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Pasakytas tiesos žodis
Sierovas panaudotas kaip liudytojas. — Laiškas

Krišnai Menonui

Tada visaip kalbėjom, 
o dabar...

P. LAPIENE, Stony Brook

Pavergtųjų Tautų Seime (AC 
EN), svarstant rezoliuciją infor
macijos laisvės reikalu, lietuvių 
delegacijos narys V. Rastenis 
pareiškė:

"Nuoširdžiai remdamas lietu
vių delegacijos vardu padarytą
jį pranešimą ir siūlomąją rezo
liuciją, norėčiau, gerbiamieji, at
kreipti Tamstų dėmesį į vieną 
asmenį, kuris maždaug prieš sa
vaitę savotiškai pasižymėjo Ran- 
gūne, Burmoje.

Tas asmuo yra ponas Sierovas, 
kuris užsipuolė savo pareigas ei
nanti laikraštininką, norėjusį nu
fotografuoti įvykį, kuris jam at
rodė turįs viešo dėmesio verto 
reikšmingumo. Ponas Sierovas 
suteikė mums iškalmingiausį įro
dymą paremti rezoliucijai, kurią, 
tikuose esame pasirengę šiandien 
priimti. Jis sušuko laisvam laik
raštininkui: ”Jei tu būtum mū
sų krašte, to nedrįstum padary
ti!"

Ačiū, ponas Sierovai! Mes tą 
žinome! Ir suprantam, ką turi 
galvoj!

Gerbiamieji! Tai buvo tas pats 
Sierovas, kuris parengė ‘r nas>- 
rašė nekaiviausiąją insti uretrą 
dėl pirmųjų masinių deportacijų 
iš Pabaltijo kraštų 1941 metais!

Tai buvo tas pats Sierovas, ku
rio dėka daugiau kaip trečdalis 
Lietuvos laikraštininkų profesio
nalų buvo išsiųsti nežinomam li
kimui per vienintelę, bet baisią 
1941 metų birželio 14-tosios nak-, 
tj! I

Tai buvo tas pats žmogus, dėl 
kurio kitas trečdalis lietuvių 
spaudos darbininkų turėjo pa
likti savo gimtą kraštą, gelbėda
mi savo laisvę ir gyvybę, ir dėka 
kurio ar jo paties agentų liku
sioji lietuvių laikraštininkų dalis 
taip pat dingo iš viešumos, jei

gos pirmininkas, parašė tokį laiš
ką Krišnai Menonui:

Jūsų Ekscelencija,',
Šių metų birželio 18 dieną, 

Atėnuose, Graikijoje, man teko 
garbė vakarieniauti su trimis 
įžymiais Tamstos tautiečiais: p. 
Vivian BOSE, p. N. H. BHAG- 
HAWATI, abu iš New Delhi, ir 
p. Purshottam TRIKAMDAS iš 
Bombėjaus.

Nors jųjų pagrindinis rūpes
tis tomis Tarptautinio Teisinin
kų Kongreso dienomis buvo apar- 
teidų problema Pietų Afrikoje, 
visdėlto man buvo malonu patir
ti, kad jie žinojo ir domė
josi dar daugiau sužinoti net ir 
apie tokią tolimą tautą, kaip Lie
tuva, kuri, tarp kita ko, yra lai
koma artimiausia Jūsų tautos 
giminė tarp visų Europos tautų.

Dabar man buvo labai gaila 
išgirdus Jūsų Ekscelencijos pa
reiškimą lapkričio 27 d„ NBC 
televizijoje, kuriame buvo pasa
kyta, kad Tamsta nežinai, kas iš 
tikrųjų atsitiko buvusioms nepri- 
klausommos Pabaltijo valsty
bėms 1940 metų birželio 15 die
ną ir. po to.

-4 Jl? “v r.''rėčiau• ginudėl to, 
ar dabartinė mano gimtojo kraš
to padėtis vadintina kolonializ
mu, ar kaip kitaip. Tik norėčiau, 
kad Jūsų Ekscelencija žinotu
mėte, jog tai yra kas tik nori, 
bet ne laisvė.

