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Šis JAV lėktuvas __ "Droopy Snoot”, per valandą nuskrenda 1200 mylių ir todėl laikomas grei
čiausiu pasaulyje.

< • ” ’i' ’•».*' i • 'Vii' •' i

Prancūzijai paskutiniuoju lai^ viešumon. šį kartą posėdyje da- 
ku, dievaži, nestigo’ pirmaeilių lyvavo naujojo ministerio pirmi- 
politinių sensacijų, tačiau tiek ninko Mendes-France vyriausy- 
spaudoje, tiek žmonių pasikal-! bės nariai. Ministeris pirminin- 
bėjimuose vyrauja viena tema:1 kas vėl pavedė Paryžiaus polici- 
visai neseniai susektoji šnipinė-jjos prefektuf užvesti griežtą 
jimo afera. Laikraščiai dieną iš -----------------
dienos plačiai aprašinėja šią by
lą, kuri sudarytų puikią medžia
gą jaudinančiam šnipinėjimo 
filmui. Visos.tos istorijos užku- 
lisės tokius:

1950 m. balandžio mėn, pran
cūzų vyriąusybė, kuriai tuomet 
pirmininkavo Georgės Bidault, 
sudarė krašto gynybos generali
nį sekretariatą, kuris tiesiogiai 
priklausė ministerio pirmininko. 
Naujosios įstaigos uždavinys bu
vo vykdyti nutarimus, priimtus 
augščiausios karinės instancijos 
— gynybės komiteto. Sekreta
riato vedėju buvo paskirtas Jean 
Mons.'iki tol buvęs generalinis 
rezidentas Tunise, šis kabineto 
viršininku paskyrė savo buvu
sįjį bendradarbį Rene Turpin, o
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Anglijos prempjeras, pats

silaukęs gražios ąenatvės ir iš 
valdžios nesitraui^ąs, nemėgsta 
senų ministeriu.; 3

Spalio mėn. J®d. pertvarkė 
kabinetą ir į parSgas įstatė 24 
jaunesnius ministi ’ -
nuolių” tarpe yra ir 60 metų 
Harold MacMillartį knygų leidė
jas, dabar ėmęs Vadovauti gy
nybos ministeriui. McMillan 
yra prezidento ;Eisenhowerio 
"draugas, ir manonta, kad tuo no
ri santykius su JAV dar labiau 
gerinti. Yra ir daugiau 60 metų 
"jaunuolių”." J

Jį
VOKIETIJOS KRAŠTO 
TARYBOS RINKIMAI
“‘Paskelbus rugpjūčio mėn. 1 

d. rinkimų į PLB Vokietijos 
Krašto Tarybą davinius, Bend
ruomenės Garbės Teismas, Sta
tuto numatyta tvarka, gavo 
skundų dėl Stuttgarto ir Hildes- 
heimo apylinkėse rinkimų teisė
tumo. Rugsėjo rąėn. 20 d. Ben
druomenės Garbės Teismas mi
nėtus skundus svarstė ir nutarė 
Hildesheimo apylinkės balsus 
pripažinti negaliojančiais, taip 
pat pripažinti negaliojančiais ir 
Stuttgarto. apylinkės rinkimus, 
bet pastarąjai su teise rinkimus 
pakartoti. Rinkimai Stuttgarto 
apylinkėje buvo pakartoti spa
lio 3 d.

Vyr. Balsų Sk'aSHavimo.Jiomi- 
sija spalio mėn. 9 d. posėdyje, 
dalyvaujant komisijos pirminin- 
kui mokyt. A. Krivickui, na
riams: inž. P. Čeponiui ir mok. 
K. Motgabiui bei įgaliotiems 
stebėtojams: A. Grinienei ir A. 
Žukauskui, peržiūrėjusi atsiųs-

tinės vyriausybės priešininkus. 
Kaip teigia Paryžiaus spauda, 
Didės norėjęs pateikti parlamen
tarams įrodomąją medžiagą, kad 
krašto gynybos komitete sėdį 
komunistai ir kad dabartinė vy
riausybė tatai toleruojanti.

Pasakojama, kad Baranes tu
rėjęs ryšių ir su viena privati
ne, amerikiečių finansuojama, 
prancūzų antikomunistine orga
nizacija,^ kurią jis irgi aprūpin
davęs slapta informacija. Tokiu 
būdu Baranes tarnayo net trims 
frontais: 1) kaipo komunistų 
agentas, pranešinėdamas gyny
bos komiteto posėdžių protoko
lus; 2) kaipo komisaro Didės 
agentas, ' informuodamas apie 
reiškiamas nuomones komunis- 

gynybos komiteto posėdžių pro- partijoje; 3) kaipo amerikie
čių remiamos antikomunistinės 
prancūzų organizacijas agentas.

Antišpionažo tarnyba betgi 
padarė nesuprantamą klaidą: 
ištardžiusi Baranes, ji šį šnipą 
paleido. Tik vėliau, kai paaiškė
jo, jog jis yra visos šnipinėjimo 
bylos centralinė figūra, buvo iš
leistas suėmimo įsakymas. Po 
nemažų pastangų, pagaliau, pa
vyko jį suimti. Paaiškėjo, kad 
vienas prancūzų parlamento na
rys, priklausąs tai pačiai radi- 
kalsocialistų partijai, kaip ir mi
nisteris ■pirmininkas Mendes- 
France, savo paties automobiliu 
nusivežė Baranes iš Paryžiaus į 
savo dvarą ties Nevers ir sutei
kė jam prieglobstį. Parlamenta
ras aiškinosi, kad jis taip pasi
elgęs dėl paprasto žmoniškumo, 
nes galima buvę prisibijoti, kad 
prieš Baranesą būsiąs įvykdytas 
atentatas.

šiandien niekas negali supras
ti, kokiu būdu svarbios valsty
bės paslaptys galėjo būti pati
kėtos tokiam asmeniui, kaip La- 
brousse, ypač turint galvoje, kad 
Paryžiaus prefektas dviem at
vejais įspęjo buvusįjį ministerį 
pirmininką Lanielį prieš sakytą 
salioninį komunistą, kuris, be
je, niekada neslėpęs savo kraš
tutinių pažiūriu. Kaįdabar kvo
tą vedančios įstaigos apklausi- 
nėjo Lanielį, paaiškėjo, kad jis, 
perduodamas reikalus naujam 
ministeriui pirmininkui Mendes 
-France, nė žodžiu neužsiminė lamentariniame gyvenime pa- 
apie jau tada kilusį įtarimą prieš! stebimi tikrai savotiški reiški- 
Labrousse. Vienas laikraštis net; niai.

kvotą, o prieš rugsėjo 10 d. po
sėdį buvo įsakyta atydžiai pa
tikrinti posėdžių salės sienas, ar 
tik nebus įtaisytas slaptas mik
rofonas. Bet nieko įtartino ne
buvo surasta, o po posėdžio vėl 
nebeliko abejojimo, 
tys neišlaikomos.

Šį kartą reikalas 
tas DST, karinio 
tarnybai. Rugsėjo 18 d. buvo su
imtas kriminalinės policijos ko>- 
misaras Didės. Jo portfelyje bu
vo surastas vyriausiojo krašto

kad paslap-

buvo paves- 
antišpionažo

tokolo nuorašas. į klausimą, iš 
ko jis gavo šį slaptą dokumentą, 
komisaras atsakė, jog protokolą 
jam davęs vienas žurnalistas 
vardu Baranes. Policija nusku
bėjo pas šį žurnalistą. Ir ten

kitam valdininkui Roger Lab- surado jo paties ‘ranka surašytą 
rousse pavedė prižiūrėti, kad 
slapti gynybos komiteto nutari
mai nepatektų į viešumą. Da
bar betgi paaiškėjo, kad šie at
sakingi pareigūnai išdavė pa
slaptis. Jie tuo patys prisipaži
no.

Šnipų pasitaiko visur. Bet šį 
kartą turima reikalo su afera, 
kurios užkulisės siekia daugelį 
valstybinio gyvenimo sričių. Il
gą laiką tarp Paryžiaus ir vals
tybinės kriminalinės policijos 
ėjo varžybos, viena įstaiga kliu
dė kitos darbą, o tatai paleng
vino šnipų darbą. Negana to, 
aferon prikišo pirštus visa eilė 
politikų, pasinešusių panaudoti 
jiems žinomus duomenis kovai 
prieš vyriausybę.

1953 m. liepos mėn. tuometi
nis valstybės • prezidentas Au
rio! nustatė, kad gynybos komi
teto nutarimai yra žinomi ke
liems pašaliniams asmenims. 
Prezidentas pasikvietė Pary
žiaus policijos prefektą, šis už
vedė kvotą, tačiau ji nieko ap
čiuopiamo nesusekė. 1954 m. 
gegužės mėn. 26 d. gynybos ko
mitetas susirinka posėdžio, ku
riam .pirmininkavo valstybės 
prezidentas. Rene Coty. Buvo 
svarstomas klausimas dėl karo 

-tęsimo Indokinijoje. Posėdyje 
dalyvavo ministeris pirmininkas 
Laniel, užsienių reikalų ministe
ris Bidault, karo ministeris Ple
venas ir generalinio štabo vir
šininkas Ely. Generalinis sekre- 
tariafas buvo atstovaujamas 
Jean Mons. Bet jau pa 48 va
landų paaiškėjo, kad komunistai 
smulkiai >žino apie nutarimus. 
Policijos prefekto tardymas ir 
šį kartą negalėjo nustatyti, kas 
išdavė paslaptį.

Taip pat po posėdžio, buvusio 
birželio 28 d„ paslaptys iškilo resnybei, o informuodavo dabar-

posėdžių protokolą. Baranes aiš
kinosi, jog protokolą parašęs 
pag'al komunistų suteiktus duo
menis.

Tolesnio tardymo metu paaiš
kėjo, kad Paryžiaus prefektas 
prieš vienerius metus pavedė 
komisarui Didės speciališkai 
sekti prancūzų komunistų par
tiją. Komisarui pavyko užver
buoti vertingus agentus, kurie 
pranešinėjo net apie centro ko
miteto nutarimus. Prie tų agen
tų priklausė ir Baranes, komu
nistų partijos narys, kuriam ko
misaras iš ' savo slapto fondo 
mokėjo po 200.000 prancūzų 
frankų mėnesiui. Tačiau vėliau 
paaiškėjo, kad Baranes buvo ir 
komunistų užverbuotas šnipas. 
Jis suėjo į kontaktą su Labrou- 
sse, gynybos sekretariato valdi
ninku, kuriam’ buvo pavesta 
saugoti karines paslaptis. Iš šio 
valdininko Baranes gaudavo 
slaptus protokolus ir užmokė
davo jam tais pat pinigais, ku
riuos imdavo iš Paryžiaus pre
fektūros komisaro. Išeina, kad 
iš valstybės gaunamais pinigais 
buvo finansuojama išdavystė! 
Baranes šiuos protokolus per
duodavo komunistų partijai. Tuo 
pat metu jis, pakeitęs protolų 
turinį, pridėdavo komunistų va
dovybės (tikrus ar išgalvotus) 
pasisakymus dėl aktualių mili- 
tarinių dalykų, ir atiduodavo 
juos policijos komisarui Didės.

Šių metų liepos mėn. Didės 
buvo paskirtas Seine upės uosto 
kontrolierium Paryžiuje. Nors 
jam jau buvo atimta prancūzų 
komunistų partijos priežiūra, 
bet jis per savo agentus ir to
liau įdomavosi, kas dedasi toje 
partijoje. Tačiau tai, ką patir
davo, jis nepranešdavo s'avo vy-

paskelbė, kad buvę bandyta pa
naikinti visus pėdsakus, iš ku
rių aiškėjo, kad jau anksčiau 
buvo išdavinėjamos karinės pa
slaptys.

Vienam pasikalbėjime dabar
tinis vidaus reikalų ministeris 
Metterand pasisakė šitaip: "ši 
byla turi dvi puses: iš vienos 
pusės, buvo išdavinėjamos ka
rinės paslaptys, kita vertus, ma
tyti, kokių skandalingų, nepado
rių priemonių griebiamasi prieš 
politinius priešus”.

Naujai susektoji byla dar 
kartą parodo, kad prancūzų par- 

g.vvenime

VISAM PASAULY

Rugsėjo mėn. pabaigoje pasi
keitė Italijos užsienių reikalų 
Iministeris. Ligšiolinis užsienių 
politikos vadovas Attilio Piccio- 
ni pasitraukė’ ir į jo vietą atėjo 
Gaetano Martino, liberalų par
tijos narys. Martino niekada ak
tingai nedalyvavo užsienių poli
tikoje. Jis toje srityje yra vi
siškas naujokas. Tuo tarpu Pic- 
cioni priklausė krikščionių de
mokratų vadovaujamų asmenų 
ekipai. Jis buvo artimas neseniai 
mirusiojo partijos lyderio De 
Gasperio bičiulis.

Savaime ne pats Piccioni at
sistatydinimas atkreipė į save 
visuotinį susidomėjimą, kiek mo
tyvai, dėl kurių jis ėmėsi šio 
žygio. Piccioni savo rašte atvi
rai sako, kad ryšium su rūpes-

I

Gerald A. Drew paskirtas JAV 
ambasadorium į Boliviją. G. A. 
Drew yra 51 metų ir anksčiau 
buvo JAV ministeriu Jordanijoj.

kad italų 
visuomenėje yra įsi- 
savotiški papročiai, 

narkotikais, baigiant 
apgavystėmis. Nuo- 
kad tokios moralės

lykų”. šiandien sunku pasakyti, 
kiek tokiuose pareiškimuose yra 
tiesos ir kiek grasinimų, nes ■ 
prefektas patrauktas atsakomy
bėn už apsileidimą ir tardymo 
klaidinimą.

Bet faktas lieka faktu, kad 
kelios iš eilės vyriausybės ne
parodė pakankamos energijos 
šiai paslaptingai istorijai išaiš
kinti. Opozicijos spauda nurodo, 
kad dabartinis ministeris pirmi
ninkas Scelba be pagrindo pati
kėjęs savo užsienių reikalų mi- 
nistėrio Piccioni teigimams, kad 
jo sūnus esąs nekaltas. Bent jau 
tikrai nebuvo atsargu skirti Pi
ccioni atsakingoms ministerio 
pareigoms tuo metu, kai jo sū
nus jau buvo minimas žmogžu
dystės byloje. O dabar opozicijai 
suteiktas naujas argumentas: 
girdi, jaunasis Piccioni buvęs 
suimtas tiktai tuomet, kai tė- 
vas pasitraukęs iš ministerio 
pareigų.

Savaime paties buvusio užsie
nių reikalų ministerio asmuo 
nekelia jokių abejojimų, net ko
munistai nedaro jam jokių prie
kaištų. Bet kadangi Piccioni 
senai yra žymus krikščionių de- 
mųkratų veikėjas, tai opozicija 
siekia sukompromituoti visą 
partiją. Pseudo-markizo Ugo 
Montagnos nešvarius biznius ir 
mokesčių nuslėpimus tikrai ne
buvo lengva susekti, nes šio na
muose lankėsi Jtakingi esamo 
režimo žmonės, tad tardymo or
ganai neturėjo reikiamos lais
vės.

Senatas dabartinei Scelbos vy
riausybei pareiškė pasitikėjimą 
ir tuo pačiu atmetė visus opo
zicijos kėslus suversti atsako
mybę vyriausybei. Bet lieka ne
aišku, kokiu būdu galėjo atsi
tikti, kad vyriausybės paskir
toji tardymo komisija, kuriai 
vadovavo ministeris be portfelio 
De Carf>, savo darbą atliko ne
paprastai paviršutiniškai ir ne
rado nusikaltimo žymių. Tiktai 
po to, kai tardymą į savo rankas 
paėmė senas ir prityręs tardy
tojas Raffaello Sepe, byla paga
liau pajudėjo iš vietos. Per pen
kis mėnesius jis ištardė su vir
šum 250 liudininkų. Tardymo 
rezultatai apima 16.000 maši
nėle rašytų puslapių. Byla suriš
ta j 82 tomus. Kai tardytojas 
Sepe perdavė tardymo duomenis 
valstybės gynėjui, šis padarė iš 
surinktos medžiagos atitinka-

(Perkelta į 8 puil)

čiais dėl jo šeimos jis nebega
lėjęs atsakingoms ministerio pa
reigoms kreipti tiek dėmesio 
kiek tatai esą reikalinga.

Praslinkus kelioms dienoms 
po Piccioni atsistatydinimo bu
vo suimtas jo vyresnysis sūnus 
Gianpiero, sutrumpintai vadina
mas Piero. Jis kaltinamas jau
nos mergnos VVilmos Montesi 
nužudymu. Kartu su juo suim
tas pseudomarkizas Ugo Mon- 
tagna, kuris traukiamas atsako
mybėn už tai, kad padėjęs nu
slėpti žmogžudystę. Vėliau bu
vo suimtas buvęs Romos polici
jos prefektas Polito. Jam mestas 
kaltinimas, kad jis bandęs tar
dymą nukreipti neteisingais 
pėdsakais. O prieš tai turėjo at
sistatydinti vyriausiai policijos 
viršininkas Pavone.

Visa ši byla jau apie pušantrų 
metų stovi visuotinio susidomė
jimo centre. Ją iškėlė viešumon 
žurnalistas Muto, paskelbęs Wil- 
mos Mostesi žuvimo aplinkybes. 
Tuomet paaiškėjo, 
augštojoje 
viešpatavę 
pradedant 
mokesčių 
stabįausią,
žmonių draugiją lankė ir su ja 
palaikė santykius žinomi žmo
nės. Tarp jų buvo Piero Pissio- 
ni, kuris dabar apkaltintas tuo, 
jog įdavęs narkotikų Wilmai 
Montesi. Kai ši neteko sąmonės 
ir sugriuvo Tor Vajanico paplu- 
dymyje, jaunasis Piccioni ją pa
likęs ir nesiėmęs priemonių jai 
gelbėti. Pakilusi jūra ją nuska
lavo ir prigirdė. Tokią bent kal
tinamąją medžiagą prieš buvu
sio užsienių reikalų ministerio 
šunų surinko teismo tardytojas.

Tačiau gal ne tiek yra būdin
gi patys kaltinimai! Skandalin- 
gesni yra kiti reiškiniai, iškilę 
viešumon ryšium su šia byla. 
Jau nekalbant apie nepaprastą 
moralės pakrikimą, pasireiškusį 

, vienoje italų visuomenės dalyje, 
ypatingai krenta į akį, kaip len- 

buvo atliekamas 
tardymas ir tai, matomai, spau
dimo įtakoje iš įtakingų sluogs- 
nių pusės. Atrodo, kad korupci
ja yra pasiekusi net augščiau- 
sius sluogsnius. Buvęs Romos 
policijos prefektas Polito kaitą 
išsitarė: "Jeigu vyriausybė ir 
kitokia vyresnybė nebūtų iš ma
nęs reikalavusios santūrumo, tai 
aš galėčiau žurnalistams ir vi
suomenei papasakoti įdomių da-

tus balsavimo davinius nustatė, 
kad Stuttgarto apylinkėje šio 
mėn. 3 d. balsavimas buvo at
liktas pagal nustatytas Rinki
mines teisykles, o suskaičiavusi 
balsus nustatė ir užprotokolavo 
galutinius rinkimu rezultatus.

Pagal Komisijos protokolo 
davinius PLB Vokietijos Kraš
to Tarybon išrinkti:

Kun. A. Keleris (1.363), Pr.)gvapėdiškai 
Zunde (1.207), Tėvas A. Ber
natonis (1.103), Erdm. Simo
naitis (979), J. Glemža (925), 
Dr. J. Grinius (917), E. žilius 
(912), V. Gailius (906), J. Kriš
čiūnas (777), I. Apyrubis (747), 
F. šlenteris (743), V. Raišys 
(735). Skliaustuose gautieji bal
sai.

Pirmieji trys kandidatai yra: 
kun. dr. J. Aviža (722), J. Ba- 
taitis (821) ir kun.. A. Bųnga 
(176).

PLB Vokietijos Krašto Tary
bos suvažiavimas numatytas 
spalio mėn. 23-24 d.d. Vasario 
16 gimnazijoje, Hueftenfelde.

• Tarp Jugoslavijos ir Vengrijos prasidėjo pokalbiai at- 
steigti normalius diplomatinius santykius.

