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UŽSIENIO' POLITIKA NEPRIKLAUSO PARTINĖMS NUOTAIKOMS. — PAŽIŪRA į MAS
KVĄ. — MAŽAI JAUDINASI DĖL PAVERGTŲ KRAŠTŲ. — AR ANGLIJA ATSIŽADĖS 

EUROPOS GYNYBOS PLANO? — NATO LAIMĖJIMŲ JSPODIS.

(Mūsų Europos bendradarbio)
hių politika nepriklauso partinių 
nuotaikų. Ji eina savais keliais, 
nepaisydama, ar vyriausybę su
daro konservatoriai ar darbie- 
čiai. Per debatus, opozicija la
biau vadovaujasi jausmais, jos 
kalbėtojai gali sau leisti praban
gą pasinešti net į iliuzijas. Kai 
gruodžio mėnesį premjeras 
Churchillis peržvelgė visą Ang
lijos užsienių politiką, opozici
jos vadas elementas Attlee pa
leido sparnuotą žodį, esą minis- 
teris pirmininkas esąs panašus 
j Kalėdų senelį, kuris neatneša 
dovanų. Kai Edenas buvo opo
zicijoje, jis priekaištavo ano 
meto darbiečių Užsienių reikalų 
ministeriui, kodėl jis leidžiąs 
laužyti sutartis ir ramiai žiūrįs, 
kaip .blokuojamas Suezo kanalas 
laivams, plaukiantiems į Izra
elį. Jeigu šiandien kas Edenui 
primintų tuos- jo žodžius, labai, 
nustebtų, kad užsienių reikalų 
ministeris su tokiu pat įsitikini
mu gintų nuosaikią politiką 
Egipto atžvilgiu. Vienas dalykas 
yra kalbėti, kai parlamentaras 
sėdi Opozicijos suoluose, o kitas, 
kai pačiam tenka būti vyriausy
bės kėdėje.

Panašus reiškinys pastebimas, 
kai užeina kalba apie Anglijos 

su Sovietų Rusija. 
Opozicija kaltina vyriausybę, 
kad ji leidžiasi vedžiojama už 
amerikiečių pavadžių. Girdi, 
Dulles numatomą keturių už
sienių reikalų ministeriu konfe
renciją tenorįs privesti iki to 
taško, ka<l pasaulis įsitikintų, 
jog su bolševikais visos kalbos 
esančios bergždžios. Tuo tarpu, 
opozicijos nuomone, vyriausybė 
turinti eiti kompromiso keliu ir 
jieškoti principinio susitarimo 
su Maskva.

šiuo punktu anglų užsienių 
politikos stebėtojas negali atsi
kratyti tam tikrų baimių. Atsi
mename, kad Churchillis 1953 
m. gegužės 11 d. savo kalboje 
parlamente staiga ėmė kalbėti 
apie 
ties, 
joje 
kad, 
grįstai reikalauti saugumo va
karų pasienyje. Iš čia atsirado 
mintis pasiūlyti sovietams savo 
rūšies Locarno sutartis, t. y. 
garantuoti esamų sienų neliečia
mybę arba bent' pasižadėti jų 
nekeisti jėgos priemonėmis. Opo
zicija ir šiandien dar laikosi įsi- 

• kandusi tos minties. Pats Chur
chillis jau yra pasidaręs kur kas 

Bendrai paėmus, anglų užsie- atsargesnis, bet neatrodo, kad

Iki pat Naujų Metų visoje Eu
ropoje viešpatavo šiltas oras, 
neįprastas tokiam vėlyvam me
tui. Taip pat Anglijoje visą lai
ką buvo šilta. Britų salos gyven
tojai kraipė' galvą, stebėdami, 
kaip pradėjo žydėti nęt rožės. 
Bet'kartu su baime buvo lau
kiama, kas atsitiks, kai ims stū
gauti šiaurės vėjai ir pustyti 

' sniego pusnys.
Panaši nuotaika pastebima ir 

Anglijos užsienių politikoje. 
Anglai džiaugsmingai, sutinka 
kiekvieną tarptautinės politikos 
atoslūgį. Per ištisą metų eilę 
buvo laukiama, ar tik nepasiro
dys kokia prošvaistė. Ir štai jau 
kelintas mėnuo per salas ritas 
kažkokio optimizmo banga. Ta
čiau tuo pat metu akylus tarp
tautinės politikos stebėtojas 
jaučiasi, kaip tas rožių auginto
jas, kurį džiugina gruodžio mė
nesį besįskleidžiąs rožės žiedas 
ir kuris kiekvieną rytą su baime 
žiūri, ar tik nepučia žvarbūs 
šiaurės vėjai ...

Anglijos užsienių politika ne
pažįsta tų suvaržymų, su kuriais 
turi skaitytis tiek Jungtinių 
Amerikos Valstybių, tiek Pran
cūzijos diplomatija. Anglų že
mieji- Rūmai savaime yra dis
ciplinuota įstaiga, kuri vyriau-] santykius 
sybei užsienių politikoje nesu
daro tų staigmenų, kaip kongre
sas Amerikoje ir tautinis susi
rinkimas (tautos atstovybė) 
Prancūzijoje. Anglijos užsienių 
politiką veda* "karūna”, t. y. 
vyriausybė. Kiekviena britų vy
riausybė turi teisę sudarinėti 
tarptautines sutartis, nestaty
dama sąlygos, kad jos įsigalios 
tiktai tuo atveju, jeigu parla
mentas jas ratifikuos. Aišku, 
parlamentas gali kritikuoti vy
riausybės politiką. Jis gali pa
reikšti vyriausybei net nepasi
tikėjimą ir ją nuversti. Bet pa
prastai vyriausybę remiančioji 
dauguma laikosi disciplinuotai 
ir ji nėkaitalioja savo nuomo
nės, kaip, sakysime, Prancūzi
joje. '

Tiesa, paskutiniuoju laiku 
konservatorių partijoje pasireiš
kė tam tikra opozicija prieš vy
riausybės daromas nuolaidas 
Egipte. Kilo savotiškas maištas 
prieš vyriausybę. Bet tokie pa- 
sinešimai reiškiasi tiktai' labai 
retai, be to", nežinia, ar net ir 
maištininkai balsuotų prieš vy
riausybę, jeigu nuo to priklau’- 
sytų dabartinio kabineto liki
mas.

jis būtų išsižadėjęs savo idėjos. 
Beje, ir savo atsiminimuose iš 
pereito karo meto Churchillis 
visada stanginsi pateisinti Mas
kvos pastangas "garantuoti” 
vakarų sienų saugumą. Kad tas 
"saugumas" išperkamas dešim
ties valstybių pavergimu, tas 
anglų valdžios galvą mažiau 
jaudina.

Niuansas tarp vyriausybės ir 
opozicijos pastebimas dėl Euro
pos Gynybos Bendruomenės. 
Kaip atmename, Churchillis ga
na griežtais žodžiais patarė Pa
ryžiui skubiai ratifikuoti šią su
tartį. Atrodo, kad ir būsimoje 
Berlyno konferencijoje Edenui 
bus doutos instrukcijos nesileis
ti tuo klausimu į jokias nuolai
das. Tuo tarpu opozicija, mato
mai, būtų linkusi pasiteirauti 
Molotovo, ką jis siūlytų, jeigu 
būtų anos Gynybos Bendruome
nės atsisakyta, kitais žodžiais 
tariant, jeigu Vakarų Vokieti
jai nebūtų leista bent iš dalies 
atsiginkluoti.

Galimas dalykas, kad Edenas 
vis. dėlto sutiktų išsižadėti vo
kiečių divizijų, jeigu soviet.i 
leistų laisvus parlamento rinki
mus 
tiek 
Mat, 
kiek 
zijų
anglų vyriausybė pripažįsta, kad 
jeigu Kremlius iš viso leidžiasi 
į derybas, tai tik todėl, kad Va
karų pasaulis per paskutiniuo
sius metus kariškai gerokai su
stiprėjo. Tad būtų neprotinga 
augančią karinę jėgą griauti. 
Pagaliau, neatrodo, kad Maskva 
sutiktų su marionetinės Rytų 
Vokietijos vyriausybės nušali
nimu. Niekas neabejoja, kad 
laisvi rinkimai pasibaigtų Gro- 
tewohl ir Ulbrichto pralaimėji
mu. Tokiomis aplinkybėmis var
gu ar ir opozicija laukia, kad 
Berlyno konferencija atneš ko
kių pagrindinių pakeitimų. Dėl 

(Perkelta j 5-tą pusi./

Prof. Jonas Kairiūkštis, gy
venąs Vilniuje, ešąš išradęs nau
ją preperatą — ’’Neo-benzolą”. 
— kuriuo sekminghi esanti pa
gydoma odos, limpinių liaukų ir 
kaulų sąnarių tuberkuliozė.

¥

Aktoriui Juozui Lauciui 60 
metų amžiaus sukakties proga 
suteiktas Tarybų Lietuvos nu
sipelniusio artisto vardas. Jis 
tebevaidina Kauno'teatre. Titu
lo gavimo proga pąreiškė: "Sa
vo likusių 
kata leis, 
siu savo 
kraštui".

metų dalį, kiek svei- 
su džiaugsmu atiduo- 
mylimam teatrui ir

vaikų dar-
6,800 vai-

¥

Lietuvoje esą 178 
želiai, kuriuos lanko 
kų nuo 3 iki 7 m. amžiaus. Juos
tėvai palieka darželiuose rytą 
eidami į darbą ir pasiima grįž
dami namo. Už vaikų išlaikymą 
darželyje imamas mokestis, ku
ris įvairuojąs pagal tėvų uždar
bį.

¥

1953 metų pabaigoje paaiškė
jo, kad švietimo ministeriu yra 
jau nebe Khyva, o S. Pupeikis. 
Knyva atleistas spalio pradžio
je-
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JAV Kongreso nauji vadai, iwo kurių daug priklaušys ateities Kongreso veikla ,ir bendra'JAV 
politika. Kairėj Kongreso kalbėtojas Joseph Marlin Jr.. /R). Augštai Senato daugumos vadai 
Knouland ir Saltonstall (R) ir mažumos vadai Johnson ir Clements (D), žemai Atstovų Rūmų 

daugumos vadai Halleck ir Arends (R) ir mažumos vadai Ravburn ir MčCormack (D) .

(GENERALINIO KONSULO J. BUDRIO ŽODIS LIETUVIŲ STUDENTŲ SUVAŽIAVIME NEW 
YORKE, 1954 M. SAUSIO 3 D.)

Tik ką įžengėm į naujuosius 
metus. Viena iš pirmųjų mano 
šių metų pareigų yra pasvei
kinti šį Jūsų — lietuvių studen
tų suvažiavimą. Tą darau su 
dideliu pasitenkinimu. Tai yra 
pasitenkinimas 
žiaus žmogaus, 
jau priaugo
Lietuvos karta, kuri karštai my
li savo Tėvynę, kovoja ir kovos 
už jos laisvę, ir kuriai lemta

kažkokius, po Stalino mir- 
vykstančius Sovietų Rusi- 
pasikeitimus ir pripažino, 
girdi, Maskva galinti pa-

visoje Vokietijoje, taigi, 
vakarų, tiek rytų zonose, 
atominės strategijos raida 
pakeitė 12 vokiečių divi- 

reikšmę. Bet tuo pat metu

**»..*a**ą*a^w VUU1. 1X1 Jul f Ą-*** p” T?,“, ."tT • .' • ’
tėrim ir dukterėčiom, sausio mėn. 27 d. atvyksta au vizitu į JAV.
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VILTIE/ 
NAMAI

Švenčių metu Vilties namams 
aukas atsiuntė šie Dirvos skai
tytojai :
Knystautaitė Gražina,

Cleveland ...J............... $5.00
Gečas St., Chester ....... 5.00
Mazys E., Cleveland ....... 3.00
Gurskytė E. — Paužienė,

Detriįit ...................... 10.00
Stankevičius I., Cleveland 1.00 
Žiūrys P. J., Clęveland- .... 5.00 
Keršis J. P., Cleveland ....10.00 
Sukaitienė S./Mamilton .... 2.00 
Mingėla A.,.Hamilton ....... 2.00
žemaitis P., Chicago ....... 1.00
Bačinskas V., Chicago....... ' 1.00
Marcinkevičius J., Cleveland 5.00 
Kazlauskas Ą., Cleveland "2.00 

Visiems aukotojams širdingai 
dėkojame. Taip pat pranešame, 
kad numatytai aukotojams do
vanų paskirstymas, dėl a. a. Pre
zidento Ą. Smetonos minėjimo 
iškilmių, praėjusią. savaitę - ne
įvyko. Skirstymas įvyks šį sek- 
madienį, sausio mėn. 17 d. ,12 
val. Dirros patalpose.' Visus ga- 
linčiuB Ą dovanų skirstymą pra
šome atvykti ir tuo , užbaigti'šį 
Vilties namų paramos vajų. : ■

bus aktyviai dalyvauti Lietu
vos atstatyme. Senesnioji kar
ta paliks Jums savo patyrimą, 
bet Naująją Lietuvą statysite 
Jūs — jaunoji karta.

Kelių paskutiniųjų metų ste
bėjimai įtikino mane, kad už
augęs Nepriklausomos Lietuvos 
prieauglis yra pilnai pasiruošęs 
tam dideliam tikslui, tiktai ne
darykite kompromisų dabarti
niams savo idealams: šalin ego
istinį materializmą, ugdykite 
savyje toleranciją kitaip galvo- 
jąntiems, nebarstykite ženklų 
vien gražbylystei. Statykite 
augščiau už viską Lietuvos ge
rove ! ■

j Naujų metų pradžioje yra 
Prezidento A. Smetonos tikslinga suvesti balansą praei

čiai ir nustatyti gaires arti
miausiai ateičiai. įvykius1 gali
ma vertinti įvairiai. Optimistas 
gali surankioti palankius savo 
nuomonei faktus ir padaryti iš
vadas, jog- viskas puikiai klo
jasi. Pesimistas, pasinaudoda
mas kitais faktais, pasakys ką 
kita. Lietuvos bylai praeiti me
tai buvo palankūs: svarbiausias 
įvykis, tai Kersteno komisija. 
Nušviesdama Baltijos kraštų 
pavergimą, Amerika pasiryžo 
parodyti savo žmonėms ir visam 
laisvajam pasauliui apgaulę ir 
teroro metodus, kuriuos vartoja 
sovietinis imperializmas savo 
tikslams pasiekti — užgrobti 
svetimus kraštus. Negaišinsiu 
Jūsų laiko sustodamas plačiai 
ties' tuo vienu faktu. Mes, lietu
viai, tuo džiaugiamės, nes tai 
yra išvados persilaužimo lais
vojo pasaulio, vadovaujamo 
Amerikos, kovoje su pavergtuo
ju pasauliu, vadovaujamu Mas
kvos. Tai yra' užbaiga pirmojo 
etapo šaltojo karo, ir antrojo 
etapo pradžia.

Pirmasis etapas, turime pri
pažinti — norime ar ne, — bu
vo laimėtas. Maskvos. Per tą 
laikotarpį sovietai išplėtė savo 
įtaką Azijoje, jie to šaltojo ka
ro pradžioje neturėjo atominės 
bombos, dabar jie jau turi ir

senesnio am- 
matančio, jog 

Nepriklausomos

•
LKP CK nutarimu, ligi 1953 

metų pabaigos iš miestų „į kai
mus’turėjo būti išsiųsta 100 in
žinierių mechanikų dirbti MTS 
(Mašinų-Traktorių stočių) di
rektorių, vyr. inžinierių arba re
monto dirbtuvių vedėjų parei
gose, 150 techniku-mechaniku 
dirbti žemės ūkio mechanizacijos 
srityje ir 1,400 agronomų bei 
zootechnikų su augštuoju ar vi
duriniu mokslu dirbti kolekty
viniuose ūkiuose. 700 agronomų 
bei zootechnikų tam tikslui 
imami iš tų, kurie liko be darbo 
perorganizavus žemės ūkio ad
ministracijos įstaigas.

¥ •
1953 m. gruodžio 24 

Vilniaus radijas Adomą 
vicių, 155 m. jo gimimo 
proga, paminėjo kaip 
lenkų pOetą-patriotą”.

¥

Pereitų metų gruodžio mėne
sį Lietuvoje išleistas albumas 
”P. Cvirka gyvenime ir kūrybo
je”. Albumą paruošė Karolis 
(Vairas) Račkauskas, redagavo 
Kostas Korsakas, Jonas Šimkus 
ir Antanas Venclova.

¥

Prie Prekybos ministerijos 
Vilniuje yra įsteigta kulinarijos 
mokykla. Pernai ji turėjusi 60, 
šiemet — 90 -mokinių. Ji skirta, 
viešosioms valgykloms virėjams, 
paruošti.

diena 
Micke- 
dienos 
"didįjį

KONGRESO ATSTOVĖ 
FANCIS P. BOLTON

atsiuntė iš Washingtono poniai 
S. Smetonienei šiltą užuojautos 
pareiškimą, suėjus 10 metų nuo] 
a. a.
mirties. Savo užuojautoje sako, 
kad ji jungiasi gilių liūdesiu su 
daugeliu jo artimųjų. Ji žino, 
kad tas vardas bus jausmuose ir 
širdyse laisvę mylinčių žmonių 
visame pasaulyje

metų atsakingom valstybės dar
bui.

Naujasis Prancūzijos pfeziden- 
tas Rene Coty po išrinkimo 7

¥ . .
Sveikatos apsaugos miniSterio 

pareigose tebėra gyd. Penkaus- 
-kas. Eksperimentinės medicinos 
direktorius — gyd. Girdzijaus
kas. Vyriausias respublikos te
rapeutas — gyd. Krištupaitis. 
Vieno iš tos ministerijos minis- 
terio pavaduotoju, Vilcės, tei
gimu, Ųietuvoje dąbąr esančios 
82 rajoninės ligoninė? ir 84 kai
mų apylinkių ligoninės.. '

" ¥. •-

Viena iš?Juodkrantės žvejų 
artelių vadinasi "Baltijos Auš
rą”. Jos pirmininkas yra Zigmas 
Bakaitis. Tarp’ .pasižymėjusių 
artelės narių yra ir toks anks
čiau tikrai Juodkrantėje negir
dėtas žvejys; kai] >■ Kandraški-

VISAM PASAULY
,♦ Prezidento Eisenh.mverio Kongrese padarytas pasiūly

mas, kad balsavimo teisę turėĮų 18 metų sulaukę .piliečiai, randa 
gyvą pritarimą. Antras prezidento siūlymas —• atimti komunis
tams pilietybę, kuriuos teismas. pripažins kaltais, smarkiai puo
lamas visų kraštų komunistinės spaudos. ■ č

• Komunistinė spauda skelbia, kad .Vengrijos kardįnoląs 
Mindženty iš kalėjimo perkeltas į namų areštą.

• Italija, patiems, krikščionims demokratams pradėjus
reikšti nepasitenkinimą ji^l kavo partiečio pirmininko Pellos dar7 
bo, vyriausybė atsisfatidino. Naują’vyriąusybę sudaryti, esą daug 
sunkumų. Gali tekti pariameiitą.paleisti ir skelbti naujus rinki
mus1. . 4 ' ‘ . '•

irij; • Washingtone Valstybės sekretorius Dulleą pradėjo' pasi- 
kalbėjįmus jlėl ^atominės jėgos panaudojimo taikės reikalams sii 
sovietų atstovu Zariibinu. , ■ L? . , ' . -. , ■ _

. •• Vienoje, Austrijoje,.eidamas 83-mėtuąrrmirė komppži-
•toriiis Oscar Strauss, daugelio muziko? kūrinių , autorius; »

hidrogeninę, ■ ir gaminama dar 
• baisesnė, koboldo bomba. Kas 

padeda jiems laimėti? Ar ko
munizmo idėjos taip užimpona
vo pasauliui ?

Ne, jiems padeda laimėti jų 
tamsus metodas. Tuo tarpu, kai 
laisvasis pasaulis neišlaiko nie
ko slaptai, kalba ir rašo viešai 

' apie visus savo planus iš anksto, 
' niekas negirdėjo, kad Maskva 

eitų tuo .keliu. Ten naktimis pla- 
! nuojama, o kas nutarta — taip 

pat tamsoje ir tylomis per penk
tąją koloną vykdoma visame 

! pasaulyje. Kuo vertos jų idėjos, 
jei per 35 i metus tenka versti 
žmones jotais tikėti didžiulės 
NKVD armijos žiaurių metodų- 
pagalba? Panaikinus geležinę 
uždangą ir NKVD aparatą, tos 
jų idėjos išgaruotų ir pasaulyje 
tikrai užviešpatautų taika.

Penktos kolonos įsibrovimas 
į valdžių viršūnes, į politikos 
vadovybę, į slapčiausias kariš
kas vietas, atidarė akis visiems. 
To pasėkoje prasideda apsivaly
mas tVashingtone, Londone, ir 
kitur, ir čia prasideda antrasis 
to šaltojo karo etapas.

