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Mūšy motinų motina - Lietuva
Sakome, kad laisvė yra gyvy

bės pagrindas. Todėl laisvės 
troškimas kiekvienam ' gamtos 
gyvįui įgimtas dalykas. Paukš
čiai nori laisvai padangėm skra
joti. žvėrys bei žvėreliai laisvai 
gyventi gamtos prieglobstyje.

žmogus, tobuliausias žemės 
tvarinys, nori 'laisvai kurti sau 
gyvenimą, nevaržomai naudotis 
jam priklausomomis gėrybėmis. 
Istorija byloja, kad tos tautos, 
kuriose ypatingai varžomas 
žmogaus gyvenimas bėį jo ini
ciatyva, ilgainiui sunyksta, meir 
kėja gerieji žmogaus privalu
mai, gyvenimas darosi nepaken
čiamas.

Tat tautos, suprasdamos lais
vės reikšmę, stengiasi sukurti 
nepriklėusoma gyvenimą, kad 
galėtų pagal savo interesus 
tvarkytis, gerinti savo tautiečių 
gerbūvį, siekiant savo tautos 
geresnės ateities. Tačiau laisvės 
iškovojimas bei jos saugojimas 
visad reikalauja daug aukų.

Lietuvių tautą, amžių bėgyje, 
daug kartų bandė kaimynai pa
vergti.. Ir turime daug istorinių 
faktų ir pavyzdžių, kur lietuviai, 
būdami beviltiškoje padėtyj, pa
tys nusižudydavo, bet priešui 
nepasiduodavo. Lietuvių tautos 
sąmoningumas ir laisvės pamė
gimas saugojo anais laikais Eu
ropą nuo sunaikinimo ir, be to, 
nustatydavo ribas taip rytų ir 
vakarų įtakos išplėtimo.

Po nelemtos su lenkais 
lietuviškoji aristokratija 
jorai sulenkėjo. Lietuvos 
17-18 amžiuje tapo baudžiau- 

■ ninkais; Tada tyliai, bet atkak
liai, ėjo kova., tarp lietuviškos 
lūšnelės ir lenkiško dvaro. Ta 
visa kova ir-lietuvių tautos pa- 

. niekinimai bei persekiojimai la
bai ryškiai atsispindėjo liaudies 
dainose. Ir tomis dainomis' lais
vės kovotojai perdavė busimo
sios kartoms lietuvių tautos są
monę. . •

' Ir va iš tos pavergtos liaudies 
gimsta lietuvių tautos žymieji 
sūnūs: Daukantas, vysk. Va
lančius, vysk. Baranauskas, Dr

įs

ūni jos, 
ir ba- 
liaudis

J. Basanavičius, Dr. V. Kudirka, 
Maironis ir visa eilė kitų, kurie 
atkakliai ir ryžtingai ėmėsi ties
ti Lietuvoje kultūrinius ir tau
tinius vieškelius. Aušrininkai ir 
varpininkai visu ryžtumu kovo
jo su rusišku imperalizmu ir ca
ro pavergėjais okupantais. O kad 
tuo metu lietuvių tautinis sąmo
ningumas buvo gyvas, rodo įvai
rūs Lietuvoje Sukilimai ir pasi
priešinimai caro valdžiai.

Po pirmojo pasaulinio karo 
žlugo caro galybė ir subyrėjo 
galingos imperijos. Ant senųjų 
valstybių griuvėsių, nelyginant 
koks atžalynas, atgijo ilgai var- 
gusios 'tautos, jų tarpe ir Lie
tuva. 1918 m. vasario 16 d. pri
sikėlė lietuvių tauta naujam gy
venimui ir naujiems žygiams. 
Ta tautinė liepsnelė prasiveržė 
dideliu gaisru lietuvių .širdyse.

Kiekvienas susipratęs lietuvis 
gerai suprato siekiamo tikslo 
pėskirtj. Tauta vieningai pakilo 
pateisinti plačiai nuskambėjusį 
laisvės šūkį, savanoriai išėjo į 
kovą. Širvintų, Giedraičių,, Rad
viliškio, Alytaus ir kitokių vie
tovių mūšiai įrodė mūsų tautos 
atsparumą bei sąmoningumą.

Po herojinių kovų atėjo ener
gingas valstybės organizavimo 
ir kūrybos laikas. Jis atskleidė 
mūsų kūrybinį pajėgumą, pa-; 
remtą teisės • ir taikos pagrin
dais.

Per 22 nepriklausomo gyveni
mo metus visose gyvenimo sri
tyse Lietuva pasiekė didelių 
laimėjimų. Atsidarius dideliam 
skaičiui lietuvių mokyklų, susi
darė daug geresnės sąlygos plė
totis savai raštijai, mokslui ir 
menui. Didelis skaičius naujųjų 
mokyklų rengė tūkstančius kva
lifikuotų darbininkų. , Sugrįžo 
atgal į tėvynę daugelis lietuvių 
amerikiečių ir savu kapitalu su
stiprino prekybą ir pramonę. 
Visose gyvenimo šakose imtasi 
milžiniško darbo, 6 jaunai kar
tai, augančiai geresnėse sąlygo
se,, plati veikimo sritis savojoj 
tėvynėj. ' .• ?

nebuvo lemta

gai džiaugtis nepriklausomu gy
venimu. 1940 m. birželio ’mėn. 
15 d. lietuvių tauta vėl neteko 
savo Nepriklausomybės ir di
džiausios žmogaus gyvenime 
vertybės__laisvės.

Jau J4 metai okupantas žudo 
ir naikina lietuvių tautą! Virš 
pusės miliono ištremta į Sibirą, 
o likusieji paversti beteisiais 
vergais.

Me> išeiviai ir tremtiniai, at
skilę nuo lietuvių tautos kamie
no, išsibarstę po įvairius pasau
lio kontinentus, turime giliau 
įsisąmoninti, jog mūsų likimas 
yra labai glaudžiai susijęs su 
mūsų Tėvynės Lietuvos likimu. 
Ir todėl esame įpareigoti ir esa
me atsakingi prieš busimąsias 
kartas ir istoriją. Buvęs Lietu
vos Valstybės' Prezidentas An
tanas Smetona dažnai mums 
primindavo: "Mūsų motinų mo
tina yra mūsų Tėvynė Lietuva. 
Mylėkim ir kovokim taip, kaip 
labai mylėjo tą mūsų motinų 
motiną mūsų kariai savanoriai. 
Jie taip mylėjo, kad, pamiršę 
save, puolė jos ginti ir daugelis 
už ją galvas padėjo.”

Ar mes nueisim asmeniškų 
patogumų ar motinų motinos — 
Lietuvos laisvės prikėlimo keliu ?

Ne, mes negalim pasirinkti to, 
kas mums- ir mūsų tautai neša 
mirtį. Mes išėjom iš savų namų 
su laisvę lūpose ir ją vėl privalo
me namo parnešti.

Jonas Miškinis

Tautinė Sąjunga 
REMIA GIMNAZIJĄ 

IR MOKYKLAS
Amerikos Lietuvių Tautinės 

Sąjungos vyr. valdyba 1954 m.. 
vasario 3 d. posėdyje, dalyvau
jant pirmininkui adv. Antanui 
Lapinskui, vieepirmini n k a m s 
dr. S. Biežiui ir dr. J. Bartkui, 
sekretoriui P. Linkui ir iždinin-l 
kui T. Blinstrubui, susipažino suį 
PLB Vokietijos Krašto valdybos 
Vasario 16 d. gimnazijai patalpų 
piskimo reikalais ir vienu balsu 
nutarė: '

1) pasveikinti minėtą Krašto 
valdybą už pastangas sudaryti 
lietuViškai tremties gimnazijai 
geresnes ir pastovesnes darbo 
sąlygas,

2) paraginti A.L.T, Sąjungos 
skyrius ir atskirus narius gau
siai aukoti gimnazijos patalpų 
reikalams,

3) paskirti iš A.L.T. Sąjungos 
iždo tam reikalui 500 dolerių ir 
juos Vasario 16 d. šventės pro-

j ga išsiųsti PLB Vokietijos Kraš
to valdybai ir

4) kviesti visą lietuvišką vi-

ii-
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VOKIEČIAI KYLA PRIEŠ 
PAVERGĖJUS

Berlyno konferencija įžengė į 
trečiąją savaitę. Pirmoji savaitė 
praėjo Molotovui manevruojant 
įvesti komunistinės Kinijos at
stovus. Molotovo užmačios buvo 
sulaikytos ir JAV valstybės se
kretorius Dulles išdėstė pažiū
ras, kad dabartinė komunistinė 
Kinija yra Maskvos įrankis ir 
Kinijos tautą laiko baisioje 
priespaudoje. Kinijai Europoje 
nėra ko veikti.

Antroje savaitėje Molotovas 
stengėsi vakariečiams įpiršti, 
kad Vokietiją vienijant ji būtų 
visiškai nuginkluota, sudaryta 
viena vyriausybė. Apie vakarie
čių piršiamus laisvus rinkimus 
jis nenorėjo nė girdėti. Kada 
Molotovas pertempė stigą ir va
kariečius įžeidė visokiomis kom
binacijomis, Dulles ir šį kartą 
išdėstė ko Rusija:siekia, kokias 
draugystes Molotovas vedė su 
Hitleriu ir kad Molotovui nerei
kia kitų įtarinėti, bet atidžiai 
pasižiūrėti į savus darbus. Va
kariečių pirmoji yokietijos su
vienijimo sąlyga — laisvi rinki
mai.

Molotovui vėl kartojant, kad 
vokiečių tauta tų peršamų rin
kimų nenori, Rytiųęp Vokieti
jos didesniuose ’ miestuose vėl 
pradėjo sukilti pavergti vokie
čiai. Daug kur pasikartojo pra
ėjusių metų birželio mėnesio su
kilimo scenos. Tik šį kartą bu
dinčios didelės sovietų ginkluo
tos jėgos tuoj atidarė ginkių 
ugnį. Ir vėl tūkstančiai laisvės 
kovotojų išėjo j kalėjimus ir 
vergiją.

Stebėtojai iš už geležinės už
dangos pranešinėja, kad sukili
mo židiniai, kad ir labai žiaurio
mis priemonėmis malšinami, 

i plečiasi. Kai kurios Europos ži- 
Į nių agentūros ėmė pranešinėti, 
kad sukilimo židiniai įsižiebė ir 
Pabaltijo valstybėse.

Trečioji konferencijos savaitė, 
nieko nelaimėjusi, prasideda Au
strijos ženkle. Ir čia pesimizmo 
daug, bet gal Molotovui įsitiki
nus, kad nuolaidų laikai pasi
baigę, bus pradėta kitaip kalbė
tis. . -

JAV kariuomenės tankas Los Angeles mieste, važiavęs 40 myliu greičiu ir pasipainiojus lengvai, 
mašinai neteko kontrolės. Aukomis buvo penkios lengvos mašinos, suplotos į dėžutes. Pats tankas 

K tos nelaimės nė nepajuto.

Tuo metu kai visas pasaulis 
kelintą savaitę atsidėjęs seka, 
kaip vyksta Berlyno konferen
cijos posėdžiai, mažiau dėmesio 
bekreipiama, kas dedasi Jugo
slavijoje. Tuo tarpu šioje pietų 
slavų valstybėje vis labiau ima 
ryškėti tam tikrai raida, kuri 
verta didžiausio susidomėjimo.

Nė kiek nedramatizuojant 
įvykių, galima teigti, kad Ju- 
slavijos diktatoriaus 
Tito atsisakymas 
paklusti Maskvai 
nutraukimas su 
reiškė Kremliui
pralaimėjimą visame pokarinia
me laikotarpyje.. Galima įsivaiz
duoti, kaip šiandien atrodytų 
Europa, jeigu ir Jugoslavija bū
tų buvusi paversta Maskvos sa
telitu. Praktiškai visas Balkanų 
pusiausalis būtų sovietų ranko
se ir Italijos pasienyje stovėtų 
raudonoji armija.

Vakarų pasaulis apsidžiaugė! 
Jugoslavijos išsilaisvinimu iš 
Maskvos nelaisvės, bet nesisku
bino daryti išvadų iš šio pirma-

maršalo 
1948 metais 
ir santykių 
kominformu 
skaudžiausią

suomenę tam pačiam reikalui 
aukoti.

Be to, tame pačiame posėdy 
Sąjungos valdyba nutarė Vargo 
Mokykloms Vokietijoj skirti 
vienkartinę pašalpą 300 dol. su
moje.

Tuo gražiu pavyzdžiu turėtų 
pasekti ir kitos organizacijos.

IR LIETUVOJ VALO
A. P. agentūra praneša, kad 
keliose sovietų respublikose nu
šalinti vyriausi valdžios parei
gūnai ir į jų vietą paskirti nau
ji patikėtiniai, šį kartą minima 
ir Lietuva. Į pirmaujančius va
dovus atėjo Eduardas Ozarskis. 
Tik iš pranešimo neaišku, ar at
pirkimo ožiu buvo Gedvilą ar 
Peleckis. Ir tas pakeitimas Lie
tuvoje įvykęs todėl, kad buvo 
daug nestropumo, atsilikimo nuo 
kitų. "respublikų” ir net sabo
tažo.

VISAM PASAULY
• Prancūzijos karo ministeris Rene Pleven, Prancūzų In

dokinijai atsidūrus karinėj kripėj, išskrido į frontą gelbėti par 
dėties. . . ”

. • Popiežiaus Pijaus XII sveikata tiek pablogėjo, kad 'vėl 
buvo sukviestas gydytojų specialistų posėdis. Minimi gydytojai 
iš Anglijos ir Šveicarijos. Popiežius eina 77 metus,

• Prancūzų Indokinijoje'komunistai visiškai priartėjo prie
Loąs sostinės. Komunistai puola gerai pasiruošę, bet prancūzai 
tebeskelbia, kad priešą atmųšią. JAV pasiuntė specialistų komi
siją padėtį ištirti. '" ■

. Persijoje, po Mossadegho atsikratymo, šachas ūkįnin- 
kams-nuomininkams vėl dalina žemę. . ’ ■ .' ' z •

• Europoje iki Kalėdų, buvo labai gražus* šiltas oras. Po 
Kalėdų prasidėjo-sniego pūgos, o dabar ir stiprūs šalčiai, šalčių 
banga tokia stipri, kad ir aukų yra. .

. • Rusija visokiom'priemonėm gundo Anglijos prekybinin
kų delegatus Maskvoje ir prašo įvairių mašinų už bilioną ir 120' 
milionų dolerių. Bet bėda, kad. tų-prekių didžioji dalis įtraukta1 
į karinių prekių sąrašą. • ’ U u '

, JAV .respublikonų partijos centras šių metų rinkimams 
esąs paskiręs $3,800,0t)0.. Ši suma .esanti dyigubai Ididesne, negu 
buvo išleista. 1950 metais

Švedijos “ princesė Margaj-ėtha, 
sulaukusi 19 metų, pirmą kartą 

dalyvauja kadetų baliuje.

kitųeilės svarbos politinio įvykio. I tikrą laisvę. Pagaliau, be 
K'"’~’!J" rr!t~ ........................  , tenka atsiminti,

esamomis sąlygomis būtų 
įmanoma susėsti prie vieno 
lo jugoslavų ir italų generalinio 
štabo karininkams, kai abi pu
sės henustoja viena antrai grū
mojusios ir žvanginusios gink
lais. . -■

Viso to pasėkoje vakarų pa
saulio fronte vis dar buvo likę 
pavojingų spragų. Vieną spragą 
Amerika užkimšo, pasirašydama 
karinio -bendradarbiavimo sutar
tį su gen. Franco valdoma Ispa
nija. į kokį pavidalą pagaliau 
bus įvilktas vokiečių, karinis 
įnašas. į vakarų gynybą, šiandien 
dar neįmanoma pasakyti. Jugo
slavijos atveju buvo pasirinktas 
savaimingas kelias. Kaip žino
ma į NATO įeina dvi valstybės 
— Turkija ir Graikija, — kurios 
geografiškai nesišlieja j Atlanto 
pakrantes. Antra vertus, anos 
valstybės neturi tiesioginio są
lyčio sausuma su NATO valsty
bėmis. šią spragą užpildyti buvo 
kaip tik paskirta Jugoslavijai. 
Tuo klausimu pradėtos' derybos 
davė trumpu laiku nuostabiai 
pasigėrėtinų vaisių ir jau per
eitų metų- vasario 28 d. Ankaro
je. buvo pasirašytas "draugin
gumo bei bendradarbiavimo pak
tas’’ tarp Turkijos, Graikijos ir 
Jugoslavijos. Sutartis atsirado 
iš šių trijų šalių interesų suta
pimo jungtinėmis jėgomis gintis 
prieš galimą puolimą, o dabarti
nėmis aplinkybėmis agresijos , 
tegalima laukti iš Sovietų ' Ru
sijos' bei jos satelitų Balkanuose. 
Tokiu būdu NATO laimėjo prie
tilčius, kurie apjuosia visą Vi
duržemio pajūrį Europos žemy
ne ir nusitiesia nepertraukiama 
linija iki pat Ledyniuotojof Van
denyno ir per Belgiją, Olandiją 
ir Daniją iki Baltijos jūros. Ligi 
šiol pasiliko viena spraga —■ Va
karų Vokietija-.

Nuo to' momento, kai marša- 1 
las Tito 1948 metais drąsiai su
kėlė maištą prieš Maskvos vieš
patavimo užmačias, Jugoslavija 
atliko tam tikrą raidos kelią tiek 
ūkio, tiek vidaus politikos sri
tyje. Krašto valdžios priešaky
je, tiesa, iki paskutiniojo , laiko 
pasiliko tie patys asmenys, ku
rie laikytini senojo kominterno 
auklėtiniais. Bet bešališki šio 
savaimingos . struktūros.' krauto 
stebėtojai pripažįsta, kad' raida - 
visose srityje ligi šiol ėjo tam 
tikro liberalėjirho kryptimi. Kai 
kas reiškė net optimistinių vil
čių, kad Jugoslavijos .rėžimąs 
išsirutulios iki vakarietinio pa- • 
vidąlo. socializmo,! kurį Europo
je,užtinkame britų darbiečių bei 
skandinavų socialdeiri o k r a t ų . 
programose.
. Tačiau 'atrodo', 'kad 'tokioms 

viltims. nebus lemtą išsipildyti. 
Pirmiausia tenka pastebėti, kad 

^(Ptrktlta j 8 puil)

Naujoji raida Tito valstybėje kliūčių, 
ilgesnį laiką buvo visu stropumu 
sekama, kol pagaliau buvo įsi
tikinta, kad lūžis tarp Belgrado 
ir Maskvos einą taip giliai, jog 
susitaikymo pavojus yra galu
tinai pašalintas. Pirmoji Ame
rika ištiesė pagalbos ranką viso
kį nedateklių kenčiančiai Jugo
slavijai. Izoliuoti tiek politiškai, 
tiek ekonomiškai, jugoslavų val
dovai mielai priėmė Dėdės Šamo 
pasiūlytą aukso maišelį. Toji 
pagalba padėjo šiai Balkanų val
stybei išbristi iš ją apnikusių 
pokarinių vargų.

