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Vasario 16 gimnazija jau per

sikėlė į naujuosius inamus ir 
sausio mėn. 13 dieną pradėjo 
ten 'nuolatinį darbą.

Svetimoje žemėje sava pasto
gė yra neginčijamai tvirtas pa
grindas gimnazijos ateičiai. Iki 
šioį gimnazija buvo kampininkė 

. kitų šeimininkų malonėje. Da
bar Vasario 16 gimnazijos liki
mas tėra vien mūsų pačių ran
kose; ji gyvuos to), kol laisvojo 
pasaulio lietuviai jos norės.

Teisybė, tesame dar naujaku
riai. Reikia klasėms ir bendra* 
■bučiams baldų, baltinių, indų ir 
kitų daiktų. Dar daug lėšų rei
kia namams galutinai išpirkti. 
O toliau, mokinių skaičiui au
gant, gali tekti dar plėstis. Dar
bas tik įpusėtas, o juk labai sun
kiomis ' sąlygomis jis buvo ir 
pradėtas. Bendruomenės valdy
ba pasiryžusi šu užjūrių tautie
čių parama sėkmingai tą darbą 
ir baigti.

Nuo pat Vasario 16 gimnazi
jos įsteigimo jos vadovybė su 
mokytojais ir kitais bendradar
biais atsidėję dirbo švietimo ir 
auklėjimo darbą; nuoširdžiai tal
kininkavo Krašto valdybai jos 
pastangos,e gimnaziją išlaikyti. 
Naujojoje vietoje gimnazija ti
kisi palankesnių sąlygų savo, 
darbui, o- ypatingai svarbiau
siam jai patikėtam uždaviniui 
atlikti — mokyti ir auklėti lie
tuviškoje krikščioniškoje, dva
sioje tremtyje esantį mūsų'jau
nimą Lietuvos naudai ir žmonių 
gerovei.
, Tas Vasario 16 gimnazijos už

davinys labai didelis ir svarbus, 
a taip pat artimas kiekvienai 
gyvai lietuvio širdžiai. Kad išei
vijoje dar daug tokių širdžių, 
plaka, rodo didelis skaičius gim
nazijos rėmėjų ir bičiulių, ku
rių pasišventimu ir aukomis štai 
jau ,ketvirti metai Vasario 16 
gimnazija išlaikoma, šiuo metu 
gimnazijos įkurdinimas nuosa
vose patalpose reikalingas dar 
didesnės, kad ir vienkartinės 
talkos. Kelias į tą lietuviško dar.

! bo talką, kaip iki šiol, taip ir

.!

VĖL PASIKEITĖ
VYRIAUSIAS LIETUVOS 

ČEKISTAS
Patirta, kad gruodžio mėnesį 

vykusiame komunistų partijos 
suvažiavime Vilniuje vidaus rei
kalų ministeriu ijau prisistatė 
K. ■ Liaudis. Kiek anksčiau vi
daus reikalų ministeriu buvo 
Vildžiūnas. Praėjusiais metais 
Lietuvoje vidaus ^reikalų -minis- 
teriai keitėsi keturius kartus. 
Ąlatyt, kad ir vyriausiojo čekis
to duona nelengvu.
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amerikiečiai kariniai sargybiniai ir vienas vokietis policininkas saugo keturių užsienių rei
kalų ministeriu konferenciją vakariniam Berlyne. ■ *i
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82 metų Eduard Herriot eina į šešėlį

(Mūsų Europos bendradarbio)
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KIEK LIETUVOJE
GYVENTOJŲ?

Rinkimams į Maskvos Augš- toliau, platus ir tiesus, čia nėra 
čiausią Tarybą Lietuvos terito- kas mus skirtų, viskas mus tuo 
rija padalinta į 10 apygardų, tikslu jungia. Kiekvienas l;ctu

JAV atvykęs Turkijos prezi
dentas C. Bayar, 70 metų, pa
reiškė, kad jis nesupranta tų 
kraštų, kurie sėdi tariamo ne
utralumo suole ir neprisideda 
prie bendros kovos prieš komu- 

. nizmą.
Turkijos prezidento atvykimas 
yra ne vien padėkos ir manda
gumo. vizitas. Su jo atvykimu 
gali susiorganizuoti nauja stipri 
karinė sutartis, apimanti Tur
kijos kaimynus ir arabų pasaulį.

Latvijos — į 7 ir Estijos — į 4. 
Kadangi vienas atstovas renka
mas nuo 300,000 gyventojų ir 
kiekvienam išrinkti sudaroma 
atskira apygarda, tai galima 
spręsti, kad Lietuvoje gyvento
jų iš viso (su rusų kariuomene, 
atsiųstais valdininkais ir visu 
kitu "gyvu importu”) skaitoma 
apie 3 milionai, Latvijoj — 2,1 
mil. ir Estijoj 1,2 mil.

Tautybių Tarybos apygardų 
. visose trijose respublikose suda

ryta po 25, nes po tiek atstovų 
kiekviena respublika į tą "sena
tą" turi siųsti, nors gyventojų 
skaičius ir nevienodas.

Vilniaus mieste (be apylinkių) 
yra sudarytos dvi tokios apy
gardos. Tad yra pamato spręsti, 
kad Vilniuje yra skaitoma apie 
240,000 gyventojų. Kaupas su 
Petrašiūnais, Šančiais ir A. Pa
nemune, bet be senamiesčio, Vi
lijampolės „ir Aleksoto, sudaro 
vieną apygardą. O likusi miesto 
dalis sudaro kitą apygardą drau
ge su Vilijampolės, Panemunes, 
Vilkijos ir Jonavos rajonais. Iš 
to tenka spręsti, kad Kauno 
mieste šiuo metu gyventojų 
skaitoma 160-170 tūkstančių.

mc.iu jm.Kiekvienas 
vis,' kiekviena lietuviška 
nizacija nuoširdžiai į tą 
kviečiami.

Pr. Zunde,
PLB Vokietijos Krašto Valdybos 

Pirmininkas
A. Giedraitis,

Vasario 16 Gimnazijos
Direktorius

lietu- 
orga- 
talką

v

NAUJI VĖJAI 
APIE VLIK?

šeštadienį, sausio 23 d., New 
Yorke įvyko VLIKą sudarančių 
grupių atstovų pasitarimas.

Pasidalinus nuomonėmis, at
žymėta, kad visos Vliką suda
rančios grupės laiko Vliką or
ganu, Lietuvos išlaisvinimo by
loje reiškiančiu LIETUVIŲ 
TAUTOS, ne vien emigracijoje 
jos esančios dalies valią. Be 
abejo, yra skirtingumų smulkes
niame to dėsnio aiškinime, bet 
tie skirtumai liečia ne pačią 
Vliko kilmę bei prigimtį, o dau
giau praktinių “Vliko funkcijų 
apimtį dabartinėse sąlygose. Tai 
daugiau atsispindės dabartinių 
Vliko uždavinių bei darbo me-

Šių metų pradžioje iš akty
vaus politinio gyvenimo pasi
traukė Eduard Herriot. Jis'išti
sus dešimtmečius vienaip ar ki
taip darė įtakos Prancūzijos vie
šajame gyvenime.

Sausio 16 d. pareigas perėmė 
Prancūzijos respublikos prezi
dentas Coty, kuris buvo išrink
tas dramatinėmis aplinkybėmis 
po dvylikos nepasekmingų bal
savimų. Antras pagal rangą as
muo Prancūzijoje yra tautinio 
susirinkimo (parlamento) pir
mininkas. šias pareigas ligi šiol 
ėjo Eduardas Herriot. Jeigu jis 
būtų panorėjęs pasilikti savo 
vietoje, parlamentas jį būtų iš
rinkęs, greičiausia, visais bal
sais, be mažiausio pasipriešini
mo, nors žinia, kad prancūzų 
tautos atstovybė nepasižymi di
deliu susiklausymu. Tačiau Her
riot, lygiai kaip ir ligšiolinis 
valstybės prezidentas Vincentas 
Auriolis, nesutiko, kad jo kan
didatūra būtų dar kartą išsta
tyta. Kai toks Herriot nusista
tymas buvo viešai paskelbtas, 
kažkoks parlamentaras paleido 
sparnuota žodį: "Liūtas įtraukia 
nagus”...

Prancūzų tautos atstovybės 
pirmininko vietai tenka svarbus 
vaidmuo politiniame gyvenime. 
Parlamentas yra ta įstaiga, ku
rioje susikryžiuoja visi krašto 
reikalai, nuo menkiausio lokali
nio klausimo iki problemų, nuo 
kurių pareina pasaulinės politi
kos raida. Parlamento pirminin
kas kaip sykis vadovauja tai 
įstaigai. Jo žodis turi reikšmin
gą svorį, kai sudaroma posėdžių 
darbų tvarka, jis dažniausia nu
lemia, kai iškyla, procedūros 
klausimai.

Kokia'didžiulė reikšmė tenka 
tautos atstovybės pirmininkui, 
akivaizdžiai pasirodė pereitą va
sarą. Kai Prancūzijoje kilo 
streikai, kairiosios partijos rei
kalavo, kad būtų sušauktas par
lamentas. Kraštas jau ir taip

stovėjo ties visuotinės suirutės, 
bedugne, o čia dar be jokio abe
jojimo būtų buvusi nuversta vy
riausybė, jeigu būtų susirinkęs 
parlamentas, šį kartą kraštą iš
gelbėjo parlamento pirmininkas, 
kuris pagal jo siekiamą tikslą 
interpretuodamas proced ū r o s 
nuostatus sutrukdė tautos at
stovybės nepaprastąją sesiją. 
Taip vyriausybė laimėjo laiką 
ir įtempimas atslūgo.

Kai vėliau parlamentas susi
rinko eilinio posėdžio, net ir 
kairiajam sparnui priklausą tau
tos atstovai nedrįso-viešai kerš
tauti tautos atstovybės pirmi
ninkui. Herriot reputacija liko 
nesudrumsta. Gruodžio 2 d. tau
tos atstovybėje buvo paskaity
tas jo laiškas, kuriuo jis prane
šė, jog nesutinkąs būti renka
mas Prancūzijos valstybės pre
zidentu, kaip to norėjo jo šali
ninkai. Negana to. Iš to pilt 
laiško paaiškėjo, kad Herriot 
nebegalįs statyti savo kandida
tūros tautos atstovybės pirmi
ninko vietai. "Mano amžius ir 
sveikata nebeleidžia man taip 
vadovauti tautos atstovybės dar
bams, kaip aš to norėčiau”, rašė 
Herriot savo laiške. Tuomet vi
si parlamento nariai, be partijų 
skirtumo, pakilo ir pareiškė pa
garbą pirmininkui. Dar prieš ka
rą vadovavęs parlamentui, Her
riot 1947 m. sausio mėnesį vėl 
buvo išrinktas tautos atstovybės 
pirmininku, kai jo pirmatakas 
Vincentas Auriolis išsikėlė į 
valstybės prezidento rūmus. Per 
tą laiką dažnai keitėse vyriau
sybės, bet kiekvienų metų sau
sio mėnesį Herriot' būdavo iš
renkamas parlamento pirminin
ku ir tatai didele balsų daugu
ma.'

Dar ir šiandien, nepaisant pa
triarchalinio 82 metų amžiaus, 
kolosalinė Herriot figūra domi
nuoja Burbonų palociuje, kuria
me nestinga imponuojančių as
menybių. Bet Herriot intelektas 
neabejojamai pralenkia visus 
kitus,, o jo kaipo oratoriaus ga
bumus pripažįsta net jo aršiau
si priešai. Jis yra vienkartinis, 
nepamėgdžiojamas žodžio meist
ras, kurio kalbos galia sužavi 
kiekvieną klausytoją. Dar visai 
neseniai Herriot iš tautos at
stovybės tribūnos prabilo į salę, 
pasisakydamas prieš Europos 
.armiją. 82 metų amžiaus kovo
tojas-tuo metu kalbėjo su di
desniu įkarščiu ir įtikinimo ga
lia,. nekaip nepalyginamai jau
nesni jo oponentai, Europos vie- 
'nybės šalininkai. '

Herriot vardas plačiai žino
mas. ir užsienyje. Kai 1932 m. 
Herriot buvo ministerig, pirmi
ninkas, jis siūlė vyriausybei ir 
toliau mokėti skolą Amęrikai, 
nors vokiečiai tuo metu kaip tik 
buvo sūstabdę. reparacijas. Jo 
pasiūlymas; nebuvo priimtas ir 
jig atsistatydino, bet jo vardas 
nuskambėjo po visą . ..Ameriką. 
Mes su Herriot politika ne" vi
suomet galėtume sutikti. Jis, 
pay., dar ir "šiandien, .pasiliko

nėjo po bolševikiją. Paskutinio 
karo pabaigoje raudonoji armi
ja išlaisvino Herriot iš nacio
nalsocialistų koncentracijos sto
vyklos, o Maskvoje jam propa
gandiniais Sumetimais buvo su
rengtas triumfalinis priėmimas. 
Herriot yra įsitikinęs Europos 
Vienybės šalininkas, jo įtakos 
dėka anglai sutiko įeiti į Euro
pos tarybą Strasburge, bet jis 
griežtai priešinasi Europos Gy
nybos Bendruomenei, prie ku
rios savo divizijomis turėtų pri
sidėti ir Vokietija.

Herriot per paskutiniuosius . 
dešimtmečius buvo -neabejoja
mas radikalų partijos vadas. 
Kongrese Aix-les-Bains partija 
jį išrinko iki gyvos galvos gar
bės pirmininku, o neseniai iš
leistame Albert Millhoud veika
le "Hįstoire du radicalisme” 
(radikąlizmo istorija) Herriot 
kalbos Cituojamos dažniau, ne
kaip kitų partijos veikėjų. Her
riot Įtakoje radikalų partija po 
pirmojo karo pasuko kairėn ir 
ji nesutiko dalyvauti tokiose 
vyriausybėse, kuriose vyravo 
dešinieji. Kai pereito karo me
tu Prancūzijos valdžios prieša
kiu atsistojo maršalas Betainas, 
bendradarbiavęs su nacionalso
cialistine Vokietija, Herriot pa
rašė jam laišką, iš kurio pažy- , 
mėtini tokie pošakiai: "Pran
cūzai pasilieka ištikimi laisvės 
institucijoms. Negalimas daly
kas, kad laisvė mirtų toje šaly
je, kurioje ji gimė”. Nacionalso
cialistai jį deportavo į koncen
tracijos stovyklą. V

Tačiau Herriot nėra vien par
lamentaras. Jis nuo 1910 metų 
be pertraukos yra Lyono, antro . 
pagal , didumą prancūzų miesto, 
burmistras, šiam komunalinės 
administracijos darbui jis pa
šventė ne mažiau jėgų, kaip 
Prancūzijos parlamentui. Jis ir 
toliau pasilieka Lyono burmis
tru, lygiu būdu -kaip ir parla
mento nariu, atsisakęs tik tau
tos atstovybės pirmininko pa
reigų. Beje, parlamentas išrin
ko jį garbės pirmininku. Į Lyo
no miesto gerbūvio kėlimą Her
riot yra įdėjęs daug darbo bei 
sielos ir apie šį miestą jis, bu
vęs istorijos profesorius, yra 
parašęs monumentalinį veikalą. 
Bet jo intelektas apėmė ir kitas 
sritis., Herriot yra parašęs kom
pozitoriaus Bęthovęno biografi
ją, kuri laikoma tikru -šedevru.

Herriot pasitraukia iš "gene
rolo” vietos ir pasilieka eiliniu 
kareiviu, paprastu' parlamenta
ru. Bet jo įtaka pasilieka ir. to
liau. .neginčijama Prancūzijos 
politiniame gyvenime.* Deja, jo 
politinės pažiūros ne vUruomet 
priimtinos, ’ bet/ tenka 'sutikti, 
kad tai yra nepaprasta' asmeny* 
bė, ■ , . '• V.

LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS 
KONFERĖNCUA 

NEW YORKE
JAV Lietuvių i Bendruomenės 

Laikinasis Organizacinis Komi
tetas (LOKas) yra nutaręs su
kviesti regioninę Lietuvių Ben
druomenės Konferenciją š. m. 
balandžio mėn. 10 d. Nevv Yor- 
ke.

Konferencija turi tikslą suda
ryti tempresnius centro ir pa- 
riferijų ryšius, paspartinti apy
linkių bei apygardų susiorgani- 
zavimą, aptarti įvairius Bend
ruomenės organizacinius reika
lus ir plačiau pateikti informa
cijų apie Bendruomenės veiki
mą.

Konferencijoje bus kelios la
bai aktualios Bendruomenės rei
kalais paskaitds-fėferatal, pra
nešimai apie Bendruomenės ir 
jos organų veikimą.

Bendruomenės Konferencija 
apims. Baltimorės, Bostono, 
Hartfordo, Nėw, Yorko, Phila- 
delphijos ir Newarko apygardas.

Į Konferenciją, be centrinių 
Bendruomenės organų narių, 
kviečiami apygardų valdybų bei 
apyg. kontrolės komisijų nariai, 
apylinkių valdybų bei kontrolės 
komisijų nariai ir seniūnai; 
taip pat kviečiami apylinkių ir 
seniūnijų atstovai (po 1 nuo 
kiekvienų 25 asm.).

Lietuvių Bendruomenės Kon
ferenciją techniškai organizuoti 
padeda Nevv Yorko apygardos 
valdyba su didoku savo bendra
darbių būriu.

Smulkesnės informacijos bus 
pranešamos bendraraščiais 
per spaudą vėliau. .

-
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todų svarstyme.
Iš visų grupių buvo girdėti 

pareiškimų, kad su kitomis Lie
tuvos išlaisvinimo reikalu Vei
kiančiomis institucijomis Vilkas 
turi santykiauti bendradarbia
vimo, o ne priklausomumo (su
bordinacijos) pagrindais. Buvo 
teigimų, jog Vilkas niekad nei 
nebandęs siekti, kad, pavyzdžiui, 
diplomatinės institucijos kaip 
nors formaliai Vliko priklausy
tų.

Pripažinta, kad Vliko darb< 
tvarkyme reikia kaikurių per
mainų.

Pripažinta, kad viešai pasi
reiškiančių, Lietuvos išlaisvini
mo siekiančių politinio pobūdžio 
grupių buvimas už Vliko ribų 
rodo, jog visuomenės konsolida
cija apie Vliką dar nėra pilnai 
įvykusi. Todėl, atitinkamai kva 
lifikuotoms grupėms pageidau
jant į Vliko darbą įsijungti, Vli
ko durys joms turėtų būti neuž
darytos.

Sutarta ligi šiol galiojusį nuo
statą kurį nauja grupė į Vliką 
gali būti priimta tik visoms ja
me jau esančioms grupėms su-, 
tinkant, pa keisti: nuo 
šiol naujai grupei priimti už
teks keturių penktadalių esamų 
grupių pritarimo.

Praktikoje tai reiškia, kad 
dabar tik trijų grupių, o ne vie' 
nos prieštaravimas gali naujos 
grupės priėmimą sukliudyti.

(Nors ir mažokas, bet visgi 
žingsnis nuo ”veto”).

Pasitarimas bus tęsiamas va
sario mėnesio antrojoj pusėj. 
Pasitarimo programoj dabar pir. 
moj vietoj yra Vliko būstinės 
klausimas ir Vliko artimųjų už
davinių agibrėžimo bei jo darbo 
organizacijos klausimai.
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kad atiduotą Gibraltarą.
■Madrido studentai prieš Didž. 'Britanijos pasiuntinybę šaukia,

*
Komunistinių bylų gynėjas 

adv. E. Block rastas negyvas 
savo namuose. Tyriama mirties 
priežastis.

PABĖGO DAR 
VIENAS DAUG ŽINĄS

Rusijos delegacijos narys Ja
ponijoj — antrasis sekretorius 
A., Rostovorov, pabėgo iš savo 
pareigų ir paprašė Amerikos 
jam suteikti politinio pabėgėlio 
teiseą. Jis turįs labai daug’ žinių 
apie komunįstų planųą ir agen
tus Tolimuose Rytuose, šiuo niek
tu jis yra pakeliui į JAV.

Rusija dėl šio pabėgimo labai 
jaudinasi.-ir - daro- pareiškimus, 
kuęie- suvedą į pabėgusiojo įkrii 
minalinio nusikaltimus, ’• ’ ': ". « .1 į

&

VISAM PASAULY
• Berlype visą savaitę išsiginčyta dėl Kinijos ir kitų pa

šalinių reikalų, Molotovo bandymų objektų. Pagaliau prieita prie 
Vokietijos problemos. Molotovas vėl apkaltino vakariečius viso
kiomis nedorybėmis ir noru vokiečių jėga sudaužyti sovietiją.

• Italija vėl paliko be vyriausybės, nes min. pirmininkas 
Fanfani, atėjęs į parlamentą su naujosios vyriausybės programa 
tegavo tik 260 balsų. Prieš balsavo 303. Kiti 12 susilaikė. Fam- 
fąni vyrįausybė teišsilaikė 12 dienų. Pats Fam'fani daug kieno 
buvo laikomas perjaunu būti ministeriu pirmininku, nes teėjo 
tik 45 metus..

’ • Arabų valstybės vi? aiškiau Jungiasi į bloką, nukreiptą 
prieš Izraelį, kurio įsisteigimą arabai laiko Afrikos ir'arabų ne
garbe. . • ' . -

• Korėjoje jau vėl įvyko ginkluotas oro jėgų susidurintas, 
•Kaip praneša JAV karinė vadovybė, Migai buvo užpuolę JAV 
lėktuvą, liet įsikišę JAV naikintuvai vieną migą numušė.

-. '• Rusija naujuoju pasiuntiniu į Italiją paskyrė-Bongomo- 
lovą. Tas Bomgomoldvas anksčiau buvo Čekoslovakijoje. Jis esąs 
Čekoslovakijos šukomunistinjmo autorius. Iš to, daroma išvada, 
kad komunistai daugiau dėrriesio skyria Italijai.

■•• Ispanijoje prasidėjusios demonstracijos prieš anglus vis 
nesiliauja. Demonstrantai reikalauja, kad,. Gibraltaras būtų gra
sintas' Ispanijai, Demonstrącijų stebėtojai' teigia, kad demons
trantai,, neyengia paleisti šūkių ir prieš . Franco rėžimą.