Laisvojo pasaulio psichologi
joje dar turi šis tas pasikeisti. 
Napoleonas, kariaudamas, metė 
šūkius: liberte, fraternite, ęga- 
lite. — Dabartinio laisvojo pa
saulio vadovai kalba apie.vakarų 
civilizacijos gynimą. Bet Mask- 

į va kalbą apie supuvusią senojo 
pasaulio civilizaciją, kurią rei
kia sugriauti ir statyti naują. 
Ar žmonės Rusijoj, Azijoj, Af
rikoj, pažįsta tą civilizaciją, ku
ri jiems siūloma ginti? Tas pats 
laisvasis pasaulis' kalba apie 
reikalingumą ginti krikščiony- 

, bę. Bet kaip tada bus su tuo 
mužulmorių, ■ budistų, braminų 
ir kitokiu pasauliu, su miliardu 
žmonių? Tai ar. ne tikslingiau 
būtų'vieton šių devizų mesti 

■ šūkį — išlaisvinti žmogų, kuris 
1 jau pats pasirinks ir civilizaci

ją, ir religiją.
Bet laisvojo pasaulio vadovai 

jau pradeda išmokti kalbėti su 
Maskva tvirčiau ir šiandien jau 
nėra klausimo vien tik dėl grą? 
žinimo laisvės, užgrobtiems kraš
tams. Dabar pasaulis yra pasi-. 
dalinęs j dvi dalis: pavergtą, 
valdomą teroru, ir laisvą. Mūsų 
sąjungininkai yra visas laišva? 
sis pasaulis,- kuris'' turi kovoti 
už teisę likti laisvu..Norėdamas, 
likti laisvų, pasauŲsį turi-atneš
ti tokią pat laisvę ir pavergtoms 
tautoms,, iki pačios rusų "tautos 
imtinai. - Tiktai po ■.to.'paęauįyj-4 
užviešpataus tikroji,talką ir’' 
lupa bus Jungtinių;, Tautų o 
nizaciją pakeisti. Pasaulio 
ląmęntii ir valdžia. Tai ' 
'kėlią agrėsoriatasL'.’-' 
pataisai — '



GENERAL INSURANCE

13237 Šuperior, Ėast Cleveland

Sveikiname malonius draiigua ir rėmėjus

NATIONAL REALTY CO

ELECTRiCAL WORKERS
KOVAČ REALJY CO

UNION LOCAL No. 38

3048 Šuperior Aveuue

• Lietuvių Kongreso metu įvy
kęs banketas davė $465 pelno, 
kurie-perduoti ALT centrui.

• Min. B. K. Balutis, kaip mus 
informuoja iš Londono, dar te
beguli lovoje ir tebesigydo. Svei
kata palengva taisosi.

CHICAGOS 
GYDYTOJAI

TUOJ ISIGYKIT 
ŠIAS KNYGAS!

BIBLIOGRAFINIO 
BIULETENIO REIKALU

Sveikinimai ir geriausi linkėjimai visiems

HAMILTON INSURANCE 
AGENCY, INC.

. Baltųjų Rūmų spaudos konfe
rencijų kambary yra 41 telefo
nas. Tačiau tie telefonai pri
klauso ne Baltiesiems Rūmams, 
o įvairioms spaudos agentūroms 
ir laikraščiams. žurnalistai, 
spaudos konferencijai pasibai
gus, tųč tuojau pranešu redakci
joms naujienas, pasinaudodami 
"savo” telefono’aparatu.’ Vienas 
tų telefųnų priklauso Maskvai, 
t. y. tiksliai kalbant — sovieti
nei Tąsso spaudos'agentūrai.

• Bendruomenės Kontrolės Ko
misija, prieš keliant gimnaziją, 
atlieka Diepholze finansinės ir 
ūkio atskaitomybės reviziją. Re
viziją atlieka Kontrolės Komisi
jos nariai D-ras 
ir V. Šukys. Kontrolės Komisi
jos narys, p. E.
susirgęs ir paguldytas ligoninė
je ilgesniam gydymui’, revizijos 
darbuose negalėjo dalyvauti.

• VLIKe, pagal esantį anksty-i 
vesnį nutarimą, VLIKo pirmi
ninkas ir VT pirmininkas nau- 
jtcms metams atėjus turi pa
naujinti savo mandatą. Tas dar 
nepadaryta, nes iš esmės iškilo 
VLIKo reformos klausimas. Bet 
kaip jau žinome, VLIKas refor
muojamas nuo" Wuerzburgo lai
kų (1945 metų) ir’tos reformos 
padėties vis nepataiso.

dabar, ar prisijungs prie kokio 
kito laikraščio ar bus spausdi
nama mašinėle pro kalkę Wa- 
shingtono, Londono, Frankfur
to a/M, Vatikano, Jeruzalės ir 
Paryžiaus, bibliotekoms.

Šiemet per 10 mėn. leidinių 
pasirodė tiktai 2 pavadinimais 
daugiau, negu pr. metais, iš

Gimtojo žodžio baruose-
P. Jonikas_________ >____

Kaimynai
J. Paukštelis _______ 1. _

Kazimieras Sąpieha
B. Sruoga ______________

Karoliai
Guy de Maupassant :__ __

Kaip jie mus sušaudė
J. Petraitis __ ________

Kuprelis
Ignas šeinius __________

Konrodas Valenrodas
Adomas Mickevičius _____

Keliai ir kryžkelės
Putina* ........ . .....

Kaimiečiai
V. S. Reymont I-II-III-IV
I ir II dalis ________ po
III ir IV dalis ..._____po

Kudirkos raštai

• Iš Rusijos nelaisvės į Vakarų 
Vokietiją grįžo buv. Vokietijos 
pasiuntinys Lietuvai Dr. Zeck- 
linas. Manoma, kad jis galės su
teikti žinių ir apie kaikuriuos 
kalinamus lietuvius.

Dėl "Knygų Lentynos” re
daktoriaus ligos paskutinieji 
biuletenio numeriai (9-10 rug
sėjo-spalio ir 11-12 lapkričio-

Tel. offic’o ARmitagc G-0161 
Tel: buto GRaccland 2-9203 

Dr. Juozas Bartkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Norvcsi Medical Center 
2336 West Chicago Avė., 

Chicago 22, 111..
V AL.: 1-3:30,' 7-9 p. p., pirmad., 

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

12—1 p. p. šeštadieniais.

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

keičia stiklus ir rėmus.
4701 S. Damen Avė., Chicago III. 

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

tik susitarus

• Gruodžio 28 d. pradėjo persi
kėlimo darbus Vasario 16 d. 
gininazija. Tą dieną į lluetten- 
feldą pribuvo pirmieji keturi 
vagonai iš Diepholzo su gimna
zijos baldais ir kitais daiktais.
Jau pietų metu vagonai btrVo' gruodžio) pasirodys tiktai sau- 
iškrauti ir baldai mašinomis per- - šio ir kovo mėn. Dar nepaaiškė- 
vežti į naująsias gimnazijos pa- jo ar ateinančiais metais ”Kny- 
talpas. Iškrovimo darbams ke- gų Lentyna” bus leidžiama kaip 
tūriais sunkvežimiais atvyko 26 
Schtvetzingeno lietuvių darbo 
kuopos vyrai, vadovaujami ltn. 
Kazio Bendoraičio. Nors visą 
krovimo dieną lijo, vyrai nė vie
nai minutei nenutraukė darbo,

Dr. I.. Kuras’Ramunis
Speė.: KŪDIKIU ir VAIKŲ LIGOS 

VAL.; pirmad., tręčd. ir penkd-.
- 5-8 v,, v.

aeštad. 10 v. r. — 1 v. p. p.

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

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

Redaktorius: Balys Gaidžiūnas.
įregistruota kaip antros klasės 

siunta 1915 m. gruodžio 6 d., Cleve
lande pagal 1879 m. kovo 3 d. įsta- 

, tymą.
Prohumerata metams iš anksto: 

Jungi Amerikos Valstybėse 45.00, 
Kanadoje — $5.50, kitur — $6.50.

A tek. N r. kaina 10 centų.

IR
Dr. Jaras Ramunis

GYDYTOJAŠ IR CHIRURGAS
VAL.: antrad. ir kctvjrd. 7-8,30 v. v.

šeštad. 3-5 r, p. p." ■ *
■ 7156. S. iytstern Av;e.’, 

-- - MEDICAL CENTER ' 
TEL.: Kabineto REpublic 7-1168

• Buto: WAIbrook 5-37,83,

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

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

Editor: Balys GaidžiOnas.
Entered as Second-Class matter 

Oecember Gth, 1915, at Cleveland 
tnder the act of Mareli 3. 1879.

Siibscription per year in advanee: 
In the United Statės — $5.00 in Ca- 
nada — $5.50, eisewhere —, 16,50.

Single copie — 10 centą.

nos paruošti. Bėt štai keletas, 
kurie iššaukė šį žygį. Vienas 1 
protestas iš Wocesterio, Mass,, 
kurį yra pasirašę, kartu su pora 
komunistų ir socialistų, katali- ' 
kų advokatai ir kunigai, štai 
kitas iš kokios tai lietuvių ku
nigų organizacijos”.

Grįžęs iš Washingtono a. a. 
prezidentas ne tik nesiliovė vei
kęs, bet dar. smarkiau veikė ir 
dėjo visas pastangas mums pa
tarti rengiant Visuotinį Ameri
kos Lietuvių Seimą, kuris jau 
buvo iš anksčiau projektuoja-, 
mas. Kada buvo sutartas laikas,' 
vieta ir paruošta programa, bu
vo sušauktas LVStir kitų orga
nizacijų atstovų posėdis sausio 
mėn. 9 d., 10- vai., 1944 m. K. S. 
Kurpiaus namuose, , Cleveland, 
Ohio..

Vykdamas į minėtą posėdį, 
mašinoj besikalbant, iš įpročio 
pasukau į a. a. prezidento na-: 
mus, ir tik vėliaus patėmijauj 
kad važiuoju iš kelio. Tuoj pasu
kau atgal pas K. S. Karpius ir 
atsiradau jau posėdžiui beprąsi- 
dedant. Tuo laiku suskambėjo 
telefonas ir p. K. S. Karpius 
atsiprašęs išėjo kalbėti. Ir grei
tai padėjęs telefono triubelę 
Įbėgo į posėdžio kambarį ir pa
sakė: "Prezidentas Smetona žu
vo gaisre”.

Ta žinia pritrenkė mus visus’ 
ir tuo nenorėjom tikėti.

Pašokę lejdomės į Smetonų 
namus. Už penkių minučių pri- 
buvom į Ableivhite gatvę ir tuoj 
išvydom ugniagesių mašiną, ug
niagesius ir minią žmonių, ap
stojusią namą. Pro išmuštus 
langus dar ėjo dūmai, bet gaisro 
nesimatė ir namas nebuvo su
degęs. . ...

Iš ugniagesių viršylos Mr. 
Granger sužinojau smulkmenas 
apie įvykius atvykus ugniage
siams. čia .pat, suradom S. Sme
tonienę, BŪnų’viulių ir jo žmoną 
su vaikais besėdinčias arrt kai
mynų gonkų, apsiraudojusias it 
neišpasakytai susijaudinusias.

Surinkęs žinias iš gaisrinin
kų, Smetonų kaimynų, kurie 
gyveno pirmam augšte, ir iš 
Juliaus Smetonos, paaiškėjo šio Cleveland 
tragiško įvykio eiga.

Jauni Smetonos su vaikais 
baigė pusryčiauti ir rengėsi į 
bažnyčią. Prezidentas ir ponia 
Smetonienė, kurių miegami kam
bariai buvo trečiam augšte dar 
nebuvo atsikėlę. Staiga iš sienų 
šildymo kanalų pasipylė juodi 
dūmai. Julius sugriebęs vaiku
čius spruko žemyn ir laukan. 
Sugrįžęs greitai šūktelėjo prezi
dentui ir Smetonienei, kad bėg
tų, nes namas dega.

Ponia Smetonienė,

į . Virtuvę sugriuvo, kur jį ug
niagesiai surado gulintį ant 
grindų. ;

Pagal p. Granger .pareiškimą ■ 
ugniagesiai pribuvo labai grei- . 
tai. Jiems buvo pasakyta, kad 
velionis randąsi trečiam augšte. 
Jie pastatė kopėčias, išmušė 
langą ir įėję vidun nesurado. 
Prisėjo pastatyti kopėčias iš 
šono namo į antrą augštą. Iš
mušus virtuvės langą, ir įlipus 
vidun surado a. a. prezidentą ir 
išnešę lauk mėgino atgaivinti. 
Nepavykus vežė ligoninėn. Jis 
buvo miręs nuo anglies viende- 
guonio, nuo kurio sunku atgai
vinti.,

| Iš kaimynų, kurie žemai gy
veno, paaiškėjo, kad žemai cent- 
ralinio šildymo pečius buvo per
kaitęs ir uždegė ten netoli bu
vusias sukrautas dėžes ir popiet 
rius. Atsiradęs gaisras išnaudo
jo ten esantį deguonį, o nesude
gintas ir įkaitęs anglies vien
deginis, sutikęs sienose orą, stai
ga užsidegė ir sprogo papilda
mas dūmus ir dujas į visą namą, 

čia patiekiu ir kitų skelbtas 
žinias papildau, kad būtų išblaš
kyti, spėliojimai, “ būk "namas 
buvo padegtas blogos valios as
menų ir būk a. a. prezidentas 
buvo jų auka.

Šeimai besiruošiant laidotu
vėms atsirado keistų reiškinių. 
Vienas, liet, klebonas net išdrįso 
pasakyti, kad nelaidosiąs, ka
dangi ne jo "paripijonas”. Kito 
bažnytėlė - permaža. Patariau 
šeimai, kad kaip valstybės svar- 
bų asmeni turėtų iškilmingai 
laidoti iš vietinės katedros. Tas 
buvo ir padaryta.

Į laidotuves atvyko Lietuvos 
atstovas, Lietuvos konsulai, J. 
A.V. atstovas, miesto majoras, 
Chicagos Lietuvių Veteranų 
Draugija' pasiuntė garbės sar
gybą, kuri ne tik lydėjo, bet 
ir pagarbė šūviais. Miesto majo
ras atsiuntė raitosios policijos 
garbės palydovus.

Mišias atlaikė pat vyskupas 
Hobanos, o atmintiną, nuoširdų,■ 
patriotišką ir griaudu pamoks
lą pasakė kunigas Linkus iš Chi
cagos.

A. a. Smetonos palaikai lai- 
i kinai buvo padėti laikiniam mu- 
zolėjuj, Kalvarijos kapinėse, 

Ohio. Kadangi kata
likų kapinės neturi pastovaus 
mauzolėjaus, tad buvo surasta 
vieta Knollwood kapinėse. Mat, 
visų buvo noras taip palaidoti, 
kad sąlygom pakitėjus, būtų ga
lima perkelti Lietuvon, dėl ku
rios jis padėjo tiek darbo, išken
tė tiek persekiojimų ir už kurią 
išguitas svetimon šalin mirė.

Minint dešimtį metų nuo jo 
mirties ir žiūrint atgal j jo pa
trioto, veikėjo; rašytojo ir dide
lio valstybininko darbus, jie ne 
tik nemažėja, bet didėja. Kada 
laikas išklaidys paleistus smul
kius ir priešų išpustus voratink
lius, jo asmenybės ryškumas, 
tėvynei pasiaukojimas ir Lietu
vos ’ laisvei*didžiulė duoklė, jį 
dar augščiau iškels ir amžinai 
įvertins.

(Tęsinys iš pereiti) numerio) I ;
"Timeless Lithuania” pir

mam juodraštyje pasirodė vie
tomis klaidinga. Kadangi jos tai
symas ir prirengimas spaudai 
buvo pavestas komitetui, susi
dedančiam iš manęs, p. Kar- 
piaus, Dr. S. Tamošaičio ir pa
tarėjo a. a. Smetonos, tat didelę 
perrašinėjimo naštą, papildymo, 
ištaisymo gulė ant a. a. prezi
dento pečių. Man teko rūpintis 
vertimo darbu, o p. Karpiui lė
šų sukėlimu.

Laikui bėgant pasirodė, kad 
nuožmi partijinių rietenų veikla 
pradėjo kenkti lėšų sukėlimui. 
Tad pats a.-a. prezidentas važi
nėjo su prakalboms, kad surink
tų tinkamas sumas šiam rimtam 
reikalui. Priešinga propaanda 
buvo net paveikusi artimus 
draugus. Bet a. a. prezidento pa
siryžimas ir darbštumas padėjo 
nugalėti visas kliūtis ir atsiekti, 
kad "Timeless Lithuania”, nors 
ir jau po jo mirties, būtų at
spausta.

Greit prasidėjo persekiojimas 
"iš viršaus”. Velionies vieša 
veikla pradėjo vienur kitur at
kreipti 
"prakilnau; 
Juozo' 
daugi

' buvo
Įimti,

kurios 
kambarys buvo kitoje pusėje 
angos, prabėgdama prezidento 
kambarį pažadino, kad kuo grei
čiausia bėgtų, nes namas dega. 
Ji pati nubėgo j antrą augštą, o 
iš’ ten žemyn ir laukan.

•Žemai kambariai jau buvo 
pilni dūmų., Kadangi, šis centri
nis šildymas nebuvo sujungtas 
su trečiu augštu, tad be abejo
jimo a. a. prezidento kambary
je, kurio durys buvo uždarytos 
iš koridoriaus, dūmų nesimatė. 
Tad a. a. prezidentas gal dėl to 
ir perdaug neskubėjo.

Atidarius duris į koridorių ir 
(jūmams prasidėjus veržtis, jis 
matyti vėl uždarė duris ir pa
griebė kailinius, kad bėgant per 
dūmų pilnus koridorius, galėtų 
pridengti, vėi'dą. Jis dar suspėjo 
pasiekti antrą augštą ir įbėgęs

Šiemet JAV-se pasirodė 69,871 
visų laisvajame pasaulyje išleis
iu liet, leidinių, pr. metais jų 
buvo 73,3 7<-. Atitinkami kitų 
kraštų ’i 7, : Vak. Vokietijos 

viso 156. jų tarpe 10 naujų arba' 10,2 ir 10,4; Kanados 4,4 ir 5,8; 
atnaujintų periodinių leidinių.'Australijos 4,4 ir 3,8,

Kregždutė
A. Rinkūnas___

Krėvė Mickevičius

Nemunas
• St. Kolupaila -_________2.50

Neramu buvo- Laisvės Alėjoj
" B. Daubaras ____________ u l.W

Nusikaltimas ir bausmė I
F. M. Dostojevskis —’............ 3.00

Orą pro nobis ■
J. Gliaudą $.00

Pirmoji naktis
L. Pirandello ------------------UO

Po Tėvynės dangum
žodžiai vytis Nemunėlio. 
Paveikslai V. Augustino .. 2.06 

Petras ir Liucija
Romiain Rolland _______ . - 1.20

Pasaulio Lietuvių žinynas
Anicetas Simutis_________6.VI

Pragaro pošvaistės
V. Alantas ------- - -------- 8J0

Pirmas rūpestis
Jurgis Jankus_______-’.__ 2.00

Per Klausučių ulytėlę
Liudas Dovydėnas 2.20

Pietų vėjelis
Vyti Nemunėlis ------------- 1M

Paklydę paukščiai I
Jurgis Jankus _____ 2.2>

Paklydę paukščiai II
Jurgis Jankus _____ ______2.60

J’ietų kryžiaus padangėje
Sudarė Gaučya ________ 4.50

Paskutinis Prūsų sukilėlis
• M. Springbom_______ _ 2.00

Pėtras Širvokas
Juozas Švaistas  ------ - 2.7b

Po raganos kirviu
Jurgis Jankus ............-,. — -1.50

Pabučiavimas
J. Grušas ______________ 1.50

Raudonoji meliodija
. S. Laucius  _____________ 1.00

Raudonasis siaubas
Salik Vogulov  ____ _____ 1.25

Raudonasis Tvanas
Ignas Šeinius ___ -______

Raudoni batukai
Jurgis Savickis __ _____ - 1.5t

Ramybė man
J. Kėkštas....................... ..... 0M

Sudie,'pone Cipse
James Hilton ___________0.75

Strėlė danguje
Henrikas Radauskas ------- 2.00

šilkai ir vilkai
Runcė Dandierin is_______1.00

Senųjų lietuviškų 
knygų istorija

V. Biržiška, kiet. virš. _— 3.06 
papr. virš.__________ 2.00

Saulės laikrodžiai
Henrikas Nagyi _________1.00

San Michael knyga 1
Axel Munthe ...__________ 2-60

San Michael knyga II
' Axol Munthe ___ ___ r,------ 2.50

šventieji akmenys
Faustas Kirša ________2.00

šventoji Lietuva
Jurgis SavickiB _________3.00

šventoji Inga
A. Škėma __________ 2.60

Sapnų pėdomis
V. Kazokas ____________ 1.00

Teresė Neumanaitė
J. Burkus -.......... ,.............. 3.00

Tarp žalsvų palapinių
P. Kesiūnas _____ .-_______3.00

Tėvų pasakos
A. Giedrius ____________ 1.00

Tolimieji kvadratai '
J. Grišmanauskas ______2.00

Tautosakos Lobynas
J. Balys__________ —L__ 3.00

Tomas Nipernadis
August Gailit __________ 2.50

Tarp pelių ir vyrų
John Steinback '________ 1.25

Tėvelių pasakos
A. Giedrius ____________ 0.80

Ugnies pardavėjas
Balys Rukša____________ 1.00

Vanagaitis
monografija -----__ ____ 2.00

Vilnius tarp audrų
J. Cicėnas (įrišta) --_____5.50

Velykų pasakos
N. Butkienė ____________ 1.00

Vidurnakčio vargonai
Česlovas Grincevičius ___  1-50

Vyturėliai Laukuose
■. Vįkt- ’ Šimaitis . ———— 0-76 

Trylika nejajmių
R. Spalis __________ 1.2$

Vaikų knygelė
-;. M- Valančius
Varpai ekąmba . ’

Stirnius Bfldavas —-u—-į. 2.59 
Vieąeri metai ir viena sąyąiti 

’ >■ B. Gaidžiūnas ...a...—.. 1.M 
Taupioji Virėja

Aukštųjų Šimonių Likimąą 
lavą Simonaitytė ...„i.-__ 3.50

Anglų kalbos gramatika 
ji. Kukąnaųu- 2.60

Anglų kalbos gramatika
y. Kamantauskas -----__ 1.00

Anglų kalbos skaitymas
V. MinkOnas 2.00

Anoj pusėj ežero
P. Andriušis —’__________ 1.50

Aukso kirvis
Juozas Švaistas _________ 2.50

Barabas
Paer Lagorkvist________, 2.25

Baltasis Vilkas
K. Binkis ——— ---------- 1.00

Balutis
J. J. Bačiūno leidinys_____ 1.50

Baltaragio ' malūnas
K. Boruta______________ 2.50

Broliai Domeikos
. . L. Dovydėnas _______ a„_ 2.50
Buriavimas Ir jūrininkystė

. B. Stundžia ____________ 2.00
Didžiosios atgailos

R, Spalis  ___________ 8.50
Doleris iš Pittsburgho

Stepas Zobarskas __ ____ 0.80
Eldorado

J. Švaistas ______________ 1.80
' Gyvačių lizdas

Francoia Mauriac _______2.60
i Gatvės Berniuko,Nuotykiai

R. SpaliB   ______ _  5.00
Gimdytoja

Francols Mauriac ___ -__ 1.75
, Giesmė apie Gediminą

B. Sruoga ir V. Petravičius 2.00 
Gintariniai vartai

N. Mazalaitč........................... 2.00

Į "įkinkydami” visas savo jėgas
' ir sumanumą.