Jugoslavijos gyvenimo stebė
tojai tuo pat metu sekė, kur pa
kryps jos politika, tiek užsienio, 

"tiek vidaus srityje. Vakarams 
pirmoje eilėje rūpėjo patraukti 
Jugoslaviją į antisovietini fron
tą. Akivaizdoje Maskvos agre- 

|.singumo Belgradas pats jieškojo 
atramos Vakaruose. Užsimezgė 
pirmieji kontaktai ir po kurio 
laiko -į Jugoslaviją buvo pasiųs
ti amerikiečių ir anglų karo 
ginklai, kurių jos kariuomenei 
labai stigo. Niekas neabejoja 
jugoslavų kareivio sugebėjimu 
ginti savo kraštą nors ir prieš 
skaičiumi pranašesnį priešą. To
kiu būdu pamažu Jugoslavija 
įsijungė į Vakarų pasaulio poli
tinį ir karinį frontą. Amerikie
čių ambasadorius Belgrade Ge
orge Allen pereitų metų pradžio
je viešai .išreiškė įsitikinimą, 
kad "karo atveju jugoslavų ka
riuomenė tikrai stovės Sovietų 
Sąjungos priešų pusėje". Tų pat 
metų kovo mėn. komunisti.nis 
jugoslavų diktatorius lankėsi 
Londone, kur buvo britų kara
lienės svečias.

Tačiau Jugoslavijos šliejima- < 
sis prie vakarų sutinka ir kai i 
kurių kliuvinių. Pvz., savaime : 
būtų buvę nuoseklu, jeigu Bei- ' 
gradas būtų prisidėjęs prie šiau
rės Atlanto (NATO) organiza- ] 
vijos. Betgi taip ligšiol neįvyko j 
ir vargu ar galima laukti, kad 
artimiausiu laiku taip pasidarys ■ 
ir tatai dėl įvairių priežasčių. 
Daugiausia' sveria ideologiniai 
samprotavimai. Kaip ten bebū
tų, netenka išleisti iš akių, kad 
Jugoslavija tebėra komunistinė 
valstybė, nors ir kitokio ' ant- 
spalvio, nekaip šalys už geleži
nės uždangos. NATO, kurios pa- ' 
skirtis yra rikiuoti demokrati
nio pasaulio karines -jėgas prieš 
sovietinės diktatūros kėslus, nu
stotų savo ideologinio pagrindo, 
jeigu jdn įeitų kita diktatūrinė 
valstybė. įsileidus Jugoslaviją, 
nebeliktų priežasties užtrenkti 
duris, sakysime, tokiai Ispanių 
jai..Antra vertus, pats.B.ėlgrado 
diktatorius ligi šiol privengdavo 
be atodairos susidėti su vakarų 
demokratijomis,' neš ' jis-'kaipo 
komunistas nori pasilaikyti tam
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Išeina Clevelande kas ketvirtadieni. 

Redaktorius: Balys Gaidžiūnas. 
įregistruota kaip antros klasšs 

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.

Atak. Nr. kaina 10 centų.

gimnazijos namų 
remia JAV skau

tai ir skautės*. Skaučių Šesesi- 
jos ''Gabijos" tuntas Detroite, 
vadovaujamas sktn. Kodątienės, 
suteikė gimnazijos namams jau 
antra 250 dol. aukų, kurių su
daro* Tautos Himno minėjimo 
vakaras, atliktas talkininkau
jant "Baltijos” vietininkijos 
skautams ir pavienius aukos. 
Tunto įnašas jau siekia 500 dol.
• Gautomis iš Lietuvos žiniomis 
ten 1953 m. gruodžio 30 d. mirė 
kun. V. šarkos motina Julija 
Šarkienė.
• Atspindžiai. Chicagoje ėjęs 
žurnalas, bent artimoje ateityje 
nežada pasirodyti. Leidėjai su
sidūrę su medžiaginiais sunku
mais.

• Dail. I’. Kiaulėmis, gyvenas 
Nevv Yorke, intensyviai kuria ir 
projektuoja ateityje suruošti 
savo darbų paroda Paryžiuje ir 
Romoje.

%

paskelbimo deklaracijų, Paugos 
paskelbtų Buenos Aires dienraš
tyje "La Prensa” pirmiau, negu 
Dr. Basanavičius su Tautos Ta
ryba jų paskelbė Vilniuje.
• Australijos Lietuvių Kultiii- 
ros Fondo atstovų suvažiavimas 
priėmė naujai paruošta fondo 
statutų ir apsvarstė visų eilę 
aktualių reikalų. Ypač vertingų 
nurodymų davė buv. LKF apy
gardos pirmininkas, arch. V. 
Žemkalnis. Į nauja valdyba iš
rinkti Janulaitis, Meiliūnas, Va
lys, Bosikis ir Krausas.
• Dr. J. Mikužis, buv. gusarų 
pulko gydytojas, o Vokietijoje 
buvęs britų administruojamos 
ligoninės direktorium, Adelaidė
je iš naujo baigė medicinos fa
kultetų. Tai pirmasis lietuvis 
gydytojas, dar karta baigęs me
dicinos mokslus Australijoje.

BROOKLYNO skyriuje
Sausio 29 d. didžio lietuvio ir 

nuoširdaus tautininko netekę 
Am. Liet. Tautinės Sųjungos pir 
mojo skyriaus nariai visuotiniam 
narių susirinkime giliu susikau
pimu pagerbė inž. Juozų G. Sa- 
gevičių, o sausio 31 d. susirin
kę prie jo karsto padėjo gyvų 
gėlių. Skyriaus pirmininkas ta
rė jautrų atsisveikinimo žodį. 
Inž. J. G. Šagevičius palaidotas 
Farmingdale, N. Y.

Tame pat susirinkime nutarta 
iš skyriaus kasos paremti Lie
tuvos Laisvės kovų invalidus 50 
dol., Kario žurnalų 16 dol. ir 
šeštadieninę Maironio vardo mo
kyklų Brooklynę 16 dol.

Iš sausio 10 d, Lietuvos Vals
tybės Prezidento Antano Sme
tonos 10 metų mirties sukaktu
vių minėjimo akademijos, daly
vių suaukotų ir likusia išlaidas 
padengiant 42 dol. sumų pasky
rė' Antano Smetonos monografi
jai išleisti, šios akademijos ini
ciatorius buvo ALTS New Yor- 
ko pirmasis skyrius, talkinin
kaujant ALTS vienuoliktam 
skyriui, Moterų Vienybei, atsar
gos karininkų Ramovei, Tauti
nių Korporacijų Sambūriui, Da
riaus-Girėno veteranų postui ir 
"Vienybės" savaitraščiui.

•K.' Krulikas

• Clevelande esantis BALE 55 
skyrius j centrą nusiuntė $1000.

•Skulpt. Teisutis Zikaras daly
vavo metinėje Viktorijos skulp
torių parodos sąjungoje, kurio- 

darbtis. Apie 
atsiliepė aus-

je išstatė 3 savo 
juos labai šiltai 
tralų spauda.

• Argentinos Lietuvių Litua
nistikos Muziejus steigiamas 
"Argentinos Lietuvių Balso" na
muose. Į jį norima surinkti iš 
40.OCH Argentinos lietuvių daug 
vertingos lituanistikos medžia
gos, pvz. apie mokslininkų Do
meikų, kap. Dautantą, inž. Cho- 
doseviėių, aušrininkų Višteliaus
kų, knygnešį Banga, Patagoni- 
jos kolonizatorius šlapelius su 
Baltuškais ir kt. Tikimasi gauti 
ir Lietuvos Nepriklausomybės

valdyba pra-
korespondenciniu būdu

CHICAGOS 
GYDYTOJAI

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

Dr. S. Biežis
.GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas, 
šeštad. tik nuo 1-3 vai. popiet. 
Rezid. 3241 W. GGth PLACE

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

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

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

tik susitarus

• Austrijos PLB 
vedė
naujos valdybos rinkimus. Aus
trijoje 1953 m. gale beliko iš 
viso. 183 lietuviai (buvo 205)': 
56 vyrai, 72 moterys, 45 vaikai. 
Iš jų yra 24 ligoniai ir 29 sene
liai. Per 1953 m. mirė 5 asme
nys: prof. Buinevičius, ats. pulk. 
Staškevičius, Vyt. Cyras, K. Mi- 
lovidovas ir K. Japertas. 1953 
m. 12 repatriantų persikėlė j 
Vokietijų ir 5 emigravo j Ame- 
rikų.

• Min.. B. K. Balučio sveikata 
pamažu taisosi, šiuo metu. jis 
jau pats gali tvarkyti svarbes
niuosius pasiuntinybės reikalus. 
Ligos metu jį pavadavo pasiun
tinybės patarėjas p. Balickas.
• Pabaltijo Moterų Tarybos 
Lietuvių Atstovybės Klubas, 
Chicagoje, kurio pirmininkė yra 
Jonė Linkuvienė, iš suruoštos 
visų trijų tautybių bendros ka
vutės, savo dalį gauto pelno, per 
Balta pasiuntė Muencheno Var- 
jto Mokyklai.
• J. Jakubauskas, Chicagoje, 
yra išleidęs atvirutes "Help Free 
Lithuariia”. Atvirutes platina 
skautai ir visas pelnas jiems 
atiduodamas.

BALT1MORE
VASARIO 16 MINĖJIMUI 

PASIRENGTA

Šiemet Vasario 16 minėjimui 
rengtasi visu atsidėjimu. Galu
tinai nusistatyta, kad vasario 
14 d., sekmadienį, bus šv; Al
fonso parapijos bažnyčioje 10 
vai. iškilmingos pamaldos, o 6 
vai. v. tos parapijos salėje mi
nėjimas. Bus „kalbėtojas iš Lais
vos Europos Komiteto, šia pro-

grama rūpinasi ^Lietuvių Trem
tinių Draugija. Be to, tų pačių 
dibnų bus dų lietuvių radijo pus
valandžiai -— 8 vai. 30 min. ir 12 
vai. 30 min. Pirmasis pusvalan
dis skiriamas Vasario 16* pami
nėti, o antrasis —'einamiesiems 
vietos reikalams.

Lietuvos Nepriklausomybės 
paskelbimo dienų, vasario 16, 
Lietuvių svetainės didžiojoje 
salėje bus tradicinis banketas. 
Jį. rengia Baltimorės lietuviškų 
organizacijų taryba. Bankete 
dalyvaus Lietuvos pasiuntinybės 
iš VVashingtono atstovas, daug 
Baltimorės ir Marylando parei
gūnų ir šiaip svečių, šio ban
keto tikslas daugiau propogan- 
dinis.
ŠĖRININKŲ SUSIRINKIMAS

Sausio mėn. 28 d. Lietuvių 
svetainės salėje buvo metinis 
Lietuvių svetainės bendrovės, 
narių susirinkimas. Išrinkti 
šiems metams nauji šėrininkų 
atstovai, vadinami direktoriais) 
bendrovės'valdybai perrinkti ir 
kitierns bendrovės reikalams 
tvarkyti. Pažymėtina, kad pa
skutiniu laiku ' Lietuvių svetai
nės bendrove susidomėjo nauja
kuriai, ir vienas kitas įsigijo Še
rų. Jau 3 naujakuriai.išrinkti į 
šėrininkų atstovus, direktorius.

I Bendrovės valdyba susirinki- 
I mui patiekė 1953 rir: pajamų ir 
išlaidų apyskaitų. Iš apyskaitos 
paaiškėjo, kad per metus turėta 
88,324.73 dol. pajamų ir 88,651.- 
73 dol. išlaidų. Metai baigti su 
327 dol. nuostolio. Be to, apys
kaitos metais padaryta naujų 
skolų 5.507.87 dol., o priskaičius 
dar neišmokėtus procentus 6,- 
529.69 dol.

Šėrininkai sų dideliu susirū
pinimu ir rimtumu svarstė apy
skaitos reikalu^ ir ryžosi šiais 
metais griežtai Jaikytis pajamų 
— išlaidų sųmatos ir kirpti ne-

* būtinas išlaitjaą, nes bendrovė,
■ darydama tokių didelę metinę
■ apyvartų, v^tik neturėtų bristi
• į skolų. ’

BALTIMORĖS JAUNIMAS 
SPIEČIASI MENUI .

' Vietinis L. S. "Ramovės" sky
rius vasario 20 d. Lietuvių sver 
tainės didžiojoje salėje rengia 
meno ir šokių vakarų. Įdomu, 
kad vakaro programų išpildys 
vietinis jaunimas — vaidybos ir 
dainos mylėtojai. Bus suvaidin
tas Kazio Inčūros veikalo "Vin
cas Kudirka" prologas, kurį 
tremtyje atkūrė aktorius Juo
zas Palubinskas. Jis pats tą pa
statymų režisuoja ir jame vai
dina, suteikęs į pagalbų vietinį 
jaunimų.

Antra to vakaro naujiena — 
vietinis vyrų choras. Išvykus iš 
Baltimorės muzikui Jonušui, 
gražus vietinis tremtinių choras 
nustojo gyvavęs. "Ramovės” 
skyriaus iniciatyva skyriaus na
rys A. Baltikauskas apsiėmė su
organizuoti tuo tarpu vyrų cho
rų. Choras gana gausus, apie 40 
asmenų, repeticijos sparčiai 
vyksta ir jis mano suspėti pasi
rodyti per vasario 16 iškilmes, 
o vėliau ir pėr "Ramovės" va
karų.

čia reikia paminėti ir tauti
nių šokių grupę, kuri B. Bra
zausko vedama, labai gražiai pa
sirodė tarptautinėse -šventėse ir 
lietuviškuose parengimuose.

Be minėtų pasirodymų vaka- 
. ras turės ir kitokių pramogų: 
• loterija, šokiai, užkandžiai. Visi 
i baltimoriečiai kviečiami į šių 
t retų pramogų gausiai atsilan- 
. kyti.
i Iš vakaro peilio bus sušelpti 
. Liet, karo invalidai.
i K. Pažemėnas
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MRS. BERNICE S. PYKĘ
CANDIDATE FOR

CONGRESS 23rd DISTRICT

i

Demokratų pirminiuose rinkimuose 
Gegužė* 4, 1954

FORMER CUSTOMS COLLECTOR
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Geriausi sveikinimai ir linkėjimai visiems 
lietuviams Jūsų tautinės šventės proga

MANUS M'CAFFERY
CANDIDATE FOR

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

Dr. Juozas Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Norvest Medical Center 
2336 West Chicago Avė., 

Chicago 22, Įlį.
VA L. : 1-3:30, 7-9 p. p. pirmad., 

antrad., ketvirtad., penkt&d., 
10 ryto — 1 p. p. trečiadieniais 

12—^4 p. p. šeštadieniais.

• Vasariu 16 gimnazijų perke
liant iš Diepholzo į Huętenfeidų 
iš viso kaštavo 6,148.74 DM. 
Tonis išlaidoms padengti iki šiol 
iš vokiečių įstaigų dar nepasi
sekė gauti jokios paramos.

Toli kaime
bet nėra nepasiekiamas

OHIO LIETUVIAMS
šiais metais V asarlo 16 d. Cle- 

vęlande numatoma paminėti la
bai iškilniingai, ta proga orga
nizuojamas minėjimas vasario 
28. d. WHK salėje, dalyvaujant 
Čiurlionio ansambliui, solistams 
ir simfoniniam orkestrui. Pana
šaus masto špareiigimo kitose 
vietose yra neįmanoma suorga
nizuoti, tad ALTo Clevelando 
skyriaus valdyba maloniai kvie
čia į minėjimų-atvykti lietuvius 
ir iš kitų Ohio valstybės vieto
vių ( Akrono, Toledo, Daytono, 
Columbus ir kt.).

Kadangi salėje yra ribotas 
skaičius vietų, tai atvykstančius 
tautiečius- iš kitų vietovių pra
šome užsisakyti vietas laiškais 
ar telefonu šiuo adresu: '

Inž. Antanas Gargasas, 1485 
East 71 St., Cleveland 3, Ohio. 
Telef.: EX 1-7303. '

STATĖ SENATOR

Demokratų pirminiuose rinkimuose 
Gegužės 4, 1954 -

>

I.

• I

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai visiems 
lietuviams Jūsų tautinės šventės proga

THOMAS O. MATIA

6-8* v. v.

Dr. I. Kuras'Ramunis
Si '.c.r KŪDIKIŲ ir VAIKŲ, LIGOS 
VA L.: pirmad., ketvirtad. ir penktad.. 

. • “3-5 ir
; cštficf. 10-12 v. r. — 1-3 v. p. p.

•' “ \ ' IR
• * . Dr. Jaras Ramunis

• GYDYTOJAS Iii CHIRURGAS ■ 
VAU.: antrad. ir ketvird. 7-3:30 v. v.'

MĮtad. 3d* e. p.» p.
-7156 S. Western A» e. 

MEDICAL .CĘNTER
7ZL.: Kabineto * REpublic 7-1168

■ •' ' ‘ Y Y*.‘

TAUTINĖS 
SĄJUNGOS 
SKYRIUOSE

NAUJA PIRMOJO SKYRIAUS 
VALDYBA

1954 m. sausio 29 d. įvykusia
me metiniame susiriijkime iš
rinkti 11‘įiųji Lietuvių Tautinės 
S-gos I-jo skyriaus valdomieji 
organai..ValdylKin išrinkti,.: Juo. 
•zas Cinkus, Dr. Bronius Nemic- 
kas, inž. Kazys Krulikas, Jurkis 
'Kiaunė ir Juozas Valakas. Re
vizijos komisijon — Petras Ju’k- 
pys,; Salomėja Narkeliūnaitė ir 
Antanas Jurgėla. įBe to, .sky
riaus atstovais- į New Yorko ... . r ' *• .

i

Modernus gyvenimas daugumai reiškia 
akerį žemės... ir ilgų savaitgalį. Prieš 
kelip metus tos pramogos buvo ne mies
tiečiams, kurie turėjo susisiekti su savo 
reikalais. Bet dabar, kai beveik .visi turi 
telefonus, yra lengva tūkstančiams gy
venti priemiestyje ir vistiek turėti mies" 
to patarnavimus ir patogumų jiems to 
pareikalavus.
Nuo 1940 m. turinčių Ohio Bell telefo-. 
nūs procentas padvigubėjo... ir mes 
davėm daugiau ir daugiau patarnavimo 
kur savaitgalio ūkininkai stato savo 
namus. Mūsų tikslas yra laikyti telefo
no pažangų lygiai su gyvenimu, kad jis- 
gilėtų duoti daugiau patogumo ir nau- 

‘ dos už mažiausių kainų.

. '• • 4• •• *■ . ’ '*

Geriausias galimas telefono patarnavimas
; * . ■. h

už žemiausią galihią kainą!

CLEVELANDO ELECTRIC 
ILLUMINATING CO.

Vasario 5 d. paskelbė ir pra
nešė valdžiai ir elektros naudo
tojams šiaurės rytų Ohio sryty, 
kad ji reikalaus bendro elektros 
patarnavimo kainos pakėlimo. 
Jeigu Clevelando miestas sutiks 
(sutartį kompanija ar miestas 
gali nutraukti* ar. pakeisti pa
skelbę tai prieš 6 mėn.) ir Pub- 
lic Utilities Commission patvir
tins, pakėlimas bus 5,7% gy
ventojams ir 6,4% įstaigoms. 
Gyventojams tai būtų tarp 25 ir 
37 centų į mėnesį pakėlimas. 
Tai duotų kompanijai $5,300.000 
dėugiau pajamų.

Elmer L. Lindseth, preziden
tas, pranešė, kad tai yra pirmas 
visuotinas pakėlimas per visus 
73 kompanijos metus, kai tuo 
tarpu njažesnių kainos numuši; 
mų buvo net aštuoni. Sutartys 
su valdžia dėl gatvės - šviesų ir 
pan. riebus pakeistos, šis pakė
limas yra vykdomas labai neno
riai, tačiau yra būtinas, nes kai
nos anglių ir š.iaip reikmenų pų- 
kilo kelis kartus, kada elektros 
kairia pręporcingai sumažėjo.

0 • b * ., ■
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Seniausias ir gražiausiai iliūe* 
cruotas' lietuviškos riiinties. žųr 
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WARRENSVILLE HEIGHTS 
’ CITY SOLICITOR

CANDIDATE FOR
STATĖ REPRESENTATIVE

Demokratų pirminiuose rinkimuose 
G e g užės 4, 19 5 4
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ANDREW C. PUTKA
CANDIDATE FOR

STATĖ SENAJOR .
Demokratų pirminiuose rinkimuose 

Gegužes 4, . 1.9 54
i
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palas.
marguti?

Įsteigė kompozitoriui1
A. VANAGAITI^ .. C 

Kulną metams $3,00 
6755 Sp. • Westerri Ava.

Cbicage 8Į6. RL ?—■T
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FRED W. FRE¥
CANDIDATE FORi

JUDGE COMMON PLEAS COURT

1460 GnMfeh Drive ’
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J9B4’m. .vasario 11. d.

Rimčiausios organizacijos jau 
. paskelbė, kad per .šiuos visus 

metus-turėsime labai svarbią su
kaktį —.50 metų praėjo nuo to 
laiko, kai lietuviai išsikovojo 
spaudos laisvę. ■ ■

Man ta sukaktis tik perpus 
taip svarbi atrodo. Laisvę spau
sdinti lotyniškomis raidėmis tu
rėjome ir prieš 1864 metus. Nuo 
"Aušros” laikų mūsų seneliai vėl 
spaudė puslapius lotyniškomis 
raidėmis — Prūsuose slaptai, 
Amerikoje laisvai. Atkovoję 

>•904 metais lotyniškas raides 
Viešumoje (bet nieku būdu dar 

ne spaudos laisvę!), Lietuvos 
lietuviai pilnos spaudos laisvės 
veik niekad neturėjo, net ir... 
Nepriklausomybės laikais. Maž
daug visą laiką buvo spaudos 
cenzoriai-, tik, žinoma, savieji, 
geresni, tikri patriotai.

O šiandien Lietuva turi — 
pilną lotyniškų raidžių laisvę. 
Leninas, Stalinas, Malenkovas 
ir visa barbariškiausioji krašto 
okupacija garbinama tomis pa
čiomis raidėmis, dėl kurių mūsų 
seneliai taip narsiai kovojo ir ne 
vienas patiesė kaulus Sibiro 
snieguose.

Raidės atkovotos, liet spaudos 
ir minties laisvė paglemžta, ir 
dar smarkiau. Tai man kiek ir 
tėmdo tos sukakties svarbą: tik 
raidžių, ar tikroji spaudos lais
vė?

BRONYS RAILA aps-

NEPAMIRŠKIT EILINIO 
KAREIVIO

Bet žinau, kad apie tai per 
šiuos metus prikalbėsime ir pri
rašysime daug. Skambių ir spar
nuotų žodžių, tartum patys už 
tą laisvę šimtmečius būtume ko
voję ir mirę.-Ir gal už vis griau
smingiau nulaikysime susirinki
muose žodį tie, kurie, ne tiek 
jau daug rašome, nei pakovoti 
negavome...

Ta proga, be abejo, pasvars
tysime ir kelias sunkiausias, 
gelžbetonines spaudos proble
mas. Mūsų' Lietuvių žurnalistų 
Sąjungos valdyba tai jau per
nai pradėjo. Ir aš pats jau porą 
kartų turėjau atsakyti į anketą, 
daug painesnę, negu visas Gal- 
lupo institutas viešosios nuomo
nės reikalams tirti. Svarbūs tai 
klausimai, pvz., ar galima po 
straipsniais pasirašyti slapivar- 
džiu ir ką tai reiškia, ir ar pa
tikės skelbiamomis mintimis 
skaitytojas, jei jų autorius yra 
žinomas, kaip aiškus ir senas 
sukčius ...

Lietuvių, spaudos istorija, 
ypač lotyniškų raidžių, draudimo 
laikotarpiu ir visą laiką vėliau 
nuoląt susidurdavo su tokiomis 
problemomis. Susiduria ir kitų 
laimingesnių kraštų spauda. Bet 
man, ir labiausiai nuo to laiko, 
kai atvykau Amerikon ir ypač 
kai viename savaitraštyje apie 
pusmetį padirbėjau jo redakči- 
joje, didžiausią galvoskaudį kel
davo ... provincijos korespon
dentai.

Provincijos, arba kaip čia sa
koma, Amerikos lietuviškųjų 
kolonijų, korespondentai — yra 
brangiausi ir reikalingiausi 
spaudos eiliniai kareiviai. Be jų, 
be .tų* eilinių narsių kareivių 
spaudos armija yra — tik armi
ja iš generolų ir pulkininkų. O 
•tokia armija, kaip žinoma, yra 
labai išmintinga ir narsi šta
buose, bet ne kautynių laukuo
se. Bendrųjų uždavinių laikraš- , 
tiš be gausių ir razumnų pro-,0 
vincijos korespondentų — daž-' 
niausią yra tik generoliškuose 
štabuose falsifikuotas gyveni
mas, nepilnas, neryškus, be 
kraujo, be mėsos ir be pūlso.
KUR LIETUVIS JUOKIASI...

Pasiklausykime, ką- apie tai 
rašė Vincas Kudirka pačiame 
pirmajame "Tėvynės Varpų” 
gabale, 1889 metais, dar tuomet, 
kai Lietuvoje lotyniškų raidžių 
priespauda buvo iš pačių juo
džiausių jų ...

"Kiek jau buvo kalbėta ir pra
šyta ...” — skundėsi Tautos 
Himno autorius, — "idant lie" 
tuviai, kiek galėdami, redakci
jai siųstų visokias žinias iš visų 
Lietuvos kampų! Reikalingumas 
tokių žinių labai aiškus: lietu
viai turi pažinti Lietuvą. Kiek
vienas mūsų turi žinoti, kur lie
tuvis verkia, o kur džiaugiasi, 
kur vargsta, o kur turtuose, kur 
apleistas ir nuskriaustas, o kur 
laisvas ir laimingas, kad maty
tume, katrą brolį reikia gelbėti 
ir iš kurio prašyti pagalbos. 
Turime žinoti jausmus, mintis 
ir darbus lietuvių, idant būtų 
aišku, kuo galima remtis norint 
apginti savo tėvynę ir jai suteik
ti laimę. O kur toĘ žinios?-”...

Pavartykite šiuo požiūriu lais
vą lotyniškų, raidžių Amerikos 
lietuvių spaudą ir jūs įsitikin
site, kad Vincas Kudirka savo 
rūpesčiais niekur nepaseno. Tik

vienas dienraštis tūri gan 
čiai provincijos, koresporųlentų, 
o kituose nors ir esama tų žinių 
žinelių, skelbimėlitį apie ruošia
mus susirinkimus,.vakarėlius ir 
balius, bet nė tiek daug ir dau
giausia ne tokių, koks iš tikrųjų 
yra mūsų visų tikrasis gyveni
mas.

Ir lyg tyčia, lyg ūpui pakelti, 
— vis kur lietuvis tik juokiasi, 
gabaus artisto ligi ašarų virk
domas, kur jis lėbauja, dešras 
ir kugelį kemša, kur jis turtuo
se laisvas ir laimingas, kur nuo
savybes perkasi ar draugus per 
"vakeišiną” lanko ... Geros tai 
žinios, įdomios ir rodančios, kad 
mūsų tautiečiai tai ne kokie am
žini žliumbikai ar supuvusios 
kopūstų galvos. That’s all 
right... Tik gal kiek per links
ma, per vienašališka, per. gražu, 
taigi nebe visai tikras mūsų ku

ino ir dvasios gyvenimas.
KODĖL JIE PR1TILSTA?

Kaip kiti mūsų rašytojai, 
dėl tokių žinių nepykstu. Ge- 

I riau tokios, negu jokių.
Bet kai arčiau pažinau Ame

rikos lietuvių provincijos, arba 
"kolonijinio" korespondento orą, 
net pats kartą kitą gavau nuo
dėmingai juo pakvėpuoti, — 
daug kas man paaiškėjo. Ne tas, 
kad nėra žmonių, mokančių lie
tuviškai rašyti (mokslininkų da
bar beveik perteklius), ir ne tas, 
kad jau nebėra idealistų, Atsto
vauti lietuvių visuomenei, ir jos 
darbus ligi padangių iškelti — 
jų pilną, anot prel. Krupavičiaus, 
"tos ar kitos rūšies ryšininkų”.

Bet provincijos koresponden
tui lietuviškose kolonijose sėk
mingai darbuotis o'ras nėra la
bai geras. Tą orą leidžia pir
miausia pati lietuviška visuome
nė, atitinkamai žiūrėdama į ko
respondento darbą ir. -jį patį 
traktuodama. Visuomenė ir ypač 
jos draugijų vadai. Man dabar 
visai aišku, kodėl buvę profe
sionalai mūsų žurnalistai šian
dien atsisako būti nors provin
cijų korespondentais, — ne dėl 
kokio išdidumo, bet dėl pagarbos 
savo buvusiai profesijai. Neuo- 
liai berašo ir kiti plunksnos my
lėtojai, nuoširdūs, dori tautie
čiai (ne grafomanai), patiki
miausi mūsų spaudos bičiuliai ir 
jos eiliniai kareiviai.

Kodėl? Priežasčių yra daug, 
bet čia tik vieną iš jų galėčiau 
paminėti.

Beveik visi, o gal. ir stačiai

aš

VYSKUPAS IR VELNIAS
IGNAS J.-šEINIUS

— Ką pasakytų arkivyskupas, krašto
geriausias žmogus?

— Ką pasakytų Margretos tėvai, geri ir 
nieku dėti žmonės?

Atsargiai, lyg kad dar daugiau neišbai-
džius automobilio motoro, liesterėja Thomas
pirštais žmonos ranką. Apstabdžius automo
bilį siūlo, kad jie štai tuo keliuku išsuktų 
ąžuolynan gale lauko. Susižiedavimo laikais 
jų mėgta ten, atvažiavus dviračiais, pauo
gauti, 0 rudenį pagrybauti. Ten sustojus, jis 
viską trumpai papasakos.

Margret dar daugiau sulėtina greitį,
privažiavus kelelį, išsuka. Juo jau senokai 

nekeno nevažiuota. Ąžuoliniai lapai čeža, 
šnara po plačiomis guminėmis padangomis.

- Jei ne jie ir ne motoro, kad ir aptylęs ūžėsys, 
būtų pro pravertą automobilio langą kaikas
girdėti. Kaip vienur, tai kitur nakties tyloje ■'Thomui-žvilgterėjus pasirodo, kad lapė pa- šaltų, sudrėkusių lapų. Viena taukšterėja į 
stunkterėja kas ir-nutyla, stunkterėja ir nu- tempė viršutinę lūpą, — plačiai nusižiovavo.
tyla. Pernokusios gylės krenta gilindamos Nematomai persižegnojęs. Thomas sako: 
nakties tylą ir tamsą.

Margret neiškenčia, nutraukia vyro, ne
tokį kaip pas arkivyskupą suvaldytą pasa
kojimą'tai Senį"tai ten." Jos balsas nuaidi

Jcąrtais kaip šuviu pataikyto paukščio "klyks
mas. Užklupo, nutaikyto. Iš jo justi, kad jos-

gandos priemonių pasirink man velnią!... 
Bet argi vyskupo, vyskupo rinkimus 
pakeisti ar panaikinti?-... Nejau arkivys
kupas, vardan bažnyčios, nieko negalėtų pa
daryti, kad reikalas būtų nutildytas, neišei
tų viešumon? ...

Staiga dingterėja jai kita, radikali, daug 
tikresnė išeitis.

— Išsikviesk velnią dar kartą! Čia, tuo
jau pat! Kaip įdomu būtų pamatyti, kaip 
trys seni balsų skaičiavimo klebonai vėl ren
kas, vėl tikrina savo kreivą darbą. Ir randa, 
kad jų buvo apsirikta, kad pirmą kartą 
viskas buvo tvarkoj. Aš savo sielą ati
duodu, Thomai, kviesk velnią!'

Šilkiniai švelnus lapės kailis sujuda 
tamsoje, bangomis nusinarsto ant Margre
tos lūkėsiu jėgos įtemptų pečių. Viena akim

reikalauja 
rūsčiai 
jei jis

ji 
ko

bet

visi korespondentą nori išnau
doti, savo labui panaudoti, bet 
nieko jam nenori duoti. Nesa
kau piplgų, — apie tai joks ko
respondentas, kaip seniau, taip 
ir dabar nei nesvajoja. Bet drau
gijos ir jų vadovybės labai retai 
teparodo rėspekto jo darbui, la
bai retai tesudaro moralinesiir 
materialines sąlygas jo darbui 
palengvinti, iš jo faktinai rei
kalauja visuomet daugiau negu 
iš kito brolio, ir dar 
vis tik išgyrimų ir 
ant rytojaus kolioją, 
išgirsti negalėjo....

Ir taip toliau.
LYGYBĖ, KOL BALIUS 

BAIGIASI
Paimkime porą mažų, 

dažniausių pavyzdžių.
Draugija ruošia vakarą ar ko

kį paminėjimą. Valdyba, žino
ma, dirba ir aukojasi iį peties,
— reikia draugijos iždui dau
giau gauti pajamų. Reikia."įkin
kyti spaudą”, reikia reklamos. 
Korespondentas turi rašyti į 
laikraščius, ne žinią, bet papras
čiausią apgarsinimą. Geresniems 
programos dalyviams draugija 
kartais sumoką tlž "numerį", vi
suomet sumoka orkestrantams, 
salės šlavikui, kai kada virėjui, 
spaustuvėms už kvietimus ir 
daug ką kitą. Pasikviečia gar
bės svečių ir vėliau juos už dy
ką vaišina. Visame tame jo- 
marke korespondento nėra, per 
visą vakarą jis nereikalingas. 
Atėjęs, jis už įžangos biletą už
simokėjo; jei salėje buvo aukos 
renkamos, mezliavos metamos,
— ir jis metė su kitais, aukojo 
su kitais. Juk visi lygūs, visiems 
vienodai Lietuva brangi...

Bet kai vakarėlis pasibaigė, 
tada jau nebe visi lygūs. Par
ėję namo, svečiai miega; o ir 
kitą vakarą dar snūduriuoja ar 
išmintingai atsipagirioja. Bet ne 
korespondentas. Jeigu' skubus 
reikalas, tai tą pačią dar naktį 
ar vėliausiai kitą Vakarą, grįžęs 
iš darbo, jis turi rašyti, kartais 
du kartu perrašyti savo kores
pondenciją, turėti rašymo prie
monių, nešti į. paštą, klijuoti oro 
pašto ženklus. Aišku, viską ir 
visur pats apmokėti "vardan tos 
Lietuvos”. >. O jei "blogai” pa
rašė, visą mėnesį gręsia rūsty
bės ir keršto pavojus.

Arba dar gražiau. Sakysime, 
kolonija ruošia kokiam žymiam 
vietos veikėjui ’jubilėjines iškil
mes, (kur tokių jobilėjų nebū
na!). Pageidaujama pirkti do
vana, — visi aukoja, ir kores
pondentas neatsilieka, juk visi 
lygūs. Balius turi būti šaunus, 
vertas veikėjo nuopelnų, ir už

vakarienę reikia iš anksto įmo
kėti 3 ar 5 doleriai. Visi lygūs, 
visi moka, pbnų Amerikoje nė
ra, tai .moka' ir. korespondentas, 
už save ir už savo žmoną,. 6 ar 
10 dolerių. Palaikytų pamišėliu 
ar pohū, jei kitaip užgiedotum.

Jubilėjus pasibaigė, gerai nu
gerta, dar gražesnės' prakalbos 
pasakytos, ir... lygybės tada 
nebėra. Kur tau' lygybė! Kores
pondentas, jeigu jis dar ir to
liau kolonijoje norėtų drįsti tą 
vardą nešioti, skubiai turi rašy
ti, ilgiausią straipsnį ir pravesti 
mintį maždaug žodžiais: "Mūsų 
tamsioje ir visų užmirštoje ko
lonijoje štai iškilo šviesi žaigž- 
dė” ir toliau atpasakoti prakal
bas, vaišes ir jubiliato nuopel
nus Lietuvai, Amerikai, tremti
niams nuo pat jo gimimo dienos. 
To tinkamai nepadaręs, kores
pondentas bus morališkai žuvęs 
savo kolonijos diduomenėje, kur 
taip viešpatauja demokratinė ly
gybė.

GAL IR SUNKU TAI 
SUPRASTI

Tokių istorijų jums galėčiau 
daug papasakoti, vien iš treje
tas ketvertas vietovių, kas man 
teko kaip stebėtojui ar dalyviui 
pažinti. Ne spaudos žmonės, ne 
profesionalai žurnalistai jų tik
riausiai nesupras. Ir tai tik duo
tų medžiagos veikėjams kalbė
ti; "Tik pažiūrėkit, kokie čia 
žurnalistai dabar atsirado! O 
mes, būdavo, tai dirbdavom Lie
tuvai taip ir va kaip!”

Ne, visas tas oras ir atmos
fera tegali būti suprantama tik 
žurnalistams. Suprantama . ji, 
patikėkite, ir ne profesionalams, 
bet šiaip visiems geros valios 
spaudos bičiuliams, nepavargs- 
tantiems provincijos korespon
dentams, tiems eiliniams karei
viams, be kurių nežinosime, kur 
lietuvis verkia, o kur džiaugiasi 
katrą brolį reikia gelbėti ir iš 
kurio prašyti pagalbos.

Ir kai ruošiamas "spaudos 
laisvės” jubilėjus per visus me
tus, aš neradau nieko svarbes
nio, kaip pirmiausia prakalbėti 
apie reikalą, darbo sąlygas ir 
gyvenimą provincijos korespon
dento, to brangiausio spaudos 
kareivio, kurio talkos jau šau
kėsi, lygiai prieš šešiasdešimt 
penkerius metus, mūsų tautinio 
atgimimo negęstantis žiburys — 
Vincas Kudirka.

Tremtyje mažyčiai auga be1 
pieno, be mėsos, be sviesto. Pa-J 
dėk jiems savo auka.

kitas kraštas, ten kiti 
jie susikurti kitą pa-
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sidairyt patamsiais. Viena gylė vėl pataikė 
dangtį. Stunkterėjo ir nurieda motoro gaub
tuvu.

Barsukas girdėt arčiau. Dar arčiau. 
Vaikšto, šniukštinėja. Neapsisprendžia.

Kas siekia auptomobilio durų rankenos, 
iš vairo pusės. Bando, — nesiseka atidaryt.

Lapė sujuda, pakyla iš po vairo. Pasisto
jus užpakalinėm kojom, mitriai, abiem prie
šakinėm, paspaudžia rankeną,

Thomas Frost nei nepajunta, persižeg-
. noja.

— Ar manęs išsigandai, kad žegnojies 
kaip katalikas? — kišterėja vidun Margre
tos galva.

— Tau tamsoj tik taip pasirodė, — 
atsako Thomas nesudomintai. — žinojau, 
kad grįši pasiimti lapės.

Margret užsimeta lapę, pasispaudžia ją. 
Stabterėja, lyg ką svarstytų. Atsisėda 
dun, abiem rankom paima vairą.

— Pagalvojau, kad tau vienąm bus 
rilcoj nelengva. .

— Su tavim taip pat, — nuduoda
Jo balse gi suskamba ilgai laukusio ir 

tik per valandą, daug iškentėjusio žmogaus 
gaida. - . '

— Turim laikytis vienas kito, taip 
mums Dievo skirta, — nustato Margret, , 
atsakomybę suprantančios moters balsu.

tės penktadienis...” Jos,, jos žodžiai!
Ranka nutysta. Paskum kada kita ran

ka, be prasmės, be nieko atsiranda sėdinės 
tuščioj vietoj. Graibsto be tikslo ir prasmės. 
Pataiko ką. Pasineria kaip pievos žolėn. Ten 
šilta, švelnu. Traukia primerkti akis.

Trukterėja ranką atgal. Ne, ten taip 
šilta ir švelnu. Ten užsilikta jos šilumos. 
Dabar jo tiek ... nemėgiamos.

Ją, žinoma, jau paėmė pavėžėti koks 
automobilis. Tokiai moteriškei kaip Margret 
nereikia ilgai keliaut vieškeliu, kol kas pasi
siūlys pavėžėti. Netrukus ji bus namie pas 
tėvus. Verks, skųsis, pasakos. Jis vienas 
liks kaltas. Tai nei kiek nebus perdėta, ne.

Kvaila, — jo pradėta galvoti. Kam rei
kia? Kokia prasmė?

Kvaila čia miške, išsukus iš tikro kelio, 
stovėt su automobiliu. Bet kokia prasmė jam 
važiuoti kur? Ar'ką daryti ?

Ranka lieka lapės kailyje. Ten, negalvo
jant, šilta ir švelnu. Ten užsilikta daug Mar
gretos ... šilumos, ir švelnumo. Ranka ima 
žaisti ir slidinėti kailiu.

Užsidės lapę ant pečių. Jam bus kiek 
šilčiau. * ''

Nutrenkia lapę po vairu. Paspiria koja. 
ThomaS Frost sėdi stačias, saistančias 

rankas sunėręs ant kelių. Kaip ne vyskupas,
Pro galvą, kaip pro išmuštų langą, trau- o šiaip sau kankinys.' Pasodintas išpirkti

■Tu matyt nepagalvojai, kad žmonių- kia .likučiai beprasmių minčių, drebėzgai. iš- neatperkamas nuodėmes. ' “ ’
Jis negalvoja,^užsispyręs negalvoja. Ne

skaito nei valandų, nei minučių. Nors minu- 'se lapuose ąutomobilį ir išvažiuoja vieškėlin.
tės, jam nežinant, skuba. ' Pietų,' Movaros ir Afrikos link.

* Miške sučeža lapai. Barsuko išeita ap- 1 (Pabaiga)

Afrika! Tokių kaip tu

nustato, kad Afrika 
žmonės. Ten galės 
šaulį. • .

— Tu su sąvo 
dar ten trūko.

Ją perima' visiškas, sprendžiamasis įnir
šimas.

— Protestantų vyskupas! Vyras! 
Vyras bevaikis! Tavo tikras vardas,: savai
tės antras penktadienis!

Pilnu paniekos kartumu balse ir jude
siuose Margret iššoka iš automobilio, tren
kia durimis. Neatsigrįždama nueina. Girdėt 
tik kaip lapai čeža, šnara po jos kojomis. 
Galutinu, nekeičiamu ryžtumu.

Tilsta. Nutilo.
Thomas Frost likęs vienas miške, tam

siam automobilyje. Kaip užvožtoj, pakelėj 
pamestoj dėžėj. Nepasigendamoj, niekam 
nereikalingoj.

Tai'šen tai ten girdėt gylės krenta. Ris- 
terėja šaka, kita ir kaip vinis žemėn, tarp

vi-

automobilio .dangtį.
Jis nieko negalvoja. Ar verta ką .galvoti

— Kartą velnią apgavuš, daugiau neap- suniekintam, nįekam nereikalingam žmogui ? 
gausi, O jei ir apgautum, jau niekados nenu- Ir kam galvoti, kai viskas taip nepaprastai, 
sikratysi. Velnio gi nesudeginsi; net perdėtai aišku-? Ir kada, aplink taip juo-
. Margretos pečiai atgulą, - ją apima vi- ' da? > . - • '-
siška neviltis. . ■

vidus verda ir kad .tik noras viską, viską 'teismas baisesnis., nei pievo. Aršesnis' nei 
sužinoti dar ją kiek prilaiko.^ yelnio kerštas. Mes, niekur negalėsim pasi

rodyti. Jokio žmpgaus negalėsim susitikti.
’ Ne, Thomas raminti ir nemano. Jis tik

. — Kur buvo tavo praktiškas teologinis
protas? Vieton konkurentų.modernių propa-

Af-

jis.

gyventų. vaizdų;
Akyse sausa, gerklėj šiurkštų. Krųtinėj

šalta. ,• ■ ... . ' ’

vėliau ji apgręžia. šnarančiuo-

a s... Bevaikjš... Savai-
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Gal prieš porą ar trejetą metų 
vienas geras mano pažįstamas 
jaunas poetas pusiau juokais 
prasitarė, kad, girdi, ar jis ne
būsiąs tik paskutinis Lietuvos 
poetas, nes jaunimas, šiaip ar 
taip, auga čia jau nebe lietuviš
koje aplinkoje ir ims dairytis, 
kaip savo talentą atiduoti toms 
didžiosioms tautoms, kurių tar
pe mes maišomės ir kurių kultū- 

. ra turės stipriai veikti jaunimą.
žinoma, šitoks juokais pasa

kytas spėliojimas iš dalies pasi
teisins: dalis jaunimo jau ir 
dabar dairosi į kitų tautų žur
nalus ir leidyklas. Jei atmestu
me visus tuos didžiuosius savo 
tautinius sentimentus ir į poeto 

--ar rašytojo darbą imtume žiū- 
■ rėti, kaip į jį žiūri daugelis di

džiųjų tautų plunksnos žmonių
— kaip į pragyvenimą teikiantį 
darbą, — tai kitos išeities lyg 
ir nebūtų, tektų tą mano pažįs
tamą įrašyti į mūsų tremties 
gyvenimo metraščius, kaip pa
skutini poetą-mihikaną.
- Tik dar. atrodo, nei rašyto
jams, nei poetams nepritrūksta 
lietuviško idealizmo kibirkšties, 
ir į mūsų literatūrą vienas po 
kito dar vis atneša savo talen
tą jauni žmonės. Toks neabejo
tinas talentas yra naujai kylan
ti poetė Birutė Pūkelevičiūtė, 
kurios rinkinį Metūgės išleido 
"Baltija” (būdingas mūsų gy
venimo tempamas įvykis: kny
ga, pažymėta 1952 metų data, 
pasirodė kažkada apie vidurį

r 1953 metų, o mes čia rašome 
apie ją jau net 1954 metais!).

Pirmas tai B. Pūkelevičiūtės 
rinkinys, todėl negalima nė rei-

kalaūti, kad jame sudėti kūri
niai visi būtų formaliai nudai
linti nugražinti, lyg iš po auk
sakalio įrankių išėję tie bran
gieji akmenukai. Be kita ko, ji 
rašo baltosiomis eilėmis, vadi
nas, savo poezijos nerimuoja, o 
tai reiškia paprastai ne tik pa
čiam poetui daugiau "laisvės, ne 
tik mažiau dailinimo ir varžymo 
į dailesnę, daugiau muzikalią 
formą savo įsibėgėjusių jausmų 
ir vaizduotės, bet, be abejo, po
eziją šiek tiek priartina prie ly
rinės, jei tokia būna pati poezi
ja, prozos. Bet Pūkelevičiūtės 
kartais per didelio įsibėgėjimo 
reikėtų jieškoti kur kitur, ne 
vien toje baltųjų eilių formoje, 
būtent: pačios poetės jaunume 
(ne amžiaus, nes, pvz., jos gi
mimo metrika man nežinoma, 
bet literatūriniame jaunume, 
nes tai pirmieji viešumai paro
domi bandymai).

Jau iš to pirmojo rinkinio pa
žymėtinos kelios būsimajai po
etei būdingos dorybės, tai drą
sumas, sugebėjimas kurti vaiz
dą, įsijautimas, originalumas.

Knygon (jos iš viso 96 pus
lapiai) sudėta šešetas ciklų, ar
ba šešetas didesnių, iš trumpes
nių, net antraštėmis nepažymė
tų dalykėlių sudarytų poemų. 
Tiek pirmuosiuose tuose cikluo
se beveik perdėm, tiek ir kituo
se gana stipriai prašiveržia gim
tosios, supoetintos ir supasakin- 
tos žemės vaizdas, ir tai, rodos, 
bus bene pati didžioji Pūkelevi
čiūtės dorybė, kaip lietuvės poe
tės. nes gimtoji žemė stipriau
siai traukia, ji stipriausiai pa
sisakyti įgalina ir stipriausią pa’

©
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grindą pądėda po kūrėjo kojom. 
Tai tokia, žinoma, elementari 
tiesa, kad čia nebebūtų ko nį 
pavyzdžiais nurodinėti: menas 
stipriausias-ir stipriausias atsi
rėmęs tik į gimtąją žemę, savo 
žmogų, į ilgametę tradiciją, net 
ir į savąją pasaką pagaliau, ku
ri išreiškia tautos dvasią.

Kai pasirodė Pūkelevičiūtės 
rinkinys, mūsų kai kurių laik
raščių redaktoriai, nors ne visi 
jie poetai, pasirodė beturį ne
blogą uoslę ir iš rinkinio, lyg 
susitarę, perspausdino apie' tris 
malūnininko dukteris ir greti
muosius eilėraščius, kaip labiau
siai artimus gimtajai žemei. Bet 
ne vien tie pirmieji tokie, kur 
ant balkių sėdi dideli, basi (lie
tuviški) vaiduokliai ir sijoja 
miltus balto beržo rėčiais. Toliau 
mes taip pat gėrimės špitolių 
moterimis ir virpančiomis jų 
liesomis rankomis, sapnais apie 
dvylika stiprių brolių ir t.t.

Pūkelevičiūtė — originalaus 
vaizdo kūrėja,, todėl jausmui 
sunkiau prasiveržti pro tą vaiz
dą. Jausmas mėgsta žodžių pa
prastumą, kaip štai: "Neverkit, 
moterys, neverkit: jie niekad 
jums nepriklausė. Jie buvo .vie
natiniai sūnūs ir buvo pirmi my
limieji” (88 psl.).

Kaip vaizdo originali kūrėja 
ji, jei neperkrauna, jei neparo
do perdėto originalumo, tarpais 
tikrai pasigėrėtina. "Prekijų di
deli skvernai ir plačios jų ran
kovės pilnos drungno vėjo” (11 
psl.), "Staiga garsiai surinka 
pušis ir krinta į jauno medkirčio 
glėbį” (27 psl.), "Po seną'kle
boniją- vaikšto geros pasakos” 
(26 psl.) — verčia mus gėrėtis 
ir pripažinti poetei šviežumo ir 
originalumo dovaną. Tik, žinia, 
ne visur šitaip yra. Kai kur-tie 
vaizdai yra gal per originalūs 
("Praeina šonu vakaro vėjas — 
padega pagirio dobilienas. Nuo 
jų užsiliepsnoja ir pusė dan
gaus” — 69 psl.; "žemė — jau
na pamišėlė suklumpa po saldžia 
našta’’ — 41 psl.). Kai kur at
skiruose riklų gabaluose per- 
grūsta vaizdų ("Vakare jie pri
joja apgriuvusį vienuolyną. Rū
siai tušti. Po sodą vaikšto pa
mirštąs, povas. Saulės laikrodžiu 
lipa žingeidūs vijokliai. Ant ta
ko krinta dideli svetimų šalių 
riešutai — raguoti jų kevalai 
atsidaro be garso. Ir sudreba 
tašyto akmens grindinys/ Ne
ramūs žingsniai nuaidi skliau
tais. Garuoja balnai — jauni 
raiteliai nusviedžia žemėn žalias 
kepures” ir t.t.; 89 pusi, ir to
liau ; šitokio pergrūdimo nema
ža jos eilėraščiuose).

Ilgainiui, tikėkimės, poetė ap
lygins tokios rūšies vaizdus, 
kaip "vitraže atsiveria skaudžios 

, saulėlydžio žaizdos” (23 psl.), 
kurie vargu ar derinasi su to
kia visa paprasta švelnybe, kur 
"liesi šventieji sueina į nudi
lusias klaupkas ir kalba vakaro 
poterius” (23 psl.).. Tikėkimės, 
kad ji išmoks taip pat pakrypti 
daugiau į detalę, o nesitenkins, 
kaip šį kartą, didžiąją savo kū
rinių dalį sumontuodama iš 
gausybės vaizdų, kurių kiekvie
nas atskirai beveik jau galėtų 
būti motyvas atskiram eilėraš
čiui. šitas pergrūdimas lėtai 
skaitančiam leidžia pasigrožėti 
vaizdų išradingumu, bet pačiai 
poetei mažai kur beleidžia pasi
reikšti, kaip lyrikei, jausmo 
'žmogui. O poezija be jausmo pu
siau negyva — blizga spalvo
mis, lyg nudailinti akmenukai, 
bet nepajėgia šildyti.

• Su t^ąsario 16-ios gimnazija į 
Ręnnhofą persikėlė ir L. S. S. 
"Aušros" tuntas, šis tuntas šiuo 
metu yra seniausias,. nes tebe
veikia nuo lietuviškosios skauti- 
jos atsikūrimo tremtyje po II-jo 
pas. karo pabaigos.

Atsikeliant Vasario 16sios 
gimnazijai, Rennhofe buvo at
remontuotos jai reikalingiausios 
patalpos. "Aušros” tuntui pa
talpos paskirtos, bet jas tenka 
patiems skautams sutvarkyti 
bei atremontuoti. Tunto būklui 
įrengti pradedama talka, kuri 
bus sėkminga tik su gera, pa
rama iš šio kranto. Skautės-tai, 
vadovės-vai ir dosnūs sk. bičiu
liai — rėmėjai tepadeda savo 
aukomis "Aušros” tuntui įsi
rengti būklą. šį mėnesį visuose 
šio rajono tuntuose ir vietinin- 
kijose bus iškilmingos sueigos 
ar minėjimai Lietuvos Nepri
klausomybės šventei atžymėti. 
Sesės ir broliai, raskite progų 
tada parinkti šukų "Aušros” 
tunto būklui. Tebūnie ■ tai dar 
vienas jūsų gerasis darbelis —1 
šalia gegužės ir gruodžio mėn.| 
gerųjų darbelių.

Pinigus galimą siųsti Vokie
tijos Rajono Vadeivai — sktn. 
Adolfui Venclauskui, (20a) Han- 
nover-Kleefeld, Hegelstr. 
West Germany,

BOSTONO KĘSTUTĖNŲ 
METINĖS

Sausio 22 d. Bostono skautų 
vietinjnkijos D.L.K., Kęstučio 
draugovė atšventė 4 metų gyva
vimo sukaktį. Ta proga suruoš
tame pobūvyje dalyvavo daug 
svečių ir kęstutėnų bičiulių. 
Kęstutėnus sveikino jų draugo
vės įkūrėjas vyresn. sktn.- dr. 
Vyt. Čepas, dvasios vadas kun. 
J. Klimas, entuziastingas skau
tų bičiulis dr. B. Kalvaitis, skau
tų vietininkas sktn. L. Končius, 
Birutės skaučių draugovė ir buv. 
kęstutėnų" draugininkai pasktn. 
T. Naginionis ir pasktn. Alg. 
Banevičius, Pobūvį paįvairino 
skautiški pasirodymai ir spal
votas filmas iš pereitų metų kęs- 
tūtėnų vasaros stovyklos — 
Camp Child. Dabar kęstutėnų 
draugininkas yra jų eilėse už
augęs vyresn. skiltn. Česlovas 
Kiliulis.

su vietos — kanadiečiais skau
tais lietuviai turi puikius san
tykius ir c) lietuviškoji skauti- 
ja Kanadoje nuolat auga. Tegul 
tik jie. ten’Kanadoje jau dabar 
iš anksto pradeda ruoštis Jam- 
boreen — Tėvynės garsinimo 
žygin.

1957 m. sukaks 50 metų, kai 
lordas Robertas Baden-Powellis 
Anglijoje pradėjo skautybės są
jūdį. šią sukaktį atšvęsti skau
tai iš viso pasaulio kraštų suva
žiuos Auksinėn Jamboreen An
glijoje.

SKS —

FLOWER

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

{vairūs naujai gauti 
augalai.

Atidaryta nuo 10 ryto iki 
8 v. vak'.

Duodame Eagle Stamps
6901 SUPERIOR AVĖ.

Telef.: HE 1-6339
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and CLEANING
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Greetings to My Many Frieds on Your

ATEINANTI JAMBOREE 
KANADOJE

Tarptautinis Skautų Biuras 
(B.S.I.B.) iš Londono praneša, 
kad pasaulinė skautų Jamboree 
1955 m. bus Kanadoje. Tokie 
tarptautiniai skautų sąskrydžiai 
— Jamborees vyksta kaš keturi 
metai vis kitame krašte. Pasku
tinė Jamboree bus Austrijoje. 
Ten mūsų skautus ryžtingai at
stovavo "Aušros” tunto skautai 
iš Vokietijos. .Tikėkimės, kad 
Kanadoje lietuvius atstovaus 
ikaitlingas arba net keli skait- 
ingi mūsų skautų vienetai. Są- 
ygos tam ten yra palankios: 
i) Jamboree bus tame pačiame 
crašte (jokių vizų nereiks), b)

GARMENT RENTAL

4730 LEX1NGTON AVĖ.

HE 1-9305

BERWING- BRIQUETS 
$19.70—(No Dust or Slack) 
POCAHONTAS STANDARD 

$17.50—(Medium Sizej 

KENTUCKY BLUE GRASS LUMP 
$17.25—(Hi-Heat Coal) 

HOT FLASH LUMP OR EGG 
$13.75—(No Clack) 

KENNY-ROBB COAL CO.
CH 1-5645

(6)

Mes džiaugiamės kartu su jumis per šią 
Lietuvos nepriklausomybės 36 metų 

sukakties tautinę šventę.
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KANDIDATAS

COUNTY AUDITOR

o
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JOSEPH H. AVELLONE
STATĖ REPRESENTATIVE

Kandidatas perrinkti pirminiuose rinkimuose
G c g ų ž ė. s 4, 19 5 4

CIRCVaT
NEW TJJ1S YEA*: Two Eultinr 
Sunday . Performanccs ‘Suaday, 
Feb. 21—1:30 A 5:30} Sunday, 
Feb. 23, 2:15.
DAILY M AT S. $1.50 A' $2.00 

Ine. Taa.
NIGUTS, sat. mats.. a all 
SUN. PERFORMANCEf? $1.50, 
$2.0Q, $2.40, $3.00 Ine. Tax. No 
Evaning Perf ormances : Sun., Feb. 
2L A 28. No Daily Performancea: 
Feb. U. 16, A 23. Mala. 2:16 P.M. 
Nitea 4:15 P.M. Doors open I A 

’^-Startlns FEB. t
for 2 Groat _

. TICKiTS

B. B1LL MURAD
/'•

IR ŠEIMA

Demokratų pirminiuose rinkimuose

, Gegužė a 4,; 1954 ”

Buv. atstovas County Auditor 12 metų
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(Tęslnyz ii pereito numerio)

, Thomui Frostui vistiek, TeiSšipildo Die
vo valia. Tesusiduria automobilis su kuriuo 

’ . • «, .. f; •
kitu ar nuvirsta kur pašlaitėri. Pabaiga tada 
bus jau visiškai aiški, pati aiškiausia. Ir 
prieš Viešpatį Dievą, gerų ir blogų žmonių 
teisėją, galės jis greičiau atsiskaityti.

Tik ką pasakys voras, fakulteto deka
nas Jakob Harm? Ką .pasakys pernykščių 
vyskupo rinkimų trečias, šiemet staiga vir
tęs pirmų kandidatu? Kaip aiškins įvykį 
sensacijose išmirkusi spauda? Visų išvados 
bus Vienodos; nusižudė tyčia, demonstraty
viai. Nepasigailėjo nei žmonos, nei kitų žmo
nių gyvybės. "Kas, kas, bent dvasininkų pa
saulio karjeristai ir sukčiai regis turėtų pa
galvoti apie tai”.

— Tad, jeigu LTS daugiausia dalyvauja 
Lietuvoje pasireiškusio tautininkų politinio 
mąstymo dvasioje susiformavusių pažiūrų 
asmenys, bet dabartinis LTS kaikuriuos 
klausimus sprendžia kitaip, nei sprendė Lie
tuvių Tautininkų Sąjunga, tai kuo gi vis- 
dėlto dabartinės LTS pažiūros galėtų būti 
apibūdintos?

— Turbūt, visų pirma nusistatymais dėl 
dabartinių aktualių mūsų politinių klausi
mų. O tie klausimai yra: Vliko uždaviniai ir 
jų vykdymo būdai, Lietuvos diplomatinių 
institucijų vaidmuo, eventualus Lietuvos eg- 
zilinėš vyriausybės sudarymas, užsieniuose 
atsidūrusių politinių veiksnių uždaviniai pa
vergtame krašte likusiųjų atžvilgiu, even
tualus politinių veiksnių vaidmuo savaran
kaus Lietuvos politinio gyvenimo atkūrime, 
ir tik po to — pažiūros į būsimą įvairių Lie
tuvos gyvenimo sričių tvarkymą ateityje.

vaikymosi”? • . •
— Kadangi tokiais reikalais Vlike "ve

to” teisė neveikia, tai .LTS negali sukliudyti 
daugumos nusistatymų vykdymo, o tai "su
verenumo” tendencijai, bent ligi šiol, deja 
Vliko dauguma buvo palanki... LTS, dėl 

■ metodo nenorėdamas atsitraukti nuo paties 
principo, turi toleruoti tą metodą. Bet LTS 
kiekviena proga prieš tą metodą pasisako, 
o ne prie jo vykdymo prisideda.

— O visuomenėje yra toks įspūdis, kad 
visi, kas yra Vlike, savaime pasirašo po vis
kuo, kas Vliko vardu pareiškiama.

— Todėl mes ir kovojame dėl teisės 
kiekvienai grupei viešai savo nusistatymą 
pareikšti, štai, neseniai kaip tik "Dirvoje" 
buvo pareikšta mūsų atstovo atskira nuomo
nė dėl atstovo prie Vakarų Vokietijos vy
riausybės skyrimo. Pastaruoju laiku ir L. 
Valst. Liaudininkų S-gos vadovybė parėmė 
nusistatymą, priešingą ligi šiol Vlike buvu
siai praktikai, pagal kurią Vlikas neretai 
spręsdavo svarbius klausimus slaptu balsa
vimu, atsakomybę, palikdamas anoniminei 
daugumai.

dėl

— Ar tokios LTS siūlomos pažiūros konstituciją į Lietuvą parvežti ir ją ten pa- 
priėmimas nebūtų visiškas nutolimas ar net skelbti.....
esminis pakeitimas Vliko 1944 metų Vasario Tarp paties gyvenimo jau į kitokią pa- 
16 d, -deklaracijos, kuri ligi šiol tebebuvo dėtį pastatytų tos deklaracijos dalykų reikia 
dedama jo darbo linkmės nustatymo pagrin- *-•------ -- T’-i-----  ’--------------- -*■
dan?

— Kaikurie tos deklaracijos dalykai jau 
įvykių eigos yra pastatyti visiškai kitoj

■ plotmėj ir į. juos jau nebeįmanoma žiūrėti 
taip, kaip 1944 metais. Kaikuriuos pats Vli
kas jau bandė ir tebebando interpretuoti vi
siškai skirtingai, negu tada buvo suprasta. 
Kiti pasilieka nepajudinami.

— Būtent?
— Nekeičiamas pasilieka pareiškimas, 

kad Lietuvių tautos laisvė ir Lietuvos vals
tybės nepriklausomybė yra būtinos sąlygos 
lietuvių tautos egzistencijai ir gerovei (De
klaracijos i punktas). Taip pat — pripaži-

5, Pažiūra į Vliko prigimti
— Tad ką, pagaliau, LTS mano daryti 
to "suverenumo vaikymosi”?
— Siūlome iš pagrindų perkratyti pa

čią pažiūrą į Vliko prigimtį ir suderinti Vli
ko veiklą tvarkančius dėsnius su tikrovėje 
esamomis sąlygomis.

— Apie tai dar maža tebuvo girdėti...
— Taip, tas dalykas tuo tarpu tebėra 

pasitarimų stadijoje. Progą tokiems pasita
rimams sudarė keletas aplinkybių.

■ Visų pirma — Vliko pirmininko parašu 
paremtas naujas Vliko statuto projektas, 
išdalintas Vliko nariams svarstyti ir siūlo
mas priimti. Mūsų nuomone, tame projekte 
ne tik' nėra daug nauja, bet priešingai — 
tik labiau pabrėžiama ta pati Vliko veiklos 
linkmė, jau pakankamai pasirodžiusi esanti 
nepakankamai sėkminga.

Antra — faktas, kad prieš dvejus me
tus Vliko iškilmingai pabrėžtas visuomenės 
ir vadinamųjų veiksnių konsolidacijos užsi- 

' mojimas neįvykdytas. Tuo reikalu padarytos 
pažangos ir atžangos balansas greičiau nei
giamas, negu teigiamas.

Trečia — metų sąvartoje Vlikas vėl bu
vo atsidūręs 
o su tuo ir 
Reutlingenas 
ryžįum ...

Mūsų nuomone, Vlikas niekad neišbris 
iš šių savo vidaus rūpesčių, kol laikysis vi
siškai nuo tikrovės atitrukusios pažiūros į 
save patį. Mes siūlome Vlikui aiškiai prisi
pažinti, kad jis yra ne kurio nors konstitu
cinio valstybės organo pakaitalas, o laisvėje 
esančių lietuvių politinių grupių įgaliojimu 
bei instrukcijomis veikiąs komitetas. Siūlo
me, kad jis ir susitvarkytų, kaip to
kiam komitetui pridera, t. y., mesti vaidi
nus seimą, su "kabineto sudarinėjimais”, 
"portfelių paskirstymais”, "interpeliacijo
mis” ir panašiu rekvizitu. •

— Ar tokia pažiūra nehuvertintų Vli
ko, nesumažintų jo reikšmės? Ar šiaip Vliką 
suprantant, nesusidarytų pavojaus, kad Vii- '■ 
ko balsas dėl Lietuvos išlaisvinimo taptų lai
komas tik mažareikšmio politikuojančių 
emigrantų komiteto balsų, maža dėmesio te
vertu?

__ Didžiausias nusivertinimo pavojus 
yra garsinime savęs tuo, kuo iš tikrųjų 
nesi. Ar daug savo vertę pakelia asmuo, 
kuris prie sąvo pavardės vizitinėje kortelėje 
prirašo daktaro, profesoriaus, grafo ar k u- . 

. nigaikščio titulą, iš tikrųjų toks nebūda-' 
mas? Juk taip sukeliama tik pašaipa, o ne 
pagarba.

Dėl Lietuvos išlaisvinimo — savaime 
aišku, kad Vlikas turi absoliučiai neginčija
mą pagrindą kalbėti visOs nelaisvėje ..esan
čios tautos vardu, kadangi ji pati šiuo metu 
to pasakyti, negali, bet kadangi yra visiškai 
tikrų duomenų, kad jos noras ir valia išsi
laisvinti nėra nei sumažėję nei pasikeitę. Tai 
gali kalbėti kiekvienas, bet Vlikas tai daryti 
gali' nesulyginamai . ąutorįtetingiaų, negu 
paskiras asmuo, ar. paskiros draugijos susi
rinkimas, nes jis jungia laisvėje esančią po
litiškai organizuotą; lietuvių Visuomenę, ar 
bent , jos didžiumą. '

Tačiau nereikia turėti iliuzijų; kad ir", 
dąbar, kai Vlikas tyando rodytis esąs lyg. ir 
Lietuvos parlamentas, -kitų“kraštų, institu
cijos ar' organizacijos irgi jį tokiu laiko. 
Priešingai, visi, kurie Vliko balsą 'išklauso 

•. u; , . ' ir jT mažiau ar daugiau respektuoja; p U i-'jama kaip t.K.ne^ekmmgai,. eikvojama ener- k.J. ž‘į. n 0, kad tai yra ne parlamento, 
,gųą beyiltiskam ir ; nesvarBiam^reikalui, o Iotemigra<:ijoje esančių politinių: grupių in-<

■ *’ strūktuojamokomiteto balsas. Bet tovisiškai .
/ ,-į- Betgir'oudamas Vlike; LTS .ar 'tuo ir pakąnka,' kad Vlikas galėtų savo uždavinį
pačių irgi rieprisidęda įrie to Tsuvėrenum® tinkamai atlikti.’

t-"?.

4. LTS ir Vlikas
— Sakoma, kad LTS Vilke tik 

koja” tedalyvaująs ...
— Gal. kas norėtų, kad LTS ir iš viso 

■Vlike nebūtų . .. Bet LTS Vlike yra ir ne
mano iš jo trauktis dėl kokių su paskiru 
asmeniu susijusių ambicijų nepatenkinimo, 
ar dėl to, kad Vlikas kuri paskirą klausimą 
išsprendžia ne taip, kaip LTS pageidautų.

Tačiau buvimas Vlike nėra tik, anot 
prezidento Eisenhoįverio betariant, skambio
mis plokštybėmis gyrimas visko, kas Vliko 
vardu (kartais net be jo daugumos pritari
mo) daroma ar skelbiama. Jei kuriuo klausi
mu esame skirtingos nuomonės, tai jaučia
mės turį teisęs tą ir visuomenei pasakyti.

— Koks tų nuomonių skirtumų ryškiau
sias bruožas?

-r- Mūsų nuomone, Vliko ir jo Vykdomo
sios Tarybos darbai perdaug nukreipti į 
"kompetencijų, subordinacijų, reprezentaci
jų” ir kitus panašius klausimus, kurie dau
giau negu leistina atitraukia Vliką nuo dar
bų, nurodytų paties jo pavadinimo. Neretai 
susidaro įspūdis, lyg Vliko kovos svarbiau- . 
sias taikinys būtų ne Lietuvos okupantai, o, 
pavyzdžiui, Lietuvos Diplomatijos šefo kom
petencija . .. Bet yra manančių, kad kaip tik 
šitoki klausimai visų pirma turį būti išspręs
ti "Vliko naudai”, ir kol to nėra, Vlikas ne
galįs tinkamai savo darbo dirbti. Mes nesame 
tarp tų, kurie taip mano ...,. . ■

— Kuo LTS remia tą savo kitokią nuo
monę?

__Visų pirma tuo, kad per ištisą metų 
eilę Vlikas praktiškai nepajėgė realizuoti jo
kių savo pretenzijų j neva suvereninę galią. 
Vadinasi, tai nerealus užsimojimas, jeigu 
net ir būtų vienu ar kitu atžvilgiu pateisi-

- namas ar prasmingas.
, Antra — Vlikas tiek pat ar bent beveik 

tiek pat gali atlikti ir to neva suverenumo ' 
nesivaikydamas. Pavyzdžiui, ar yra surink
ta ir sutvarkyta visa medžiaga., kurie Lietu
vos interesai galėtų būti paremti tokioje po
litinėje konferencijoje, kurioje galėtų vie
naip ar kitaip Lietuvos klausimas paliestas?

■ šis tas yra padaryta; bet ne iki galo. Ar -tam 
darbui atlikti būtinaį reikalingas seimo arba 
vyriausybės titulas ? Mes manom, kad ne. Tą 
darbą galėtų atlikti net paskiras asmuo,' jei 
jis sugebėtų sutelkti reikalingų talkininkų.- 
Juo labiau tatai gali .atlikti politinių drgani- 
zaęijų sukurtas komitetas, turįs visuoipėnės

- ne tik ihoralinės, bet ir finansinės paramos. 
Jam tame darbe be jokių svyravimų'padėtų 
ir diplomatinės, ir senosios išeivijos iųstitu-

. cijos (kaip iš dalies ir dabar padeda), jei jis 
nepradėtų santykių sųi tomis institucijomis 
visų pirma nuo įsakomosios galios jų atžvįl- 

• giu užsitikrinimo. Dabar daug kovota kaip 
• tik dėl to nebūtinai reikalingo-dalyko, kovo-

"viena

*tiesioginis, reikalas tampa atidėliojamas . v.

v

skaityti šiuos ;■ 1. Lietuvos kariuomenės at
kūrimo rėmimas į deklaraciją tuo metų buvo 
įtrauktas turint galvoje 1944 metų pradžioje 
numatytas galimybes; kaip tas klausimas 
atrodys ateityje, dabar jau sunku pasakyti; 
kiekvienu atveju, Vliko vaidmuo šiuo klau
simu dabar jau greičiausiai bus nebe toks, ■ 
koks būtų buVęs anose sąlygose; pagaliau, 
kariuomenės klausimas iš viso greičiausia, 
galės būti sprendžiamas žymiai skirtingoje- 
plotmėje, negu praeityje. 2. Laikinosios vy
riausybės sudarymas buvo numatytas Vliko 
rėmuose; bet Vlikui atsidūrus užsieniuose, 
išlaisvinimo atveju kraštas vargu ar lauks, 
kol Vlikas atvež sudarytą vyriausybę... Ki- 

_____ _ ___ __ ____ tas klausimas — egzilinė vyriausybė, jei to- 
nimas, kad suvereninė Lietuvos valstybė nė- kiai sudaryti atsirastų palankios sąlygos, 
ra nustojusi egzistuoti, dėl okupacijos fakto 
(2 p.). Vargu galima būti kitokios nuomonės 
ir apie pareiškimą, kad demokratinė- Lietu
vos valstybės santvarka turės būti suderinta

■ su visos tautos interesais ir atitikti bendrą
sias pokario sąlygas, arba kad rinkimų įsta
tymai turės būti atitinkamai pakeisti (5 ir 
6 punktai).

Pačiame Vlike bandomi kitaip interpre
tuoti šie punktai: 1. visuomenės ko plačiau
sios konsolidacijos siekimas ir politinių gru
pių tarpusaviu nesusipratimų šalinimas (7 
punktas); esamoji Vliko santvarka greičiau 
padeda mažinti, konsolidaciją ir skatina ne
susipratimus ... 2. palaikymas glaudžių ry
šių su Lietuvos pasiuntinybėmis bei konsu
latais (9 punktas); iš Vliko pretenzijų būti 
"parlamentu” kilo tik kliūtys santykiuose su 
diplomatinėmis institucijomis, o ne glaudūs 
ryšiai... 3. rinkimas ir tvarkymas medžia
gos išlaisvintos Lietuvos įvairioms sritims 
tvarkyti (19 punktas); šis darbas Vliko yra 
pusėtinai apleistas, ’ iš dalies pakeistas ten
dencija imtis paties būsimų įstatymų leidi
mo. Savo laiku buvo užsimota rezervuoti 
Vlikui teisę net būšTmą laikinę Lietuvos

■

o-
’ ’ " y; '.

kas juos paskelbs atitinkama deklaracija, ; 
"kai tik bus rasta politiškai tikslinga”. Vil
kas niekad tokios deklaracijos n e p a- 
s k e 1 b. ė,' p laiko tuos 1945 metų susita
rimus archyve. Tad jie nėra virtę g*.. - 
liojančiais nutarimais. LTS nemano, kad dar 
gali ateiti toks laikas, kada tokius susitari* 
mus būtų politiškai tikslinga deklaruoti. Tik
rovė verčia tuos projektus taip ir palikti ar
chyve. Tiesa, praktikoje buvo ir tebėra ten
dencijos Vliko veikimą kreipti tuose projek
tuose numatyta linkme, bet mes manome, 
kad jau kaip tik laikas nuo tų tendencijų ga
lutinai atsisakyti, kaip nuo praktikoje ne
įmanomų ir nebereikalingų.

6. Ar reforma padėtų?
— Jau daug žinių skelbta apie įvairias 

reformas Vlike, bet atrodo, kad jos dalykų 
žymiai nepagerino. Ar manoma, kad dar vie
na reforma pagelbėtų? ’

— Ne reforma, o stojimas prie reika- ■ 
lingu ir praktiškai įmanomų darbų gali pa-

Tačiau ir čia vargu ar tikslinga griežtai ap
rėžti tas galimybes vien Vliko ribomis.
3. Anuo metu Vlikas buvo nusistatęs, kad iš- _______  ______ ____ __
laisvinimo atveju pradžioje bus vadovauja- . gelbėti. Mes siūlome ne tik"paragrafinę re- ; 
masi 1938 metų konstitucija, ligi ji bus tei
sėtu keliu pakeista (3 punktas); dabar, pra
ėjus 10-čiai metų nuo tokio pareiškimo, jau 
tenka labai abejoti, ar būtų įmanoma auto
matiškai grįžti į tą patį tašką, kuriame vals
tybės santvarka buvo 1940 metų birželio 15 
dieną; daugelis aplinkybių greičiausia vers 
pradėti nuo provizorinių, to meto aplinky
bėms pritaikytų konstitucinių dėsnių. Bet 
tai nereiškia, kad Vlikas galėtų dabar 
Lietuvos konstituciją keisti ar naują skelbti.

— O kaip gi su Vliko grupių 1945 metų 
liepos 3 dienos nutarimais, kuriais Vlikas ry
žosi imtis naujos laikinės konstitucijos skel
bimo, laikinos vyriausybės sudarymo bei jos 
kontrolės prerogatyvų ir jau numatė, kad 
tas prerogatyvas vykdydamas jis laikysis 
1922 metų konstitucijos dvasios?

— Tame grupių pasitarimo protokole 
juk buvo tik projektai, o ne nu
tari m,a i • Jie buvo įteikti Vlikui, bet jų 
pačių 7 punkte juk buvo pasakyta, kad Vli-

formą, o daug daugiau.
— Koki gi esminiai dabartinio LTS 

siūlymo bruožai?'
— Visų pirma, galutinis "veto" dėsnio 

išjungimas iš Vliko net ir jo santvarkos nu
statymo bei sudėties klausimais; Tas dėsnis 
gal buvo pateisinamas konspiracinio veiki
mo sąlygose, bet dabar tik sudaro kliūtį su
jungti esamus politinius susigrupaviūus 
apie vieną Vliko vėliavą.

Antra — išjungimas iš Vliko santvarkos 
ir darbo metodų tų požymių, kurie vaizduoja 
Vliką kaip ir neva "valdžią”.

Trečia — toks darbo sutvarkymas, ku
riame dėmesys būtų nukreiptas j organiza
vimą reikalingųjų ir ligi šiol dar gerokai 
apleistų uždavinių.

Pagaliau — sudarymas sąlygų įtraukti 
j Vliko darbą sustiprintos jame dalyvau
jančių grupių reprezentacijos.