-• Syrijoje įvestas karę .stovis ‘ ir arėš.tuota daug vyriau-; 
‘sybės opozicijos vadų, kursčiusių riaušes. . „ ’

.• Numatyta sukviesti JT sesija Korėjos klausimams 
styti, nesurinko reikiamos daugumos įr nebus sukviesta;

- ■' ■• /' ' ■ ■ '
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. *•*

fc

svar- santarvės, su Spv. Rupija • šąli- 
. ninku, jis dar prieš karą važi
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tempiantis Egiptas nori išgauti 
iš -Saugumo Tarybos įsakyrpą, ‘ > J 
kad visi ląivat, plaukią pro Su- . . 
eso kanalą į* Izraeli, , nebūtų pra- ‘ 
leidžiami. ‘ - V
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Nuoširdžiai sveikiname lai
mingus tėvus — p. Bronę ir inž. 
Joną VASILAUSKUS, Bostone, 
su gražiu pirmagimiu sūnumi!

A. ir G. Juškėnai

jis skiria
gimnazijos 
išlaikymui.
Dr. Biežis savo

• Visi Italijos laikraščiai 
skelbė žinią, kad arkiv. M. 
nys yra viename Rusijos kalė
jime, nuteistas 10 metų už "šni
pinėjimą".

PRIMARY MAY 4,1954
FOR THE TERM BEGINNING JAN. 1,1954

*
Nepamiršk skurde likusiųjų!

DIRVA

Stambią $240.00 auką tam pa
čiam tikslui atsiuntė.

Lithuanian Weckly, publishcd by 
American Lithuanian Press & Radio 
Ass’ii VILTIS. . Jnc. (Non-profit), 
1272 East 71 St.; Cleveland 3, Ohio.

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

Editor: Balys Gaidžiūnas.
Entered as Second-Class matter 

Oeeember Gth, 1915. at Cleveland 
r.nder the act of March 3. 1879.

■Subscription per year in advanee: 
tn the United Statės — $5.00 in Ca- 
nada — $5.50. elsewhere — $6.50.

Single copfe — 10 renta.

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

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

Redaktorius: Balys Gaidžiūnas.
įregistruota kaip antros klasės 

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

tymų.
Prenumerata metams iš anksto: 

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

Atsk. Nr. kaina 10 centų.

• Dr. St. Biežis iš Chicagos, III., 
kasmet atsiunčia BALFui 
Šiltos"-pinigus 
Vasario 1G d. 
nio metiniam 
metais ir vėl

• Davose mirė ir palaidota L. 
Garnlienė-Pšemeneckaitė, Mari
jos Milvydienės sesuo. M. Mil- 
vydienės vyras yra žuvęs Lietu
voje ginant Kauną nuo okupan
tų didžiojo sukilimo metu.
• Paryžiuje įvykusiuose pirniuo" 
se Prancūzijos LB krašto tary
bos posėdžiuose buvo priimtas 
krašto organizacinis statutas ir 
išrinkti vykdomieji organai. 
Krašto valdybon išrinkta pirm.
— O. Bičkienė, sekr. — kun. Dr. 
Jucevičius, ižd. — teis. A, Mi- 
chelevičius, kontrolės komisijon
— pulk. J. Lanskorouskis, P. 
Dulevičius ir J. Masiulis, tary
bos pirmininkų — min. E. Tu
rauskas.

• Naują SLA (Argentinoje) va
dovybę sudaro pirm. J. Každai- 
la, vicepirm. F. Albavičius, val
dybos nariai — O. žeižytė, K. 
Kliauga, J. šutinis, J. Staliorai- 
tis, J. Gervė, J. žabarauskas, 
J. žvirblis ir V. Januškevičius.
• Dail. J. Rimša iš Buenos Ai
res vyksta į Peru sostinę Limą, 
kur sukurs keletą naujų pa
veikslų. Iš Limos pakeliui į 
JAV, Venecueloje, suruoš savo 
darbų parodą.

D I R V A n. vasario 4 d.* Nr. 5

W i

• Italijos LB Tarybos prezidiu
mas išleido aplinkraštį, kvie
čiantį visas lietuvių organizaci
jas bei atskirus asmenis rašyti 
Vatikano Radijo Stoties vado
vybei (Direzione Radijo Vatica- 
na) prašant, kad suteiktų kas
dienines 15 minučių lietuviškas 
transliacijas vietoj keturių kar
tų j savaitę, kaip buvo lig šiol.

CHICAGOS 
GYDYTOJAI

Tel. ofiso VIrginia 7-6583 
Rezidencijos REpublic 7-7868

Dr. S. Biežis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West Cermak Road
VA L.: 1-3 popiet ir 7-8 v. vak. 

Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas, 
šeštad. tik nuo 1-3 vai. popiet. 
Rczid. 3211 W. 66th PLACE

• Lietuviai Lenkijoje dažnai : 
kreipiasi j BALFą prašydami ’ 
paramos. |lš jų laiškų- spren
džiant, gyvenimo sąlygos Len
kijoje yra neįsivaizduojamai 
sunkios — žmonės gyvena dide
liam skurde, darbo gauti negali, 
neturi rūbų nei avalynės. Už 
nusiųstas jiems gėrybes atėjo 
keli ir padėkos laiškai.
• Kalėdų švenčių proga BALF- 

Jas parūpino 5,000 F.O.A. — C.
A.R.E. pakietų tremtiniams Vo
kietijoje. Kai kurios lietuvių 
kolonijos šias BALFo dovanas 

• gavo dar prieš Kalėdas, kitos 
■ gi tuoj po švenčių — pirmomis 

sausio dienomis.
• Prancūzijoje gyvenantieji lie
tuviai tremtiniai BALFo pa
stangomis Kalėdų metu gavo 
100 C.A.R.E. pakietų. Kaip ir 
Vokietijoje, gyvenimo sąlygos 
sunkios — uždarbiai maži, pra
gyvenimas labai brangus, gi 
daug jų visiškai neturi darbo.
• Danguolė Dervojedaitytė, Ve
necueloje, baigus sėkmingai 
gail. seserų kursus, Barųuisime- 
to miesto teirtre už pasižymėji
mą moksle apdovanota aukso 
medaliu, o už puikiai atliktą 
praktiką, kurioj ji taip pat iš
ėjo pirmoji, gavo Dr. Comejo 
Octavio ligoninės — vertingą 
dovaną. Ji yra 1933 m. gimusi 
Klaipėdoj, mokslus ėjo Vilniuj 
ir Muenchene.

BALTIMORE ;
ŠVENČIA AUKSINĮ
• JUBILIEJŲ

Lygiai prieš penkiasdešimt 
metų Jieva Česonytė ir Juozas 1 
Petrauskas priėmė moterystės 
sakramentą anuo metu garsioje | 
Suv. Kalvarijoje. Ji buvo garsi 
ne kokiomis nors kultūrinėmis 
savybėmis, bet savo kalėjimu ir 
J. Kancieriumi, vienu iš didžiau
sių Suvalkijoje veikusiu knyg
nešių. Ir Kancleriui nebūtų taip 
puikiai vykę platinti lietuviškas 
knygas, jeigu nebūtų turėjęs 
visos eilės pagalbininkų. Viena 
iš tų pagelbininkių ir bene jau
niausia buvo tai Jieva česonytė.

Jos tiesioginis vyresnysis bu
vo Marcelė; kuri turėjo įsitaisiu
si prie Kalvarijos bažnyčios die- 
votijų krautuvėlę. Šventomis 
dienomis, kada žmonės eidavo 
ir išeidavo iš bažnyčios, Jievos 
pareiga buvo budėti netoli Mar
celės ir, esant reikalui, atnešti 
lietuviškų knygų iš jai žinomų 
slaptų vietų, O tos slaptosios 
vietos buvo ant šventoriaus su
vežtose akmenų krūvose. O kad 
jos būtų tinkamos knygoms su
dėti, dauguma tų akmenų Jievos 
jaunėmis rankomis, ir kiek jos 
jėgos leido, buvo sukiloti, sudė
lioti tamsiomis naktimis, kad 
niekas nežinotų ir nematytų, 
kada ten buvo padedama ir pa
imama.

Nors ir labai atsargiai buvo 
veikiama, tačiau budrioji ano 
meto žandarų akis buvo paste
bėjusi ir įtarius! Jievą. Neno
rėdama turėti su žandarais rei
kalų Jieva apleido Lietuvą ir 
leidosi į laisvės šalį — Ameriką. 
•Bet ar ji ją čia rado?!

Tuo metu jos vyras Juozas 
Petrauskas jau buvo atitarna
vęs rusų kariuomenėje, tačiau 
jau grįžti atgal neturėjo jokio 
noro. O žmonės plačiai kalbėjo, 
kad tuoj bus ruso su japonu ka
ras ir visus vyrus imsią karau. 
Tų kalbų paveiktas jis 1904 m. 
pabaigoje perėjo rusų-vokiečių 
sieną ir kurį laiką pasiliko Vo
kietijoje.

Pasiekę Ameriką Petrauskai 
apsigyvena

i
..(į- !■

čiais. Ji puikiai prięimena dau
gumą spaudos draudimo laikų 
veikėjų, ji atpasakoja pažodžiui 
jų įvairiomis progomis“ pareikš
tas mintis. ( .

šiai retai sukakčiai paminėti 
vasario mėn. 7 d. 10 vai. Šv. 
Alfonso parapijos , bažnyčioje 
bus iškilmingos, pamaldos, ku
rias laikys prel. Mendelis asis
tuojant dviems kunigams. O pir
mą valandą Lietuvių svetainės 
antrojo augšto salėje susirinks 
vaikai, vaikaičiai, giminės ir bi
čiuliai, kad galėtų drauge su 
seneliais Petrauskais valandėlę 
prisiminti anuos laikus ir pasi
džiaugti su visais savo artimai
siais tokį gražų ir ilgą nueitą 
gyvenimo kelią, kurio našta jau 
gerokai slegia Jievos ir Juozo 
Petrauskų pečiiis. A. Cs.

susirinkime paaiškės,-ar tas jų 
pritarimas buvo nuoširdus.

Niekas čia neginčija, jog 
ĄLB skyrių ■ reikia atnaujinti, 
pagyvinant jo veiklą,” įtraukiant 
daugiau narįų, bei tuos pačius 
suaktyvinant. Ypač apgailėtinai 
yra sumažėjęs skyriuje senųjų 
ateivių skaičius. O jiems sky
riaus veikloje kaip tik reikėtų 
duoti pirmenybę, nes be jų ALB 
skyrius, labai primena tremtinių 
draugiją. Nors tokia draugija 
Waterbury yra ir neblogai vei
kia.

Viltingai reikia tikėti, kad 
ALB Waterburio skyrius paga
linu atras sau prideramą vietą 
Waterburio lietuvių kolonijoj.

B. narys

BOSTON
ATVYKO JUSTAS VAIČAITIS 

IS AUSTRALIJOS
Sausio mėn. 21 d. Amerikos 

laivu Plonner Isle atvyko i Bob-

Linkėjimai ir geriausi sveikinimą! mano 
draugams Jūsų Tautinėj Šventėj

KANDIDATAS
[KONGRESĄ 21 DISTRIKTO

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

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

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

tik susitarus

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

Dr. Judi as Bartkus
GYDYTOJAsSr CHIRURGAS 

Norvest Medical Center 
2336 \Vest Chicago Avė., 

Chicago 22, Ilk
AL.: 1-3:30, 7-9 p. p. pirmad., 
antrad., ketvirtad., penktad., 

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

Dr. I. Kuras Ramunis 
Spęc.: KŪDIKIŲ ir VAIKŲ LIGOS 
VAL.: piriiiad., Jcetvirtad. ir penktad.

3-5 ir 6-8 v. v. 
šeštad. 10-12 v. r. ~ 1-3 v. p. p. •

‘ IR
Dr. Jaras Ramuriis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
-VAIz: -antraiirir ketvird: 

šeštad. 3-5 -r. ' p., p.
• 7156 S, YVestern Avė. 

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

WAIbrook 5-3765.

BEIUVING BRIUUETS 
$19.70—(No Dust or Slack) 
I’( ICAII ON' T a s st a n d ard 

$17.50—(įledium Size) 
KENTUCKY bl’ue grass lump 

$17.25—(Hi-Heat Coal) 
HOT EI.ASH LUMP OR EGG

. $13.75—(No Clack)
KENNY-ROBB COAL CO.

CH 1-5645
(6)

šiaurinėje dalyje, 
bet neilgai. Po metų atvyksta 
Baltimorėn, kurioje ir dabar 
gyvena 116 S. Fulton Avė.

Kaip ir visų ano meto ateivių 
taip ir Petrauskų pradžia gyve
nimo nebuvo lengva. Sunkus 
darbas, streikai, maži uždarbiai 
turtų neleido sukrauti; juo la
biau, kad po keliolikos metų pa
sipylė atžalynas — keturios 
dukros: Marija, Albina, Euge
nija ir Ona. šiuo metu jos visos 
ištekėjusios, turi savo šeimas 
ir augina Jievai ir Juozui 9 anū- 
kus-anūkes.

Iškilus vadinamai tremtinių 
problemai, Jieva Petrauskienė 
daug kam padėjo, kiek tik ga
lėjo, nežiūrėdama ar giminė ar 
svetimas. Jos duosni ranka daug 
kam nuošluostė ašarą ir suteikė 
viltį.

O kuriantis Lietuvai ji,buvo 
viena iš stambesnių aukotoj'ų 
lankiusiems BaltimoTę aukų rin
kimo tikslais. Kalbantis su Pet
rauskiene stebiesi jos puikia 
atmintimi, įvairiais palygini
mais ir prilyginimais, patrioti
niais Aušros gadynės eilėraš-

LAISVĖS VARPAS 
BALTIMORĖJE

Lietuvos Nepriklausomybės 
šventės proga, vasario 7 d., 5 . .
vai. vakaro-Lietuvių salėje, Bal- toną Justas Vaičaitis su žmona 
timorėj, bus rodomos brolių Mo
tuzų filmose vasario 16 d. iš
kilmės Kaune. Pirmą kartą šie 
istoriški vaizdai bus parodyti 
baltmorečiams Su visais jų tik
rais garsais. Po vainikų padėji
mo ant Nežinomojo Kareivio 
kapo,' Vytauto' Didžiojo muziė- 
aus bokšte trimitiriinkas sutri

mituos ir Amerikos lietuvių do
vanotas Laisvės Varpas susiū
buos ir praskambės,...

Po iškilmių kariuomenės pa
radas. Kariško orkestro maršo 
ir minios valio garsai lydės fil- 
mos vaizdus. Lietuvos studenti
jos paradas į prezidentūrą ir pa
ties prezidento pasirodymas 
balkone bus finalas šių iškilmių.

Kita nemažiau istoriška fil- 
mos dalis, Lietuvos kariuomenės 
įžengimas Vilniuą: senos'demar- 
kacijos linijos pralaužimas, žy
gis per Vilniaus kraštą,' įžengi
mas Vilniun, pamaldos Aušros 
Vartuose, iškilmės Gedimino 
kalne. .

Šios brangioj istoriškos fil- 
mos iki šiolei išsaugotos, turėtų 
būti kiekvieno pamatytos ir už 
kelių šimtų mylių gyvenančių.

Filmų rodymą rengia Lietu
vių Meliodijos Radijo Valandėlė.

A. J.

Centas nuperka daug

CENTO VERTĖS 
Varo jūsų laikrodį

visą, savąitę

THE ILLUMINATSNG COMPANY .
r' AlttAYS At YOUR SER.VICE / į"

• u ®

JIEŠKO IŠEITIES
Dėl žinomų steigiamojo susi

rinkimo įvykių ir vienos srovės 
užsispyrimo dominuoti, ALB 
VVąterburio skyrius pateko į sa
votišką. "akligatvį’.’. Daugelis 
atsisako mokėti solidarumo mo
kestį ir net aktyviai bendruo
menėje dalyvauti, kol tokia pa
dėtis tęsis. Daugelis bendruome
nei pritartų ir ją remtų, bet, esą, 
tik ne tokią, kokia dabar yra.

Suprantama, jog tokiose- ap
linkybėse ALB Waterburio sky
riaus veikla bei reikšmė ligšiol 
buvo labai nežymi. Visi jautė, 
kad padėtį reikia taisyti, reikia 
pasukti kitu keliu. ■

Artėjant metiniam susirinki
mui, kuriame bus perrenkama 
skyriaus valdyba, susirūpintą 
rasti iš to "akligatvio" išeitį. 
Kaip atrodo, išeities jieško įvai
rių srovių ir be srovių asmenys, 
kas duoda pagrindo manyti, jog 
ALB Waterburio skyrius, pa
galiau, tikrai užims jam pride
ramą poziciją kolonijos gyveni
me. _ .

Buvę apsvarstyti kelį pasiū
lymai, kaip- reikėty ” pravesti 
skyriaus valdomųjų, organų rin
kimus. Clevelandiškių garbei čia 
pažymėtina, jog ne vienas no
rėtų pasekti jūsų.pavyzdžiu, kur. 
bent iš. spaudos aprašymų, jūsų 
bendruomenės veiklą gražiai re
prezentuoja. 1 • ' ■ ■ ' ‘-i.

Kaip vieną1-.iš i svarbiausių 
ALB AVaterburio -.skyriaus da
bartinių; negerovių daugelis nu
rodo srovių bei partijų norą ja
me dominuoti. Kaikas dabar ke
lia mintį, jog'srovės turėtų' liau-: 
tis-ląnkty»iaVųšiOs ^bendruome
nės, valdomųjų organų .sudary
me, o į juos . daugiau įtraukti 
nepartinių aąmenų,.Tokiai mip-l 
čiai pritaria ir 'aktyvūs -parti-Į

: niai- veikėjai, bet - metiniame) j

(Bronė Plukaįtė).
Uoste pasitiko jo brolis Pijus 

su žmona, Tautinės S-gos Bos
tono sĮtyr. vicepirm. Ignas Vi- 
lėniškis,' Bendruomenės, Balfo 
ir kitų organizacijų atstovai.

Justas Vaičaitis suorganizavo 
Australijos Lietuvių bendruoime- 
nę,. kuriai 3>/> metų pirminin
kavo. Jis sukūrė Australijos Lie" 
tuvių laikraštį. Jis’ kaip, oficia
lus Lietuvių bendruomenės at
stovas turėjo labai tamprų ryšį 
su įvairiomis Australų įstaigom 
mis. Ypač paskutiniais metais 
jam teko daug bendradarbiauti 
su Amerikos konsulatu. Anot 
Justo Vaičaičio, Australijos lie
tuvių jau didžioji pusė yra fuž- 
vedusi bylas išemigruoti. Dalis 
emigruoja į U.S.A., o kiti Ka- 
nadon. Normaliai teks laukti ei
lės -pagal Lietuvos kvotą apie 5 
metus. Norint išemigruoti į U. 
S. A. reikalinga garantijų vie
nam asmeniui už $5000. Kelio
nė, viza ir visa, kita į Ameriką 
vienam-asmeniui kaštuoja $500. 

šiuo metu Justas Vaičaitis 
apsistojo pas savo brolį Pijų, 
kuris turi nusipirkęs So. Boston 
nuosavus namus. Tautinę S-gos 
Bostono skyrius Justą Vaičaitį 
pakvietė padaryti ciklą paskai
tų iš Australijos lietuvių gyve
nimo. Vėliau Dirvos skaityto
jams duosime smulkesnių žinių, 
gautų iš Vaičaičio, apie gyveni
mą Australijoj.

Linkime sėkmės kuriantis 
naujame krašte.

Mūsų rėmėjai
Prenumeratą pratęsdami Dir

vos fondui aukas atsiuntė-:. 
Cirkelis T., Woodhaven ....$2.00 
Jankaitis J., Toronto .......  3.00
Basalykas A., Canada ....... 0.50
Aleksandrūnas V., Chicago 2.00 
Mažeika V., Chicago ....... 2.00
Pročkys J., Chicago......... 2.50
Lozoraitis V., Linden ....... 2.00
Valiukėnas J., Rochester 1.00 
Rauktys Juozas, Worcester 1.00 
Senulis J..L., Pittsburgh 

Į Kalvaitis J.,, Cleveland 
‘ Jakubonis J., Chicago ...

Juodvalkis V., Cleveland .... 
Strazdas Z., Hartford ........ 
Janulaitis V,, Toledo ..... -.. 2.00
Petrulis Stasys, Omaha .... 1.00

i Nemickas R., E. Chicago ...: L00 
Bruskevičius A., Canada .... 4.50 
Liorentas J., Chicago........ 2.00
Šermukšnis J.,' Baltimore i.00

. Virbickas L., Brpoklyn .... l.OOj
Kalėda Dom.,. Pittsburgh 1.00;
Svilas B., Detroit 1.00

. Visiems aukotojams reiškia- 
[ me nuoširdžią padėką.
. r~~...... .... .— : ——

, ŪŽREGIŠTRUOK1T SAVO 
TURTĄ

R. & H. REALTY. CO.
Greitiems rezultatams 
Šaukite: SW 5-5700 
1257 East lOoth St.

-C.
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Demokratų pirminiuose rinkimuose 
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Buv. atstovas County Auditor I 2 metų

Greetings and Best Wishes to My Many 
Friends on Your National Holiday

CANDIDATE FOR

JUDGE OF COMMON PLEAS COURT

Sveikinimai ir geriausi linkėjimai mūsų draugams 
ir rėmėjams

• Hot water for all the needs 
of your household... at the 
temperature ynu desire.,. au- 
ibtttatieally I Brilliant white, 
the Bryant is f lat-based to' eli*- 
minftte ėleaning underneath, 
stiirdily constructed for long 
service, Seė it>„ yoti’U wantit!

[VljlĮll GAS \ FIRED
11 Ali i Automatic Storage

AUTOMATIC * UNDERFIRED 
* INBULATED *

BiiirANf heater mv.
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2110 EAST ,21st STREĖT 
CLEVELAND

Pra 
pusmi 
vo pa 
kas".