Darbo metu dirbančius vyrus
• aplankė kuopos vadas, pulk. ltn. 
' Sutkus, kuris su savo" vyrais vi- 
i suomet ateina gimnazijai į pa- 
: galbą, kai reikia atlikti kokį 
■ nors nesudėtingą, bet raumenų 
- reikalaujantį, darbą.

Sausio 7 d. iš Diepholzo išėjo' 
paskutinis transportas su liku
siais daiktais ir mokytojų šei
momis.

SVEIKINAME
Malonius Draugus, ir Rėmėjus

DIRVA

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

Dr. S. Biežis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. ir sekniad. ofisas uždarytas, 
šeštad. tik nuo 1-3 vai. popiet. 
Rezid. 3241 W. 6Gth I’l.ACE

,-,p.7p
Lietuva tipnų Pančiuose

B. T. Dirmeikis ijr V. Rastenis 
(Jonas Ąndrflnaa ir Petras

Svyrius) -uį..------ -r—.--’-
Moters širįiS : ? ‘ j ■

. Guy' ilė jĮij^pa^sant 2.6p’

Lietuvių, LĮl$$$(rų
■ yranas NąąJvkjiHs .2^
Mėnuo vad.. MėęUus

Meškiukasaųd>wjųkį$8

Namai ant įe 
■ J. Gliaudą

v 5f;;JĮatiliški$ ——-rr-r-;
ŽinoniioS likimas
7. y. Bągęvnąvičius 
♦omničiii žemė . ’

; į a; »» —.l.
^emąj^ų kukėtas

.............. -A' ^'4^ ’.' -----
•Vjsw. jfnyfco# Aiujtčimup? BaStu. UžsąJjppt.pįjĮigūs siųskite
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Sveikiname, malonius draugus ir rėnyėjuS

Kiškučio vardinės
Stasys Džiugas ________ 1.50

Kelias į pasisekimą
Grabau - Grabauskas  ____ 2.00

Lietuvių Kalbos Istorija
Dr. P. Jonikas__________ 3.00

Lietuvių tautos kelias I ir II d.
M. Biržiška _________ po 3.00

Lietuviškai angliškai žodynas
V. Pėteraitis ___ __ ____ 5.’00

Lietuvių vardynas
(įrištas) . .................. .1. 7.00

Lietuvos pinigai
Juozas K. Karys _______5.00

Lyrika
K. Binkis _____________ _ 2,00

Likimo žaismas
H. Lukoševičius _________2.50,

Loreta
Stasius Būdavas_________ 1.80

Lietuva
A. Bendorius __________  2.75

Laiškai žmonėms
G, Papini ______________ 2.00

Lietuvių kalbos vadovas
Red. prof. Skardžius__ __ 4.50

Lietuviškos pasakos
J. Balys  ----------------------2.50

Liętuyių poezijos antologija
J. Aistis ir A. Vaičiulaitis 6.00

Lckučių atsiminimai (jaunimui)
A. Giedrius , ...________ 1.50

Lietuvių archyvas
Bolševizmo ęiėtąį- ——- 8X»

Lietuvos Vpfetybes
Konstitucija) > <

amerikiečių dėmesį jį 
s alianto. raudonojo 

pavdįingus siekius. Ka- 
if" lietuvių tarpe 

iškilę visokių puo- 
"protestų” ir skun- 

A. DamijonaitisĮ <llJ> tai a- a- A- Smetona susilau
kė negeistinų "svečių”, poros 

žilius, sunkiai! žJ’del*4’ us DeP1- of Justice 
'agentų, šie atstovai pareikala

vo, kad a. a. prezidentas užsire
gistruotų kaip "foreign agent”. 

Pasitarus su a. a. prezidentu 
ir LYS valdyba kitą dieną nu
vykom mudu į Washingtoną ir 
visas skundų sukurtas smurtas 
buvo' pašalintas. Kalbant su 
gen. Donavan jis man pareiškė: 
"Mes pjiįnom, kad prezidentas 
Smetona nėra joks, fašistas^ ar
ta Amerikos priešas, mes žinom, 
kad yra padorus ir prakilnus 
žmogus, bet mums labai neaiš
kus jūsų pačių lietuvių nesusi
pratimas. štai eilė skundų, kurie 
visi yra vienodi ir, be abejojimo, 
komunistų propogandinės maši-



J. J. .BAČICNAS, Tabor Farm
BRONYS RAILA

Jūsų susipažinimui su Rever Ware siu-

loma 7 gabalų setas, labai pigia kaina,

tinkama dovanoms,

pirk tik nikelinius

puodus Rever

WE CARRY A COMPLETE STOCK OF REVERE WARE

SUOPIS FURNITURE

7 DALIU INDIJOS NENDRIŲ BALDU KOMPLEKTAS,
PARODYTAS PAVEIKSLE, UŽ

asmenų sofaLAIKAS SUSIPAŽINTI

FURNITUREiš tikrųjų,

nauja 
lietuvaitė,

Geresniam virimui

Nepaprasti rastai.
Pritaikytos spalvos
Geltono ar niudono medžio.

Nedylamos plastikos 
jvairus pasirinkimas.

30 coliij skersmens, 
plastikos viršus.

anglų magazino gražus

variniais dugnais

savo vaikų tautinio auklėjimo?
Naujų metų proga darydami 

įvairias ręapliucijaą pagalvoki
me apie dar vienų rezoliuciją: 
DAUGIAU DĖMESIO SAVAM 
PRIEAUGLIUI!

TĖVIŠKĖLĖ Lietuvių Vaikų 
laikraštis. 1313 West 91 St., 
Chicago 20, III. Metams $3.00.

LIETUVAITĖS ŽVAIGŽDĖ 
KYLA

egzistenciją. Jie rašė, 
manifestus, skelbė lais- 
pasauliui, jog lietuvių 
laisvės ir kovos dvasia

minkšta kėdė, 
galiniai staliukai.

Slinko tie kęleri metai, ir jos 
vardas svetimų kraštų spaudos 
puslapiuose, teatro sekcijose, 
ne išnyko; ne retėjo, bet dažnė
jo. Svetlana augo, mokėsi, tobu
lėjo ir vis plačiau garsėjo. Tai 
su viena, tai- su kita baleto trupe 
ji važinėjo po pasaulį. Atklys
davo pas mane vienas kitas ki
takalbis laikraštis ar žurnalas iš 
įvairių kraštų. Vartydavau juos 
ir, būdamas teatro skyrių mė
gėjas, rasdavau kokį gražų at
siliepimą apie Beriozovą. Prieš 
porą metų ji buvo jau pervažia
vusi Ameriką, — tada daug kar
tų esu Tnatęs jos vardą.' Ypač 
nuo to laiko, kai ji tapo anga
žuota į Londono Sadler’s Wells 
baleto kompaniją — vieną iš da
bar pačių žymiausių baleto tru
pių pasaulyje,, kurios gastrolių, 
metu gali Statyti pilnus baletus, 

y Ir kak nuostabiausia, • tuose 
visuose pranešimuose, atsiliepi
muose, Svetlanos Beriozov.os 
meno talento įvertinįiriuqse — 
nepranyko Lietuvos ir lietuvai
tės-žodžiai. Kai praėjusių metų 
pabaigoje per 23 didžiuosius 
Amerikos miestus, impressario 
Sol Hurdko vadovybėje, Sadler’s

Seniausias ir gražiausiai ilius 
truotas lietuviškog minties žur

nalas.
MARGUTIS

įsteigė kompozitorius 
A. VANAGAITIS 

Kaina metams $3.00 
Susipažinti siunčiamas 

- dovanai.
6755 So. Western Avė. 

Chicago 36. III.

rūpinamės savo tautos prieaug
liu? Tiesa, viena kategorija 
žmonių dar nenuleidžia ginklų ir 
atkakliai kaujasi su nutautėji
mo milžinu. Tai mokytojai. Bet 
ar jiems padeda tie, kurių tie
sioginė pareiga tai daryti? Ar 
tėvai pakankamai prisideda prie

širdį. Galima sakyti, jis per 25 
metus valdė Amerikos lietuvių 
dėmesį, buvo jų mokytojas ir 
kartu jų tarnas. Savo įsteigtuo
ju MARGUČIO žurnalu, savo 
kasdieninėmis radijo programo
mis, savo plačiomis lietuvių dai
nų ir muzikos šventėmis, savo 
nepailstančiomis gastrolėmis po 
visas lietuvių kolonijas — savo 
gyvu ir patraukliu žodžiu, tik
rai visa savo siela Antanas Va
nagaitis buvo mums moderni
nio lietuviškumo pionierius. Pa
žinti jo gyvenimą, jo sielą ir jo 
visą Veiklą, atnaujinti šio didžiai 
įdomaus žmogaus prisiminimą 
ir pasimokyti iš praeities — toks 
yra tikslas šios mano išleistos 
knygos —. ANTANAS VANA
GAITIS. Norėčiau, nuoširdžiai 
trokščiau, kad ji būtų randama 
kiekvienoj lietuvių šeimoj, ir 
kad ji patarnautų didesnei Ame
rikos lietuvių vienybei ir garbei.

Šią knygą galite gauti DIR
VOJE; 1272 Eašt 71st SE, Cle-

kėlė 
straipsnis apie Svetlaną Berio- 
zovą.

Nei vienos negalėjau išaiškin
ti ,nei sąlygų tam, nei laiko 
tada neturėjau. Nebuvau dar 
tikras, ar ir verta dėl to vargti 
ir galvą laužyti. Gal tai tik 
koks apmokėtas pagarsinimas ir 
tas šokėjos lietuviškumas pri
segtas, kaip egzotika. Gal tai 
tik smulkus,, atsitiktinis reiški
nys, — juk kiek daug vaikų iš 
pradžios pasirodo gabūs, ”Wun- 
derkindai”, o vėliau nieko iš jų 
neišeina. O ir pats tas lietuviš
kumas, jeigu tai tėra jos pačios 
ar tėvų pilietybės reikalas, greit 
išgaruos, kaip dūmas, ir gal jau 
yra išgaravęs, ypač kai pavyks
ta Užsieniuose kiek daugiau pa
garsėti.

Argi nežinome tokių istorijų, 
tokių pavyzdžių, kai lietuvis 
svetimuose kraštuose tol lietu
vis, kol jis vargšas, niekam ne
žinomas ir į svetimas bendruo
menės neįsileidžiamas. Bet jei 
tik jam ima sektis, jei tik jis 
ima garsėti, geresnį biznį dary
ti, sulaukia iš svetimųjų daugiau 
komplimentų ir įvertinimo, — 
žiūrėk, jo "lietuvybė” jau dyla 
su kiekvienais metais ir iš jo 
išgirsi net tokių arogantiškų 
pareiškimų: "Kas man iš lietu
vių? Aš iš jų negyvenu. Aš pa
dariau karjerą pas kitus, aš jų 
įvertinamas, tad esu jų žmo
gus”...

Bet Svetlanos Beriozovos mįs
lės minimas tuo nepasibaigė.

pasidalyti su 
mintimis, 
lėmta, kad nuo ankstybų mano 
gyvenimo dienų buvau susirišęs 
su lietuvių spauda Amerikoj. 
Kiek pajėgdamas ją rūpinausi, 
skatinau ir kitus visokiais bū
dais raginau domėtis ir remti 
lietuvių spaudą. Pats asmeniš
kai pergyvenęs lietuvių spaudos 
atgavimo džiaugsmą, esu vie
naip ar kitaip susigiminiavęs su 
spausdintu lietuvišku žodžiu. Ir 
kai 1954 m. švenčiame lietuvių 
spaudos laisvės atgavimo 50-ties 
metų sukaktį, man ypatingai 
malonu prisiminti, kad daugelis 
Amerikos lietuvių laikraščių pa
sididžiuodami gali švęsti net ke
lių dešimtmečių savo gyvavimo 
sukaktį.

Lietuvių spaudos Amerikoj 
keliai nebuvo ir nėra lengvi. 
Reikėjo ir reikia nemažai žmo
nių, tikrai pasiaukojusių. Reikia 
daug pastangų ir meilės raštui 
ir gilaus supratimo, kokią reikš
mę turi spausdintas žodis žmo
gaus tautinei ir kultūrinei gy
vybei.

Praeityje, neturėjome pertek
liaus žmonių, tinkamų spaudos 
darbui. Bet tie, kurie dirbo, dir
bo atsidėję ir gerai supratę 
spaudos tikslą ir naudą Ameri
kos lietuviams. Didelė dalis tų 
pirmųjų Amerikos lietuvių spaur 
dos ir kultūros pionierių jau il
sisi amžinu miegu. Jų dideli dar
bai su laiku ima išblėsti iš mūsų 
sąmonės, .o naujiesiems lietuvių 
ateiviams ji beveik visai neži
noma.

Aš jau seniai norėjau rasti 
būdą, kaip palaikyti atminimą 
senųjų Amerikos lietuvių, savo 
gyvenimu ir savo darbais pali
kusių gilesnį pėdsaką Amerikoj 
— lietuvių išeivijoj. Pagaliau 
nusprendžiau, kad geriausias 
būdas mirusiųjų veiklos įtakai 
palaikyti — tai plačiau priminti 
gyvesiems apie jųjų ’ siekimus, 
darbo sąlygas, planus, jų sva
jones ... Ir štai vykdydamas tą 
savo planą, pasiryžau išleisti 
kompozitoriaus Antano Vana
gaičio monografiją — knygą 
apie Antano Vanagaičio platų, 
šakotą ir tikrai įdomų veikimą 
lietuvių muzikos, dainos, gyvo 
žodžio ir spaudos srityse. Kny
ga jau paruošta ir atspausdinta. 
Ji turi netoli 200 puslapių, su 
daug iliustracijų ir parašyta ži
nomų ir Antaną Vanagaitį gerai 
pažinojusių asmenų. Knygą re- 
degavo rašytojas Vytautas Alan
tas. Jos kaina tik $2.00.

Antanas Vanagaitis buvo kuk
li, bet talentinga asmenybė. Jis 
25 metus skleidė Amerikos lie
tuvių tarpe šilumą, kuri stebūk-

Tą vardą pirmą kartą išgir
dau prieš šešerius metus. Ar 
truputį anksčiau, nebegaliu ge
rai atsiminti.

Gyvenau tuomet dar Paryžiu
je. Tais pokario laikais, kada 
viskas, lietuvio akimis žiūrint, 
buvo taip liūdna ir niūru. Lie
tuviai kultūrininkai Vokietijos 
stovyklose vargo ir rungėsi už 
savo moralinę, materialinę ir net 
J’izinę 
Bkelbė 
vajam 
tautos 
tebėra gyva ir kad mes turime 
teisę laukti demokratinio pa
saulio jei jau ne politikų, tai 
bent kultūrininkų, intelektualų 
paramos.

Bet tuomet jos nesulaukėme, 
ir, pavz., mūsų rašytojų mani
festai, kuriuos tuomet siūlėme 
prancūzų ar kitų tautų spaudai, 
nerado ten deramos vietos. Vi
sa Vakarų Europa mūsų likimo, 
mūsų kovos prasmės nesuprato, 
nenorėjo suprasti ir padėti. Bu
vo išimčių šen ir ten, bet ne
daug ir jų žodis tada nieko ne
reiškė. Atrodė kartais, kad savo 
sunkioje kovoje mes liksimės 
vieni.

OF FINE
OPEN EVENING

PR 1-7642

.... " . ' " , - . ■

/5W0/
R.EVER.E
WAI<E „

Džiaugiuos, turėdamas progą veland 3, Ohio, taipgi Margu- 
Jumis keliomis tyje, 6755 So. Western Avė., 

Man jau buvo taip Chicago, III., pas lietuvių knygų 
platintojus ir pas'mane asmfe- 
niškai — J. J. Bacunas, Tabor 
Farm, Sodus, Michigan.

' Amerikiečių spaudoje labai1 
populiarus Ripley, kuris renka 
įvairius nuostabius ir neįtikėti
nus dalykus visame pasaulyje. 
Jo surinkti faktai su iliustraci
jomis spausdinami 300 laikraš
čių Amerikoje, čia jūs rasite 
apie-viską. Apie Lady Elizabeth 
Raleigh, kuri savo vyro galvą 
po jo mirties.‘nešiojosi kartu su 
savim 29 metus, apie vežiką, 
kuris laukė savo keleivio 599 
dienas ir gavo užmokestį už tą 
laukimą, apie prancūzų poetą, 
kuris gavo tris milionus dolerių 
už tris eilutes ir t.t.

Nei kiek nereikėtų nustebti 
jeigu tarp neįtikitėnų Ripley 
faktų rastume: "Yra tauta, Ku
ri nori išlaikyti savo tautybę, 
bet’ nesirūpina savo vaikų tau
tiniu auklėjimu. Ta tauta gy
vena Amerikoje, kur turi pilną 
laisvę tautybei išlaikyti, bet ja 
nesinaudoja. Jos vardas........”
Ar ne liūdna būtų jeigu čia ras
tume savo tautos vardą. Ir to
kiam teigimui patvirtinti Rip
ley turėtų pakankamai įrodymų.

Pridėję ranką prie širdies pa
sisakykime ar mes pakankamai

Ir tuomet pagalvojau: ne, jau 
nebegalima toliau palikti tos 
perdaug intriguojančios mįslės 
neįspėtos!

Per tuos keleris metus ir mū
sų spaudoje yra buvęs vienas 
kitas žodelis apie Beriozovą, bet lingai gaivino Amerikos lietuvių 
visuomet trumpas, kažkaip ne
tvirtas, tik svetimomis nuogir
domis paremtas, ir tas lietuviš
kumas vis gana miglotas, ir da
viniai, kaip man dabar jau aiš
ku, nelabai tikslūs. Ir kadangi 
Svetlana Beriozovą dabar turė
jo vėl pravažiuoti Los Angeles, 
supratau, jog geresnės progos 
visai mįslei išaiškinti gal niekad 
neturėsiu.