Trys Vokieti jei?armijos generolai (iš kairės): Craewell, Speidel 
ir Hensinger vadovausjiaujai Vokietijos 500,OOOtyyrų ginkluotai

• Gynybos sekretoriui Charles ,.Wilsonui išsišokus savo 
pareiškimu^ bedarbių klausimu, darbininkus palyginus šunimis, 
skaitoma, kad tuo išsišokimu respublikonų rinkiminei kompanijai 
bus labai pakenkta. Darbininkų vadai ne be pagrindo supyko. Jie 
šiuo atveju turi neabejotiną darbininkų paramą.

• Eleonora Rooseveltienė atšventė 70 metų sukaktį. Ji lai
koma tipiška amerikiete politike, kuri neturi pastovios linijos, 
bet elgiasi daugumos pataikavimui. Jos sukaktį aktyviai pami
nėjo komunistinė spauda.

• Oraganas Hazel, nusiaubęs daugelį Amerikos vietovių, 
didžiausią žalį padarė Torontui (Kanadoje). Ten dar iškritęs gau
sus lietus sukėlė ir potvynį. Nuostoliai skaitomi iki $100 milionų 
dolerių. Yra 78 žmonių aukos.

. •’ Liberijos 'prezidentas W. >V. S. Tuban atvyko į JAV ir 
buvo priimtas prez. Eisenhowerio Baltuose Rūmuose. Jis spalio 
27 d. lankysis CleVelaride, kur jo garbei ruošiamas priėmimas.’ 
Į priėmimą yra pakviestas in Dirvos redaktorius.

Izraelis, gavęs nepaprastai daug parautos iš JAV, dabar 
rinkiminiam me'tui atėjus, vė) nori cjaugiau išspausti. Ta pačia 
proga, prisibijodamas arabui žada savo tautiečių balsus Ameriko
je pakreipti už tuos, kurie tvirčiau pažadės Izraelį remtų

• Čilė, Ekvadoras it Peru paskelbė, kad teritoriniais van
denim! jos laiko 200 jūrmylių nuo kranto. Dėl tokios naujos teisės 
eilė kraštų jau įteikė protestus.

LENKAI MINĖS ADOMO 
MICKEVIČIAUS MIRTIES 

SUKAKTI

1955 m.- sukanka šimtas metų 
nuo Adomo Mickevičiaus mir
ties’. Lenkai jau sudarinėja ko
mitetus' ’ir ruošiasi šią sukaktį 
plačiai paminėti. JAV šiai su
kakčiai minėti sudarytam ko
mitetui vadovauja prof. IV. Led- 
nicki. šia proga skalbiamuose 
straipsniuose ir atsišaukimuose 
A. Mickevičius vaizduojamas 
kaip grynas lenkas ir statomas 

‘greta Koperniko bei Šopeno.
Kažin kaip ruošiasi Ad.■ Mic

kevičių paminėti lietuviai?

Airija labai daug dėmesio (skiria prisivilioti atostogautojų iš už
sienio. Jie senas valdovų pilis pavertė ištaikingais viešbučiais, kur 

už $40 gali vasaroti savaitę laiko



DĖMESIO STUDENTAI!
Praną apibu- 
nesireklemud- 
didį patriotą, 

minties

WHIPPING 
CREAM 

A crownlng touch to; 
cak«s, plos, olhtr d»»- 
••rti.
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ir Radijo D-jos (Inkprp. ne pelnui), 
1272 East 71 St, Cleveland 3, Ohio. 

Telefonas: HEnderson 1-6344. - 
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Prenumerata metams iš anksto 

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

Atak. Nr. kaina 10 cento.

• Lietuvoje radijo aparatų mies- majame susirinkime į .skyrių 
to gyventojai dabar turi nema- įsirašė 30 studentų. Valdybon 
žai. Kaimuose labai maža. Apa- išrinkti A. Petrikas (pircn.j, A. 
ratai krautuvėse gaunami lais- Grigaitis (vieepirm.), A. Rat- 
vai, j eigų „tik jų yra. Paprastai 
į krautuvę atsiunčiama .jų po 
kelis šimtus, tačiau rytojaus 
dieną visi jau esti parduoti.
"Maskvič” tipo 2-jų bangų apa-

”Kama” 
o "Ura-

PRANO NARVYDO GARBEI
Amerikos Lietuvių Tautinin

kų Klubo valdybos ir narių pa
stangomis, spalio mėn. 9 d., sa
vo patalpose, 337 Union Av.e., 
Brooklyn, N. Y., suruošė vardi
nes savo pirmininkui, Klubo 
Steigėjui ir nuolatiniui valdybos 
nariui Pranui Narvydui.

Vakaro programą vedė A. 
Jurgėla, valgius paruošė V. Nor
vaišaitė, A. Krulikienė, Volskiui 
padedant. Mielą Praną sveikino 
ir žodį tarė Klubo vardu vice- 
pirm. A. Leleiva, ALTS I skr. 
pirm: J. Kiaunė, ALL Dariaus 
Girėno posto vadas kap. V. Alks
ninis, PLIAS, N. Y. skr. vardu 
dipl. inž. K. Krulikas, asmeni
nius linkėjimus perdavė K. 
Kriaučialiūnas, J. Gudelis, E. 
Mackeliūnienė ir kiti. Dovanas 
įteikė — Klubo vardu A. Jur
gėla, asmenines V. Norvaišaitė 
ir A. K. Krulikai.

Visi kalbėtojai 
dino, kaip tylų, 
jantį darbuotoją,
nenuilstantį tautinės 

komunis- skleidėją, lietuvybės žadintoja, 
i kultūrinių organizacijų rėmėją,

BALTIMORE
BALTIMORIEČ1AI,

Romos Imperija žlugo.kai jos 
piliečiai, užkariautais turtais 
pertekę suglebo, sutingo, nu
stojo • domėtis visuomenės ir 
valstybės reikalais. Ar ne tilo 
keliu' einame mes dabar, senieji 
ir naujieji lietuviai ateiviai. Ne- 
berpisišaukia mūsų nė Baltas 
padėti užjūry likusiems mūsų 
broliams, nė Vasario 16 gimna
zija, nė kita kuri organizacija.

Nepagailėkite vieno vakaro 
per mėnesį, ar net per'kelis mė
nesius, kviečiami ateikite pasi
tarti, kaip geriau pagelbėti lie
tuviškam reikalui. .

Penktadienį, spalio 22 d. Lie
tuvių svetainėje šaukiamas AL 
Tautinės Sąjungos Baltimorės 
skyriaus narių ir ne nariu susi
rinkimas. Visi kviečiami daly
vauti.

kepama

kelis (ižd.), I. Eidukevičiūtė 
(sekr.) ir J. Bilėnas (narys org. 
reikalams). Skyrius ruošiasi su
rengti didžiulį vakarą, kuriuo 
prisistatys visuomenei.
• Antanas Venclova,
tinės spaudos pranešimu, yra‘auu'u11“1m «»»»»>« 
išsiųstas su Maskvos komunis-', tremtinių globėją.

ratas kaštuoja 192 rb., 
2-jų bangų — 220 rb., 
las’’ — net per 1.000.
• Duona Kaune dabar
vienoje vieloje — Kauno duo
nos kombinato įmonėje. Tačiau 
būdavo atsitikimų, kad, sugedus 
kombinato krosniai, žmonės tu
rėdavo net 3 dienas išbūti be 
duonos. Duonos kilogramas kaš
tuoja 3 rubliai. ’

• Lituanistikos Instituto skyrių 
vedėjais korespondenciniu būdu 
pastaruoju laiku buvo išrinkti: 
Dr. A. Salys — Lietuvių Kalbos 
Skyriaus, Dr. V. Maciūnas — 
Lietuvių Literatūros Skyriaus, 
Dr. J. Balys — Lietuvių Tauto
tyros Skyriaus, Dr. J. Puzinas 
— Lietuvos Proistorės Skyriaus, 
Dr. A. Šapoka — Lietuvos Isto
rijos Skyriaus ir Dr. K. Pakš
tas — Lietuvos Geografijos 
Skyriaus.

Išskyrus Lietuvių Kalbos 
Skyriaus vedėją, visi kiti jau 
ir anksčiau buvo skyrimo keliu 
pakviesti laikinai eiti skyrių 
vedėjų pareigas.

tais pavažinėti po raudonąją Ki
niją.

• Vilniuje kartas nuo karto 
skleidžiama gandai, kad būsią 
peržiūrėtos ir keičiamos dabar
tinės Lietuvos sienos.. Ta sienų 
revizija būsianti Gudijos ir Len
kijos pasieniais ir pravesta et
nografiniais pagrindais. Tačiau 
kokios direktyvos ir kieno nau
dai bei kada bus daromos, kol 
kas nekalbama.

• Lietuvoj komunistų partijos 
centro komiteto įsakymu žemės 
ūkio skyriaus vedėjas J. Juoza
pavičius paskelbė potvarkį, kad 
Lietuvos kolchozuose nuo rugp. 
1 d. pailgintas darbo laikas. 
Kolchozininkams darbo diena 
nustatyta nuo 6 vai. ryto ligi 8 
vai. vakaro su 1 valanda per
trauka pietums. Mašinų-trakto- 
rių stotims įvesta trečia pamai
na nakties metu. Tasai antnor- 
minis darbas neapmokamas. Po-,

• Lietuvių Studentų Santaros 
skyrius įsisteigė ir New Yorke. 
Spalio 2 d. įvykusiame steigia-

CHICAGOS 
GYDYTOJAI

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

Dr. S. Biežis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 \Vest Cermak Road 
VAL.: 1-3 popiet ir 7-8 v. vak. 

Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas, 
šeštad. tik nuo 1-3 vai. popiet. 
Rezid. 3241 W. 66th PLACE

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

keičia . stiklus ir rėmus.
4701 S. Damen Avė., Chicago 111. 

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

tik susitarus

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

Dr. Juozas Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Norvest Medical Center 
2336 West Chicago Avė., 

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

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

12—4 p. p. šeštad ier.iais.

Studentai ir abiturientai, ku
rie nepriklauso Lietuvių Stu
dentų Sąjungai JAV, prašom 
skubiai registruotis skyriaus 
valdyboj, pas sekretorę Danutę 
Dulytę, 1142 W. Lombard St., 
ar pas pirmininkę Nijolę Bo- 
gutaitę, 803 W. Lombard St., 
pranešant savo vardą, pavardę, 
bei adresą.

Skyriaus Valdyba

silpnėjo. ' '' . .
Tremtiniams iš Vokietijos 

pradėjus persikelti .Amerikon 
su gausiu jaunųjų prieauglių, 
susidarė naujos sąlygos. Visi 
norėjo, kad vaikai būtų mokomi 
ir lietuviškai, bet nebebuvo mo
kytojų. Pradžioje buvo mokoma 
tik šeštadieniais, bet kiekvienas, 
kuris šiek tiek supranta apie 
mokymą pasakys, kad kalbos 
mokyti reikia kasdien. Po dvie
jų metų tokio darbo buvo leista 
pamokų metu lietuvių kalbos 
mokytojui išsivesti vaikus, no
rinčius mokytis lietuviškai, ir 
dirbti su jais atskiroj • klasėj. 
Tas jau buvo beveik gerai, tik 
buvo sunku rasti patyrusį mo
kytoją, kuris mestų geriau ap
mokamą darbą kur nors kitur ir 
pereitų dirbti už - pusę to, o ir 
daugumui tėvų vis atrodė, kad 
mokytojui reikia mokėti.

šiemet klebonas kun. Jqnas 
Bakšys sudarė seselių pranciš- 
kiečių komplektą, kurios gali 
mokyti lietuviškai, ir lietuvių 
kalbą įvedė visai mokyklai. Da- 
Lar kekvienas skyrius turi lie
tuvių kalbos kasdien po vieną 
pamoką. Seselėms nelehgva, nes

<■ • . ' ' ■ • • •

y$K vaikų, kurip lietuviškai vi
siškai nemoka, o antra, kad nė
ra priemonių, nėra nei knygų 
skaitymams, nei gramatikos 
pratimams. Viską reikia pačiam 
mokytojui iš kur nors sugaudy
ti, perrašinėti. " .

Kai permeti mintimis, kiek 
laikraščiuose ir susirinkimuose 
prikalbėta ir prisirūpinta lietu
višku vaikų auklėjimu ir kiek 
maža tuo reikalu iš tikrųjų te
padaryta, darosi ir sarmata ir 
nesmagu. O iš rašytojų tenka 
išgirsti, kad vaikų knygutėms 
net leidėjp nebegalima rasti. 
Sako neapsimoka leisti, o vai
kai neturi ko skaityti. O juk 
verkiant reikia, kad turėtų ko 
skaityti ir šešerių metų pipirai, 
ir dvylikos metų pusberniai. Ir 
reikia gerų skaitymėlių. Priva
tus leidėjas jų neišleis. Ir kal
tinti jo nereikia. Jis įdeda savo 
sunkiai uždirbtą dolerį ir nori 
gauti atgal ne tiktai jį, bet ir 
šiokį tokį kaupą ir už darbą ir 

i už kapitalo riziką. Tai jo teisė.

• v • ' ’

Noras tą kaupą gauti išpūtė ir 
knygos kainą, užkimšo ir kny
gos rinką leidiniais, visokių se
nienų perspausdinimais, kurių 
tikrai nereikia.

DETROIT

LAS skyrius. Steigia- 
susirinkime dalyvavo, 
redaktorius Vytautas 
ir LAS Amerikos vie-

ŽADA AKTYVIAI VEIKTI

■Rugsėjo mėn. 17 d. Detroite 
įsisteigė 
majam 
”L. L." 
Staneika
tininkijos pirmininkas J. Bal
čiūnas. Skyriaus valdybon iš
rinkta A. Banionis, K! Veikutis 
ir S. šimoliūnas. Skyriaus pir
mininku yra Kazys Veikutis.
Skyriaus valdyba imaši akty
vios kultūrinės ir visuomeninės 
veiklos, (a. b.)

SAVI PAS SAVUS!

Korporacijos pagrindais pertvarkyta

Prano . nuveiktus darbus, 
trumpame rašinėly sunku būtų 
nupasakoti. Prabėgomis galima 
tik pažymėti, kad jį rasime na
riu, beveik visose tautinėse ir 
kultūrinėse organi z a c i j o s e: 
ALTS, SLA, TMD, ALTK, 
BALF. Tremtiniams parūpino ir 
dabar dar vis rūpina dokumen
tus atvykti į šią šalį. Jo pastan
gomis jau atvyko virš 30 šeimų. 
O kiek yra išsiuntęs tremti
niams jo vadovautų draugijų ir 
savo asmeninių siuntinių. Kar-| 
tais jo butas virsdavo siuntinių 
sandėliu, kuriuos jis vienas su- 
pakuodavo ir pasiųsdavo. Jis jų] itaik sutikti net rynai ita. 
nepažino ir dabar nepaėsta, betjliškos kilmės amerikiečiUj ku. 
laiška rasvdamas tremtiniui rie lankydamf švento Jurgio pa. 

rapijos mokyklą pramoko lietu
viškai ir dar šiandien susikalba. 
Bet vėliau tėvams nerodant su
sidomėjimo, kad vaikai mokėtų

ROCHESTER

Gera, kai reikalai einą gerai, 
i bet dar geriau, kai jie eina ge- 
I ryn ir geryn. Taip darosi mūsų 
I parapijoj su lietuvių kalbos mo- 
įkymu. Čia būta lietuvių kalbos 
Igana stipriai mokoma, nes yra

nepažino ir dabar nepažįsta, bet' 
laišką rašydamas tremtiniui į! 
Europą vis įdės vieną kitą ža
liukę.

. Retas, kultūrinkas tremtinys, 
nežino Prano vardo. Atvykus 
našlėms'su vaikais,. Pranas pa- lietuviškai, o buvo nemaža ir to- 
rūpindavo joms baldus, net pats kįų( kurie lietuvių kalbos mo- 
atliekamu laiku naktimis, savo kymą laikė vaiko nereikalingu 

, — lietuvių 
kalbos mokymas irgi palaipsniui

tvarkis paskelbtas, pasiremiant' jėgomis, sunešdavo ir globodavo naštos apkrovimu, 
komunistų partijos centro ko-,ko1 įsikurdavo. Tokio jautraus 
miteto nutarimu, kad šių metų x Pranas sunku rasti. Gal 
derlius turi būti skubiai nuim
tas ir iškultas, o grudai prista
tyti į valdžios sandelius. Akci
jai paskubinti sudaromos taip 
pat komjaunuolių ir moksleivių 
brigados.
• Jonui Lituvninkui, aktyviam 
Baltimorės lietuvių ir Tautinės 
Sąjungos skyriaus veikėjui jau 
eina 52 metai kai atvažiavo į 
Ameriką.
• Londone, Anglijoje, organi
zuojama lietuviškoji mokykla.
Manoma, kad ją lankys per 50 
lietuvių vafikų.

TORONTO
TAUTINĖS SĄJUNGOS 

NARIAMS
Spalio mėn. 24 d. 3 v. p. p. 

Lietuvių namuose kviečiamas K. 
L. T. S. Toronto skyriaus narių 
susirinkimas.

Bus svarstomi svarbūs klau
symai. Prijaučiančius ir norin
čius įstoti į K. L. T. S. prašome 
dalyvauti.

Skyriaus valdyba

todėl, kaip kiti nesukrovė tur
tų, o sunkiai uždirbtą dolerį, 
atidavė lietuvybės ugnelei ru
senti. Ir Praną vis sutiksi su 
šypsena lūpose, visuomet kur 
tai skubantį, judrų, nors jau ne 
pirmos jaunystės.

Pranas, dėkodamas vardinių 
rengėjams už nuoširdžius lin
kėjimus bei dovanas, pareiškė, 
kad tautiniai subrendo dar bū
damas jaunas, perskaitęs Auš
ras išleistą 1884 metais kalen
dorių. Nuo to laiko, jis jaučiąs 
pareigą ir malonumą dirbti lie
tuvybės darbą. Ragino vistis da
lyvius, nepamiršti tėvų žemės, 
dirbti vieningai, kad prisikeltų 
Nepriklausoma Lietuva.

Tau Pranai, ilgiausių metų... 
Dar daug atšvęsk vardinių!

Pranas Narvydas g. 
1887 metais liepos mėn., Trum
paičių km. Joniškio valse. Pra
džios ir dviklasę mokyklą baigė 
Žagarėje. J Ameriką atvyko 
1907 metais Brooklynan, kuria
me ir dabar tebegyvena.

K. Laužtais

Atsisakydamas paaukoti bro
liui tremtiniui^ patarnausi tė
vynės priešui. .

Dr. I. Kuras Ramunis
Spec.: KŪDIKIŲ ir VAIKŲ LIGOS 
VAL.: darbo dienomis 3-5 ir 6-8 v. v.

išskyrų^ trečiadieniais 6-8 v. v. 
šeštad. 10-12 v. r. — 1-3 ▼. p. p.

1R

Dr. Jaras Ramunis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VAL.: antrad. ir ketvird. 7-8.30 v. v. 
taftad. 3-5 v. p. p. ir pagal susitarimą 

• 7156 S. Western Avė.
MEDICAL CENTER 
Kabineto REpublic 7-1168 

WAlbrook 5-3786

JOHN F. M'GRONE
JUDGE JUVENILE COURT

Election Novėmber 2, 1954

I ŠRI N K IT

GEORGE V.

APIE VAIKUS IR VAIKŲ 
KNYGAS

An Able Legislator

Advokatas — išbandytas 
teisininkas 

žino kas yra dirbti rankomis 
Gąbus savo profesijos asmuo

X GEORGE V. VVOODLING

STATĖ SENATOR
REFUBLICAN TICKET 
Nov. 2, 1954

VARNAS pO., Ine.
SPALIO 9 DIENĄ ATIDARO 

NAUJĄ MODERNIĄ KRAUTUVĘ 
judriame Chicagos prekybos rajone prie 

HALSTED IR 66-TOS GATVIŲ KAMPO. 
Nuo spalio 9Jki lapkričio 9 d. skelbiamas 

ATIDA R-YMO MĖNUO
Visoms — importuotoms ir vietinėms — prekėms 

atidarymo mėnesį taikoma
20% nuolaida

Nepraleiskite progos pigiai įsigyti — 
pietų ir kavos servizų, 
skaidraus kristalo vazų, 
spalvoto kristalo vazų, 
kristalo grafinų, 
vyno, šampano ir likerio stiklų ir 
kitų porcelano, keramikos ir kristalo gaminių.