Nie 
me ki 
vų s) 
riausj

Ir 
skelbi 
se, ž< 
dėl tų

Ska 
. visoki 
|jbėjim 

kius 
dokun 
sigau< 
siškai 
ar -b< 
vaikų 
tik pi

si po 
aktyv 
simo : 
reikal 
mas j 
kurį j 
me ri 
lų vei 
vado v

Rei 
tinius 
viena 
sybė : 
riausj 
pagrii 
aiškia 
tarpti 
koje. 
yra - 
papra 
tas m 
ii pa 
reikal 
res). 
no ki 

■ vyriai 
to vai 
pagrii

Tok 
malus 
taigi,

Pra 
pobūd 
patiki 
me į 1

cijom: 
jucior 
dideli: 
dai E 
su ža 
fakult 
salio n 
Daugi 
liai, I 
arkiv; 
bais, 
čia a 
juosti 
jausd; 
rengė

Harm 
kivys 
tarė ji

I 
augšt 
veidif 
atsist 
atviri 

. įprasi 
sėdi, 
jas r

Akina ;
drų.u- 

...dėtit
vo sp

■ I
mesi)



Praėjusių 1953 metų antrasis 
pusmetis mums lietuviams bu
vo pasidaręs. labai "diplomatiš
kas”. ■’ •

Niekad’ tiek 'daug dar nebuvo
me kalbėję apie Lietuvos atsto
vų skyrimų prie užsienio vy
riausybių.

Ir gal dar niekad nebuvo 
skelbiama tokio chaoso sąvoko
se, žodžiuose ir darbuose, kaip 
dėl tų "diplomatinių” reikalų.

Skaitydamas tais klausimais 
visokius pranešimus, "pasikal
bėjimus”, pareiškimus, smar
kius straipsnius ir Vienų kitų 
dokumentėlį, ilgai negalėjau su
sigaudyti, kas čia yra: ar vi
siškas smegenų sukrešėjimas, 
ar -bedieviška demagogija, ar 
vaikų pasakos suaugusiems, ar 
tik paprasta juokdaryba ...

KAS YRA LIETUVOS 
ATSTOVAS?

žmonėms, kurie arčiau domi
si politika, o ypač kurie joje 
aktyviai dalyvauja, tokio klau
simo aiškinimas turėtų būti ne
reikalingas. Būtų beveik įžeidi
mas jiems dėstyti elementorių, 
kurį galima sužinoti kiekviena
me rimtesniame politinių moks
lų veikale ar tarptautinės teisės 
vadovėlyje.

Reikalas čia ėjo apie diploma
tinius atstovus. Tokius, kokius 
viena suvereninio krašto vyriau
sybė skiria prie kito krašto vy
riausybės. Jų skyrimo pobūdis, 
pagrindas, tikslas ir rūšys yra 
aiškiai ir seniai, nustatytos 
tarptautinėje teisėje ir prakti
koje. Normaliai toks atstovas 
yra — ambasadorius, arba ne
paprastas pasiuntinys ir įgalio
tas ministeris, arba jam nesant 
jį pavaduojantis pasiuntinybės 
reikalų vedėjas (charge d’affai- 
res). Jups, gavusi sutikimų, vie
no krašto valstybės galva ar 
vyriausybė skiria prie kito kraš
to valstybės galvos, atitinkamu 
pagrindu ir atitinkama forma.

Tokie yra ir tegali būti nor
malūs diplomatiniai atstovai, 
taigi, ir Lietuvos atstovai.

Pradėjus kalbėti apie kitokio 
pobūdžio "atstovus”, ryšininkus, 
patikėtinius, agentus, — išeina
me j labai miglotų sritį, žinoma,

BRONYS RAILA 

gali būti kalba ir apie 
tokius . "atstovus” nenorma
lioje padėtyje, kokioje yra 
dabar 'Lietuvos diplomatinis 
atstovavimas užsieniuose. Ta
čiau tuomet visada reikia aiš
kiai pabrėžti, apie kokios rūšies 
atstovų eina reikalas. Gi mūsų 
eltinė irlkitokia propaganda čia 
tų reikalų taip jaukė ir maišė, 
kad nei juoktis, nei-verkti nebe
galima. Stačiai buvo verdama 
grikių košė su pinavijom ...
"DIPLOMATINIS” KRATINYS

Paimkime porų pavyzdžių.
Ta visa maišalynė prasidėjo 

viešumoje maždaug nito tada, 
kai praėjusių vasarų, grįžęs iš 
Romos, Vliko pirmininkas prel. 
M. Krupavičius per Eitų (Nr. 
23) paskelbė ilgų, kaip smilgų, 
pasikalbėjimą, kodėl jis nega
lėjęs susitarti su Lietuvos Dip
lomatijos šefu dėl diplomatinių 
Lietuvos atstovų skyrimo' prie 
užsienio vyriausybių, — pridė
kime nuo savęs, jeigu tokia ma
loni proga iš tikrųjų atsirastų.

Visas Vliko ir Vykd.. Tarybos 
pirmininkų Romoje pasikalbėji
mas bei derybos, kaip iš tos El
tos matyti, parodė, kad faktinai 
tokios progos bent tuo tarpu 
dar nėra ir kad tai buvo tik 
tuščias laiko gaišinimas, arba 
gal geriau — "ateities planavi
mas”. KAS diplomatinį Lietuvos 
atstovų skirs, jeigu proga ir ga
limybė atsiras? ... •

Palikime tuo tarpu nuošalyje 
tas valdžios ambicijas, o pasi
klausykime, ką Krupavičius per 
Eltą kalbėjo ....

Iš visų pusių aiškindamas 
"Lietuvos atstovų skyrimo pro
blemą”, Krupavičius pateikė to
kių faktų: "Vliko buvo pasiųs
tas į Švediją, Norvegiją ir Da
niją a. a. Jtirgis Savickis. Vysk. 
V. Brizgys Vliko prašomas ap
lankė Ispaniją, Portugaliją ir 
Venecuelą ir visur gavo pažadą 
priimti tos ar kitos rūšies dip
lomatinį ryšininką!!)... Itali
joje kun. Mincevičius savo ini
ciatyva buvo išrūpinęs sutikimą 
priimti mūsų ryšininką ir pa

prašė Vlikų tą ryšininką paskir
ti. 1953 metais Bona (Vakarų 
Vokietijos • vyriausybė) sutiko 
priimti tokį pat ryšininkų* žo
džiu, Vlifeas turėjo daug galimy
bių savo atstovus skirti!?!) ... 
Iš kelių kraštų kreiptasi į Viiką 
prašant parūpinti kokį atstovą 
jų gyvenamame krašte”. Paga
liau, jis prideda dar didesnį hu
morą, jog "Lietuvių Draugijos 
Švedijoje Centro Valdyba, iš
vykstant min. Gyliui iš. Švedijos, 
prašė Viiką nepalikti krašto be 
atstovybės”...

Didesnės maišalynės ir chao
so juridine prasme ’ nebegalima 
pasakyti.

KAIP Iš TIKRŲJŲ?
Juk tas viskas yra arba non

sensai, arba neteisybė, arba są
moningas aiškiausių sąvokų su- 
jaukimas ir iškraipįnėjimas (ne_ 
prileisčiau, kad Vliko pirminin
kas taip darytų "nesąmonin
gai”). Kad ant manęs vargšo 
perdaug nepyktumėt, leiskite ke‘ 
liais žodžiais dalykus patikslin
ti...

. 1. Kaip pats a. a. Jurgis Savic
kis suprato savo kelionės Misijų 
per Skandinaviją (jis ją supra
to patriotiškai, Lietuvos reika
lui, o ne Vilkui naujų atstovų 
jieškoti), tai jis man pačiam, 
kaip nuoširdus bičiulis, yra ap
rašęs savo laiške, kurio kelias 
ištraukas, jam mirus, buvau pa
skelbęs Vienybėje. Joks skandi
navų kraštas jam nepasiūlė ir 
nesutiko priimti, tikrąja to žo
džio prasme, diplomatinį Lietu
vos atstovų. Švedija Lietuvos 
pasiuntinybės Stockholme nebe- 
pripažįsta nuo 1940 metų, kai 
tik bolševikai Lietuva "prijun
gė” prie Rusijos ... ’ •

2. Kokius diplomatinius Lie
tuvos atstovus ar bent ryšinin
kus išrūpino vysk. Brizgys Is
panijoje, Portugalijoje ir Ve- 
nezueloje, nieko tikro nėra ži
noma ir mūsų visuomenei įro
domai nepaaiškinta. Galbūt, tei
sę ten gyventi. ir tas vyriausy
bes privačiai informuoti priva- 
tiniems Vliko atstovams ar šiaip 
kokių kitų lietuviškų organiza
cijų ryšininkams, — bet nėra

■ ' . t • . .
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žinoma, kad ten galėtų būti 
akredituoti Lietu vos RespublK- 
kos atstovai, kaip įgalioti minis- 
teriai...' V ’ .

- ’ ...S. ’ , / ■ "
3. Visai galimas dalykas, kad 

kun. Mincevičius Romoje savo 
iniciatyva "išsirūpino" ten vie
tų Vliko • ryšininkui, ir Vlikui 
niekas negalėjo drausti vieną ar 
kitą ryšininką paskirti. Bet kų 
tas tur bendra su Lietuvos At
stovybės Romoje atstatymu, su 
Lietuvos diplomatinio atstovo 
grąžinimu į savo oficialias pa
reigas, kam, kaip tiksliai žino
ma, Italijos vyriausybė dabar 
nėra, palanki ir turi savo prie
žasčių.

4. Iš kaikurių diskusijų spau
doje, ir pačioje Dirvoje, ir iš 
vieno kito mano matyto doku
mento tuo klausimu, "Lietuvos 
atstovo” paskyrimas prie Vak. 
Vokietijos vyriausybės Bonnoje 
yni visai aiškus. Jokio oficia’ 
lauš diplomatinio Lietuvos at
stovo, nei pasiuntinio Vak. Vo
kietijos vyriausybė dabar nesu
tinka priimti ir apie tai nekalba, 
net jei ji tam turėtų teisę, bū
dama šiuo metu pati dar ne pil
nai suvereninės valstybės vy
riausybė. Kalba ten ėjo apie Vo
kietijoje gyvenančių Lietuvos 
piliečių organizacijų ryšininkų, 
nors Dr. Karvelis per Elta "in
formavo” kitaip, tikrų neteisy
bę sakydamas. Toks ryšininkas 
Bonnoje nieko bendro formaliai 
neturi nei su Lietuvos Respubli
kos atstovu, nei net su Vliko at
stovavimu ... (Žr. T. šidiškio 
pareiškimą Dirvoje).

5. Humorų humoras yra, be 
abejo, Lietuvių Draugijos Šve
dijoje Centro Valdybos prašy
mas, kad Vlikas nepaliktų tą 
kraštų (t. y. Švediją) be lietu
viškos atstovybės, min. Gyliui 
išvykus. Betgi Gilys jau nuo 
1940 metų rudens ten nebebuvo 
švedų pripažįstamas Lietuvos 
atstovu, tai su jo išvykimu nie
kas nepasikeitė. Jei Draugijos 
koks pareigūnas labai norėjo pa
sidaryti Vliko ryšininku, tai ga
lėjo su Vliko sutikimų juo da
rytis, bet juk tas nieko bendro 
neturi su diplomatine Lietuvos 
atstovybe, kurios reikalus ne
oficialiai buvo kam ir prieš tai 
tvarkyti.

Tai tik trumpos pastabos, ku
rios rodo, kaip netiksliai ar fak
tus iškraipančiai ir visai naiviai 

informuojama lietuvių visuome
nė. ' ' •

IR TAMSTA GALI BOTI 
"ATSTOVU”

Ir kokia prasmė yra. tartum 
su kokie Kinijos imperatoriaus 
išdidumu kalbėti, jog štai "keli 
kraštai’’ kreipėsi į Viiką, • "pra
šydami” (!) "parūpinti kokį at
stovų”! Tad — kokį atstovą? 
Ar tik bet kokį? Nagrinėjant 
klausimą rimtai ir atsakingai, 
juk negalima jaukti Lietuvos 
Respublikos atstovo, tikro dip
lomatinio atstovo su šiaip sau 
ryšininku "tos ar kitos rūšies”, 
su garbės konsulu, ar šiaip "ko
kiu nors atstovu" jų gyvena
mame krašte, ar taip sau kokiu, 
kad ir pačiu tauriausiu geros 
valios piliečiu.

Privačius ryšininkus paskirti 
galima daug kur, ir tai gali pa
daryti daug kas5. Antikomunis
tinės valstybės daugiau ar ma
žiau domisi rezistencija bolševi
kų pavergtuose kraštuose. Gau
ti apie padėtį tikslesnių infor
macijų etc. nei viena neatsisa
kys.' Tokiuš "atstovus” gali 
skirti p.p. Krupavičius su žal- 
kausku, ar Vlikas, ar bet kuri 
visuomeninė, politinė, juo la
biau rezistencinė organizacija, 
ar pasaulėžiūrinė bei religinė 
grupė. Kaikurios iš jų tai jau 
seniai šen ten turi. Tokiu "at
stovu” ar ryšininku gali pasida
ryti kiekvienas veiklesnis ir au- 
toritetingesnis mūsų tautietis.

Visa tai beigi nėra Lietuvos 
valstybės atstovai, nėra diplo
matiniai atstovai ta prasme, 
apie kurią čia kalbėjome ir 
kaip tai supranta tarptautinė 
teisė.

NAUJA GERŲ "ŽINIŲ" 
PUOKŠTĖ

Visos tos "atstovų” ir jų 
"skyrimo" istorijos būtų links
mos pasiskaityti, jei už jų ne
slypėtų eilinė ir gal bedieviška 
demagogija, skirta bene kurio 
mūsų "veiksnių" pirmumui bei 
veiklumui parodyti. Ar gal ko
kio veiksnio "apsileidimui" pa
brėžti.

štaį neseniai išėjo Lietuvių 
Fronto žurnalas "Į Laisvę”, ku
rioje prieš pusantrų metų triuk
šmingai iš Vliko išėjęs ir patį 
Viiką tada skaudžiai (mano nuo
mone, kaikur visai teisingai)

■apkaltinęs p. L. Prapuolenis'dėl 
"atstovų" ir šiandien skelbia ly
giai tą. pačių pasaką, kaip ir bu
vęs jo bosas Krupavičius.

"Turi būti suorganizuotos 
efektyvios pasiuntinybės Romo
je ir Bonnoje”, — skelbia - jis. 
Taigi, turi būti... Toliau pa
reiškęs. §u dideliu autoritetu, 
kad nei pulk. Škirpa, nei gerb. 
Lozoraitis, jo nuomone, ten 
"vargiai gali būti kotiruojami” 
(vadinasi, jis "žino”, kad Roma 
ir Bonna tų mūsų ten buvusių 
dipl. atstovų nepriima), rašo nei 
nemirktelėjęs: "Oficialūs tų
valstybių pareigūnai pareiškia: 
duokit Lietuvos atstovų(l). De
ja, nesant vieningos tremties 
sprendžiamos politinės viršūnės 
nėra kam atsiliepti — esu”...

Kas žodis — tai pasaka kūdi
kiams ar seneliams. Atsiliepti 
yra kam, tegu tik būtų, kas taip 
"pareiškia”. Ir skyrimas pri
klauso ne nuo mūsų tremties 
"politinių viršūnių”, bet nuo 
atitinkamos tarptautinės padė
ties ir ypač nuo Romos ir Bon- 
nos vyriausybių nusistatymo.' 
Kai dėl manęs ir, tikiuosi, visų 
jūsų, tai į Bonna, ar į Romą, 
ar į VenecĮielą "Lietuvos atsto
vu" tegu kas skiria ir patį Pra
puolenį, jei tik jis ten už tokį 
bus priimtas ir mokės vokiškai, 
itališkai ar ispaniškai susišne
kėti, jau neminint anglų ir pran
cūzų diplomatinių kalbų.

Bet pirmiau, labai norėtųsį, 
kad Prapuolenis mums paskelb
tų ar bent privačiai parodytų, 
kų, kur ir kokie tų valstybių 
oficialūs pareigūnai ten taip 
šaukia: "Duokit mums Lietu
vos atstovą”... Norėčiau išgirs
ti, norėčiau žinoti, visi lietuviai 
to norėtume. — kaip suorgani
zuoti naujas efektyvias atsto
vybes ar atstatyti senas... O 
dabar, "žino" ir nesako, — o ki
tiems liepia organizuoti ir dar 
nusprendžia, kas iš mūsų būtų 
blogi atstovai...

Mes iki šiol daugelis žinojo
me, kad tokių pareiškimų, deja, 
iš ten nebuvo ir dar nėra. Ir 
priežastis suprantame ir net ži
nome kaiktiriuos anų paaiškini
mus. Tad kam pūsti tokia mig
la?

KAIP "RUOŠIAMĖS" 
ATEIČIAI?

Lietuvos atstovų (be kabu
čių) klausimas viena dienų, tik-

~ a
• • • '■•*■'■ . •

riaūsia dar ne rytoj, gali įlaši- •> Su
daryti aktualus ir rimtus reika- ' ' 
las. Gali atsirasti patogių progų, 
tarptautinei padėčiai keičiantis 
pavergtųjų tautų naudai, gali • 
pagaliau koks mūsų senas, dar . 
pripažįstamas atstovas’pųsimir- 
ti ar pasitraukti, — ir tada 
naujųjų ' skyrimas .pasidarytų 
rimtas reikalas. .■ ■ ■

T

Ir mums yra labai svarbu jau 
dabar taip tvarkytis ir veikti, 
taip auklėti savąją visuomenę ir 
svetimuosius įtaiguoti, kad dėt 
to tarpusavyje nesipeštume ir 
dalykui tik daugiau nepakenk
tume, o išlaikytume lietuviškus 
valstybės organus, užsienyje ga
limai legalesnius, priimtimiau- 
sius ir autoritetingiausius užsie
nio kraštų teisinei ir politinei 
sąmonei bei nusistovėjusiems 
papročiams.

Tuo keliu mes dabar neiname, 
ir kaikurios čia’ mano sužymė
tos "atstovų skyrimo” pasakos 
aiškiai rodo, kad perdaug liūd
nai nusvaičiojame ir pirmiausia 
sayo publiką klaidiname.

Todėl ir nebegalėjau iškęsti, 
per praėjusius metus tų humo- 
ristiką beskaitydamas, šiek’ tiek 
plačiau pasisakyti. Ir tikiu, kad 
skaitytojai neįtars manęs kokiu 
savanaudiškumu, nes nereiškiu 
jokių pretenzijų nei kur Lietu
vos atstovus skirti, nei pats bū
ti "atstovu" paskirtas.-Aš už
imtas, nes jau kelinti metai vie
name Amerikos fabrike sąžinin
gai atstovauju lietuviškus rau
menis . .

PIANISTAS A. KUPREVIČIUS 
VĖL PAS KARVELĮ 

. APSISTOJO
Taip. Pianistas A. Kuprevi

čius "įpakuotas" atskrido į Chi- 
cagų su K. Čiurlionio kūriniais 
gražioje plokštelėje. Norintieji, 
galės pas save pasikviesti ir di
dįjį mūsų pianistą nuolatiniam 
apsigyvenimui. Tai galima pa
daryti net ir paštu.

Apsistojęs yra ir populiarusis 
Čiurlionio Ansamblis, kurio taip 
ilgai visi laukė. Ansamblis ap
sistojo su 1G dainų albume.

Gi Chicagos Vyrų Choras, ku
ris chicagiškius taip maloniai 
visada stebina saVo darniu dai
navimu, visus maloniai aplankys 
su 1.0 dainų albume. Minėtus kū
rinius gausi pas Karvelį: 3249 
So. Halsted St., Chicago 8, III.

VYSKUPAS IR VELNIAS
IGNAS J.-ŠEINIUS

kūpąs vartoja perfectum, kalba apie buvu
sius ir lyg užsibaigusius laikus. Susėdus, il
gai nelaukdamas Thomas Frost klausia at
virai, vyriškai: ‘

— Tai ką, gal dabar iš Moravos ateina, 
kitokios žinios?

— Ar tu pats nebūsi pastebėjęs, kad 
oras tavo vyskupijoj .šiandien jau kitoks? — 
sutraukia gyvas rudas akis Jakob Harm ir 
lyg netyčia, o gal ir tyčia, atsiremia ranka 
mėlynos, sofoje šalia jo padėtos bylos.

— Gal tik man taip atrodo, bet čia at
važiavęs nematau, kad jūs turėtumėt kitokį 
rudens orą, — atsikerta Thomas Frost j lįs
damas, kad pasiruošta jį pulti, gal net su
naikinti. — Juk tavo draugas__išijos nusa
ko orą turbūt ne blogiau nei patikimas ba
rometras ?

Prikandęs savo plonas lūpas, — primin
tos išijos gal giliau jį įgėlė, — Jakob Harm 
žvilgterėja į arkivyskupų.

' Nugara į sofos atramų atsilošęs, iš ki
tos pusės mėlynos bylos atsisėdęs, arkivys- 
.kupas iš savo pusės žvilgterėja į brolį Kris
tuje Thomą. šį kartą rimtas toks ir vėsus.

— Nejau tu, Thomai, ištiesų lig šiol 
nieko nežinai, kas atsitiko tavo-vyskupijoj ? 
Movaroj; pačioj tavo pašonėj.

, —- Ne; gerasai broli, tikrai nieko.
jas rudenį pasidaręs piktesnis. ' ‘ .. • . —'Thomas nesijaustų taip gerai,* kaip

— Sveikas atvažiųvęs, Thomai! —’svei- matyt jaučias,.jei Žinotų teisybę, —- 
^kina arkiyyskupas ir vedų į fotelį ties olean- .Jakob Harm,.

dru.— Tiek daug gražaus ir gero .biivo gir-. . Ir tas aiškus į kaiką nepaprasto pirštu 
-—dėt iL tay.o_yySkupijos. Taip gręitaį.tąvp. bu-__durjmas_ nesujaudina Thjomo_.Exoato^ ..žihik. 

vo spėta laimėti visų širdis. ■ i, .
Pastabiam' teologui Frostui krinta dė

mesin, kad nuoširdžiai draugiškas arkivys-

( Tęiinys iš pereito numerio )
įėjęs arkivyskupo mažesniems audien

cijoms skirtan salionan, Thomas Frost ne
jučiom stabterėja. Ne todėl, kad salionas 
didelis, keturkampis, ir ne todėl kad jo bal
dai Empiro stiliaus — juodai lakuoti baldai 
su žalio šilko apmušalais. Jo akys užkliuvo 
fakulteto dekano, Jakobo Harmo, kitam 
saliono gale kampinėje sofoje po oleandru. 
Daugiau susikūprinusio nei šiaip, nors civi
liai, bet juodai vilkinčio, įsišnekėjusio su 
arkivyskupu. Arkivyskupas ne civiliais rū
bais, juodu dvasišku apsiaustu iki kelių, sta
čia apykakle ir dviem išsikišusiom baltom 
juostelėm. Gerai kad jis pats, lyg kų nu
jausdamas iš laiško, juodai dvasiškai apsi
rengė.