Sekiau jos žavingą šokį, įsiti
kindamas .neprastu talentu ir 
tuo, kad apie jos šokį sakomi pa
sauliui įeritikų įvertinimai yra 
ne perdėti. Bet tai mano priva
tinė nuomonė, ir žinau, kad ne
būdamas čia specialistas, pada
rysiu geriau apie tai nepreten
duodamas kalbėti.
, Man rūpėjo pirmiausia kas ki
ta — susipažinti ir išsikalbėti, 
su- pačia Svetlana ir, svarbiau
sia, visai atvirai ją paklausti 
kas, tu' esi per viena, gabioji 
mergaite, tu.kuri mums visiems 
lietuviams .tiarai džiaugsmą ir 
garsini Lietuvos vardą milio- 
nam žiūrovų, visuomet pasisa
kydama, jog esi- lietuvaitė, jog 
esi "Lietuvos Svetlana”? Mes 
tiek mažąi apie -tave žinome, —

AND ”TROPIC SHOP”
VISIT OUR SH0WR00M DISPLĄY

B.* J. FINK •' . . . . . ’ '

633 Huron Road

Jūs suprasite, kad tokiomis 
nuotaikomis gyvenant, tuomet 
kiekvienas skaidresnis lietuviš
kumo balsas svetimųjų tarpe 
daug kam ir man pačiam pasi
rodydavo gal perdėtai mielesnis, 
svarbesnis ir tauresnis, negu vė
liau, kai moraline prasme mūsų 
padėtis ėmė po trupučiuką ge
rėti.

Taigi, tais laikais Anglijoje 
gyvenantis mano bičiulis rašy
tojas Fabionas NeveraVičius 
prisiuntė pluoštą angliškų ma
gazinų. Juos vartydamas randu 
kelis puslapius, prirašytus ir 
puikiomis iliustracijomis pa
puoštus, apie jaunutę 16 metų 
mergytę, garsėjančią baleriną 
lietuvaitę Svetlaną Beriozovą. 
Apie jos retą šokėjos talentą 
prisakyta pačių šilčiausių pagy
rimų. Ir daug kartų pabrėžta, 
kad tas naujasis baleto talentas, 
ta kada nors iškilsima 
baleto žvaigždė yra 
kilusi iš Lietuvos.

Vardas ir pavardė 
siški, kaip tik begali 
čia per istorija, galvojau. Iš 
kur atsirado tokia lietuvaitė? 

..Teiravausi pažįstamų, niekas 
nežino, niekas nieko negirdėjęs. 
Ar tai bus "dipuke” ar kokia 
kita? Rašiau į Vokietiją, į Šve
diją, — niekas nieko nebuvo 
girdėję. O gal tai kokia prie- 
aūgliukė iš Kauno ar Vilniaus 
•baletų, ir kad lengviau Vaka
ruose sektųsi, pasirinkusi sau 
rusišką slapivardę? Juk yra se
na mada, kad visa eilė žymių 
baleto šokėjų, ypač moterų, 
siekdamos Annos PavloVos lau- 
f, nebūdamos jokios rusės ar 

sai, mėgsta sau pasirinkti įn
ikus scenos vardus.
O gal tai ir iš tikrųjų mer

gytė iš Lietuvos? Esu prieš 
daugelį metų pažinęs vięną Kau
no- baleto šokėją Beriozovą, ku
ris kartais savo pavardę mėg
davo sulietuvinti į "Beržaitį”, 
bet paskui iš Lietuvos kažkur 
dingo, — gal tai- jo duktė ar 
giminaitė? Gal jie- užsieniuose 
daro taip, kaip daugiausia įpras
ta Vakaruose galvoti apie tau
tybę, neskiriant jos nuo pilie
tybės; kas kokiame -krašte gi- 

Jj^s ar . yra jo pilietis, tas ir 
4jF.Klauso tai tautai. Kas gimęs 

Lietuvoje,'tas yrą lietuvis^ nors 
jis būtų gimęs ir'jaustųsi žydu, 
rusu, vokiečiu, lenku ar čigonu?

SUNKIAI ATSPĖJAMA’
MĮSLĖ

Tiek tada visokiu mįslių man

Wells baleto kompanija turėjo 
vieną iš triumfališkiausių gas
trolių šioje šalyje, ne vienas 
jūsų tikriausiai būsite pastebė
ję, kaip Svetlana Beriozovą iš
skirtinai buvo pristatyta pla
čiajai Amerikos publikai. "This 
Week” iliustruotas magazinas, 
turįs apie 24 milionus tiražo, 
duodamas savaitgalio priedu 
prie daugelio Amerikos dien
raščių, jos atvaizdui paskyrė 
viršelinį puslapį ir tekste įdėjo 
straipsnį, kuris galėtų būti kiek
vienos jaunos balerinos tik sap
nų svajonė.

Laikraštis taip pabrėžė ir iš
ryškino "Lietuvos Svetlanos” 
talentą, taip augštai įvertino 
lietuvaitę baleriną, pats ąkcen- 
duodamas ir Lietuvą ir lietuvai
tę, jog daugiau negalėtų pada
ryti jokia mūsų pačių propagan
da, jei mes kas užsimanytume 
pagarsinti šį talentą iš Lietu
vos. Tas straipsnis parašytas 
net nekukliai: straipsnio auto
rius leido sau sakyti, jog viena 
iš gabiausių šokėjų, "Lietuvos 
Svetlana”, "šokių karalaitė”, 
anksčiau ar vėliau, bet neišven
giamai užsidės baleto karalienės 
karūną, kurią dabar dėvi viena 
iš žymiausių pasaulio balerinų, 
Sadler’s Wells trupės primado
na anglė Margot Fonteyn ...



UŽBAIGTI BOSTONO

LAPINŲ KURSAI

tės. Lietuvaites atstovavo vy- 
resn. sktn. Emilija Pptvytė. Ji 
buvo pristatyta viešniai — lady 
B.-P., kuri tuoj prisiminė 1933 
m. vasarą. Tada ji drauge su 
savo vyru — pasaulio skautybės 
įkūrėju lordu R. Baden-Powelliu 
ir keliais šimtais anglų skautų- 
čių vadovų aplankė Palangoje 
prie Birutės kalno stovyklavu
sius Lietuvos skautus ir skautes.

Skautu darbai
s

PASIRODĖ KALENDORIUS 
TAUTA BUDI '

šiomis dienomis išekspedijuo- 
tas USB Vadijos išleistas 1954 
m. kalendorius TAUTA BUDI. 
Jame greta kalendariumo yra 
surašytos bažnytinės, tautinės 
bei valstybinės šventės ir minė
tinos diėnos — gausi chronolo
ginė Lietuvos istorinių įvykių 
lentelė pamėnesiūi. Iš straips
nių paminėtini: J. Cicėno — Vil
nius, A. Rūgytės — Kauno Mies
to Istorija, Dr. M. Anyso — 
Klaipėda, B. Stundžios — Tau
ta, Jūra ir Laivynas, K. čerke- 
liūno — Sporto Pažanga Lietu
voje.' Ypač išsamus ir gausus 

____vardais yra sktn; prof. Stp. Ko- 
-įįr-Įupailos straipsnis apie Lietu- 

.Z^įT'.vos ežerus. Lietuva, kraštas ir;
žmonės — parankios statistinės ( paskiltn. R. Bričkus. 

" žinios apie gimtąjį kraštą. Matų

IR KĘSTUTENAI GYVI!

Pernai rudenį Bostono vieti- 
ninkijos DLK Kęstučio skautų 
draugovė išleido savo drauginin
ką vyr. skiltn. Vyt. Černių Chi- 
cagon. Jo .vieton stojo kęstutėnų 
gretose išaugęs sk. vytis vyr. 
skiltn. č. Kiliulis. Dr-vės adju
tanto pareigas eina sk. vytis 

nlr! 14»-> D "D Alri.
Kęstutėnai veržliai dirba tri- 

ir saikų lentelės. Dr. J. Yčas jose skiltyse, kurioms vadovau- 
duoda kiek suglaustų žinių iš Į ja skiltininkai ir paskiltininkiai: 
pirosios pagelbos. Iš. grynai Tigrams — pasklt. R. Venckus 

ir R. Šležas, Sakalams — A. 
Gustaitis ir A. Krikščiūnas, ir 
Vilkams — A. Bendziukas ir J. 
Venckus.

pirosios pagelbos. Iš. grynai 
skautiškų dalykų tėra patyrimo 
laipsnių programos. Be to, kiek
vienam pravers gale kalendo
riaus atspausti lietuviškųjų 
įstaigų bei organizacijų adresai 
ir vęrslo skelbimai. .

šis patogaus kišeninio forma
to 190 pusi, apimties kalendorius 
kainuoja tik 50 c. Gaunamas 
pas platintojus arba administra
torių — J. Gaižutį, 135 Gorevale 
Avė., Toronto, Ont., Canada. 
Platintojams duodama nuolaida.

Tauti Budi kalendorių reda
gavo V. Skrinskas ir B. Stun
džia. Meninė priežiūra Vikt. 
Bričkaus. Spaudė lietuviškoji (ir 
skautiškoji) ofsetinė spaustuvė 
"Foto — Lit.” Toronte.

NAUJI METAI — NAUJI 
LAPAI

Sekmadienį, sausio 3 d., sktn. 
Šenbergų bute buvo susirinkę 
Clevelando skaučių ir skautų 
vadovės-vai ir sk. tėvų’ — rė
mėjų atstovai. Sktn. šenbergie- 
nės skaniai pavaišinti, dalyviai 
svarstė šių metų pirmojo pus
mečio skautiškosios veiklos pla
nus. Aptarta ir diskutuota: a. a. 
A. Smetonos — Lietuvos Skautų 
S-gos Šefo atminties pagerbi
mas, Vasario 16-sios šventė, 
skiltininkų. — vadovų kursai ir 
vasaros stovyklos perspektyvos. 
Labai sveikintina iniciatyva iš 
anksto pramatyti skautiškojo 
jaunimo veikimo barus. Ypač 
vasaros stovyklai tai turėtų at-* 
nešti daug naudos ir prisidės

PRISIMENA PALANGĄ

Pasaulio skaučių vadė lady 
Baden-Powell lankėsi JAV-bės 
su paskaitomis vietos skautėms. 
Tarptautinis Skaučių Klubas 
New Yorke jai pagerbti suruošė 
arbatėlę. Tame pobūvy dalyva
vo virš dvidešimties tautų skau- prie sėkmingo jos prayedimo.

Su besibaigiančiai? .1953 m. 
Bostono skautų ir skaučių 'vie- 
tininkijos užbaigė arti pusantro 
mėnesio trukusius sk; vadovų 
kursus, šiuos kursus suorgani
zavo "Senųjų Lapinų" skautų* 
vyčių būrelis, o jų vedėjas buvo 
vyresn. skiltn. Algis Banevičius.

Kursai praėjo didelio darbš
tumo bei susįklausimo ženkle, 
šiuo atveju reiškiama ypatinga 
Padėkja kursų instruktoriams — 
skautininkąms-kėms: V. Bar- 
mienei, L. Čepienei, V. K. Čepui, 
E. Gimbutienei, kun. J. Klimui/ 
prof. I. Končiui, L. Končiui ir 
M. Manomaičiui. Kursų vedėjas 
turėjo du nenuilstamus talkinin
kus — vyresn. skiltn.' D. Barmū- 
tę ir vyresn. skiltn. č. Kiliulį, 
kurių patarimai, talka bei pra
vesti žaidimai palaikė mielą kur
sų darbštumo dvasią.

Kursų pabaigtuves atžymėjo 
nepaprastai puikus laužas — 
geriausias nuo abiejų vietinin- 
kijų'pradžios. Skaučių sunešti
nių vaišių — arbatėlės metu vi
siems 25-iems kursų klausyto- 
jams-joms buvo išduoti atitin
kami pažymėjimai. Gale kursų 
buvo suruošti egzaminai. Ge
riausiai į klausimus atsakė ir 
dovanas gavo: 1) paskiltn. D. 
Adomkaitytė — skautiškų indų 
komplektą; 2) paskltn. T. Šle
žas — skautišką kompasą; 3) 
paskltn. R. Tamošiūnas — sk. 
diržo sagtį; 4) paskltn. R. Venc
kūs — pirmosios pagelbos vais
tinėlę ir 5) skautė R. Galdikaitė 
— siuvimo reikmenis. ’

— SKS — 
---------------------------------

UŽREGISTRUOKIT SAVO 
TURTĄ

<

R. & H. REALTY CO.
Greitiems rezultatams 
šaukite: SW 5-5700 
1257 East 105th St.
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VYSKUPAS IR VELNIAS
Y)IGNAS J.-šEINIUS

< Tę»iny» iš pereito numerio )

— Po’tokios dienos? Ir tokioj žemiškus 
stebuklus gimdančioj vienatvėje? Net su 
moterim, gražesne ir jaunesne, nei aš?

— Tavo, tavo grožio pavergiančią ga
lią galbūt ir sunkiau būtų atlaikyti katalikui 
dvasiškiui, — sako Thomas nuoširdžiai, -at
gimstančiu susižavėjimu. Saulės padegin- 
tas, vandens ir miško ramumos atgaivintas, 
vyriškai sustiprintas.

— Tau turbūt Visdėlto daugiau patiktų 
būti kataliku vyskupu? — žaidžia Margret.

Thomas supranta, kur link žmona kryp
sta. Ne nuo šiandien jaučiasi jis kaltas. Ap- 
tairšo žmoną. Jam peikia pasiteisinti, įtiki
nančiai, atvirai. Nors ir nepaliečiant tikros 
priežasties.

— Katalikų vyskupui ne tiek rūpesčių." 
Jį skyria. Kunigai protestantai renka sau 
vyskupą. Kuris paskum jiems patiems turi 
vadovauti, būti jų autoritetu, ir teisėju. Už
duotis, kuri gali iškreipti žmogų iš kitų, 
nuostabių pareigų.

— Gal net kataliku padaryti, — sušypso
žmona. • "

— Oi ne, kataliku manęs niekas nepa
darys! '

Įgimto moters takto vedama, Margret
nieko į tai neatsako. .. ■

— Eeisiu ūžkaisiu kavos. Netrukus bus 
Vėsiau. Tau juk gal. daugiau reikia vidinės 
šilumos. Didesnei ištvermei.

Jam patinka, kai žmona taip žaidžia, 
patinka tas žaismas. O jos eisėria! Pilna1 to
paties gundinančio, 'žadinančio žaismo.:.Lėu- . ną gurkšnį, kitą. Atstato lėkštutę-su puo'- 
gva kaip vėjo'.dvelktepėjimus per rugių dir-‘ duku šonan. *'
vą.Tšaųgusią, sužydųsiąrntniingomis^iįan- - Staiga šauna Margretdi galvon kibirkš- _ ____

. gomis sujudusią. .Atsistotų ir eitų , paskui' tis, kaip jau ne pirmą kartą. Ką daro jauna, ras draugą?. 
Žmoną,- Padėti'‘kaisti kavą. , Keičiant' kavą, . sveika moteris, kąįjvyhiš, vedęs, tikras vyr ; »rr> 
vien# rąnka -Vpiink. jos 'juoąuieųį. Jaustus ras,' nustoja ja. domėtis?: Jf ims; ąutomobįlj' -j^Nercildą vyskupui

* \, ■ • * ; ■ .■ '■:

kaip vyras, net ne protestantų vyskupas. 
Kuris juk tikras dvasiškis esti tik po baž
nyčios stogu. Bažnyčios lankomos vienais 
sekmadieniais ir labai retais kitais šventa
dieniais.

Bet kur jam eiti! Tokiam išvargusiam, 
su akmeniu krūtinėje. Po tokios užuomar- 
šon ir ramumon skandinančios dienos. Be 
to: žmonai vienai virtuvėje geriau seksis;

Thomui nežinant, Margret paėmė iš na
mų aptikto likerio bonką. Liekana po jų 
povestuvinės kelionės Ispanijon, prieš kelio- 
liką metų. Vienam katalikų vienuolyne pirk
to. Jiem abiem tada, nepamirštamomis die
nomis, nepaprastai patiko tas likeris.

Nešina kava su visais gardžiais prie
dais, pievos gėlėmis padabintam patiesale, . v •Margret grįžta iš virtuvės. Pati pilna sužy
dusių lūkėsiu. Pirmą koją įkėlusi veranodn 
sustoja,' nustebimo perimta.

Thomas miega! Laukdamas savo jaunos 
žmonos su kava, vyskupas ujįjpigo!

.Pirma sukrutuBi „mintis buvo — trenkti 
viską aslom Kad-Thomas, iš miego iššokęs; 
pamatytų kokį įspūdį yra padaręs savo pa-' 
sielgimu.

. Sunkiai,, kaip lauždama pati save, Mar
gret susivaldo. Juk ji ne kokia prancūzė ar

šimt devynios dienos. Iš 365 tik dvidešimt 
devynios- 0 jo ligšiol — atsilyginimui nieko 
nepadaryta. _ x

Nušluostęs lūpas, Thomas. Frost tvar
kingai sudeda servetėlę ir įsižiūri tolin. Pro 
Leonardo da Vinci "Paskutinės vakarienės”
didžiulę meninę kopiją tarp dviejų augštų vis nedingstąnčios, slegiančios nežinios, 
kasdieninio valgomojo langų, pro truputį

priverti prie sienos. Ne, niekas jo neveik
davo. Nei gražūs žodžiai, kad tarp nuoširdžių 
draugų, vyro ir žmonos, negali būti kokių 
paslapčių, nei tikras ir gilus nusiskundimas, 
kad ji ilgiau negali pakelti nežinios. Kartais 
šiltai, kartais net papykęs Thomas ramino 
ją, kad jis nieko neslepia. Kai ji šiandien jo 
paklausė, tai jau daugiau iš papročio, — ir

Kad ne kokia moteris ar kokia staiga 
iškilusi jaunystės meilė kvaršina Thomui 

. galvą, Margret nei kiek neabejoja. Per ne
trukus dešimts vedybų metų ji spėjo ne
blogai pažinti vyro praeitį. Dėl jos pačios 
jis taip pat nesigraužia, nieku jos neįtaria. 
Nors pagrindo, kaip dabar jis elgias, vis 
daugiau panėšėdamas j pavyzdingą kataliką 
dvasiškį, ir galėtų rastis. Jei tik ji nebūtų 
vyskupo žmona ir, nejaustų visų protestanto 
vyskupo žmonos pareigų ir didelės atsako
mybės. Abejonės nėra, jie abu pavyzdinga 
augštos bažnytinės padėties pora.

Galbūt tikrai Thomą taip giliai paliečij 
ir kremta visokie vyskupijos reikalai, kurių, 
mirgėte mirga, Su kuriais visais jis ir laiko 
neturi žmonos supažindinti. Neskaito rei
kalinga ją visur velti. Juk ir. jai pačiai, kaip 
vyskupįenei, ypatingai pirmais metais, ma
rios visokių reikalų ir reikaliukų. Aibė viso
kių moterų draugijų, ir naudingų ir tik taip 

. .... - • j . - . • • . — - sau. Pilna visokių piktžolių jš vidaus.ir ap-
įsisupus kįpk galima įintmestine lapės • judrumo,' geria^dera pajlešėtį į patH- jinį• |ą8 dl.augijaa! ■ Kurias ravlnt ir kavutę 

italė; Ji šiaurės krašto moteris'ir-vyskupo apykakle, pritraiUkįa Margret savo fotelį arką, pabliškūsį, nekalbų. Bet ar tįjcsąmo- ' gerie/t,'tik dar špafčiąu ir tankiau apželta". 
“•------ ---- arčiąuvyro. Bus. kiek Šilčiau.' Prisipylė iš ningaį Thomas.pakitėjo?. Sujuo daros kai- • ’ . . • ' ’ “

naiijo puoduką kayos/ atsisėda; susigužią, kas be jo valios; taip, žmonįli sęnįaį paste- 
Geria po tiūijputį. Ilgiau truks. . betai, kad einamos pareigos performuoja žmo-

Nieko, sau: nesako. Nedaro jokių, išvadų.' gų,' bet kad tiek performuptų, ne! Praktiškos 
Gal pirmą kartą gyvenime taip gįilai pijau- teologijos žinovu būdamas, Thomas niekados

ir išvažiuos. Vistiek kuria kryptimi. Vistiek kalendoriun, nei dienos laikraštin. Be to jis 
kurį vyrą susitikus, įsuks jį flirtam Ilgiau žino, kad iki termino yra likusios tik dvide- 
kaip ligšiol taip nesėdės! Toliau ji nekentės. 
Tegul Thomaš čia sau miegą tiek tik nori, 
ir jei nebus kada, ‘tegul grįžta namo pės
čias.

Ryžtingumo, sukilėlės karščio kiekvie
nam judėsyje perimta Margret išeina prie
menėm Nusikabina, užsideda lapę. Suranda 
rąnkinuke automobilio raktą.

Nežinomų nuotykių lūkėsis, įvykdyto pradėjusį retėti sodą, pro raudonai sunkius 
keršto lūkesio jausmas užpila- jai akis, kru- šiaurės renesanso stiliuje katedros mūrus, 
tinę. Ji stovi akimirksnį kaip apsvaigus. gu- vidudienio saulėje gelsvai, žalsvai ir

Ne! Margret nubraukia ranka per akis, melsvai švintančiais vitražais, žinomais vi- 
Grįžta atgal verandom Tyliai, nors smilki
niuose jai tvinksi, atsisėda prie stalo. Pa
lengva, lėtai išgeria kavos puoduką iki dug
no.

sam krašte. Jo žvilgsnis nesustodamas skro
džia daiktus, spalvas, anksčiau buvusius, ne
kylančius įvykius.