Dėl to, tikriausiai reikšdamas 
tūkstančių ir tūkstančių ken
čiančiųjų pageidavimą, aš pra
šau Jūsų Ekscelenciją rasti ke
lias minutes laiko susipažinti su 
pridedama kngyute, ypač su ke
turiais paskutiniais jos pusla
piais, kurie, tikiuosi, atskleis Jū
sų Ekscelencijai bent mažą da
lelę tragedijos, kuria mano kraš
tui tenka dalintis su visa eile ki-

ne iš gyvenimo, išskyrus tik dultų 
asmenis, kurie tarnauja režimui,’ . . . - ..
bet ir tai ne kaip laikraštinin-' 
kai."

Toliau trumpai buvo išdėstyta, 
kokia šiuo metu Lietuvoje yra 
"spauda" ir kokia informacijos 
laisvė, pabrėžiant, kad dabarti
nių tariamų laikraščių skaityto
jas neturi galimybės sužinoti net 
kas dedasi jo aplinkoje, nekal
bant apie dalykus, kurie dedasi 
kitose krašto dalyse.

* *
Paskutinį lapkričio sekmadie

nį NBC televizijos žiūrovų aki
vaizdoje laikraštininkai kalbėjo
si su Indijos delegacijos Jungti
nėse Tautose pirmininku (ir In
dijos premjero Nehru užsienių 
politikos svarbiausiu patarėju) 
Krišna Menonu.

Laikraštininkas p. Spivakas 
paklausė Menoną, ar jis nemano, 
kad, jeigu kalbama apie kolnia- 
lizmą Alžire, tai ar nereiktų pa
kalbėti ir apie kolonializmą ir 
Pabaltijo kraštuose. Menonas iš
sisukinėjo, kad jis nežinąs, kas 
Pabaltijo kraštams atsitiko, 
jis žinąs, kad jie dabar esą 
vietų Sąjungos dalis. Anot 
jeigu kas mano, kad ten kas 
tvarkoj, tegu kelia klausimą ir 
pasižiūri, kas iš to išeis, bet jis 
tos iniciatyvos nesiimsiąs, nes 
Indija negalinti apsiimti rūpin
tis viso pasaulio bėdomis. Be to, 
prisispyręs sakė, girdi, Pabalti
jo padėties negalima vadinti ko
lonializmo reiškiniu.

V. Rastenis, pasirašydamas 
kaip Lietuvių žurnalistų Sąjun-(

tik 
So-
JO, 
ne-

j jo ruošiamai knygai. Ponia Bir
žiškienė, labai žvalių akių, pilna 
energijos, bet smarkiai paliesta 
reumatizmo ir vaikščioja tik laz
domis pasiramsčiuodama. Skun
džiasi, kad Los Angeles oras jos 
sveikatai nieko gero nedarąs. Bū
tų laimingesnė, jei galėtų persi
kelti arčiau New Yorko. Ypač 
nepatenkinta gyvenamos vietos 
aplinkuma, kur negalimą esą jos 
mažų anūkėlių išleisti lauk, nes 
be didelio pavojaus jų gyvybei, 
žalotų jų sielą kaimynai. Ponia 
Barauskienė atrodo sudarkytais 
dirksniais, labai liesutė. Noriu, 
kad kuo daugiau būtų surinkta 
dolerių šiai šeimai bent kiek pa
dėti. Pusbadžiai ir varge gyven
dami kartais žmonės sulaukia 
virš šimto metų. Dar ir Biržiška 
gali pasidžiaugti ateitimi ir ne
maža padirbėti mūsų tautai. Tik 
jokiu būdu neprivalome jam pa
sakyti, kaip jis turi sunaudoti 
visuomenės suaukotos centus. 
Pagaliau ir jo vaikai, vaikų vai
kai — tėra tiesioginis jo gy
vatos tęsinys ir mes neturime 
teisės pasakyti kam jis mirda
mas turi palikti savo lazdą.

Tos pačios žiemos Vasario 16 
buvau liudininke, kaip jam vie
tos komitetas įteikė gražią su
melę. M. Biržiška puikiai nusi
teikęs padėkojo aukojusiems, iš
reikšdamas abejonę, kad jo am
žius vargu jam Įeisiąs už tą pa
ramą atsilyginti.

Lengvesne širdimi su jais at
sisveikinau. Vėliau mačiau spau
doje, kad jie tais pinigais užsi
pirko namą. Gerai supratau, kad 
tuo dar vargas nepasibaigia. K. 
Barauskas, maitinąs septynias 
burnas, turės nemaža pasitempti, 
kad neapsilenktų su skolų termi
nais ir neatsidurtų dar dides
niame vargę, — galvojau.