Abi krautuvės atidarytos 7 savaitės dienas: 
pirmadieniais ir ketvirtadieniai’ nuo 9 ryto iki 9>/:> 
antr., treč., penk't. ir sėst.
sekmadieniais

Krautuvių adresai:
Naujoji — 6558 S. Halsted St., Chicago, 
Senoji — 2509 W. 63rd Street,

Mes duodam ir iskeičiam Eagle Stamps

Moterų ir augančių mergaičių

Crepe Soles 
Leather Soles 
Neolite Soles

Medžiagų
• Suedes
• Eik leather

• Glove leathcrs
• Calf skin

Spalvų
Red 
Black 
Beige 
Wine

• Brown
• Beige
• Ginger
• Carinei

Tik du kartus per metus mes ga
lime gautj šią puikią vertę už šią 
žemą kainą.' Patogūs ir fcerai tin
kami batai norimų rūšių.'Daugelis 
rūšių ir spalvų patenkina ir kritiš
kiausią skoni. Turime1-4. iki 10AA 
■ir B dydžių. Ne visi dydžiai kiek
vienos rūšies.

Dovanokit, pašto ir telefono 
užsakymai nepriimami

i , : , ‘
The May CoJs Basėment .

Women’s , Shoe Department

i _
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LENGVIAUSIA KALBĖTI 
NIEKO NEDARYTI

Senai girdime teigiant, 
daug geriau duoti negu prašyti.
Bet kažin kaip maloniau išeina 
tų žodžių Visiškai neišgirsti. 
Arba jei jau ir išgirtame Jai 
tuo momentu kiek susijaudina- 
met kai kas net susigraudinti 
įsteigiame, kaukam net akyse 
ašjra pasirodo, bet artimui pa- 
, JFją tuo ir užbaigiame. Ot sun
iro ranką ištiesti į savo piniginę 
ir dar sunkiau ją atidaryti... 
Daug lengviau ir, žinoma, prak
tiškiau, pagalvoti apie kito pi
niginę* kad jis tikrai ją turi 
atidaryti ir tuo bus galima be 
manęs apsęiti.

Dažniausia, be mažų išimčių, 
renkama kilniems arba ir labai 
kilniems-reikalams. Kai po rink
liavos matai paskelbtas aukoto
jų pavardes — jos beveik visa
da tos pačios. Kaip tyčia, pabai
goj sąrašo, visad pasitaikę ir 
keli aukotojai, kurių pavardžių 
nėra, bet pastatyta sugalvoti ne
aiškūs ženklai. Po tais trims ar 
keturiais ženklais labai mėgsta 
pasislėpti keli šimtai. Jei kas 
išdrįsta pasakyti, kad neesi tam 
kilniam tikslui aukojęs, tai toks 
duria pirštu į tuos ženklus ir 
sako, kacl čia esama jo aukos .,. 
Išvada aiški — tais ženklais 
duodam progos išsisukti keliems 
šimtams mūsų kraujo brolių.

Daug kartų mūsų laikraštyje 
buvo rašyta, kad didelė visiems 
lietuviams gėda nepasirūpinti 
keliais ar keliolika mūsų tau
tiečių, kurie didžiąją gyvenimo 
dalį atidavė savo tautai, o da
bar turi, skursti. Labai gražiai 
ir įtikinančiai tuo reikalu rašė 
ir mūsų gerųjų darbų skatinto
jas ir rėmėjas Juozas Bučiūnas. 
Rašė praktiškai, kaip geram 
ūkininkui pridera, mes visi skai- 
tėm, greičiausia jaudinomės, 
kad taip yra, bet po to, niekas 
nieko nedarėm. Gal tik vieni Los 
Angeles lietuviai ėmė aktyviau 
rūpintis prof. M. Biržiškos pa
rama.

Los Angeles lietuviai sudarė 
specialų komitetą, išsiuntinėjo 
laiškus laikraščiams ir pavie
niams asmenims. Po to išsiunti
nėjimo tuoj pasigirdo — kodėl 
tik Biržiškai renkama, kodėl ne
renkama šiam ir dar amam nu- 
sipelnusiam. Ir man atrodo, kad 
su mumis visad taip išeina — 
kai miegam, tai visi miegam, o 
jei kas geram darbui ramybę 
sutrugdo, tai tuoj visi imam 
šaukti ir kritikuoti. Bet pašau
kę vėl miegam kol vėl kas neiš- 
budins ir vėl mūsų kritiškos 
gražbilystės neatidarys.

Aiškiai negerai, kad iki šiol 
BALF ar kita kuri bendrinė or-

Brooklyno "Darbininkas”, tęs
damas savo "demokratijos kpvą 
prieš vadizmą”, vėl pasirinko, 
mėgiaipiausią priemonę: insi
nuaciją prieš asmenį. Spąlio 15 
d, savo spaudos apžvalgoj "Dar
bininkas” sako:

. "O viešai betgi žinoma, kad 
tokios "valdžios” (iždo priežiū
ros. Iled.) nenorėjo išleisti iš sa
vo rankų nė kas kitas — kaip 
tik tautininkų atstovas T. Ši
diškis, nenorėdamas perduoti pi
nigų ir Aikumentų ir net banką 
įspėdamas specialiai, kad be jo 
žinios pinigų ineišduotų. Jeigu 
kas savo reikalam pinigus var
tojo, tai žinomas tuo tarpu taip 
pat vėl tik vienas faktas — Vli
kas išskaitė tam pačiam šidiš- 
kiui '800 DM, pripažindamas, 
kad juos išleidęs savo reika
lams”. ■

Argi tikrai yra toki "viešai 
žinomi” faktai? Mums, lig šiol 
ne viešai, bet patikimai žinorpi 
štai koki faktai:

1. T. Šidiškis ne tik nenorėjo 
sutikti, bet ir privalėjo visomis 
jo galioje buvusiomis priemo
nėmis priešintis tokiam Vliko 
finansinių reikalų pertvarky
mui, kur išjungiamos galimy
bės tuos reikalus daugiašališkai 
kontroliuoti ir/atidaromas kelias 
į kontrolės vienašališkumą. Kai 
paaiškėjo, kad Vlike visgi šiuo 
tarpu yra dauguma, užsispyrusi 
tą reikalą savaip pertvarkyti, 
jo priemonės priešintis prieš 
netikusį pertvarkymą išsisėmė 
ir jis perdavė "finansų valdžią” 
drauge su atsakomybe už tokį 
pertvarkymą tiems, kurie tai 
padarė.

t* ,

2. Bankai ir be specialaus 
įspėjimo negali perduoti jų ži
nioje esamų lėšų kitiems asme
nims, kol tas reikalas nėra ati
tinkamai formaliai sutvarkytas. 
Nežinome, ar T. Šidiškis įspėdi- 
nėję kokį,banką specialiai, bet 
jeigu .ir taip, tai jis pasielgė 
tikslingai. Kol pačiam Vlike per
davimo klausimas formaliai ne
buvo baigtas, aišku, jie negalėjo 
leisti, kad be jo žinios jo atsa
komybėj esančios sumos būtų 
kieno nors kito disponuojamos,

prieš asmenį
i 

pav., dėl neapsižiūrėjimo banke.
3. Esamose aplinkybėse, kai 

didieji "politikai” ėmė verstis 
gandais apie neva išeikvojimus 
Tautos Fonde, T. Šidiškis nega
lėja ir neprivalėjo perduoti pi
nigų ir dokumentų tol, kol Kont
rolės Komisija nebuvo visko pa
tikrinusi. Komisija. savo darbą 
atliko tik prieš pat pastarąjį 
Vliko posėdį ir jokių trūkumų 
iš T. šidiškio pusės nerado. Pa
aiškėjus, kad Vlike ankstesnieji 
nutarimai, nors su keikiančiu 
statutu ir konflikte tebeesantie- 
ji, visdėlto tvirtinami, T. šidiš
kio reikalus perdavė. Atlikęs 
formalumus bankuose, jis gavo 
paliudijimą, kad yra visiškai at
siskaitęs.
. Nors Toronto "Tėviškės . ži
buriai” ir teigia, kad Kontrolės 
Komisija dar tęsianti savo dar
bą, bet tai netiesa. Komisija 
šiuo atveju savo darbą baigė ir 
pasirašė išvadas, kurios ir Vli
ko posėdyje jau /apsvarstytos. 
Mūsų žiniomis, Kontrolės Komi
sija kaikam turėjo priekaištų, 
bet jie visi buvo adresuoti ne 
T. šidiškiui.

Pavyzdžiui, buvo prikišta, kad 
vienas VT narys naudoja sau 
gyventi VT nuomojamų patalpų 
kambarį ir nuomos nemoka, nors 
butpinigiai ar butai VT na
rių atlyginime nėra numatyti. 
Vlikas nutarė iš jo nuomą imti 
nuo liepos 1 dienos. Anktesni 
trys mėnesiai "amnestuoti”. Ar
ba, Vliko tarnautojai vasario 16 
d. į minėjimą vyko kitan mies
tan ir jiems iš Vliko lėšų buvo 
apmokėta kelionė, 200 DM (apie 
50 dolerių). Kontrolės Komisija 
manė, kad minėjimuose dalyvau
jančiai publikai niekad niekas 
kelionpinigių nemoka, tai ir čia 
apmokėta iš Vliko lėšų be pa
grindo. Tačiau Vliko dauguma 
buvo kitokios nuomonės ir sąs
kaita pateisinta.,

' Tolitib,‘ vienas VT narys vy
ko į savo organizacijos vadovy
bės posėdį.' Kelionė apmokėta 
(170 DM) iš Vliko lėšų. Kontr. 
Komisija manė, kad tai ne tar
nybinė kelionė, todėl iš Vliko lė
šų nepagrįstai apmokėta. Tačiau 
Vliko dauguma nutarė išmokė- 
jimą pateisinti.

Pagaliau, vienas galantiškas 
VT narys nupirko gėlių už be
veik 9 markes (apie pustrečio 
dolerio) p. žalkauskienei vyks
tant į Ameriką, ir apmokėjo ta
tai ir nedaug, ne iš savo repre
zentacinių lėšų, kurių iš Vliko 
neatsiskaitytinai kas mėnuo 
gauna 100 DM, bet iš Vliko lėšų. 
Nors ir maža suma, bet komisi
ja manė, jog ta išlaidą -ne savo 
vietoj. Vilkui neteko to klausi
mo iš esmės spręsti, nes tą iš
laidą pasisiūlė grąžinti... p. 
žalkaųskas (ne galantiškasis 
kolega!).

Svarbiausia, Kontr. Komisija 
atkreipė dėmesį, kad. kelionės iš
laidos smarkokai prašoksta są
matoje skirtąją sumą, čia irgi 
priekaištas ne T. šidiškiui, ku
ris kelionėms visų mažiausia lė
šų yra panaudojęs.

5. Ne Kontrolės Komisija, o 
Vliko plenumas dabar baigė 
svarstyti "didelę politinę pro
blemą” — klausimus, susijusius 
su anksčiau Vliko turėto automo
bilio vartojimo apyskaita. Mat, 
tas automobilis, šalia tarnybi
nių kelionių, būdavo panaudo
jamas ir privačioms kelionėms, 
už kurias pasinaudojusieji tu
rėjo pagal apyskaitą atsilyginti.

Šia proga federantų atstovas 
(dabartinėj "kruzadoj” prieš T. 
šidiškį visada pirmutinis "zas- 
trielščikas”), bandė kone visas 
keliones,’ kur T. šidjškis buvo 
šoferiu (pareigos, jo perimtos 
iš -J. Brazaičio, dabar esančio 
"Darbininko” redakcijoj, kuri 
skelbia pirma cituotą insinua
ciją), prikergti T. šidiškiui,. kaip 
jo privačias keliones. Tačiau 
toks užsimojimas nebuvo pripa
žintas pamatuotu ir privačių 
kelionių sąskaitori, T. šidiškio 
debetan užskaityta vietoj tūks
tančių tik 868 -markės. Iš-' tų, 
455 DM ‘T. Šidiškis savo laiku

■

PAVERGTOJE 
T Ė V Y NĖJĘ
KAUNO PREKYVIETĖS

Daugiausia žmonių 'susirenka 
jose ketvirtadieniais. Buvo no
rima prekymečius- ketvirtadie
niais panaikinti ir ’ perkelti į 
sekmadienius, bet 'praktiškai iš 
to nieko neišėjo, ir dabar jie 
vyksta tiek ketvirtadieniais, 
tiek sekmadieniais.

Didžiausia prekyvietė Kaune 
yra buv. žuvų turguje, prie Pi
lies. Senamiestyje, netoli Pre
zidentūros, turgavietėje yra pa
viljonai : daržovių/1 mėsos, svies
to. Yra ir keli kolūkių paviljo* 
nai. Jų pobūdis — krautuvinis.

Viljampolėje daugiausia vyk
sta drabužių ir visokių smulk
menų turgus. Ten neoficialiai 
galima gauti ir auksinių pini
gų, bet draudžiama parduoti 
naujus daiktus. Ketvirtoji Kau
no prekyvietė yra Šančiuose; 
kur stovėjo "halės”, seniau bu
vo ir penktas turgus, bet dabar 
toje vietoje įrengta poilsio aikš
tė. Turgavietė perkelta prie pat 
kalno. '

Daugiausia prekiaujama dar
žovėmis, pupelėmis, kiaušiniais, 
grietine. Perkyvietėse milicija 
kartais daro ”ablavas”, bet spe
kuliantai pažįsta milicininkus, 
kurie tikruosius spekuliantus 
retai tepagauna. Pagavus pir
mą kartą baudžiama pinigine 
100 rb. bauda.

Turguje yra operatyvinės gru
pės būstinė, kur milicininko at
vestas pagautasis spekuliantas 
apklausinėjamas ir sustatomas 
protokolas. Paskum einama į 
buv. Laisvės Alėjoj Vykd. Ko
mitetą, kur, pasiaiškinus, ski
riama lOOk rb. pabauda. Suga
vus spekuliantą pakartotinai, 
bausmę skirią teisinas. Čia grę- 
sia jau 7 metai kalėjimo.

kintas 1952 m. Traukiny kont
rolių jau nebedaroma, tačiau 
geležinkelių milicija yra beveik 
išimtinai iš vienų rusų. Kauno 
ąutobusų stotis tebėra senojoj 
vietoj.

KĄ GERIA LIETUVOJE
"Naminė” dažniausiai varoma 

iš rugių ir iš cukrinių runkelių. 
Rugiai dabar jau yra atpigę. 
Seniau jų centneris kaštavo apie 
200 rb., o dabar nukrito nuo 120 
iki 140. Iš vieno jų centnerio iš
varoma nuo 35 iki 50 litrų na
minės, kurią gerai "paleidus į 
apyvartą”, gryno pelno lieką vi
dutiniškai apie 180 rb. Tiesa, 
"naminės” varymas smarkiai 
baudžiamas, bet faktiškai ji yni 
plačiai vartojama, ir jos gamy
ba "apsimoka”. Rusai daugiau
sia geria iš įpročio ir norėdami 
geriau "paulioti”, o lietuvių 
daugelis — iš vargo arba norė
dami degtine paskandinti vi
daus "kirminą”. Degtinę ypač 
plačiai vartoja rusų kareiviai, 
kurie nors ir tegaudami į mė
nesį 30 rb. algos, tačiau faktiš
kai sugeba "susikombinuoti” pi
nigo ir yra geriausi degtindarių 
"klijentai”. Iš lietuvių daugiau
sia geria darbininkai. Geria tie
siog stiklinėmis.

i
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TUOJ ĮSIGYK ŠIAS PLOKŠTELES:
Čiurlionio Ansamblio jdainavimai

Albumas $10.00

Chicagos Vyrų Choro jdainavimai
Albumas $8.00

Pianisto Andr. Kuprevičiaus 
įskambinimai

$5.00
Užsakymus ir pinigus siųsti:

DIRVA, 
1272 E. 71 St.,
Cleveland 3, Ohio

Yra Lietuvoje ir "poniškes- 
nių” gėrimų. Likerius gamina 
"Stumbro” varykla Kaune. Bu
telių etiketės yra su rusiškais 
ir lietuviškais įrašais. Vynų esa
ma vietinių (daugiausia Anykš
čiuose gamintų) ir svetimųjų, 
net iš Moldavijos atgabentų. Kai 
vietinio vyno pusės litro bute
lis vidutiniškai kaštuoja apie 14 
rb., tai svetimieji atsieina nuo 
14 iki 30. Šie visi — su rusiš
komis etiketėmis. Alus dabar 
žymiai blogesnis už prieškarinį, 
ir jo visai negalima lyginti su 
Vak. Europos alumi, žymiausia 
gamykla — "Pašvaistės”. "Ko
vo” pusės litro butelis kaštuoja 
2,5 rb., o "Rygos” — 3 rb. Bo
kalo kaina svyruoja nuo 1,90 
iki 2,14 rb. Kaina priklauso nuo 
bufeto arba restorano klasės.

1 
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FOR A BETTER AMERICA—RE-ELECT 
An Independent Thinker. 
An American Statesman.. 
A World Diplomai...

Jums patiks
■f

■-

ganizacija (anot J. Bačiūno tas 
darbas labai tiktų Bendruome
nei) nesiėmė platesniu mastu 
organizuoti paramą visiems jos 
reikalingiems. Bet geriau, jei 
atsirado entuziastų, kurie nors 
vienu asmeniu pasirūpins ir mū
sų nerangumo 'gėdą bent iš da
lies sumažins.

Clevelande į talką tam darbui 
pasišovė vietos studentai. Jiems 
tas darbas ir pridera, nes prof. 
M. Biržiška yra universiteto 
žmogus. Gal ir kitur derėtų, kad 
clevelandiečių studentų pavyz
džiu būtų pasekta ir padirbėta. 
Ir jei tiems atsilankiusiems 
energingiems studentams nors 
kiek praversinle savo pinigines 
— bus atlikta tikrai geras dar
bas.

TRAUKINIŲ JUDĖJIMAS
Iš Kauno į Vilnių traukiniai 

eina 2 kartus; vienas prieš pie
tus 10 vai. ir antrasis po pietų 3 
vai. Biletai yra su rusiškais įra
šais, biletų kainos: Kaunas-Vil
nius paprastu traukiniu 13 rb., 
o tuo pačiu ruožu dizeliniu — 
19 rb.

■Važiuojant greituoju trauki
niu Maskva-Kaliningradas, ku
ris eina per Lietuvą naktį ir 
kuriam, reikia "plackartės”, tuo 
pačiu ruožu tenka mokėti 26 rb. 
Seniau vykstant iš Lietuvos į 
Kaliningrado sritį reikėjo atski
rų leidimų, o pati siena buvo 
atitverta spygliuotomis vielo
mis, bet dabar, Lietuvoj varto
jamais terminais tariant, "zo
nos jau nuimtos”.

Vykti j Karaįiaučių jokio at
skiri leidimo jau nebereikia — 
galima pirkti biletą stačiai iš 
Kauno, šis suvaržymas panai-

TUK IISIIIPIIILIK
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ir jūs atrasit
(savo pirma stikline) 

ką reiškia 
skoniui gaminimas!

CONGRESSMAN

FRANCES P.
L TO N

k
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Election Tuesday, November 2, 1954

For Representative to 
Congress (22nd Distričt)

X I FRNACES P. BOLTON
REPUBLIČAN

Bolton for Congress Comm., F. N. Hom, Secy. 
3088 Mayfield Rd., Cleveland Heights 18

Rašomosios mašinėlės visų ge
riausių firmų, o jų tarpe gar
siosios SMITH-CORONA, bet- 
kurios kalbos raidynais, — iš
simokėtinai. Naujausi modeliai. 
Lietuviškas raidynas greta pil
no ir nepakeisto amerikoniško. 
Kainos tlrld’ $67.50 ir augščiau. 
V. BARTKUS. Adr.: 712 E. 92 
St., Cleveland 8, Ohio. Tel.: LI 
1-6716.

yra jau sumokėjęs, bet yra likę 
dar 413 DM už pp. žalkauskų 
netarnybines keliones, kurioms 
Šidiškis šoferiavo ir kurios, tur
būt, todėl pateko į jo sąskaitą. 
. Toks tad yra "Darbininko" 
skelbiamas T. šidiškio 800 mar
kių "savo reikalam suvartoji
mas”.

Kažin, ar "Darbininko" re
daktoriai pripažins, kad tą insi
nuaciją derėtų-atšaukti?