— Thomai, kodėl tu toks visados susi
mąstęs? — Į jį įsižiūri iš kitos plataus ąžuo
linio stalo pusės Margret. — Tu slepi kaiką.

— Nieko aš nuo tavęs,'Margret, nesle
piu. Ką galėčiau slėpti ?

— Ar tu jau eisi? Išgerk dar vieną ka
vos puoduką. Juk žinai, kad stipri kava tau 
naudinga. Gydytoja^ tau patarė.

— Bus gana. Pieturris daugiau išgersiu, 
šiandien lankytojų priėmimas, nenoriu, kad 
žtnonės ilgiau lauktų.- .

Margret palydi vyrą akimis. Ir eisena 
Jo ne ta pati kaip anksčiau. Gal. vyskupui,

Mato: Thomas miega labai nepatogiai.
Galva pakrypus. Ausimi užsikabinęs atra
mos šiurkščios briaunos. 'Atsistojus, kaip 
motina mažam vėikui, pataiso ji Thomo gal
vą, geriau, padeda. Dar gėriau; padės, jam 
po galva lapės minkštą kailį.

Bus pėrmaža. Atneš pagalvį iš miega
mojo. Atneš pagalvį, Šiandien svariai per
vilktą. Juk jos laukta, kad gal jiems pri
reiks kiek pasilsėti.

Atneša drauge ir antklodę. Atsargiai, 
atsargiai įstumia pagalvį po vyro galvą, ap

kloją jį, šiltai apkamšo išlieju šonų. ' .kad ir'protestantų, ger&u tinkmrodyti taa- gau piUia v-8 kių. vidajla.ir ap.

•žmona. Savo neatlyžtama energija ir užsi
spyrimu vyrą į vyskupus-iškėlusi.

' Atsisėdą viena prie stalp', prisipyla ka
vos puoduką. -Likerio .jai nereikia, ne. ■

Ir kava nelabai traūkia. Siurlitęrėja vie-

t1' ;

>■

;3. • ; a-

Bet gal nieko, greitai vienam ir kitam 
turės palengvėti. Pirmi metai, visur didžiau
sios, dar’py metė? mėtai. . , '' vAįi

; ' -4 Poniai telefonas. •— Įeiną tvirtos, 
čia, kad. ji sėdį prie pavargusio, kažin kodėl' nėgafėjo būti toks iš anksto iiepaąirubšęs jtampudtos'SUdėties.tarnaitė. dar itauja. tie- 
peęyargnsio žmogaus, — savo vyro. Kaįp gyveriimo pakltėjimartįs; foks niąžai'tatspą- šiai įš kąiinęu- Retenybė šiais tarnaičių bado 
slaugytoja. Kaip jo gyvenhno artintas,. tik- rus. . ’ < . . * ; ' t . . laikilią, Sako irįati nėžįnot ar1 gerai ar hę.

- -, . Pasitaikius .geresnėms progoms,’ pkkėr' iįė’gią, kad laeno viršininko ponia žmona
• • Jlūi riąipo .iš kokio j ppniai vyskupieuel.

5 ■ mieguį neimant, .Margret bandydavo .

ČA'-

ii Frdstvį žnlgtert). nei ■ > (Bus daugiau) .
■M;

v..;



W. I. WHITE REALTY

Geriausi sveikinimai draugams ir rėmėjams

GENERAL INSURANCE

819 Hippodrome Bldg.

Sveikinimai ir

J

7504 Lorain Avenue

FEDERAL

K. V. V/EBSTER REALTOR
1,472,884.97

WI 3-200028924 Euclid Avenue

Geriausi sveikinimai draugams ir rėmėjams
$10,982,504.67TOTAL ASSETS

TOLLIS REALTY CO.$

5,697,200.43

VU 3-64563778 East 116th Street

104,895.50

$10,326,996.02

Geriausi linkėjimai mūsų draugams ir rėmėjams$

JAMES A. FLETCHER5 655,508.65TOTAL CAPITAL ACCOUNTS

Realtor

265 East 328th Street WI 3-1175

139,400.57
1,245,909.04

174,160.09

18,450.00 •
4,594,622.31

300,000.00
325,000.00
30,508.65

77,538.55
' 13,525.66

bebūtų, į Berlyno' 
žiūrima kaipo j 

tarptautinių santy- 
Opozįcija reiškia

16830 Kinsman Road
Shaker Heights

4,336,860.05
468,623.13

1276 West 3rd Street

GENERAL INSURANCE

1954 m. sausio 14 d. .* Nr. 2 . •

Dr. M. Anyso kalba Baltų Federacijoje, Toronte
Po pirmojo pasaulinio karo, ] 

' sugriuvus imperialistinei Rusi- i 
jai ir Vokietijai, trys Pabaltijo j 
tautos laimėjo nepriklausomybę. : 
Bet jau iš pat pradžių visos trys 
tautos vedė gana atskirą valsty
binį ir kultūrinį gyvenimą, ne
žiūrint, kad jos gyveno prie Bal
tijos jūros rytinio kranto, tu- ; 
rėjo bendrus priešus ir kartu 
sudarė, politiniai žiūrint, vieną , 
likimo bendruomenę. Buvo ma
žai politinio ir dar mažiau kul
tūrinio bendravimo.

Visos trys tautos žiūrėjo tie- 
soginiai į vakarus, į vidurinę ir 
vakarų Europą. Yra mažai pa- ; 
baltiečių, kurie kiek daugiau pa
žįsta Bavo kaimynines valstybes. 
Mums visiems daugiau žinomi 
Berlynas, Paryžius, Roma, negu 
Kaunas, Ryga ir Talinas.

Kultūrinėje srityje reikėtų 
pažymėti kelias draugijas, ku
rios išėjo j viešumą su paskai
tomis apie kaimynines valstybes 
tautinių švenčių proga. Mažas 
buvo skaičius kultūrininkų, pa
sistačiusių tikslą suartinti tris 
Baltų tautas.

Valstybės beveik nepriėjo prie 
politinio bendradarbavimo. Bū
davo kaikurių pasitarimų ąusi- 
siękimo srityje. Sudarytos poli
tinės sutartys yra tos pačios 
rūšies, kurias Baltų valstybės 
sudarydavo ir su tolimomis vals
tybėmis.

Net laikotarpyje, kai vokiečių 
nacionalsocializmas savo propa
ganda išėjo toli už savo ribų, 
nebuvo sukrusta, nors jo buvo 
aiški tendencija pagrobti netik 
kaikurias sritis, bet veržtis toli 
į rytus.

Ir bolševikinis pavojus nebu
vo pakankamai įvertintas. Buvo 
įsigyvenusi nuomonė-, jog bol-, 
ševikai neis į vakarus, o jeigu - 
jie eitų, juos sulaikytų vakarų 
demokratijos. Bet nieko nebuvo 
daroma užtikrinti šitų demokra-'. 
tijų paramą. Ypatingai senesnios 
kartos žmonių buvo aiškinama, 
jog bolševizmas nebesąs toks 
pavojingas kaip seniau. Tikrąjį1 
mūsų kaimynų tikslą supratome 
1939 m. rugpjūčio mėn., kada 
paaiškėjo Hitlerio ir Stalino su
darytos sutartys likviduoti Pa
baltijį ir Lenkiją.

Tik tada buvo kiek sukrusta. 
Pabaltijo valstybių generali
niai štabai pradėjo kiek rimčiau 
bendradarbiauti. Bet šitas su
bruzdimas praktiškame gyveni
me buvo per vėlus. Jis bolševi
kams davė pamatą iškelti ap
kaltinimus prieš kalbamų vals
tybių vyriausybes ir jas savo 
tikslams išprievartauti.

Kadangi visų trijų valstybių 
tarpe nebuvo artimesnio ir glau
desnio bendradarbiavimo ir taip 
pat neegzistavo geležinė valia su
jungtomis jėgomis ginti savo 
savistovumą, Sovietų vyriausy
bė lengvai galėjo likviduoti mū
sų nepriklausomybes. Vienai 
valstybei po k,itos, trumpais ter
minais pastatyti ultimatumai, 
privedė prie rusų kariuomenės 
įgulų įvedimo ir 1941 m. pava
sarį prie Pabaltijo visiško oku
pavimo.

Tai buvo Baltų tautų tragedi
ja, kurią mes tebekenčiame. 
Mes vargstame dvasiniai emi
gracijoje, o "namuose likusieji 
kenčia ir kraujuoja nuo negai
lestingos bolševikų diktatūros.

Sunku tiksliai pasakyti, kaip 
mūsų kraštų, politika būtų išsi- 

, vysčįugi kitaip vęikiant. Bet 
- mes matėme, ‘kad Sovietų ^Są- 

■ junga 1939/40 m. sustabdė karą 
prieš. Suomiją, kai ji pajuto 
suomių tautos geležinį ir nepa
laužomą norą priešintis agreso
riui. šito fakto išvadoje-Suomi
ja dar ‘ šiandien tebėęa" nepri
klausoma valstybė. . '

. Mes visi tikime, kad už ’ta.m 
..tikro laiko išsipildys ir’ bolševi
kinio. rėžimd-likimas,. kaip prieš 
8 metus .sugriuvo fašizmas rr 

i nacionaisociulfenjas. Mes; visi ti-

Ukraina, toliau su Lenkija. Ma
nau; jog būtų nesąmonė kalbėti 
apie susijungimą atskirų Pabal
tijo valstybių su minėtu slavišku 
bloku, pa v. Ukraina bei Gudija, 
kurios turėtų 60 su viršum mi
lionų gyventojų. Tai reikštų pa
tekti iš lietaus į varvinį, iš vie
nos negerovės į kitą. Tokį didelį 
jėgų skirtumą nebūtų galima iš
lyginti net gudriausiai išgalvo
tais susitarimais ir konstituci
jomis.

Apie politinę bei ekonominę 
nepriklausomybę nebeliktų nei 
galvoti. O nepriklausomybė mū
sų tautoms yra brangiausia. Mes 
dabar žinomi iš praktiško paty
rimo, kad net bloga sava valdžia 
yra šimtą kartų geresnė už blo
gą svetimą valdžią. Mes taip pat 
žinome, kad gyventi savo, mažai 
turtingame krašte, yra visvien 
daug geriau, negu būti paverg
tu svetimos jėgos. Tikiu, kad 
apie tai nėra ko nė kalbėti.

Mes turime jau šiandien gal
voti ir daryti žygių, kad toli
mesnėje ateityje mes vėl nebū- 

JAV, tokį Europos valstybių su-l tume pastatyti prieš įvykius, ku- 
siorganizavimą netik pageidau- rie mūsų tautoms vėl neštų nau
ja, bet jį ir skatina, kaip pakar-' ją vergiją. Trumpai sakant, mes 
totinai girdėjome iš tos vyriau
sybės asmenų.

Po antrojo pasaulinio karo pa
baigos buvo daug kalbama apie 
politinį ir militarinį Europos 
valstybių susijungimą tikslu "su
daryti kuodidžiausį pasipriešini
mą išoriniams agresoriams. Rei
kėtų priminti Schumano planą, 
NATO (Šiaurės Atlanto Paktą), 
Europinį judėjimą ir galiausiai 
Strassburgo vyriausybę. Išeitų 
iš šito pranešimo rėmų apie ši
tas organizacijas daugiau pasa
kyti. Bet viena aišku, kad atei
ties Europoje, nors ji ir nebūtų 
sujungta į bendrą vienetą, susi
darys skaičius politinių blokų, 
tikslu sėkmingai atsiginti nuo 
išorinių priešų.

Rytinės Europos suinteresuo- 
se sferose daug kalbama apie 
galimą susijungimą Gudijos su

kime, kad naujo ginkluoto su
sirėmimo taFp pasaulio galiūnų 
pasekmėje prabils laisvės varliai 
ir mūsų broliams ir seserims, 
taip sunkiai kenkiantiems tė
vynėje.

Bet mes neturime užmiršti 
įvykusias klaidas ir turime vis
ką padaryti, kad dar kartą ne
įvyktų baltiškoji tragedija. To
dėl mes turime jieškoti ir rasti 
kelių sujungti mūsų, po visą 
pasaulį išbarstytas jėgas, ir pa
sidaryti tiek stipriems, kiek tik 
įmanoma, šitas reikalavimas da
bartiniu metu liečia kaip tik 
mus emigracijoje, nes mes, dė
ka mūsų gyvenamų kraštų poli
tinės laisvės, turime puikiausias 
galimybes jau dabar suorgani
zuoti mūsų ateities politinį gy
venimą, tuo labiau, kad mūsų 
didžiausia politinis rėmėjas,

jau dabar turime galvoti apie 
trijų Baltijos tautų, estų, lat
vių ir lietuvių politinį susijungi
mų, kad vėlesnių politinių įvy
ktų metu galėtume mesti į poli
tines svarstykles tris kartus di
desnį politinį ir ūkinį pajėgumą. 
Labai svarbu, ar politiniai at
stovai kalba už dviejų milionų 
arba dar mažesnnę tautą arba 
už penkių milionų bloką. Geo
grafiškoji padėtis yra ta pati 
visoje Pabaltijos erdvėje, gy
venimo sąlygos nedaug kuo ski
riasi. Kas mus skiria tai — 
skirtingos kalbos ir mažas vie
nas kito pažinimas.

Svarbiausia, jog mes sudaro
me likimo bendruomenę iš pat 
ankstybiausių laikų. Beveik vi
suomet, bent vėlybesniais lai
kais turėjome, tuos pačius prie
šus. Taip bus ir ateityje. Kiek-
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balance, ai. I cash items in process of collection-----$
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vieną kartą mūsų tautos 
pateko po svetimu jungu, 
kadangi jos buvo per silp
nos atskirai veikdamos at
siginti priešų. Iš šių įvykių 
mes turime mokytis ir pradėti 
ritaip galvoti ir veikti. Ateityje 
mes turime veikti sujungtomis 
jėgomis.

Mailo šis pranešimas kaip tik 
ir turi šitą tikslą. Esu paruošęs 
Baltų Federacijos Konstitucijos 
projektą. Prašau mane tikrai 
suprasti, jog tai nėra jau galu
tinė konstituciją, bet tik jos 
projektas. Tai yra rėmai kons
titucijos, pagal kurią mūsų trijų 
valstybių bendradarbiavimas ga
li ■ pasidaryti - tikru politiniu 
įrankiu.

Stengiausi išlaikyti mūsų 
valstybių nepriklausomybę, o su
varžyti suvereniškumą tik tiek 
kiek tai reikalaujama federaci
jai įgyvendinti.

.Prašoma nesakyti, kad toks 
Baltų Federacijos sudarymas 
per ankstyvus ir viską galima 
atlikti vėliau^ Tai klaidingas 
aiškinimas ir nesupratimas po
litinės padėties. Kaip tik emi
gracijoje mes turime užsiimti 
šiuo reikalu ir jau dabar turime 
sudaryti konstituciją. Kartu mes 
turime žengti prie praktiško 
bendradarbiavimo. Mūsų tėvy
nėje likę broliai ir seserys to 
negali atlikti.

Liaudies patarlė sako, jog 
puodus lipdo ne Dievai, bet žmo
nės. Logiškoje išvadoje reikia 
sakyti, kad politiką vykdo ne 
antgamtiškos jėgos, bet žmonės. 
Jeigu mūsų trijų šalių tautiečiai 
persisunks šita idėja sudaryti 
visų trijų tautų susijungimą, 
tai jie tokiai konstitucijai ir 
duos rėmus.

Todėl šituo reikalu turi užsi
imti ne skeptikai bei pesimistai, 
bet idealistai bei optimistai. Ir 
Roma nebuvo pastatyta per vie
ną diena, bet tūkstančio metų 
bėgyje, šita patyrimo taisyklė 
galioja ir tnūs<r’įfyvenimui.', '

Norėčiau pasakyti, kad vals
tybei sukurti ir ją išlaikyti rei
kalinga, be visų piliečių praktiš
ko darbo, daug pasišventimo ir 
kartais net daug aukų. Didžio
sios valstybės nekartą ant savo 
tėvynės aukuro yra paaukoju
sios tūkstančius gyvybių. Toliau 
reikalinga daug valstybingumo 
jausmo, ypatingai mažesnėms 
tautoms. Be jo nesudarysime 
valstybės ir jos neišlaikysime. 
Valstybingumo jausmas yra pa
matas kiekvienai tautinei vals
tybei. Kur jo trūksta, sunku 
valstybę sukurti ir taip pat sun
ku ją išlaikyti. Valstybingumas 
turi viršyti visus asmeninius 
norus ir pageidavimus. Kur jo 
nėra, kur galioja tik asmeniška 
nauda, kur prie kiekvieno vals
tybinio reikalo pareiškiama li
beralu veto, dingsta ir didžiau
sios valstybės, " kaip istorija 
mums daugel kartų parodė.

Tie patys dėsniai galioja ir 
mums' emigracijoje. Atsimenant 
didelį tikslą, reikia atidėti ligi 
vėlesnės dienos visus, dažniau
siai nedidelės svarbos kivirčius 
ir ginčus. Jie vėliau, dažniau
siai savaime išsispręs, atėjus 
tikram laikui. Jeigu mums pa
vyks dar emigracijoje sudaryti 
mūsų tautų federaciją, būtų at
liktas didelis politinis žygis. 
Mes šituo žingsniu net pralenk
tume daugel didelių- valstybių.

NUO CARO RUBLIO IKI 
BOLŠEVIKŲ ČERVONCO 

rasi Jono K. Kario puošnio
je "NEPRIKLAUSOMOS LIE
TUVOS PINIGAI” knygoje 1915 
rl941.' m. . Lietuvoj kursavusių 
įvairių pinigų istoriją, numizr 

•matiką ir natūralaus dydžio 
banknotų bei monetų fotografi
jas. ' ■ ,
. Reto įdomumo knyga ir pini
gų albumas vienoje vietoje! An
glų kalba santrauka knygoje 
daro ją įskaitomą ir nemokan
tiems lietuviškai. Ir visa tai ,— 
tik už 5 dolerius!

(Atkelta iš 1-mo pusi.)
Vokietijos'apjungimo bus pro
pagandinių kalbų, bet vargu ar 
esmėje kas' pasikeis. /

Opozicijos tarpe girdėtis bal
sų, kad Dulles nieko kito neno
rįs, kaip tik Berlyno konferen
cijos nepasisekimo. Kaip žinia, 
prancūzai delsia ratifikuoti Eu
ropos Gynybos sutartį, tikėda
mi, kad užsienių reikalų minis- 
terių konferencijoje bus pasiek
ta tam tikro atslūgimo ir tuomet 
jau visas reikalas atpuls. Todėl 
Dulles norįs sužlugdyti Berlyno 
konferenciją ir tokiu būdų pa
greitinti Gynybos sutarties ra
tifikaciją. Girdi, jeigu konfe
rencija nieko teigiamo neatneš
tų, tuomet prancūzams nieko ki
to nebeliktų, kaip palaiminti 
vokiečių, divizijas. Todėl Chur- 
chillis susilaukė aštrios kritikos, 
kai jis iš savo pusės parėmė 
Dulles’ą ir patarė prancūzams 
patvirtinti Europos Gynybos su
sitarimą. Kai kurie ' laikraščiai 
padarė išvadą, kad nuosekliai 
galvojant anglams nieko kito 
nebeliktų, kaip sutikti su pran
cūzų pasiūlymu ir patiems arba 
tiesiogiai prisidėti prie Europos 
Gynybos sutarties arba suteikti 
Prancūzijai visas tas garanti
jas, kurių ji reikalauja. Tačiau 
vargu ar Anglija, turinti atsi
žvelgti į dominijų interesus, ga
lėtų priimti prancūzų reikalavi
mus, kurie faktiškai reikštų 
anglų prisidėjimą prie Europos 
Gynybos Bendruomenės.

Vadovaudamiesi tais sampro
tavimais, anglai perdaug tragin- 
gai nevertino nei Dulles, nei juo
ba Churchillio grasinimų, jog

• tuo atveju, jeigu Prancūzija ne-
• ratifikuos Europos Gynybos su- 
i tarties, turėsianti būti peržiūrė- 
■ ta visa amerikiečių politika Eu

ropos žemyno atžvilgiu. ”Eco-
. nomist” suformulavo savo abe- 
. jojimus maždaug šitaip: Peri 

paskutiniuosius penkeris metus 
Amerikos Jungtinės Valstybės 
sukišo miliardus į laivyno, avia
cijos ir pėstininkų bazes Euro
poje. Nejaugi viso to būtų atsi
žadėta? Anglai įsitikinę, kad 
Amerika ir toliau pasiliks Eu
ropoje. Ypač anglams imponuo
ja šiaurės Atlanto pakto (NA-'- 
TO) pasiekti rezultatai. Atrodo,! 
kad šiuo atžvilgiu vienodos nuo-’, 
monės yra tiek pozicija, tiek 
opozicija. NATO pavirtęs isto
rinės vertės veiksniu, kuris 
daugiau sveriąs, nekaip iškil
mingi pasižadėjimai ir ilgos su-- 
tartys, ši organizacija esanti ta 
realybė, kurią remiąsįs visas 
Vakarų laisvasis pasaulis.

Kaip ten 
konferenciją 
naują etapą 
kių raidoje, 
tam tikrą optimizmą. Vyriausy
bei artimi sluogsniai yra dau
giau santūrūs. Tuo atveju, jei
gu nebus pasiekta jokio rimtes
nio susitarimo, netenka abejoti? 
kad Prancūzija bus priversta 
ratifikuoti Europos Gynybos su
tartį. ' Bet kas atsitiks, jeigu 
prancūzai užsispirs? Kokias iš
vadas tuo atveju darys Ameri
ka? Ar ji tikrai leistų susilpnin
ti šiaurės Atlanto organizaciją?

Tokie ir panašūs klausiniai 
diškuojam'i viešai, bet dąr dau
giau uždaruose rateliuose, komi
sijoje ir vyriausybėje.- Jau se
niai praėjo ląikai, kai Didžioji 
Britaniją galėjo, vykdyti, splen- 
did isolatiųn, politiką, šiandien 
visas Europos žemynas sudaro 
vieną vienetą. Bet niekas nesi
ima pranašauti, kaip. Europos 
reikalai susiklostys per ’ arti
miausius kelerius mėnesius. Ar 
šalnos nugnaibys tai vienur, tai 
kitur besiskleidžiančius vilčių 
4r.net iliuzijų žiedus? ' ■

Užsakydami rašykite: J? K.
Karys, 45 Park ’Terr.,- Bridge- 
port 4, ' ęonn. j t A (4).
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K. S. KARPIUS

A M ERIKA REMSIS 
ORO JĖGOMIS

Iš VVashingtono eina praneši
mai, kad prezidentas Eisenho- 
weris, mažindamas kariuomenės 
skaičių Korėjoje, plačiu mastu 
vykdys Amerikos karo pajėgu
mą aviacijos srityje, vietoje ka
ro laivyno ir saus, kariuomenės. 
Nebus apleista ir tos sritys, ta
čiau, sako, tik ore tėra tikriau
sia Amerikos karinė jėga ir 
lengviausias kariavimo būdas. 
Ypač dabar, kada ištobulinti 
lėktuvai, kurie per keturias- 
penkias valandas perskrenda 
Amerikos kontinentą ir pasiekia 
Europą.

Šitą programą seniai jau siūlė 
dabar miręs Ohio senat. Taft, 
už ką jis buvo apkaltintas izo- 
Iiacionistu, kada jis kandidata
vo į prezidentus. Jis reikalavo 
mažinti užsieniuose kariuomenę 
ir visą pasitikėjimą dėti į avia
ciją. Tą planą rėmė generolas 
MacArthur ir buvęs prezidentas 
Hooveris. Dabar Eisenhoweris 
yra pozicijoje tą planą įgyven
dinti.

Tarp U. S. karo laivyno, saus, 
kariuomenės ir aviacijos depar
tamentų vadų eina pikčiausios 
varžytinės, kiekvienam įrodinė
jant, kad jo departamento jė
gos bus svarbiausios ir reika
lingiausios karo atveju. Eisen- 
howeris tikrina, kad Amerikos 
saugumas nenukentės suvaržant 
laivyno ir saus, kariuomenės 
biudžetus, ir. mano tuomi sutau
pyti kelis bilionus dolerių.

Kilo keistas reiškinys Italijo
je, kur JAV saus, kariuomenės 
ir karo laivyno vadovybės atsi
sako Italijos aviacijai perduoti 
savo žinioje esančius kariškus 
lėktuvus, ką Amerika yra nuta
rus padaryti. Ir saus, kariuome- 

' nės ir laivyno vadovybės nenori 
pripažinti aviacijos, ir sako jie 
perduosią savo turimų lėktuvų 
perviršį tik saus, kariuomenei 
ir laivynui, kas neatitinka 
Ii jos tvarkai.
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laikais, iš 75 metų 
patyrimo 
kad buvo

Amerikoje, 
didelių, sun- 
respublikonų 
jos nevadin-

Pažvelgkime 
p r a e i

Visais 
lietuvių 
matome,
kių bedarbių, prie 
ir demokratų, tik 
tos depresijomis, kaip pavadinta 
ta, kuri sekė nuo 1931, kada dar 
prezidentu buvo respublikonas 
Hoover, ir kuri padidėjo iki gaz- 
dinančių augštumų per 8 metus 
valdant demokratui prezidentui 
Rooseveltui. Roosevelt ir demo
kratai, tačiau už 8 metų bedarbę 
vis kaltino respublikonų prezi
dentą Hoover; tai galėjo daryti, 
nes būdami pozicijoje, organi- 
zuodaim visokias priemones dar
bams pagerinti, apdedant mo
kesčiais ir biznius ir gyventojus 
vykdymui viešų darbų, kurių 
niekas nedirbo, tik - pinigus iš 
valdžios ėmė. Demokratai kar
tojo tą pačią dainelę — "atsi
minkit Hooverio laikus" (bet ne 
Roosevelto laikus), ir kiekvie
nais prezidento rinkimais var
tojo tą patį baubą, kai respub
likonai statydavo savo kandida
tus. Tas įstrigo mažiau protau
jančių darbininkų mintyse, ir 
jie tebetiki ir tebekartoja, kad 
respublikonams valdant gali bū
ti tik darbų trūkumas. Tas labai 
naudinga demagogams ir unijų 
vadams, kovojantiems, prieš Taf- 
to įstatymą.

Rengdamiesi šių metų kon
greso rinkimams, demokratai 
jau iš anksto bubnija apie šio 
laikotarpio "bedarbę”, apie už
einančią naują depresiją. Jię 
mano laimėti kongresą, žadėda
mi grąžinti darbingumą, padi
dinti darbininkams algas, pa
kelti ūkininkams kainas už jų 
produktus.

metais. Bedarbių, vietoje apie 
1,000,000, gali būti tarp 1,500,- 
000 ir 2,(100,000,
( Bizniai darys tą pačią apy
vartą kaip 1953 metais, tik kai
nos sumažės 4 iki 5 nuoš. Namų 
kainos, senų ir naujų, sumažė- 
sią tarp 3 ir 5 nuoš.

Automobilių numatyta paga
minti apie 5,200,000, prieš 5,- 
700,000 pernai. Kai kurios įmo
nės laikas nuo laiko sustos dir
busios, kitos pradės dirbti; vie
nos sumažins darbus, kitos ras 
progos vėl darbus padidinti. Vi
sų tikslas yrė gamybą didinti, 
išdirbinius parduoti.

Valdžia iš savo pusės tariasi 
su karšto įmonėmis sureguliuo
ti darbingumą, kad neapsireikš- 
tų kenksmingi sukrėtimai.

Patys respublikonų draugai 
įspėja prezidentą ir partiją tu
rėti plačias akis. Kai senato
rius McCarthy išragino Ameri
kos žmones siųsti laiškus ir te
legramas prezidentui reikalauti 
sulaikyti davimą pagalbos toms 
šalims, kurios apsisukusios tais 
pinigais varo biznį su komunis
tine Kinija, prezidentas ir par
tijos vadai šaipėsi matydami 
dešimtis tūkstančių suplaukian
čių laiškų ir telegramų j Bal
tuosius Rūmus. Vienas žymus 
politinio savaitinio žurnalo lei
dėjas padarė pastabą, kad vie- 

- toje šaipytis, respublikonai pri
valo tų laiškų ir telegramų tu
rinį pastudijuoti, nes jie gali 
būti atsakymas j rūpestį ar res- 

, publikonai 1954 metų rudens 
. rinkimuose išlaikys senato ir 

atstovų rūmų kontrolę, ar pra
laimės ir kontrolė atiteks de- 

’ mokratams. Tie laiškai-telegra- 
1 mos juk tai krašto gyventojų 

pasisakymas ko jie iš respubli
konų administracijos tikisi.

Clevelando 
Bendruomene?

DALYVAUKIME
BENDRUOMENĖS

RINKIMUOSE
i reikia daryti, kad Lietu-Ką 

vių Bendruomenė būtų gyva ir 
veikli? Nuo mūsų pačių priklau
so vykdymas tų uždavinių, ku
rie jai skiriami. Lietuvių visuo
menei turi rūpėti, kad jai vado
vautų pajėgūs žmonės. Todėl: 
visi dalyvaukime Bendruomenės 
rinkimuose, statykime į jos val
dybą ir kontrolės komisiją kan
didatus, sutikime kandidatuoti.

Valdyba renkama iš 9 narių, 
kontrolės komisija — iš 3. Kan
didatai siūlomi raštu, kuriame 
paliudijamas ir kandidatuojan
čio sutikimas, ir tai iki sausio 17 
d. 12 vai, įteikiama Rinkimų 
Komisijos pirm. A. Gargasui, 
1485 E. 71 St. arba narei' Em. 
Skrabulytei, 1382 Giddings Rd.

Patys rinkimai įvyks metinia
me apylinkės susirinkime, ku
ris šaukiamas sausio 24 d. 
vai. lietuvių salėje.

BENDRUOMENĖS 
VALDYBOS POSĖDIS

Bendruomenės apylinkės • 
dybos posėdis metiniam susirin
kimui pasiruošti kviečiamas sau
sio 17,d. 3 vai. po pietų vicepirm. 
Pr. Karaliaus bute.
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STUDENTŲ VAKARAS
Į studentų rengiamą vakarą 

Lietuvių salėje susirinko apie 
300 clevelandiečių. Aitvarai, va
dovaujami A. Kačanausko, nuo
taikingai, be pretenzijų, išpildė 
dainų koncertirię programą. Dai
nuotos savų kompožitorių ir 
svetimųjų dainos. Vykę buvo ir 
kupletai (A. Kačanausko muzi
ka, Bražėno, žodžiai.

Aitvarai susilaukė gausių ap
lodismentų ir kelius kartus bu
vo verčiami dainas kartoti. Jie, 
be programos išpildymo dar nu
sipelno pagarbos-ir už pasiauko
jimą studentų reikalams, nes 
pasitenkino tik kelionės išlaidų 
apmokėjimu.

Patys studentai koncertą pa
įvairino H. Nagio poezijos gra
žia deklamacija (N. Vedegytė) 
ir V. Bražėno . feljatonu (Vyš
niauskas).

PADĖKA
Janinai Cieškienėi sunkiai su

sirgus už suteiktą paramą nuo
širdžiai dėkojame: Mrs. Roualet 
— NCWC, Lietuvių Moterų Klu
bui, Lietuvių Behdruomenei, 
Clevelando lietuvių ' skautams, 
RKSA 36 kuopai, Dr. Pautie- 
niui, kųn. širvaičiui, K. Obele- 
niui, Tijūnėliui, Garkauskamsl 
Šenbergams ir kt.

Motina, vaikai ir brolis 
6214 Superior Avė.

ATSISKAITĖ
Lietuvių Bendruomenės tau

tinio solidarumo įnašų į kasą 
įnešė: I seniūnijos seniūnas 
Palubinskas $24.50, XII šen, 
niūnas V. Vinclovas — $12.

Subatos! t ' \ .i' , .

ĮVYKSTA SAUSIO MėN. 16 D. 8 VAL. VAK.
LIETUVIŲ SALĖJE 

Rengėjas: IJALFo 55 SKYRIUS

SUBATOS VAKARĖLIO dalyviai, pirmoj eilėj iŠ kairės:. Algirdas Gylys, 
Kauno .Valst. Teatro solistė ir Subatos Vakarėlio autorė Sofija Kudokienė, 
režisorius Petras Maželis ir solistė Natalija Aukštuolienė. Antroj eilėj: reži- 
soriaus padėjėjas Zenonas Dučmanus, pianistė Regina Bražaitienė ir Vytau

tas Raulinaitis.

BEDARBĖS 
BAUBAS— 
DEMOKRATŲ 
ĮNAGIS

Demokratų partijos 
piktinasi respublikonais, 
dabar būdami valdžioje
šia "senus rekordus” apie de
mokratų valdžioje buvusius iš
davikus, Kremliui parsidavėlius, 
demokratų slėptus ir globotus. 
Tačiau demokratai nesidrovi 
respublikonų partijai prikišti 
dar senesnius, nepagrįstus kal
tinimus, būk krašto depresija, 
bedarbė priklausanti respubliko
nų partijai. Jie tą priekaištą 
darė per 20 metų, ir 1952 metų 
prezidento rinkimuose, gąsdin
dami žmones bedarbe, jeigu res
publikonas bus išrinktas prezi
dentu. Tą jie kartoja ir po rin
kimų. Ir dabar, Korėjos karui 
pasibaigus, kai karo darbų įtem
pimas sumažėjo. Demokratams 
gelbsti įtūžę unijų vadai, kurių 
teisės buvo suvaržytos respub
likono senatoriaus Tafto įstaty
mu. Demokratai nori užmiršti, 
kad jų žiopliškumo dėka iškilo 
Korėjos karas, kurį Amerika 
turėjo negražiai pralaimėti. Jei 
ne Korėjos karas, Trumrino pre
zidentavimo metu, 1948-49 pra- 

< aidėjęs, darbų sumažėjimas, bū
tų plitęš labiau ir labjau, ką pa
tyrė mūsų tremtiniai, kurie-1949 
metais atvažiavę po kelias sa
vaites, kiti po kelis mėnesius 
jiėškojo darbo. . , -

Senieji lietuviai amerikiečiai 
taip įsitikinę, kąd bedarbės yra 
respublikonų kaltė, tat tuo klau
simu ginčysis iki įkaitimo.
’ Geistina" būtų, kad naujieji 

tremtiniai, kurie po Korėjos ka- 
, ro neteko darbų', neįsibfėžtų sau 
į sąmonę tą patį — kad Eisęn- 
howęris ir respublikonai, pradė
ję šalį valdyti šumažino darbui,

Beveik 
kraštas 
presijoje, Rooseveltui 
rinkimus ir 1932 ir 1936 metais.
Tik prasidėjęs antras pasaulinis 
karas, kai Amerika sutiko par
duoti karo reikmenis tiems, kas 
turi pinigų, gali jas pirkti ir 
patys parsivežti — reiškia ir 
vokiečiams, ir anglams ir t,t., 
— darbai pasitaisė. Kaip dabar 
istorikai iškelia, Rooseveltas va
rė slaptas machinacijas įvelti 
Ameriką į karą 1941 m., ir tik 
tas darbus pataisė: -prasidėjo 
vėl gausus darbingumas, ir Roo
sevelto garbinimas, nusitęsęs į 
Trumano laikus. Bet po to kdro 
darbingumas vėl atslūgo, sugrį
žo į normalų laipsnį. Korėjos 
karo darbingumas, ką patyrė ir 
naujieji mūsų ateiviai, galėjo 
įsitikinti, buvo nenormalus reiš
kinys (kas buvo ir I ir II pasau
linio karo metais), kai veik vi
sos dirbtuvės dirbo trimis pa
kaitomis. Kur toks darbingu
mas būtų galimas rasti pasauly
je normaliais laikais?

Tačiau antros ir trečios pa
kaitos darbininkams netenkant 
darbo, kai nedarbas paliečia patį 
darbininką, reikalas virsta 
rai nejaukus.

Pranašavima i 
1 9 5 4 m e t a m b

Prieš respublikonus 
politikieriai aliarmuojančiai pra
našauja "sunkius”- 1954 metus, 
tačiau visos aplinkybės rodo, ir 
rimti šalies ekonomistai ir fi
nansininkai tikriną,' kad nors 
šie metai nebus tokie darbingi 
kaip 1953 metai, darbai ir biz
niai' nusistovės maždaug 1952 
metais buvusiame lygyje.

Pramonės produkcija, anot tų 
ekonomistų, panieks 220 nuo
šimčių, kai 1953 metais buvo 
233. Darbininkams algos pasi
liks tos pačios, jnągįnjmų nebus 
bandoma daryti.: Visuotinos 
įplaukos - bus apie 280 bilionų 
dolerių, prieš 283 bilionus 1953

BALIUS-šIUPINYS
Lietuviškiems subatvakariams 

prisiminti visi lietuviai sausio 
30 eina į lietuvišką balių-šiupinį’, 
kui-į ruošia Amerikos Lietuvių 
Bendruomenės'Clevelando Apy
linkė. Jis įvyks sausio 30 d. 
(šeštadienį) 7 vai; vak. Lietuvių 
salėje ant lietuviškosios Superi- 
jos. Bus 
programa, 
lietuviško

Įėjimas laisvas. Tad burkimės 
visi sausio 30-sios vakarą Lietu, 
vių salėje. Baliaus-šiupinio pel
nas skiriamas Lietuvių 
atnaujinimui.

ATSIŠAUKIT
Studentų vakare per 

buvo paimta vyriška skrybėlė, 
buvusi pažymėta 6 vietoj 26 nu
merio. Taip, pat rūbinėje yra pa
likta knyga "Tomas Nipernan- 
dis”, o prie salės rastas vyriškas 
kišeninis laikrodis. Pasikeisti ir 
atsiimti šiuos daiktus galima 
pas stud. pirm. P. Jogą, 1615 E. 
77 St. (butas 11), EX 1-6509.

PERSIKĖLĖ I NAUJĄ BUTĄ
Antanas Mikoliūnas su šeima 

persikėlė į naują butą: 1340 E. 
68 St. Telefonas tas pats: HE 
1-8267.

PRANEŠIMAS 
SUPERIOR SAVINGS AND 

LOAN ASS’N. 
CLEVELAND, OHIO 

NARIAMS

Metinis susirinkimas ir naujų 
direktorių rinkimas įvyks sau
sio mėn. 21 d., 1954.

Jonas Brazauskas (Brass) ir 
Jonas Botirius vėl yra kandida
tai į direktorius (Board of Di- 
rectors). Abu šiame banke di
rektoriais yra buvę daugelį me
tų.

Mes prašome šėrininkų, kurie 
gyvenate kituose miestuose ir 
kurie dėl įvairių priežasčių ne
galėsite metiniam susirinkime

dalyvauti, įrašyt Jono Brazaus
ko arba Jono Botiriaus pavardę 
ir pasirašyti po "Proxy”, kuri 
bus Jums prisiųsta iš Superior 
Savings and Loan Ass’n.

Svarbu, kad Jūs tas ”Proxies” 
prisiųstumėt vienam iš šių as
menų:

Jonas Brazauskas, 17909 Map- 
lecliffe Rd., CĮeveland 19, Ohio.

Jonas Botirius, 6802 Zoeter 
Avenue, CĮeveland 3, Ohio.

(2 — sk.)
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OHIO BELL
Ohio Bell Telephone Co. Cle

velande šiais metais išleis apie 
$15.000.000 ilgos distancijos li
nijų ir aparatų įrengimui. Ne
užilgo jau bus įmanoma paskam
bint tolimą distanciją be opera
torės pagalbos. Taip pat yra kei
čiamos bendros linijos į indivi
dualines. Dabar mieste yra 668.- 
000’ telefonų, kuriais naudoja
masi 28260000 kartų per dieną.

Niimų

klaidą

PER GEROS ŽINIOS, KAD 
NUTYLETUMET

Pr 
narii 
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šį se’ 
vak., 
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Kvie 
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TALKOS LEIDINIAI PALIEKA 
PĖDSAKUS LIETUVIŲ 

LITERATŪROJE
1. Igno šeiniaus Raudonasis tvanas., sukėlęs 
sensaciją darių, suopių ir-švedų skaitančioje visuomenėje 
mums būs tol aktualus, kol-mūsų tėvynė bus raudonojo ’ 
tvąno apsemta. 327 pusi. Su Stepo Zobarsko įvadu ąpie 
autorių. Kaina $3.50.
2. Juozo Paukštelio. K ai m .y n a i, premijuotas roma
nas, vienas iš gražiausių veikalų jaunesnėje lietuvių lite-.

■" raĮūrojė; vaizduojąs • laisvos • Lietuvos jaunuolių meilės’, 
dramą. 4 spalvų viršelis. 239 pušį. Kaina $2.50.
Abi knygas užsakant pas leidyklos įgaliotinį tik $5.00. 

. TALKOS įgaliotinio’adresas: ‘ .
• Mr. Stepas Zobarskas, 85-42 91 St., 

•. Woodhaven 21, New York. . . .

1

PARDUODAMAS NAMAS
Dviejų šeimų, šešių kambarių 

kiekvienas. Netoli East 79 ir 
Superior.. Dėl susitarimo šaukti:

*• EX 1-6772

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS
Išnuomojamas kambarys lie

tuvių šeimoje. Dėl sąlygų kreip
tis: '

FA 1-5450 -

' DIDELIS NAMAS
Parduodamas didelis 8 kam

barių vienos šeimos gyv. namas. 
1343 E. 81 -St.'

Sužinoti .augščiau nurodytu 
adresu. * ’ ’ "

Telef.: RAndolph 1-2212

Jus pasidalinsit jomis 
TELEFONU

Jūs padarysit svarbius planus taip pėt 
telefonu. Jūsų telefonas visuomet daug 
reiškia laimingais šeimos momentais... 
susižieduojant... vestuvėse... gimi
muose. Paklauskit bet kurią šeimą kiek
žingsnių yra sutaupoma,' reikalų atlie- 

'■ karna, ir džiaugiamasi i»iriiėjimąis te-.
leforiu 1
Ir liūdesio metu, yra lengviau žinoti, 
kad jūsų telefonas gali atnešti.jums 
mylimą balsą į jūsų ausis per kelias 
sekundes.- '

Taip.’.. jūsų . telefonas visuomet yra 
jūsų patarnavimui, dideliuose ar ma
žuose reikaluose... patogumo ir pa- 

. . guodos turtas už tokią mažą kainą. Jis.
vis dar palieka'geriausias jūsų šeimos 
biudžeto pirkinys.

T&E PKlO BILL 
TELEPHONE COMPANY
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SUOPIS FURNITURE
šios trys krautuvės duoda ir keičia Eagle Stamps

su

x>gauti

padaryta ir antroji 
Operacija gerai pasi- 
ligonis gerokai išvar- 
dviejų operacijų.

. žus būrelis svečių, krikštynų
68 BALFo Sk. Valdyba ! proga, suaukojo BALFui $16.

 ■ a

■ T H E, HE Š N 'aC'Ė'UC O . MEDINA. O

AUKA BALFui
Vasario mėn. 2 d. Eug. ir Fel.

IŠNUOMOJAMAS BUTAS
4 kambariai. Teirautis antram 

augšte:
1639 East 82 St.

SAUSIO MĖN. IŠPARDAVIMAS
Viskas papiginta 25U iki 50'1 už sukneles, megztinius, 

bliuskas, marškinius.
NEPAPRASTA PROGA IR KOKYBĖ!

Pilnai padengta apdraudė UTah 1-4515

WM. DEBBS PAINTING CO.
WM. DEBESIS

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

I

JAKTTBS & SON

PREZIDENTO A. SMETONOS
10 metų mirties sukaktis Clę- 

velaiide praėjo tokia tvarka: 10 
vai. Naujosios parapijos bažny
čioje buvo atlaikyto? gedulin
gos pamaldos. Pamokslą pasakė 
kūli. Ąpgfeiąitis. Pamaldų metų 
giedoję Čiurlionio ansamblis. "

Po pamaldų iškilmės Įvyko 
maųzolęjąųs patalpose, Įęur pa
laidotas a, a- A. Smetona, čia 
buvo padėti vainikai: Lietuvių 
S-goą Ramovės centro valdybos 
(iš Chicagos), vietos Ramovės 
skyriaus, Tautinės Sąjungos 
Clevelando skyriaus, skautų, šei
mos ir artimųjų bičiulių. B. Pau- 
tenytė paskaitė jaunųjų pasiža
dėjimą. J . .

Po vainikų padėjimo kalbėjo 
Dirvos red. B. Gaidžiūnas ir P. 
J. Žiūrys. Giedojo Čiurlionio an
samblis. Iškilmes tvarkė K. S. 
Karpius.

Lygiai bažnyčioje, lygiai mau- 
zolėjuje dalyvavo daug cleve- 
landiečių. Platesnis minėjimas 
— akademija CIevelande įvyks 
kovo mėnesį.

VILNIEČIŲ SUSIRINKIMAS
šį sekmadienį, sausio 17 d. 5 

v. po pietų Čiurlionio patalpose 
šaukiamas metinis Vilniaus I<. 
L.S. narių susirinkimas. Bus 
renkama nauja valdyba. Kvie
čiame narius ir prijaučiančius 
susirinkime dalyvauti.

Sk. Valdyba
LIETUVIŲ SALĖS ŠĖRININKŲ

SVETLANA BERIOZOVĄ
CLEVELANDE

Svetlana Beriozovą, gimusi 
Kaune, pagarsėjusi baleto šo
kėja, su SadleŲs Wells baletu 
(iš Anglijos), ateinantį penkta-. 
dienj, šeštadienį ir sekmadienį 
koncertuoja Music Hali.

Ji visur save prisistato lietu
vaite ir gražiai atsiliepia apie 
savo gimtinę ir Lietuvos baletą. 
Reikėtų neužmiršti ir jos. Būtų 
miela, kad Lietuvių Bendruome
nė jai pasiųstų sveikinimą ir gė
lių. Apie Svetlaną Beriozovą I 
plačiau skaityk 3 psl.

OPERėTė ”SUBATOS” 
VAKARĖLIS” PIRMĄ KARTĄ 

STATOMA CLEVELANDE 
Sausio 16 d., šeštadienį, 8 v. 

i v. Lietuvių salėje, Balfo 55 sky
rius stato Z. Rudokienės ir Pr. 
Zarankos operete "Subatos Va
karėlis”.

Operetę režisuoja ir dekora
cijas darb aktorius Petras Ma
želis. Jo padėjėjas Zenonas Duč- 

1 manas. ’
Svarbiausias solo partijas iš

pildys solistai: Zofija Rudokie
nė, Natalija Aukštuolienė, Pet- 

1 ras Maželis, Algis Gylys ir Vy- 
‘ tautas Raulinaitis, akomponuo- 
‘|jant muz. Reginai Brazaitienei.

Biietus prašoma įsigyti iš 
anksto pas platintojus — Balfo 
narius ir šį šeštadienį, sausio 
16 d., prie įėjimo nuo 6 vai. v.

Bufetas ir baras, kuriems va
dovaus Izabelė Navickienė ir 

SUSIRINKIMAS į Jonas Balbotas, veiks irgi nuo
Sausio mėn. 18 d. 8 vai. vaka- § val- v-

ro, 6835 Superior Avė. šaukia-j * *.............
mąs Lietuvių salės I___
šėrininkų metinis susirinkimas.! 
Visi, akcininkai kviečiami daly-t 
vauti, nes bus sprendžiama daug 
svarbių klausimų. Dalyvavimas 
visų būtinas.

Salės Valdyba
BALFo SUSIRINKIMAS

Praeitą sekmadienį, mažam’ 
narių skaičiui atsilankius, susi
rinkimas neįvyko ir dabar įvyks 
šį sekmadienį, sausio 17 d. 7 vai. 
vak., Lietuvių salėje (apačioje). 
Bus renkama nauja valdyba. 
Kviečiame narius ir prijaučian- Eidimtų šeimoje susirinkę gra- 
čius dalyvauti.

STAIGMENA ' 
CLEVELANDfEČIAMS

SLA 136 kp. sausio 23 d. 7 v. 
Lietuvių salėje rengia didelį 
dainos ir-muzikos koncertą su 
plačia menine programa, kurią 
išpildys Kauno Valst. operos so
listė E. Kardelienė ir pianistas- 
virtuozas K. Smilgevičius.

Iš Kanados (Montreal)-atvyk
stą solistai clevelandiečiams pir. 
mą kartą išpildys daug žymių 
lietuvių ir kitų kompozitorių 
kūrinių.

Ta proga kviestas iš Bostono 
atvyksta SLA prez. adv. Ch. J. 
Kalinauskas, kuris koncerto da
lyviams, pasakys kalbą. Po me
ninės dalies bus šokiai, bufetas, 
loterija ir kt. Gros visų mėgia
mas vokiečių orkestras.

I Visi clevelandiečiai prašomi 
iš anksto įsigyti biietus, kurie 
gaunami "Dirvoje”, Spaudos 
kioske, ir pas valdybos narius.

Į koncertą prašome atvykti 
10-15 miii. anksčiau, nes pro- 

■ grama bus pradėta viena minute 
• anksčiau arba labai punktualiai 
. 7 vai. vak.

Rengėjai (sk)

Po programos šokiai, vaišės 
bendrovės' *r kiti pasilinksminimai.

(žiūrėk 6 psl.)
Balfo 55 skyriams valdyba

DR. S. TAMOŠAIČIUI
ligoninėje
operacija.

' sekė, bet
Į gintas tų
( J. IR E. ČAPKEVIČIA1
| sausio 12 d. susilaukė trečiojo 
sūnaus.

ė

RADIJAS PENKTADIENI
Pradedant š. m. sausio 8 d. lietuviškoji radijo programa 

bus transliuojama
KIEKVIENĄ PENKTADIENĮ 

nuo 7:30 iki 8:15 vai.' vak. per WD0K radijo stotį, banga 
1260.

Klausykitės ir renikite vienintelį lietuvių radiją CIevelande!
Lietuvių Radijo Klubas

SVEIKINAME
Malonius Draugus ir Rėmėjus

R V A •

IŠNUOMOJAMAS BUTAS
P. štaupo name ^-t-14007 Bald- 

win Avė,, E. Cleveland 12, iš
nuomojamas geras butąs. šei
mos dydis nesvarbu.

Teirautis: pirmadieniais po .6 
v. vak., kitomis dienomis po 5 
v. vak. telefonu:

KE 1-8794

PIX BEVERACE
rūšių-alaus — visoki gaivi

nantieji gėrimai, 
vynas ir šampanas 
« (prancūziškas) 

Turimė Baltos Meškos alų'.
Parengiama vestuvėms, baliams 
pobūviams. Nemokamas prista 
tymas dieną ir naktį. Atdara t 

trečiadieniais iki l'val.
6903 Superior Avė. EX 1-3311

45

•T

PARDUODA SAVININKAS 
Nedideli^ (mokėjimas

Sįaker Heights rajone. Salo
nas, valgomasis, didelė virtuvė 
pirmam augšte. 3 miegamieji ir 
moderni vonia antram. 1 miega
masis ir sandėlys trečiam. Nau
das gaso šildymas. Apžiūrėk dar 
šiandien.

Atpiginta iš $16.900 į $14,900 
greitam pardavimui.

' KE 1-8295

TALIS STUDIO

• r ' • • ■

REIKIA GERAI PRADĖTI
NAUJUOSIUS METUS!

Dažnai sakoma, kad Naujuosius Metus reikia pradėti M 
gerais planais. Ir nieko geresnio nėra, kaip pastovus taupyr: J-': 
mas. ■

. Lietuvių Banke santaupos, padėtos iki sausio 10 d. 
nuošimtį gaus nuo sausio 1 dienos.

Už indėlius mokama 2’/:%.
Jūs galit kreiptis ir penktadieniais nuo 4:30 iki 6 vai, 

vakaro, o šeštadieniais iki 12 vai.

GERI NAMAI
Tiktai $8,800. Tuoj pat apsi

gyventi. 6 kambarių, puikiam 
stovyje, plytinis frontas, moder
ni virtuvė, kilimai, gaso šildy
mas, 150 t>ėdų pločio sklypas.

*
E. 95 netoli Ansel. Geras 10 

kambarių namas. $220.00 mė
nesinių įplaukų. $13,000,

*

Gerai pastatytas 1 buto, 8 
kambarių. East 95 netoli Ansel. 
A 1 stovyje, ąžuolo grindys, ug
niavietė, gaso šildymas, dviejų 
mašinų garažas.

HENRY OLSZENS 
Realtor

1266 E. 71 St. HE 1-8726

PARDUODAMAS NAMAS
Vienos šeimos, 8 kambarių. 

Gaso šildymas. 2 garažai. Di
delis sklypas. East 82 gatvėj. 
Kaina $10,000.

P. P. MULIOLIS, 
6606 Superior Avenue, 

UT 1-2345

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS 
vienam asmeniui, vyrui ar mo
teriai, pageidaujama dirban
čiam.

92 gatvė į šiaurę nuo St. Clair. 
Telef.: MU 1-2930 (2)

PARDUODAMI NAMAI
Superior ir East 95 St. rajone 

parduodamas labai geras, vienos 
• j šeimos, plytų namas. Gaso šil

dymas, garažas. Pigiai.
Ray N'ausneris,

UL 1-3919 LI 1-9216
11809 St. Clair

Friendly
FLOVVER

Gražiausios gėlės įvai
riems reikalams. Saldainiai, 
papuošalai dovanoms. Ne
brangios gėlės vestuvėmis ir 
laidotuvėms.

(vairūs naujai 
augalai.

Atidaryta nuo 10
8 v. vak.

’ Duodame Eagle
6901 SUPERIOR AVĖ.
’ Tefef.: HE 1-6339

ryto iki

Stamps

GRAMBLER MFG.. CO.

6565 Broaclway ,

Specialiai 
savaitgaliui

Portugališkos silkės 3 už 
49c. Portugališkos sardinės 
be kaulų ir odos 4 už 39 c. 
Paniškos žuvys alyvoj 4 už 
99 c. žuvų ikrai, chalva ir 
importuoti saldainiai! Visa 
kosher rūšies Salami dešra . 
75 c. Ąlus ir vynas .išsineš 
ti. Galima susikalbėti vo 
kiška!.

Na t tona I 
petizingSto 

999 E. 105 St.
GL Į ‘ ‘

‘ i.

dabar jūšų kaimynistėj
- 7106 Superior Avė. 

Tel. HE 2-0144
Bet kuriuo laiku, bet kokios 
rūšies foto patarvimas Jums.

Moėernūa portretai, vestuvių, 
'iidlmių, vaikų Ir kitos oue- 
'raukos.

FOTOGRAFIJOS MEISTERIS

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

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

WADE PARK REALTY
7032 Wade Park Avė., 

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

THE SUPERIOR SAVINGS 
AND LOAN ASS’N.

4712 Superior Avė. HE 1-249U

C 1 e v e 1 a nei .Ohio

Europinių žurnalų Ir fllmi 
žvaifidžių fotografas, dabst 
clevelande.

LIETUVIŲ KLUBO SVETAINE 
IR SALĖ

/ 6835 SUPERIOR AVĖ.
Klubo ir salės vadovybė kviečia visus Clevelando 

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

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

ON YOUR 
SAVINGS

g 
g I. J. S AMAS, JEWELER

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

pasirinkimas.
7007 Superior Avė. Greta Ezella Theatre

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

Mūsų prekybinė garbė paremta 40 metų praktika 
parenkant medžiagų rūšis ir už jas garantuojant.

Mes nelaikom antros rūšies medžiagų, o jų kainos 
žemesnės negu bet kurioj kitoj krautuvėj.

WOLFS FABRICS
7012 Superior Avė. EN 1-3764

EZELLA DRESS SHOP*
7011 Superior Avenue EX 1-8653

DVIGUBAI ŽENKLŲ KAS ANTRADIENĮ

JAMES KRAUTUVĖS SAUSIO MĖN. IŠPADAVIMAS
Vyrų odinės ar vilna .išmuštos šlepetės 3.88. Moterų 2.88 ir ' 

vaikų 3.88 ar 4.88. Reguliariai 4.95 iki 7.95.
Moteriškos šlepetės 1.88 ir 2.88

JAMES SHOE STORE
7041 Superior Avė.

Visoj Amerikoj žinomi IVeatherbird vaikų batai.

SUMUŠTINIAI. GĖRIMAI. SODA. »

M A R N E L L ’ S
7023 Superior Avenue

Saldainiai, Riešutai, Popkornai
. . čia susitikit savo draugus po pamaldų

Geriausia kava mieste

T

LEIMON’SCAFE

VISŲ LIETUVIŲ SUSITIKIMO VIETĄ
Alus. Vynas. Degtinė; Konjakai. Kiti gėrimai J

. j. /'- - ... ■;. ■ .
Įvąirihi valgią!, šeštadienių vakarais šokįai griežiant 

geram orkestrų! '■
V. ? p *

731 E. 185 ST.

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

ŽEMOS KAINOS — MALONUS PATARNAVIMAS

6921 Wade Park EX 1-0911
Patogi viela apsipirkti lietuviams naujakuriams 

lietuviškoje krautuvėje
. . . —... I ~ ............- . ! .
CIevelandiečiai DABAR gali pamėgti- 
•Vasaros VĖDINIMĄ • žiemos ŠILDYMĄ

MONCRIEF^S®

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

OFISO TELEF.: MAin 1-1773. REZIDENCIJA: PENINSULA 2521

Norėdami pigiai pirkti namus miestu arba priemiesčiuose, kreip- 
* kitės į mace, gausia pigia

•muse h pu raudos-insurance
Sutaisau paskolas pirmo

/a rantuojama. Kreipkitės

kuinu. Taipgi gausit patarnavimą Jvai- 
reikaluose.
inoigečio. Patarnavimas ir išpildymai 
j mane telefonu arba asmeniškai.

WsikeEis Ftinėral Home
Valdžios pripažinta laidotuvių direktorė 

Aldona IVilkelis - Wirby
Pilnas laidotuvių patarnavimas

—HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS—.

6202 SUPERIOR AVĖ. HEnderson 1-9292

FUNERAL HOME
-■ Vėsinamas oras Jūsų,patogumui

Deliu -Ę. Jakubs & .IVilliam J. Jakubs
Licęnsijūott laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai

25 mėtai simpatingo ir rimto patarnaviii
6621Edna Avenue •
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V. Gleiwitze.
Redakcijos ir administracijos adresas — ijlRVA, 1272 East 71 St., Cleveland 3, Ohio. — Telefonas: HEnderson 

1-6344. Redaktorius Balys GAIDŽIO NAS (buto telefonas: GArfield 1-7406).
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Kaip prasidėjo

150 metų be Herderio
Gerai pasėto grūdo dideli vaisiai

(Mūsų bendradarbio/Šveicarijoje)

Gruodžio 18 d. suėjo 150 metų ginu lietuvių liaudies dainų ver- 
nuo Jono Gotfrido Herderio mir i timų, Herderis įvilko tekstus į 

—ties, šis iš Rytprūsių kilęs, vo- poetinę formą ir, kaip jau sa- 
..4Seęių teologas ir literatas tu- kyta, keliais atvejais paskelbė 

rėjo nemažos įtakos ir lietuvių 
tautos istorijai, tad sukakties 
proga susipažinsime su jo gyve
nimu ir nuveiktais darbais.

Gimęs .1744 m. Mauryne 
• (Mohrungen), vakarinėje Rytų 

Prūsijos' dalyje, jis Karaliau
čiuje studijavo teologija ir filo
sofija, kur jo dvasiniam susi
formavimui įtakos turėjo E. 
Kantas, "šiaurės magu” pra
mintas J. J. Hamannas ir ypač 
J. J, Rousseau. Išėjęs mokslus, 
jis kelis metus išgyveno Rygo
je, kur arijau susipažino su 
latvių tautos gyvenimu, paskum 
keliavo po Prancūzija ir Italiją, 
Strassburge susipažino su Goe- 
the, kuris jam vėliau parūpino 
augšto dvasininko vietą Veima
re. Čia jis 1803 m. gruodžio 18 
d. ir mirė.

Herderis buvo nepaprastai 
vispusiška asmenybė; jis paskel
bė kelias dešimtis veikalų iš kul
tūros istorijos bei tikybos filo
sofijos. pasižymėjo kaipo litera
tūros kritikas, bet ypač didelės, 
įtakos turėjo jo rašiniai, kuriuo
se jis aiškino kiekvienoje! tau
toje glūdinčią "sielą”, jos savai-, 
mingumą, jos kūryba. Iš jo do-j 
.mėjimosi liaudies kūryba atsi
rado keli jo paskelbti įvairių 
tautų poezijos rinkiniai, kurių 
svarbiausias buvo išleistas 1778- 
1779 m. "Volkslieder” vardu 
(1807 m. laidoje pavadintas 
"Stimmen der Voelker in Lie- 
derri” — Tautų balsai dainose). 
J tuos liaudies poezijos rinkinius 
Herderis įdėjo taip pat lietuvių 
liaudies dainų pavyzdžius, tuo 
atkreipdamas dėmesį į mūsų 
liaudies kūrybą..

Susidomėjimą lietuvių liau
dies dainomis Herderis paveldė
jo iš savo tėvo, kuris, bemoky- 
tojaudamas tuomet perdėm lie
tuvių gyvenamuose Rytprūsuo- 
se, buvo pramokęs lietuviškų 
dainų. Paskum būdama? Rygoje 
jis dar labiau susipažino su lie
tuvių, o.ypač latvių gyvenimu. 
Rygoje jam įtakos padarė čia 
irgi kurį laiką gyvenęs vokiečių 
rašytojas J. J. Hamannas, kuris 
jau buvo įsigilinęs į liaudies 
kūrybą ir buvo susipažinęs su 
lietuvių dainomis, šis "šiaurėsi 
stebukladariu" pramintas lite
ratas platesnėje visuomenėje!, 
mažiau reiškėsi, bet užtat jis 
smarkiai paveikė tokius vokie

čių literatūros asmenis kaip 
Herderj ir Goethę.

Antra vertus, lietuvių dainų 
pavyzdžiai jau 18-tajarn šimt
metyje buvo'įvesdinti į vokiečių 
literatūrą. Kup. Pilypas Ruhi
gas, Donelaičio kaimynas, 1745- 

. 47 m. buvo išleidęs lietuvių kal
bos žodyną ir savo sūnaus gra
matikų. šiame veikale jis atkrei
pė- dėmesį į lietuvių kalbos gro
žį, o. kaipo pavyzdį įdėjo trijų 
dainų tekstus. Ruhigo veikalų ir' 
jo paskelbtąsias dainas 1759 m. 
įsakmiai paminėjo kitas tų laikų 

'. žymus vokiečių rašytojas G. Ė.
. Lessingas,. gėrėjęsis mūsų tau

tos kūryba ir apgailestavęs, kad 
Ruhigas .nebuvo pateikęs dau- 
giau pavyzdžių. .
j Herderiui visi minėtieji raš
tai buvo žinomi. __

..'-iš prof. Kreutžfęldo gaVęs ijau-Į
1 ; ■ •' ■ * , '■ ■'

susi- 
galiū- 
dainą

m.

dainų tekstus. Dainomis 
domėjo net toks dvasios 
nas, kaip Goethe; vienų 
paskelbęs savo vardu.

Visų minėtų vokiečių rašyto
jų susidomėjimas lietuvių liau
dies dainomis susilaukė nepa
prastai plataus atgarsio. Ligi to 
laiko niekas į liaudies kūrybą 
nebuvo atkreipęs rimtesnio dė
mesio. Priešingai, i jų buvo žiū
rima net paniekinančiai. Toks 
poetas kaip Donelaitis ne tik 
liaudies dainų nevertino, bet 
dargi tos dainos jam atrodė 
kaip "kiauliškas bliovimas” ar
ba "vilkų staugimas”. O štai pa
garsėję literatai iškėlė tas pa
čias dainas į tokių negirdėtų 
augštybę!^Pažiūros į liaudies 
kūrybą ėmė kisti, ir tai ne tik 
Mažoje, bet ir Didžiojoje Lietu
voje. Neringos kopų žvejo sū
nus Liudvikas Rėza, su viršum 
30 metų išbuvęs Karaliaučiaus 
universiteto profesorius, sukėlė 
visoje Mažojoje Lietuvoje tikrų 
judėjimų, vietinių kunigų ir var- 
goninkų pagalba ėmęs sistemin
gai rinkti liaudies dainas. 1825 
m. jo išleistame rinkinyje buvo 
Sudėta apie 90 dainų iš Mažosios 
Lietuvos. Tai iš viso buvo pir
mas lietuvių dainų rinkinys:

Susidomėjimas liaudies dai
nomis‘persimetė ir į Didžiąją 
Lietuvą. Ruhigas, Lessingas. 
Hamannas, Herderis ir kiti vo
kiečių literatai, žavėjęsi lietuvių 
kalbos grožiu ir jos dainomis, 
buvo žinomi ir Lietuvos šviesuo
menei. Rėzos" dainų rinkinys 
plito lietuvių - tarpe. Jo dainos 
buvo išverstos į* lenkų kalbą, 
Vilniaus lenkų laikraščiuose im
ta skelbti lietuviškų dainų ver
timus. Pačių lietuvių tarpe atsi
rado šviesuolių, kurie irgi pra
dėjo - rinkti liaudies kūrybą. 
Ypač Vilniaus universiteto stu
dentai rodė didelį uolumų. De
vyniolikto šimtmečio pradžioje

atsiradęs žemaičių bajorų tau
tinis judėjimas taip pat skatino 
dainų rinkimą. Poeto Stanevi
čiaus paskelbtam dainų rinki
nyje buvo sudėta kelios dešim
tys dainų. Vienokiu ar kitokiu 
būdu dainas ir toliau buvo ren
kamos, o čia daugiausia pasi
darbavo jau nebe svetimtaučiai, 
bet patys lietuviai. Brolių Juškų 
1880-1883 m. išleisti du rinki
niai apėmė jau su viršum pus
trečio tūkstančio dainų, o ir Dr. 
J. Basanavičius rinko ir leido 
liaudies kūrybą.

Prancūzų revoliucijos paskelb
ti laisvės šūkiai, Napoleono ka
rai (prancūzmetis), o taip pat 
vokiečių bei kitų tautų rašytojų 
iššauktas susidomėjimas liau
dies kūryba pgžadino tautinę 
sąmonę. To pasėkoje visoje Eu
ropoje atsirado tautinis klausi
mas. išsiliejęs į reikalavimą 
leisti pačioms tautoms laisvai 
apsispręsti dėl savo likimo. Eu
ropos tautoms nušvito tarsi pa
vasario saulė. Viena po kitos 
tautos ėmė reikalauti . laisvės. 
Ligi tol svetimų engiamos tau
tos sukūrė savo tautines valsty
bes.

Visas šis tautinis judėjimas 
nepaliko be pėdsakų ir mūsų 
tautoje. Dėl sunkių istorinių ap
linkybių lietuvių tautinis atgi
mimas ėmė reikštis kiek vėliau, . 
negu Vakarų Europoje. Bet lie
tuvių tautinė .sąmonė vis dėlto 
atbudo. "Aušra” ir "Varpas” 

■ prikėlė lietuvių tautų.
J. Herderis buvo viena tų as

menybių, kuri labiausia prisidė
jo prie tautų individualybės iš
kėlimo. Kaip matėme, jo dėme
sį patraukė ir lietuvių tautos 
kūrybai Herderio pasėtoji sėkla 
atnpšė gražių vaisių. Atsirado 
pačių lietuvių tarpe idealistų, 
kurie išvyko brėkštančią tautos 
laisvės aušrą, ir tautos dirvom.o- 
se sėjo pasėlio grūdų. Mūsų vy
rai pajudino Lietuvos žemę! -

Didelis čia nuopelnas tenka 
Herderiui, kurio 150 metų mir
ties sukaktį minime su derama 
pagarba ir dėkingumu. A. G.

Ar jau 
Įstojai į 

VILTIES 
draugija?

įrengtoje būstinėje
Telegrafas, tylėjęs visų laiką po 
įsakymo "Didysis Tetervinas” 
gavimo, vėl ima tratėti. Raidė 
po raidės gula ant popierio. Pir
ma pasirodo Reichssischerheits- 
Hauptamto ženklas. Paskui Hey- 
dricho asmeninis ženklas. To
liau seka pranešimas.

O tada, pasirodo žodžiai, ku
rie liepia Mehlhornui pašokti ir 
ant jo kaktos atsirasti šaltam 
prakaitui:

— Akcijų sustabdyti.. .• 
ciją sustabdyti... Akcijų 
stabdyti... •

Mehlhorn nubraukia rasų 
kaktos ir nervingai pažvelgia 
laikrodį. 19 valandų 43 minutės. 
Už 17 minučių Hellwigo kuopa 
pradės žygiuoti.

Mehlhorn skambina į Klein- 
Strelitzo smuklę. Jis turi lauk
ti. Pagaliau atsiliepia vienas 
Helhvigo pasiuntinių-motociklis? 
tų.

— Drožkite kaip pats nelaba
sis į Ratiboro miškų, Mehlhorn 
šaukia į telefonų. — Važiuokite 
be atodairos. Iki 20 valandos 
ten turi būti nugabentas prane
šimas. Berlynas • įsako,: akcijų 
sustabdyti... Ar girdite ? Ak
cijų sustabdyti!....

Mehlhorn laukia drebėdamas 
iš nekantrumo. Jis bando gauti 
iš Berlyno paaiškinimų paskuti
nės telegramoj. Bet iš Berlyno 
niekas nėatsako . .. Tai netikė- 
tina, bet niekas neatsako.

Jis bando skambinti telefonu. 
Bet ten nieko nėra. Mehlhorn 
nepajėgia tai suprasti. Bet taip 
yra. Heydricho įstaigos žmonės 
visi išsivaikščioję po namus.

— Visi, užtikrina radijo tele
grafistas, kurį Mehlhorn paga
liau pagauna. -

— Bet gi tai neįmanoma, — 
Mehlhorn šaukia j telefonų.

— Kodėl ne? — atsako tele
grafistas.

Dabar Mehlhorn bando 
šaukti patį Heydrichų, 
tui. Tas nepasiekiamas 
vačiu keliu.

1 ■ Iš kur gi Mehlhorn, 
maš savo kambarėlyje Gleiwit- 
ze, galėtų žinoti, kas tuo tarpu 
įvyko Berlyne? Niekas jam ne
pasako, .kad Hitleris visai neti-

•-ketai 18 vai. 25 min. davęs jsa- 
• kymų nedelsiant sustabdyti 

puolimo akcijų prieš Lenkijų, 
kurios pradžia numatyta rug
pjūčio 26 d. ankstų rytų. Jam 
pranešta, kad paskubomis su
daryta sutartis tarp Anglijos ir 
Lenkijos, šis faktas liepia su
svyruoti jo įsitikinimui, ar An
glija tikrai dėl Lenkijos stos į 
karų. * ■

Mehlhornui pavesta Gleiwitze 
tiktai perduoti Heydricho įsa
kymas. Pųts duoti įsakymus jis 
neturi teisės. O dabar, kai - jis 
pažvelgia j' laikrodį, .kurio, ro
dyklės jau pasiekusios 20 vai. 
4 min., jis visiškai nustoja vil
ties.

Nedelsiant jis parašo įsakymų 
Hellvvigui, kad tas su savo kuo
pa tuojau grįžtų į Vokietijos 
teritorijų.’

Šį įsakymų jis pats pasira
šo...

Rugpjūčio 25 d. apie 7 vai. . 
vakaro Helhvįgo kuopa keliais 1 
sunkvežimiais apleidžia Klein 1 
Strelitzo smuklę. Tai įvyksta be 1 
jokio triukšmo." Pusė valandos 1 
vėliau sunkvežimiai rieda tyliais 
ir nuošaliais Ratiboro miškų ke- . 
bais. Baugi tyla, ne jokios gy
vybės. Miške tamsu ir nyku. 
Niekas nežino, kur dabar vokie
čių kariuomenės-pozicijos. Už
tat lenkų pusėje beveik be per
traukos kyla raketos.

Kai Hellwig pirmutinis iššoks- 
ta iš sunkvežimio ant minkštų 
.sumanu, jis jaučiasi kaip Dievo 
ir žmonių užmirštas ir pames
tas tarp dviejų frontų. Jis lie
pia vyrams tamsoje išsirikiuoti 
ir pirmų kartų paaiškina jiems, 
kokiam uždaviniui jie numatyti. 
Visų veidus dengia tamsa. Ir 
niekas negali konstatuoti, ką vy
rai galvoja.

Baigęs pranešimų, Hellwig 
drauge su puskarininkiu eina 
jieškoti sunkvežimių su unifor
mom^. Tuo metu virš lenkų te
ritorijos šviečia vis naujos ra
ketos.

Tiktai po penkių minučių jis 
sustoja tiės sunkvežimiais, kurie 
laukia taip medžių, lyg prieš
istorinės pabaisos. Puskarinin
kis atsiveda kuopą. Vyrai sku
biai nusirengia, ir vienuose bal
tiniuose, drebėdami nuo šalčio, 
laukia lenkų uniformų.

i Po dvidešimties minučių visi 
| jie "lenkų kareiviai”. Visiems 
lenku dokumentai, kaikurie sa
vo kišenėse randa net lenkiškus 
tramvajaus biletus iš anapus, 
nuplėštus kino biletus iš Silezi
jos miestų. Helvvig, kuris dabar 
dėvi lenkų kapitono uniformų, 
taip pat ir kaikurie puskarinin
kiai, turi net lenkų ordinus.

O vis- dėlto kai kas pamiršta. 
Antklodės ne lenkiškos. Ant jų 
didėlėmis raidėmis įrašyta "Ges
tapo Berlin” ...”

Antklodės paliekamos.
Tada Hėllwig su savo vyrais 

žygiuoja į numatytų vietų. Kaip 
tik tuo metu jam staiga atrodo, 
kad kur tai, ne Visai toli, užpa-

■ kalyje, dusliai sustaugia sunk-
■ vežimių. motorai..

■ — Ką tai reiškia? — jis pa
galvoja. — Juk man skirtų sunk
vežimių pakeliui jau nebėra. O 
Trummlerio kuopa jau seniai tu
ri būti savo vietoje. Kaip tai 
suprasti.? '

Bet greit viskas vėl nutyla.
Hellvvig ir jo vyrai' slenka 

žingsnis po žingsnio per tamsų 
miškų, kol jie pasiekia Neudorfo 
plentą ir iš tolo jaučia Dreilin- 

• denų. Ten kuopos vadas liepia 
sustoti.

Jis laukia dešimt minučių, 
laukia penkiolika.

Anoj pusėj vis dar kyla ra
ketos. Jų randasi vis daugiau 
ir apylinkė darosi vis šviesesnė, 
šunės staugia vis garsiau, šiaip 
nieko negirdėti ir nematyti, tik 
staiga vėl, kur tai užpakalyje, 
sustaugia sunkvežimių motorai; 
Lyg dvi. mašinos sunkiai slinktų 
blogu keliu.

Hellwig .įtemptai ir sujaudin
tai klauspsi. Bet ‘triukšmas, stai
ga pakilus, staiga vėl dingsta 
tamsoj.e., '

Užtat visai nelauktai pasigirs
ta motociklo pūškėjimas. Pro 
medžius mirguliuoja švieselė. 
Tai gali būti tiktai pasiuntinys.

UŽ-kelių akimirkų Hellvtfg jau' 
lųiko rankoje raštelį:

"Didysis -Tetervinas. l20 vai.” 
Jis " pažvelgia. į laikrodį. ' ■
19 valandų '40 minučių.. . Jie 

turi dar 20 minučių, laiko;
' ’•* ‘ '* ' ,' 

Kaip tik tuo pat laikū Dr.
Mfehlhorn-, sėdi sayo laikinąi 

-.-į; ‘ .. ........... "'
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Didžiosios Britanijos karalienė Elzbieta- II Įteikia Naujosios Ze
landijos laivyno vadui naujų vėliavų.

Dažnai kyla klausimas, dėlko 
mūsų autoritetingieji veiksniai 
niekad šiuo reikalu savo sva
resnio žodžio netaria. Tas gi, 
mano supratimu, turėtu tikrai 
jiems rūpėti, nes juk tai yra 
ne vien tik tautos praeities, bet 
ir jos ateities reikalas. Argi jau 
ir nebegalvojama reiksiant ka
da nors prie ginklo lietuvį kvies
ti?! —

Būtų įdomu, kad ir daugiau 
kas šiuo klausimu išsitartų.

Philadelphijietis

Įvairioje mūsiškėje spaudoje 
tilpę keli- straipsniai, raginan
tieji medžiaginiai paremti mūsų 
laisvės kovų invalidus, neliko vi
sai be sėkmės. Kaikurie paskiri 
asmenys bei organizacijos j tai 
atsiliepė ir pasiuntė didesnes ar 
mažesnes aukas. Paaiškėjo; kad 
per visus 1953 metus tokių aukų 
suplaukė viso $833. Suma nedi
delė, ką jau čia ir bekalbėti, 
tačiau tai bent moralinės pa
guodos jiems teikia, reiškia, jie 
savo sveikatų paaukojusieji mū
sų labui,- nėra dar visiškai' už
miršti. Medžiaginė gi nauda .iš 
to yra aiškiai mizerna.

Apčiuopemesnei pinigų sumai 
susidarius, Karo Inv. S-gos val
dyba paskirstė jų tiems savo na
riams, kurie tokios paramos šiuo 
metu yrą reikalingi. Skiriama 
suma priklausė nuo būtinumo 
suremontuoti savo protezus ir 
bendrai nuo jų darbingumo 
laipsnio. Nešiojančiam visų dirb
tinų kojų skirta daugiau, kitam 
bent pusę jos turinčiam atitin
kamai mažiau. Ta pati istorija 
su rankomis ir kitais kūno su
žalojimais. Neužmiršti buvo ir 
Vokietijoje likę k. invalidai.

S-gos pirm. p. Tvarkūnas nuo 
paramos atsisako. Jis esąs šiuo 
metu dar pajėgus savo darbu 
patsai išsiversti. Idealistas, sa
vimi pasitikintis ir dvasia rodos 
kalnus griautų, bet matant tik 
kas akiai yra prieinama, pagal
voji: vargeli mano. Nuo bet ko
kios paramos atsisako ir S-gos 
vicepirm. p. Kiaunė, šie faktai 
yra labai įsidėmėtini, nes tai 
daug pasako apie visų šalpos rei
kalo tikrą būtinumą.

•Beje, patyriau ir kiek nauji 
proterzai. kainuoja. Įvairuoja 
nuo sužeidimo didumo ir prie
taisų rūšies: kojų nuo $600 ligi 
$350, rankų nuo $300 liki $250.

Atsiminus, kad protezai grei
tai susinešioja ir kad invalidų 
uždarbio vidurkis tesieks tik 
pusės mūsų sveikųjų uždarbio 
vidurkio, yra lengva suprasti, 
kiek skirtinga yra jų ir mūsų 
sveikųjų medžiaginė padėtis.

Paremiant karo invalidus mes 
savo duosnumu ir. nuoširdumu 
tikrai nepasižymėjome. Per iš
tisus 1953 m. juk mes tepajėgė
me tik vos $833 jiems sutelkti. 
Sveikųjų ir dabingųjų mūsiškių, 
vien t;ik JAV ir Kanadoje, aiš
kiai bus nemažiau kaip. 10.000 
ašmenų. Iš tų skaitlinių yra 
lengva spėti kiek tame karę in
validų paramos vajuje yra pri
sidėję. .. .
, Išvadą peršasi, kad mes savo 

tautos veteranų ir kovotojų ger
bti ir mylėti nemokame. Ligi 
šiol mes neradome,'o net ir ne- 
pajieškojome priemonių, kaip 
tuos gyvuosius musų laisvės ko
vų paminklus galėtume tinka
miau apsaugoti. Jų gi tik vos 22 
mūsų tarpe bėra likę. . .

šį klausimų turėtume visu 
rimtumu pajudinti, kad ateinąn-

Jei giedame
(Atkelta iš 1 psl.)

Mes, lietuviai, esame tiktai 
maža saujelė — spyruoklė mil
žiniškame mechanizme. Bet be 
■tos spyruoklės, be laisvos Lie
tuvos, negali būti laisvojo pa
saulio. Tokiam pasaulyje, kuris 
bus tvarkomas teisėtumo pa
grindais, kiekviena tauta turės 
vienodą teisę būti laisva ir 
tvarkytis pagal didesnius ar 
mažesnius savystovumo princi
pus, bet lygiai tokie pat dėsniai 
taikomi ir visoms kitoms tau
toms.

Mes vieni neiškovosime lais
vės savo kraštui, bet taip pat 
neturime teisės sėdėti sudėję 
rankąs ir laukti, kad kiti mums 
laisvę atneštų be kovos ir be au
kų iš mūsų pusės. Visi, kurie 
yra laisvame pasaulyje, turi 
šventą ir garbingų pareigų kal
bėti už savo brolius pavergtoje 
Tėvynėje, protestuoti prieš oku
paciją ir tęsiamų terorų, nesi
gailėti kovai ir materialių aukų. 
Amerika kovojo Korėjoje už 
raudonojo slibino sustabdymą, 
už laisvąjį pasaulį, taigi, tuo 
pačiu, ir mūsų jaunimas, kuris 
ten kovojo, .kovojo ir už mūsų 
Lietuvos laisvę.

Budėkime ir būkime pasiruo
šę lemiamam momentui. .Iki to 
momento mes, ar tai Vasario 16 
d., minėdami, ar tai bet kokiuo
se protesto susirinkimuose, kur 
yra bendras lietuviškas reika
las, privalome ne saujelė, ne lyg 
per delegatus, ar advokatus, bet 
visi, kaip vienas dalyvauti. Ne- 
tefeinkim savo nerangumų oro 
sąlygomis, ar kitomis menkes
nėmis priežastimis. Lietuviški 
politinės reikšmės susirinkimai 
tegul virsta galingomis' demons- ' 
Uncijomis, parodančiomis, mūsų 
susipratimų, tautos susiklausy
mą ir tvirtą, nepalaužiamą va
lią: laisvės Lietuvai1 Turime 
kalbėti tvirtai ir drąsiai,- nes 
kalbame ne už save, o UŽ tuos, 
kurie Tėvynėje, arba Sibire; ty
liai kenčia ir negali kalbėti;
.'.LJęi. mes giedame Tautos Him
ną, -tegul nebūna mūsų tarpe ne- ‘ 
.bylių, tegul visų balsai virsta . 
viena, galinga, malda*
■". šias mintis sakau Jums,, miela; 
jauntiomerię. Jas gulima‘ išvys-, 
tyti, pagilinti, bet,- tikiuos,’Jūs 
manų, supratote. •

'Linkiu-Jųnąs sėkmės.
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.Habsburgųir Savoj giminių nesantaika pasibaigė kuąigaikščio 
KaraĮiaučiujė Robert’lr princesės Margaret vedybomls, Prancūzijoje. Likę tik 

rlo jraVės Haii-I titulai, bet pavaldinių nebėra '
■
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numeryje:.-.

Beveik pavėluota. — Paslap
tingi šunkvežimiai.- —■ Planai 
pertvarkomi.- — Senelė mirė’.

'V •
Tremtyje mažyčiai anga be 

pieno, be mėsos, be sviesto. Pa
dėk jiems savo, auka, 
; .'3^> *' '

Padėk Europoje.likusiems He ...... . . _ 
tuviasm tremtiniams apsiginti čioms kartoms tas jei jau ir ne 
nuo žiemos ' šalčių — aukok pavyzdžiu,’ tai . nors bent gėdą. 
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