Ir šit tragedija, žūsta šeimos 
širdis B. Biržiškienė, o šiandien 
po žeme jau pakastas ir Biržiš
kos žentas K. Barauskas.

Didžiausiame varge palikta 
jauna, bet palaužta sveikata, mo
tina su trim mažais vaikeliais ir 
seneliu tėvu.

Kas jiems ateis į pagalbą?
Balfas rūpinasi Europoj gy

venančiais lietuviais. Taryba — 
politine veikla. Bendruomenė dar 
neapsisprendus. O būtinas reika
las jau šiandien turėti fondą, iš 
kurio galėtume šelpti ir šioje ša
lyje varge patekusius savo tau
tiečius. Yra žmonių ligoninėse, 
kuriems reikia pagalbos. Turime 
karių invalidų ir susenusių, ne
begalinčių sau pragyvenimo už- 

bar matom tikrovėj. Čia mums ri būti abejingai ųuneigta ir už-, sidirbti. Kariai, kartą iškovoję 
perbrangu laikyti karvę. Augi- miršta”. ' Lietuvai Nepriklausomybę, yra

Šiandien mintimis persikeliu į 
Kaliforniją, kur pernai žiemą 
viešėjau lankydama pažįstamus 
žmones ir susipažindama su vie
tos vasarvietėmis. Tuo laiku bu
vo renkamos M. Biržiškai su
šelpti aukos. Užkulisiuose buvo 
nemaža diskutuojama kokioj for
moj auką įteikti.

— Paduosi gyvais, nusipirks 
namą. O abu Biržiškos seni, kam 
jiems tai?

— žentui bus, — dar kiti su 
pavydu tarė.

— Biržiškos žmona gali vaiku
čius prižiūrėti, o Barauskienė 
galėtų eiti uždarbiauti, — girdė
josi ir tokių balsų.

Taigi, nuvykus į Los Angeles 
aplankiau šią šeimą ir šit ką sa
vo dienoraštyje įrašiau, iš Bir
žiškų buto išėjus:

— Slegiantį įspūdį padarė prof. 
Biržiškos skurdus butas. Ankš
tuose kambarėliuose susikimšę 
septyni žmonės! Butas nuomuo- 
jamas triukšmingiausioj miesto 
dalyje. Palei jų langus dieną ir 
naktį zuja be paliovos automobi
liai ir 'sunkvežimiai. Aplinkui 
gyventojai — varguomenė, dau
gelis spalvoti. Dėl nepakenčiamo 
triukšmo Biržiška baigiąs apkur
ti. Ištisas dienas jis praleidžiąs 
bibliotekoj, kur renkąs medžiagą

Viceprezidentas Nixonas išduoda aviacijos laimėtojams 1955 metų aukščiausias dovanas. Jos teko 
pulk. James F. Coleman (kairėj) ir kap. Marion H. Epper (dešinėj).

Umio statymas ant silpnu kojų!••• 
A

(Mūsų Europos bendradarbio)

name kiaulę, bet ir jai peršalta. 
Kruopų čia tai užtenka, tik bul
vių sunku gauti ir perbrangios: 
trys rubliai kilogramas, žodžiu, 
ką uždirbam, tai ir suvalgom ...

"Sako, žada duoti mums pa
sus ... Tai gal galėsim ir namo 
parvažiuoti... Galėtumėm bent 
skanių bulvių pavalgyti...”

Aš tikiuos, Jūsų Ekscelencija 
nesutiksite su Maskvos tvirtini
mais, kad žmonės savo noru pa
lieka savo namus gyventi tokiose 
sąlygose, ypač, kai jų "išvažia- 

i” esti toks netikėtas, jog 
net vaikus palieka, jei atsitinka, 
kad jie esti išėję mokyklon "iš
važiavimo” metu...

Mes negalime reikalauti iš Jū
sų Ekscelencijos apsiimti rūpin
tis viso pasaulio vargais. Bet 
mes, kenčiantieji nuo Maskvos 

ar

Vyriausybės krizė Prancūzijo
je nėra naujas dalykas. Per pa
skutinius dešimts metų prancū
zai turėjo jau su viršum 20 vy
riausybių. Tad, kai lapkričio pa
baigoje parlamentas 318 prieš 
218 balsų pareiškė Edgar Faure 
vadovaujamam ministerių kabi
netui nepasitikėjimą, tatai nie
ko nenustebino. Tačiau patys 
parlamentarai nenumatė savo 
žygio pasėkų. Užuot pasitraukęs, 
Faure, susitaręs su respublikos 
prezidentu, paleido parlamentą.