•
 — Bet kam čia tas voras ? — Daugiau
egu kada anksčiau panašėjo šiandien Jakob 

Harm į vorą. — Ko jam čia dabar? Ar ar
kivyskupui prireikė mūsų pasikalbėjimui pa
tarėjo ir liudininko?

Pastebėjęs įėjusį .svečių arkivyskupas, 
augštas if kaip žvakė tiesus vyras, pailga
veidis ir geltonplaukis, tik nedaug pašilęs, 
atsistoja ir .išeina jo pasitikti, ffeakiūiuotas, 
atviras' veidas, nosies kairėj pusėj ištriškų 

. įprasta, kolegiali šypsenai ' Dekanas Harm 
sėdi, nesikelia. Matyt jo neatsikratomas iši- .

jiems tą laiškų ir ar jie matė, kai jis dėjo 
jį prie balsavimo bylos. Jie nieko į tai ne
galėjo atsakyti. Ir kur galėtų, kad ir jiems 
galvoj susimaišė. Nenorėjo įtarti savo gar
bingo kolegos, kad jis būtų pakišęs tą laišką 
paslapčiom — padėtą aiškiausioj vietoj, vir
šum statistinės lentelės. Ėmė visi, trys vienas 
į. kitą keistai’ žiūrėti, vienas aplink kita ratu 
apėjo. Tik tas fakto nepakeitė.

— Ar prisimeni, Thomai, ar rašei 
klebonui Claesson tuojau prieš rinkimus?

ką

Prieš dvi savaites, taip, lygiai prieš 
dvi savaites, Movaros katedros klebonas 
Anders, Claesson siųs vyskupo rinkimų bylą 
archyvam Lig šiol drauge su balsų skaičia
vimo protokolu gulėjusių jo raštinės nede- 
gamoj spintoj. Pasvėręs rankoje penkiomis 
katedros antspaudomis ir trimis balsus skai
čiavusių vyresniųjų klebonų antspaudomis 
užvertą rinkiminį aktą, Anders Claesson su
simąstė. Jam staiga labai neaišku galvoj 
pasidarė. Niekaip negalėjo prisiminti, ko
kiomis aplinkybėmis vyko balsų skaičiavi- klausia arkivyskupas., 
mas, kuriam jis pats vadovavo. Būtinai pa
noro patikrinti, kaip atrodo storo mėlyno 
voko vidus, ar viskas ten tvarkoj. Jam knie
tė, kad gal ten ko trūksta. Kad atidarytų 
antspaudų saugomą voką, jis išsikvietė ki
tus du balsų skaičiuotojus, kaip ir jis vys
kupijos seniausius ir savo objektyvumu ži
nomus klebonus.

Pasakodamas arkivyskupas žvilgterėja 
viena akimi į Thomą Frosta. Jakob Harm, 
teologijos fakulteto dekanas, abiejų nuo jo 
neatitraukia. Movaros vyskupas Frost sėdi 
ramus, nei nekrusterėja. Pradeda kaiką su
prasti. Bet kas jam daryti? Nieko kito ne-, 
lieka, kaip žmogaus didžiausiam pavojuj 
■vienatinė patikimiausia apsauga: visiška ra
mybė.’ .

Trys garbingi seniai susirinko jau ket- 
virton diėrįon. Dar nėpusryčiavę nulupo pei
liu raudono lako antspaudas ir atidarė vokų. 
Jų akis pirmiąusiai vėrė" prie tvarkingąi su-

su
juo

— Nieko aš neprašiau. Man būtų įdo
mu, kas daugiau toj byloje?

Pasidėjęs prieš save, arkivyskupas ją 
žiūrinėja ir pasakoja toliau.

Sudėję galvas ir nežinodami ką pagal
voti, trys atsakomybės pilni klebohai ėmė 
tikrinti savo prieš metus atliktą darbą. Iš 
naujo skaičiuoti balsus, kad pažiūrėtų, ar 
rezultatas turi kokio santykio su pridėtu 
laišku. Balsai, pasirodė suskaičiuoti teisingai, 
niekur neapsirikta. 'Nesuprantamu būdu, pa
daryta viena klaida: sukeistos vietos dau
giausiai balsų gavusio ir trečion vieton ati
tekusio kandidato. Profesorius Thomas Frost 
vieton trečios, pastatytas pirmon vieton, pa
skelbtas laimėtoju. Kas tų trijų vyskupijos 
garbingiausių dvasiškių oficialiai ir iškilmin
gai savais parašais ir savomis antspaudomis 
buvo patvirtinta.

Pasidaro tylu. Girdėt kaip nuo rudens 
oro į arkivyskupo mažąjį salioną įskridusius 
dvi musės šnara, pavargusiai laipioja ole
andro lapais.

Thomą Frostų nukrečia šaltis, kaktų iš
muša rasa. Fotelio kojos lenkiasi po juo. 
Viskas'dabar aišku. Kaip praktiškas teolo
gas, supranta, kad Jei nori laimėti, ar bent 
žūti garbingai,, ginkis kiek gali, nepaleisk 
iniciatyvos. Juk esi paliktas vienas, neturi f

— Garbės žodis, niekados gyvenime
nesusirašynėjau.
— Tai štai pasižiūrėk. — Arkivyskupas 

ištraukia iš mėlynos bylos dviejų lapelių 
privataus pobūdžio laišką, su keliolika ranka 
rašytų, eilučių pirmame puslapyje.

— Rašysena mano ir parašas labai pa
našus j mano. Popieris taip pat, kokį laiš
kams vartoju: lininis Lessebo, — prisipažįs
ta Thomas Frost. Skaito balsiai laiško tėkš
tų: — "Jei Tamsta, klebone, dauggalįs ir 
įtakingas dvasiškis vyskupijoj, kuo galė
damas padėsi mano kandidatūrai, ilgai dar 

.džiaugsiąs gražia sveikata šidj žemėj, o at-. 
siskyręs kada su ja nueisi dangun žvaigž
dėmis nusagstytu taku. Juk pats gerai su
pranti, kad kiti kandidatai, mano konku-.
rentai, nėra priaugę augštam ir atsakingam daugiau jokių talkininkų^ 
vyskupo pašaukimui. Jie. nėra kiek reikia .Mato, kad dekanas Harm akimis jį svi- 
jųigilinę į šventąjį Raštų ir todėl jų skelbia-, liną, kaip juodas šernas nerias iš po oleand-’ 
mas žodis negalės pasėti žmonių širdyse tos ■ r0. Bet iltis rodydamas dar susilaiko. Arki

vyskupai priklauso, pirmas žodis., Thomas 
Frost nelaukia ką-pasakys arkivyskupas. Lyg. 

balsavimą rašytas vieno' kandidatų, profešo- Perskaitęs dar pavarto-kiek laišką, grų- nei kiek nebūtų susijaudinęs, lyg ant ko 
riatte Thomo Frosto, Movaros katedros kle- .žiną jį ir .pabrėžia rimtai ir tvirtai?' tvirtaus būtų pasistojęs, klausia: ■

_bdnui,.JAnders„GlaessQnuLj Pamatęs.Jaišką,.. ;_ — Ne, aš jo nerašiau., ■ ‘ .__ ____ ________— Ką gi .dabar tife trys mūšų gerbianuę
ma, keno nors nieku nepagrįsti gandai ar klebonas Claesson nemažai sujnišo. Jis‘nie- Tai. ką;. gal kokų menininkas para- 'klebonai, niane tokion padėtių įvėlę’,. siūlo?

kaip negalėjo prisiminti; kad būtų-tokį iaiš-, šė? Iš noro tau pasitarnauti, — lirikterėja čia ne mano vieno reikalas, Čia ' daug kas 
ką gavęs. Klausė savo abiejų kolęgų/ar rodė Jakob Harm visu kūnu, priekin. ' . paliesta ir .sukrėsta. . . . ■ *.

rūšiuotų ir sudorotų' balsų ir' balsų lentelės Dievo sėklos, kokios Tamsta ir kiti mora-
- nustato pridėtas be vokp^ laiškas. Keliais dienas prieš viečiąi laukiat”. . -

i

s
Uiti, - ----------- ------- . * « .

skundui.
Arkivyskupas papasakoja. 4

»

■Tai. ką;, gal kokp mdpįnirikas ’pnra- 'klebonai, nianetokion padėtių įvėlę’,. siūlo?
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DR. J. RAMUNĮS, Chicago

būtų neįmano- 
vidurių skaus- 
priežasčių me- 
žino virš 80!

Kiekvieno, žmogaus gyvenime 
dažniau ar rečiau pasitaiko stai
gūs sutrikimai, pasireiškią stai- 

. giais skausmais viršutinėje pil
vo dalyje ar po krūtine, viduriu 
išpūtimu ar tik spaudimo ir sun
kumo jautimu. Visų priežasčių 
net ir išvardinti 
ma — vien tik 
mus sukeliančių 
dicina šiandien
Kiekviena jų yra skirtinga, rei
kalinga kitų gydymo metodų, ir 
dalis jų gali būti pavojingos 
gyvybei, jei nesiimtų greito gy
dymo. Bet gal viena iš dažniau
sių priežasčių yra netinkamas 
valgymo būdas, sukeliąs kart
kartėmis pasikartojančius, daž
niausiai tik lengvo pobūdžio 
virškinimo sutrikimus.

Pasireiškimas. Beveik kiekvie
nas suaugęs žmogus anksčiau 
ar vėliau patiria lengvesnius ar 
rimtesnius virškinimo sutriki
mus po to, kada užvaldo didesnį 
kiekį sunkiau virškinamo maisto. 
Tas kiekis gali įvairuoti, priklau
somai nuo maisto rūšies ir nuo 
bendro organizmo stovio bei 
įpratimo, čia gali pasireikšti

tiek įvairūs sutrikimai, jog ir 
išvardinti juos visus reiktų ne
mažai vietos skirti. Pats ben
driausias ir dažniausias — spau
dimas viršutinėje pilvo dalyje, 
galįs būti daugiau ar mažiau 
skausmingas. Jis pradeda reikš
tis valandai ar kiek daugiau 
praėjus nuo valgymo, kurį laiką 
būna gana stiprus, paskui su
silpnėja ir pagaliau visai praei
na. i

Tas savos rūšies "persivalgy
mas” esmėje nėra pavojingas ir 
stipriausiai bei dažniausiai pasi
reiškia tais laikotarpiais, kada 
būna didesnis nervų įtempimas. 
Tačiau reikia neužmiršti, jog 
lygiai taip pat gali reikštis ir 
daugelis rimtų ligų, reikalingų 
sumanios gydytojo pagalbos. 
Tad nuspręsti, jog. tai tik "eili
nis virškinimo sutrikimas” 
reiktų lengva širdimi, bet 
tuo tikrai įsitikinus.

Gydymas, a) sutrikimui 
sireiškus:

1) Nieko nevalgyti, kol

Greetings to My Many Frieds on Your
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Jei tik galima — atsigulti 
porai valandų.
Nenaudoti jokių vaistų, kol 
tvirtai ir neabejotinai nu- 

Ypa tingai

reiškiniai šusinormuos. Kartais 
tai gaji tęstis ir apie visą parą.

2) Kiek tik- galima atsileisti, 
sumažinti nervų įtempimą, nes 
nervavimasis padėtį dar pablo
gins.

3) 
bent

4) 
nėra
statyta priežastis, 
vengti vidurius liuosuojančių 
vaistų ar narkotikų, nes vėliau,' 
jei būtų reikalinga gydytojo 
pagalba, tai labai pasunkintų 
diagnozę ir gali sukelti įvairias 
komplikacijas.

5) Naudoti pakankamai skys
čių, ypač jei pasireiškia ir vi
duriavimas.

6) Pagerėjus, bent 3-4 dienas 
naudoti tik lengvą maistą, ir 
valgyti mažais kiekiais bet daž
nai (5-6 kartus). ’

7) Vengti ateityje "persival
gymo” bei nervų įtempimo.

8) Jei padėtis negerėja, o 
ypatingai jei blogėja; — nedel
siant šaukti gydytoją.

b) Išvengti tų sutrikimų:
1) Valgyti dažniau, kiek tai 

sąlygos leidžia, ir mažesnį kiekį.
2) Vengti aštrių valgių su 

stipriais prieskoniais.
3) Valgyti reguliariai. Kas

dien maždaug tuo pačiu laiku.
4) Maistą gerai sukramtyti. 

Naudoti tik minkštus valgius, 
jei rūpesnis maistas sukelia su
trikimus.

5) Vengti labai karšto ar la
bai šalto maisto.

6) Mažiau rūkyti, vengti al
koholio, bet kuriame pavidale 
(degtinė, alus, vynas ir t.t.).

7) Vengti nervų įtempimo. Jei 
galima, prigulti pusvalandžiui 
ar daugiau tuoj' pavalgius, ypa
tingai po pietų.

8) Kreiptis nedelsiant į gy
dytoją, jei naminės priemonės 
negelbsti, jei sutrikimai dažnė
ja ar tampa stipresniais.

9) Ypatingai vengti naudoti 
bet kokius vaistus, kol priežastis 
nėra galutinai nustatyta.

Tenka pastebėti, jog tikslus 
ir galutinis ligos priežasties nu
statymas bet kokių virškinimo 
sutrimu atveju, nėra lengvas net 
ir prityrusiam specialistui. Net

ir gydytojas gali Apsirikti, tad 
ką„ir kalbėti apie kitus asmenis. 
Diagnozės nustatymas dažnai 
bus negalimas be specialių tyri
mų, kuriuos lengviausiai galima
atlikti tik ligoninėse. Didžiausią 
žalą .žmonės sau pasidaro, kada 
imasi patys gydytis vadovauda
miesi tuo, jog koks nors pažįs
tamas turėjo panašius sutriki
mus ir štai taip besigydydamas 
pasveiko. Kartoju: visai pana
šūs virškinimo' sutrikimai gali 
būti sukelti visai skirtingų prie
žasčių. Tad gydymasis be 
kruopščios diagnozės labai ir la
bai pavojingas.

LIETUVIO NELAIMĖ 
BRAZILIJOJE

Buvusi Lietuvos Kooperatyvų 
Sąjungos "LIETŪKIS” ilgametį 
tarnautoją Joną Pelanį Brazili
joje, Rio de Janeiro mieste, iš
tiko skaudi nelaimė. Ji prava
žiuojantis automobilis pertrenkė 
ant žemės ir taip sunkiai suža
lojo, jog reikėjo amputuoti koją.

Į Braziliją jis nuvyko iš Pran
cūzijos. Kolmaro miestą, kuria
me jis su draugais pasitraukęs 
iš Lietuvos buvo apsistojęs, vo
kiečiams karą pralaimėjus, pri
sijungė prancūzai. O iš Prancū
zijos išemigruoti. beveik jokių 
galimybių nebuvo, todėl persi- 
samdė į Braziliją miško dar
bams.

Kol sveikas buvo, dar šiaip 
taip užsidirbdavo pragyvenimui. 
Be paskutiniuoju laiku buvo il
goką laiką bedarbis, todėl jokių 
santaupų neturi ir dabar yra 
labai sunkioje būklėje. Jis dar 
galėtų vartoti protezinę koją, 
jei turėtų pinigų iš ko ją nusi
pirkti. J. Pelanis, kaip jau mi
nėjau -Lietuvoje tarnavo Lietū
ky ir turėjo daug gerų draugų, 
kurių dalis čia Amerikoje gy
vena. Reikia tikėtis, kad tie jo 
draugai ir bendrai kooperati
ninkai jį prisimins ir jam ne
laimėje pagelbės.

Jis iš ligoninės jau išėjo ir 
gyvena pas buv. lietūkietį • p. 
Vaitkevičių. Pasiekiamas tokiu 
adresu: Jonas Pelanis, Rua 
Heurigue Tleuss, 66, Rio de Ja
neiro, Brazil. Aukas, (tik ne 

i laiškuose, o vardiniais čekiais 
: per banką, arba pašto perlaido- 
; mis) galima siųsti'jo patieš var-

SIUNDANTIEMS
AUKAS GIMNAZIJAI
PLĘ Vokietijos Krašto Val

dyba!, savo laiku buvo laiškuose 
rėmėjams nurodžiusi.kelius, ku
riais siųstinos aukos Vasario 16 
Gimnazijos Namų Fondui, kad 
mes čia jas gautumėm špermar
kių kursu. Kai kurie mūsų bi
čiuliai paskelbė tai ir spaudoje. 
Savo atsišaukime Krašto Valdy
ba nurodo, kad galima siųsti jai 
aukas ir čekiais, nes buvo išsi
aiškinta, kad yra galimybė ir 
juos realizuoti špermarkėmis.

Kad nekiltų kam kokių neaiš
kumų, pranešame, kad visais 
tais keliais, t. y. tiek Gimnazi
jos Namų sąskaiton Šveicarijon, 
tiek čekiais Valdybai betarpiai, 
siunčiaiųos aukos savo tikslą pa
sieks ir . bus gautoB špermarkių 
kursu. Aukotojai tat gali siųsti 
pinigus tokiu keliu, kuris jiems 
patogesnis ir prieinamesnis. 
Siunčiant aukas čekiais Valdy
bai' betarpiai, prašome čekiuose 
nenurodyti banko Vokietijoje.

Taip pat pranešame, kad au
kos, kurios mums siunčiamos 
pašto perlaida ar per kurį nors 
banką Vokietijoje, špermarkių 
kursu neišmokamos.

P. L. B.
Vokietijos Krašto Valdyba

du, arba jo globos komiteto pir
mininko Jobo Petraičio vardu, 
šiuo adresu: Rua Marąues Sa- 
pukai, 334, ap. 301 Rie de Janei
ro, Brazil.

Kooperatininkas

RAUD. KRYŽIUS
Šiais metais Raudonojo; Kry

žiaus rinkliavos minimumas yra 
nustatyta $1.330.000, iš kurių 
$707.000., pasiliks Cuyahoga 
County, o’75% iš likusių $623.- 
000 bus panaudojami kariuome
nės gerbūviui ir pramogoms. 
Vietoj likusi suma bus panaudo
ta pašalpa, kraujo programai, 
civilinei gynybai, pirmos pagal- 
btfs ir gyvybės gelbėjimo kur
sams ir panašiems reikalams.-

PA1LY M ATS. f 140 A 12.00

.02.00. »2.<0, 02.00 Ine. T«x. No 
Fertormnneee, Sun., Peb.

į.1 A 28. No n«lly Perlormaneee:F«b. 11, 10, A 2|. Mate, 2118 P.M.
7 ML - P,M- D0M‘ “-----J open l A

Starting FEB.1

Ar jau 
{stojai { 

VILTIES 
draugiją?

VADOVAS Į SVEIKATĄ
Geresniam sveikatos išlaikymui nauja knyga

BŪKITE SVEIKI 
kurią parašė ir išleido Dr. Steponas Biežis. Šioje knygoje 
aprašoma svarbieji sveikatos išlaikymo dėsniai: kaip būti 
sveiku ir ilgai gyventi.

Ši svarbi knyga privalo rastis kiekvienoje lietuvių šei
moje. Kaina tik 2 dėleriai su prisiuntimu. Tuojau užsisa
kykite.

Užsakymus siųskite knygos autoriui:
DR. S. BIEŽIS, 

3241 W. 66th Place, ' Chicago 29, III.
Telefonas: REpublie 7-7868 (12)

ELEKTROS SUKAKTIS
Sausio 21 d. elektros srovė 

buvo įjungta, namuose 50,000.- 
000 elektros naudotojo Jungt. 
Valstybėse, Joseph E. Monlle. 
Ta proga jam padovanota pa
auksuoti General Electric skait
liukai ir elektrinė krosnis, šiais 
metais yra ir Edisono lempos 
išradimo 75 metų sukaktis. Mon
lle šeima yra Illuminating Co. 
472.833 klijentas. Pereitais me
tais atsirado 15.189 nauji elek
tros naudotojai.

*
Padėk Europoje likusiems lie- 

tuviasm tremtiniams apsiginti 
nuo žiemos šalčių — aukok 
BALFo rūbų vajui.

Centas nunerka daug
ELEKTROS

CENTO VERTĖS
šildo jus !3u elektrine kaldra 

visą naktį

THE ILLUMINATING COMPANY
r AIWAYS AT YOUR SERVICE . -r

Arkivyskupo veidą ir augštą kaktą rai
žo rimtis, rankas laužo susirūpinimas. Bet 
jis vis toks ramus, sėdi tiesiai sofoje, lyg 
būtų pratęs kentėti ir rūpintis.

— Jie nieko nesiūlo. Praneša ką surado 
ir labai apgailestauja jiems patiems niekaip 
neišaiškinamą klaidą.

— Kokias išvadas darai arkivyskupas? 
— spaudžia Thomas Frost.

— Tu, brolau, pats matai, kad esi iš
rinktas per klaidą. Klaidos ir bažnyčios rei
kaluose turi būti atitaisomos. Bet kaip čia 
dabar atitaisyti? Esi įšventintas vyskupu, 
bažnyčios, visos tautos akyse įšventintas. Be 
to, pasirodei per tuos metus esąs labai geras 
vyskupas, žmonės tave pamėgo, sako, kad 
jau seniai Movaroj neturėjom tokio vyriau
siojo ganytojo. Tik kaikas, kaip girdėt, ste
bisi, kam tu kartais žegnojies. Sakyk, bro
lau, kam tu žegnojies?

Čia pataikyta jautri vieta. Tai labai 
sunkus protestantui evangelikui kaltinimas. 
Thomas Frost pats jaučia, kaip jo skruos
tai pąblikšta. Ąkimirksnį galvoja, kaip ge
riau pasiaiškinti, nenusižengiant sąžinei. ...

Akimirksnį ir faktą išnaudoja Jakob 
Harm. Visu savo apskritu kūnu, laibas voro 
kojas ir rankas įtempęs, nuo sofos kilsterė
jęs, sviedžia jis smūgį:

— Čia tai ir bus paslapties raktas! Jei 
musų brolis Thomas būtų' krikščioniškoj 
tvarkoj, jam nebūtų reikėję kokių katalikiš
kų, pačių katalikiškiausių simbolių> Matyt

— Išpažinties katalikų bažnyčion ga
lėsi nueiti paskum, mums čia teisybę atpa
sakojęs,— kerta voro ir šerno pavydalo te
ologijos fakulteto dekanas Harm.

— Papasakok ką žinai, geri draugai ta
vęs prašo, —. ragina arkivyskupas. — Ne
žiūrėk taip piktai į Jakobą, juk pažįsti jį. 
Jis visados buvo toks.

Thomą Frostą tikrai perėmė pyktis. Ne
jau jį kuo įtaria? Nejau .jie nežino, kad jis 
ąugščiau visoko stato teisybę? Net tiek, kad 
jos neslepia, kur būtų geriau ir praktiškiau- 
nutylėti.

— Gerai! — sako jis drąsiai ir tiesiai. 
— Mano išrinkimas vyskupu, tai velnio dar
bas. Jei gal ir ne visiškai, bet jis prisidėjo.

Abu dvasiškieji tardytojai pastato au
sis ir akis. Dekano Harmo veide ir laikyse
noj, besiklausant atviro pasipasakojimo, kri
tiškumas kinta vis į didesnį kritiškumą. Kaip 
gatve pravažiuojančių automobilių šviesos iš 
lango langan. Arkivyskupas sėdi savo vie
toje toks pat tiesus, žmonišku žingeidumu ir 
susirūpinimu seka Movaros vyskupo Frosto 
prisipažinimą. Bet ką galvoją,' sunku spręsti 
iš tyliai prieblandoje rankose vartomo nu
skilto oleandro lapo.

Thomas Frost nutyli tik neesmines, įvy
kiams reikšmės neturinčias smulkmenas. 
Prisipažįsta, kad jam-labai panoro būti vys
kupų. T>k išvystyti savo kandidatūrai kokią 
propagandą buvo jau per vėlu.-Svarbiausia: 
jis nemėgo propagandas ir savęs reklamos, ■

jį vertė reikalas. Ne, dabar jis turi mums -, skaitė tai nesuderinama su šventojo Rašto 
atskleisti visą teisybę. Mes reikalaujam tei- žodžiais. Nevilties valandą aplankęs jį vel-

Arkivyskupas atsisėda atgal Bofon, no
ri baigti reikalą.

— Jei mes netikėsim, kad velnio čia 
įsimaišyta, negalėsim rasti jokios išeities iš 
susidariusios padėties. Kam tada tikėti, ar 
Movaros rinkimų pirmiems daviniams ar jų 
naujai redakcijai? Taip sakau todėl, kad 
tie trys garbingi seniai klebonai galėjo ir 
dabar suklysti.

— Siūlau pavesti šį klausimą ištirti po
licijai, — dekanas Harm suranda išeitį.

— Kur kartą susimezgė dangaus ir vel
nio siūlai, policija niekados neatmegs jų 
mazgo, — sako arkivyskupas. paprastu, kas
dieniniu balsu. — Tik spaudai duotumėm 
apsčiai gardžios' mė'džiagos.

— Aš atsisakau iš pareigų, — nustato 
Thomas Frost'blaiviai, šaltai.

— Ką pasakys Margret, žmona ?, ■— įdo-

rinktas ir vyriausybės patvirtintas vyskupu, 
jis pradėjo gailėtis susitarimo su piktąją 
dvasią. Sąžinės graužimo ar didelės neramy
bės metų jis- todėl ir vartojo šventąjį kry
žiaus ženklą. To ženklo pagalba lemiamą 
valandą, kai ■ buvo pasvyrąs prapulčiai pa
ruošti pirmąją auką, jis ir atsikratė velnio, 
skradžių žemės jį pavarė. Bet skaitydamas 
save apgautas, velnias matyt iš naujo su
maišė protą trims garbingiems Movaros 
dvasiškiams, neklystantiems balsų skaičiuo
tojams.

Dekanas Harm praplyšta kvatojimu. 
Spiegia, cypia, gargaliuoja, pašoka nuo so
fos, sutrypia kojomis primiršęs savo išijas.

Arkivyskupas atsistoja, rimtai sužiū
ra į teologijos fakulteto dekaną.

— Ar tau yėl staiga kas vakar nugirsto
prisiminė?

— Ar daugiau ko . reikia, brolio Thomo .mauja ciniškai dekanas Harm.
pasiklausius? Praktiškos teologijos autori
tetas priima velnio, rūkančios lapės pavyda- 
le vizitus, įeina su velniu talkon. O kai rei
kią susitarimą vykdyti, atsikrato nuo jo 
katalikiškomis ‘priemonėmis. Broliui Thomui arkivyskupui. Jokiu būdu nenorėtų leisti jam 
prisisapnavo; .. " pražūti.

- — Tai ką, teologijos fakulteto dekanas —Tu visados buvai mano gėrius pata-
netiki velnio, egzistencija? — įdomaują ar- rėjas. Sakyk, kur skirti tave Vyskupu-misio- 
kivyskupas kiek suraukęs kaktą. .

■ ' — Kad jis rodytųs gyvam, sveikam kaip žinai, vakuoja pareigos, 
žmogui, ir dar lapės kailyje, ne, niekados —Skirk mane Afrikon. 
■nepatikėsiu! ... ’ ; —■—— .

•, Jei velnias* įsivilktų . tavo įspūdingą. ■ Pasijutęs ore, Thomas Frost pajunta verčia tuojau pat grįžti Movaron labąi švar- ' 
.pavidalą, tada turbūt nesuabejotum,—.kar- didelį atoslūgį. ■ būs reikalai. . >: 7 - ' .
čiai pastebi Thomas Frost, ‘ Tik tei n.e-lengvatos atoslūgis. Kovos Q^žųa ic ataj8etjua prie vajpo> Margret^

sybės, ir nieko kito. .. < niąs, gerus Havanos rūkalus mėgstančios, Pakeliui į naujas kvatosimo konvulsijas, sparnai, kėlę ir nešę jį, yra dingę. Jo žings< ya p&t, mieste, įjungia trečiąjį greitį. Au- ^
Jei slepi ką, prisipažink,'brolau Tho^ dailios lapės pavydale, .pasiūlė talką. Jo.'šie- dekanas Harm sustingsta, sukanda, lupąs ir niąį'laku pakalnčlėn, nuo.arkįvyskupo rūtnų tomobilis nešasi,- lyg -motoro arklių jėgos 

- prašo arkivyskupas. . ‘ ” la, matyt,'.Velniui, atrodė ne labai ko vertą, žvilgsniu kiaurai perv.eriab nuo seniau nė dufų, sunkūs, sunksta. Lyg smegtų,pro šaltą bfitų pasibaidžiusios. Nešasi tarp automo-'.
' jib .išreikalavo, kartą per metus'nekalto žmo.- labai mėgiamą 'žmogų. Ypatingai nuo ttflaū asfaltą. ' ■ : \ . biliu, pro automobilius. Metasi tai vienon,

Viskas baigta. Viskas nepaprastai..aiš- tai kitau .šonan, prasilenkia, aplenkia
(Bu* daugiu)

i'-’.';

O! žmona pavažiavus su automobiliu 
laukia jo. Gerai elektros žibintų šviesoje jis 
nemato, — jaučia, kad ji žiūrį į jį taku 
augštyn. Naujas neaiškumas juoda skraiste 
dengia jam akis. Ką ji pasakys? Prieš me
tus privertusi jį laimėti vyskupo rinkimus. 
Dabar sužinojus, kad jis talkon buvo pasi
kvietęs velnią.

Užsimetus-ant pečių lapę, Margret ati
daro jam automobilio duris, giliai įsižiurus.-

Nors- buvo pasiruošęs, Thomas nespėja 
paimti iniciatyvos. Supranta: čia bus sun
kiau, nei ten,, ties oleandru.

— Kodėl taip ilgai ten buvai? Atsitiko 
kas? Mari neramu pradėjo darytis namie 
pas tėvus. Sakyk, atsitiko kas?

— Paskum papasakosiu. Važiuokim na-
mo.

— Kur, namo? Tėvai mūsų laukia su 
ataušusiais pietumis. Biletus turim teatran.

—: Važiuokim, Margret, namo. Narni 
papasakosiu.

— O kodėl ne pas tėvus? Sakyk, kodėl 
ne pas tėvus?

— Anksčiau turiu tau viena?. Tik tau 
vienai.

Žmona spiriasi, aiškinasi, kad taip iš
važiuoti .negalima. Bet gatvės "žiburių švie- 

nierium, Indijon ar Afrikon? Ir ten ir ten, gOj pamačiusi, kaip Thbmąą atrodo išbalęs,

— Būk ramus. Čia sprendžia ne ji, o 
aš, — atkerta nepaprastai vyriškai Thomas 
Frost.

Visa jo laikysena patinka, imponuoja

i ■ ’ 1

bejėgiai sėdmės atramos atsilošęs, net išsi
gąsta. Sutinka paskambinti tėvams iš tele
fono . kiosko. Sutinka paaiškinti, kad Thomą

mdi, --L prašo tipkivyskupas.
:.■ ! ‘ Tai ką, mbrit priversti-, mane eiti iš- ■ ___ _

pažinties? — ne’ visai įtikinančiai nusišypso gaus sielos. Dėl vietų stokos pragaro papeš ko, kai Tpomąs Fęost. paviliojo ir-vedė jo 
vyskupas Frost ^kįint ją pę-nūsįkaltimo kentėti žemėję. Iš- sekretorę; gražiąją panelę-Margret.

Viękas baigta. Viskas nepaprastai, aiš-
■

■i _ . ■ ■

■■f . ■ 1 
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— Noroms nenoroms reikia pripažinti, 
kad taip. Ypąč dabartinėje mūsų padėtyje, 
Šis veiksnys bene bus vienas iš svarbiausių 
kad svetimuose kraštuose vykstančioje veik
loje tebeturime tiek daug' paskirų, individua-

LAIKO TAUPYMAS — KURO SAUGOJIMAS

LTS pirmininko atsakymai į ”Dirvoa” klausimus

Look at the veraatilo Revere Ware utcnsils 
you’U gct... and there’a NO FINER GIFT 
for somcone eis c!

• 1 quart Covered Sąuce Pan
• 3 quart Covered Sauce Pan
• 8 inch Covered Skillct and

Egg Poachcr InseV
• 10 inch Covered Skillet
• quart Doublo Boiler
• Special Deluxo Hahging Rack

RjEVERJB
WARJE- „

ilgainiui jie tampa jų gyvenamųjų kraštų 
piliečiais, tai tas paprastai dar neverčia jų 
atsiriboti nuo Lietuvos laisvės kovos ir su ja 
susijusios politinės akcijos. O jei taip, tai 
nėra pamato nuo tos akcijos atitverti ir tuos 
lietuvius, kurie jau seiliau yra tapę ar yra 
net gimę kitų kraštų piliečiais, čia jie patys 
gali apsispręsti, arxjų teisinė padėtis jiems 
kliudo ar nekliudo dalyvauti "Lietuvos vi
daus politikos’’ liečiančių klausimų svarsty
muose bei sprendimuose.

— Bet juk kitos mūsų politinės grupės 
neturi Amerikoje skirtingų organizacijų vie
tiniams ir "visuotiniams" lietuvių visuome
niniams bei politiniams reikalams?

__Kaip gi ne? O kas gi yra iš vienos 
pusės Amerikos Lietuvių R. Katalikų Fede
racija, iš-kitos — Lietuvių Krikščionių De- 
mokratų Partija, Lietuvos ūkininkų Sąjun
ga, Lietuvos Darbo, Federacija, Vienybės 
Sąjūdis, Lietuvių Frontas? Arba ALT San
dara ir Lietuvos Valstiečių Liaudininkų Są
junga? Santykiai visai panašūs, ir uždavi
nių bei dalyvių pasiskirstymas visai pana
šus. Skirtumas galėtų būti pastebėtas nebent 
tik tas, kad tautininkų Sąjūdis nesišnairuoja 
su Sąjunga...

3. Kas skiria nuo kitų ir jungia 
savo tarpe?

_  Pageidaujama, kad LTS paskelbtų 
savo programą, išdėstydamas savo pažiūras 
bei siekimus. Tai paaiškintų besidomintiems,

to veikimo reikalais sukurtomis lietuvių or
ganizacijomis,. lietuvių kultūrinių vertybių 
populiarinimas šiame krašte ir t.t. Ir nariai 
ALT Sąjungoje gali būti tik Jungtinėse Vals
tybėse gyveną lietuviai, nors ir nebūtinai 
šio krašto piliečiai.

O Lietuvių Tautinis Sąjūdis j čia minė
tų reikalų rūpinimą savo vardu organizuotai 
nesikiša. Jo rūpesčių sritis Visai kita — 
lietuvių politinis veikimas, išeinąs už Jung
tinių Amerikos Valstybių ribų, į kurį savo 
keliu ALT Sąjunga savo vardu organizuotai 
nesikiša. ALT Sąjunga nesiunčia savo at
stovo į Vliką, jo neinstruktuoja (ne dėl to, 
kad Vliko būstinė ne Amerikoj, o dėl to, kad 
Vliko uždaviniai ne -vien Jungtinių Valsty
bių sferoje), nesikiša j Vliko ar paskirų po
litinių ■ grupių santykius su Lietuvos diplo
matinėmis institucijomis (nors savo nuo
monę apie tai gali turėti), nesikiša į santy
kius su kitomis "Lietuvos kilimo” lietuvių 
politinėmis grupėmis, taip pat ir j santykius 
su kitų tautybių politinės emigracijos gru
pėmis bei apskritai su tarptautinio pobūdžio 
organizacijomis ir t.t. ‘Visa tai yra LT Są
jūdžio sritis. Dar ir tas skirtumas yra, kad 
LTS apima tautininkų bendraminčius ne 
vien tik Jungtinėse Valstybėse, bet įvairiuo
se kraštuose gyvenančius,

— Manoma, kad toks pasiskirstymas 
visdėlto sudaro neaiškumų ar net painia
vos ...

6 gražūs indai skirtingiems virimams naudojami, skoningai 
įrišti dovanoms.

šie nikeliniai variniais dugnais puodai yra ypatingai reikalingi 
šeimoms, ypač kurios mėgsta gerai ir sveikai valgyti.

Ir jūs būsit tikrai nustebinti sutaupymu kuro, laiko ir 
energijos maistą paruošiant per vieną mėnesį. Visa paslaptis 

’ greito virimo yra variniam dugne, kuris sutrumpiną 
virinio laiką. , ■

Tad nelauk, įsigyk tuojau šį setą prieinamą jūsų piniginei.
Gali pasinaudoti mūsų išsimokėjimu planu, jei nori. 

Atmink, kad Revere Ware tarnaus tau visam gyvenimui,’ 
įsigyk juos tuojau kaip kad dauguma amerikiečių jau turi

1. Sena ir nauja ' ,
— Lietuvių Tautinis Sąjūdis —. Lietu-' 

voje nevartotas pavadinimas. Ar jis laikyti
nai tik nauju Lietuvių Tautininkų Sąjungos 
vardu, ar jis reiškia, kad ir juo besivadinan
ti politinė grupė yra kita?

— Šis vardas priimtas besusiorganizuo- 
jant šiapus geležinės uždangos atsidūrusiems 
tautininkų pažiūrų lietuviams, šia prasme 
Lietuvių Tautinis Sąjūdis mūsiškių politinių 
susigrupavimų tarpe neabejotinai užima Lie
tuvoje veikusios Lietuvių Tautininkų Są
jungos vietą. Tačiau jis daugęliti požiūrių 
nėra visai tas pats, kas buvo Lietuvių Tau
tininkų Sąjunga. Dar Lietuvoje, akivaizdoje 
tragiškų pirmosięs bolševikų okupacijos pa
sėkų asmeninėje toB grupės sudėtyje ir aki
vaizdoje įvykusių bei tebevykstančių esmi
nių pasikeitimų gyvenime, išlikusieji buvę 
Lietuvių Tautininkų Sąjungos veikėjai nu
tarė formaliai tos Sąjungos-neatkurti ir pa
likti išlikusioms tautininkams laisvą kelią 
susiorganizuoti iš naujo pagal įvykių- švie
soje susidarančias jų pažiūras.

— Argi Lietuvių Tautinis Sąjūdis es
mingai skiriasi savo pažiūromis nuo Lietu
vių Tautininkų Sąjungos?
, — Ne pagrinduose, bet eilėje išvadų iš
tų pagrindų derinimo su' įvykusiais faktais 
ar numatomomis perspektyvomis.

— Pavyzdžiui...
— Pavyzdžiui, būsimos Lietuvos vals

tybės santvarkos klausimu. Pagrindas tas 
pats: visiems tautos sluogsniams — ne ku
riai vienai klasei __ sudaryti kiek galima
geresnes dvasines bei medžiagines gyvenimo, 
ir kūrybinio reiškimosi sąlygas, -kiek galima 
daugiau iaisvės ir tvarkos bei saugumo, 
valstybės skaitymosi sp žmogaus asmenybe, 
jo įsitikinimais bei valia ... Savo laiku Lie
tuvių Tautininkų Sąjungoje buvo įsivyravusi 
pažiūra, kad, bent ano meto sąlygose, to
kiems tikslams geriau patarnausianti vals
tybės santvarka, modifikuota vadinamuoju 
autoritetinio valdymo elementu. Tokia pažiū
ra bene daugiausia paskatinimo bus gavusi 
nusivylimuose turėtų praktiškuoju įprasto
sios demokratinės sistemos vykdymu ano 
meto Lietuvos gyvenime, kai ypatingai daug 
dėmesio kreipta į laisves bei teises ir per- 
maža į pareigas ’. Bet vėlesnis patyrimas 
ne vienu atveju parodė, kad ir autoritetinio 
elemento įvedimas j valdymą nėra be silp
nybių. Išvadoje — Lietuvių Tautiniame^Są- 
jūdyje šiandien vyrauja pažiūra, kad vis
dėlto ligi šiol nei politikos teoretikai nei 
praktikai nėra sugalvoję tokios tobulos vals
tybės tvarkymo sistemos, kuri turėtų ma
žiau ar menkesnių priekaištų, negu įpras
tinės demokratinės sistemos. Todėl ir ma
noma, kad ateityje laisvoje Lietuvoje grjž- 
tina prie įprastinės demokratinės, o ne kokio 
kitokio tipo santvarkos.

a žinoma,. demokratinė santvarka savo 
keliu gali būti irgi įvairaus tipo, šiandien, 
kol neturime prieš akis aiškesnio būsimų 
sąlygų vaizdo, gal dar peranksti galutinai 
apsispręsti, koks iš tų tipų labiausiai reko
menduotinas, tačiau tatai ir dabar jau stu- 
dijuotina bei svarstytina.

— Ar Lietuvių Tautinio Sąjūdžio var
das nėra per pretenzingas? Ar jis nesudaro 
įspūdžio, lyg kitos lietuvių politinės grupės 
laikomos ne tautinėmis? " ‘

— Organizacijos vardas yra sutartinis 
dalykas. Vargu kada, jis pilnai apibūdina 
organizaciją. Prisiminkim tik būdingą mi- 
nisterio Balučio posakį: ”Aš esu ir krikščio
nis ir demokratas, bet ne krikščionis-demo- 
kratas”.... Arba, imkim kitą pavyzdį: ką 
suprastumėm girdėdami Lietuvių Fronto pa
vadinimą, jei nežinotumėm, kas faktiškai tuo 
vardu vadinama? Pagaliau, imkim didžiųjų 
Amerikos partijų pavadinimus. Juk iš jų 
nedarome išvados, kad demokratų partiją 
yra vienintelė dembkratiškos santvarkos, o 
respublikonų — vienintelė respublikos vals
tybės formos šalininkė Jungtinėse Valsty
bėse. Mūsiškių 'politinių grupių kaikųriuose 
pavadinimuose atsispindi nebent tai,, ką jos 
labiau savo' siekimuose pabrėžia — krikščio
nybę, socializmą, tautą, ūkinįnkij.ą, darbi
ninkiją, .liaudį, — bet tai nei vienu atveju 
nereiškia, kad jos pretenduoja ar praktiš
kai gali tuos, dalykus tik sau monoploizuoti.

’ 2.LTSir ALTS
u? • » k » , c

— Daug-kam ne visai aišku-, koks skir- 
' tuntas, tarp Lietuvių-Tautinio Sąjūdžio ir 

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos.
» • Ne idėjinig, o uždavinių ir apimties

skirtumas. Amerikos Lietuvių Tautinė Są- 
junga griežtai apsiriboja Jungtinių Ameri
kos Val&tybių sienomis, t. y., jų ribose vyks
tančios lietuvių visuomeninės veiklos 'reika
lais; dalyvavimas ■ Amerikos Lietuvių Tary
bos darbuose, Balfo darbuose, Amerikos Lie- 

' .tuvių- Bėndrudnienęš reikalai,.'santykiai su 
Amerikos, visuomene, santykiai su šio kraš-

— Ne. šis uždavinių pasiskirstymas yra 
gerai išsiaiškintas ir su ALT Sąjungos val
dyba sutartas. Jokių nesusipratimų ar "kom
petencijų susikirtimų" nepasitaiko.

— Visdėlto dažnas tokiame susitvarky
me įžiūri apsunkinantį dvilypumą ...

— Aplinkybių padiktuotas ir neišven
giamas dalykas. Dėl formalių priežasčių, ALT 
Sąjunga ne tik negali imtis vadinamų ’.’už- 
jūrinių" klausimų sprendimo bei rūpinimo, 
bet nęgali turėti net ir narių už JAV ribų: Ir 
ji neapsiima kalbėti vardu tų, kad ir savo 
pažiūromis jai artimų žmonių, tačiau gyve
nančių kitur. Iš kitos pusės, ALT Sąjunga 
dėl tų pačių priežasčių nesijaučia galinti da
lyvauti kokioje nors "pasaulinėje tautininkų 
federacijoje”, kurioje ji būtų formaliai pri
klausoma nuo bendros su kituose kraštuose 
gyvenančiaisiais vadovybės. Pagaliau, būtų 
net ir nenormalu, jei vietinės veiklos klau
simų sprendimai priklausytų ir nuo, pavyz- . 
džiui, Australijoje gyvenančių tokios "fede
racijos" narių.

Jeigu Jungtinėse Valstybėse būtų buvę 
apsiribota vien tik ALT Sąjunga, tai būtų 
tekę pasirinkti vieną iš šių galimybių: arba 
čia gyveną visi tautininkai išsijungtų iš 
"neamerikinės" lietuvių politinės veiklos, pa
likdami ją tik kitur gyvenantiesiems, arba 
pati ALT Sąjunga būtų turėjusi atsisakyti 
nuo. savo, dabartinio amerikinės organizaci
jos pobūdžio.