(Bus daugiau)

"valdžios krizės” akivaizdoje, 
akivaizdoje padėties, kurioje 
lengvai gali lygiuotis su Pa-

• •

PRAŠOME 
DIENĄ PAKĖLIMO

TODĖL MES 
VIENO CENTO Į 

VIDUTINIAM NAMU NAUDOTOJUI
Duoti jums patikčtini} elektros patarnavimą, atlikti 
mūsų įsipareigojimų darbininkams, sukelti pinigų rei
kalingų kokiam jūs norit pagerinimui 
pakelti kainas.

Tai yra sunkiausias sprendimas u . 
kokį mes . iš Jllumifiating Compa- 
ny turėjom padaryti per praėju
sius 14 metų," per kuriuos mūsų 
algos daugiau, kaip padvigubėjo 

, ir mūsų ąaudojamų reikmenų kai
nos kelis, kartus padidėjo.

Šiandien elektra žmonėms pa
daro daugiau negu bet'kada anks
čiau., Męs tūrim atsakyti ir mupis 
yra patikėta 
jūsų elektros

— mes turime

COMPARI YOUR ELECĮRIC SERVIC! KILI 
ŲNDER PRESENT AND PROPOSED KATES

mow«n houi UU MR MCUIH MIMUI . RAH rirorosto 
' ■*«<

UCįNIKlY 
incilMt .

50 * Si.as $2.10 2»

109 3.35 3.60 . 2S(

Anrafi 
7x»

150 4.48 4.75 . 27«
200 5.60 . 5.90 ' 30|f
250 6.73 , 7.05 •32d,
300 7.63 "8.00 37jf /

“400 0 9,43> 9.90 47d'
500 11;23 11.80 57d

— ir už mažiausių kainų įmanoma su geru patarnavi
mu ir naudinga veikla.

Kad mes gerai atlikom tų privalomumų yra matoma 
iš mūsų patarnavimo lygio, vi
suomet esančio aųgštesnio ir iš 
naudojimo kainos žemesnes kaip 
bendrai valstybėj.

Mažas pakėlimas, kurio mes pra
šome, ‘sudaro tik centų į dienų vi
dutiniam naudojimui.... kaip tik . 
užtektinai, kad'mus įgalintų tęsti 
tęikimų jums geriausio elektros 
patarnavirpo 
nomų kainų.

z.

už mažiausių įmh-t

visiškai patenkinti 
reikalavimus/ laiku

t
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VANAGAIČIO 
B I O G R A F I .1 A

Mūsų, geradaris Juozas J. Ba- ' 
ėiūnas išleido lietuviams dar ' 
vieną knygą — "ANTANAS 
VANAGAITIS”. Tai pirmutinė ' 
Bačiūno išleista knyga apie mi
rusį, amerikiečių tarpe išgarsė
jusį, asmenį. Iki šiol p. Bačiū
nus yra išleidęs kelių žymių gy
vų lietuvių biografijas (Antano 
Olšausko, Vinco Ambrozevičiaus, 
B. K. Balučio).

ši knyga apie komp. Antaną 
Vanagaitį, nuo kurio mirties 
šiemet kovo 10 d. sueina penke- 
ri metai, yra gražus jo atminties 
pagerbimas. Knyga gausiai ilius
truota, 192 psl. Redagavo Vyt. 
Alantas.-Joje rašo: V. Alantas, 
Juozas Olšauskas, komp. J. Ži
levičius, .-komp. V. Jakubėnas, 
adv. Antanas A. Olis ir Lietu
vos ministras Londone B. K. 
Balutis.

Spausdino Dirvos spaustuvė, 
CIevelande. Gražiai atliktas dar
bas ir knyga maloni skaityti. 
Ypač ji įdomi kiekvienam se
nosios išeivijos amerikiečiui, 
kurio apie 25 metų gyvenimo da
lį komp. Vanagaitis padarė sma
gesniu, gyvesniu, lietuviškesnių. 
(Knygos kaina $2.00, gaunama 
Dirvoje). m

Naujiems mūsų ateiviams, 
kurie apie Vanagaitį iš Lietuvos 
mažiau atsimena, ši knyga pa
rodys, kokios menininkui gali
mybės buvo dirbti ir kurti.

Prieš I pasaulinį karą Ame
rikoje darbavosi komp. Mikas 
Petrauskas. Jis kūrė liaudies 
dainas, vadovavo chorams, rašė 
ir statė operetes! Bet tai buvo 
pastangos daugiau naujai iš 
Lietuvos atvažiuojančiai išeivi
jai. Po to karo, 1924 metais, į 
Ameriką atvykęs Vanagaitis 
rado jau tų išeivių vaikus, antrą 
gentkartę. Ir nereikia daug.ąiš- 
kinti kokią didelę įtaką jis tam 
jaunimui padarė. Beveik kiek
vienas pasigavo Vanagaičio dai
nas ir kartu su savo tėvais dai
navo: "Leiskit j tėvynę”...

Vanagaitis buvo įvairių ta
lentų žmogus, ne vien muzikos 
kūrėjas: buvo geras scenos ar
tistas, komikas,.chorvedys, kal
bėtojas, laikraštininkas, agita
torius ir t.t. Jis savo asmeniniu 
ryšiu visiems naujų jėgų pridė
davo, pagyvindavo, padarydavo 
jų darbą keliariopai lengvesniu.

Vanagaičio apsigyve n ima s 
Chicagoje, ryšiai su Juozu Ba
čiūnų ir adv. Antanu A. Oliu 
sudarė galimybes daug naujo 
laimėti. Vanagaitis Mienas to 
nebūtų galėjęs padaryti. Jam 
talkon stojo tiedu mūsų tauti
nio gyvenimo milžinai. Lietuviš
kas žodis, mūsų gražios dainos 
pradėjo skambėti oro- bangomis 
per radiją, jos skambėjo ir di- 
didžiosiose muzikos salėse, kur 
lietuviai jautėsi daug didesni. 

. Vartant Vanagaitį labai pasi
gendame Prezidento Antano 
Smetonos biografijos. Ir kiti jau 
sako, ar Juozas Bačiūnas ne
pradėtų rūpintis jos išleidimu...

airiška pavarde. Bet tas Aus
tralijos ambasadorius dakeliavo 
iki Londono ir tėn sustojo. Airi
jos- respublika atsisakė jį prisi
imti. Priežastis tokia: Australi
jos ambasadorius buvo paskir
tas Airijos respublikai, reiškia 
pietinei nepriklausomai valsty
bei, gi airiai niekad nesutinka 
išsižadėti britų pavergtos šiau
rinės dalies, ir nori, kad amba
sadorius būtų skirtas Airijai 
bendrai, ne nepriklausomybę tu
rinčiai pietinei daliai.

Australija aiškinasi, jeigu ji 
būtų skyrusi savo ambasadorių 
Airijai, tada būtų pripažinimas 
visos Airijos airiams, ir tas bū
tų nusižengimas britams ...

ATOMINIS 
POVANDENINIS 
LAIVAS

Amerika pirmutinė panaudo
jo atominę energiją povandeni
nio laivo varymui. Tas laivas 
pavadintas Nautilus, jau nuleis
tas j vandenį švenčiant dideles 
iškilmės, Groton, Conn., uoste.

Kas buvo jo sumanytojas ir 
statytojas? Jau anksčiau esu 
minėjęs, kad prie Trumano, pir
mutinis civilinis atominės ener
gijos komisijos pirmininkas bu
vo David Lilienthal, žydų kil
mės amerikietis. Dabartinis, 
prezidento Eisenhovverio paskir
tas atominės energijos komisi
jos pirmininkas Strauss, taip 
pat yra žydų kilmės amerikietis.

Atominio pavandeninio laivo 
sumanytojas yra Lenkijoje 1900 
gimęs žydas, Hyman Rickover, 
kuris su tėvais 1904 metais at
vyko Amerikon ir čia prasimušė 
iki JAV karo laivyno admirolo. 
Pastačius tą pirmąjį laivą, pa
sirūpinta išleisti ir knyga Ric- 
kovero pagerbimui.

Jis prie atominės energijos 
paslapčių turėjo galimybių pri
eiti jau 1946 metais, būdamas 
dar kapitonu. Ir, sakoma, nu
matęs galimybes pradėjo daryti 
visokius spaudimus gaūti suti
kimą atominę energiją panau
doti jo svajojamam naujam tik
slui. Po didelių pastangų, tas 
jam ir pavyko. Tada niekas ne
norėjo tikėti, kad povandeninis 
laivas galėtų atomine energija 
plaukti.

Nuleistas į vandenį povande
ninis laivas baigiamas įrengti ir 
greit pradės daryti bandymus. 
Ar jo likimas bus laimingesnis, 
kaip yra buvę sil kitais naujai 
bandomais povandeniniais lai
vais, kurie pirmą kartą pasi
nėrę daugiau neiškilo?..'.
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A. PADEGIMAS,
I

Paul W. IValter kandidatuoja į 
kongresų 23 distrikte. Jis buvo 
artimas senatoriaus Robert A. 

Taft bendradarbis.

res-
Vil-

AIRIAI TĘSIA 
KOVĄ

Airija yra nepriklausoma 
publika, tačiau, kaip lenkai
niaus-kraštą, taip Anglija pasi
laikė užgrobtą šiaurinį Airijos 
kraštą — Ulster provinciją, Dėl 
to airiai tęsia kovą prieš Brita
niją. Vienas tos kovos epizodas 
pastaromis dienomis buvo labai 
originalus.

Australija, Britų imperijos 
dalis,- iki šiol buvo paskyrusi 
Airijai tik įgaliotą, ministrą, ka
da Airija turi pasiuntusi Aus
tralijon pilną ambasadorių. Ka
dangi Australiją sudaro apie 
30% senosios Airijos išeivių, 
kuriems prisiėjo apleisti savo 
tėvynę dideliais badmečiais pra
eitame šimtmetyje. Airija jau
tėsi, kad Australija privalo ją 
pagerbti ambasadorium.

Airijai priekaištaujant, paga
liau ' ’ ‘ • - • ••
nui

Australija paskyrė Dubli-Į 
ambasadorių,' dar .'net BU.

• • 4
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Rakauskas išaiškino tikslą ir 
reikalą tokią draugiją steigti ir < 
pareiškė, kad' jau dabar reikia ' 
pradėti mokytis maršavimo. Vi- 1 
si jam pritarė ir pradėjo moky- 1 
tis, nes nekurie apie maršavimą : 
nieko nežinojo. Bet buvo keletas : 
ir tokių, kurie buvo tarnavę ru
sų kariuomenėje.

Pramokę maršuoti, nutarė su- ■ 
rengti balių. Rengimo komisija 
salę paėmė lenkų apgyventame 
rajone (Pozndn). Toji salė ir da
bar dar yra ir „vadinasi Bialego 
Oria.

Reikia čia pasakyti, kad len
kai jau turėjo tokią uniformuotą 
draugiją — Družtivo Polskich 
UHanow.

Lenkai kalbino ir lietuvius 
prisirašyti prie jos ir prižadėjo, 
kad jie pakeis tos draugijos 
vardą ir ją pavadins Lenkijos ir 
Lietuvos sūnų draugija. Bet ma
tyt, kad jie Lietuvos sūnų ne
sulaukė. Vienas tik Jurgis Le
kavičius pas lenkus /nuėjo ir 
jiems iki mirties ištikimai tar
navo. Bet vieną kartą ir jis bu
vo apstutndytas ir net tų pačių 
lenkų ulonų vėliavos kotu per 
nugarą gavo.

Kada draugijos nariams buvo 
pasiūtos uniformos, tada jie nu
tarė maršuoti - gatvėmis. Tose 
pirmo pasirodymo iškilmėse bu
vo pakviestos visos draugijos. 
Ir pirmas toks viešas pasirody
mas gatvėse, uniformuotų jau
nų vyrų, nemažai nustebino pa
čius lietuvius. Džiaugsmui ne
buvo galo, kad, girdi, ir mes 
lietuviai jau turime savo ”vais- 
ką”. ši unifonąuota draugija 
buvo tikru papuošalu viešuose 
pasirodymuose.

1910 metais buvo nutarta, kad 
reikia turėti net du puįkus. Vie
nas su kardais, o kitas su šau
tuvais.

Pabaigoje 191(P m. K. Saimo- 
nas, kuris buvo šautuvų pulke, 
pradėjo vesti agitacija, kad tie, 
kurie yra su šautuvais, luri tu
rėti kitokias uniformas. Toks su
manymas draugijoą-buvo atmes- 
tas, nes nauja uniforma daug 
kaštuotų. K. Sainionui rpasisekė 
surasti pasekėjų, kurie apleido 
šią draugiją ir įkūrė kitą drau
giją, pavadintą Didžiojo Lietu- 
ros Kunigaikščio Vytauto Gvar
dija.

'šv. Kazimiero Gvardija dar 
gyvavo, bet prasidėjus pirmam 
pasauliniam karui daug jaunes
nių vyrų išėjo į kariuomenę. 
Kurie ir sugrįžo, bet jau neno
rėjo jokio kareiviavimo. O kiti, 
kad ir namie likę, paseno ir taip 
draugija likvidavosi.

Draugystė šv. Juozapo
Ji buvo įkurta 1906 m. rūg- 

■ sėjo 30 d. Kun. V. Paukštys baž- 
. nycioje iš sakyklos ragino žmb- 
į nes, kad reikia sutverti dar vie- 
. ną naują draugiją. Po pamaldų 
: žmonės suėjo j parapijos salę. 
, Susirinkimas įvyko ir buvo su

tverta šv. Juoząpo Draugija. 
Narių prisirašė 48. Jie užsimo
kėjo po 50 centų ir išrinko val
dybą.

ši draugija buvo sutverta to
kiais pat pagrindais, kaip ir 
anksčiau paminėtos kitos pašal-

Lietuvių Romos Katalikų Su- J 

sivienijimo Amerikoje 50-ta 1 
kuopa buvo suorganizuota 1902 j 
metais. Minėtoji kuopa pradžio- ] 
je vadinosi Draugystė Vyskupo 1 
Antano Baranausko. 1

Kuopa pradžioj narių turėjo : 
tik dešimt. Pirmi narių mokės- : 
čiai į centrą buvo pasiųsti tik 1 
1903 metais ir iki 1908 m. kuo
pa tik ir laikėsi su tokiu nariu 
skaičium. Bet 1911 m. paaugo 
šešiais nariais. O kada kuopoje 
kilo koks tai nesusipratimas, 
kuopoje liko tik keturi nariai. 
Ir kuopai likus be valdybos pa
tys nariai savo duokles siunti
nėjo į centrą.

1912 m. kun. Halaburda per 
pamokslą bažnyčioje paragino, 
kad žmonės prisirašytų prie šios 
kuopos. Po pamaldų žmonės su
sirinko parapijos -salėje ir ke
letas prisirašė. Nuo to laiko vėl 
prasidėjo didesnis veikimas ir 
kuopa žymiai sutvirtėjo. Ji ir 
dabar gerai ir pavyzdingai tvar
kosi.
Draugystė šv.- Motinos Dievo —

Aušros Vartų
' Ši draugystė buvo suorgani

zuota 1906 metais kovo 28 d., 
, kada atvyko kun. V. Paukštys 
, į Clevelandą ir užėmė klebono 
vietą-šv. Jurgio parapijoj. Jis 

, pastebėjų, kad nėra nė vienos 
. moterių draugijos CIevelande ir 
, sukvietė moteris ragindamas jas 

rašytis ir įkurti pašalpinę drau- 
, giją. Pirmam susirinkime prisi- 
1 rašė net 50 narių. Draugijos na

rės savo tarpe labai gražiai su- 
. gyveno. Ypatingai atsižymėjo 
, labdarybės reikaluose. Ir pačios 

savo tarpe viena kitai pagelbėjo.
Vyrų kaikurios pašalpinės 

. draugijos jau seniai yra išnyku- 
sios. Bet ši moterų draugija, iš 

, tų senesniųjų pašalpinių drau- 
. gijų, dar ir dhbar gyvuoja ir 
1 gražiai bei sutartinai vėikia.

Lietuvos Sūnų Kareivių šv.
‘ Kazimiero Gvardija

Ši draugija buvo įsteigta 1906 
m. Pirmutiniu šios draugijos 

( sumanytoju buvę Jonas Rakaus
kas, kuris pasitaręs su savo 
draugais rado, kad reikia įsteig
ti Clevelando lietuvių unifor
muotą draugiją. Nors jau tuo 
vardu draugija gyvavo, bet jj 
neturėjo uniformų. Tat draugi
jos susirinkime Jonas Rakaus
kas iškėlė klausimą, kad drau- 

! gija negali turėti uniformų dėl 
1 šių priežasčių: draugijoj yra se

nų narių, kada draugijos nariai 
turės uniformas, tada reikės mo
kytis ir maršavimo. :

Sekančiame susirinkime Jo
nas Rakauskas vėl kėlė -tą klau
simą ir prašė draugijos, kad jam 
pavestų steigti tokią uniformuo
tą draugiją, tos pačios draugi
jos vardu, tik pridėtų žodį — 
gvardija. Esą, visi nariai bus 
tos pačios senos draugijos na
riai. Toks pasiūlymas nariams 
labai patiko ir davė leidimą J. 
Rakauskui tverti uniformuotą 
draugiją. Taip pat nutarė su
rengti balių ir visą pelną paskir
ti tai naujai uniformuotai drau
gijai.

Po tų visų Jono Rakausko rū
pesčių buvo sušauktas susirin
kimas šv. Jurgio parapijos sa- pinės draugijos. Bet prie šios
Įėję. Atvyko 30 jaunų vyrų. J.’

VADOVAS Į SVEIKATĄ
Geresniam sveikatos išlaikymui nauja knyga

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

- /ši svarbi knygą privalo „rastis kiekvienoje lietuvių šei
moje. Kaina tik 2 doleriai su prisiuntimų.- Tuojau užsisa
kykite. ' - ' ■ , ;

■Užsakymus siųskite knygos autoriui: '
. ’ ’ DR. S. BIEŽIS, .L

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

, .. * . .

■■ ,1 ■ . Hl I ... I I ■ .........................

" P v - •C'....

/ f

V V

' .. .

. •

'■■V

draugijos mažai kas norėjo pri
sirašyti. Naijių skaičius buvo 
mažas. Mažas ir turtas. Pašal
pos ligoje mokėjo $5.00 savai
tėje ir pomirtinės $75.00. Nors 
labdarybės reikaluose bandė ne
atsisakyti veikti, bet nebuvo lė
šų.

Berods, kad ji'pirmutinė iš 
pašąlpinių draugijų užbaigė sa
vo gyvavjmo. dięnas.

LUKUI ANDY 75 METAI
Senam Dirvos Bkaitytojui Lu

kui Andy (1978 E. 70,St.) suėjo 
75 metai amžiaus. Linkint geros 
sveikatos. ”

Patark- kaimynui 
prenumeruoti 

D I R V Ą!

Gilia rimtimi", susikaupimu.bei . 
dvasiniu ‘ pakilimu, plačioji lie
tuvių išeivija, . ištikima tau
riausioms lietuvių tautos tradi
cijoms ir gyva savo tautine są
mone ir šiais metais rengiasi 
paminėti Vasario mėn. 16 d. 36- 
tąją sukaktį. Dėl to ji jungiasi 
tą tlieną su kenčiančia ir kovo
jančia tėvyne.