Tokio dalyko Prancūzijos gy
venime nebebuvo nuo pereito 
šimtmečio antrosios pusės. Par
lamentas, užsigeidęs nuve’rsti vy
riausybę, pats sutrumpino savo 
gyvenimą. Tiesą pasakius, atsto
vų rūmai ir šiaip turėjo netru
kus baigti savo amžių, nes Kitų 
metų birželio mėn. vis vien tu
rėjo būti nauji rinkimai. Tačiau 
ne tiek svarbu, kad parlamentas 
buvo paleistas pusę metų prieš 
normalinį laiką, kiek pats faktas, 
kad šį kartą vyriausybė drįso 
stoti į kovą prieš ponus parla
mentarus, kurie jautėsi padėties 
viešpačiais.

Kiekvienam prancūzų gyveni
mo stebėtojui buvo aišku, kad

Be to, drįstu pacituoti keletą 
ištraukų iš vieno mano tautiečio 

' laiško, rašyto 1955 metų balan-' vimas' 
džio mėnesį, Sibiro arktinėje sri
tyje, kažkaip įstengusį mus pa
siekti per septynis mėnesius.

Laiške sakoma:
"Pavasario paukščiai grįžta į 

savo namus, o mes ar grįšim ka
da? Esam taip pasiilgę gimto
sios žemės, giminių, pažįstamų... kolonializmo, imperializmo, 
Jau septyneri metai kaip išva- vadinkite taip, kaip norite, pa- 
žiavom iš namų ...

"Juaniausioji mūsų dukrelėi žymėjęs kovotojas už savo kraš- 
pasiliko Lietuvoj, mat, ji nebuvo to laisvę, bent žinotum, kad Lie- 
namie, buvo mokykloj, kai mes tuva, lygiai kaip ir Latvija bei 
išvažiavom ... Į Estija ir visa eilė kitų Europos

"Kadaise knygose matydavom tautų kenčia savo rūšies morali- 
paveikslus, kaip žmonės brie- nę ekonominę ir fizinę vergovę, 
džiais ar šunimis važinėja. Da- kuri laisvajame pasaulyje netu-

geidaujame, kad Tamsta, pasi-

ne vien ginklą, plieninį ginklą, 
prieš priešą kėlę. Tokiais kariais 
buvo ir Biržiškos, tokiais kariais 
buvo senesniosios kartos rašyto
jai, menininkai.

Pavieniai žmonės ne daug gali 
padėti. Jautresnieji ir taip per
daug apversti laiškais, prašan
čiais pagalbos. Reikia mums 
bendro fondo, iš kurio žmogus, 
gaudamas minimum pragyveni
mą, nesijaustų ką nors skriau- 
džiąs ar kam nors turįs dėkin
gumą reikšti.

Prie Balfo privalo atsirasti 
antras Balfas, naudojamas čia 
vietoj, o šelpiamųjų vis daugiau 
atsiranda. Antrajam Balfui rei
kalingas ir antras kan. Končius 
ar kita pavarde, bet tolygios 
energijos žmogus. Reikalingas 
tuojau. Argi jo mūsų tarpe 
atsirastų?

paskutinysis parlamentas pasi
darė dar mažiau darbingas, ne
kaip ankstyvesniosios tautos at
stovybės, kurios irgi nepasižy
mėjo nei giliu valstybingumo su
pratimu, nei paprastu patriotiš
kumu. Partinis susiskaldymas 
pavirto tikra politine rykšte. Ne
bebuvo įmanoma sudaryti jokios 
pastovesnės daugumos, kuri leis
tų vyriausybei (ar ji būtų šiokia 
ar tokia) dirbti normalinį kraš
to valdymo darbą. Bet paskuti
niaisiais laikais tuo atžvilgiu bu
vo nueita iki absurdų. Visi jau
tė, kad taip nebegali toliau eiti.

Tačiau, kaip paprastai tokiais 
atvejais būna, gydytojai negalė
jo susitarti dėl vaistų, kurie rei
kia duoti ligoniui pagydyti.

Pastaraisiais metais iškilo, dvi 
asmenybės, kurios pasišovė pa
statyti ligonį ant kojų. Tai Men- 
dės-France ir Edgar Faure, abu 
priklausą tai pačiai radikalų par
tijai, seni politiniai bičiuliai ir 
net mokyklos draugai. Bet juos 
išskyrė ir mirtinai supiūdė no
ras valdyti. Kai šių metų pra
džioje Mendės-France vyriausy
bė buvo nuversta, jo vietą paėmė 
Edgar Faure. Nuo to momento 
Mendės-France paskelbė savo 
draugui beatodairinę kovą. Tai, 
kas prancūzų politiniame gyve
nime vyko per paskutiniuosius 
6-8 mėnesius, galima gana tiks
liai apibūdinti kaipo dvikovą 
tarp buvusių mokyklos draugų.

Mendės-France užsigeidė nu
versti Faure vadovaujamą vy
riausybę, nes abu panoro būti 
Prancūzijos reformatoriais. Es
mėje didelio skirtumo tarp jų 
siekiamų tikslų nematyti, bet vi-

sa nelaimė, kad abu negali su
tilpti tame pat vežime. Ieškoda
mas sąjungininkų, Mendės-Fran- 
ce ėmė telkti aplink save kairiuo
sius, pradedant socialistais, bai
giant radikaliuoju buvusiųjų de 
Gaulle sparnu. Tokiomis aplin
kybėmis Faure nieko kito nebe- 
pasiliko, kaip remtis dešiniai
siais, nors jis pats toli gražu nė
ra konservatyvinių pažiūrų po
litikas. Dar vienas paradoksas: 
keliais atvejais Faure vyriausy
bė, kurios branduolį sudaro cent
ras ir dešinieji, tegalėjo išsilai
kyti vien todėl, jog parlamente 
už ją balsavo — komunistai... 
Tai irgi priklauso prie prancū
ziškojo politinio gyvenimo puoš
numų!

Per paskutiniuosius mėnesius 
kova.?; “dvedė į tai, ar turi būti 
prieš laiką paleistas dabartinis 
parlamentas. Jeigu tautos atsto
vybė ir šiaip nepasižymėjo do
rybėmis, tai tuo metu, kai prieš 
akis stovėjo priešrinkiminė kam- 

( Perkelta į 6-tą pasl. )

RAUDONIEJI VADAI

Įprastu manevru, išvykdami iš 
Indijos, Bulganinas ir Kruščio- 
vas, New Delhi surengė didžiulį, 
banketą, kuriame buvo sukvies
ta virš 1000 svečių. Vaišių metu, 
rusai, pasidalinę sukviestus sve
čius, varė propagandą prieš va
kariečius ir "rodė” nesvietišką 
Rusijos tautos draugystę Indijai.

Kaip ten bebūtų, komunistų 
vadai, neutralių stebėtojų prane
šimu, atliko didelį propagandinį 
darbą ir daug indų atskėlė nuo 
vakarų.

ne-

Legiono nuopelnų medaliai įteikiami keturiems Uragvajaus laivyno karininkams už tarnybą JAV. 
Medalius įteikia JAV laivyno sekretorius Charles Thomas.

LANKOSI 
URAGVAJAUS 
PREZIDENTAS

Uragvajaus prezidentas Luis 
Batlle Berres su ponia lankosi 
JAV darydami draugiškumo vi
zitą ir aptardami bendra darbia- 
'vimo klausimus.

Prezidentas Eisenhoweriš su 
ponia, pirmą kartą po sunkios 
širdies ligos, Uragvajaus sve
čiams surengė priėmimą Baltuo
siuose Rūmuose.

JUOZAS BAČIŪNAS
praėjusią savaitę viešėjo Detroi
te ir tenykščiams tautinės min
ties veikėjams padarė pranešimą 
iš kelionės po Europą.

VISAM PASAULY
• Izraelio ministeris pirmininkas Ben Gurion vėl pakvietė 

Egipto min. pirm. Nasser susitikti ir aptarti pastovios taikos rei
kalus. Anot Ben Guriono, Nasser yra tas vyras, kurio pagalba 
galima su arabais sudaryti taiką. Izraelio-Egipto reikalų stebė
tojai nevengia priminti, kad Izraelis, pradėjus Egiptui stipriai 
ginkluotis, pasidarė sukalbamesnis.

• Syrijos ir Izraelio ginkluotos jėgos aktyviai susikovė prie 
Galilėjos ežero. Izraelio pranešimu, arabai neteko 50 užmuštais, 
30 belaisviais. Apie savo nuostolius tyli.

• JAV gyventojų skaičius Census Bureau pranešimu, da
bar yra 166,280,000. Praėujsių metų tuo pačiu laiku buvo 2,816,000 
gyventojų mažiau.

• JAV laivynas praneša, kad išrastos naujos vandens pa
šliūžos, kurios pritaikytos lėktuvams, sudarys sąlygas ant van
dens nusileisti didiesiams lėktuvams.

• šiais metais automobilių jau pagaminta 7,520,818. Tas 
skaičius yra 48 G didesnis, negu buvo pagaminta 1954 metais. 
Automobilių gamybos didėjimas yra rodyklė gerų ekonominių 
metų.

• Rytinės Vokietijos policija neva perėmė sienų apsaugą. 
Tikrenybėje, kaip ir anksčiau, diriguos Maskvos patikėtiniai, tik 
oficialiai derėtis dėl nesusipratimų, teks su Rytinės Vokietijos 
komunistais vokiečiais.

• Australijoje įvykusiuose parlamento rinkimuose vėl lai
mėjo liberalų ir krašto partijos koalicija. Taigi ir toliau valdžioje 
pasiliks Menzies vyriausybė. Dabar ji parlamente turės stipresnę 
daugumą, nes darbo partija gerokai pralaimėjo.

• Anglijoje rimtai svarstoma atšaukti Bulganino ir Kruš- 
čiovo vizitą, kuris buvo numatytas 1956 metų pavasarį.
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Šią savaitę
Balys Gaidžiūnas

Dažnėja priekaištai, kad nau
jųjų ateivių vaikai, perlengvai 
žiūri į šeimyninio gyvenimo kū
rimą su svetimtaučiais. Tokio
mis progomis nevengiami sun
kūs apkaltinimai, ypač iš tų, ku
rių vaikai dar mažesni, ir ta bė
da gali ateiti tik po kelerių me
tų .. .

Mišrių šeimų problema lietu
vių tautai lyg amžina bėda. Apie 
ją mūsų veikėjai sielojosi prieš 
pirmąjį pasaulinį karą, kada į 
mūsų šeimas veržėsi rusiškas ir 
lenkiškas kraujas. Sielojomės! 
Nepriklausomoje Lietuvoje, bet 
daug mažiau, kad taip pat pasi-' 
taiko mišrių šeimų, ypač mums 
nevisai pageidaujamų marčių 
perveža iš užsienių ten mokytis 
išsiųsti studentai. Sielojomės' 
tremties metais Vokietijoje, šie-' 
lojamės dabar jau emigrantiniu 
keliu išėję.

Kaip ta bėda bebūtų skaudi, 
naikinanti mūsų tautinį atsparu
mą, greičiausia, iš jos visiškai 
nepabėgsime. Bet sumažinti miš
rių šeimų kūrimo skaičių, mes 
galime, jei į jaunimą, nė tada, 
kada jis jau eina prie altjrtiwsy 
bet kada dar apie tai jis ir ne
galvoja, daugiau dėmesio kreip
sime.

Mes turime tikrai gražiai au
gančio ir kitiems net pavydą ke
liančio jaunimo. Mums reikia 
dažniau dėti pastangas, kad tas 
jaunimas turėtų progos susitik
ti, bendrautų, vieni kitus pažin
tų. Kaip vienas nesenai iš De
troito man rašė, reikia tą jauni
mą plėšte plėšti iš amerikietiš
kos aplinkumos, jam sukurti lie
tuvišką draugystės aplinkumą, 
jį ten pririšti ir palaikyti.

Kam tas darbas priklauso? — 
dažnas paklaus. Visiems lietu
viams! — galime drąsiai atsa
kyti. Pirmoj eilėj to jaunimo tė
vams, toliau visiems pretenden
tams į jaunimo auklėjimą, ypač 
mokytojams, kurių dalis negali 
pasireikšti savo profesijoj, to
liau visiems tiems, kuriems tik 
rūpi lietuvybės išlaikymas.

Būtinai reikia, kad daug dau
giau turėtų progos susitikti mū
sų jaunimas, nekaip vyresnieji, 
kuriems tie pavoją i jau nebe- 
grąso. Reikia daugiau jaunimo 
švenčių, jaunimo iškilų, ir ne už
darų, partiniais išskaičiavimais 
organizuojamų, bet kultūriniu ir

| džiaugsimės, jei mažės ir tokių 
i skaičius, kurie apie jaunimo už
davinius labai gražiai pakalba, 
bet tą jaunimą nevengia tarpu
savy sukiršinti ir jį išskirti.

Tikrai bus
džiaugsmo, jei mes lietuvišką 
jaunimą mokėsime nemažiau my
lėti, kaip mes patys save myli- 

i me, mokėsime jį jungti, mokė
sime jį nepalikti. Jei taip dary
sime, gal ir tie priekaištai apie 
dažnėjančias mišrias šeimas taip 
pat mažės.

visiems daug

• Vincas Rastenis, gruodžio 14 zuojama jaunųjų dailininkų pa- 
d. Pavergtų Europos Tautų po
sėdy New Yorke ilgesne klaba 
vaizdžiai parodė, kad pavergtoje 
Lietuvoje spauda ir informacija 
neturi jokios laisvės.
• Dr. B. Nemickas gruodžio 13 d. 
Pavergtų Europos Tautų posėdy, 
New Yorke, svarstant tautų ap
sisprendimo teisę, pasakė kalbą 
iškeldamas, kaip Sovietų Sąjun
gą visą laiką kėsinosi į Lietuvos 
Nepriklausomybę paneig dama 
tautų apsisprendimo teisę.
• Vitalis Žukauskas, dramos ak
torius vadovaus programai Nau
jųjų Metų sutikime, kurį rengia 
Lietuvių Bendruomenės New 
Yorko apygarda Saievas Park- 
view salėse, 260 Knickerbocker 
Avė., Brooklyn, N. Y.
• Stasys Gudas, Jonas Šileikis ir 
kt. yra išrinkti į Lietuvių Ame
rikos | Piliečių klubo valdybą, 
Brooklyne, N. Y.
• W. Banaitis, buvęs Mažosios 
Lietuvos Tarybos prezidiumo na
rys, iš prezidiumo pasitraukė, 
kiek girdėti, dėl M. Gelžinio ne
suderinamų darbo veiksmų.
• Iš Šveicarijos į Vokietiją grįžo 
antra lietuvių vaikų grupė, viso

i '35 berniukai ir mergaitės. Vai-
• i kai buvo Šveicarijoje tris mėne-

i Didžiosios šventės čia pat. Be sius. Grįžo pasitaisę, sustiprėję, 
kitų šventinių pareigų neužmiršk savo globėjų šveicariečių gausiai 
atlikti pareigą ir savo laikraščiui, apdovanoti. Vaikų išvyka į švei- 
Redakcija bus labai dėkinga'cariją ir jų apgyvendinimu švei-

praneši- 
atidary- 
vakaras 
bendras

rodą.
Programoje skyrių 

mai, paskaitos, parodos 
mo aktas, susipažinimo 
su vakariene ir šokiais,
Naujų Metų sutikimas tose pa
čiose patalpose.

Dėl nakvynių kreiptis į kole
gą D. Uzą, 61-51 — 26th Avė., 
Maspeth, L. I., N. Y. TW 4-7553.
• Didysis Naujų Metų sutikimas 
New Yorke rengiamas liuksusi
nėse Grand Paradise salėse švie
sos Sambūris, Lietuvių Sporto 
Klubas ir Studentų Santara ruo
šia vieningą Naujų Metų sutiki
mą.

Programoje poetas-humoristas 
A. Gustaitis ir balerina S. Vasi
liauskaitė.

Šokiams groš mėgiamas Joe 
Thomas orkestras su dainininku 
J. Nakutavičium.

Svečiams ruošiamos staigme
nos, vaišės, šampanas. Publikos 
laukiama iš viso Atlanto Pa
kraščio. Biletus užsisakyti pas 
J. Jacyną, 328 Union Avenue, 
Brooklyn 11, N. Y., EV 7-0463.

DETROIT
PAGERBTAS A. KIZIS — 

IŠTVERMINGAS LIETUVIS

senosios ir jaunosios kartos lie
tuvių.

Gražiais sveikinimais ir dova
nomis parodė tikrai didelį nuo
širdumą sukaktuvininkui. Lietu
vių Tautinės Sąjungos, Atgimi
mo Sąjūdžio ir Lietuvių Rezis
tencinės Santarvės, Detroito 
Sambūrio vardu, sveikino V. Ta
mošiūnas.

Minėjimą rengė Lietuvių, ra
dijo valandos vedėja Helen Rau- 
by. Minėjimas įvyko gruodžio 
mėn. 3 d. Riverside Temple pa
talpose.

Miela, kad jaunesnieji neuž
miršta vyresniųjų, moka jų pra-į

kiekvienam skaitytojui, kurie be| carų šeimose pasirūpino šveica- eities darbus įvertinti. Ir detroi- 
: specialaus priminimo, tą pareigą) rų-Lietuvių Pagelbos Komitetas, tiečiai tokią progą turėjo pager- 

■ atliks — prenumeratą pratęs, 
i naujai užsisakys ar ir kaimyną
tai padaryti paragins. Ačiū tą
pareigą pildantiems!

*• r «-» ’ | .
jis apmokėjo ir vaikų kelionės iš- biant Ambroze Kizis, sulaukus 
laidas. Ypatingai pasišventęs dir-Į 70 metų amžiaus ir šventusiarn 
bo to Komiteto pirmininkas Beat 
Thoma. Viso šiais metais Švei
carijoje atostogavo 62 vaikai.

COLUMBUS
LANKĖSI BENDRUOMENĖS 

PIRMININKAS

WATERBURY
ALTS SUSIRINKIMAS IR 

VAKARIENĖ
Pergyvenus visus šios vasaras 

potvynių žalingus įvykius ir ne
malonumus, pamažu pradedame 
atsigauti ir jungtis į darbus. 
ALTS skyrius turėjo susirinki
mą lapkričio 27 d. Buvo daug 
kalbėta, svarstyta, ieškota būdų 
kaip pagyvinti skyriaus veiklą. 
Buvo kreipta daug dėmesio į Są
jungos Centro Valdybos paragi
nimus telkti daugiau narių, stip
rinti skyriaus veiklą, ruošti rim
tesnio pobūdžio parengimus, pa
skaitas ir 1.1. Centro Valdybos 
paraginimas buvo labai įvertin
tas, kad būtinai reikalinga pa-

50 metų lietuviškojo darbo veik
los sukaktį.

A. Kizis švelnus ir tiesus žmo
gus, lietuviškuosius reikalus vi
sad iškeliąs į pirmą vietą. Bol
ševizmo pavojų jau senai yra 
permatęs, įvertinęs, nes ir savo 
akimis yrą daug ką matęs, ką ko
munizmas padaro. Kada po pir
mojo pasaulinio karo komunis
tai išžudė rusų tautos elitą ir 
jiems stigo įvairių specialistų, 
kad fabrikai vėl galėtų pradėti 
suktis, į Rusiją buvo išvykęs ir 
A. Kizis.

Grįžęs visokiomis progomis 
aiškino baisų bolševikinį žiau- 

3.000 DM pašalpą mokslo prie-| rūmą. Jis daugelį raudonųjų lie- 
monėms įgyti, šiomis dienomis tuvių pagydė. Jie grįžo prie He
matitas atsakymas, kad min. prof.' tuvybės, bet daugelį, kurie jau 
Oberlaenderis Krašto Vladybos buvo apsikrėtę raudonojo vėžio 
prašymą patenkino. Gautais pi- bacilomis iki kaulų smegenų, ir 
nigais numatyta įgyti Gimnazi-' A. Kizis jau tokių neįveikė, 
jai pinainą, vadovėlių ir reikme-

I nų chemijos laboratorijai.

• Iš JAV grįžęs į Vokietiją, 
Frankfurte apsigyveno ir gavo 
teisėjo vietą vietos vokiečių teis
me Mikas Tolišius, buvęs Lietu- 
vbs Laisvinimo Komiteto narys. 
Vokietijos lietuvių Inform. Biu
letenio pranešimu M. Tolišius su 
Bendruomene nepalaikąs jokių 
ryšių,
• Vokietijos Krašto Valdyba 
kreipėsi į Pabėgėlių Reikalams 
ministerį Bonnoje ir prašė pa
skirti Vasario 16 Gimnazijai

Nors lietuvių enciklopedijoje 
nėra nė vienu žodžiu užsiminta 
apie Columbus, Ohio lietuvius, o 
tikrenybėje čia buvo net dvi J. 
A. V. