke" fs a regktered trade-mark. 
Copyright 1957 The Coca-Cola Company.

Bottled under authority of 
The Coca-Cola Company by

THE CLEVELAND COCA-COLA BOTTLING COMPANY

Dįrva Nr. 13 * 1957 m. kovo mėn. 28 d.

Jungtinių Tautų generaliniam sekretoriui atstatyti tvarką Egipto 
ir Izraelio santykiuose, tikrai nepavydėtina padėtis. Kad ir labai 

stengiantis viena pusė vis liks nepatenkinta.

Pulgio Andriušio paliudijimą, 
Slogučius sėkmingai pastatė rež. 
J. Gučius.

(B. d.)

HARTFORD
NAUJĄ RADIJO PROGRAMĄ 

PRADEDANT

NUOMONĖS

KODĖL TIK VIENAS SU 
TITULU?

Anądien skaitau ALT paskelb
tą atsišaukimą ”Į lietuvių visuo
menę”. Jame pakartotinai prašo 
aukų. Ir po tuo prašymu — atsi
šaukimu yra padėti keturi pa
rašai: L. šimutis, A. Olis, Dr. P. 
Grigaitis, M. Vaidyla.

Man kilo klausimas, kodėl tik 
P. Grigaitis tuo "Dr.” titulu pa
sipuošęs. Berods ir daugiau iš 
Tarybos narių galėtų vienokį ar 
kitokį titulą prisidėti.’ Bet, ma
tyt, P. Grigaitis tarp lygiųjų 
yra kiek lygesnis ir todėl iš kitų 
stengiasi išsiskirti. ...a,

O gal, čia yra kokia kita pa
slaptis. Būsiu labai dėkingas, jei 
tą paslaptį ir pats P. Grigaitis 
man paaiškins.

St. Ašoklis, Chicago
*

Keletas Hartfordo lietuvių nu
tarė ištirti visas galimybes, lie
tuvių radijo valandėlei Hartfor
de steigti. Ir štai šių metų, kovo 
mėn. 31 d., valandėlė jau prade
dama.

Naujoji programa — tik lietu
vių kalba. Laikas — laikinai pu
sę valandos. Vėliau visa valanda. 
Bus girdima daug plačiau, nei 
Conn. valstybės ribos.

Iš iniciatorių žinoma, kad pro
gramos turinys bus taikomas lie
tuviui, įsijaučiant į jo dvasinę 
buitį, bet nesivaikant pigių įstai
gų.

Kiekvieną sekmadienį, 12 — 
12:30 vai. Stotis WP0P, Hart- 
ford. 1410 kil. Visais reikalais 
kol kas kreiptis: Vladas Plečkai
tis, 439 Stanley St., New Britain, 
Conn. Tel. BAldvin 5-0994.

' Iniciatoriai

NAUJAS JAV LB CENTRO 
VALDYBOS ADRESAS

KOMUNISTINĖS VILNIES 
AŠAROS

Kada kongresinis komitetas 
pakratė Laisvės redaktorius, Vil
nis liejo tokias ašaras:

"Verta pažymėti, kad ir ligo
tiems neduoda ramybės. Trys iš 
šaukiamų lietuvių yra nesveiki 
žmonės. Andrulis neseniai išėjo 
iš ligoninės ir yra daktaro prie
žiūroje. Kiti du taipjau nesvei
ki.’’

O prieš tai ir dabar tie Laisvės 
ligotieji redaktoriai kolioja JAV 

’ ir garbina Maskvą.

JAV Lietuvių Bendruomenės 
apygardų, apylinkių ir kitų pa
dalinių valdyboms ir atskiriems 
suinteresuotiems asmenims pra
nešama, kad nuo kovo 24 dienos 
pasikeitė JAV Liet. Bendruome
nės Centro Valdybos pirmininko 
adresas. Dabar reikia rašyti: St. 
Barzdukas, 1209 Melbourne Rd., 
Cleveland 12, Ohio.
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Patarh kaimynui

prenumeruoti

DIRVĄ!

PATI PATIKIMIAUSIA FIRMA PERSIŲSTI 
SIUNTINIUS I SSSR, LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ 

ir kitus kraštus vis dar laikoma •

PARCELS TO RUSSIA, INC.
BROOKLYN, N. Y.

Ši firma įgaliota Intourist Maskvoje, čia vietoje rinkti muitus 
už“ siunčiamus daiktus į SSSR.

Kadangi visos agentūros uždarytos, patobulinimui patarnavimo ir pa- 
skubinimui siuntinių pristatymo j SSSR, kartu klijentų patogumui, jau iki šiol 

PARCELS TO RUSSIA, INC.
atidarė skyrius:
11601 Jos. Campau Avė., Detroit 12, Mich., Tel. TOwnsend 8-0298 
651 Albany Avė., Hartford, Conn. CHapel 7-5164
121 So. Vermont St., Los Angeles, Calif., Tel. DUnkirk 5-6550 
78 Second Avė., New York City, N. Y., Tel. ORchard 4-1540.

Galima beveik viskas siusti — nauji ir dėvėti rūbai, maisto produktai, 
o taip pat visokiausi vaistai, Streptomicin, Penicilin, Rimofon ir kiti. Vaistai 
siunčiami oro paštu gavėjui pristatomi per 7-10 dienų.

NAUJIENA, dabar galima siųsti "ANTI-POLIO SERUM”
Taip pat siunčiamos rašomos mašinėlės įvairiais alfabetais, akordijonai, 

siuvamos mašinos.
Pristatymas garantuotas ii gaunate gavėjo parašą. 

Naujas adresas:
‘PARCELS TO RUSSIA, Ine.

1530 Bedford Avc., Breok1vn 16, N. Y.
(Už kampo buvusios vietos). Tel. IN- ersol 7-6468, 7272

Įstaiga pirmąjame aukšte. Patikrintas laisvas automobilių 
pasistatymas. Įstaiga atidaryta kasdien, įskaitant sekmadienius 
nuo 9 iki 6 vai. ir šeštadien. 9-4 vai.

Firmos veikimas pertvarkytas, kiekvienas siuntinys išsiunčiamas neati
dėliojant ir paskyrimo vieta pasiekia per 7 savaites, oro pašto siuntiniai per 
7-10 dienų.
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K. S. KARPIUS

Kur tie atostogautojai?
Trečią kelionės dieną, turėda

mi puikų, vasariškai šiltą orą, 
tarp 80 ir 85 laipsnių, važiuoda
mi jau keliu No. 1, kuris eina iš 
Kanados, iš Bostono, New Yor
ko ir kitų Atlanto pakraščio sri
čių, stebėjomės keistu reiškiniu: 
nesimatė jokio į Floridą važiuo
jančio žmogaus. Tuo keliu, kur 

' turi būti daugiausia keleivių, vė
lai iki po pietų nepasivijom nė 
vieno iš kitur į Floridą važiuo
jančio automobilio. Joks ir mus 
nepavijo ir nepralenkė. Kelias 
visai tuščias į abu galu — ir 
šiaurėn ir į pietus.

Tik pačioj Floridoj, artyn did
miesčio Jacksonville, iš kur dar 
apie 350 mylių J Miami, pradėjo 
matytis svetimų automobilių. 
Negalėjo būti,' kad niekas jau, 
ypač iš tų šaltų rytinės Ameri
kos sričių, į šiltą Floridą neva
žiuotų. Gal taip kaip ir mes, kiti 
važiuotojai vis bando rasti ge
resnius kelius, nes tas No. 1 se
nas ir vietomis prastas.

Nakvoti nuvažiavom jau tolo
kai Floridoje, pas savo amerikie
čius kaimynus iš Clevelando, 
Eustis miestelyje, Floridos vi
duržemyje, pusiaukelyje tarp 
Atlanto ir Meksikos įlankos. Iš 
čia iki Miami liko apie 300 my
lių kelio, bet virš du šimtai tų 
mylių jau turi pastatytą Flori
dos Saulėtą Kelią, kaip Ohio, 
Pennsylvanijos ir kiti turnpike 
vadinami vieškeliai.

Tokiu keliu kitą dieną, vėl turė
dami puikų ir šiltą orą, tuoj po 
pietų pasiekėm Miami. Ten nu
važiavus reikia pirmiausia apsi
rūpinti vila, ir tą padarėm, susi- 
rasdami sulyg savo kišeniaus. 
Jau buvom labai patenkinti visu 
Floridoje buvimo laiku. Ten pa
togu, arti Atlanto, geras pliažas, 
ir aplinkui gyvena pažįstamų.

Nauji keliai
Šį kartą vėl patėmijom Flori

dą statant naujus kelius. Ir bus 
didelis palengvinimas visiems, 
kai už poros metų iš pat Floridos 
šiaurinio krašto į Miami eis 
turnpike (autostrada), tęsinys 
ano galo prie Miąmi, kuriuo jau 
turėjom progos važiuoti. Tokius 
kelius Florida rengia statyti iki 
Meksikos įlankos. Ir į toliausi 
šiaurės vakarų kampą, į sostinę 
Talląhasse. Kai iš čia kelias bus 
sujungtas su keliu No. 21, einan
čiu į šiaurę tiesiai į Clevelandą, 
per kalnynus, per kuriuos taip 
pat bus nutiestas naujas turn
pike kelias, iš Clevelando į Flo
ridą nuvažiuoti užtruks tik dvi 
dienas. Bet to gal nesulauksim 
dar per 10 metų.