Turtingas putojantis paviršius ... tyra auksinė 
spalva ir visiškai .patenkinantis skonis, joks kitas 

' alus negali prilygti. Tai skoniu gamintas Stroh’s.
Jūs tai. galit įrodyti su savo visiškai pirma stikline 
Sekantį kartą, prašykit Stroh’s." Leiskite savo geram 
skoniui pažibti skoniu gaminto Stroh’s gerą skonį.

p!_____  ,
Vbt Strch B w t t ■<«te /

WHEREVER gUAUTY

SKONIS Amerikos vienintelis

alus ugnim gamintas

2000. lapsn'ių.
joks kitas, alus negali 

prilygti

i t . <.

rjis yra šviesesnis!

Dabar uz vietines kainas
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SENIAU IR DABAR
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ŽINGSNIS I
PIRMYN, DU
ATGAL Į

Tokia yra Amerikos užsienio 1 
politika, ypač kada liečia var- 1 
žytines su sovietais.

Po iškilmingų pareiškimų, kad 1 
Amerika gins Kinijos naciona- ’ 
listų valdžioje likusią Formozą 
ir kitas jiems priklausančias sa- 1 
las nuo Peipingo raudonųjų, 
staiga nacionalistų vyriausybė ’ 
Formozoje gavo iš Washingtono 
įsakymą susilaikyti Kinijos že- * 
myno puolimus, ką iki šiol buvo 
leidę daryti. Gen. čiang Kai-še- 
kui pareikšta, kad Amerika no- ; 
ri būti tikra, jog nacionalistai, 
gauną Amerikos paramą, ja 
griežtai naudotų tik apsigynimo 
tikslams. Komunistų operavimo ( 
punktus žemyne negalima liesti. 1 

Reiškia, Peipingo komunistų 
vyriausybei paskelbus, kad ji 
stengsis "išlaisvinti" Formozą, : 
ir pradėjus salų puolimą, komu- i 
nistai gali visomis jėgomis sa
las pulti, miestus, miestelius, 
kaimus naikinti, bet nacionalis
tams tegalima tik gintis — pa
sikelti lėktuvais atmušti puo
lančius komunistus, ir šiaip at
sišaudyti sėdint griuvėsiuose, 
bet nieko daugiau.

Ir prie Ėisenhowerio vykdo
ma ta pati politika, kaip buvo 
elgtasi Korėjoje: Kinai komu
nistai stojo į Korėjos karą, iš tiž 
Yalu upės aprūpino korėjiečius 
ir savus karius ginklais, lėktu
vais, visokiais reikmenimis, bet 
Amerikos ir pietinės Korėjos 
lėktuvams buvo uždrausta per
skristi į kitą Yalu upės pusę 
priešo bazių ’ naikinti. Gen Mac 
Arthur, kuris norėjo pulti, buvo 
iš pareigų pašalintas.

Nacionalistams atakuoti Kini
jos žemyno, ppu^ktus uždrausta, 
bijant, kad tas gali’'išfcaukti Ru
siją į pagalbą Kinijai: Ta baimė 
Ameriką ir veda prie pralaimė
jimų visur. Taigi iškilmingi žo
džiai apie gelbėjimą, komunistų 
sulaikymą, yra tik tušti žodžiai.

Tuo tarpu Peipingo vyriausy
bei Maskva užtikrino paramą 
atakuojant Formozą. Amerikie
čiai susipynė.

"Jeigu jūs atakuosit žemyną, 
ir Rusija stos Kinijai talkon, kas 
bus tada?” — paklausė vienas 
augštas Amerikos pareigūnas 
gen. čiang Kai-šeką. Jis aiški
no: "Jei Sovietų Sąjunga vėliau 
išeitų viešumon, mobilizuotų ka
riuomenes prieš žemyne vei
kiančias nacionalistų jėgas, vi
sos Kinijos gyventojai sukiltų 
prieš rusus. Rusija niekad ne- 

- galėtų laimėti mūsų žemėse”.
Gen. Kai-šek tikrina, kad jis 

laimėtų, jei tik gautų progą įsi
veržti j Kinijos žemyną. Bet tas 
vėl amerikiečius baugina. Klau
sia jie; kaip jis gali pasitikėti

laimėti, O jis aiškina:
"Devyniasdešimt penki nuo

šimčiai gyventojų yra priešin
gi komunizmui. Kaip tik nacio
nalistų jėgos išsiveržtų žemy- 
nan, gyventojai tuojau sukiltų 
prieš raudonąjį režimą, ir ka
riuomenė pulkais pradėtų perei
ti į mūsų pusę kovoti prieš ko
munistus".

Prez. Eisenhoweris šios vasa
ros pradžioje pareiškė netikįs, 
kad Kinijos žmonės stotų į na
cionalistų eiles. Amerikoje lau
kiama, kada gen. čiang Kai-šeko 
kariuomenė Formozoje bus per- 
sena kariauti, ir Washingtonas, 
kaip Londonas daro, galės var
žymosi pripažinti Kinijos komu
nistinį rėžimą.

SVEIKINAME JOKUBYNĄ 
IR GINKŲ

Brooklyine Juozas Ginkus mi- j 
nėjo savo 65 metų amžiaus su- j 
kaktį. Nuo pat atvykimo į Ame
riką, jaunas vaikinas Juozas 
Ginkus, prisijungęs prie tauti- , 
nio laikraščio Vienybės Lietuv
ninkų, įtakoje Petro Mikolainio 
ir Juozo O. Sirvydo, pasidarė 
stiprus rytuose tautininkų šu
las. Jis buvo vienas iš tų ame
rikiečių lietuvių, kurie po 1926 
metų gruodžio 17 perversmo 
Lietuvoje, palaikė tautininkų 
pusę. Ir kai prisiėjo su sukai- 
rėjusiais, pasidafiuaiais socia
listų draugais sandariečiais skil
ti, numojo jiems ir ėmėsi dar
buotis tautininkų eilėms stip
rinti.- Juozas Ginkus aktyviai 
dalyvavo Lietuvos Prezidento 
Antano Smetonos sutikime ir 
globojime jam atvykus į Ame
riką. Ir visą laiką dalyvavo vi
sose tautininkų akcijose ir tau-; 
tininkų pozicijos stiprinime.

Vincas S. Jokubynas Chicago- 
je minėjo 80 metų savo amžiaus 
sukaktį. Jis taip pat iš senų lai
kų savo veikla atžymėjo kaip 
tautinės idėjos šulas. Jis buvo 
vienas iš nedidelio skaičiaus 
anuometinių inteligentų, spau
dos žmonių, 1908’ metais išrink
tas SLA organo Tėvynės redak
torium. Jam prisiėjo atkakliai 
kovoti prieš socialistų pastan
gas SLA pavergti. Už tai jis 
buvo jų engiamas iki begėdiš
kumo. Jis iškentėjo Tėvynėje 
pora metų.

Kai 1916 metais buvo pradė
ta Clevelande leisti Dirva, jis 
buvo pakviestas redaktorium, 
nors tada piršo Dirvai katali
kiški veikėjai savus redaktorius. 
Leidėjas A. B. Bartoševičius no-

■ rėjo "tautiško redaktoriaus” ir 
pasikvietė Jokubyną. Jis, deja,

i Dirvą redagavo tik apie metus
■ laiko, ir 1917 metais redakto- 
i rium pakviestas taip pat tauti-

ninku pažiūrų Juozas Gedimi- 
i nas. Jam padėjėju pakvietė ma-

Vėžio ir džiovos aukos skaito
mos jau ne šimtais, bet tūkstan
čiais. Sakoma, kad JAV kas de
šimtas asmuo miršta nuo vėžio 
ligos. Medicina nurodo ddug šios 
ligos priežasčių, bet nepajėgia 
nustatyti atitinkamo diagnozo. 
Vėžio ir džiovos ligos laikomos 
baisenybėmis ir dėlto medicinos 
mokslininkai ir pažangieji gy
dytojai ryžtingai su šiomis li
gomis kovoja.

Tačiau be šių ligų yra dar 
baisesnė alkoholizmo liga, ši li
ga nė kiek nemažesnė už minė
tąsias. Tik gaila, kad mažai kas 
jąja rūpinasi. Juk vien tik Ame
rikoje yra keletas milionų alko
holikų ligonių.

Viši žinom, kad Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse kurį laiką 
buvo uždrausta pardavinėti al
koholinius gėralus. Gaminti ir 
pardavinėti buvo draudžiama, 
bet gerti nepajėgė uždrausti. Ir 
kas iš to išėjo? Pralaimėjimas.

Policinėmis priemonėmis ne
pavyko alkoholinės ligos nu
stelbti, bet dar labiau ją išplėtė.

I
ne. Ir man Dirva atiteko 1918 
metų pradžioje, kai Gediminas 
išvyko į Chicagą "Lietuvą" re
daguoti. Paskui jis išvažiavo at
gal Lietuvon.

Jokubynas vėliau dar tūlą lai
ką redagavo Amerikos Lietuvį, 
paskiau apsigyvenęs Chicagoje. 
Pastarųjų 20 metų laikotarpyje 
talkininkavo Margučiui ir buvo 
žinomo mūsų geradario Juozo J. 
Bačiūno globojamas.

dolerių greit prageriamą ir dėl
to nė kiek nesijaudinama. O kiek 
įvyksta nelaimių dėl girtumo!? 
Juk . automobilių susidūrimai 
daugiausiai įvyksta dėl neblai
vių Vairuotojų kaltas. Ijlors dau
gelio ' nelaimių viešai' neskelbia
ma, jūs dažnai pridengtos kitais 
vardais ir žinomos tik patiems 
nelaimingiesiems; gydytai j a m s 
bei administracijos pareigū
nams. Vienok anksčiau ar vėliau 
vistiek žmonių ausis pasiekia, 
kad tai alkoholio talkos darbas.

Dažni šeimų išsiskyrimai (di- 
vorsai), lytiniai iškrypimai, nu
sikaltimai, žmogžudystės, įvai
rūs apipjėšimai ir kitoki nusi
kaltimai dažniausiai ateina tik 
per alkoholį Statistiniai 
duomenis rodo, kad iš 
109 nuikaltėlių — 1. Seenliai iš 
tėvo pusės 30 buvo girtuokliai, 
56 vidutiniai gėrė, 23 negėrė; 
senelės — 8 girtuokliai, 24 vid? 
gėrė ir 77 negėrė. Seneliai iš 
motinos pusės 20 girt., 71 vidut. 
gėrė ir l8 negėrė; senelės — 1 
girtuoklis, 24 vidut. gėrė ir 84 
negėrė.

Vadinasi, nusikaltėlių tėvų 
vaikai pasidarė beveik 40% gir
tuokliai ir 50% vidutiniškai gė- 
rė, o tik 11% buvo negerančių 
tėvų; jei prie to pridėsime apie
40% gerančių vaikų motinas,' 
gausim stebėtinai skaudžias iš
vadas; kad alkoholis yra vienas 
iš svarbiausių nusikaltimų pa
lydovų.

Psichiatrijos akimis alkoholis, 
dar baisesnis žmogaus priešas, Į

Visam krašte atsirado, alkoholi
nių gėralų slaptų varyklų, ku
riose visu intensyvumu buvo ga
minama "mūšeinėlė” (samagor. 
nąs). Nors geriantieji .žinodavo, 
kad primityviškai pagamintas 
"mušeinas" turįs daug nuodų, 
bet to nebodami vis tiek jį ger
davo. Ir mokėdavo už jį sunkiai 
uždirbtus centus. Daugelis.nuo 
"mušeino” apako, susirgo ir 
prieš laiką nukeliavo ^amžiny
bės pasaulį.

Vyriausybė tada įsitikino, kad 
policinėmis priemonėmis nenu- 
blaivins krašto, ir leido vėl vie
šai gaminti ir pardavinėti alko
holį. Dabartimu laiku labai daug 
pristeigta saliūnų, kurie gana 
gausiai lankomi. Turbūt nė vie-1 
na prekybos šaka tokio pasise
kimo neturi, kaip tariamieji sa- 
liūnai.

Su širdgėla reikia pažymėti, 
kad ir mūsų tautiečių daugelis 
mirksta alkoholyje. Nevįėhąm 
nuo per dažno alkoholio varto
jimo ėmė rankos drebėti. Aiški
namasi, kad tai nuo fizinio dar
bo. Gal vienam kitam ir nuo dar
bo, bet daugiausiai tai alkoho
lio pasekmės. Vieni geria ner
vus ramindami, kiti dėl dąsos 
ima. po burnelę, trętl dėl pasi
sekimo ir t.t.

Lietuvos laisvinimui, labdary
bei, lietuviškai spaudai bei kny-__  __ _______
goms pinigų tokiems stinga, bet nes susilpnindamas smagenis per; 
kai nueina į saliūną, tai 5-10 kartų kartas ugdo psichopatus;

ir morališkus degeneratuB. Pa
vyzdžiui, psich. ■ Krepeli’o,. Blea- 
r’o ir kitų tyrimais apie 80% 
psjchiniąi degeneratai buvo al
koholikų vaikai. Būtent, iš 109 
nepilnamečių nusikaltėlių ap
klausinių pasirodė,, kad beveik 
40% girtuokliai, 50% vidutiniai 
gėrė; o tik 10% negerančių tė
vų,; ir apie 40% gerančiųjų mo
tinų.

Tai va prie ko priveda garbi
nimas skystimįnių taurių. Todėl 
ir reikia, rimtai susirūpinti. Daž-

niau reikia alkoholio žalą kelti 
per spaudą* orgąpizacijas, baž
nyčias ’iir ipokykląs.Juk turbūt 
dąug kaB prisimename Lietuvo
je rengiamose Blaivybės savai
tėse šūkius: "Alkoholis bataes- 
nis už žmogžudį, nes žmoi ” 
atims gyvybę, ,o ąlkbhol 
vybę ir turtą pražudo”.

Patarh kaimynui 
prenumeruoti ‘
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Jaunimo, valsčiaus, valdžios, patriotiškų 
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jypuiuif povo, puivioibuuov iiiulujuuoc, ir-. pa- 
didino .• vąjve gyvenimą ir veikimą.. Ir. iš 
tūkstančių OJiio. vairuotojų, pranešimų 
3' pastebėjo Jėgos; pradėjimo ir’ važiai

. lygumo pagerėjimą. '’■•<•■ •■-•
Jis yra, mes Ūkime, gasolino atrimas ,p 
kuri pagerinimai' bus-matuojami per- afei-

■ naųčius metus, Mes-kviečiame jus išmėginti
sų, saVo mašipa nėpaprastą'Bonon Supranta

Ctidelii-naiŲo motoro kuro; atra.dipias •

Profesionalinis beisbolas, di
džiausias Amerikoje sportas, šio 
rudens čampionato rungtynėse 
Clevelande ir New Yorko įrodė, 
kad tame sporte paslėpto pasi
pinigavimo nėra. Tas įrodymas 
buvo kai spalio pradžioje New 
Yorko komanda supliekė Cleve- 
lando komandą keturias dienas 
paeiliui, iš septynių tam tiks
lui skirtų dienų. Clevelandui ne
buvo progos pasirodyti net savo 
namuose.

Jei čampionatas būtų taiky
tas pasipinigavimui, vienas ki
tas laimėjimas būtų buvęs duo
tas Clevelandui, pratęsimui 
rungtynių į penkias ar šešias 
dienas. Clevelando komanda, ku
ri per vasarą laimėjo 111 žaidi
mų iš apie 150 savo sąjungoje, 
pralaimėjo New Yorko koman
dai per vasarą nedavariusiai,nei 
95 laimėjimų savoje sąjungoje.

Visų spėjimas buvo, kad čam- 
pionu bus Clevelando komanda. 
Bet Clevelandas, nugalėtas ket
virtą dieną, turėjo grąžinti pub
likai pinigus už išankstę parduo
tus biletus numatytai penktai 
rungtynių dienai.

Labai buvo apvilti Clevelando 
biznieriai, viešbučiai, restora
nai, kurie buvo pasiruošę dide
liam pasipinigavimui iš suva
žiavusių dešimčių tūkstančių 
beisbolo mėgėjų. Jie tikėjo Cle
velande bent trijų ar keturių 
dienų žaidimams. O viskas bai
gėsi per dvi dienas.»
Kodėl verta tikrai kovoti

•- ‘-t !' ,

''tapati?' *

CANDIDATE FOR
JUDGE JUVENILE COURT

NOW CIVIL SERVICE COMMSSIONER 
Election November 2, 19 54 -

CANDIDATE FOR

CONGRESS 20th DISTRICT

Sakysim, jeigu per keturias 
žaidimų dienas (dvi New Yorke 
ir dvi Clevelande) pajamų tu
rėta per $880,000, dar kitas dvi 
dienas žaidžiant, pajamos būtų 
pasiekusios apie $1,500,000. Ka
dangi didžiausia tlalis tų pajamų 
skiriama varžytinėse dalyvau
jančių komandų žaidikams, jie 
gautų dar daugiau.

Tačiau New Yorko komandai 
buvo svarbu be jokių dvejonių 
laimėti keturius^ žaidimus, nes 
jų komandos 30° narių kiekvie
nas gavo po $11,147 kaip laimė
tojai. Clevelando-komandos na
riai, pralaimėtojai, ' kiekvienas 
gavo po. $6,712. Taigi, jokios ko
mandos,, nariai nesutiktų daryti 
jokių suktybių, nes. asmeniškai 
nukentėtų, negaudami laimėtojo 
dalies.

ii yra žinoma dėt jos sonąui .— dabar pirmą kartą yra auto-
’ t, gerini- ' mpbilio gazoline.

ffs it-.; retai, kad yįa . '3, Napją; nepaprastai pagerinta, švąriau
štai akir- degančio, hydrbcarbon formulė.

i Naujas Boron Siipreme duoda svarbius pa
gerinimus jūsų motore.. 240.000 mylių kelio 
bandymuose mašinos su Boron Snpreme 
nuvažiavo -19 mylių toliau kas kiekvieną 
bąjęo •'•pripildymą. Per' 32.000' laboratorijų 
bandymus buy'o nustatyta, kad jis sumažino

žibalo pramonė 5Mn»i yra įiinoma < 
.tęsiamo savo; Srdduktų pastovaus 
mo. Bet ątalOpį.^opt " ' "
padaromas naujas, m-taip, nepaprastai skir
tingas išrajįiąjįs, jjreitįnantis pažangą daug

padaryta^ motoro kų-

preme /Gazoline, dabar
___  ' ■ ■ . . i bandymus buvo nustatyta, kad jis sumažino 

SoHio'Tbahdyipų ^mųksliniųkų atrastas ir . mototožiedųnūdilimą 465'c;pakėlėfiegųno.- 
pagerintas;, Boron Giišoline? :yr'a taip skir- ĮyĮįumą 88%. Rritiškupse motoruose, ir. pąj 
tinras-;midi£iiandignįmvnlot9p> , kuro, • kaip ’’ ’ ---- -- — - • -

oa ’lįįcirląpį-fnuo.'vakar. . 
rijų-svarbių naujų panau-
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KAI KAS NAUJO YRA PRIDĖTA

MARŠKINIAI
VISAS DARBAS ATLIEKAMAS VIETOJ

"Naujienos”
JAUNIMO AKADEMIJA

We pay up to

•»

MES PAIMAM 
IR ATVE2AM

ne kas kitas, 
Karvelio kėli-

mutuai 
autonioDile 
insura ice co.

TIK PAŠAUKIT 
LO 1-6666

Jūs dabar, galite pasiimti 
jo marškinius mums — Ga
rantuojant gražinti juos vi
siškai švarius — patiks ir 
labiausiai kritiškiems.

j mokėti kas mėnesį. Klaus
kite apie Invincible Policy.

PAULINA MOZURAIT1S
Agentas

13706 Benwood Avė. 
Telef. SK 1-2183

kurie įgalino 
mus latyai padidinti ąavo krautuvę.