Nenorint rinktis nei vienos nei kitos iš 
šių išeičių, vietiniai ir "užjūriniai” veiklos 
reikalai neišvengiamai turėjo būti atskirti 
ir paskirti tarp dviejų atitinkamo tipo or
ganizacijų.

—. Betgi čia, Amerikoje, matome dau
gelį tų pačių asmenų dalyvaujančių Sąjūdy
je ir Sąjungoje.
' — Suprantama. Jei man rūpi dalyvauti
vietinėje veikloje, aš tai darau per ALT Są
jungą. Jei rūpi ir "visuotinė" veikla, daly
vauja joje per LT Sąjūdį. Mes kaip tik ma
nome, kad kiekvienam, kas dalyvauja LT 
Sąjūdyje, natūralu ir rekomenduotina daly
vauti taip pat ir. ALT Sąjungoje. Kodėl gi 
čia gyvęnąs tautininkas turėtų lyg ir igno
ruoti čia vykstančią tautininkų veiklą?

. Visai'panaši padėtis yra ir kithose kraš
tuose. "Visuotiniais” reikalais rūpintis tau
tininkų . pažiūrų lietuvis visur turi galimybę 
šlietis'prie LT Sąjūdžio; o vietiniais reika-. 
ląis — dalyvauti atitinkamoje vietinėje or
ganizacijoje, kaip,' pvz., Kanados Lietuvių ' 
Tautinė Sąjunga, kurios bemaž visi nariai 
laiko save ir LT Sąjūdžio dalyviais. .

. — Ar iš to neišplaukia, kad Lietuvių 
Tautinis Sąjūdis yra grynai tik Lietuvoef 
piliečių tautininkų junginys?

— Ne visai, Tikrumoje, suprantama, 
tais "visuotiniais" reikalais daugiausiai rū- 
pinasi tiė„ kurie gyviau juos, pergyvena, bū
tent, kurie yra iš Lietuvoj pasitraukę dabar
tinės Lietuvos okupacijos pasėkoje. Bet, jei

kuo LTS skiriasi nuo kitų politinių grupių 
ir kas jo dalyvius jungia.

— Neseniai J. Brazaitis vykusiai išdės
tė, kas apibūdina politinę grupę bei parodo 
jos "veidą”. Tai nėra vien programa, bet ir 
darbai, pasielgimai, o taip pat ir grupėje su
siorganizavę, ypač joje žymesnės įtakos tu
rintieji asmenys. Vien programa pakanka
mai neapibūdina politinės grupės..

• Dabartiniu metu visų mūsų politinių 
grupių programa- susideda iš vieno -pagrin
dinio "paragrafo" — atgauti Lietuvos lais
vę. O kaip to siekti — netikslu būtų apibū
dinti "užšaldyto” pobūdžio dėsniais, iš kokių 
paprastai turėtų būti sudaryta politinės 
grupės programa (lyg ir pastovi jos "evan
gelija”). Dabartinės politinės veiklos būdai 
bei priemonės turi būti derinamos su aplin
kybėmis, kurios nėra pastovios. Q progra
ma išlaisvintai Lietuvai tvarkyti šiuo metu 
iš viso dar negali būti griežtai ir galutinai 
nubrėžta, nors, aišku, kiekviena grupė tais 
klausimais turi savo nuomonių — jei ir ne 
visada galutinai išryškintų bei formaliai pri
imtų, tai bent apytikriai susiformavusių. 
Apie jas galima pakalbėti ir šia proga.

— Argi manote, kad asmenų vaidmuo 
tikrai toks svarbus politiniame susigrupavi- 
me?

— Ar tai gali būti suprasta taip, kad 
LTS irgi yra susigrupavęs daugiausia apie 
tam tikrus asmenis, negu apie tam tikrus 
siekimits?

— Tam tikras aktualiųjų ir "amžinųjų” 
politinių klausimų panašus supratimas yra 
vienas iš svarbiausių Sąjūdžio vidujiniu jun
giniu, tačiau asmenų veiksnys ir čia turi 
savo reikšmės. Tiksliau būtų tarti, kad vie
nas iš jungiamųjų veiksnių yra ir prie jo 
besišliejančių jų asmenų tam tikras politinio 
mąstymo būdas, kuris yra ilgesnio bendravi
mo pasėka. Tai yra' susiję su visais besijun
giančiais asmenimis, ne specialiai su vado
vybės funkcijas atliekančiais. Kas formaliai 
yra grupės vadovybėje,, šiais laikais dažniau 
apsprendžia ne tik asmenų savumai, bet net 
ir jų gyvenamoji vieta ar kitos aplinkybės, 
nuo kurių pareina, katrie asmenys praktiš
kai gali atlikti vadovybės funkcijas. Tai tin
ka visoms grupėms, ne tik LTS.

(Bus daugiau)

Vliko leidžiamos "Eltos Informacijos” paskelbė kaikurių Vliką sudarančių grupių paaiškinimus apie jų pažiūras, susi
tvarkymą, pageidavimus ir t.t. LietuviųTautinio Sąjūdžio vadovybė, "Dirvos” vardu paklausta, ar numatomas panašus 
paaiškinimas ir apie Lietuvių Tautinį Sąjūdį, atsakė taip; "LTS turi tokią pačią progą pakalbėti apie savė per "Eltos Infor
macijas”, kaip ir kitos Vilke dalyvaujančios grupės. Tačiau mums atrodo, kad "Eltos Informacijų”, leidžiamų bendromis 
lėšomis, paskirtis yra kita ir kažin ar jos naudotinos paskirų politinių grupių pasigarsinimams. Grupės, kada joms reikia, 
gali kitais keliais viešai pasisakyti, kas jos yra ir ko jos norį”. Ta proga "Dirva" patiekė V. Rasteniui, einančiam LTS pirmi
ninko pareigas, visą' eilę klausimų apie Lietuvių Tautinį Sąjūdį, kuriuos drauge šu gautais atsakymais ir pradedame spausdinti.

liai susiorganizavusi^ politinių grupių. Pa*- 
grindinės pažiūros daugelio grupių ne taip 
jau daug skiriasi ir nesunku prieiti išvados, 
kad pagal tas pažiūras, imant' jas. stambiai
siais bruožais, mūsų tarpe yra vos dvi, dau
giausia trys pagrindinės politinės "stovyk
los”. Bet kiekvienoje iš tų "stovyklų" tebėra 
gausingesnis susigrupavimas (arba susi
skirstymas), kuris, remiasi šiokiais tokiais 
nusistatymų niuansais, bet daugiausia šlie- 
jimusį apie ne tuos pačius asmenis. Bandy
mas programiškai artimas tokias grupes su- 
liedinti greičiausiai sudužtų atsidūręs į klau
simą— kurios grupės įtakingieji'asmenys 
paimtų įtaką "Medinyje", Tai yra psicholo
giškai suprantamas reiškinys, su kuriuo ne
įmanoma nesiskaityti. Dabartinėse sąlygose 
nėra priemonių ir gal nei netiksHnga ska
tinti grupes susilieti. Tik valstybės veikimo 
plotmėje politinėms grupėms besireiškiant, 
masių nuotaikos bei atitinkami poUtinių rin
kimų įstatymai gali apčiuopiamiau paska
tinti politines grupes susilaikyti nuo per- 
smulkaus individualizmo.
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SENIAU IR DABAR
K. S. KARPIUSY

E I S E N H O AV E R I O. 
B I U D ž E T A S

se-' Rengiantis šiemet dalies 
natorių ir atstovų rūmų narių 
rinkimams, didžiausias respub
likonų partijos vadų rūpestis 
sumažinti gyventojams mokes
čius, kaip buvo žadama prezi
dento,, rinkimuose.

Dabar, patiekdamas savo biu
džetą 1954-55 fiskaliams. me
tams (nuo liepos 1, 1954 iki 
birž. 30, 1955) prezidentas Ei- 
sęnhoįveris patiekė $65,570,00,- 
000 sumoje, $12,300,000.000 ma
žiau negu išeidamas preziden
tas Trumanas padarė biudžeto 
rekomendacijas 19|53-54 fiska
liams metams. Tą TrUmano biu
džetą Eisenhoweris keliais bi? 
lionais pajėgė sumažint, bet mo
kesčių pernai mažint negalėjo, 
šiemet jau paskelbta, kad nuo 
metų pradžios visiems gaunan
tiems algas sumažinimas iš
skaitomų mokesčių 10',i. Yra 
ir kitokių kaikurių mokesčių pa
lengvinimų.

šio Eisenhovverio biudžeto 
$37,575,000,000 eina kariniams 
reikalams. Tai daugiau negu pu
sė viso biudžeto.

Mažinimai ir didinimai

Nors Trumano prezidentavi
mo laiku ėjo Korėjos karas, bet 
kartu ėjo ir neribotas eikvoji
mas, pav., kad kariuomenės, ka
ro laivyno ir aviacijos departa
mentų admirolai ir generolai bu
vo išreikalavę milžiniškas su
mas -iš nieko apie karinius rei
kalus nenusimanančių preziden
tų Roosevelto, paskui Trumano. 
Eikvodavo pinigus ne milionais, 
bet bilionais: pirmiausia, visi 
trys departamentai pirko tas pa
čias reikmenis kas sau, kurias 
galėjo naudoti išvien. Pripirko 
jų ne keliems, bet dešimtims 
metų ateičiai, (kai kurių reik
menų net virš 100 metų) visai 
nepaisydami, kad po kelių metų 
daugelis tų dalykų bus nenau
dingi. Antra, kiekvienas depar
tamentas gaudavo pinigus savo 
atskirai šakai. Užsieniuose sta
tyta milioninės rezidencijos ka
rinių bazių komendantams.

Prezidentas Eisenhovveris, ka
rinis žmogus, nusimanąs apie 
tokius dalykus, pradėjo tuos de
partamentus varžyti ir labiau 
jungti po viena vadovybe, kaip 
jau to kraštas reikalavo pasku
tiniais Trumano prezidentavimo 
metais, sulaikant bereikalingą 
pakartojimą vieno departamen
to lenktynėse su kitu.

Eisenhoweris pasiūlė mažinti 
ginkluotų pajėgų vyrų skaičių 
iš 3,300,000 dabar iki 3,328,000 
šių metų liepos 1, ir iki 3,037,- 
000 liepos 1, 1955 metais.

Sausumos kariuomenę mažin
ti nuo 1.500,000 iki 1,164,000 
1955 metais. Kariuomenei šie
met skiria $14,200,000,000, ki
tais metais — $10,198,000,000. 
Jūrų laivyno jėgas mažinti nuo 
700,000 dabar iki 688,000 1955 
metams. Laivynui skiria $11,- 
300,000,000 dabar, $10,493,000,- 
000 kitais metais.

■ Užjūrinę kariuomenę mažinti 
nuo 250,000 iki 215,000 1955 
metais. Apkarpius eikvojamus 
ir turint moderniškesnius karo 
pabūklus, sakoma, Amerikos 
saugumas tuo nesusilpninamas. 
Karo atsitikime, : suprantama, 
viskas būtų gausiai praplečia
ma.

Karo aviaciją Eisenhovveris 
pastato pirmoje' vietoje pinigų 
skyrimo atžvilgiu — $15,600,- 
000,000 dabar, $16,209,000,000 
1955 metais, nors aviacijoje vy- 

• rų skaičius mažesnis už saus, 
kariuomenę: nuo 920/100 lakūnų 
dabar didins ' iki 970,000 1955 
metais.

mo. Iki tol lėktuvai skaityta tik 
žaislas ar sportas;

Pasibaigus I pasauliniam ka
rui, generolas Mitchell, žiūrėda
mas plačiau į ateitį ir skirdamas 
aviacijai didelę svarbą, pradėjo 
skelbti, kad ateityje Amerika 
privalės ir galės remtis karo 
aviacija. Tada, suprantama, dar 
negalvota apie Sovietų ir komu
nizmo ekspansiją, tik apie gali
mą karą su užpuolikais.

Generolas Mitchell tokiu sa
vo pareiškimu sukėlė karo laivy
no ir kariuomenės departamen
tų didžiausį pasipiktinimą. Jis 
buvo kongreso komisijų tardo
mas, panašiai kaip dabar tardo- 
rpi išdavikai,

Generolas Mitchell rado pri
tarėjų, bet labai mažai, ir avia
cijai II pasaulinio karo metu 
stipriai pasireiškus, visus to ge
nerolo pranašavimus pradėjo 
labiau įvertinti.

Kada Amerika įstojo į I pa
saulinį karą 1917 m., kariuome
nės aviacijos skyrius turėjo tik 
55 lėktuvukus ir 65 vyrus, ku
rių tik 35 buvo lakūnai.

Kada 1941 metų gruodžio 7 
d.. Japonija susprogdino Ameri
kos karo laivyno bazę Pearl 
Harbor, Hawaii salose, Ameri
ka turėjo apie 10,000 lėktuvų, 
bet tik apie 2,8000 jų tiko ka
riavimui. Pabaigoje II pasauli
nio karo Amerika turėjo 79,900 
visokių rūšių karinių lėktuvų ir 
virš 2,000,000 paruoštų lakūnų.

. Kai po II pasaulinio karo dar 
labiau pradėta įrodinėti, kad 
Amerika privalo rūpintis ir‘sa
vo apsigynimą remti aviacija, 
priešininkų buvo mažiau,, tačiau 
varžytinės ėjo tarp karo laivy
no, kariuomenės ir aviacijos de
partamentų vadovybių už skir
tingų rūšių lėktuvus. Karo lai
vyno vadai įrodinėjo, kad reikia 
'dlrbdinti milžinus lėktuvuvne- 
šius laivus, mažiukus lėktuvus, 
ir juos vežioti jūromis, kur ka
ro, laivyno admirolai ras tinka
mu.

Per šiuos kelis metus lėktu
vams nuostabiai ištobulėjus, jų 
greičiui ir skridimo tolumui pa
didėjus, karo aviacija pasiekė 
savo visiškos nepriklausomybės* 
kaip dabar Eisenooweris ir pa
rodo.

YRA

A. PADEGIMAS

Draugystė Lietuvos Sūnų 
Kareivių šv. Kazimiero

buvo įkurta 1896 m. rugpjūčio 
30 dieną. Nario mokestis nu
statyta pagal amžių. Nuo 17 iki 
25 m. $2.00. Nuo 25 iki 30 m. 
$3.00. Nuo 30 iki 36 metų $4.00. 
Virš 36 metų nebuvo priimami. 
Nutarimuose buvo pasakyta, 
kad vyrai, kurie dirba kenkentį 
jo sveikatai darbą, kad nebūtų 
priimami į draugystę. Buvo 
dirbtuvė, kuri dirbo kirvius. Ir 
■kas tik gavo darbą prie tekini
mo kirvių, po poros metų tas 
žmogus tapdavo chronišku ligo
niu. Buvo daug lietuvių, kuriuos 
tas darbas ir į kapus nuvarė.

Draugija šv. Kazimiero mo
kėjo pašalpa ligoje po $5.00 sa
vaitėje per šešis mėnesius. O 
po šešių mėnėsių mokėjo tik 
pusę. Jeigu narys sirgo ilgai, 
tada po metų vėl mokėdavo pil
ną mokestį. Draugijos nariui 
-mirus pomirtinė buvo- $200.00, 
bet kiekvienas narys turėjo mo- 
ketį $1.00 į draugijos iždą. Taip
gi draugija davė šešis vyrus 
nešti karstą ir vieną vežimą.

Draugija turėjo savo knygy
ną. Nariai galėjo tas knygas 
mėnesiui nešti j namus ir skai
tyti.

Kada jau tos knygos buvo 
narių perskaitytos, jos buvo pa
dovanotos šv. Jurgio parapijai.

Nariai buvo drausmingi. Bet 
ir drausmę palaikyti buvo prie- 
mOhės: jeigu du nariai susirin- 
kime susibaria tai reikėjo mo
kėti po 25 o. ir daugiau. Kai 
kada vienas mokėdavo bausmę, 
o kai kada abu. Už neatėjimą 
karsto nešti $2.00 bausmės. Pus-

metiniuose ir ketvirtainiuose 
susirinkimuose buvo šaukiami 
narių vąrdai. Ir kuris neatsilan
kydavo susirinkime, bausmė už 
ketvirtainį susirinkimą 25 cen
tai, o už metinį ar pusmetinį 50 
centų.

Po Velykų raštininkai eidavo 
pas kunigą patikrinti velykinės 
išpažinties kortelių. Ir jeigu pa
sitaikydavo, kad kurio nors na
rio kortelės nerasdavo pas ku
nigą, tokiam nariui buvo riestai.

Nors buvo ir bausmės,, bet 
nariai mylėjo draugiją ir buvo 
paklusnūs, 1916 metų pabaigoje 
draugija turėjo 477 narius. Pi
niginis turtas $4,519.47. Dar il
gai draugija gyvavo, bet kada 
likvidavosi žinių neturiu.

šv. Jurgio parapija, lietuvių 
gyvenama apylinkė, kinkas,.

Dirva

oro laivyno 
planą, užjū- 
oro laivyno

APDRAUDOS
patarnavimas

MAŠINŲ, GAISRO, 
GYVYBĖJ

Miliūnai žino Farm Bureau ap
draudę dėl žemų'kainų. Bot ar 
Jūs žinojot, kad Jūsų Farm 
Bureau atstovas gali Jums duo
ti tvirtų apdraudę už nedidelę 
kainų.

Perkant ar pratęsiant bent ko
kių apdraudę Jūs visad pasitei- 
raukit

PAULINA MOZURAITIS 
13706 Benwood Avė.

Tel., LO 1.7795

FARM BUREAU
INSURANCE COS.

• Farm Bureau Mutual Inaurance Co.
• Farm Bureau Mutual Fire Inaurance Co 
• Farm Bureau Lite Inaurance Co. 
HOME OFFICE: COLUMBUS, OHIO

Iš eilės eina šv. Jurgio para
pija.. šv. Jurgio' draugystės nu
tarimuose yra. pažymėta, kad 
1899 m. būsimas parapijos ko
mitetas pranešė, kad atvažiuos 
kun. Sutkaitis ir laikys pamal
das šv. Petro koplyčioj. O jau 
1902 m. sako, kad šv. Jurgio 
draugij'os vėliava buvo pašven
tinta šv. Jurgio bažnyčioje.

Pradėjus organizuoti šv. Jur
gio parapiją, koks tai Hofma
nas norėjo duoti žetnę lietuviams 
nemokamai, bet lietuviai atsisa
kė tą žemę imti. Tas sklypas 
buvo toje vietoje, kur dabar 

-yra šv. Kazimiero lenkų bažny
čia, tarp 82 gatves, Sovvinski ir 
Pulaski gatvių.- Kada lietuviai 
atsisakė imti tą žemę tai tas 
pats Hofmanas' padovanojo ją 
lenkams. Kur dabar Pulaski ,įr 
Soįvinski gatvės, tada ten buvo 
tuščia ir tų gatvių nebuvo. Bet 
kada lenkai pradėjo ten apsigy
venti, tai pagal jų prašymą 
miesto valdyba taS gatves pava
dino jų prašomais vardais. Kur 
dabar Kosciuškos gatvė, tada ta 
gatvė buvo vadinama Hofman 
gatve. Bet lenkavę, nepatiko tas 
Hofmano vardas, nes tai buvo 
kokio tai švabo vardas.

Po poros metų lenkai apsižiū
rėjo,, kad’jie padarė klaidą. 
Jiems tada paaiškėjo, kad Kos- 
ciuszka buvo lietuvis, bet ne 
lenkas. Tada jie vėl kreipėsi j 
miesto valdybą prašydami, kad 
vietoje Kbsciušzkos gatvės būtų 
Sobieski gatvė. Bet antras jų 
prašymas nebuvo išklausytas. 

| Taip ir pasiliko Kosciuszka, ne-

užleisdamas vietos Sobieskiuj.
Lietuviai atsisakė imti tą 

Hofmano dovanotą- žemę todėl, 
kad tada jiems pasirodė labai 
tolimas su . ta vieta susisieki
mas. Lietuviai tada nupirko že
mės ir pastatė medinę bažnytėlę 
tarp Šuperior ir St. Clair, prie ’ 
21 gatvės.,

Nežinantis Clevelando lietu
vių praeities dabar praeidamas 
pro tą vietą nepamano, kad tos 
gatvės buvo lietuvių mėgiamiau
sios vietos. Ir dabar abejotina, 
ar ten yra pasilikęs nors bent 
vienas lietuvis.

Nors tada kelios šeimos buvo 
pasiskirstę po visą Clevelando 
miestą, bet dauguma gyveno 
tarp 17-tos ir 25-tos gatvės, nuo 
Šuperior iki pat Erie ežero. Tai 
buvo lietuvių apgyventa koloni
ja. Ten kaikurie lietuviai turėjo 
savo namus. Toje pat apylinkėje 
buvo suorganizuota ir dabartinis 
lietuvių bankas, kuris dabar va
dinasi The Šuperior Savings and 
Loan Association.

Net ir laikraštis "Dirva” at
sirado -toje lietuvių kolonijoje 
— 2004 St. Clair Avė., bet da
bar jau įsikūrusį 1272 East 71 
St., CleVeland 3, Ohio. Net ir 
lietuvių suorganizuotos parapi
jos šv. Jurgio bažnyčia stovi 
naujęj vietoj: 6527 Šuperior 
Avė.

Tada iš 21 gatvės nuvažiuoti 
iki 82 gatvės visus lietuvius bai
mino, kad tai yra ilga kelionė 
neįmanomas susisiekimas.- Net 
ir dovanotos žemės nenorėjo im
ti ir statyti bažnyčią.

Bet dabar lietuviai jau nesibi- 
jo pirktis arba statytis namus 
net kelioleką mylių už miesto. 
Ir nė nepagalvoja, kad tai bus 
toli. Anų laikų lietuviai niekad 
negalvojo; kad jų mėgiamiau-'

GRAŽIAI PASISEKĘS KONCERTAS
Sausio 23 d. Clevelando Lie- i 

titvių salėje įvyko pirmasis būv. i 
Lietuvos valstybės operos solis- : 
tės E. Kardelienės ir'pianisto K. 
Smilgevičiaus koncertas. -

■ Aišku, kad toks koncertas'su- 
viliojo beveik pilną salę žiūro
vų. Ir žymią publikos dalį sudo
mino tai, kad koncertą rengė 
SLA 136 kp„ b visą lietuvišką 
Clevelandą sužavėjusi E. Karde
lienė taip pat yra SLA narė 
Montrealyje. šia itin miela pro
ga į Clevelandą atvyko ir SLA 
prez. adv. Charles J. Kalinaus
kas ir prieš koncertą tarė vi
siems susirinkusiems žodį, iš
keldamas visą eilę įdomių, nau
dingų ir lietuvišką nuotaiką ke
liančių minčių.