Floridoje kelius lengva tiesti, 
sukasant per pelkynus - lygumas 
pakilimus. Vanduo subėga į ka
nalus abiem pusėm kelio, ir ke
lias mažais kaštais užbaigiamas, 
daug greičiau negu ten, kur rei
kia per kalnynus tunelius kasti, 
per slėnius pylimus pilti ir tiltus 
statyti.

Kodėl Florida ir kitos valsty
bės pakeliui į Floridą turi daug 
geresnius kelius, negu Ohio? Ten 
automobiliams gasolinas apdėtas 
daug didesniais mokesčiais, mo
kama po 33 iki 35 centų galionui. 
Ir tais pinigais stato gerus ke
lius. Ohio ir dar keletoje vals
tybių gasolinas pigiausias.

Mūsų viloje buvo apsistojęs 
kitatautis biznierius iš Scranton, 
Pa. žinant daug apie tą lietuvių 
koloniją, paklausiau, ar jis pa
žįsta ten lietuvius. Taip, pažįs
tu daug lietuvių. Ten veik visi 
policininkai lietuviai — pasakė 
jis.

atvykimą buvo pardavę. Ir su 
geru pelnu — pasigyrė daktaras. 
Bet ten pat, kelintas nuo jų buvo 
dar tuščias sklypas, kurį buvo 
anksčiau nupirkę. Ir pradėjo sta
tyti kitą namą, dar moderniš- 
kesnį, nors gal ne tokį didelį. 
Daktaras turi užsiėmimo trusda- 
mas apie naujo namo statybą, su
sirūpinęs, kad būtų pabaigtas kol 
pasibaigs terminas parduotame 
name gyventi...

Jų sūnus, Vytukas, smarkiai 
auga, prisimena savo pažįstamus 
Clevelande. Ponia Tamošaitienė 
ir jos motina p. Andrijauskienė 
taip pat laikosi tvirtai. Jau pa- 
miršusios ano meto nelaimę va
žiuojant į Floridą.

Jų vyriausia duktė Dr. Aldona 
Lyons, su savo vyru karininku 
dar tebegyvena Japonijoje. Grįš 
šį rudenį. Duktė Rūta, slaugė, 
grįžus iš Europos, laikinai apsi
gyveno su tėvais. Ten ligoninėje 
buvo gavus tarnybą. Tačiau ne
ilgai Miami gyveno: susitarus su 
kita savo drauge, mėgstančia ke
liauti, gavusios tarnybą valdiš
koje ligoninėje Hawaii salose, 
Pacifike, 2,400 mylių į vakarus 
nuo San Francisco, ten iškeliavo. 
Iš Hawaii jau ne taip toli — tik 
apie 3,900 mylių (arčiau negu iš 
Miami į Hawaii) j Japoniją — 
ir kas tikrintų, kad Rūta nenu- 
vyks ir ten, aplankyti savo sese
rį ir švogerj ir pažinti tą pasau
lio dalį. Hawaii salos priklauso 
Amerikai.

Dr. Tamošaitis labai gailėjos 
savo ilgamečio draugo Dr. Kaz
lausko, kuris staiga mirė sausio 
mėnesį. Jiedu per virš 20 metų 
turėjo savo kabinetus greta, 6902 
Superior Avė. Ir gražiai sugyve
no.

Pradėjom lankyt savo kitus 
senus draugus ir pažįstamus: 
Želvius, Verbelus, Vitkus, Ba- 
barskus, Mudrauskienę ir susiti
kom su clevelandiečius Zdaniais, 
kurie taip pat galvoje Floridoje 
apsigyventi.

Kaip Floridoje, ir pačiame 
Miami mieste, yra puikių progų 
įsikurti perkant puikius namus 
nebrangia kaina, parodė Babars- 
kų pavyzdys. Jiedu pirko puikų 

1 namą visai mažai gyventą, iš ki
tų lietuvių, kuriems nepatiko 
Florida ar negalėjo apsiprasti, 
persiskyrę su savaisiais šiaurėje. 
Namas naujoje miesto dalyje, 
kur statoma kiti geresnės rūšies 
namai šiaurinėje miesto dalyje.

’ (B. d.)

įjį '

A. A. ANTANINA 
VIRBICKIENĖ

Mirtis nusinešė dar vieną iš 
Clevelando žymiausių ankstyvos 
lietuvių kolonijos pionierių — 
Antaniną Virbickienę, Onos Kar- 
pienės motiną, kuri prie dukters

Kaip galvojat apie jų ATEINANTĮ mokslą?

College mokslas jūsų vaikams kamuos 
daug pinigų. Jums reikės pinigų — tik- 
riausiai daug — kada sūnus įsirašys i 
pirmą college semestrą, (šiandien jūs 
galit skaičiuoti apie $2000 per metus 
daugumoj mokyklų!)

Dabar yra pats laikas pradėti pla
nuoti šiam svarbiam žygiui jūsų šeimos 
ateityje.

Nėra tikresnio būdo turėti pinigų, ka
da jums reikės, kaip taupant kiekvieną 
dieną Society — kur sutaupos yra ga
rantuotos Socifety’s 107 metų 
rekorde, kur sutaupos visada

guliarius procentus. Atidarykite mokslo 
taupymo sąskaita kiekvienam vaikui da
bar. '

Leiskit mums padėti jums taupyti. Jei jūs 
turite biudžeto neaiškumus, padarykite 
susitarimą su mūsų Home Budget Con- 
•u!tant««. telefonas TOwer 1-4000.

saugumo 
gavo re-

FOR SAVINGS
IN THE CITY.OF CLEVELAND

T IHSURAHCB CORPORATION

Žiūrovas prašo balso
Mintys apie Draugo recenzentus

Šio mėnesio pradžioje, Detroi
to Dramos Mėgėjų Sambūris, va
dovaujamas Z. Arlauskaitės-Mik- 
šienės, gastroliavo Chicagoje su 
nauju Vyt. Alanto veikalu "šia
pus Uždangos”, šio veikalo prem
jera Detroite praėjo dideliu pasi
sekimu. Nemažesnio pasisekimo 
jis susilaukė ir Chicagoje^ Tatai 
atžymėjo ir kai kuri Chicagos 
lietuvių spauda, bet Draugo re
cenzentas L. Augštys reiškia vi
sai priešingą nuomonę.

Ak, žinoma, kiekvienas gali 
turėti savo nuomonę apie spek
taklį kaįp ir aplamai apie bet ko
kį viešą reikalą, bet man, kaipo 
žiūrovui, atrodo, kad recenzen
tas, vertindamas veikalo pasta
tymą, neturėtų užgauti žiūrovo. 
Amerikoninis meninio pasireiš
kimo vertinimo mastas yra aiš
kus ir neginčytinas; publikai da
lykas patiko, vadinasi, viskas

tvarkoje. Amerikoninis kritikas 
nedrįsta pasakyti, kad publika 
nieko neišmananti, kaip tai daro 
L. Augštys, kalbėdamas apie 
Vyt. Alanto komediją. Jis pareiš
kia: ”Ne vieno teigimas, kad vei
kalas žiūrovui patiko, yra jau la
bai primityvus veikalo vertumo 
nustatymas, nes žiūrovui daug 
kas gali patikti, daug kas ne.” 
(Draugas, kovo 7 d.).

Kitaip sakant, L. Augštys žiū
rovą paverčia nieko neišmanan
čiu kvailiuku, kuriam reikalin
gas recenzento žindukas. Jei pub
lika tokia neišmananti, tai kas 
tada vertina veikalą? Einant L. 
Augščio logika, tai gali padaryti 
tik recenzentas. Tai tada visai lo
giška ir kyla toks klausimas: 
kam veikalai rašomi ir statomi: 
žiūrovui ar recenzentui?

Atrodo, kad rašytojas, rašyda
mas veikalą, pirmiausia turi tu-

Elektra padaro stebuklingus dalykus
.......  I

Tamošaičiai gyvuoja gerai
Sekančią dieną nuvykom ap

lankyt Tamošaičius. Radom juos 
sveikus. Daktaras šlubuoja taip, 
kaip seniau Clevelande gyvenda
mas, bet linksmas ir energingas. 
Jie savo naują, puikų namą Hy- 
biscus saloje, dieną prieš mūsų

Tiktai pagalvokite apie visus stebuklingus dalykus, kuriuos elektra padaro 
jūsų namuose kiekvieną dieną — gražiai apšviečia jūsų namą, išplauna ir 
išdžioviną rūbus, verda ir kepa, šluoja ir blizgina, duoda jums daug linksmų 
valandų per radiją ir TV. Kas kitas padaro jums tiek daug už tiek mažai?

rėti galvoje ne žiūrovą, bet re
cenzentą. Bet kas tada būtų, jei 
veikalas publikai nepatiks, o re
cenzentui patiks? O pagaliau ar 
visi kritikai taip galvoja, kaip 
Draugo recenzentas?