Mes dabar turime moderniausius įrengimus Ir geriau gali
me jus aptarnauti geriausiu drabužių valymu.
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dėl Vlikas neturėtų trugdytį 
diplomatams laisvai veikti, o 
kiek ir kaip galėdamas jiems 
padėti. Ir visa lietuviškoji vi
suomenė turėtu taip daryti. Man 
visąi nesuprantamą, kodėl'”Nau- 
jienų" korespondentai ir pačios 
"Naujienos” nepripažįstą St. 
Lozoraičio diplomatų pirminin
ku (ar viršininku)', nes žodį še
fas visuomet ima kabutėse, kai 
tuo tarpu patys, diplomatai su 
tuo sutinka. Jeigu tai jos imtų 
kalbiniu atžvilgiu tai pilnai su 
tuo sutikčiau, nes būtų daug 
gražiau vartoti tikrą lietuvišką 
žodį kaip pav.: pirmininkas, vir
šininkas ir t.t. Bet kai aiškiai 
matyti iš jų tono, kad čia visas 
reikalas eina ne apie lietuvišku
mą, bet apie partiškumą ir apie 
asmeniškumą, tai jau liūdnoka!

Skaitant tokius "patrijotiš- 
kus" - "Naujienų” straipsnius, 
skaitytojui, kad ir nenoromis, 
peršasi mintis: kad jeigu dip
lomatai imtų ir pasiskirtų savo 
viršininku p. GraigaitĮ arba 
"Naujienų” "kontestantą" p. 
Valucką tada tai būtų viskas 
all right! Atrodo, kiekvienam 
aišku, kad kiekviena organiza-

R V A

nį prisiminė-patarlė: Kuo pats 
kvepia, tuo kitus tepa. Kad Lo- 
zoraįtia važinėjo Pranęūzijon,' 
Anglijon ir Vokietijon, tai visi 
žinom, bet ką jis' ten laimėjo, 
gal daug, o gal nieko, dar neži
nom. Bet tai parodys ateitis. 
Nors "Naujienų” teigimu jis lai
mėjo labai daug, nes visą Kar
velio ambasadą sugriovė, ir tuo 
įrodė turįs didelę galią. O kad 
prel. Krupavičius važinėjo į Ro
mą, kur tikrai nieko nelaimėjo 
ir laimėti negalėjo, nes žinome 
iš praeities, kad ir Roma remia 
tik stipresnį. Kai Jalbžikowskis 
Vilniuje siautėjo ir kurstė muš
tynes tarp lietuvių ir lenkų, ar 
Roma negalėjo jo sudrausti? 
Galėjo, bet nenorėjo.

Neseniai prel. ^Krupavičius 
lankėsi Washingtone, kur taip 
pat nieko nelaimėjo. Atrodo, 
kad tą misiją pilnai galėjo at
likti P. žadeikis. O jeigu ko P> 
Žadeikis "neišspaudžia” tai Vil
kas tuo labiau neišspaus. Ar gi 
ta Vliko pirmininkų kelionė vel
tui apsėjo?! Bet Naujienų ir jų 
korespohndentų supratimu tik 
tie pinigai yra sunkiai mūsų 

. . ...... žmonių uždirbti, kuriuos išleidžia
cija, kokia ji bebūtų, politiiiė,Į st. Lozoraitis. Gi tie, kuriuos 
ekonominė ar kultūrinė, ji tol 
gerai veikia, kol joje yra draus-

Esu senaB "Naujienų” skaity
tojas, bet noriu pasakyti, kad 
jas skaitydamas pastebėjau — 
juo giliau į mišką, juo daugiau 
medžių. Taigi juo daugiau skai
tai, juo mažiau jas besuprantu. 
Visų pirma atkreipiau dėmesį į 
"Naujienų” vedamą kritiką gin
če Vliko su St. Lozoraičiu.

"Naujienos" ’ su didžiausiu 
džiaugsmu įtikinėjo Savo skai
tytojus Vliko, arba tikriau sa
kant, prel. Krupavičiaus dideliu 
laimėjimu Bonnoje. Per eilę sa
vo numerių jos citavo vokiečių 
laikraščių ištraukas, įrodančias, 
jog Vliko paskirtas dr. Karvelis 
esąs Vokietijos vyriausybės pri
pažintas kaip pilnateisis Lietu
vos valstybės atstovas (amba- 
sadoriuB) Vokietijoje. Nors, 
kiek teko nugirsti iš privačių 
pasikalbėjimų, daugeliui, jų tar
pe ir man pačiam, tas "pripaži
nimas” kėlė rimtų abejonių. Kai 
St. Lozoraitis viešai pareiškė, 
kad Vliko paskirtą dr. Karvelį 
Vokietijos Vyriausybė pripažino 
ne Lietuvos Valstybės ambasa
dorium, bet tik Vokietijoje esan
čių' lietuvių ryšininku, tai "Nau
jienos” su dar didesniu epetitu 
niekino St. Lozoraitį, įrodinėda- 
mos jo "asmeniškumą”, nenau
dingumą ir net žalingumą Lietu
vos laisvinimo darbe. Dabar, kai mė ir susiklausymas, kol ji pri- 
jau visiems paaiškėjo, kad iš dr. pažįsta savo vadovus — pirmi- 

Karvelio "ambasadprystės” ninkus. O kai nebepripažįsta va
dovaujančių ir pradeda veikti 
kiekvienas sau, tuomet tvarka 
pašlyja ir užviešpatauja anar
chija.

Kiekvienam tikram lietuviui 
džiugu, kad mūsų diplomatų 
tarpe dar neįsiskverbė anarchi
ja, o yra drausmė jr susiklausy
mas. Jie pripažįsta savo vadovą 
ir tvarkingai veikdami gali daug 
gero padaryti. Kodėl "Naujie
nos” norėtų matyti mūsų diplo
matijoje anarchiją, aš visai ne
suprantu ?! . ».................... <

Labai gražu pavyzdį parodė 
mūsų senas diplomates K. Škir
pa. Politinių pažiūrų atžvilgiu 
greičiausia, jis nėra vienmintis 
su St. Lozoraičiu, tačiau jis pri
pažįsta St. Lozorąitį diplomatų 
vadovu, nes sako jis, to reika
lauja Lietuvos laisvinimo reika
lai. Tuo jis įrodė, jog tautos ir 
valstybės reikalus stato augš- 
čiau savo asmens ir augščiau vi
sų portijų. Gi tuo tarpu iš prel. 
Krupavičiaus, P. Grigaičio ir ki
tų matome visai ką kitą. Vieną 
kalba žodžiais, o darbais rodo 
priešingą pavyzdį. Jiems tik tas 
padorus vyras, kuris yra jų par
tijos, b kuris yra priešingų pa
žiūriu — tas niekam vertas! Ar 
dar gali būti piktesnė diktatū
rinė pažiūra?

Spaudoje pasirodo straipsnių, 
kurie prikaišioja mūsų diploma
tijai, kad girdi, be reikalo, St. 
Lozoraičiui mokama alga. "Nau
jienų” Nr. 206. 1. IX. 54. tūlas 
1.1. net leidosi tiek toli, kad grą- 
sina ministeriui P. Žadeikiui 
teismu už Lozoraičio algą. Skai-

p.
išėjo tik "šnipš”, tai Naujienos 
vėl verčia kaltę St. Lozoraičiui, 
girdi, tas nevidonas Lozoraitis 
pakišo Vlikui koją tuo padary
damas gėdą visiems lietuviams. 
O tuos vokiečių laikraščiams 
pranešimus davė 
kaip tie patys P. 
mo talkininkai.

Kiek ankščiau
tvirtino, jog St. Lozoraitis nieko 
negalįs, nieko nesugebąs, nes su 
juo ir užsienyje niekas nesiskai
to, o dabar, staiga pagal , tas pa
čias, "Naujienas” St. Lozoraitis 
pasidarė toks galingas ”pakįšo 
koją” Vlikui ir privertė Vokieti
jos vyriausybę sugriauti dr. P. 
Karvelio "pasiuntinybę” su visu 
užsienio pasų skyrium.

Nežinau kaip iš tikrųjų yra 
su tuo "kojos pakišimu”, bet pri- 
leiskime, kad taip yra kaip 
"Naujienos” rašo. Tuo tada įro- 
dome, jog St. Lozoraitis turi ne
paprasta didelį svorį užsienyje. 
Su ta "Naujienų” išvada aš pil
nai sutinku, nes ir aš buvau ir 
esu tos nuomonės, kad mūsų 
diplomatai turi daug didesnį 
svorį užsienyje, negu Vilkas. 
Tik nesutinku su tuo, kad "Nau
jienos” tą pripažino eidamos la
bai kreivu keliu!

Užmirštant visus asmenišku
mus ir partiškumus, o atsime
nant tik Lietuvos laisvinimo 
reikalą, kiekvienam- aišku, ku
ris turi didesnę įtaką užsienyje, 
tas ir yra naudingesnis Lietu
vos vadavimo darbe, šiuo atveju 
aiškiai matome, jog mūsų senie
ji diplomatai turi daug didesnį-
svorį užsienyje, negu Vlikas, to- tant tokį "patrijotišką” straips-

išleidžia Vliko pirmininkas 'tur
būt iš dangaus krenta! Ar gi ne
perdėtas šališkumas?!

O kiek Vlika’s dėl asmeniškų 
kaprizų padarė išlaidų su dr. 
Karvelio atstovybe Vokietijo
je?! Ar I. I. nenorėtų patraukti 
ir Vliką į teismą? Čia Vilkas 
netik kad .padarė piniginių iš
laidų, bet ir visuomenę suskal
dė. Mano nuomone, dabar, kad 
išgelbėtų Vliką nuo visiško ban
kroto, yra vienintėlis kelias at
sistatydinti prel. Krupavičiui ir 
K. Žalkauskui. Visos tos įkirėju- 
sios rietenos, ypač dėl P. Kar
velio "ambasodorystės”, man as
meniškai ir kiekcteko girdėti, 
dagelio Visūomen®’^balsų ver
tinamo? kaip grynai Vliko va
dovų asmeniški kaprizai. Liūd
na, kad taip yra, bet faktas lie
ka faktu. Dėl to ir sakau, kad 
padėtį reikia gelbėti kol dar ne
visai vėlu.

”Ko, pagaliau, nori, diplomati
jos šefas” — klausia Naujienų 
korespondentas St. Jogaudas

RAŠYTOJŲ 
ŲVĄŽIAVIMO 
NUTARIMAI

Visuotinio. Lietuvių . Rašytojų 
Dr-jos narių . suvažiavimo, įvy
kusio jau trečią kartą iš eilės 
Chicagoje, priimti šie nutari
mai:

1. Mūsų tautinio-išlikimo pa
grindinė priemonė yra lietuviš
koji knyga. Deja, net ir šiais 
lietuviškos spaudos iškovojimo 
sukakties metais knygos skaity
tojų skaičius žymiai mažėja. 
Kiekvieno lietuvio pareiga pa
čiam pirkti ir propaguoti lietu
viškų knygų pirkimą.

2. Visuomenė raginama pre
numeruoti didžiojo mūsų klasi
ko Vinco Krėvės raštus, tuo su
darant galimybę jiems užtikrin
tai pasirodyti.

3. Knygų leidėjai prašomi ne
leisti menkaverčių knygų, kut 
rios ir skaitytoją atbaido, ir 
smukdo mūšų literatūrą.

4. Atkreipiamas Lietuvių En
ciklopedijos redakcijos dėmesys, 
kad būtų apdairiai tvarkomas 
literatūros skyrius ir plačiau 
aptariami lietuvių literatūros 
kūrėjai bei kūriniai.

5. Lietuviškieji veiksniai pra
šomi, bendradarbiaudami su 
Lietuvių Rašytojų Dr-ja, ne
delsdami pasirūpinti mūsų žy
miųjų veikalų ir lietuvių litera
tūros istorijos išleidimu;

6. ' Turint galvoje jaunosios 
kartos svarbą lietuvybei išlai
kyti, kolegos rašytojai skatina
mi duoti tinkamų kūrinių, jau
nimui, o tėvai prašomi aprūpin
ti vaikus visa negausia mūsų 
jaunimo literatūra.

7. Rašytojai kviečiami palai
kyti tarpusavio santykių nuošir
dumą ir kolegiškumo dvasią.

• • »

Visuotiniame Rašytojų Dr-jos 
narių susirinkime priimti trys 
nauji nariai: Kazimieras Barė- 
nas, apysakų knygos "Giedra 
visad grįžta” autorius, gyv. An
glijoje; Jurgis Blekaitis, eilė
raščių rinkinio "Vardai vande
nims ir dienoms” autorius, gyv. 
New Yorke; Algirdas Landsber
gis, premijuoto Draugo romano 
"Kelionė" autorius, gyv. New 
Yorke.

Draugijos garbės nariais iš
rinkti rašytojas Ignas šeinius, 
gyv. Švedijoje, ir prof. Juozas 
Eretas ,,gyv. Šveicarijoje. Lig
šioliniai LRD garbės nariai yra 
Mykolas Biržiška, Vaclovas Bir
žiška, Ernestas Harrisonas' ir 
Mykolas 'Vaitkus.

4PŪNKESE
BENDRUOMENĖS 

ŽINIOS
REMKIME SPAUDĄ

Prieš 50 metų, po daugelio 
pastangų ir net paaukotų gyvy
bių, lietuviai išsikovojo sau tei
sę leisti lietuviškas knygas, laik
raščius ir žurnalus. Spaudos 
draudimo laikotarpis lietuviams 
paliko daugelį skaudžių, tačiau 
pasiaukojimo pilnų prisiminimų. 
Knygnešių žygiai ir visų lietu
vių pasiryžimas nenuėjo veltui 
ir per 50 laisvos spaudos metų 
mūsų spauda išaugo, išgražėjo. 
šiandien mes netekę valstybinės 
laisvės gailine bent džiaugtis tu
rėdami visišką spaudos laisvę, 
kuri yra galingas ginklas bet 
kokioje kovoje. Mūsų spaudą rei
kėtų remti, nes ji vienintelė jun
gianti visus į bendrą lietuvišką 
šeimą.

Clevelando Bendruomenė yra 
parinkusi spalio mėnesį spaudos 
laisvės atgavimo paminėjimui ir 
šiandieninio spausdinto žodžio 
parėmimui. Visi lietuviai kvie
čiami įsigyti lietuviškų knygų, 
užsiprenumeruoti laikraščių bei 
žurnalų ir kitokiais būdais rem
ti savą spaudą. Clevelandiečiai 
turėtų ypač paremti vietos sa
vaitraštį "Dirvą”. Įvairių lietu
viškų knygos,-visada galima įsi
gyti Spaudos kioske ir Dirvoje.

MES DŽIAUGIAMĖS GALĖDAMI PRANEŠTI r;

MŪSŲ NAUJOS, MODERNIOS KRAUTUVĖS 

16708 KINSMAN RD.

Dėkojame daugeliui savo draugu ir kij

3 VALANDŲ PATARNAVIMAS
ATNEŠUS IR ATSIfiMUS

METZGER’S DRY CLEANING
16708 Kinsman Rd. LO 1-6666

DIRVA

DE SOTO
TARNAUTOJŲ MAŠINŲ

Išpardavimas
VYKSTA DABAR

SUTAUPYKIT 
ŠIMTUS DOLERIU

Mokėjimai žemi
$50.00 Į MĖNESĮ

A. D. PELUNIS, INC.
Jūsų De Soto — Plymouth Centras 

1312J DETROIT AVĖ. 
LAKEWOOD, OHIO

(Naujienų Nr. 223. 22. IX. 54).'’*
Ko nori diplomatijos šefas, 

tai man visai aišku, bet ko nori 
Jogaudas, tai aš visai nesupran
tu, arba suprantu labai blogai. 
Apie Kybartų aktus, nedaug ką 
žinau. Teko girdėti, kad St. Lo
zoraitis turi tokius, bet jis jais 
operuoja tik Lietuvos vadavimo 
reikale. Bet kad St. Lozoraitis 
pagal tuos aktus savintųsi Lie
tuvą, kaip savo' nuosavybę, pa
veldėtą iš prezidento A. Smeto
nos, tai tokį "apšvietimą” pir
mą kartą gavau iš Jogaudos. 
Jeigu St. Lozoraitis ir panaudo
tų tokį aktą, kur jo nuomone 
atrodytų, kad tai gali padėti 
Lietuvos reikalams, tai kas gi 
čia blogo? Pagaliau, kad tie ak
tai fr nieko nepadėtų, tai ką gi 
jei gali pakenkti? O kad jie gali 
šį tą pagelbėti, tai yra nemaža 
pagrindo tikėti. - Pirmiausia, 
daugelyje kraštų pripažįstami 
mūsų nepriklausomos Lietuvos 
pasiuntiniai ir su jais skaitoma
si, taigi iš to galima drąsiai pri
leisti, kad su pačiu prezidentu 
dar daugiau skaitytų’si. Turime 
dar ir antrą orgumenta: kai pre
zidentas Smetona atvyko į JAV, 
nežiūrint, kad tuo laiku paverg
toms tautams Washingtone bu
vo begalo nepalanki atmosfera, 
o vis dėlto A. Smetona buvo pri
imtas Baltuose Rūmuose ir jo 
garbei buvo'keletą salviųjššau- 
ta, Dabar taip ir norisi paklaus
ti'Jogąudo: — Kelios salves iš
šovė Washingtonas Tamstos 
garbei? Kięk salvių iššovė kitų 
papašįų garbei? Kiek gi paga
liau salvių iššovė prelato Kru
pavičiaus garbei?

Nė vienos! Tai reiškia, kad 
A; Smetona turėjo didesnį svorį 
ir svorį turi Lietuvos laisvini
mui jo palikti įgaliojimai.

I štai nelaimingo atsitiki- 
l mo 'ir sveikatos planas, už- 
, tikrinantis ligoninės, medi

cinos ir chirurgikos išlai- 
1 doms ir dar svarbius dole- 
I rius padengti sustojusią al- 
, gą! Stebinančiai žemi meto 

įmokėjimai... galima už-
1
i

Spalio 24 d. .(sekmadienį) 
11:30 vaL Lietuvių^alėje Cle
velando Studentų skyrius ruo
šia spaudos atgavimo sukakčiai 
paminėti jaunimo akademiją. 
Jos programą paruoš jaunimas. 
Ta proga bus galima pamatyti 
lietuviškos spaudos ir knygos 
iliustracinę parodėlę, sudarytą 
iš laikraščių, žurnalų, knygų, 
mokslo veikalų ir pan. Kiekvie
nas čia galės įsigyti knygų arba 
užsiprenumeruoti laikraščių bei 
žurnalų. Į akademiją kviečiamas 
jaunimas ir visuomenė. Įėjimas 
nemokamai.

BENDRUOMENĖS 
PAREIGŪNŲ BUDĖJIMAS
Penktadieniais adv. J. Smeto

nos kabinete (7039 Superior 
Avė.) nuo 6 iki 7 vai. vakaro 
budi Bendruomenės pareigūnai. 
Priimami tautinio solidarumo 
įnašai, tvarkomi kiti apylinkės 
narių reikalai (renkamos karto
tekai žinios ir t.t.). Vyt. K.
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BALFo KONGRESAS 
CLEVELANDE

Balfo 10 metų sukakties pro
ga šaukiamas kongresas įvyks 
lapkričio mėn. 26-27 dienomis 
Cleveland viešbutyje.

Plačiau apie kongresą bus pa
skelbta vėliau.

lauže dalyvaus ir jį ves 
B. vyriausias laužavedys 
Vilius Bražėnas iš Stam- 
Conn. Populiariai vadina-

ATVYKSTA L. S. BROLIJOS 
VYR. LAUŽAVEDYS

Lapkričio 14 d. Lietuvių sa
lėje Clevelando skautų vietinin- 
kijos 
L. S. 
sktn. 
ford,
mas Bražvilium, nes-tuo vardu 
pasireiškia spaudoje, jis skau
tuose yra labai (pamėgtas už 
puikiai pravedamus laužus. Jis 
skautauja nuo 1926 m. 1930 m. 
Kleboniškėse Kauno Tunto sto
vykloje pravedė savo pirmąjį 
laužą. Tuo metu to tūpto turiti- 
ninkas buvo dabar Clevelande 
gyvenąs vyr. sktn. V. ŠenbeY- 
gąs.

Skautų rudens laužas bus Lie
tuvių salėje. Teko girdėti jame 
būsianti įvairi programa, o bu
fete Svečiai ras tikros lietuviš
kos giros.’

atlieka įvairius spaudos darbus. Jūs 
galit pigia kaina atsispausdinti pro
fesines korteles, įvairias blankas, va
rnus, plakatus ir kt.
karams biletus, vestuvių pakvieti- 

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

Cleveland 3, Ohio 
HE 1-6344

AR RŪPINATĖS SAVO VAIKAIS^
Jei taip, tai nedelsiant užsakykit savo vaik 

laikraštį

TĖ VIŠKĖ L
Metams tik 3 doleriai.
Rašykit šiuo adresu ;•

Tėviškėlė, 
2313 West 91 St 

Chicago 20, III.

VARNIŠAI, ENEMALIAI

Gaminame senoviškus aliejinius ir naujus sinteti
nius dažus lauko ir vidaus dažymui.

Visokios rūšys ir spalvos, tinkančios įvairiausiam 
dažymui. Tai vienintelė lietuviška dažų dirbtuvė JAV. Turi 
35 metų praktiką.

Specialios kainos lietuviaąis.ir didelės nuolaidos da
žytojams. ' ' ' - .

ACE LABORATORY
SUBS. ALTEX PRODUCTS

S a v. P. , J. ž I C R Y S
1614 Coutant

Lakewoąd, Ohio
Telef.: AC 1-5385
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Okupantui pagarba su špyga
Iš mano atsiminimų '/

Maskvos rekomenduo t a s i s 
Lietuvai Ministrų Kabineto Pir
mininkas Vincas Krėvė-Micke
vičius, kada jis per Liaudies 
Seimą, būdamas ir pats jo su
dėty, įvairavo Lietuvą į Tarybų 
Rusijos tautų šeimą, liko pakeis
tas komunistu Gedvilą. Tačiau 
jo dešinioji ranka Povilas Pa- 
karklis, nors irgi ne komunis
tas, buvo paliktas jo eitose pa
reigose, tik jau kaipo Teisingu
mo Komisaras.

Tapęs komisaru, Pakarklis 
gana greit ir elgtis komisariš- 
kai ėmė. Be kito ko, rugsėjo 13 
d. telefonu pasiūlė man spaudoj 
suniekinti , visų septynių metų 
Apeliacinių Rūmų veiklą. Gavęs 
tuoj pat neigiamą atsakymą, 
nedelsdamas mane atleido iš 
Apeliacinių Rūmų Pirmininko 
pareigų, nors anksčiau buvo pa
siūlęs pasilikti Rūmuose, kol su
tvarkysiu bylas ir perduosiu jas 
įsteigtajam 
Teismui.

Netrukus 
aplankė E. 
paragintų mane greičiausiai su 
visa šeima sprugti per "žaliąją” 
sieną, nes atleistieji iš tarnybų 
laikomi liaudies priešais, todėl 
kiekvienu momentu galiu būti 
suimtas. Jis net padaręs žygių 
.Vokietijos Pasiuntinybėj ir ga
vęs užtikrinimą, kad man ir ma
no šeimai, pasiekus Vokietiją, 
bus suteiktas prieglobstis.

Pagaliau ir mudu su žmona ■ 
priėjome išvadą, kad mi^ms rei
kia sprukti. Kądangi kelionė per 
"žaliąją” sieną surišta su gy
vybės rizika, todėl reikalingas 
ir dukterų sutikimas. Sekančios 
dienos vakare padarėme "šei
mos Tarybos” posėdį, žinoma, 
visiškai slaptai, nes esame Butų 
skyriaus suglaudinti Ir mūsų 
buto gretimuose kambariuose 
gyvena mums pašaliniai žmonės.

Atidengus dukroms mūsų ke
tinimus, abi jos, viena jau stu
dentė, antra gimnazistė, susi
kabino rankomis ir giliai susi
jaudinusios j mus prabilo:

— Mūsų mokytojai ir mūsų 
valstybės prezidentai kiekviena 
proga mums kalė į galvą ir šir
dį, kad čia nuo amžių lietuvių 
žemė, kur ilsisi mūsų protėviai, 
kad už ją ir į Sibirą keliauta, ir 
gyvastis aukuota, o mes dabar, 
kada vėl ją ištiko nelaimė, no
rime apleisti. Ką blogo mes esa
me padarę rusams?

— Nieko blogo. Bet nieko blo
go nėra jiems padarę ir visi 
tie, kurie jau kalėjimuose.

— Tėveli, jie buvo suimti 
prieš Liaudies Seimo rinkimus 
ir jo gėdingus nutarimus, kad 
nekeltų triukšmo, bet dabar rei
kia laukti, kad jie bus paleisti 
į laisvę. Tėveliai brangūs, mes 
turime čia pasilikti ir mudvi at
sisakome bėgti.

Sakoma, kad vaikų nujauti
mas esąs teisingesnis, todėl vi
si ašarodami išsibučiavome ir 
pasilikome Kaune.

Bet tarnybos reikia jieškoti, 
nes kitaip reikės būti nuolatinėj 
baimėj. Apleidžiant Apel. Rū
mus, K. Domaševičius patarė 
grįžti prie mokytojo darbo, ku
rį dirbau nuo 1908 m. iki Pirmo 
Pasaulinio karo. Be to jis pa
žadėjo ir švietimo Komisarija- 
te mano reikalą paremti, todėl, 
ilgiau nebedelsdamas, dūmiau 
su prašymu į švietimo Komisa- 
rijatą. čia sutikau, irgi bičiu
liškai nusiteikusį, A. Kaminskį, 
komisąrijato juriskonsultą. Jis 
paėmė iš'manęs mano prašymą 

. ir liepė grįžti namo.
Rugsėjo 23 d. gavau paskyri

mą dėstyti rusų kalbą Raseinių 
gimnazijoj. Deja, dirbti.man te
ko tik pusantro mėnesio, bet 
gausių įspūdžiais.

Apie yidurį spalio mėn. direk
torius gavo šviet Komisarijato 
įsakymą (irgi telefonu) nedel
siant įsteigti gimnazijos sieno
se komjaunuolių organizacijos 
skyrių su privalomu įjungimu 
visų ■ gimnazijos mokinių

Augščia u s i a j a m

po šito įvykio mane 
Lichtenšteinas, kad

III

Moterys, Henrikas Kačinskas ir 
pirmasis Adomas

J. Gudauskis
žinia sujaudino 

beveik be išimties, 
rius šaltai ruošė statutą kaip 
įgyvendinti komisarijato įsaky
mą. Paruošęs, jis sušaukė Pe
dagogų Tarybos posėdį ir jį pa
kvietė Raseinių m. kompartijos 
ir komjaunuoliųUrmininkus, o 
šie dar atsivedė rusą, kapitono 
uniformą.

Posėdžio metu pats direkto
rius nusakė visą reikalą ir peč- 
skaitęs jo paruoštą statutą, pra
šė pedagogus išsitarti ir pri
tarti. Salėj pakibo kapų tyla, 
nes norinčių pritarti, atrodė, ne
buvo; kalbėti prieš buvo nejau
ku.

Matydamas, kad mūsų tylėji
mas gali virsti pritarimu, kas 
bolševizmui jsagalėjus Rusijoj 
neretai pasitaikydavo, papra
šiau žodžio ir, gavęs, tariau: 
— Nors švietimo Komisarijato 
įsakymas direktoriui privalo
mas, tačiau Pedagogų Taryba 
kompetentinga derinti su auk
lėjimo principais. O tie princi
pai nepripažįsta ne tik fizinės, 
bet ir psichinės prievartos, to
dėl ir siūlau prievarta pakeisti 
laisvu mokinių apsisprendimu.

Įtampa salėj bent kiek atslū
go, tačiau norinčių kalbėti vis 
dar nesirado. Tuo momentu žo
dį ima rusas-kapitonas, kurio 
pavardė išslydo iš mano atmin
ties, ir tiesiog įsako direktoriui 
svarstomą klausimą išimti iš 
dienotvarkės, nes, girdi, moki
niai dar nėra pribrendę būti 
komjaunuoliais. Be to, pasakė, 
turįs žinių, kad kaikurie peda
gogai pataikauja komjaunuo
liams. Jis prašė ateity to ne
daryti.

Klausimas buvo iš dienotvar
kės išimtas ir man esant gim
nazijoj, nebuvo pakartotinai 
Įneštas svarstyti. Iš pasakyto 
galima daryti išvadas: 1) kad 
Tarybinės Lietuvos švietimo 
Komisarijatas kur tai lindo be 
muilo, 2) kad jo patvarkymai 
okupanto akyse neturėjo jokios 
galios.

Bet artinantis lapkričio 7-8 d. 
Didžiosios Revoliucijos šventei, 
kurią jau ir Lietuva turėjo 
švęsti, kaipo nedaloma Rusijos 
dalis, todėl ir gimnazijai buvo 
įsakyta švęsti iškilmingiausiai. 
Choras ir orkestras ruošės visu 
įkarščiu.

Gimnazijai buvo skirta 
rodyti šventės išvakarėje.

Lapkričio 6 d. vakare 
gimnazija su mokytojais

pedagogus,! nių šeši šimtai, pasigirsta plo- 
tik direkto- jimas tik komjaunuolių, kurių 

buvo apie 50. Pagaliau, pasku
tiniuoju pasiūlo gimn. inspekto
rių Matulionį, talentingą mate
matikos dėstytoją, puikų peda
gogą. Visoj salėj ir galerijoj pa
sigirsta audra plojimų, kuri tai 
sumažėja tai vėl pasikartoja.

Po trafaretinės direktoriaus 
kalbos sekė Tarybų Rusijos him
nas. Choras dar šiaip taip trau
kė, nors ir be nuotaikos, bet or
kestras, kaip toj Krylovo pasa
kėčiai : ”kto v lies, kto po dro
va”.

Himną giedant, garbės prezi
diumo partjiečiai iškėlė kairią 
kumštį. Tuo momentu užmetu 
akis į choristus, ogi ir jie iškėlę 
kairią kumštį, tik ... su špyga.

Sekančią dieną buvo visų mo
kyklų ir organizacijų paradas. 
Man teko vesti 6c klasę, nes bu
vau jos auklėtojas. Diena buvo 
niūri, vėjuota ir šaltoka. Mo
kyklos ir organizacijos rinkos 
be jokio entuziazmo. Tarp dau
gybės tvarkdarių nebuvo tvar
kos. Kol eisena prasidėjo, reikė
jo laukti daugiau dviejų valan
dų.

Mano klasė žygiavo gatvėmis 
tvarkingai, bet vos prisiartino 
prie estrados, išpuoštos raudo
nomis vėliavomis ir šūkiais, ei
sena iškarto padriko ir pro es
tradą praėjo kaip avinų būrys. 
Mačiau ir prieky ėjusią klasė 
žygiavo netvarkingai.

Po iškilmių pasiskubinau iš
vykti į Kauną, savo šeimos ap
lankyti, iš kur grįžti nebebuvo 
lemta, todėl nežinau, ar kas nu
kentėjo už išdaigas.

(B. d.)

Reikalas
Spalio 31 dienos vakaras Cle- 

velando Lietuvių salėje bus mo
terims skirtas. Spaudos mėne
sio baigimo proga. Su intriguo
jančia programa. Po jos — šo
kiai su bufetu. Reiktų gaisro ar 
lavono namuos, kad žmogus bū
tum sulaikytas tą vakarą nuo 
atėjimo į Lietuvių salę. Susitik
ti su moterim ir Henriku Ka
činsku. Ir su pirmuoju Adomu? 
Ne, ne. Su juo kiti reikalai. Bus 
pasakyta gale. Iš eilės.

Moterys
Ano laiko. Nesistebiu, kad ru

sų gubernatoriai tada padarė 
klaidą, uždrausdami lietuviams 
spaudą lotynų raidėmis. Jie ne
žinojo, kas yra lietuvė moteris. 
Bet juk ir pats Viešpats Dievas 
gerai nenumanė, ką jis sukūrė 
iš Adomo šonkaulio. Manė, Jie
va bus laiminga su savo Adomu 
Rojuje. Tegu džiaugias, kaip- iš
mano, tegu smagu riaujas, kuo 
tik užsigeidžia. Bet juk bus ne- 
dedelis daiktas, jeigu, tarp ko 
kito, nelies ir nevalgys obuolių 
nuo vieno medžio. Galim įsivaiz
dinti, kas tada darės su Jieva. 
Visa kita turėjo būti negražu, 
neįdomu ir neskanu. Tas vienas 
uždraustasis vaisius turėjo., jai 
neleisti naktį užmigti. Kol, pa
galiau ..., žinot, kas atsitiko.

Kai rusas ir dar stačiatikis 
pasakė: lietuviai, mes duosim 
jums visokių- knygų jūsų kalba,

tik mūsų raidėm, žiūrėkit, kad 
lotynų raidėm rašto nei 4 rankas 
neimtumėt, žinom, kaip reagavo 
mūsų senelės ir prosenelės. 
Graždauskas ne tik į rankas ne
ėmė, bet ir į savo namus neįsi
leido. Nežinia, kokia buvo mū
sų močiučių meilė lietuviškam 
spausdintam žodžiui iki to rusų 
įsakymo. Bet nuo tada, vos lai
ko sugriebusios, net prie balanos 
vakarais pačios čiupo knygą į 
bankas ir vaikus mokė skaityti. 
Iš maldaknygių ar elemento
riaus prie ratelio, kaip Rimšos 
skulptūra liudija. Ir caras su 
gubernatoriais, kad ir po 40 mer 
tų, gavo nusileisti mūsų mote
riai. Tokia yra paprasta tiesa: 
moterims nereikia nieko ginti. 
Arba ginti, ką norėtum leisti, 
o leisti, ką norėtum užginti; Ka
žin kokias raides šiandien turė
tume, jeigu rusas tada būtų įsa
kęs: skaitykit, kiek norit, kny
gas lotynų raidėm, bet už graž
danką eisit į kalėjimus ir į Si
birą.

Ano meto moteris ne tik su
lupo caro žandarus tais gink
lais, kuriuos vyrai pargabenda
vo iš Prūsų. Visa eilė jų, įdomių, 
gabių ir drąsių, padėjo tuos 
ginklus (knygas ir laikraščius, 
manau) vyrams ir gaminti, 
žemaitė, Šatrijos Ragana, Bitė, 
Lazdynų Pelėda jų vardai. Su 
jom tą vakarą turės darbo Hen. 
Kačinskas.

Kitos. Lietuvė Jieva, kartą 
pradėjusi, neužsileido kultūri-

pasi-

visa 
sugu

žėjo į didžiulę vaidinimų salę. 
Pribuvo ir kviesti svečiai-par- 
tiečiai.

Choras ir drkestras pasitalpi- 
no savo vietoj, galerijoj, kur 
prižiūrėti tvarkai buvome pa
skirti mudu su Kuliešium, abu 
seniausi amžiumi.

Kol gimnazistai, gimnazistės 
ir svečiai salėj tvarkomi, grie
žikai, kaip įprasta, derina bei 
bando savo instrumentus, bet 
pas visus girdima ta pati, už
draustojo Lietuvos himno gaidą.

Pagaliau skambutis ir estradą 
pasirodo gimn. direktorius, ku
ris, aiškiai tardamas, siūlo į 
garbės prezidiumą: Staliną, Mo
lotovą, Vorošilovą, kompartijos 
pirmininką, sekretorių, miesto 
burmistrą, apskrities viršinin
ką, bet salėj, kurioj vien moki-

S T A T E M E N T
REQU1RED BY THE ACT OF AUGUST 
24, 1912, AS AMENDED BY THE ACTS 
OF MARCH 3, 1933, AND JULY 2, 1946 
(Title 39, United Statės Code, Section 233) 
SHOWING THE OWNERSHIP, MANA- 
GEMENT, AND CIRCULATION OF

DIRVA, publinhed weekly at Cleveland, 
Ohio, for October I, 1954.

1. The numes and addresses of the pub- 
lisher. editor. managing editoT. and business 
msnager are: Publisher: The American 
Lithuanian Prese & Radio Ass'n "VILTIS", 
Ine. (Ndt for profit), 1272 East 71 St., 
CIevęland 3, Ohio; Editor: Balys Gaidziu- 
nas. 317 Corning Dr.. Clevelnnd 8, Ohio: 
ManaglnR editor: Balys Gaidžiūnas. 317 
Cornlną' Dr., Cleveland 8, Ohio. Business 
Manager: Balys Gaidžiūnas, 317 Conning 
Dr., Cleveland 8. Ohio.

2. The owner is:(lf owned by a corpara- 
tion, its name and address mušt bę stated 
pnd also immcdiatęlv thereupder the narnės 
and addresses of stockholders ovvning or 
holdlng | percent or more of totai amount * 
of stock. If not ovvned by a corporation. f 
the narnės and addresses af the individual 
owners mušt be given. If,owned by a part- 
nershlp oi- other unincorporated firm. its 
name and address. as well as that of each 
individual member. mušt be given) The 
American Lithuanian Press & Radio Ass’n 
"VILTIS", Ine. (Not for profit), 1272 
East 71 St., Cleveland 3, Ohio: Board of 
trustees: Joseph J. Bachunas, Tabor Farm, 
Sodus, Mich.: Anthony L. Lapinskas. 10350 
S. Oakley Avė.. Chicago 43. 111.; -Vincas 
Rastenis, 1285 Dean St., Brooklyn 16, N. 
Y.; Bronius Nemickas, 71-67 58th Rd.. 
Maspelh, N. Y.; Balys Gaidžiūnas, 317 
Corning Dr.. Cleveland 8, Ohio.
• 3. The known bondholders. mprtgagees. 

and other security holders owning or hol- 
ding I percent or more of totai amount 
of bonds. mortgages. or other securities 
are: nona.

4. Paragraphs 2 and 3 Include. in cases 
where the stockholders or holders appears 
upon the books of the company as trustee 
or in anv other fiduciarv relalion, the name 
of the person or corporation for whom such 
trustee is neting; also the statements^in 
the two paragraphs show affiant’s full know- 
ledge and bellef as to the circustances and 
conditions under which stockholders and se- 
eurity holders who do not appear upon the 
ooks of the company as trustees. hold stock 

and securities in a capacity other than that 
of bona fide ovv’ner.

5. The average number of copies of each
issue of this publication sold or dislributed. 
through the mails or othervvise. to paid sub- 
aeribers dūrine the 12 months preceding 
the dale «hown above waa: (This- informa- 
tion is reouired from dailv. vveekly, semi- 
weekly. and trivveeklv nevvspapers only.) 
3274 Balys GAIDŽIŪNAS

Editor & Business Manager 
Sworn to_and subscribed before me this Isl 
day “ * ‘of Oclobcr 195 4.

(SEAL)
P. P. Muliolia 
Notnry Public 

commisaion ezpires Sept. .14. 1957.

IŠRINKIT

JOHN M. MANOS
• ' *

STATĖ SENATOR

GERAI KVALIFIKUOTAS IR TURĮS PRAKTIKOS

PATARNAUTI ŽMONĖMS.
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niam dajbę vyrui ir po, spaudos 
atgavimo. Mokytojos, laikrašti- 
ninkės, rašytojos ne tik į mūsų, 
dabartinių tėvų, galvas prižėrė 
tautinės kultūros spindulių, bet 
ir mūsų vaikamB, svetima švie- 
sa besišviečiantfęms, sudaro 
daug ydrgo, bemėginant tėvų 
kalbos ir lietuviškos Sąmonės 
atsikratyti, šitų moterų jau 
perdaug, kad vardais išskaičiuo
tum. Bet ir jos nebus užmirštos 
tą vakarą, kurį susirinksime.

Mūsiškės. Clevelando moterys 
sumanė ir organizuoja šitą iš
ganingą pramogą savo vyrams, 
vaikams ir svečiams. Dr. M. Ži
linskienė jau kelis kartus mums 
įrodė, kad negali neišeiti nepa
veiktas ir nesužavėtas iŠ pro
gramų, kurias ji organizavo, šį 
kartą ji dar truputį ir pakalbės 
apie ano meto ir kitas moteris. 
O ji moka įdomiai ir turiningai 
pakalbėti rięt ir apie toli gražu 
ne tokius įdomius dalykus, kaip 
moterys. Ir aš čia sau leidau 
taip nerimtai nušnekėti-, žinoda
mas, kad tikrą ir rimtą tiesą su
žinosite iš Dr. M. Žilinskienės.

Solistė J. Krikštolaitytė pa
dainuos. Argi atsitiko kada, kad 
ji nebūtų gerai dainavus?

būtų nepertoli važiuoti į Brook- 
lyną.' Bet jis atvažiuoja ,iš ' 
Brooklyno pas mus.