Keturioliktieji pavergimo ir 
nežmoniško mūsų tautos naiki
nimo metai neleidžia šiuo metu 
atšvęsti Lietuvos Nepriklauso
mybės Šventę pilnutiniu džiaug
smu. Tačiau paskutiniuoju me
tu demokratiškojo pasaulio va
dovų dėmesys, atkreiptas į oku
puotus kraštus, leidžia ir'mums 
tikėtis, kad raudonasis teroras 
nesitęs amžinai ir Lietuva drau
ge su kitomis pavergtomis tau
tomis kelsis naujam laisvam gy
venimui.

Jungtinių Amerikos Valstybių 
Kongresas, pradėjęs vykdyti 
Baltijos kraštų okupacijos ty
rinėjimus, plačiausion viešumon 
iškėlė tų kraštų okupacijos fak
tus ir begalinį bolševikinio rė
žimo žiaurumą ir tuo pačiu pri
vertė visą pasaulį susigalvoti 
dėl tolimesnio vakarų krikščio
niškosios kultūros likimo. Gi 
pats Kersteno rezoliucijos pra- 
vedimas yra didelis ALTo ir visų 
Lietuvos laisvinimo organizacijų 
laimėjimas, kuris parodė ne tik 
mūsų vieningos, įtemptos kovos 
sėkmingumą, bet ir jos didžiulę 
prasmę.

Tačiau tie laimėjimai negali 
leisti mums sustoti pusiaukelė
je. Lietuvos laisvinimo akcija 
turi būti ir toliau ne tik tęsia
ma, bet dar daugiau didinimą ir 
stiprinama. O tam reikia visų 
lietuvių susiklausimo, pasiryži
mo ir vieningumo. Visi turime 
degti širdingiausiu noru vienin
gai remti Amerikos Lietuvių 
Tarybą, kaip vyriausią Ameri
kos Lietuvių politinę organiza
ciją ir aktingai dalyvauti jos 
darbuose.

šiuo atsišaukimu mes krei
piamės j visus Clevelando lietu
vius ir širdingai kviečiame Va
sario mėn. 16 d. proga paremti 
savo aukomis likiminę Lietuvos 
išlaisvinimo kovą ir tuo atlikti 
savo tautinę pareigą.

Tam tikslui ALTo Clevelan
do skyrius š. m. vasario mėn. 
14 d. skelbia Lietuvos laisvini
mo piniginį vajų. Mes prašome 
visus tautiečius galimai gausiau 
aukoti — tenelieka nei vieno lie
tuvio CIevelande, kuris šiais 
metais neparems savo auka Lie
tuvos- išlaisvinimo kovos ir jos 
šviesesnės ateities. Tos aukos 
tegul įrodo mūsų nenutraukia
mą ryšį su kovojančiu kraštu iš 
kurio žiauraus likimo esame iš
stumti.

Taip pat kviečiame visus lie
tuvius gausiai dalyvauti Vasario 
mėn. 16 d. minėjimo iškilmėse 
ir savo gausiu dalyvavimu ne tik 
pademonstruoti' mūsų taiutinę 
vienybę ir solidarumą, bet taip 
pat pagerbti ir augštuosius sve- 

' čius, kurie šiais jnetais teikėsi 
priimti mūsų kvietimus ir atvyk
sta į minėjimą. Be to) iš,kilmin- 

1 gai valandos nuotaikai išreikšti 
rengiamas didžiulis tautinės mu
zikos koncertas.

Vasario mėn. 16 d! šiais me
tais''tebūna mums tautinio at
gimimo, tvirto pasiryžimo ir 
vieningo jėgų subūrimo bei ko
vos dvasios pakilimo šventė. O 
priaugančiam lietuviškam .jau
nimui tegu tai lieka jo tautinio 
pasididžiavimo prisiminimu. '

Vardan Tos Lietuvos Vienybė 
Težydi! • . ’ ■ !

ALTo Clevelando skyriaus 
valdyba: M. Drosutis — pir* 

1 mininkas, J. Daugėla ir B. 
1 . Graužinis —vicepirmininkai, 

A. Augustinavičiėnė —• sekre
torėj JT, Ruzas — iždininkas, 

. ■ Ji SalaBevičienė, A.' Gargasas, 
P, Balčiūnas ir S. Laidinis —i 
nariai. . . 'npijai’.
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Metropolitan operos solistas Algirdas Brazis vasario 28 d. kon
certuoja ALT rengiamam koncerte WHK salėje (5000 Euclid).

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai visiems

lietuviams Jūsų tautinės šventės proga

JOHN F. M'CRONE
GHIEF DEPUTY COUNTY RECORDER

CANDIDATE FOR

JUDGE JUVENILE COURT
v

Pirminiai rinkimai gegužės 4 , 195 4

‘ I

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai jisiems lietuviams
Jūsų tautinės šventės proga

ANTHONY O. CALABRESE
STATĖ REPRESENTATIVE

Kandidatas perrinkti pirminiuose rinkimuose
Gegužės 4", 1954

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai visiems lietuviams

Jūsų tautinės šventės proga

JOHN T. CORRIGAN

STATĖ SENATOR

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai visiems lietuviams 
Jūsų tautinės šventės proga

• m

JUDGE PERRY B. JACKSON
r

MUNICIPAL COURT

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai visiems lietuviams 
. Jūsų tautinės šventės proga *

SAUL DANACEAU
CANDIDATE FOR

JUDGE OE COMMON PLEAS COURT
Terminas prasidės sausio 5,1955
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TALIS STUDIO
I

LEIMON’SCAFE

RE 1-9787731 E. 185 ST.
WI 3-0287 .

šios trys krautuvės duoda ir keičia Eagle Stamps

♦

7012 Superior Avė EN 1-3764
SUOPIS FURNITURE

L. S. RAMOVĖS 
SUSIRINKIMAS

IŠNUOMOJAMAS PIGIAI 
GERAS KAMBARYS 

visais patogumais. Arti šv.

namų 
Kartu 
tis;

REIKALINGA
ruošai lietuvė moteris, 
gali apsigyventi. Kreip-

IšNUOMOJAMAS KAMBARYS
Vienam asmeniui. Dėl sąlygų 

susitarti paskambinus: 
UL 12596

PARDUODAMI BALDAI
Geri baldai: saliono sofa, fo

teliai, valgomojo setas, lova su 
matracais ir kita.

Telef.: TO 1-6138

su
Jurgio parapijos.

1331 E. 66 St.
Telef. HE 2-0599

Mes. Vynas. Degtinė. Konjakai. Kiti gėrimai
Įvairūs valgiai, šeštadienių vakarais šokiai griežiant 

geram orkestrui

PIX BEVERACE 
rūšių alaus —„visoki gaivi

nantieji gėrimai, 
vynas ir šampanas 

(prancūziškas) 
Turime Baltos Meškos alų.

Parengiama vestuvėms, baliams, 
pobūviams. Nemokamas prista
tymas dieną ir naktį. Atdara i> 

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

SAUSIO MĖN. IŠPARDAVIMAS
Viskas papiginta 25'/ iki 50'; už sukneles, megztinius, 

bliuskas, marškinius.
NEPAPRASTA PROGA IR KOKYBĖ!

FOTOGRAFIJOS MEISTERIS

Europinių žurnalų ir filmų 
žvaigždžių fotogrufaa, dabar 
CLEVELANDE.

I 
įvyksta vasario 21 d. 11 vai. 
Lietuvių salėje. Susirinkime bus 
metinė apyskaita, renkama nau
ja valdyba ir kontrolės komisija.

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

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

WOLFS FABRICS

45

25 metai simpatingo ir-rimto patarnavimo
ENdicottl-1

1954 m. vasario 11

r

SENATORIUS THOMAS A. 
BURKE PAS CLEVELANDO

LIETUVIUS ,
Ilgametis Clevelando miesto 1 

majoras ir dabartinis senatorius , 
Thomas A; Burke pranešė ALTo 
Clevelando ■ skyriaus valdybai, i 
kad jis priima su džiaugsmu pa- : 
kvietimą dalyvauti vasario 16 

įdienos minėjime. Vasario 28 d. ; 
^8 vai. WHK salėje rengiamose 

minėjimo iškilmėse pasakys ati
tinkamą kalbą lietuviams.

TAUTINĖS S-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.: ĖX 1-4581.

. Parengimų Komisija
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.
LITUANISTINĖS MOKYKLOS 

VASARIO 16 MINĖJIMAS
Minėjimas įvyksta vasario 14 

d., Lietuvių salėje.
Programoje: žodis Vasario 16 

proga; Eina garBas ... — mu- 
■ zikinis vaizdelis; Už laisvę — 

muzikinis paveikslas; Regėjimas 
■ — muzikinis fragmentas; tau

tiniai šokiai ir kt.
Pradžia po sumos — 11 vai. 

30 min.
Minėjimo meninę programą 

rengia mokyt. M. Venclauskas, 
akompanuoja Alg. Bielskus, de
koracijos Alg. Muliolio.

Minėjime dalyvauja visa mo- 
kykla. Į minėjimą maloniai kvie
čiami mokinių šeimos ir visi 
Clevelando lietuviai.
PIANISTAS A. KUPREVIČIUS 
iš Argentinos jau atvyko į Cle
velandą ir muzikos mokykloje 
pradėjo darbą.

MOŠŲ JŪRŲ SKAUTAI 
savo jūrininkystės darbus ir 
ženklus išstatė Dirvos vitrinoje. 
Clevelandiečiai raginami jų dar
bus pamatyti. .

VASARIO 16 MINĖJIMAS
Latvių-Lietuvių Vienybės Cle" 

velando skyriaus rengiamas Lie
tuvos Nepriklausomybės minė
jimas įvyks 1954 vasario mėn. 
13 d. 7 vai. vak. Boherfiian Na- 
tional Hali mažojoje salėje (4939 
Broadway Avė., 4-tas augštas), 
dalyvaujant latvių menininkams 
ir lituanistinės mokyklos šokių 
ansambliui.

Įėjimas laisvas. Po programos 
bendras susipažinimo alutis. Da
lyvavimas $1.— Pakvietimai į 
alutį gaunami pas platintojus ir 
salėje prie įėjimo. Kviečiami L. 
L.V. nariai ir svečiai gausiai 
dalyvauti.

DR. B. MATULIONIS 
gyvenąs Providenee, R. I. lan
kėsi pas savo gimines — Dr. VI. 
Ramanauskus. Ta proga aplankė 
ir Dirvos redakciją.

Šių metų vasario mėn. 21 d. 5 v. po pietų Lietuvių salėje, 
Lietuvių Froųtas rengia didelį vakarą.

Vlado Braziulio vad. dramos studija vaidins pirmą kartą 
J. Griniaus 3 veiksmų dramą "žiurkių Kamera”, šioje dramoje 
autorius siekia didelių tikslų ir plačiais polėkiais verčia žiūrovą 
susikaupti ir apmastyti amžinąsias problemas, žiūrovui prieš akis 
atskleidžia kova už Dievą, tėvynę ir meilę. Kova prieš klastą, prie
vartą, paleistuvystę ir įvairias niekšybes.

Jaunimas iki 16 m. nebus įleidžiamas į vaidinimą.
Po vaidinimo šokiai ir gausus bufetas. Biletų kainos: 2; 1,50 

ir 1 dol. Biietai gaunami spaudos kioske, Dirvoje ir pas platinto
jus. ...

Kasa bus atidaryta 4 v. po pietų.

UŽGAVĖNIŲ BLYNAI
Lietuvių Tautinių Kėrporaci- 

jų Sambūrio tradicinis Užgavė
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 gros geras orkestras. Jau
nimas ir mėgstantiejf linksmai 
praleisti subatvakarį kviečiami 
dalyvauti. Kvietimai gaunami 
"Dirvoje” ir pas platintojus.

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

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

WADE PARK REALTY
7032 Wade Park Avė., 

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

NĄUJA LIETUVIŲ 
TEISININKŲ VALDYBA 
Lietuvių Teisininkų Clevelan

do skyriaus metiniame susirin
kime vasario 7 d, išrinkta nauja 
valdyba, kurią sudaro Juozas 
Liūdžius — pirmininkas, Anta
nas Gailiušis — sekretorius ir 
Juozas Krygeris —-iždininkas.

MIRĖ A. VILKELIENĖ- 
VIRBICKIENĖ

Po vyro Virbicko mirties, 
sunkiai susirgusi, vasario mėn. 
5 d. mirė ir Aldona Virbickienė, 
laidotuvių įstaigos savininkė. 
Velionė ėjo 48 metus. Paliko dvi 
dukteris: Marčia ir Myra. Te
begyvena ir jos tėvas Augustas 
Jankauskas. Palaidota vasario 
9 d.

Kaip mums praneša, laidotu
vių įstaiga ir toliau veiks. Ją 
tvarkys likusios dukterys ir se
suo. 1 ' .

SLA 14-TA KUOPA
rengia šeimyninę sueigą-balių 
vasario 20 d„ šeštadienį, Lietu
vių salėje, kuopos dviejų narių 
pagerbimui: F. Baranausko (pir
mininko) ir Marijos Mišeikienės 
(finansų raštininkės). F. Bara
nauskas . išbuvo pirmininku 25 
metus ir M. Mišeikienė finaųsų 
raštininkės pareigose 17 metų. 
Taip pat bus pagerbti ir kiti 
kuopos senesni nariai. Ta proga 
bus paminėta ir 36 m. Lietuvos, 
Nepriklausomybės paskelb i m o 
sukaktis.

Kviečiami visi SLA nariai ir 
svečiai gausiai atsilankyti. Bus 
skani vakarienė, daug įvairumų 
ir šokiai. Pradžia 7:30 vai. Bi- 
letus prašom įsigyti iš anksto 
pas rengimo komisijos narius: 
M. Jonės, Vyt. Braziulį, A. Zda
nį, Lietuvių svetainėj ir pas ki
tus 14-tos kuopos narius.

STUDENTŲ SUSIRINKIMAS
Vasario 14 d. 3 vai. čiurlionie- 

čių patalpoje šaukiamas visuo
tinis metinis Clevelando studen
tų susirinkimas. Bus renkama 
skyriaus valdyba sekančiai ka
dencijai. Visiems skyriaus na
riams dalyvavimas būtinas.

L. F. Valdyba

GEN. K. TALLAT KELPŠOS | 
60 mėtų amžiaus ir 25 vedybinio 
gyvenimo sukaktis atšvęsta va
sario mėn. 7 d. Tigro kavinėje. 
Rengė vietinis L. S. Ramovės 
skyrius.. Buvo daug sveikinimų, 
įteikta dovana.

Taiso ir parduoda' laikrodžius, 
apyrankes ir kitas brangenybes. 
Sąžiningas ir. garantuotas dar-’ 
bas prieinamomis kainomis. I 

6210 Dibble Avė., 
Cleveland 3, Ohio

Tel.: EX 1-0376

dabar jūsų kaimynistėj 
7106 Superior Avė.

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

MoGemūa portretai, vestuvių, 
ikiimių, vaikų ir kitos nuo* 
rauMoa.

«•

. ■ ** ■ - *
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Greeting and Best VVishes To Our Friends and.Patrons

ORBAN’S FLWOERS
SINCE 1925 . , ■ ' .

We Grow our own flowers
CORSAGES — IIOSPITAL — FUNERAL & 1VEDDING FLOWEŠfiS 

City-lVide Delivery 11520 Buckcyc Rd. RA 1-1500

VISŲ LIETUVIŲ SUSITIKIMO VIETA

VL. IR JONĖ APYNIAI 
persikėlė į naują butą. Dabarti
nis adresas: 13410 Durkee Avė., 
City 5. Telef. SK 1-2799.

GYD. ANT. AžELLS 
iš New Yorko persikėlė į Cleve- 
landą.

I. J. S AMAS, JEWELER
šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai

Laikrodžių taisymas. Brangenybės. Įvairus dovanų 
pasirinkimas.

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

MIRĖ AGOTA
. MEKEŠICTĖ-KALISH

buvo gimusi 1911 m. Bartininkų 
parapijoj. Mirė, vasario 6 d. Pa
laidota. Kalvarijos kapinėse. Pa
liko sūnų Danielių.

MOTERŲ SĄJUNGOS
36 kuopa rengia vasario mėn. 

14 d. Naujosios parapijos salėje, 
kortavimo ir šokių vakarą. Pra
džia 3 vai. Įėjimas $1.00.

V. ČEPULIS
Grįžo į Clevelandą. Vokietijo

je jis baigė medicinos mokslus 
ir Freiburgo universitete apgy
nė doktoratą apie vėžio ligas.

MARIJA IR BRONIUS
.ČEKAUSKAI

sausio 12 d. susilaukė dukrelės 
Rūtos-Kristinos.

EZELLA DRESS SHOP
7011 Superior Avenue EX 1-8653

DVIGUBAI ŽENKLŲ KAS ANTRADIENĮ

Visokių rūšių baldai ir elektriniai bei 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

ANDRU REALTY
Centrinis skyrius 

1010 Euclid
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.

DRUKA1TIS
1-9668 :
1-3488

vivruR 
CE 
sw

1-5753
1-9568

Dviejų šeimų plytinis ma
mas... Vienas prie kito. 6 ir 
6 kambariai. East '80 St. — - 
Superior.

’. Dviejų šeimų. 5 ir 4 kam
bariai. . Laisvas apatinis. 
Naujai dekoruota.'-E. 61 St» 
Kaina $8,890.

Dviejų šeimų. 6 ir 6 kam- . Grąžus, 6 kambarių,. 1. 
bariai. Labai gerąpi stovy- šeimos. Qeram stovy. E. 74'
je. 3 garažai. Dibble Avė. ir Superior.

Parduodame maisto kraūtuvė. Vyno jr alaus pardavimo 
leidimas. Visas įrengimas. East 65 St. •• • • ;

» Namų pardavimas 
Įvairi apdrauda

Eddy ir St. Clair rajone, 4 
šeimų, plytinis, labai geram sto
vyje, 5 kamljariai kiekvienąm. 
Automatinis šildymas.

*
East 81. St., netoli Superior, 

didelis vienos šeimos. Dviejų 
mašinų garažas.

*
Visų rūšių apdrauda: namų, 

baldų, automobilių.
Ray Nausneris,

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

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 Weatherbird vaikų batai.

GERESNIU namų statytojai
"VISUOMET ĮSTATO 

MONCRIEF Šildymą ir oro vėsinimą

M

SUMUŠTINIAI. , GĖRIMAI. SODA.

MARNELL’S
7023 Superior Avenue*

Saldainiai, Riešutai, Popkornai , 
Čia susitikit savo draugus po pamaldų 

Geriausia kava mieste

44-ta FINANSINĖ M ET I N Ė AT AS K Al T A
Gruodžio (Dec.) 31,-1953

ASSETS.
Cash and U. S. Government Bonds ..$1,026,054.31 
Stock in Federal Home Loan Bank ..
First Mortgage Loans____ i____
Remodeling Loans____ ’________i____
Officc Buikling and Ęųuipmont - Less

Ilepreeiation l.-c_________ ____
Other. Assets __ --______________ _

64,500.00
4,505,458.07

19,832.12

85,683.81
2,902.63

.TOTAL ASSETS........J...J....$5,704,430.94

SAYINGS OEPOSltS INSURED Ul» TO $10,000.00

P J KURSIS
609 Society for Savingš Bldg.—Cleveland, Ohio

OFISO TELEF.: MAin 1-1773. REZIDENCIJA: PENINSULA 2521
Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemlesčiuoee, kreip

kitės į mare, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą ivai- 
luoae apiiruun.is-insurance reikaluose.
Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildymą* 

garantuojama. Kreipkitės j mane telefonu arba asmeniškai.

Valkelis Funerai Home
Valdžios pripažinta laidotuvių direktorė 

Aldona VVilkelis - Wirby
. Pilnas laidotuvių patarnavimas

—HAMMOND VARGONAI PER SĖRMEN1&—

6202 SUPERIOR AVĖ. HEnderson 1-9292

L 1
Suvings Laposiu 
įpans in ' I’rocess 
Advance from Bank
Escrovv Acpounts
Pe.-manent? Stock .

• Rešervėš and Undivided Profits

$4.753,454.14.
182,272.81
150,000.00
-12,198.39

204,884.61
401,621.29

JAKUBS & SON 
FUNERAL HOME 

Vėsinamas orą? Jūsų patogumui
TOTAL LIABL1TIES..........,r.-$5,704,430:94

-LOANS TO BUY, BUJLir OR REMODEL HOMES
—.r ■ ■ Della E. Jakubs & VViIliam J. Jakubs

Licen'sijuoti laidotuvių direktoriai ir balsanąuotojai

THE SUPERIOR SAVINGS and LOAN ASSOCtATION
6712 .Superior Avė., Cleveland 3, Ohio
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•JK. I)A.

Terminas prasideda vasario 9, 1955

MAYOR

Mano svečias kiek atsikvėpė,

f

PAUL W. WALTER
CANDIDATE FOR

. Respublikonu h iletu

Pirminiuose rinkimuose gegužės 4, 1954

»

Jpsų svečiams — jauniems ar ne — 
tikrai patiks ledo šaltumo Coke. Jo 
nepalyginamas skonis pakelia vakaro 
nuotaiką... paįvairina linksmumą. 
Atsiminkit taip pat, kad yra lengva 
patarnauti Coke — ledo šaltumo 
butelyje.

CONGRESS 23rd DISTRICT

Redakcijos ir administracijos adresas — DIRVA, 1272 East 71 St., Cleveland 3, Ohio. — Telefonas: HEnderson 
1-6344. Redaktorius Balys GAIDŽIŪNAS,(buto telefonas: GArfield 1-7406).

G.vvenu vienam Naujosios. 
Anglijos užkampyj, kur lietuvių 
priskaitoma vos šimtinė, o gal 
dar mažiau. Vieną šeštadienio ] 
popietę, ties durimis sustoja j 
mašina ir į vidų įvirsta pusam- 1 
žis vyras. - <

.....r— Sveiki gyvi, gerbiamie- 1 
ji?— prisistato lietuviškai ir i 
ant stalo padeda kruopščiai į i 
laikraštį suvyniotą ryšulėlį.

— Spaudos atvežiau — pra
deda be įžangos. — Galvojau, 
kad jums neapsimoka trankytis 
60 mylių j Bostoną dėl kelių 
knygų ar laikraščių užsakymų.

— Sutinku, 60 mylių dėl kny
gutės nevažiuosi, — atsakau 
jam, — bet, įmeti čekutj į voką, 
ir, knyga pati pas tave atvažiuo
ja.

— Teisybė, — jis man atšau
na, — bet iš savo patyrimo ži
nau, kad kol išsirenki knygą, 
kol paruoši čekį, tai savaitės už
darbis jau išleistas kitiems gy- 
vybiniems reikalams. Va, čia, 

. pluoštas vėliausių leidinių, net 
iš trijų leidyklų. Juos gali pa
matyti, pačiupinėti, pavartyti ir 
už pigią kainą įsigyti. Sutaupysi 
čekio išlaidas, trijų centų ženk
liuką ir voką .... O, be to, neper
ki katės maiše!

Prisipažįstu, turėjau reikalų 
su įvairiais "selsmanais" — par
davinėjo šukas, šepetukus, radi
jus, televizijas, dulkių siurblius, 
puodus ir visokias patogė’ūs gy
venimo prašmatnybes, bet nei 
vienas iš jų nepasiūlė lietuviš
kos knygos. Išsirinkau kelius 
leidinius.

—■ O daugiau ką pasiūlysi? — 
nuolaidžiai paklausiau motori
zuotą knygnešį, pasiruošęs žmo
nai. nupirkti dėžutę kremo, dar 
vieną šepetį, trečią tuziną siurb
liui maišelių ar dangtį mūsų 
šimtmetiniams puodams.

— l’ersiunčiu laikraščių pre
numeratas, jei norit, užsuku . į 
enciklopedijos leidyklą, paimu ir 
išvežiojo išleistą tomą’ arba 
įmoku pinigus.

— Visa tai gražu, — tariu — 
bet iš to biznio net ant ”gazo” 
neuždirbi. Ką daugiau parduo
di? __ kamantinėju jį.

— Nieko! Tiesa, ant ”gazo” 
neuždirbu, bet, užtat, tuo būdu 
susitinku su lietuviais. Po sa
vaitės darbo sopėje, tai veikia ir 
raminančiai ir džiuginančiai.

Panorau su šiuo retos srities 
■ "biznierium" daugiau apie jo 
savaitgalių išvykas pasikalbėti, 
žmona pradėjo ruošti kavutę, o 
mudu pypkiaudami susėdom.

— Ar daug apvažiuoji? — 
klausiu jį.

— Nelabai. Turiu penkis" ar 
šešius miestukus į šiaurę nuo 
Bostono. Mitros ir vidutinės’ ko
lonijos. pavieniai asmenys. Po 
daugelio mėginimų esu susira
dęs tikruosius knygos mėgėjus, 
kuriems kiekvieną kartą kų 
norą palieku.

' — Kas jie yra? Pasiturį, se
nieji ar naujieji ateiviai? Moks
lo ragavę, specialių profesijų? • 

— Negalėčiau, priskirti kny
gas perkančių .prie kurios nors 
profesijos, luomo, išsilavinimo 
ar amžiaus. Man lengviau’būtų 

• klijentus paskirstyti į kelias 
pagrindines tipų grupes.

Už lango kelios spalvotoj rek
lamos siūlė savo prekes, maši- 
nos, nesistumdydamos pur.eno 
nesfeniai iškritusį sniegą,’ o mes, 
pamiršę dienos rūpesčius, tęsėm 
toliau pasikalbėjimą apie visai 

. nerealius ir. nepelningus reika-i 
lūs.

Į realybė paaiškėja po pirmų žo
džių: "Kak pas mane tas knygas 
skaitys! Aš jau senas, neišma- 
tau, o vaikai — kas sau paskli
dę. Su airišėm sukūrę šeimas, 
lietuviškai beveik nesusikal- 
bahi...”

Prie tų pačių tautiškumo in
validų tenka priskirti ir tuos ku
rie tvirtina: "Aš su savo vai
kais tik angliškai kalbu! Dar tik 
treji-metai kaip atvažiavome, o 
jau "bytina” mokykloje visus. 
Perkam knygas kas- savaitę (pa
rodo į "fanibukūs"). Nieko ne
padarysi, kas reikia, — reikia ... 
Lietuviška knyga? Na, būkime 
atviri, su ja vaiko j mokslus 
neišleisi...” ’ Kiūtinu iš tokios 
šeimos ryšulėlį dar stipriau po 
pažastim paspaudęs. Su dideliu 
karteliu širdyje. Lyg iš laidotu
vių.

Paprasčiausia atsikalbinėjimo 
priežastis — nedarbas, nesumo- 

I kėtos sąskaitos ir liga. Bet ir 
tie pateisinami faktoriai ne visų 

, yra vienodai panaudojami. Pa
sitaiko tokių, kurie netekę dar-

pundelį, — tęsė svečias, — per 
pažįstamus ar kuriam lietuvių 
klube pasirenku adresų. Tuo bū
du pradedu "vizitavimą”. Ap
lankau vieną kitų kartą, kol pa
aiškėja, prie kokios grupės pir
kėjų tautietį galima priskirti. 
Po to jau numanau kam vežti 
naujus leidinius, o kam visai 
nerodyti.

Dažnai sutinku lietuvius, ku
riuos reikėtų pavadinti "manda
giais atsikalbinėtojais”. Pasi
kalbėjimas prasideda nuo lietu
viškos spaudos pasjūlymo.

— ”Ot kaip, knygų turi! Ge
rai, prisėsk ! .. Bet tai šalta žie
ma šiais metais. Jau trečių kartą 
alyvos "užordinau” ir, "vistiek, 
elektrinį turiu deginti”. Ir taip 
tęsiasi kalba pusvalandį apie 
alyvą, kainas, šaltį ir kaimynus. 
Po kurio laiko vėl nukreipiu te
mą prie knygų: "Taigi, vakarai 
ilgi, tiktų įsigyti vieną kitą lie
tuvišką knygutę pasiskaityti”. 
”Ot, kad to laiko būtų!” — at- bo pasiguodžia knygą nusipirkę, 
sako jis. Ateini iš darbo, pa- Mano svečias kiek atsikvėpė, 
valgai, norisi pailsėti, reikia pa- užgėrė gurkšnį kavos ir šypte

lėjo kažką linksmesnio prisimi
nęs.

— Būna kartais tragikomiškų 
atvejų su tais pirkėjais, kurie 
"viską žino ir viską turi”, — tę
sė jis tėliau. — Su jais pokalbis 
vyksta maždaug taip: "štai, bi
čiuli, turiu prieš mėnesį išleistą 
premijuotą knygą. Žinau, kad 
mėgsti. Kaina — tik dvi valan
dos darbo Sopėje. Skaitydamas 
turėsi malonumo visų savaitę!” 
"Turiu jau senai nusipirkęs”, — 
jis man atšauna, "Negi antrą 
pirksiu”. "Gerai, tai čia kitas 
leidinys. Tik išleistas. Gavau tie
siai iš leidyklos. Du doleriukai 
už visą bibliotekos perlą!” O jis 
man: "Žinau! Kaip tik paskelbė,

žiūrėti "šovo" ant televizijos, — 
žiūrėk, jau ir laikas gulti. Iš 
ryto vėl skubėk į darbų. O ten, 
žinai, ne juokai. Visų dienelę 
reikia išstovėti. Tai dar gerai, 
kad boselis geras. Vis pasuka 
kur lengviau ..Ir taip eina 
kalba antrų pusvalandį apie 
darbovietę, pamainas, sezonų ir 
dešimtį kitų reikalų. Jei dar 
trečiu kartu pamėginu užsiminti 
spaudų, tada prispirtasis nu
krypsta j nedarbą, pašalpų di
duma, skolas, daktarų sąskaitas 
ir kitas bėdas. Nieko kito nelie
ka, kaip susidėjus ryšulėlį išsi
nešdinti.

Pas kitos rūšies klijentus ne
reikia valandos sugaišti. Liūdna

JŪSŲ VAKARO SVEČIAI 
MIELAI PAIMS COKE

. b6TTLED

Pirkite su dėže 

ar dėžutė

UNDER ’ ALTHOR1TY OF THE COČA-COLA COMPANY BY 
ČLEVEL'ĄND COCA-COLA BO'TTLING ČOMPANY 

iCoke" ia u reKialcred ’trado mark* ? 1954,’THE..COCA-COLA COMPANY

Valentino: Dienai
Ą:i

Paruošęs . naujų leidinių

B^-I R V A 1954 m-.vasario U d. * Nrv (J

(Atkelta iš 1-mo pūsi.) - dystę’, jeigu vėl palinktų komin- 
po Stalino mirties. Kremliaus formo pusėn. Tito yra pęrdaug 
diplomatija rodo Jugoslavijos palinkęs j valdymų, kad jis pa- 
atžvilgiu daugiau lankstumo, norėtų su kitu suvo valdžia da- 
Belgrado konflikte- su Maskva' lintis. Esame įsitikinę, kad būgš- 
tam tikra vaidmenį suvaidino f .............. .....
dviejų diktatorių — Stalino ir < 
Tito — būdo savybės. Jugosla- i 
vas nesutiko besąlyginiai mfei- i 
lenkti gruzinui. Tokio akibrėkš- i 
to kerštingas rytietis negalėjo ’ 
nei užmiršti, nei dovanoti. Kai ' 
Maskvos budelį ištiko mirtinas 
smūgis, išnyko svarbus stabdis 
jieškoti išsilyginimo tarp dviejų 
susipjovusių pusbrolių. Moloto
vas ėmė tai vienokia, tai kitokia 
proga rodyti Belgradui besišyp
sančių savo rūstaus veido pusę. 
Po kurio laiko diplomatiniai 
santykiai ’ tarp Maskvos , ir Bel
grado, kurie lūžio pasėkoje buvo 
beveik visiškai nutrūkę, pradėjo 
normalėti ir jau nuo pereitos 
vasaros Jugoslavijos sostinėje 
atsirado pilnateisis sovietų pa
siuntinys. Taip pat jugoslavų 
santykiai su Maskvos satelitais, 
su kuriais Pietųslavija turi il
gas betarpines sienas, iš pavir
šiaus pamažu įgauna formas, 
priimtas tarp civilizuotų valsty
bių. Jugoslavijos diktatorius pa
kartotinai yra paneigęs laikas- 
nuo laiko pasklindančius gandus 
bei spėliojimus, esą Belgradas 
ketinus iš pagrindų pakeisti sa
vo užsienio politikos kryptį. Dar 
visai neseniai, sausio pabaigoje,
Tito Belgrado parlamente pri- nuolaidas kremliui kyla ne tik 
mygtinai pakartojo Jugoslavijos 
politikos savarankiškumų ir api
būdino Amerikos Jungtines Val
stybes ir Didžiąją Britaniją kai
po "geriausius bičiulius”. Bet 
tuo patsmetu jis pareiškė norų 
dar labiau normalizuoti santy
kius su Rytų Europos valstybė
mis.

Galima prileisti, kad Belgrado 
diktatorius sako tiesų, kai jis 
tvirtina, jog ir ateityje esųs 
pasiryžęs ' remti savo užsienio 
politikos orientacijų Vakarų pa
sauliu. Jis negali nenusivokti, 
kad Maskva jam nelinki nieko 
gero ir kad jis, atliktų savižu-

tavimai dėl Belgrado politikos 
esminio pakitėjimo neturi rimto 
ir pateisinamo pagrindo. Jugo
slavų politiniuose ’sluogsniuose 
ne be pagrindo atsikertama, kad 
visos vakarų demokratijos vals
tybės su Maskva bei jos sateli
tais palaiko diplomatinius san
tykius (tVashingtonas yra nu-, 
traukęs ryšius su viena Bulga
rija!), tad Belgradas, siekda
mas sunormalinti saitus su ry
tais, neturėtų sukelti įtarinėji
mų.

Bet Jugoslavijos argumenta
cijoje yra ir kitokių thomentų. 
Tito nekartų yra išsitaręs, jog 
jis baiminusia, kad didžiosios 
valstybės ibetarpai nesusitartų 
mažųjų Valstybių sąskaitom Jei
gu įvairaus plauko iliuzionis
tams, jau nekalbant apie tiesio
ginius Maskvos pakalikus, kiek
viena proga leidžiama kelti balsų 
už "keturių didžių j ų” susėdimų 
už bendro stalo, ir jeigu toks jų 
šūkavimas nelieka be pasėkų 
(Berlyno konferencijai!), tai 
netenka stebėtis, kad kitos vals
tybės irgi jieško priemonių ap
sisaugoti nuo staigmenų. Mes 
nieku būdu nesiimame advoka
tauti tokiam Tito, bet tam tikrų 
nerimastį įvairūs pasinešimai į
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kad leidžia, — užsakiau iš anks
to. Ir čekį jau senai nusiunčiau. 
Turbūt atsiųs šią savaitę".

Nieko nepeši. Negi lysi j sve
tima butą ir tikrinsi knygų len
tynas. Bet, po kelių tokių mė
ginimų, gavęs panašius atsaky
mus, pradėjau savo "entuzias
tų’’. įtarti. Kaip tik tuo metu 
Liet. Enciklopedija baigė spaus
dinti pirmąjį tomų.. Lankiau vi
sus savo klientus rinkdamas 
prenumeratas. Užsukau ir pas 
ji.

"Ką? Enciklopedijų? Aš, tur
būt, būsiu vienas iš pirmųjų už
sisakiusių enciklopediją. Jau 
laukiu atsiunčiant.” Nuvažiuoju 
į Bostonų su prenumeratom. Pa
tikrinu leidykloj. Ne. Tokios pa
vardės nėra. Grįžęs vėl užsuku 
pakamantinėti savo klijentų. Jis 
man žeria tiesiai akysna: "Tur
būt klaida! Negali būti. Pats 
pasirašiau blanką ir visus pini
gus iš karto nusiunčiau”.

Negi tardysi žmogų. Pasitai
kė proga ir vėl nuvažiavau į 
Bostoną. Atsiimti savo ir kelių 
artimesnių kaimynų tik iš spau
stuvės iškeptą pirmąjį enciklo
pedijos tomą, šiuokart, niekuo 
nepasitikėdamas, užpuoliau patį 
Kapočių. Ištikrino visas knygas, 
— tokios pavardės nėra ... Nuo 
to laiko nesiūliau daugiau jam 
enciklopedijos. Ko gero pabūgs 
įtikinėti, kad jau išsiuntęs pini
gus už penktąjį tomų...

Belgrade, bet ir įvairiose kitose 
Europos sostinėse. Jeigu jugo
slavų diplomatija reiškia pagei
davimų irgi "susėsti už stalo” 
su Maskvos emisarais, tai ji 
tik pamėgdžioja kitus.

Kaip ten bebūtų, j santykių 
rUtuliojimąsi tarp Jugoslavijos 
ir Maskvos bei jos satelitų tenka 
atkreipti budrų dėmesį. Tatai 
dar labiau pateisina ideologiniai 
nesutarimai jugoslavų komunis
tų viršūnėje. Joje jau iš seno 
reiškėsi kelios srovės, kurių vie
na laikėsi labiau ortodoksinių 
idėjų (jeigu ir ne būtinai at
skiestų Lenino bei Stalino 
"mokslu”), kita gi atstovavo 
krypčiai, labiau palinkusiai į va- 
karietinį marksizmų. Kaip sykis 
šio pastarojo tipo reiškėjas Mi- 
lovan Djilas, užėmęs jugoslavų 
"komunistinės lygos” (taip pa
sivadino jų kom. partija) hie
rarchijoje pirmaujančių vietų, 
neseniai buvo "sutvarkytas".

Ten, kur siekia Maskvos bu
delių ranka, toks nuslydimas 
nuo "generalinės linijos” pa
skandinamas kraujo latakuose. 
Jugoslavijoje "paklydėlis” n’ebū' 
vo sušaudytas. Bet šis atsitiki
mas pamokė tuos, kurie į Jii- 
slavijos komunizmų ėmė žiūrėti 
per ružavus akinius. Jugoslavija 
pasilieka komunistinė valstybė. 
Ji, iš tiesų, nuėjo savaimingais 
keliais, bet tiktai ateitis galės 
parodyti, ar, titoizmas arba "ne
priklausomas nacionalinis komu
nizmas" pajėgs paskatinti ko
munistus anapus geležinės už
dangos pasektf Belgrado pavyz
dį. Maskva jau suskubo likvi
duoti visus tuos savo bendrus; 
kuriems galėjo kilti mintis nu
eiti Tito pėdomis. Bent jail 
tektų atsiminti, kad "titoizmo” 
viltis bolševikų satelitinėse val
stybėse tolygio nyks su kiekvie
na nuolaida, kurią Vakarų pa
saulis 
vams.
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ONĄI VALAITIENEI
Toronte mirus, jos sūnų Vygantų Valaitį’, Šarūnų ir Os- 

■ trauskų šeimas giliai užjaučia ir drauge liūdi.
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