Sakysime, Dirvoje rašytojas 
, B. Gražulis apie Vyt. Alanto ko- 
i mediją ir jos pastatymą atsilie- 
: pė teigiamai, o tuo tarpu L.
■ Augštys Drauge ją iškoneveiks.
■ Kuriuo rašytoju turi pasekliau-
• ti: ar atvirai kalbančiu rašytoju 
i B. Gražuliu, ar po slapyvardžiu 
: pasislėpusiu kažin kokiu Draugo 
’ recenzentu?

Laimei, žiūrovas nėra jau toks 
neišmanėlis, kaip kad ji bandė

■ vaizduoti L. Augštys. Jis neklau-
■ šia recenzentus, ar jam per vai

dinimą .verkti ar juoktis. Drau-
1 go recenzentui Vyt. Alanto ko

medijos pasisekimas kažin kodėl 
! nepatinka ir jis kaltina žiūrovą 

nieko neišmanymu, bet nė kiek 
netenka abejoti, kad jei ta ko
medija nebūtų turėjusi pasiseki
mo, tai L. Augštys, rašydamas

• savo recenziją, nebūtų praleidęs 
progos tą faktą pavartoti kaipo 
argumentą, jog Vyt. Alanto ko
medija niekai, nes ir publikai ji 
nepatiko...

Tokia Draugo recenzento mo
ralė ir logika.

Jis sako, kad žiūrovas būna 
visokio "išsilavinimo, politinio 
ar religinio nusistatymo arba net 
kilmės”, žinoma, būna, bet ko
kiai publikos rūšiai rašytojas ra
šo. Sakysime, jei L. Augštys ra
šytų romaną, ar jis iš angsto ap
sispręstų kbkiam skaitytojui jis 
ji rašys: krikščioniams demokra
tams, socialistams, profesoriams 
ar davatkėlėms?

Argi išmintingajam Draugo 
recenzentui dar reikia aiškinti, 
kad literatūros dalykas rašomas 
aplamai skaitytojui. Į teatrą atei
na visokių pažiūrų, visokio am
žiaus ir visokių profesijų žmo
nių. šalia profesoriaus sėdi dar
bininkas, šalia tikinčiojo sėdi be
dievis. Meno veikalas tam ir ra
šomas, kad visi žiūrovai susi
jungtų vienam išgyvenime. Be 
abejo, tas išgyvenimas nebus vie
nodas, bet vis dėlto bus išgyve
nimas.

L. Augštys matyt yra gero 
skonio mėgėjas. Jo žodžiais: 
"silpno veikalo pastatymas yra 
bet kokio žiūrovo skonio gadini
mas." Čia vėl akmuo paleistas į 
žiūrovo darželį. L. Augštys tebe
galvoja senomis kategorijomis. 
Lietuvis žiūrovas nebėra pirmo
jo skyriaus mokinys, besisemiąs 
išminties iš mokytojo-recenzento

lūpų.' Aš, kaipo žiūrovas, mėgs
tu vaikščioti į teatrą, bet aš ne
reikalauju, kad autorius ar re
cenzentas mano mokytų "gero 
skonio” ir aplamai "auklėtų”. Aš 
einu į teatrą, ne kaip į mokyklą, 
bet kaip į rekreacijos įstaigą. 
Teatre aš noriu nors porai va
landų užmiršti kietą, nuobodžią 
ir niūrią kasdienybės tikrovę ir 
pagyventi scenos teikiama meno 
išmone. Ir be reikalo L. Augštys 
tebesiplėšo reikalaudamas iš ra
šytojų bei režisierių būti žiūrovo 
auklėtojais.

Baigdamas noriu pareikšti 
Draugo recenzentui užuojautą. 
Per detroitiečių gastroles Chica
goje jam nepatiko Vyt. Alanto 
komedija, nepatiko pastatymas 
ir publika, pagaliau nepatiko ir 
Stasio Pilkos pasirodymas sce
noje. Jo' nuotaika, kaip jis pats 
prisipažįsta, buvusi liūdna. Nuo
taikai pataisyti mes patariame 
jam nueiti į pobūvį, kur kitas 
Draugo, artimas bendradarbis 
Dr. Aleliūnas deklamuoja savo 
nepaprastai augšto skonio ir ak
tualius eilėraščius arba .pasiskai
tyti pašauktojo Aloyzo raštus, 
kur visi veikėjai kalba be galo 
išmintingai, gero skonio stiliu
mi. Gal jis nesupras apie ką jis 
svaičioja, bet tikrai pajus, kad 
jo estetinis skonis kyla kaip ant 
mielių...

Rašydamas šias pastabas aš 
vis galvoju apie savo kaimyną 
Juodką, gyvenusį Salako apylin
kėje. Jis turėjo didelį aviną var
du Baronas. Avinas buvo praš- 
matnas, bet ir nelabai sugyvena
mo būdo. Jis ir kaimynių puody
nes savo dideliais ragais nuo 
tvoros numaišydavo ir vienam 
kitam vaikpalaikiui pakinklius 
pačiupinėdavo, o vištom, žąsim 
neduodavo ramybės ... Piemenys 
per vestuves Baronui ir šamar- 
lako įpildavo pražiodę nasrus. 
Avinas raukydavosi, bet perdaug 
nesičiaudydavo. Bet vis dėlto kai
mynams gerokai jis įkyrėjo. Jie 
susitarę aviną pačiupo ir numo
vė jam kailį. Mėsos negražino, 
bet kailį pasvėrė Juodkai ant 
tvoros.

Baronėli, Baronėli — iškošė 
pro ūsus Juodka, žiūrėdamas į 
avino liekanas, — būtum dar gy
venęs, jei ne tavo tie piktieji ra
geliai ...

V. Tumas

ir žento išgyveno pastarus 13 
metų, būdama jau menkos svei
katos.

Jos vyras, Antanas Virbickas, 
mirė birželio mėn., 1944 metais. 
Jiedu buvo vedę Anglijoje, 1899 
m., kur prieš pabaigą pereito 
šimtmečio buvo emigravę, ir ten 
susipažino. 1902 metais atvyko 
į Clevelandą, atsiveždami pirmu
tinį savo sūnų, Joną (jis mirė 
lapkr. 28, 1953).

Sunkaus darbo darbininkas, 
trejetą metų dirbęs kitiems, An
tanas pradėjo tartis su savo žmo
na įsitaisyti kokį biznelį, ir pra
dėjo anų laikų aline, kurią atsi
darė netoli senos Šv. Jurgio baž
nyčios, prie E. 21 gatvės ir Ore- 
gon (dabar Rockwell Avė.), arti 
St. Clair Avė.

Neilgai vertęsi tuo bizniu, pa
keitė į maisto produktų parduo
tuvę. Gavę daugiau patyrimo, 
pagaliau ėmėsi duonos kepimo 
biznio — lietuviškos duonos, ko 
taip lietuviai norėdavo. Nuo 1911 
metų, iki 1921 metų, Virbicko 
Bakery buvo tarp didžiausių Cle
velando lietuvių kolonijos biznių, 
St. Clair Avė. ir E. 24-tos gat
vės rajone, kur tais laikais buvo 
lietuviai tirštai apsigyvenę.

Velionė Antanina buvo vyriau
sias to didelio biznio ramstis ir 
vedėja. Keletas lietuvių turėjo 
pas juos darbus. Tada buvo jaut
rūs lietuviams laikai ir Virbickai 
gausiai rėmė lietuvių fondus, 
dirbančius Lietuvos lūisvinimo 
darbą.

Clevelande jiems gimė dukte
rys Ona, Pranė ir sūnus Anta
nas. Pranė mirė birželio mėn., 
1943 metais. Be dukters Onos ir 
sūnaus Antano, Clevelande liko 
iš abiejų Virbickų giminių tik 
jau antros kartos vaikai.

Atsipalaidoję duonkepy klos 
biznio, ir apie pora metų pasilsė
ję, jie įrengė gėrimų ir maisto 
parduotuvę savo kitame name, 
St. Clair Avė. ir E. 174. Kai pro- 
hibicija buvo atmesta, toje vie
toje įrengė alkoholinių gėrimų 
užeigą, kurią laikė veik iki vyro 
mirties.

Antarlas Virbickas buvo kilęs 
nuo Marijampolės. Velionė Anta
nina iš Luokės, Žemaitijoje, Ba- 
rodicaitė. 1'1

Velionė ėjo 76-tus metus. Mi
rė Huron Road ligoninėje kovo 
24, 2 vai. po pietų.

Laidojama Knollwood kapinė
se, kur ilsisi jos vyras ir duktė.

Pašarvota buvo Della Jakubs 
ir sūnaus laidotuvių namuose — 
936 E. 185 St.
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NAUJA SKALBIMO MAŠINA
Tyliai einanti, geros rūšies už 

atpigintą kainą.
B. B. Washing Mashine 

1222 East 79 St., 
UT 1-2495
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DOVANŲ SIUNTINIAI
Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ IR Į SOVIETŲ 

RUSUOS DALIS
Parcel Department

GLOBĖ TRAVEL SERVICE
Tinkamesniam klijentų patarnavimui turime įstaigas:

PHILADELPHIA 6, PA.
716 Walnut St., Tel. LOmbard
3-3455. Kasdien 9-5, trečiadie
niais 9-8 vai.

CHICAGO 32, III. '
4102 Archer Avė. Tel FRemont
6-6399. Kasdien 9-7, šeštadie
niais 9-5 vai.

Ohio
St. Tel. UTah

CLEVELAND,
1165 East 71
1-0807. Kasdien 10-7, šešta
dieniais 10-5 vai.

NEW YORK 23, N. Y.
1991 Broadway, Tel. LYceum 
5-0900. Kasdien ir šeštadie
niais 9-5, (sekmadieniais už
daryta).

DETROIT 10, Michigan
6446 Michigan Avė., Tel. 
TAshmore 5-7560. Pirmad., 
treč., ketvirtad. 3-6, penktad. 
ir šeštadieniais 9-9 vai. 

SOUTH BOSTON, Mass.
Room 10 Ellis Bldg., 409 E. 

Broadway, Tel. ANdrew 8-8764.
Kasdien 9-7, šeštad. 8-12 vai.

Galite siųsti maisto produktus, rūbus, rūbams medžiagas, 
avalynę, vaistus ir kitus daiktus. Kiekvienas siuntinys apdraustas 
ir garantuojamas pristatymas be atskiro atlyginimo. Kiekvienas 
siuntėjas gauna gavėjo pasirašytą pakvitavimą.

Siuntiniai išsiunčiami skubiai, be atidėliojimo ir pristatomi 
greitai kaip tik galima.

Veikiama specialiu susitarimu su INTURIST (Maskvoje) ir 
siuntiniai siunčiami į visas Sov. Rusijos dalis. Muitai apmokami 
čia, taip, kad gavėjas neturi primokėti.

Parcel Dep. GLOBĖ TRAVEL SERVICE savo įstaigose turi 
įvairių audeklų, maisto produktų ir kitų savo kijentų patogumui.

Siuntinius galite Parcels Dep. Globė Travel Service įstaigoms 
siųsti paštu, tuoj gausite sąskaitas ir jūsų siuntiniai bus sutvar
kyti ir išsiųsti pakyrimo vieton.

Savo siuntinius siųskite per įstaigą, kuri savo pasitikimumą 
įgijo 25 metų geru patarnavimu.

Prašykite informacijų ir katalogų.
. įminimu ■u
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Inai įvertina lietuviškos mokyk-

Dr. Alberto Geručio paskaita
Balandžio 3 d. j Jungtines Val

stybes atvyksta Dr. Albertas Ge
rutis. Amerikoje jis ketina išbū
ti trejetą mėnesių ir aplankyti 
visas didesnes lietuvių kolonijas.

Į Clevelandą Dr. Gerutis at
vyksta balandžio 13 d., o balan
džio 14 d. 4 vai. po pietų lietuvių 
salėje įvyksta jo paskaita tema 
"Vokietijos faktorius Lietuvos 
atkūrimo planuose”. Po paskai
tos svečio pagerbimas — vaka
rienė žemutinėje salėje.

Paskaitą ir svečio pagerbimą 
rengia Tautinės Sąjungos Cleve
land skyrius. Pakvietimus j pa
gerbimą galimą gauti Dirvoje, 
pas skyriaus pirmininką Julių 
Smetoną ir kitus skyriaus val
dybos narius. Įėjimas į paskaitą 
didžiojoje salėje laisvas ir visa 
Clevelando visuomenė maloniai 
kviečiama dalyvauti.

Liet. Taut. Akadem. Sambūrio 
visuotinas susirinkimas

"Ąžuolai” Rengiasi Koncertui
Ąžuolų Oktetas, kuris atliks 

pagrindinę programos dalį Li
tuanistinės Mokyklos Tėvų Ko
miteto rengiamam baliuje, jau 
pradėjo intensyviai ruoštis kon-' 
certo programai. Koncertas-ba- 
lius įvyks balandžio 28 d. (atve
lykio sekmadienį) šv. Jurgio pa
rapijos salėje.

Ąžuolai, kaip meninis vienetas 
yra žinomi netik Clevelande, bet 
ir kitose lietuvių kolonijose. Pa
skiausias Ąžuolų pasirodymas 
įvyko Ohio sostinėje Columbus, 
kur jie atliko programą Vasario 
16 d. minėjime.

Ąžuolų Oktetą sudaro: A. Ka
valiūnas, Pr. Petraitis (I teno
rai), V. Jurgelis, F. Zylė (II te
norai), Pr. Stempužis, L. Kazė
nas (baritonai), F. Kaminskas 
ir okteto vadovas sol. Julius Ka
zėnas (bosai). Oktetui okompo- 
nuoja jauna, bet gabi pianistė 
Laima Obelenytė.

los reikšmę išeivijoje. Džiugu 
konstatuoti, kad beveik visos 
gydytojų šeimos, turinčios mo
kyklinio amžiaus jaunimo, jį 
siunčia lietuviškon mokyklon. 
Kai kurie iš jų savo vaikus at
siunčia iš gana didelių atstumų.

GaVėnos laikotarpis — Litu
anistinės Mokyklos aukų vajaus 
laikas. Kiekvienas pagal išga
lės atiduokime savo dolerį Litua- 
nistinti mokyklai, nes ji atlieka 
didelį lietuvybės išlaikymo dar- 

ibą.

Mūsų skautai spaudoje
(sks) Clevelando popietinis 

dienraštis The Cleveland Press 
kovo 20 d., rašydamas apie Pic- 
ker X-Ray rentgeno aparatų ga
myklą, pabrėžė, jog ten dirba 
trylika skautybei atsidavusių as
menų. Esą tai esanti įmonė, kuri 
gali didžiuotis didžiausiu skautų 
skaičiumi Clevelande. Jų tarpe 
paminėti bei nuotraukose pavaiz
duoti lietuviai — psktn. Vladas 
Bacevičius, psktn. Vytautas Jo
kūbaitis ir jūrų skautas Kižys.

šį sekmadienį, kovo 31 dieną,I 
ir ateinantį sekmadienį, balan-j 
džio 7 dieną, naujosios parapijos 
salėje, tuoj po lietuviškų pamal
dų, bus norinčių mokyklą lankyti 
vaikų registracija.

Pradžioje manoma dirbti su 
tais vaikais, kurie neturėjo ga
limybės arba dabar turi sunku
mų lankyti Šv. Jurgio parapijoj 
veikiančią šeštadieninę mokyk
lą, bet vėliau, susitarus mokyklų 
vedėjams ir suderinus programą, 
norintieji galės persikelti į šią 
mokyklą.

Suinteresuotieji tėvai maloniai 
prašomi minėtais dviem sekma 
dieniais vaikus užregistruoti 
nes tuoj po Velykų numatomas 
šaukti tėvų susirinkimas, ap 
svarstomi visi su mokymu susi 
ję reikalai ir pradedamas dar
bas.

Nors nedaug laiko ligi vasaros 
atostogų, bet vistiek šis tas bus 
padaryta. ' J. D.

IEŠKO KAMBARIŲ
Viena moteris ieško 1 ar 2 

kambarių. • Svarbu, kad galėtų 
naudotis virtuve ir kitais pato
gumais.

Šaukti: SK 1-9524.

f—————————\

JUMS GERI NAMAI
Eddy — St. Clair rajone, labai 

geras plytinis dviejų šeimų na
mas. Po 6 kamb. kiekvienas. Ga
ražai. Vienas butas laisvas.

•

Keletas vienos šeimos namų, 
po 3 ir 4 miegamuosius, gaso 
šildymai, garažai.

RA Y NAUSNERIS,
Varnų prekyba; namų, baldų ir 

automašinų apdrauda. 
11809 St. Clair

UL 1-3919 LI 1-9216

B

JUOZO KAMAIČIO 
naujų batų parduotuvė 
batų taisymas ir odos 

pardavimas
1389 East 65 St.

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

J. C 1 J U N S K AtS
LAIKRODININKAS

Taiso ir parduoda laikrodžius 
apyrankes ir kitas brangenybes 
Sąžiningas ir garantuotas dar
ias

N.

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.

šaukiamas 1957 m. kovo 31 d., 
11:30 vai., 8909 Esterbrook Avė. 
Rutkauskų bute aptarti svarbius 
sambūrio vidaus reikalus. Kvie
čiame visus narius būtinai da
lyvauti.

Daukantiečių vadai
(sks) Clevelando Pilėnų tunto 

Simano Daukanto skautų vyčių 
būrelis savo metinėje sueigoje 
kovo 10 d. naujai kadencijai iš
sirinko vadovus. Būreliu vadu 
perrinktas sk. vytis vyr. skltn.
R. Vizgirda, jo pavaduotoju iš- lėnų tunto, Vokietijos rajono, 
rinktas sk. vytis vyr. skltn. Alg. 
Muliolis ir iždininku — sk. vytis 
skltn. Alf. Baliūnas.

Visuotinė skautininkų; sueiga
(sks) Kovo 24 d. pas vyr. sktn. 

Pr. Karalių buvo visuotinė Cle
velando Skautininkų Ramovės 
sueiga. Jai pirmininkavo jūrų 
sktn. VI. Petukauskas, o sekre
toriavo jūrų psktn. Pr. Petrai
tis. Ligšiolinis Sktn. Ramovės 
seniūnas v. s. P. Karalius davė 
išsamią šios ramovės .veiklos ap
žvalgą nuo 1955 m. rudens iki 
šiol.

Kiek laikas ir sąlygas leido 
skautininkai solidariai rėmė Pi-

Clevelando ir apylinkių lietuvių 
gydytojų susirinkimas 

įvyksta šį šeštadienį, kovo mėn. 
30 d. 8 vai. vakaro Dr. V. Rama
nausko bute — 18310 Marcella 
Road.

Programoje mokslinė medici
ninė filmo, aktualijos ir vaka
rienė.

Džiamborės Fondo bei kitokius 
skautiškos veiklos pasireiškimus. 
Palaikyti širdingi ryšiai tarpe 
skautininkų šeimų, o taip išvien 
veikta su skautininkėmis

Renkant naujai kadencijai se
niūną, juo buvo vienbalsiai per
rinktas vyr. sktn. Pr. Karalius. 
Sueigos pabaigoje pasisakyta 
įvairiais ramovės ir skautų veik
los reikalais. Iškelta gražių min
čių ir sumanymų, kuriems Cle
velande atviri keliai.

Steigiama šeštadieninė lietuvių 
mokykla Naujojoj parapijoj
Pereitą rudenį Moterų S-gos 

36-tos kuopos šventės metu kuo
pos pirmininkė O. Jokūbaitienė 
savo kalboje pabrėžė du didžiau
sius kuopos rūpesčius sekan
tiems metams, būtent, dėti visas 
pastangas: 1) kad galimai grei
čiau šalia gražiosios lietuvių baž
nyčios būtų pastatyti gražūs 
mokyklos rūmai ir 2) kad būtų 
įsteigta lituanistinė mokykla 
šios parapijos ribose gyvenan
tiems lietuvių vaikams.

Pastarasis rūpestis jau prade
damas realizuoti, šeštadieninė 
lietuvių mokykla, parapijos kle
bonui kun. J. Angelaičiui mielai 
sutinkant ir net raginant, ' jau 
steigiama. Moterų S-gos 36-toji 
kuopa, kaip iniciatorė, kviečiama 
šios mokyklos globėja. Pereitą 
sekmadienį kai kurie tėvai mie
lai pritarė šitam sumanymui, pa- 
reikšdami savo pageidavimus ir 
padrąsinimus mokyklos steigi-

M. Blynas
i išlaikė valstybinius real estate 
pardavėjo egzaminius ir pradėjo 
dirbti prie Lathy Realty, 915 E 
185 St. M. Blyno buto telef.: LI 
1-6613.

Misijos
Naujosios parapijos bažnyčio

je šių metų balandžio 7-14 die
nomis vyks Misijos, kurias ves 
clevelandiečiams gerai pažįsta
mas kun. A. Sabaliauskas, sale
zietis.

Pageidaujama, kad skaitlin- 
giau lietuviai lankytųsi šiose Mi
sijose ir daugeliu atvejų prie
kaištus bei užmetimus daran
tiems svetimtaučiams galėtų įro
dyti, jog ši bažnyčia yra tikrai 
lietuvių.

Misijos pradedamos'sekmadie
nį, balandžio 7 dieną 10 valandą.

Išnuomojami du kambariai
geroje vietoje — 1360 East 68 
St. Galima bet kada apžiūrėti.

DVIEJŲ ŠEIMŲ NAMAS i 
Prie E. 163 ir St. Clair po 4 ' 

kamb. kiekvienam bute, dviejų 
mašinų garažai, pakeliamos du-! 
-ys. Prašoma $13,900.

Apartamentas
East Clevelande, prie Hayden. 

> butai po 5 kamb. ir dviejų 
krautuvių mūrinis pastatas. Me
tinės pajamos $6870.

Turime ir daugiau gerų pirki 
nių. Kreipkitės į

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

ar namuose KE 1-4080

GERI PARDAVIMAI

A. a. Prof. St. Šalkauskio 
minėjimas

Kovo mėn. 31 d. Ateities Klu
bo iniciatyva minima prof. St. 
Šalkausko 15 m. mirties sukak
tis.

10 vai. įvyksta šv. Jurgio pa
rapijos bažnyčioje pamaldos. Pa
mokslą sako kun. P. Dziegoraitis.

4 vai. iškilminga akademija 
lietuvių salėje. Paskaitą skaito 
kun. St. Yla. Meninę programą 
atlieka Aldona Stempužienė ir 
Čiurlionio ansamblio vyrų cho
ras, diriguojamas muz. A. Mi
kulskio.

Visi clevelandiečiai kviečiami 
dalyvauti.

Remia Lituanistinę Mokyklą
Šiomis dienomis savo aukas Li

tuanistinei Mokyklai įteikė Dr. 
Skrinska $50 ir Dr. Ramūnas-Ra- 
manauskas $25. (ši Dr. Rama
nausko auka jau yra antroji šiais 
mokslo metais).

Clevelando lietuviai — gydy
tojai Lituanistinę Mokyklą re
mia ne tik piniginiai, bet ir pil-

THREEWY 
DMHTINGGO.

Reikalinga moteris
vienos dienos darbui — penkta
dieniais. Mrs. Bauerlein,

2104 Stearns Rd.,
SW 5-7527.

Šaukti po 6 vai. vakare.
imiiiii'.Hiiiiiniiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

GALIU JUMS PADĖTI 
PERKANT AUTOMOBILĮ IR 

TUO SUTAUPYTI!

Kazys ir Jadvyga1 Budriai
kovo mėn. 19 d. susilaukė sūnaus
Algimanto-Antano.

Jono Aleknos duktė
Mrs. H. J. Stape, kovo mėn. 20 
d. Cleveland News laikraštyje, 
buvo pagarsinta dviem nuotrau
kom ir aprašymu, kada ji ligoni
nėj susilaukė dukters. Tai nega
luojant turėjo būti iš Polyclinic 
ligoninės pervežta į Vaikų ligo
ninę ir bevažiuojant susidūrė su 
kita mašina.

K

fOO B0ff»0W
TO BUY A HOME

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

Prieš perkant naują ar geres
nį naudotą automobilį, šaukite 
mane.

Jūs gausite žemiausias finan
savimo sąlygas: maždaug $4.50 
už $100 perkant naują mašiną 
ar 6% perkant naudotą mašiną, 
iškaitant ir gyvybės draudimą.

Šaukite:
Paulina Mozuraitis, agentas

Telefonas SK 1-2183

Beachview j pietus iš Euclid 
Avė. 6 metų bungalow iš 41/ž 
kamb., būtent: salionas, valgo
mas, virtuvė ir du miegamieji; 
visi kambariai pirmam aukšte; 
dideli, gražūs; nauji karpetai; 
gražiai išdėkoruotas, skiepas; 
gaso pečius, garažas.

Windward — Neff 
kamb. colonial, 2 mieg. 
vienas mieg. apačioje; 
lideli porčiai; gaso pečius; ga
ražas.

East Cleveland iš 7 didelių 
gražų kamb. colonial, centralinis 
šildymasų įrengtas trečias aukš
tas; garažas; žema kaina.

Mes turime parduoti ir daug 
kitų įvairių namų, ypač naujos 
parapijos rajone.

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

Kovac Realty
960 E. 185 St.

KE 1-5030

NAMAMS

I

PASKOLOS JŪSŲ PERKAMIEMS AR STATOMIEMS

I. J. S A M A S JEWELER

« N A.ce C I

THE
SUPERIOR SAVINGS 
AND LOAN ASS’N 

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

GERESNEŲ Namų Statytojai 
pasirenka MONCRIEF 

ŠILDYMĄ ir ORO VENTILIACIJĄ

Rd. C 
viršuj 
gražūs

1Iį

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

pasirinkimas.

7007 Superior Avė. Greta Ezella Theatre
Telef.: EX 1-3969. Bute: VVA 1-2354

LEIMON S CAFE

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

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

731 E. 185 ST. KE 1-9737

J. S. AUTO SERVICE
Sav. .1. Švarcas 

1254 Addison Road 
Tel. HE 1-6352

Atdara nuo ryto 8 iki 7 v. v.

GET OUR 
LOW RATES AND 
HELPFUL TERMS

AUTOMAŠINŲ 
TAISYMAS

Mašinų viršaus taisymas 
ir dažymas; motorų, stab
džių patikrinimas ir taisy
mas, greičio dėžės ir kt. ma
šinos dalių įdėjimas.
Parduodami amžini aku
muliatoriai.
24 hours towing.
Dienos telef.: HE 1-6352.
Nakties telef.: LI 1-4611.

IŠTIKUS GAISRO
NELAIMEI

Kada jūsų namai arba ra
kandai tampa sunaikinti arba 
sugadinti ugnies, kreipkitės į 
P. J. KERŠIS, dėl apkainavimo, 
ko visada reikalauja apdraudos 
kompanijos pirm, negu išmoka 
už nuostolius.

P. J. KERŠIS,
609 Society for Savings Bldg. 

Telef.: MAin 1-1773 '
Rezidencija: PENINŠULA 252 
t________________________ .

GERI NAMAI
East Clevelande geras vienos 

šeimos namas. 6 kamb. Gaso šil
dymas, gražus sklypas. Kaina 
$11,500.

*
Gražus 2 šeimų. Po 5 didelius 

kambarius. Taip pat saulės kam- 
, bariai.
' Šaukti vakarais Mr. Bakūnas 
' — LI 1-4530.

P. Gibbons Realty
UL 1-2327

Parduodamas na’mas
ilgamečiam išsimokėjimui. Par
duoda savininkas. Įmokėti $29C0. 
Visa kaina $9000. Trys miega
mieji, patogūs kiti kamb., lan
ginės. 40 galionų vandens šildy- 
tojas. Gaso šildymas. Naujai de
koruota. Į šiaurę nuo St. Clair.

Šaukti GL 1-9484.

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

M-

Pilnai padengta apdrauda HI 2-7626

WM. DEBBS PAINTING CO.
WM. DEBESIS

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

c —. ' , ,    -
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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

Nesvarbu, ar jūs esate pėščias 
ar keleivis savoj ar keno kite 
mašinoj. Jums svarbu žinoti apit 
naują Travel Accident Policy. 
Iki $5,000 apdrauda tik už $5.00 

per metus.
Gyvybės, nelaimių, ugnies, 

automašinų apdrauda 
Skambikit; SK 1-2183

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

išvežiojame į namus.

ST. CLAIR BAKERY
Sav. O’Bell-Obelenis

PAULINA 
MOZURAITIS, 

agentas

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

1404 E. 66 Street Tel. EN 1-4551 01
čia Jūs gausite įvairiausią vyną, alų ir geriausius mėsos

produktus.
Kreipkitės į mus h būsit patenkinti

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

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

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

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

JAKUBS A SON
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Delta E. Jakubs & William

Licensijuoti laidotuvių direktoriai
25 metai simpatingo ir rimto

6621 Edna Avenue
936 East 185 Street

J. Jakubs
ir balsamuotojal 
patarnavimo

ENdicott 1-1763 
KE 1-7770

k
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Kelionės įspūdžiai Karibų jūromis ir aplinkui
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Robinzono nuotykiu gadyne pasibaigė
San Blas salos gyventojų vaikai, kada atvažiuoja turistai, apren
giami, kad daugiau galėtų pelnyti smulkiųjų. Ponios Olienė ir Ba- 

čiūnienė apžiūri jų papuošalus ir žaislus.

perų — kolchozų nelaimėmis.
Taigi, mes sveikiname kiek

vieną pagerėjimą, kiekvieną de
centralizacijas žingsnį (Krem
liaus globos sumažinimą), jeigu 
jis yra realus, jeigu jis Lietuvos 
žmonėms nors kiek palengvina 
gyvenimą. Sveikiname ir kiek
vieno paskiro žmogaus grįžimą 
iš priverčiamojo darbo stovyklų 
arba iš Sibiro (nors kas šia pras
me yra įvykę, tai lašas jūroje, 
ir dideliam džiaugsmui dar vi
siškai nesudaro pagrindo), bet 
visa tai, net jeigu ir gana toli 
siektų, nei trupučiuką nesusilp
nina mūsų žinojimo, kad Lietuva1 
vistiek siekia visiškos nepriklau
somybės, nes nėra pakaitalo ne
priklausomybei.

O vėl gi — kaip su tuo "sate
litiniu statusu? Lenkijos pavyz-

J. J. BACHUNAS, Sodus, Michigan

Pakeliauti ir pagyventi, kaip sostinę. Buvome priimti maloniai 
Robinzonui, buvo mano sena sva- ir iškilmingai, ir mums aprodė 
jone. Bet ne visada taip išeina, 
kaip nori, šį kartą mūsų buvo 
daugiau, ir kai laivas išmesdavo 
mus į salas, jos nebuvo negyve
namos. Priešingai, visur dabar 
pilna žmonių — ir nuolatinių gy
ventojų ir turistų. Robinzono 
nuotykiai,' apie kuriuos skaitė
me knygoje, yra baigti.

Kai žmogus palengva sulauki 
nunokusio amžiaus ir prie dūšios 
esi užspaudęs vieną kitą atlieka
mą skatiką, tai žiemai atėjus pa
galvoji, ar kur nebūtų galima su
rasti šiltesnio krašto už Michi- 
ganą ...

Atsakymas dabar lengvas. Kur 
gi kitur, jei ne į Floridą? Ir ne 
tik dabar, bet jau nuo seniau. Ir 
mūsų broliai lietuviai, kurie su
spausdavo atliekamą dolerį, jau 
prieš kelias dešimtis metų kar
tais žiemomis pasukdavo Flori- 
don. Bet prieš 39-40 metų žie- 
mavojimas Floridoje kaštuodavo 
gana brangiai, daug brangiau, 
negu dabar, čia galėdavo atsi
lankyti tik tokie toli prasimušę 
lietuviai, kaip buvęs žymus chi- 
cagietis (dabar apsigyvenęs Ka
lifornijoje) p. J. J. Eįįjosius- 
Elias, bankininkas ir Cook Coun- 
ty komisio..ierius bei politikas, 
arba tokie, kaip stambus to lai
ko biznierius a. a. Meldažis ir, 
suprantama, kaikurie kunigai 
A. Skrypka, Kriaučiūnas, bi.pą 
navičius.

Aš pats daugiau kaip per 30 
metų esu artimas pažįstamas su 
Florida. Kada buvau kiek jau 
nesnis ir smarkesnis, sakysimi 
1927 metais, tvarkiau ir vado 
vavau Snell Isle apartmentams 
St. Petersburgo mieste. O kiek 
vėliau turėjau vieną viešbutį 
Hollywood ir kitą Ft. Lauder- 
dale, Floridoje. Prieš 25 metus 
su saVo Generalu, ir su ministe- 
riu B. K. Balučiu bendrai mata
vome Floridos pelkes ir žuvavo
me Key West. Netrukus tas pa
čias pelkes matavome su a. a. 
Antanu Vanagaičiu.

Iš patyrimo žinojau, kad žie
mos pradžioje Floridoje būna pa
prastai gana nenusistovėjęs oras. 
Dienos tai šiltos, tai staiga šal
tos ... Todėl šią žiemą nutariau 
patraukti j Karibų salas ir Pietų 
Ameriką. O kai sužinojau, kad 
ponai Oliai iš Chicagos čia keti
na irgi lankytis, tai mano apsi
sprendimas buvo įvykęs: suta
rėm visi keturiesi sudaryti eks
kursiją laivu. Laimei, pačiu pa
skutiniu momentu teko gauti re
zervaciją, nes viepas asmuo, už
sisakęs vietas laive, negalėjo iš
plaukti.

Iš New Yarko išplaukėme sau
sio 30 dieną ir po penkių dienų 
kelionės pasiekėme La Guaira ir 
Caracas, Venezueloje.

Čia buvo staigmena. Prieš kurį 
laiką į p. Olio ofisą Chicagoje 
apsilankė Carakaso (Caracas, 
Venezuelos sostinė) miesto augš- 
tas valdininkas, kuris buvo at
vykęs į Chicagą susipažinti su to 
miesto sanitariniais įrengimais, 
kad galėtų tai pritaikyti Vene- 
zuelai. Prieš mums atplaukiant j 
Carakasą, p. Olis pranešė tam 
valdininkui, kad štai jis dabar 
atvykstąs į jų miestą arčiau su
sipažinti, ką jie yra padarę.

Tas pats pareigūnas, su ka
riuomenės viršininku dabar jau I 
mus laukė uoste ir nusivežė į |

didelius sanitarinių įrengimų 
darbus. Ir aš pats kone pasiju
tau, lyg būčiau koks "sanita
ras”. ..

Aprodė ir Carakaso miestą, 
turintį dabar labai daug naujų 
ir gražių pastatų. Ypač dailų 
įspūdį padarė nauji karininkų rū
mai, tikrai rojiški. (Venzėuelos 
diktatorium dabar yra pulkinin
kas...). Įdomu, kad Carakaso 
mieste naujuosius sanitarinių 
įrengimų pastatus stato vokiečių 
firmos. Tas phts pareigūnas pra
nešė, kad ir po visą Venezuelą 
stambius statybos kontraktus 
esančios paėmusios vokiečių ir 
šveicarų firmos.

Kiek paviešėję Tamanaco vieš
butyje, grįžome į laivą.

Iš Carakaso mūsų laivas 
patraukė į Karibų jūras — 
vežioti po jos nuostabiąsias 
las. Vasario 21 d. DIRVOS
meryje buvau skaitęs p. Edv 
Karnėno straipsnį — aprašymą 
apie Karibų salas. Tad ir nekar
tosiu, kas jo buvo gražiai papa
sakota apie tu salų sudėtį ar ki
tus dalykus. Teisingai p. Karnė- 
has pastebi, kad tuo tarpu vykti 
turistu į šias palas kainuoja per
daug' pinigų. Bet manau, kad 
ateityje, kai atsiras daugiau tu
ristų ir išsivystys platesnė kon- 
kurenęija, tai kelionės į čia turės 
itpigti (kaip buvo ir Floridoje).

vėl 
pa- 
sa- 
nu-

Man šį kartą rūpėjo papasako
ti kiek įspūdžių apie tų Karibų 
salų žmonių papročius ir jų gy
venimo būdą.

Pirmiausia priplaukėme Cura- 
cao salą. Tai Olandijai priklau
santi sala. Gyvenamųjų statyba, 
kaip Olandijoje 17 šimtmetyje. 
Bet tai turtinga ir žydinti sala 
Visos krautuvės apverstos pre 
kėmis turistams, ypač parfume
rijos, laikrodėlių, papuošalų, au
dinių. Ir, žinoma, daug pigiau ne
gu Jungtinėse Valstybėse, nes 
nėra muitų.

Norėjau iš čia aplankyti kitą 
netolimą salą — Aruba, kuri taip 
pat priklauso olandams ir kui 
turiu pažįstamą draugą daktarg, 
ligoninės direktorių ir visos sa
los sveikatingumo prižiūrėtoją 
Gaila, savo sumanymo negalėjau 
įvykdyti, nes nebuvo patogaus 
susisiekimo: būtų reikėję skris
ti lėktuvu ir greit grįžti, o tai 
neapsimokėjo. Palikau sumany
mą kitam kartui.

Curacao ir Aruba salos dau
giausia pragyvena ir ekonomiš
kai pražydo iš aliejaus perdirbi
mo. Aliejus čia atgabenamas iš 
Venezuelos. Didžiosios aliejaus 
kompanijos, kaip Standatd Oi) 
of New Jersey ir kitos, nenori 
Venezueloje statyti stambių įren 
girnų 'aliejui perdirbti, rafinuoti 
ir t.t. Tai, svarbiausia, dėlto, kad 
nepasitikima Venezuelos valdžios 
pastovumu. Valdžia ten gali per 
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ONAI ir KAZIUI KARPIAMS,
Jų motutei ir uošvei

ANTANINAI VIRBICKIENEI mirus
gilią užuojautą reiškia

Sofija Smetonienė,
Birutė ir Julius Smetonai

Mielam Kolegai

Prof. Dr. JURGIUI ŽILINSKUI mirus,

jo žmonai ir dukrelei reiškiame gilią užuojautą

Ohio Lietuvių Gydytojų Draugija

Buvusiai Lietuvos skaučių seserijos vadei

v. sktn. Dr. KSAVERAI ŽILINSKIENEI,
jos vyrui Vytauto Didžiojo Universiteto Anatomijos profe
soriui JURGIUI ŽILINSKIUI mirus, reiškiame nuoširdžią 
užuojautą ir katrų liūdime:

M. Barniškaitė
Iz. Jonaitienė
D. Kesiūnaitė, MD

SOFIJAI BARANAUSKIENEI

mirus, jos dukteris: Luciją Vilkutaitienę, Sofiją Pacevi- 
čienę ir sūnų Stasį Baranauską bei jų šeimas širdingai 
užjaučiam.

Em. Ar. ir St. Vaišniai

ko aprėdalams (gal būdo savy
bėmis jos nedaug tesiskiria nuo 
europiečių ir amerikiečių?...). 
Jų galvos visuomet vienaip ar

naktį pasikeisti, išleisti naujus vimas ir jų paleidimas į darbą 
įstatymus, nusavinti fabrikus ir ateičiai, jiems dar visai nesu- 
pan. Anglai ir prancūzai jau tu- prantamas ir nereikalingas.
rėjo nemalonių patyrimų arabui Mergaitės praleidžia daug lai- 
kraštuose, o ir amerikiečiai Mek
sikoje. Todėl didžiosios aliejaus 
kompanijos įrengė savo fabrikus 
ir dirbtuves minėtose,, arti Ve
nezuelos pakraščio esančiose, sa-. kitaip apdengtos — ar skarelė

mis ar šiaip kokiais kitais au
deklais, ir visuomet spalvinges- 
niais ir margesniais. Tik plaukų 
kasos stengiamasi palikti, kad 
matytųsi.

Mūsų ponios ir panelės deda 
ant kaklo karolius, brangakme
nius, puošiasi auskarais ir kitaip, 
raudonina veidą ir lūpas, ir ran
kų bei kojų pirštus ... San Blas 
ponios ir panelės taip pat turi 
ant kaklo užsidėjusios kaip ir 
apikakles, prie kurių prisegti vi
sokie žibučiai, monetos, karoliai 
iš, gyvulių dantų, žuvų kaulų, o 
ausyse ir nosyse taipgi apstu 
sunkių geltono metalo rinkių. 
Dažnai į nosį yra įverta didelė 
rinkė. Blauzdos nudažytos viso
kiom spalvom, nuo kelių ligi pa
pėdės, kiekviena spalva atskirai 
ir apvaliai.

Senos moterys daugiausia rū
ko pypkes, nors jaunesnės dar 
nerūko. Vaikai ligi 8-10 metų ne
naudoja jokių drabužių, laksto 
visai nuogi, kaip išėję tiesiai iš 
Kūrėjo dirbtuvės. Gal panašiai 
"dėvi” ir suaugusieji, bet turis-

lose.
Jos labiau pasitiki olandų val

džios pastovumu ir jos įstaty
mais. Kaip atrodo, dėl to ligšiol 
neapsiriko.

O saloms didžiausia nauda. Jų 
ekonominis gyvenimas suklestė
jo.

Laimingi primityvūs žmonės..
Netrukus išplaukėme į San 

Rlas salas,.— tik 75 mylių atstu
mu nuo Panamos kanalo. Tai 
gausybė mažų koralinių salelių, 
kur gvvena apie 15,000 vietinių 
gyventojų, vadinamų "kūnas". 
Jie yra sudarę kaip ir tautą, tu
rinčią savo kalbą, papročius ir 
tautosaką. Jų gyvenimo būdas 
nėra pasikeitęs per šimtmečius. 
Ir tik jų visiškas atsiskyrimas 
neleido jiems susimaišyti su ki
tais Amerikos indėnais. Man iš
rodė, kad tie daugiausia mažo 
ūgio žmogeliai jau degeneruoja. 
Su kitais jie nesimaišo, o tik sa
vo tarpe, dažnai tarp artimų gi
minių.

San Blas salų pinigas yra — tų laivams priplaukus, jie buvo 
kokuso riešutas. Kai atplaukia 
mažesni laivai, prekiaujantieji 
salų gyventojai prisikrauna sa
vo "kayukęs”, arba laivelius, ko
kuso riešutų ir maino juos į to
kius dalykus, kaip žuvims gau- 
lyti vašiai, virvės, šukos, kve
palai, cukrus, drabužiai ar nosi
naitės. Jų perkamasis pajėgu
mas yra apribotas skaičiumi ko
koso riešutų, kiek jie tuomkart 
turi. Pinigas jiems tiek tesvar- 
bus, kiek jis reikalingas kasdie
nos pragyvenimui. Kapitalų kro-

kiek apsirengę: vyrų drabužiai 
labai nekokie, pridengia vos vi
durį, o moterys daugiau mėgsta 
palaidus, spalvotus sijonus.

žmonės tose salose gyvena 
švariai. Nors grindys čia jiems 
tik žemė, bet viskas tvarkoje ir 
nėra jokių blogų kvapų. Namu
kai pastatyti vienas visai arti 
prie kito, padaryti iš vietinių 
stulpų ir apdengti kokuso riešu
tų arba kitokiais tropikinių me
džių lapais.

(B. d.)

dys vėl daugelį jaudina: būdami 
bent teorijoj nuo Maskvos nepri
klausomi, lenkai pajėgė tą ne
priklausomybę šiek tiek padidin
ti, o ateityje ir dar gal sugebės, 

I ir taip palaipsniui gal visiškai 
išsilaisvins ... Lietuva, būdama 
formaliai inkorporuota į sovieti- 
ją, nieko panašaus negali tikė
tis... Taigi, jeigu jai būtų pri
pažintas satelitinis statusas, tai 
gal būtų didesnės galimybės, gal 
būtų jau žingsnis į išsilaisvini
mą ...

Deja, visa tai yra paremta 
"jeigu”. Gerai. Galvokim ant to 
plūduriuojančio pagrindo atsi
stoję. Jeigu Lietuva kurią dieną 
sukiltų ir sukilimo pasekmė būtų 
žingsnis į išsilaisvinimą. Tai bū-, 
tų pačios Lietuvos išsikovota ne
priklausomybės dalis.

Bet jeigu kažkas panašu į sa
telitinį statusą būtų Liatuvei 
duota iš Kremliaus malonės, jo 
dekretu, tai tas iš esmės gal tik 
apimtimi skirtųsi ir nuo. dabar- ! 
tinių decentralizacinių dekretų,' 
bet būtų pavojaus, kad pasaulio 
opinija tuo galėtų būti apramin
ta ir mes nustotumėm daugelio 
ar gal ir visų draugų paramos! 
kovoj dėl nepriklausomybės. Nes 
daugeliui atrodytų, kad Lietuva 
jau lyg ir tam tikrą koncesiją ga
vo ir esamose sąlygose turi bū- ' 
ti nuolaidi, eiti j kompromisą, 
pasitenkinti tuo.

šitoks išsisprendimas Lietuvos 
negalėtų patenkinti, todėl mums 
ir nebūtų ko sveikinti satelitinį 
statusą, gautą iš Kremliaus ma
lonės. žinoma, nerašytumėm me
morandumų tarptautiniams or
ganams, kad jie reikalautų grą
žinti Lietuvą į sovietinės respub- 
ikos statusą. Bet vistiek steng

tumėmės visur ir visada įtikinė
ti, kad Lietuvos klausimas tebe- 
ieka neišspręstas, nes tik visiš

ka nepriklausomybė Lietuvą ga
li patenkinti. Tik, greičiausia, 
daugeliu požiūrių tą klausimą 
kelti jau būtų dar sunkiau, negu 
dabar.

Bet įsidėmėkime, kad šis "sa
telitinio statuso” klausimas (tū
lo bedarbio žurnalisto fantazijos

tas gudų ar lenkų pusėje paliktas 
lietuviškas sritis. Oficialiai yra- 
pabrėžiama, kad tik "didžiosios 
rusų tautos dėka išsipildė seno
ji lietuvių tautos svajonė — vi
sų Lietuvos žemės sujungimas 
nuo Vilniaus iki Klaipėdos”. Ir 
taškas.

Ar mes Mažosios Lietuvos 
klausimu Sniečkų, šumauską ir 
Co. ”remsim” ar ne, be Krem
liaus leidimo apie tai jie negalės 
klausinėti. O jeigu Kremlius 
teiktųsi leisti, tai leistų ir be 
mūsų "paramos”. Priešingai, 
"parama” iš čia greičiau būtų 
tik bloga rekomendacija tiems, 
kuriuos "remtumėm”.

Iš viso — ar nebūtų perdidelis 
pasikėlimas į puikybę galvoti, 
kad štai čia mes "valstybininkai” 
sutarsim "daryti diplomatinius 
žygius” Lietuvoj į valdžią pasta
tytiems komunistams padėti ko 
nors Lietuvai pasiekti, tai jau 
kas iš to ir bus. Kam "svietą juo
kinti”!

Paklausėjas gal sakys: ”Tai 
reiškia — nieko nedarykim, sė- 
dėkim rankas sudėję ir kažko 
laukim?” Galbūt iš tiesų dauge
liu atvejų verčiau būtų rankas 
susidėjus pasėdėti, negu jomis 
beprasmiškai skeryčioti. . . An
tra vertus, galima kaiką ir da
ryti, tačiau kas mūsų sąlygose 
galima ir verta daryti, dažniau
sia visiškai netinka veiklumo pa- 
sigarsinimo tikslams ir "didžių 
valstybininkų” rolės vaidini
mams ... ■

Ką mano valstybiniukai?
kūrinys) yra grynai teoretinis. 
Kremlius tos, Lietuvai kaikuriais 
požiūriais galbūt keblios, padė
ties sudaryti visiškai nesirengia. 
Tad mums šiandien visiškai nėra

V. RASTENIS

II
Ar mums, atseit, užsieniuose 

esantiesiems lietuviams "valsty
bininkams” (su to klausimo kė
lėju imtinai) remti Lietuvfij 
esančių komunistų veikėjų pa
stangas įgyti daugiau savivaldos 
(jeigu toki ieškojimai ryškiau 
pasireikštų), ar laikytis nusista- 
tymo: "pilna nepriklausomybė 
arba nieko”?

Visų pirma niekas taip nesta
to klausimo: "pilna nepriklauso
mybė arba nieko”. Tokios dile
mos iš viso nėra. Klausimas sto- 
vi visiškai kitaip: joki daliniai 
palengvinimai, joki autonomijos 
padidinimai, nors jie ir visai aki
vaizdžiai Lietuvos žmonių būklę 
pagerintų, nepriklausomybės ne
atstoja.

'Taigi, pilnos nepriklausomy
bės siekimas vistiek pasilieka ne
pakeičiamas tikslas, koki pasi-, 
keitimai net ir pagerėjimo link
me beįvyktų. Bet tai nereiškia, 
kad kas nors turėtų sakyti (nors 
tas sakymas ir neturėtų jokios 
praktiškas reikšmės), kad page-j 

Irėjimų nereikia, tegu verčiau bū

na Lietuvoje dabar kiek galima 
blogiau ... Priešingai: jeigu gir 
dime, kad jau kaikuriuose kol
chozuose vietoj pusės kilogramo 
grūdų už darbadienį jau išduota 
du kiligramai (deja, tokių kol
chozų tuo tarpu tėra tik labai ne 
daug), tai tuo turėtumėm džiaug
tis. Ir Lietuvoje žmonės, kaip jie 
besijaustų nelaimingi tapę kol
choziniais baudžiauninkais, grei
čiau džiaugiasi kolchozo pasise
kimu, negu nesėkmėmis (tik mū
sų tariamoje propagandoje tebe- 
rodoma tendencija lyg ir džiū
gauti kiekviena nesėkme bei nu
neigti betkokį pasisekimą).

Štai vienas, nemenkesnis "val
stybininkas”, kaip ir mes čionai, 
mini, kad pereitą rudenį netikė
tai ankstyvi šalčiai užklupo lau
kuose nenukąstus šakniavaisius 
(bulves, cukrinius runkelius ir' 
kt.). Sako, privačiuose sklype
liuose žmonės suspėjo nusikasti, 
o kolchozuose liko nenuimti plo
tai kaikur iki 300-500 ha. Ir pri
deda: didelė nelaimė kraštui, 

i Vadinasi, tenai žmonės nesi
džiaugia net ir bolševikinių iš-

progos nei svarstyti — sekti ar 
įesekti kardinolo Wyszinskio pa
vyzdžiu, arba lenkų emigrantų 
pavyzdžiu. Jei kaikurie mūsų po
litiniai sambūriai jau redaguoja 
nusistatymus tokiam atvejui, 
tai, mano nuomone, tik todėl, 
kad, nerasdami kito darbo, ban
do parodyti, jog "kažką veikia”.

Ar reikia paremti Lietuvos 
"tautinius komunistus”, kad ”ir 
jie užklaustų Kremlių dėl tos pa
čios Mažosios Lietuvos” ? čia 
reiktų išsiaiškinti, kokius gi 
"tautinius komunistus” šia pras
me mes turėtumėm ir galėtumėm 
"paremti”? Sniečkų, Šumauską 
ir Co.?

Kad jie gal yra užsiminę dėl 
Mažosios Lietuvos, tą galima spė
ti. Kiekvienu atveju, tam klausi
mui buvo ruoštasi. P. Pakarklis 
(dabar jau miręs) parašė studi
ją apie Mažąją Lietuvą, bet jam 
nebuvo leista tiesiai pastatyti 
Karaliaučiaus srities prie Liętu- 
yos prijungimo klausimo.

Matyt, jiems visiems yra pa
sakyta. kad apie tai tylėkit, ne 
jūsų reikalas. Ir tyli taip, kaip 
tyli apie Seinus, tyli apie Rodu- 
nę, Vidžius, Ašmeną ir visas ki

Dr. J. Basanavičiaus 
30 metų mirties 

minėjimas
Pereitą sekmadienį lietuvių sa

lėje įvyko Dr. Jono Basanavi
čiaus 30 metų mirties sukakties 
minėjimas, kurį surengė Korp. 
Neo Lithuania.

Išsamią ir įdomią paskaitą 
apie Dr. Joną Basanavičių pa
skaitė specialiai iš Philadelphi- 
jos atvykęs prof. dr. Vincas Ma
ciūnas, iškeldamas istorinį Dr. 
Basanavičiaus vaidmenį lietuvių 
tautos atgimime.

Būrelis clevelandiečių, susirin
kęs nulenkti galvos šiam didžiam 
lietuviui, išgirdo daug įdomių 
faktų iš jo kilnaus gyvenimo, 
kurie kruopštaus prelegento bu
vo pailiustruoti kitų žymių lietu
vių pasisakymais, liečiančiais 
Dr. Basanavičiaus asmenį, jo 
veiklą ir jo darbus.

Po paskaitos filija Birutė Na
vickaitė paskaitė pirmajame 
Aušros numeryje atspaustą pro
graminį Dr. Basanavičiaus 
straipsnį, skambiai anuo metu 
nuaidėjusį per Lietuvą ir už Lie
tuvos ribų ir Lietuvai grąžinusi 
dr. Vincą Kudirką. Po to sekė 
koncertinė dalis, kurią gražiai at
liko smuikininkas Saulius Alkai- 
tis ir jo sesuo Audronė Alkaity- 
tė.

Minėjimą pravedė Korp. Neo 
Lithuania Clevelande pirminin
kas' Andrius Mackevičius, pa
brėždamas, kad ir šiandien Dr. 
Jonas Basanavičius tebėra tas 
šaltinis, iš kurio kiekvienas lie
tuvis gali ir turi semtis jėgų ko
vai dėl Lietuvos laisvės.

Minėjimas praėjo gražioje pa
triotiškoje nuotaikoje, įnešda- 
mas malonų pragiedrulį į mūsų 
paprastą, pilką gyvenimą.

IEŠKOMA
Elena Nagorskis - Ožekauskai- 

tė, gim. 1896 m. į Ameriką išvy
kusi 1914 m. ir apsigyvenusi Phi- 
ladelphia, Pa.

Ieško sesuo Juzė Romeikienė 
ir Bronė Skeltienė iš Lietuvos. 
Dėl žinių kreiptis į Leoną Dau
tartą, 1074 E. 77 St., Cleveland 
3, Ohio.

*

Ieškau kunigo Felikso Joku- 
bausko, balandžio mėn., 1952 gy
venusio Madride, Ispanijoj. Ma
nė išvažiuoti į Columbia, Pietų 
Amtr. pas tetą. Jis pats ar kas 
apie jį žino, būsiu dėkingas jei 
pranešite: J. J. Bacunas, Sodus, 
Michigan, U. S. A.
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