Ir pirmasis Adomas
Kai prieš du metus H. Ka

činskas buvo čia ir skaitė tokio 
poeto eilėraščius, vienas bičiu
lis užsipuolė mane:

— O tu šakei, kad to poeto 
kūryba menka, žiūrėk, kaip ji 

visus, net ir 'tave patį sužavėjo!
Atsakiau jam taip:
— Tavo poeto kūryba yra 

pirmasis Adomas, kai jis dar 
buvo molio gabalas. Geras- mo
lis, geras iš jo nulipdytas pavi
dalas, ant gražios Rojaus žemės 
paguldytas. Bet molis buvo mo
lis ir tiek. Reikėjo, kad prisiar- 

• tintų Dievas ir papūstų ąavo 
kvapą į molinį Adomą, kad mo
lis virstų mėsa ir krauju, kad 
dvasia sužaibuotų iš akių ir pa
sigarsintų geru ir įdomiu žodžiu 
iš lūpų. Ar aktoriaus Kačinsko 
kvapas nėra tą patį padaręs su 
šito poeto eilėraščiais ? Ir su ta
vim pačiu.

Ir su mumis visais.
• * •

1 Sceną ir salę dekoruos dail. 
K. Žilinskas ir iriž. Kersnauskas.

V. Mrs.

Henrikaft Kačinskas.
Jis skaitys mūsų moterų kla

sikių ir jaunesniųjų kūrybą. Pa
tarkit, kaip apibūdinti Kačins
ką ir jo skaitymą. Tilt jau jokiu 
žmogauB žodžiu. Kas jį girdėjo, 
tie žino, ką aš manau. Kas ne
girdėjo? Tiems privalu šį kartą 
išgirsti. Kačinsko pasiklausyti

GEORGE V. WOODLINGEN 
senas teisininkas, patyręs advo
katas, respublikonų sąraše kan
didatuoja į Ohio valstybės sena
torius. Savo kieto gyvenimo pra
eity jis patyrė ką reiškia prasi
mušti,' todėl ir visas savo pa
stangas žada nukreipti jūsų 
ateities gerbūviui kelti.

■ I

.1,

■ <

. i

s EPTYNIAIS TRUMPAIS ŽODŽIAIS — 
nes grupės planas duoda jums didesnę 

vertę ... didesnę naudą už ekonomiškiausią 
kainą.
Kadangi Blue Cross užrašo narius grupėmis, 
paprastai per jų darbovietę, kaina yra suma
žinama dviem būdais. Pirmiausia, kainuoja 
šažiau užregistruoti ir aptarnauti visą gru
pę, negu atskirus asmenis. Antra, kadangi 
grupės užregistravimas, Winston Churchill 
žodžiais "atneša vidurkio magiką milionų 
pagalbai”. .'

kadangi Blue Cross patiekia apsaugą už mi- 
nimalinę kainą', jūs gaunate viBas sutaufiy- 
mui progas per grupės planą.
Maždaug kas du metai Blue Cross turi spe
cialų "community groups” registravimą, sa
vo įstaigose dirbantiems, kurie neturi arti
mesnių ryšių su grupėmis.
Įsiregistravę, nariai gali pratęsti savo Blue 
Cross apsaugą individualiai. Jūsų Blue Cross 
kontraktas yra brangi nuosavybė. Jei pa- 
keistumėt darbą ar paliktumėt Bavo grupę 
dėl bet kurios priežasties, nepertraukit savo 
Blue Cross apsaugos.

i
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BALFo 38 SKYRIUS
STATO

DR. S. T. TAMOŠAIČIŲ 
IŠLEISTUVĖS

Tautinės Sąjungos skyriaus 
iniciatyva spalio mėn. 23 d. (šeš
tadienį) 7 vai. vakaro, Nanking 
Restorane (720 Euclid Avė.), 
rengiamos iš Clevelando į Flo
ridą išsikeliantiems Dr, S. T. 
Tamošaičiams išleistuvės. Kvie
čiami dalyvauti visi clevelandie- 
čiai.
CįNorintieji išleistuvėse daly- 
wiuti iki spalio mėn. 23 d. 12 

Wal. praneša Dirvos redakcijai 
E— HE 1-6344. Po 6 vai. vakaro 
^skambinti — GL 1-3976.

PIANISTO ANDR. - 
KUPREVIČIAUS KONCERTAS

MIKO PETRAUSKO

Concilium Facultatis
Spalio mėn. 27 d. 8 vai. va

karo Public Library salėje, (prie 
Public Sąuer) duoda rečitalį 
pianistas Andrius Kuprevičius. 
Tarp kitų kūrinių skambins 
Čiurlionio, Gruodžio ir Gaidelio 
kūrybą.

Public Library kiekvienais 
metais rengia 10 koncertų, į ku
riuos kviečia pasižymėjusius 
menininkus, šių metų koncertų 
sezoną pradeda mūsų pianistas 
Andr. Kuprevičius.

Į koncertą įėjimas laisvas.

OPERETĘ
>

1954 m. spalio mėn. 24 d., 5 vai. vak. (punktualiai)

Operetėje vaidina: solistas Julius Kazėnas, Bronė Kazė- 
nienė, S. Strimaitytė, V. žitkutė, A. Jonaitis, V. 
Jurgelis, P. Lingaitis, V. Matulionis.

r

Pastatymas ir režisūra — V. Braziulio
Muzikinė dalį tvarko — muz. Pr. Ambraząs

Dekoracijos — V. Raulinaičio
Sufleriai: V. Braziulevičienė ir J. Damušienė

J. S. AUTO SERVICE 
Sav. J. Švarcas

7015 Wade Park Avė. 
Telef. HE 2-1236 
AUTOMAŠINŲ 

TĄSYMAS
-šį mėnesį papiginta kai- 

na įdedam už $6.95 duslin
tuvą Chevroletui, už $7.05 
Fordui, už $8.95 Pontiacui* 
už $12.50 Oldsmobiliui. Di
deli papiginimai dedant 
duslintuvus ir išmetamus 
vamzdžius visoms maši
noms.

Kreipkitės į
J. S. AUTO SERVICE

. - « e. . .

PRADĖKIT MAŽA SUMA!
BET PRADĖKIT DABAR!

Santaupos apdraustos iki $10.000 
3%‘ palūkanų.

PASKOLOS JŪSŲ PERKAMIEMS AR STATOMIEMS

NAMAMS

DR. S. T. TAMOŠAITI
IŠLYDINT

Mūsų veikėjas Dr. S. T. Ta
mošaitis su šeima išvyksta gy
venti į Floridą, garsų Miami 
miestą, kur pasistatė sau na
mus. Gaila netekti tokios žymios 
šeimos, kuri visapusiškai buvo 
paslaugi Clevelando lietuvių 
gyvenime. Bot reikia tik linkėti 
jai ten smagaus gyvenimo ir 
prisidėti prie Miami įsikūrusios grafijos mene, pastaruoju metu 
didokos kolonijas lietuvių. Ten1 priimtas į Cleveland Photogra- 
daugiausia suvažiavo tokie kaip phic Sociaty. 'Jos surengtam 
ir Tamošaičiai, pasirinkę sma- konkurse laimėjo dvi pirmas 
gesnį, šiltą kraštą, kur ir žienją-I)rem'jas. 
gėlės žydi, palmės žaliuoja, sau-' 
lė kaitina.

Jau naujiems mūsų ateiviams

IŠVYKO Į CALIFORNIJĄ
J. Peterienė ir nesenai iš ka

riuomenės grįžęs sūnus Vikt.1 
Peteris išvyko gyventi į Los 
Angeles. Ten jau prieš metus 
yra nuvykęs gydytis J. Peteris, 
kurio sveikata pamažu taisosi.

Operetei pritars — šv. Jurgio parapijos choras

Operetei akompanuoja ir šokiams gros Reison (latvių) 
stygų kapela

PRANEŠIMAS SKAUTAMS

VYT. VALAITIS
pradėjęs aktyviai reikštis foto-

Spalio 24 dieną 10 vai. ryto, 
Lietuvių salėje šaukiu Vietinin- 
kijos sueiga. Sueigon kviečiu 
skautus vyčius, jūros skaut. 
skautus, jaun. skaut. ir visus 
kandidatus.

Dalyvavimas būtinas.
Vietininkas

NEOLITHUANAI LAUKIA
SVEČIŲ

, I ■ ' ■

suvažiavus Tamošaičių didelėje“ Clevelando neolithuanai savo 
rezidencijoje prie ežero vykdą-! korporacijos Neo-Lithuania me- 
vo didesnės ir mažesnės organi- tinę šventę švenčia lapkričio 6-7 
žarijų ir šiaip grupių sueigos,1 d.d. Į iškilmes laukiama atvyks- 
pobūviai ir konferencijos. Ta-’ tant keliasdešimt svečių iš Chi- 
mošaičių šeima buvo labai arti-Įcagos, New Yorko ir kitų arti-

Minėjimas vyksta šia progra
ma :

Lapkričio 6 d. 6 vai. vak. Co-

!

I - L“ '

mošaičių šeima buvo labai arti-' ,
ma Dirvai ir tautininkų judėji- mesnių vietų, 
mui nuo pat savo apsigyvenimo. 
Clevelande prieš 25 metus.

Atvažiavus į Clevelandą Lie-‘
tuvos Prezidentui a. a. Antanui icnįa| Gardens salėje iškilmingas 
Smetonai, Dr. Tamošaitis buvo akta8> 8 vh! ten pat tradiGinis 
vienas iš artimiausių jo bičiulių'vienas iš artimiausių jo bičiulių!

■ ir talkininkų jo veikloje. Jų šei
mos artimai santykiavo.

Dr. Tamošaitis buvo kelis me
tus Lietuvai Vaduoti Sąjungos 
pirmininkas, kurią tautininkai 
įsteigė 1941 metais. Ir daug pri
sidėjo darbu ir pinigais išlei
džiant buvusio Amerikos minis
tro- Lietuvai Noremo knygą 
"Timeless Lithuania". Prisidėjo 
prie sujungimo trijų tautininkų 
organizacijų į vieną Amerikos 
Lietuvių Tautinę Sąjungą ir vi
saip kitaip rėmė tautininkų 
veiklą. Įsteigus BALFą Tamo
šaičiai gausiai rėmė tą organi-

■ žariją pinigais. Atėjus laikui 
parsikvietė pas save ir eilę trem
tinių. ir padėjo jiems įsikurti.

K. S. Karpiui!, 
ALTS skyriaus pirm.

pobūvis.
Lapkričio 7 d. 10 vai. Nau-I 

josios parapijos bažnyčioje pa-j 
maldos už žuvusius ir mirusius“ 
korporacijos narius, po to vyks-i 
tama į mauzoliejų korporacijos 
Garbės Nario a. a. A. Smetonos! 
pagerbti.

Meninėje programoje dainuo
ja, o taip pat pamaldų metu 
bažnyčioj^ gieda solistė Aldona 
Stempužienė.

{ėjimas su pakvietimais, ku
rie dar gaunami pas neolithua- 
nus arba platintojus. Studen
tams ypatingos lengvatos, dėl 
kurių skambinti tel. RA 1-3592.

ATSIMINKITE,
kad jau metinis Balfo vajus ei
na prie pabaigos, mūsų tautie
čiams sušelpti Europoje. Liko 
mažai laiko, o daug kas teiriau- 
jasi, kur galima aukas atiduoti.

Spaudoje jau buvo paskelbta, 
kad aukas galima įteikti — Dir
voje, Spaudos kioske ir rinkė
jams, atsilankusiems į namus. 
Jeigu kurie negalėjo įteikti au
kos atsilankusiems rinkėjams į 
namus ar pas jus neatsjlankė, 
fei užsuk"T DlTvą ar Spaudos 
kioską ir paaukok'vargstančiam 

į tremtiniui lietuviui Europoje. 
Juk j mus ištiestos jųjų šauks
mo rankos! Jūsų auka jiems su- 

i mažins didelį vargą.
Visiems trims Balio skyriams 

metiniam vajui vadovauja 38 
Balfo skyrius.

JIEŠKO TARNAUTOJŲ
U. S. Civil Service Commision 

praneša, kad jai reikalingi kal
bas moką ir gerai orientuoti 
dabartinėj tarptautinėj padėty 
asmenys. Algos nuo $4205 iki 
$7040 metams.

Platesnes informacijas galima 
gauti pašto įstaigose arba krei
piantis USCSC, Washington 25, 
D. C.

NAUJIENA 
MOTERIMS*

Lietuvaitės Alvinus Paulienės 
SUPERIOR BEAUTY SllOP 
šį mėnesį pusmetiniai prade

dant $6.50.
(7013 Superior, tel. UT 1-1932).

Ateikit į mano salioną ir bū
sit patenkintos savo grožiu.

Atdara nuo 9 vai.

L

THE SUPERIOR SAVINGS 
AND LOAN ASS’N.

>712 Superior Avė. HE
Cleveland, Ohio

REIKALINGAS BUTAS
Trims suaugusiems reikia 5 

kambarių buto, netoli autobuso, 
gaso šildymu.

šaukti UT 1-4551 po 5:30 vai. 
vakaro.

Chimes Realty 
1188 E. 79 St.
GERI NAMAI

Labai geras vienos šeimos 
namas, 6 kambarių, viskas su
tvarkyta iš lauko ir viduje, 3 
garažai, didelis sklypas. Netoli 
Kosciuszko.

*
2 šeimų namas Lockeyer Avė., 

po 5 ir 4 kambarius. Parsiduoda 
skubiai — kaina $9.500.

«
Ofisas atidarytas ir sekma

dienį jūsų patogumui.
Atstovas:

ICTOR BANIONIS 
ofise UT 1-0323 

namuose SW 1-9568

V

REGINA BRAZIULEVICICTĖ 
IR JONAS NAVYTIS

lietuvių parapijos 
susituokia spalio

Naujosios 
bažnyčioje 
mėn. 23 d. (šeštadienį) 9 vai.

ILK. KRAUČIONAS

ŠI SEKMADIENI,
spalio 24 d., 5 vai. vak. šv. Jur
gio parapijos salėje įvyks Miko 
Petrausko Concilium Facultatis 
operetė.

Kviečiame visus Clevelando ir 
apylinkės lietuvius šį sekmadie
nį atsilankyti j operetės vaka
rą. Susitrukykime nuo visų kitų 
pramogų, u ateikime į 38 Balfo 
skyriaus rengiamą vakarą. Jūsų 
atsilankymas suteiks džiaugsmoiš Canton, Conn., lankęsis Chi-

cagoj ir Detroite, buvo sustojęs! pasilikusiems lietuviams Euro- 
Clevelande ir lankėsi Dirvoje, jpoje. (žiūr. skelbimą).

JUMS GERI NAMAI
E. 124 — St. Clair labai geras 

4 miegamųjų namas. Gražus 
sklypas, garažas. Arti krautu
vės ir susisiekimas. Labai pigiai.

*
Superior — Ansel Rd., buv. 

turtingų žmonių plytų namas, 
dideli miegamieji, plytelių vo
nia, 2 garažai. Labai pigiai.

RAY NAUSNERIS, 
Namų prekyba; namų, baldų ir 

automašinų apdrauda.
UL 1-3919 LI 1-9216

11809 St. Clair

. Cleveland Cummunity. Chest prašo aukoti vargšų šelpimo ir
r dymo reikalams. Iš surinktų pinigų, kaip >ir nuotraukoj .matyti,

bus mažinamas skurdas ir atnešama sveikata į J ūsų . šeimas.

PARDUODAMAS NAMAS
E. 115 St., j pietus nuo St. 

Clair, geras vienos šeimos, mo
derni virtuvė ir vonia, 2 garažai. 
Labai geras pirkinys.

P. GIBBONS Broker 
UL 1-2327

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI

Kada jūsų namai arba ra 
kandai tampa sunalkįpti arbi
sugadinti ugnies, kreipkitės 
P. J. KERŠIS, - dėl apkainavi 
mo. ko' visada reikalauja ai 
draudoB kompanijos ■ pirm, n» 
gu išmoka ai nuostolius.

P. J; ‘
609 Sočiai# for' Saving Bld. 

. Telef.: MAin> 1-1773.
Rezidencija: PENINSULA 252 
V—---------— X—L-,

PIX BEVERAGE 
rūšių alaus — vlsoki gaivi 

nantieji gėrimai, 
vynas ir šampanas 

(prancūziškas)
Parengiama -vestuvėms, baliams 
pobūviams. Nemokamas prista 
tymas. Atdara ir trečiadieniai? 

iki 1 vai.
6903 Superior Avė. EX 1-331)

45

RADIO — TV TAISYMAS 
A M U R C O.

JIEŠKO AULINIŲ BATŲ
Jieško pirkti aulinius batus'

Nr. 44. Siūlyti EX 1-6284 po 5 
vai. vakaro.

I
. ELEKTROS DARBAI
Lietuviai ' elektrikai atlieka 

■elektros instaliacijos ir remon
to darbus, šaukite GL 1-1996 
kasdien po 4 vai. vakare.

Clevelandiečiai DABAR gali pamėgti 
•Vasaros VĖDINIMĄ • žiemos ŠILDYMĄ 

MONCRIEF Įtaisymo^

I. J. SAMAS, 1EWELER
šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai

Laikrodžių taisymas. Brangenybės, (vairus dovanų 
pasirinkimas.

į 7007 Superior Avė. Greta Ezella Theatre I
Telef.: EX 1-3969. Bute: IV A 1-2354

LEIMON’S CAFE
VISŲ LIETUVIŲ SUSITIKIMO VIETA

Alus. Vynas. Degtinė. Konjakai. Kiti gėrimai 
įvairūs valgiai, šeštadienių vakarais šokiai griežiant 

geram orkestrui
731 E. 185 ST.

Sav. JUOZAS DAUTARTAS
Darbas garantuotas, 

šaukti kiekvienu laiku 
8008 Clark Avė.

Telef.: OL 1-1790
(30)

J. C I J U N S K AS 
LAIKRODININKAS•

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

6210 Dibble Avė., 
Cleveland 3, Ohio

Tel.: EX 1-0376
1

KAVINĖ-SAL1ŪNAS, 
ATIDARYTA NAUJA

ATLANTIC CAFE
PATOGI UŽEIGA VISIEMS LIETUVIAMS.

Savininkas A. KAZAKEVIČIUS

7805 Superior Avė. Telef. EN 1-9451

A

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!.

W0LFS FABRICS
7012 Superior Avė. z EN 1-3764

T
SUMUŠTINIAI. GĖRIMAI. SODA.

MARNELL’S-
7023 Superior Avenue

Saldainiai, Riešutai, Popkornai
Čia susifikit savo draugus po pamaldų

Geriausia kava mieste
■ ■ .• ..... ‘ • ...

I

r

LIETUVIŲ KLUBO SVETAINĖ 
IR SALĖ

6835 SUPERIOR AVĖ.
Klubo ir salės vadovybė kviečia visus Clevelando 

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

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

Pilnai padengta apdrauda ŲTah 1-4515

WM. DEBBS PAINTING CO.
WM. DEBESIS

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

SUOPIS FURNITURE
Visokių rūšių baldai ir elektriniai bei kitoki reikmenys 

virtuvei ir kiekvienam Jūsų buto kambariui
ŽEMOS KAINOS — MALONUS PATARNAVIMAS

689 East 185 St. IV 6-0400 .
Patogi vieta apsipirkti lietuviams naujakuriams 

lietuviškoje krautuvėje

P J KEJRS1S
609 Society for Savings Bldg.—Cleveland, Ohio

OFISO TELEF.: MAin 1-1773. REZIDENCIJA: PENINSULA 2621

Norėdami pigiai piršti namus mieste arba pnemiesčiuoee, kreip
kitės į mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą Ivai- 
,-iuuse apdraudus-insuratice reikaluose.

Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildyme* 
garantuojama. Kreipkitės i mane telefonu arba - asmenitkaL

JAKUBS & SON
FUNERAL HOME

Vėsinamas oras Jūsų patogumui. .

"S,,.1. . ■

Della E, Jakubs & William J. Jakubs
Licensijuoti laidotuvių ■ direktoriai ir balsamuotojai

' . 25 metai ■ simpatingo ir rimto patarnavimo
6621 Edna Avenue \ . < ENdicott 1-1733



pat

Pianisto And. Kuprevičiaus 
, koncertas

:andieiiinė Canberra yra labai gražus, 
20,000.

THE FIELD

Redakcijos ir administracijos adresas — DIRVA, 1272 East 71 St., Cleveland 3, Ohio. — Telefonas: HEnderson 
Redaktorius Balys GA1DŽ1ŪNAS (buto telefonas: GL 1-397G).