Koncerto programa — lietu
vių bei svetimtaučių kompozito
rių kūriniai — sudaryta plačiais 
užsimojimais, kruopščiai apgal
vota, apsti, tikrai tetinkanti tik
tai prityrusiai ir geros mokyk
los dainininkei ir . neeiliniam 
pianistui. Viešnia E. Kardelienė 
drąsiai pasiskyfusi sau didesnę 

, vakaro dalį labai įtikinamai at
liko įvairaus pobūdžio ir įvairių 
autorių kūrybos, parodydama 

, labai gero skonio, įvairėjančių 
stilių ir gausių skirtybių. Tokiu 
turiniu gilioji, interpretatorė E. 
Kardelienė tikrai meistriškai 

, supažindino "užsidegusius” kląu- 
sytojus su klasikais ir moder- 

’ niais autoriais, su lyrikais ir 
ekscentrikais, su romantikais ir

realistais su harmonijos ir diso
nansų šąlininkais. Jeigu dar pa- 
minėtumėmį kad bendrai vyravo 
tėvynės meilės bei nostalgijos 
elementai, tai bus suprantamas 
klausytojų ’ nepaprastai jautrus 
reagavimas, dažnai net iki aša- 
rų, begalinės katučių audros ir 
dėkingumo ovacijos kokių re
tai pasitaiko Cleveląjįde.

Solistė E. Kardelienė lengvai 
nugalėjo visokias technikos, dai
navimo, muzikinius, alsavimo ir 
interpretacijos sunkumus, nepa
rodė jokio nuovargio.

Pianistas K. Smilgevičius bu
vo tikrai vertingas E. Kardelie
nės partneris. Jis valdė instru
mentą virtuožiškai. Jis parodė 
gražų toną priversdamas, for- 
tepioną kartais dainuote dainuo
ti — iš. ko juo toliau juo labiau 
ryškėjo tikrai kūrinių suprati
mas, didelis muzikalumas įr ' 
jautri interpretacija. Vokalistei 
E. Kardelienei toks akompania
torius yra nepakeičiamas paly
dovas. Jis daininirikės nevaržo, 
bet atydžiai.seka, niekados Įai- 
nininkės nenustelbia. Trumpa 
išvada — abiejų partnerių šau
niai "sugiedota”.

Net visos įteiktos gėlės ir 
jaudinantieji padėkos žodžiai 
nebegalėjo atsverti visa tai, 

į kas buvo džiaugsmingai, liūdnai, 
kilniai ir nuoširdžiai pergyven
ta.

Vladas Braziulis
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sios gatvės kaip tai Organ, Ha- 
milto'n Avė. ir-Lake St. pavirs 
vieni šiukšlynu, virs vien tik 
valkatų posėdžiavimo vietomis.

, (B. d.)

ANGLŲ KALBOS KURSAI 
SUAUGUSIEMS

Centas nuperka daug

ELEKTROS

CENTO VERTĖS
Iškepa septynis 
skanius blynus

THE ILLUMINATING COMPANY
ALWAYS AT YOUR SERVICE
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Lietuviams prašant, THE 
BOARD OF EDUCATION suti
ko įsteigti prie bet kurios val
dinės mokyklos lietuvių gyvena
mam rajūne specialius . vakari
nius anglų kalbos kursus suau
gusiems. šiais kursais galėtų 
pasinaudoti visi tie, kurie minė
tus Standartinius anglų kalbos 
ir pilietybės kursus yra prašokę 
ir norėtu išmokti kalbą giliau ir 
plačiau. Kursai būtų nemokami, 
vieną ar daugiau kartų į savai
tę. Juose būtų dėstoma tik ang
lų kalba, kreipiant daugiau dė
mesio į gražų ir taisyklingą ta
rimą, kalbos stilių, gramatiką, 
skaitymą ir rašymą.

Norintieji šiuos specialius 
kursus lankyti, kviečiami sku
biai užsiregistruoti ."Dirvoje” 
(tel.: HE 1-6344) arba vakarais 
pas V. Bartkų (Tel.: LT 1-6716). 
Kursai būtų steigiami tik užsi
rašius nemažiau kaip 20 asme
nų. Lietuviai, besiruošią prasi
mušti į savo specialybės darbą, 
turėtų šiais kursais susidomėti. ■_
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VITAUPYMUI 
GALIMYBIŲ

Amerikos karo 
vadovybė paskelbė 
riuose laikomoms'
bazėms samdyti'vietos civilinius 
vyrus, vietoj 35,000 reguliarių 
kareivių, atliekančių visokias 
pareigas apie lėktuvus tose ba
zėse. Toks skaičius išlavintų, 
paruoštų kareivių bus paliuo- 
suota regūliariai karinei tarny
bai.

čia taupymas yra štai kur: 
išlavinimas vieno Amerikos ka
reivio kaštuoja $14,000 ir po 
$4,900 metuose jo išlaikymas, 
taigi lėktuvams, angarams ir 
bendrai ne lakūno darbams at
likti, kareivis labai brangiai at
sieina. Iš kitos pusės, išlavintas 
japonietis mechanikas, tuos vi
sus darbus dirbs už $900 me
tuose, ir tas skaitysis jam dide
lė alga. Tas pats ir kituose 
kraštuose.

-a.

gle Stamps 5:0 TO 0 PM . Re GiveoncZKer/ee/n

Regular 59c and 79c YąluešJ

A

Dr 
ir
Z. 
ir

bą;

Istorijos ironija
Pirmo pasaulinio kąro metu 

aviacija buvo, panaudota kare 
Europojs, nors ji buvo dar tik 
kūdikystėje, tik 13 metų, nuo 
motorų varomo lėktuvo išradi-

, i

*

• • •
' Tremtyje mažyčiai auga be 

pieno, be mėsos, be sviesto. Pa
dėk jiems savo auka.

IŠTIKUS GAISRO' 
NELAIMEI

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

P. J. KERŠIS
609 Society for Saving Bld. 

Telef.:MAin 1-1773. ■ • 
Rezidencija: PENlNSULA 2521 
«- ■ ' — „ '
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Reg. 79 c. medvilnės Plisse
36” raštuotas ar vienspalvės medvilnes plisse. 
Dirbtos garsaus fabriko.' Visuomet populiarios ’ 
namų apsiaustams, pižamoms, sportiniams dra
bužiams, užvalkalams, užuolaidoms ■■ ir t.t. Kerei- • 
kia lyginimo, lengvai plaunama.
Reg. 79 c. Suėdė Flanelė
Puikios rūšies, niinkštos suėdė flanelės. įvairių • 

• nepaprastų raštų įr daugelio spalvų. Marški-, 
niams, pižamoips, vaikų drabužiams ir t.t..
Reg. 69 c. languota ar lygi Pitjue
Puikios rūšies languota, ar lygi .piųuė. Turi švie
žią, ryškių spalVų po kiekvieno plovimo. Baltų 
ar spalvuotų "pasirinkimus.
Reg. 59 c. raštuotas audinys

.Puikios rūšies audinys, šimtai naujų spalvingų . 
‘ raštų. Plaunasi lengvaj ir. ryškiai. Panaudokit ■ 

suknelėms,•prijuostėms, pižamoms, namų apsiaus-'
. ■ tamsi vaikų- drąbužiams ir t.t. Puiki, vertė.

The May Co.’s Ęasem'ent Yąrd Goods Department
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MONCRIEF
EN 1-3764

»

MEDINA. □,

Mūsų prekybinė garbė paremta 10 metų praktika 
parenkant medžiagų rūšis ir už jas garantuojant.

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

Ray Nausneris,
UL 1-3919 LI 1-9216

11809 St. Clair

Pilnai padengta apdrauda UTah 1-4515

WM. DEBBS PAINTING CO.
WM. DEBESIS

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

P J IvEJRSIS
609 Society for Savings BIdg.—Cleveland, Ohio

. OFISO TELEF.: MAin 1-1773. REZIDENCIJA: PENINSULA 2521
Norėdami pigiai jpirkti namus mieste arba priemiesčiuose, kreipi 

kitės j mane, gausia pjgia kaina. Taipgi gausit patarnavimą Įvai
riuose apdraudus-insurance reikaluose. -

Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildymai 
garantuojama. Kreipkitės j mane telefonu arba asmeniškai.

SAUSIO MĖN. IŠPARDAVIMAS
Viskas papiginta 25'< iki 50'J už sukneles, megztinius, 

bliuskas, marškinius.
NEPAPRASTA PROGA IR KOKYBĖ!

Visų metų 
ORO VĖDINIMAS F 

ŠAUDO vasarą — ŠILDO žiemą 
Aplankykit savo kaimynistės Moncrief pardavėją

. * . • » ’

šios trys krautuvės duoda ir keičia Eagle Stamps

HELE

• ••

- : . •.

1954 m. vasario H. * Nr. 5 D I R V A

BENDRUOMENĖS VALDYBA 
PASISKIRSTĖ PAREIGOMIS

Naujai išrinkta Bendruome
nės valdyba sausio 31 d. posėdy 
pasiskirstė pareigomis: St. 
Barzdukas — pirmininkas, P. J. 
žiūrys — vicepirm. bendriesiems 
reikalams, P. J. Nasvytis — vi- 

•cepirm. kultūriniams-visuomeni- 
hiams reikalams, J. čiuberkis — 
vicepirm. finansiniams-ekonomi- 
niams reikalams, P. Gruodis — 
sekr., J. Damušis — iždininkas, 
V. Morkūnas — narys finansi
nei administracijai, K. S. Kart 
pius — narys išoriniams reika
lams, Flor. Saukevičius — narys 
šalpos ir socialiniams reikalams.

Posėdy buvo aptarta taip pat 
•visa eilė skubių einamųjų rei
kalų.

ALT KONCERTAS
Alto koncertui biletus galima 

įsigyti "Dirvoje”, .'.'Spaudos 
Kioske” ir Lietuvių Banke pas 
p. Šukį.

SENATORIUS BURKE 
dalyvaus Clevelando lietuvių iš
kilmingame Nepriklausomybės 

. minėjime. Tai reikšmingas įvy- 
-kis ir reikia tikėt), kad senato
riaus dalyvavimas paragins ir 
kitus Clevelando pareigūnus at
siminti lietuvių šventę.

MOKYKLOS VASARIO 
MINĖJIMAS

Lituanistinės Vysk. M. Valan
čiaus Mokyklos minėjimas bus 
vasario 14 d- po Sumos (11 vai. 
30 min.) Lietuvių salėje.

Į minėjimą (su tinkama pro
grama) prašomi atsilankyti mo
kinių šeimos ir visi kiti Cleve
lando lietuviai.

. TAUTINĖS Š-GOS 
CLEVELANDO SKYRIAUS 

NARIŲ ŽINIAI
Skyrius savo tradicinį 16 Va

sario minėjimą — pobūvį rengia 
Vasario mėn. 20 d. 7 vai. vakare 
Ansel Cafe —1066 Ansel Rd..

Skyr. nariai kviečiami skait
lingai dalyvauti (galima su sve
čiais).

Dalyvaujančių asmenų skai
čių prašome pranešti iki vasario 
mėn. 17 d. Tel.: EX 1-4581.

Parengimų Komisija

AUKŲ RINKIMO VAJUS 
VASARIO 16 D. PROGA ‘

Šiais metais Vasario 16 d. 
proga A. L. T. Clevelando sky
rius Lietuvos išlaisvinimo reika
lams skelbia aukų rinkimo' vajų.

Vajus įvyks Vasario mėnesio 
14 d!, sekmadienį, nuo 1 v. iki 
5 v. p. p. Rinkėjai rinks aukas 
lankydami tautiečius namuose.

‘A. L. T. Clevelando skyriaus 
valdyba maloniai prašo visų būti 
dosniais ir įrodyti visų mūsų 
tautinį susipratimą bei lietu-, 
viską solidarumą.

A. L. T. Clevelando 
skyriaus valdyba

jįjį g

TEISININKŲ SUSIRINKIMAS
Lietflvių 'Teisininkų Clevelan- 

dd skyriaus metinis susirinki
mas {vyksta vasario 7 d. 11:30 
vai. Lietuvių žemutinėje salėje. 
Nariams dalyvauti būtiną.

Valdyba

VESTUVĖS
Vasario 6 d. Naujosios para

pijos bažnyčioje susituokia Vin
cas Sukadelskas su Gertrūda 
Orwat. Vaišės įvyksta Ansel Rd. 
Cafe.

PIX BEVERACE
rūšių alaus — vlsoki gaivi

- nantieji gėrimai, 
lįvynas ir šampanas 

(prancūziškas)
Turime Baltos Meškos alų. 

Parengiama vestuvėms, baliams 
pobūviams. Nemokamas prista
tymas dieną ir naktį. Atdara L' 

trečiadieniais iki 1 vai.
6903 Superior Avė. EX 1-3311

45 GERI TAUPYMO VAISIAI

16

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖS MINĖJIMAS 

CLEVELANDO JAUNIMUI
Clevelando skautės ir skautai, 

Neringos tunto iniciatyva, va
sario 20 d. 6 vai. vakaro lietuvių 
Salėje ruošia jaunimui Lietuvos 
Nepriklausomybės paskelb i m o 
minėjimą.

VASARIO 16 MINĖJIMAS
Latvių-Lietuvių Vienybės Clė- 

velando skyrius 1954 m. vasario 
mėn. 13 d. 7 vai. vak. Dauguvos 
Vanagų patalpose, 4939 Broad- 
way Avė. (Bohemian National 
Home) rengia Lietuvos Nepri
klausomybės minėjimų.

Solistai V. Aigars-L’belite ir 
Dr. J. Klavinš išpildys lietuvių 
ir latvių kompozitorių kūrinius. 
Z. Rozengrina, Em. Skujenieks 
ir kt. skaitys bei deklamuos lat- 

’ viškai lietuvių rašytojų, kūry
bą. Programoje dalyvauja litua
nistinės mokyklos šokių ansam
blis. Referatą apie Lietuvos Ne
priklausomybę skaitys R. Vi- 
lumsons.

{ėjimas nemokamas.

GYDYTOJAS 
JONAS SANDARGAS

Paskutinėje egzaminų sesijo
je (gruodžio mėn. 17-19 dieno
mis) Columbus, Ohio valstybi
nius egzaminus išlaikė gydyto
jas Jonas Sandargas ir gavo 
medicinos praktikos teisės. Tai 
dar vienas mūsų tautietis, pra- 
siskinęs kelią j savo profesiją.

Jonas Sandargas yra gimęs 
1908 m. vasario mėn. 27 d. Sin
tautų parapijoje. Gimnazijos 
mokslus baigė Jurbarko gimna
zijoje. Medicinos mokslus (1929 
-1935 m.) Vytauto Didžiojo uni- 

I versitete, Kaune. Baigęs dvejus 
1 metus praktikavosi V. D. uni
versiteto klinikose ir 1937 m. 
pradėjo verstis medicinos prak
tika.

I

SLA 136 KUOPOS 
SUSIRINKIMAS 

įvyksta vasario 7 d. 11 vai. Lie
tuvių salėje.

IŠVYKO Į LAIDOTUVES
Brooklyne, 68 metus eidamas, 

mirė vyresniosios kartos veikė
jas Juozas Sagys. Į laidotuves iš 
Clevelando , išvyko L. Sagys 
žmona.

su

75 METAI
senam Dirvos skaitytojui 
Kaškiavičįui (1570 E. 47 St.) 
suėjo 75 metai amžiaus. Linki
me geros sveikatos.

GRIŽO Iš FLORIDOS
G. Natkevičienė, atostogavu

si mėnesį laiko Floridoj, grįžo 
atgal j Clevelandą.

K. LEIMONAS
mėnesį laiko viešėjo Texas vals
tybėje pas savo sūnų.

TEATRINĖ NAUJIENA
Vasario mėn. 21 d. Clevelan

do Lietuvių, salėje Vlado Braziu- 
lio vad. dramos studija pirmą 
kartą vaidins J. Griniaus 3 v. 
dramą: "žiurkių.Kamera".

Vakarą globoja L. F:
Rengėjai

BENDRUOMENĖ PALAIDOJO 
J. VĖDARĄ

Neatsiradus kam palaidoti 
sausio 28 d. tragiškai mirusio 
Juozo Vėdaro, vasario 2 d: jis 
buvo palaidotas Bendruomenės- 
apylinkės valdybos rūpesčiu. 
Teisinį patarnavimą suteikė adv. 
Julius Smetona, pašarvojo ir į 
kapus palydėjo D. Jakubauskie
nė su sūnum.

REAL ESTATE PRANEŠIMAS
Mes džiaugiamės Jums galėdami pranešti, kad po-kelių 

metų veiklos Shaker Hts. apylinkėj, nutarėm. įsteigti antrą 
skyrių, kad būtumėm arčiau Jūsų ir galėtumėm duoti rei
kalingą patarnavimą. Mūsų didžiausias dėmesys į SUPE
RIOR ir NEFF RD. rajonus.

ANDRU REALTY
Centrinis skyrius 

1010 “Euclid

.SW.l-956&

P;

UŽGAVĖNIŲ BLYNAI
Lietuvių Tautinių Korporaci

jų. Sambūrio trėdicinis užgavę-' 
nių blynų vakaras įvyksta vasa-' 
rio mėn. 27 d. (šeštadienį), Co- 
lonial Gardens salėje, 1960 East 
79th St. Programoje dalyvauja 
dramos aktorius V. Žukauskas 
ir . Jūrų skautų kvartetas, šo- 
kiams groji gėras orkestras. Jau
nimas ir -mėgstantieji linksmai 
praleisti subatvakarį kviečiami 
dalyvauti. Kvietimai gaunami 
"Dirvoje” ir pas platintojus.

TALIS STUDIO

Bet

dabar jūsų kaimynistėj
7106 Superior Avė. 

Tel. HE 2-0144
kuriuo laiku, bet kokios

rūšies foto patarvimas Jums. 
Modernūs portretai, vestuvių, 
ikilmių, valkų Ir kitos nuo- 
'raukos.

FOTOGRAFIJOS MEISTERIS

Europinių žurnalų Ir filmų 
žvaigždžių fotogrufas, dabai 
CLEVELANDE.

J. CIJUNSKAS 
LAIKRODININKAS

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

„ Dirbo Skuode ir Kretingoje. 
Kretingoje buvo apskrities gy
dytoju. Nuo bolševikinio teroro 
pasitraukęs į Vokietiją dirbo 
Ismaningė, Lietuvių Raud. Kry
žiuj Muenchene, vėliau Hanau 
stovykloje ir JAV armijoje ei
damas įvairias gydytojo parei
gas.

į JAV atvyko 1949 m. rugpjū
čio mėn. Pradžioje buvo apsisto
jęs Detroite, kur gyveno a. a. Dr. 
Jonikaitis, artimas Sandargų 
giminaitis. Ten neturėdamas 
galimybių dirbti savo profesi
joje, 1950 m. vasarą persikėlė 
į Glevelartdą. Praktikavos St.1 
Alexis ligoninėje. Atlikęš prak
tiką ten. pasiliko dar vienerius 
metus ir specializavos vidaus li
gų medicinoje.

Dabar, išlaikęs valstybinius 
egzaminus ruošias atidaryti sa
vo kabinetą. Mums malonu pa
sveikinti gausios skaitytojų šei
mos vardu ir palinkėti sėkmin
gos praktikos.

Gydytojas J. Sandargas gy
vena: 1385 East 88 St., Cleve
land, Ohio, telef.: SW 1-6289.

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

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.: RE 2-2922
Sav. A. Kazakevičius,

ON YOUR
SAVO^GS

VOELCOMEYOUR SAVINGS
. mrnt ratui ouosn ikuurci cturcunai

WOLFS FABRICS
7012 Superior Avė,

■ ■ »

Nuolatinis taupymas-yra-tikras kelias.) laimę.
Taupymai su nuošimčiais auga ir didėja kasdien
Lietuvių Banke tapymas yra Fėderal Insurance Corp 

apdraustas — kiekviena knygutė iki ?10,000. Saugumas 
valdžios užtikrintas.

čia galima atlikti daugel kitų reikalų: keliaujantiems 
nusipirkti čekius, apmokėti visokias.sąskaitas.

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

vakaro, o šeštadieniais iki 12 vai.

THE SUPERIOR SAVINGS 
AND LOAN ASS’N

6712 Superior Avė. H

Cleveland, Ohio

LIETUVIŲ KLUBO S VĖTAI N* 
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.

I. J. S A M A S , JEWELER
šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai 

Laikrodžių taisymas. Brangenybės. Įvairus dovanų 
pasirinkimas.

g 7007 Superior Avė. Greta Ezella Theatre
3 Telef.: EX 1-3969. Bute: WA 1-23540

SUOPIS FURNITURE
Visokių rūšių baldai ir elektriniai., hęi kitoki reikmenys 

virtuvei ir kiekvienam Jūsų buto kambariui
ŽEMOS KAINOS — MALONUS PATARNAVIMAS

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

lietuviškoje krautuvėje

GERI NAMAI
Eddy ir St. Clair rajone, 4 

šeimų, plytinis, labai geram sto
vyje, 5 kambariai kiekvienam. 
Automatinis šildymas.

*

East 81 St., netoli Superior, 
didelis vienos šeimos. Dviejų 
mašinų garažas.

*
East 51 St. ir St. Clair rajo

ne, 3 šeimų. Geros pajamos. 
Garažas.

Friėndly
FLOWER

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

Jaidotuvėms..
Įvairūs naujai

.- j, augalai.
•Atidarytai nuo 10

, ■ ,8 v. vak.
Duodanfo Eagle Stamps '•
690rSUPĘRIORĄVE.

Telef 1: HE 1-6339 '

gauti
V’ ■

ryto iki

s

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 VVealherbird vaikų batai.

SUMUŠTINIAI. GĖRIMAI. SODA.

MARNELL’S
7023 Superior Avenue

Saldainiai, Riešutai, I’opkornai
Čia susitikit savo draugus pb pamaldų 

Geriausia kava mieste

•i

LEIMON’SCAFE
VISŲ LIETUVIŲ SUSITIKIMO VIETA

Alus. Vynas. Degtinė. Konjakai- Kiti gėrimai
Įvairūs-valgiau.šeštadiehių vakarais š-okia.i? griežiant 

geram orkestrui • ' . . . , •

731 Ė. 185 ST KE 1-9737

Wi!kelšš Funeral Home
Valdžios pripažinta laidotuvių direktorė 

Aldona Wilkelis - Wirby
Pilnas laidotuvių patarnavimas

—HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS—

HEnderson 1-92926202 SUPERIOR. A VE.

JAKUBS & SON
FUNERAL HOME

■ . ■ ' • • • ‘ . . • »
Vėsinamas-oras. Jūsų patogumui

Della E. Jakubs & jVilliam J. Jkkubs
. Lkensijųoti .laidotuvių direktoriai ir balsamūętojai £

■ •, i ,. '..' ' . . ' ■ ; i • ' ' • ■
, 25 metai simpatingo ir rimto ;patarnavimo

6621. Edna Avenue / t . ENdicott !•



A. Mikulskis
apie didįjį Vasario 16 Dienos koncertą

visa tai 
ir .didžiavo- 

bet visas pa- 
viša tai, mes 
kurie atėjom

Redakcijos) ir administracijos adresas — DIRVA, 1272 East 71 St., Cleveland 3, Ohio. — Telefonas: IIEnderson 
1-15344. Redaktorius Balys GAID2I0NAS (buto telefonas: GArfield 1-7406).

Kodėl Amerikos lietuviai pagerbia A. Smetoną
Daugybė senesnės kartos 

Amerikos lietuvių apleido savo 
gimtą šalį su sielvartu ir širdgė
la. .Jie tėvų žeme mylėjo ir prie 
joS buvo giliai prisirišę. Bet ma
tydami.,'kad tenai vien tik vaT- 

-gas. priespauda, išniekinimas jų 
-jjrigimti' teisių kt. draudimas 

laisvai mokytis savo tėvų 
bos. skaityti savo kalboje 
raščius ir knygas, laisvai 
siekti su savo giminėmis 
•draugais, juos vertė vykti 
jūrj’ jieškoti laisvės ir geresnio 
gyvenimo, čia atkeliavę surado 
nesuprantamus žmones, turin
čius kitokius papročius, kalban
čius svetima ir jiems nežinoma 
kalba ir dažnai verkdavo savo 
tėvynės. Juos, kaip nelaisvos ša
lies gyventojus vadino paniekos 
vardu "polanderiais" ir jiems 
('modavo tik sunkiausius ir ma
žiau apmokamus darbus. Tat ir 
kaupės ilgesio dvasia ir susirin
kę dainuodavo "Leiskit į tėvy
nę". .. su ašaromis akyse. Bet 
retas drįso grįžti, nes žinojo, 
kad ten laukia maskoliška prie
spauda. ištrėmimas j Sibirą ir 
be jokios laisvės ne tik jam, bet 
ir jų vaikams ateitis.

Laikui bėgant atsirado 
gylė jo tėvynainių ir čia i 
kūrė draugijos, laikraščiai,

kal- 
laik- 
susi- 
arba 
į už-
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Skautu laikraštėliai
Bostono "Senųjų Lapinų’.’ sk. 

vyčių būrelis į naujuosius metus 
įžengė jau su vienuoliktuoju sa
vo laikraštėlio KIMAŠ' numeriu. 
Džiugu pabrėžti, kad KIMAS'vis 
tobulėja ir gerėja tiek turiniu, 
tiek išvaizda. Prie to, be abejo, 
daug prisideda KIMO bendra
darbiai, kurie rašo net iš ketu
rių kontinentų — Amerikos, 
Australijos, Azijos ir Europos.

Pereitam Kalėdoms ir Roches- 
terio, N. Y., skautės ir skautai 
išleido savo BUDĖK! vardu 
laikraštėlį. BUDĖK! yra sąsiu
vinio formato — 28 psl. Reda
gavo Vyt. Zmuidzinas, 213 Ber
ita-St., Rochester 21, N. Y. Ja
me yra gana plati Rochesterio 
skautų veiklos apžvalga: pasktn. 
P. Ar.mono vedamasis ir apstu 
skautiškosios kūrybos . kibirkš
tėlių.

Tiedu rotatoriniai laikraštė
liai rodo sveiką jaunatvišką mū
sų skautų-čių dvasią išeivijoje. 
Kartu norėtųsi priminti skautų 
bičiuliams ir rėmėjams, kad jie 
padėtų išsilaikyti tokiems leidi
nėliams, nes per juos jaunimas 
lavinasi rašyti lietuviškai.

Vyčių.- Skyriaus ši m. vasario 
20-21 dienomis Hartforde, Ccrn„ 
šaukia sk. vyčių sąskrydį. Šiai 
sričiai priklauso Atlanto pa
kraščio sk. vyčių vienetai ’— 
Bostone, IVorcesteryje, Hartfor
de, New Yorke, Baltiinorėje, 
Philadelphijoje.

Skautai vyčiai, sk. vyčiai kan
didatai (nuo 16 m.) ir kiti vy
resnio amžiaus skautai kviečia- • 
mi skaitlingai dalyvauti pirma-' 
me platesnės apimties toje sri
tyje skautų, sulėkime.' Sąskry
dyje bus aptarti vyčiavimo bei 
skautiškos veiklos reikalai, o jo 
dalyviai turės mielą progą pa
bendrauti lietuviškoje dvasioje 
ir skautiškoje nuotaikoje. Vasa
rio 20 d, bus bendras laužas, o 
po jo seks šokiai, žaidimai ir kt. 
pramogos.

Prašome tuojau per savo vie
netus pranešti apie dalyvavimą 
šiame sąskrydyje. Pavieniai sk. 
vyčiai rašo betarpiai Srities Sk. 
Vyčių Sk. Vedėjui — vyresn. 
skiltn. Algiui Banevičiui/ 257 
”E” Street, Boston 27, Mass.

I Sr. Sk. Vyčių Skyrius

kausko ir-visą eilę kitų vardų.
Lietuvos išsilaisvinimas, r 

sistatymas, išsiauklėjimas nau
jos, gražios lietuviškos kartos 
teikė daug gražių vilčių. Peror
ganizavimas viso Lietuvos ūkio, 
sumoderninimas susisie k i m o, 
statyAias. moderninių nąmų, 
įmonių ir įstaigų, davimas pa
lengvintų sąlygų visiems įgyti 
mokslą, kūrimas moderniškos 
sanitarijos, sukūrimas koopera
tinių bendrovių, buvo tie davi? 
niai, kurie mums Amerikos lie
tuviams imponavo. Mes matėm, 
kad Lietuva gyveno savo "auk
so amžių”.

Per visą šį laikotarpį, išsky
rus trumpus periodus, kada A. 

i Stulginskis ir a. a. K. Grinius 
vairavo šalies laivą, LIETUVAI 
VADOVAVO A. A'. ANTANAS 
SMETONA. Mes, JAV lietuviai 
mažai kreipėm dėmesio į'smul
kius partijinius vaidus bei pa
prastas klaidas, kurias kiekvie
nas dirbantis žmogus visada 
padaro ir padarys. Mes žiūrė
jom į pasekmes, nes tik -veiklos 
pasekmės duoda tikrą įvertini
mą žmogaus pastangų. Lietu
vos milžiniška pažanga, ačiū 
tūkstančiams kitų gabių ir pa
sišventusių patriotų bei didelių 
a. a. ANTANO SMETONOS nuol 
pelnų, kas metai kilo. Pasauliui 
įėjus į kritišką periodą Lietuva 
turėjo vadovą, kurio ištvermė, 
taktas, gilus supratimas 
šalies žmonių dvasios ją apsau- yra 
gojo nuo pražūtingų klaidų.

Tįe, kurie jo atmintį niekina, 
ar tai iš piktos valios, pavydo, 
politinės siaūregystės, bus už- 

šautuvais, bet lydimi Lietuvos1 miršti kaip smulkūs žmonės, 
karžygių dvasios, atmušė raudo-jp>et a. a. ANTANO SMETONOS 
ną.ją bangą, lenkų endekus ir; idealai, keliautieji Lietuvą į lais. 
sutriuškiro bermontininkus. Mesi ve ir naują gyvenimą, bus gyvi, 
išgirdom Povilo (jlechavičiaus,1 kdl tik Lietuvos vardas bus pa- 
J. Variakojo, P. žadeikio, š. Žu- šaulio minimas.

dau- 
stisi- 

raugijos, laikraščiai, su
sivienijimai. parapijos ir kitoks 
lietuviškas judėjimas. Iškilo šū
kiai, kad Lietuva būtų laisva, 
daugybė tuos žodžius kartojo, 
bet netikėjo, kad tai gali įvykti. 

Atėjus didžiajam karui ir su
griuvus dideliems- imperijoms 
Amerikos lietuvius pasiekė liūd
nos žinios. Lietuva nuteriota ir 
ten riogso vien karo nuodėguliai 
ir pelenai, žmonės išvežti į Ru
sijos gilumą, šalies manta su
naikinta. Bet mus pasiekė ir 
džiuginančios žinios: mūsų tė
vynainiai, kad ir karo vėsulo iš
blaškyti vistiek sugebėjo įkurti| 
visą eilę mokyklų, pasišventu- 
sio patrioto .Martyno Yčo pa
stangomis. čia pasigirdo ir seno 
veikėjo Antano Smetonos var
das, kuris neatbodamas karo 
bangos, liko okupuotoje Lietu
voje ir su pagalba Martyno Yčo 
komiteto, globojo pasilikusius 
lietuvius, dirbo, kad būtų sū
kurius galimybės sugrįžusiems 
ne tik ppidėti gyventi, bet kad' 
būtų galima atkurti senai pra
rastą Lietuvos laisvę. Su juom 
dirbo visa eilė pasišventusių ir 
garbingų Lietuvos patriotų. 
Mus tos naujienos ■ džiugino ir 
mūsų viltį kėlė į padanges.

štai Vasario 16, 1918 m. į pa
sauli prabyla Vilniuje susirinkę 
Lietuvos atstovai ir pareiškia, 
kad Lietuva laisva ir nepriklau
soma. Man sunku išreikšti to lai" 
ko entuziazmą, d'.iaugsnią. išdi
dumą ir vilti, kurią mes lietu
viai jautėm, štai buvęs 
lapo tikrenybe, štai vis i ii; 
mečiu geidimai išsipildė, 
va. išgy 
-ir slopinančią uniją, 
išniekini::.n, maskolių 
tena,, 
vienu

-vali:!
ma, Bet mes tada supratom, kad 
šis ląintėjimas atėjo daugybės 
pasišventusių lietuvių dėka, ku
rie dirlro jos laisvei ir’garbei."

Ir ta nut.ęriota šalis, 'išvar
ginti jos žmonės, be joljių tur
tų, mantos, įrankių, per 22 lais
vės metus tampa .viena iš pa
vyzdingiausių šalin Europoje. 
Kur-seniau buvo virš 75r; be
mokslių, dabar- jie nyksta; kur’ 
seniau vos buvo porą šimtų kny
gų- su mažu tiražu, dabar virš

10,000 atskirų leidinių su 10 rni- 
lionų tiražu. Kur seniau buvo 
vos apie 10 laikraščių, ir tų dau
guma spausdinta užsieniuose, 
dabar jau per 100.

Kur buvo pelenai,’ ten kilo 
miestai, miesteliai, nauji pasta
tai, įmonės, tankus pradžios, vi
duriniojo ir augštojo mokslo mo; 
kyklų tinklas. Tai yra milžiniški 
darbai, atlikti vienos kartos gy
venime.

Mes JAV lietuviai 
matėm, stebėjom 
mės.. Ne tik mes, 
saulis. Ir. matant 
— JAV lietuviai,
iš griuvėsiu besikeliančiai Lie
tuvai į talką ir ją geibėjom, pa- 
sijutom laimingi, kad esam gi
mę lietuviais.

Visus tuos laimėjimus negu
lima suminėti trumpam straips
nyje. Bet į tuos laimėjimus ei- 
nan,- reikia žinoti, kad nebuvo 
lengva.. Jauna Lietuva buvo ap
supta priešų. Iš rytų šliaužė rau
donas smakas, iš pietų Lietuvos 
amžinas priešas lenkas, o iš va
karų kryžeiviu ainiai, kurie 
bermontininkų priedangoj dėjo 
didžiausias pastangas, kad nau
jai atgimusi Lietuva būtų su
naikinta. Ir čia Lietuvos sūnūs 
sugebėjo savo naujai atgimusią 
tėvynę apginti. Be ginklų, bė 
išlavintų kareivių ir be moder
niškų karo pobūklų. Apsišarva
vę drąsa, pasišventimu apginti 
savo tėvų žemę. Apsirengę iš
vargusio sermėgiaus drabužiais, 
apsiginklavę papraščia u šiai s

sapnas 
a- 

•i limai išsipildė. Lietu- 
ennši lenkų prigavingą. 

visa eik
li nkią k-, 

baudžiavą, štai staiga, 
smūgiu, pareiškė savo 

ir skelbiasi nepriklauso-

lėk-
d

Kariniuose manevruose prie. Ft. Bragg, N. C. transportiniai 
tavai metė devynių tonų .karintas.krovinius šu 100. pėdų parašiu
tais. Buvo saugią! nuleista sunkvežimiai, lauko patrankos ir. kiti 

. ■. kariniai reikmenys,

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Clevelando skyrius šių metų Va
sario IG dienai paminėti rengia 
didelį koncertą, kuriame daly
vaus čiurlioniečių choras, sif- 
foninis Clevelando orkestras, 
Metropolitain Operos solistas 
Algirdas Brazis, solistės: Juzė 
Krištolaitytė ir Aldona Stempu- 
žienė.

Sausio mėn. 2G d. ALTo val
dyba susikvietė lietuvių spaudos 
atstovus ir koncerto meno va
dovas dirigentas muz. Alfonsas 
Mikulskis painformavo apie pa
tį koncertą ir jo programą, ir 
atsakė j kaikuriuos klausimus.

Apie patį koncertą p. Mikuls
kis šiaip pasisakė:

Tai yra pirmasis įvykis Cle
velande, kad simfoninis orkes
tras bus panaudotas lietuviško 
meno koncerte. Ne be to, kad 

savo1 simfoninio orkestro dalyvavimas 
iš viso gana retas įvykis 

plačiame.-visos išeivijos kultūri
niame gyvenime. Taigi ta proga 
norėtųsi tarti ir keletą šiltų žo
džių šio koncerto rengėjams 
ALTo Clevelando skyriaus val
dybai. kuri ryžosi pasiimti visą 
šį atsakingą darbą ir nepabijojo 
visų sunkumų šį darbą realizuo
jant.

Apie pačią koncerto progra
mą p. Mikulskis patiekė šių 
smulkesnių informacijų:

Pačiu centriniu programos 
punktu yra žinomo Lietuvos niu- 
ziko' St. Šimkaus kantata "At
sisveikinimas su Tėvyne". Tur
būt ne visiems žinoma, kad ši 
kantata yra sukurta pagal vysk. 
A. Baranausžo žodžius "Sudiev, 
Lietuva, man linksma buvo gy
vent tavoje šalelėje”. Juk Ba
naliukas kūrė šiuos žodžius skau. velande, bet taip pat ir plačiau 

visoje Amerikoje. Jau ištisa ei
lė metų šiam orkestrui vado
vauja didelių gabumų muzikas 
Szell ir jo vadovybėje šis or
kestras yra išaugęs į vieną ge-- 
riaušių JA Valstybių muzikini 
vienetą. Malonu pabrėžti, kad 
orkestre groja ir mums pažįs
tamas jaunas lietuvis Vytautas 
Kušleika. Solo partijom išpildyti 
yra pakviesti mūsų solistai, ku
rių tarpe turėsime laimės ir 
garbės girdėti Metropolitaino 
operos solistą lietuvį Algirdą 
Brazį, kurio vardu, ir sugebėji
mais tikrai mes visi šiandien 
jau galime-didžiuotis. Be jo dar 
koncėrte dalyvaus Juzė Krištc- 
laitytė.— Vilniaus operos solis
tė; daug koncertavusi tremtyje, 
koncertuojanti . išeivijoje bei 
gražaus meninio lygio pasieku
si, o taip pat ir Aldona Stempu- 
žienėAkuri po ilgesnių vokalinių 
studijų yra jau. pasiekusi pro
fesionalinio dainininkės lygio. 
Ta proga ir pats čiurlionies an
samblį pasirodys visai-naujojfe 
muzikinėje šviesoje. Jam.didžiu
liam mdno įvykiui ir. aš pats esu 
labai entuziastingai, nusiteikęs 
ir dedu daug širdies ir noriu 
padaryti visą, ką. žmogiškomis 
jėgomis galimą .padaryti, kad 
visas koncertas gerai pavyktų.

muilas”, šiame kūrinyje kompo
zitoriui labai sėkmingai pavyko 
suderinti, liaudies meno moty
vus ir moderniosios muzikos 
stilių.

Esu numatęs taip pat išpil
dyti ir Karlovičiaus "Lietuvišką 
Simfoninę Rapsodiją”. Kodėl 
Karlovičius? — tūlas gali pa
klausti. Jo tėvas lietuvis ir net
gi 18 amžiaus visuomenės vei
kėjas. Kompozitorius gimė Len
kijoje. bet labai dažnai lanky
damasis Vilniuje, savo simfoni
niam kūriniui, augštai Muziki
niai įvertintam, parinko ne ką 
kitą, o kaip tik lietuviškus mo
tyvus ir todėl "Lietuviškoje 
Rapsodijoje" girdimi rytų pietų 
Lietuvos raudų ir lietuviškos 
lopšinės motyvai.

Be to, koncerte yra numatyti 
ir keli simfoniniai vokaliniai da
lykai. Jakubėno "Gėlės iš šieno”, 
šį kūrinį Jakubėnas pritaikė or
kestrui specialiai šiam koncer
tui.’ Metropolitaino operos solis
tas Algirdas Brazis padainuos su 
orkestru Karna-vičiaus operos 
Gražinos pirmojo vaidylos dainą 
ir VI. Jakubėno "Laisvųjų Dai
ną” ir Čiurlionio ansamblio cho
ru. Taip pat numatyta Agnės 
daina iš Karnavičiaus operos 
"Radvila Perkūnas”. Čiurlionio 
ansamblio choras atliks su or- 

| kestru Andriulio "Mes su Rū
tom" ir žilevičidus įspūdingą 
kūrinį "Laisvės Tėvynei numy
lėtai”.

Be visiems jau gerai žinomo 
ir artimai pažįstamo čiurlionies 
meno ansamblio dar dalyvaus ir 
Clevelando Simfoninis Orkes
tras, kuris šiuo metu yra jau 
plačiai žinomas ne vien tik Cle-

tižiai išgyvendamas anuometinį 
masinį lietuvių bėgimą iš Lietu
vos. St. Šimkus giliais įsijaus
damas Baranausko žodžius dar 
prieš pirmąjį pasaulinį karą su
kūrė šį didingą muzikos kūrinį. 
.Muzikiniu. romantinis kantatos 
stilius labai atitiko tautinei jos 
nuotaikai ir tuo būdu ji tapo 
ištisai lietuviškos dvasios kūri
nys.

Pati kantata atsikūrus Nepri- 
'•dar somai Lietuvai buvo pasta
tyta keletą atvejų. Tačiau su 
simfoniniu orkestru, ji buvo iš
pildyta tiktai 1935 metais Klai
pėdoje ir ten pat dar pakartota. 
1942 metais'ją vėl išpildė mano 
vadovaujamas Pedagoginio In
stituto choras ir. Vilniaus Sim
foninis orkestras.

Atrodo, kad ir dabar tragiš
kuoju Lietuvos metu ji labai 
atitiks liųdnas mūsų tautiečių 
nuotaikas. Juk lygiai taip pat 
jieskodami' patriotinių' jausmų, 
mes dažnai linkstame j Maironį, 
taip ir 'muzikiniame pasaulyje 
tautinės .dvasios 'jieskodami 
linkstame j ano meto' didžiuo
sius lietuvių kompozitorius.

Norėdami Stasį Šimkų dar 
daugiau išryškinti išpildysime 
grynai simfoninį ir vienintėlf jo 
kūrinį, simfoninę poemą ”Ne-

SKAUTŲ VYČIŲ "PELENĖ" 
CHICAGOJE

Vasario 20 d. Dr. Vydūno 
vardo skautų vyčių būrelis Chi- 
cagos Lietuvių Auditorijoje ruo
šia šaunų vakarą. Buš suvaidin
ta jaunimo pamėgta pasaka "Pe
lenė”, Vaidinimą režisuoja T. 
Serapinienė-Skabliauskaitė. Pa
sakos baletinę dalį pritaiko ir 
ruošia Kauno Valst. Teatro ba
leto solistas Simas Velbasis: De
koracijas piešia du vydūniečiai 
— broliai- Liūtavaras ir Arvy
das Algminai.

SKAUTŲ VYČIŲ SĄSKRYDIS 
HARTFORDE

JAV Rajono I-sios Skautų

NUO CARO RUBLIO IRI 
BOLŠEVIKŲ ČERVONCO 

rasi Jono K. Kario puošnio
je "NEPRIKLAUSOMOS LIE
TUVOS PINIGAI" knygoje 1915 
-1941 m. Lietuvoj kursavusių 
įvairių pinigų istoriją, numiz
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!

Užsakydami rašykite:.J. K. 
Karys, 45 Park Terr., Bridge- 
port 4, Conh.

■i

DAUGIAU ir DAUGIAU ’54 M. 
pirks

ELEKTRINIUS 
DŽIOVINTUVUS

Fąvored 3 to 1 by 
homemakers the nation over

Ekonomiškas pirkti ir naudoti, automatinis Elek
trinis drabužių džiovintuvas duoda saugų, be 
liepsnos karštį, kuris džiovina jūsų skalbinius 
greitai... palieka .juos baltus ir švelnius.

Ir modernus Elektrinis džiovintuvas panaikina 
nepatogius drabužių kabinimo, šniūrus ir įtaisy- . 
mus ir visus vargus, kurie yra neišvengiamai su
siję sil senovišku džiovinimu, ■
. Pradėkit gerai naujus metus šu puikiu nauju 

. Elektriniu džiovintuvu. Jis kainuoja mažiau kaip 
kiti visiškai ąutomatiniai, įskaitant įjungimą.

Pamatykit. savo 'Reddy Kiloivatt Elektros džio- . 
vint,uvų pardavėją dar šiandien
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