Savotiškas „savarankiškumas”
Tautos Fondo atstovybėms ir jimams. Tiesa, fondo valdyba 

įgaliotiniams išsiuntinėtas ir niekad neturėjo galios pati sa- 
spaudoje skelbiamas toks ras- rankini nurodyti, kam turi būti 
tas, kuris, sprendžiant iš para
šu. yra Tautos Fondo Valdybos, 
o sprejjjlžiant iš turinio, yra Vil
ko "ma-jority leader'ių", nes 
jame aiškinamos Vliko intenci
jos, kuriomis neva vadovautasi 
nutariant įvesti nauja tvarkų.

- Rašte sakoma, kad dabar tai 
Tautos Fondas bus tikrai sa
varankiška institucija, o TF lė
šos bus ne tik formaliai, bet ir 
efektyviai atskirtos nuo Vyk
domosios Tarybos lėšų.

Argi tikrai taip? Visų pirma, 
pagal Vliko priimtus nuostatus, 
Tautos Fondas yra "viena iš 
Vliko institucijų, esanti tiesio
ginėje Vliko žinioje". Taigi, jis 
nėra ir nebuvo kokia nors sava
ranki institucija, nėra savaran
kus Tautos Fondas, kurio valdy
ba "tautos sudėtas lėšas” skirs
to "tautos reikalams". Tai yra 
Vliko ir tik Vliko iždas, kurio 
lėšos naudojamos tik pagal Vli
ko Vykdomosios Tarybos pasiū
lytų ir Vliko plenume patvirtin
tą sąmata. Jokiems kitiems, 
Vliko sąmatoje nenumatytiems 
tautos reikalams šio fondo lėšos 
niekad ■ negalėjo būti naudoja- 

nenumatomos 
naudoti.
priima tokį su
yra. Vliko iždo 

tai

mos ir toliau 
"savarankiškai"

Jei visuomenė 
sitvark.vma (tai
vadinimą Tautos Fondu), 
viskas tvarkoj. Vardas ne taip 
jau svarbu. Svarbu, kad žinome, 
kas juo tikrai vadinama.

Svarbu taip pat įsidėmėti, 
koks skirtumas yra dabartinia
me, anot "Darbininko”, Tautos 
Fondo "susidemokratinime”.

Ligi šiol Vlikas savo fondui 
tvarkyti rinkdavo valdyba iš sa
vo narių tarpo. Renkant būdavo 
žiūrima, kad į fondo-valdybą bū
tų deleguoti kiek galima skir
tingų grupių atstovai. Ne dėl 
to. kad jie būtų koki stebuklingi 
finansininkai, o kad šiek tiek 
skirtingų pozicijų besilaiką as
menys nesudarytų iš fondo val
dybos per glaudžios "šeimynė
lės” ir geriau apsaugotų vieni 
kitus nuo pagundos naudoti lė
šas politiniu požiūriu vienaša
liškai. Būdinga tai, kad visų lai
ka Tautos Fondo Valdytoju bū
davo asmuo iš mažiau ar dau
giau "opoziciškos" grupės san
tyky su egzekutyviniais parei
gūnais — Vliko ar ir VT pirmi
ninkais, 
rantija. 
matyti, 
ir tai yra — jei neturima užpa
kalinių minčių — net jaukiau: 
užkertamas kelias netgi įtarinė-

Tai -yra tani tikra ga- 
kad visi turi progos 
kaip lėšos vartojamos,

lėšos leidžiamos, kam ne: tą vi
sada nustatė Vykdomoji Tary
ba, Vliko plenumo pritariama. 
Betgi, fondo valdyba, ypač val
dytojas, t. y., tos valdybos pir
mininkas, turėjo galių bent ve
tuoti tokiais atvejais, jei lėšos 
būtų pradedamos naudoti net ir 
tos pačių naudotojų nusistaty
tos sąmatos bei tikslų nebeprisi- 
laikant. TF valdyba lig šiol tu
rėjo bent šiokią tokių psicholo
gišką orumo aureolę. Ne idealus 
dalykas buvo fondo valdytojo 
pareigų . sujungimais su fi
nansų tarnybos valdytojo pa
reigomis, bet anoj konstruk
cijoj tai visdėlto fondui dar su
darė tam tikrą autoritetą, ypač, 
kai tos pareigos buvo ne tos pa
čios grupės atstovų rankose, 
kaip vyriausiosios administraci
nės pareigos. Geriau būtų Tau
tos Fondą laikyti visiškai su 
Vliko administraciniais organais 
nesurištos valdybos rankose. Bet 
tam reikia atitinkamai pakeisti 
nuostatus.

Dabar aiškinama, kad fondo 
valdyba netgi efektyviai atskir
ta nuo Vykdomosios Tarybos, 
kadangi joje nėra nei vieno VT 
nario ... Taip, VT nario tai nė
ra nei vieno, bet Užtat yra vien 
tik VT narių žinioje esą tarnau
tojai! Jei jau kalbama apie 
efektyvumą, tai dabar fondo 
valdyba tikrai efektyviai pri-l 
klausoma nuo VT pirmininko ar r 
kitų VT narių, nes visi valdybos; žą • ■ • 
nariai yra jų materialinėj ., ir 
tarnybinės drausmės priklauso
mybėj.

Be to, kiek girdėti, jau yra 
fondo nuostatų pakeitimo pro
jektas, kuriuo ir formaliai nu
matoma atimti iš fondo valdy
bos bet kokias fondo lėšomis 
disponavimo teises ir perduoti 
jas tiesiogiai Vliko pirmininkui 
ir VT nariams, kiekvienam sa
vo srity. Kadangi vėliausi nu
tarimai jau pradėti laikyti Vliko 
"konstitucijomis”, automatiškai 
panaikinančiomis galią kitokių 
senesnių nuostatų, tai galima 
tikėtis, kad esamose aplinky
bėse toks VT pareigūnams pa
rankus nuostatas irgi bus įgy
vendintas. Tada vargu ar teks 
kalbėti apie kokį nors fondo 
valdybos savarankiškumą: koks 
gi savarankiškumas šešėlio? Tik
roji fondo valdyba bus ne kas 
kitas, kaip Vykdomoji Taryba. 
Faktiškai ir dabar jau taip yra, 
kai VT pasirūpino fondą per
duoti į savo tarnautojų rankas.

Rašte žadama informuoti au

kotojus apie fondo lėšų sunau
dojimą. Drauge sakoma, kad to 
labiausiai reikalauja "tie, kurie 
nieko Tautos Fondui neaukoja”. 
Įdomu, kuo .rašto autoriai šį sa
vo teigimą remia?

Bet, žinoma, tai esamomis- 
aplinkybėmis iš viso neįrodomas 
dalykas. Čia svarbu kitas daly
kas. Būtent, kokia prasmė bus, 
jei fondo valdyba ims ir pa
skelbs apyskaitas, kad tiek ir 
tiek tą ir tą mėnesį surinko, ir 
tiek ir tiek tą mėnesį perdavė 
VT pareigūnams bei Vliko pir
mininkui? Ar tuo daug daugiau 
apšvies aukotojus ar kitus apy
skaita besidominčius? Na, o 
smulkesnės apyskaitos neleis 
duoti tikri arba kaikur ir tik 
tariami konfidencialumo sume
timai. Tad ar verta prasidėti su 
tokiomis apyskaitomis?

Geriau būtų buvę nesudarinė- 
ti šeimyniško pobūdžio tvarkos 
lėšų priežiūroje. Geriau būtų 
buvę palaikyti ar dar labiau pa
brėžti įvairių skirtingų grupių 
nepriklausomų asmenų" priežiū
rą lėšų vartojimui. Bet tas kaip 
tik lėšų vartotojams ir nepati
ko. Todėl nueita "susidemokra- 
tinimo” keliu: "trys geri vyrai" 

. ima viską j savo rankas, gal dar 
pavyks užsitikrinti pozicijas 
"iki gyvos galvos”, o kad niekas 
nekliudytų, bet visgi pasiliktų 
iškaba, tai sukombinuoja fondo 
valdybą, kuri tikrai nedrįs kito
kios nuomonės reikšti, jei neno- 

Irės rizikuoti išeiti j darbo bir
žą ...

švente Bostone
Vokiečių istorikas prof. Ran- riaus 

ke sako, kad klysta tie, kurie 
mano, kad istorija yra tai, kas 
mirę ir guli grabe. Iš tikrųjų is
torinis tiesos ir problemos visais 
amžiais yra aktualios ir gyvos. 
Ir jos gyvena drauge su žmoni
ja, teikdamos paskatinantį im
pulsą tautoms kovoje dėl savo 
egzistencijos.

Šių metų spalio 10 d. L.T.S. 
Bostono" skyrius įspūdingomis 
apeigomis atidavė garbę istori
nės Lietuvos Valstybės Kūrėjui 
ir vienytojui karaliui Mindau
gui, įkurdindamas jo biustą sa
vo namų seklyčioje.

ALT S-gos C. Valdybos pirm, 
adv. A. I^ipinsko kalba

Šventės iškilmės . prasidėjo 
Bostono High School Auditori
joje, kur į susirinkusius Bosto
no. ir kaimyninių miestų lietu
vius pasvėikinimo žodžiu prabi
lo šventės programos vedėjas 
rašytojas St. Santvaras. Pasvei
kinęs’ svečius,, programos vedė
jas paprašė Sąjungos pirm. A. 
Lapinską tartį žodį.

"Tegul meilė Lietuvos dega 
mūsų širdyse!”, pradėjo savo 
patriotiniai gyvą kalbą adv. A. 
Lapinskas. Ir iliustruodamas sa
vo žodžius "Aušros” gadynės 
rašytojų raštaisj pirmininkas’ 
nukėlė klausytojus į aną Lietu
vos tautinio atbudimo ir kovos 
laikotarpį, turintį lemiamą ryšį 
šių dienų Lietuvos laisvinimo 
kovai.
■ Daug kartų adv. Lapinsko pa
triotinė kalba buvo pertraukia
ma plojimais.

»
Žinoma, ir šitokiu būdu gali 

būti lėšos naudojamos labai są
žiningai, labai tikslingai ir - la
bai taupiai. Bet, kas imasi jo
kius reikalus šitaip tvarkyti, iš 
anksto reikalauja iš visų aklo 
pasitikėjimo. Tačiau ligšioliniai 
dabartinės VT žygdarbiai ne
skatina tokio pasitikėjimo. Tad, 
gerbiamieji, nepykite, jei ir fon
do reikalų šitokį pertvakymą 
sutinkame ne su entuzjazmu, o 
labai ir labai kritiška nuotaika, 
į pertvarkytojų minčių gelmes 
negalime įžvelgti, o iš to, kas 
paviršiuje matyti, tokį persi
tvarkymą laikome ne "suside- 
mokratinimu”, o greičiau galu
tiniu "nusidemokratinimu”.

KAS

UŽSISAKĖ

DIRVĄ —

TAS NESIGAILĖJO!

*’

Australijos sostinė Canberra yra vos 40 metų. Ji įsteigta 1913. metais, planuota amerikiečio Wab 
tcr GriCin

^namų fundatorių Kas- 
maūską. Paskiau St. Santvaras 
visų susirinkusių vardu Lietu
vos Karaliaus Mindaugo šven
tės proga per p-lę Žadeikytę 
prašė pasveikinti Lietuvos Mi- 
nisterį P. žadeikį Washingtone. 
Vėliau kalbėjo prof. Končius, 
Bostono ALB pirm. inž. V. Iz- 
■bickas, Nemakšis, P. Viščinis, 
Lietuvos Vyčių Bostono kuopos 
vardu Razvadauskas, Bostono 
ateitininkų vardu A. Keturakis, 
Worcesterio ALTS skr. pirm. P. 
Babickas, pianistas A. Kuprevi
čius, St. Mockus, Ig. Veleniškis 
ir ALTS C. Valdybos pirm. adv. 
Lapinskas.

Visų kalbose buvo pareikšta 
gražaus sugyvenimo, ir vienybės 
mintys, kaip pagrindas išsaugo
ti lietuvišką kultūrą ir per ją 
siekti Lietuvos laisvės, 
je nuotaikoje banketas 
keletą valandų.

Dėl pačių iškilmių 
pasisekimo garbė tenka ALTS 
Bostono skr. valdybai, progra
mos tvarkytojui rašyt. St. San
tvarų! ir dailininku; Andriušiui, 
kuris A. Kuprevičiaus piano 
koncerto salę papuošė spalvin
gais lietuvių liaudies meno, or
namentais, o frontinę sienų di
dinga, stilizuota Vytimi.

J. V. Sūdavas

Mūsų talentingo muziko pia
nisto A. Kuprevičiaus koncertas 
publikos $uvo labai šiltai suT 
tiktas. Pianistas lyriniu, subti
lumu išpildė: Fr. Schuberto, M. 
K. Čiurlionio, J. Gaidelio, 
Debessy, Fr. ChopinO ir 
Liszto kūginius.

Publika tyliu susikaupimu 
kė kiekvieną švelniausiai pra
skambantį Fr. Schuberto "Ces- 
Dur” ar M. K. Čiurlionio "Nok
tume” akordą, kaip ir iškilmin
gai skambantį Cl. Debussy "Pre
liudą” ar Fr. Liszto "Tarantel- 
la”.

Visai užtarnautai muzikas A. 
Kuprevičius publikos buvo šau
kiamas vis grįžti j sceną prie 
pianino ir kartoti, o jaunosios 
Bostono lietuvaitės jį apdovano
jo raudonų rožių žiėdais.

viliojantis miestas. Gyventojų teturi tik

Jaukio- 
užsitęsė

darnaus Marlenė Dietrich, jau 53 metų, bet už savo dainavimą per sa
vaitę dar uždirba $17,500. Bet ir išlaidų padaro — štai ši suknelė, 

iš 71 jardų medžiagos, kaštavo $5000.

FRANK J. LAUSCHE,

Karaliaus Mindaugo biusto 
atidengimas ir ^svečių pokylis 

Po koncerto ALS Bostono sk. 
namų seklyčioje Lietuvos gar
bės konsulas adv. šalna atiden
gė Lietuvos karaliaus Mindaugo 
biustą, kuris buvo pastatytas 
Lietuvos valstybės insignijomis 
ir simboliais išpuoštoje centri
nėje seklyčios kertėje. Puošimo 
darbą atliko dailininkas Andriu
šis.

Apatinėje seklyčios salėje, 
prie vaišių stalų, susirinka Bos
tono skyriaus nariai, visuome
nės, kultūrinių, meninių ir poli
tinių organizacijų atstovai, ir 
kaimyninių miestų ALTS sky
rių atstovai.

Prie svečio muziko A. Kup
revičiaus garbės stalo matėsi: 
Liet, garbės konsulas adv. šal
na, Bostono ALTS skyr. pirm. 
Kasmauskas, prof. Vaclovas Bir
žiška, prof. J. Končius, ”L. Var
po’’ vedėjas P. Viščinis, Lietu
vos Ministerio Washingtone duk
tė žadeikytė; dramos aktorė Al> 
Gustaitienė. Iš Chicagos vieš
nios: p-lė M; Bršzauskaitė ir 
St. Kazanauskas.

Į besivaišinančius svečius vėl 
pilna giedrios nuotaikos ir hu
moro kalbą ’ prabilo programos 
vedėjas rašytojas St. Santvaras. 
Vaišėse pirmuoju kalbėtoju p. 
Santvaras pakvietė ALT S-gos
Bostono skyriaus, pirm, ir sky-|

dabartinis Ohio gubernatorius, 
kandidatas naujam terminui, , 1 
yra gimęs 1895 m. lapkričio 14 
d. Clevelande. Iš mažens turėjo 
sunkiai dirbti ir padėti išlaikyti 
gausią šeimą — 6 brolius ir se
serį.

. Pirmam pasauliniam kare iš
sitarnavo leitenanto laipsnį. 
Grįžęs iš kariuomenės studijavo 
teisę John Marshall Law School.

Nuo 1932 metų pradėjo poli
tinio darbo karjerą. Pirma kaip 
teisėjas, vėliau jau kaip Ohio 
gubernatorius. Į gubernatorius 
pirmą kartą buvo išrinktas 1944 
metasi. Reikia laukti, kad ir 
šiuose rinkimuose bus perrink
tas.
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(Atkelta iš 1-mo pusi.) 
mas išvadas ir įsakė tuojau 
suimti minętus tris asmenis.

Byla turi ir dar viena aspektą. 
Savo laiku, kai trumpų laikų mi- 
nisterio pirmininko pareigas ėjo 
dūbartinis krikščionių demokra
tų partijos generalinis sekreto
rius iFanfani, jis pareiškė nepa
sitenkinimo Romos policija, ku
ri nepakankamai energingai aiš
kinusi Wilmos Montesi bylų. Jis 
pats pavedė pravesti kvotų kara
binieriams. šis žygis daugiau
sia nulėmė, kad byla nutraukta 
jau du kartus, vėl buvo iš naujo 
iškelta, šį kartų tardymo darbo 
imasi tikrai energingai. Tuo bū
du plačiosios pu.blikos akyse 
Fanfdni atsistojo kaipo ritieris, 
kovojus "už teisybe”. Turint 
galvoje, kad tarp ministerio pir
mininko Scelbos ir partijos ge
neralinio sekretoriaus Fanfanio 
eina varžybos dėl įtakos, \Vilmos 
Montesi kriminalinė byla gali 
turėti ir bėtarpinės įtakos val
dančioje krikščionių demokratų 
partijoje. Opozicija busimųjų 
bylų jau pakrikštijo kaipo "pro
cesų prieš režimų".

J. Lausche aktyviai bendra
darbiauja su visomis gausiomis 
Ohio tautinėmis grupėmis. Ir 
lietuvių reikalai jam gerai ži
nomi.

Mūsų rėmėjai
Prenumeratą pratęsdami 

vos fondui aukas atsiuntė:
Dirmantas S., Chicago.......$1.00
Krulikas K., Brooklyn .... 
Kondrotas R., Brooklyn .... 
Ramanauskas A.,

New Haven ...............
Lincevičius J., Cleveland . .. 
Pryžgintytė-Vilčinskienė.... 
Abromaitis M., Toronto .... 
žiūrys P. ,J„ Avon Lake .... 
Lukauskas Pr'„ Waukegan 
Paušinaitis Br., Sioux City 
Nagys M„ Chicago ...........
Smailis M. F., Detroit.......
Jacikevičius Balys,

Brooklyn ...... $1.00
Visiems aukotojams reiškia

me nuoširdžią padėką.

Dir-

3.00
1.00

1.00
1.00
1.00
1.00
2.50
1.00
1.00
0.50
2.00

šiomis savaitėmis gimnazijo
je moksleiviams bus suruošti 
mok. S. Antanaičio iniciatyva 
fotografijos kursai, kuriuose 
dėstys lietuvis fotografas A. 
Plėnys, turįs Stuttgarte savo fo
to įmonę.

¥

Kpt. Venckaus rūpesčiu gau
tieji barakai numatomi panau
doti klasėms, skaityklai, moky
tojų kambariui ir gal rankdar
bių klasei. Jų pastatymo ir ki
tiems persitvarkymo darbams 
(jrojektuoti kviečiamas iš Pin- 
nebergo apylinkės architektas, 
dipl. inž. A. Funkas.

¥

Gavus iš Šveicarijos Karitas 
Sąjungos pranešimų, kad mo
kykliniams ir bendrabučio bal
dams įgyti pervedama’ Sąjungos 
4.000 DM sumos auka, užsakyti 
mokykliniai stalai ir kėdės, taip 
kad jau visos gimnazijos klasės 
bus aprūpintos šiais naujais 
baldais. Taip pat bus galima 
užsakyti nors dalį taip reikalin
gų stalų ir suolelių bendrabučio 
valgyklai.

¥
Iš būtiniausių darbų numato

ma tuojau atlikti 
vamzdžių i zol iac i j a 
stogams nutekėjimo 
vamzdžių išvedimų.

šiluminių 
ir barakų 
lovelių ir

REIK A L INGI 
A T STO V A I

Skubiai reikalingi Importo 
firmai atstovai nuolatiniam dar
bui šioms valstybėms:

I 1 1 i n o i s
M i c h i g a n
N e w Y o r k
P e n n s y 1 v a n i a
Ohio
Taip pat reikalingi atstovai ir 

kitoms JAV valstybėms. Prade- 
dantiem uždarbis ca. 75.—$ sa
vaitėje. Suinteresuoti rašo:

ANTANAS PAULAITIS,
23 Romsey St., 

Boston 25, Mass.


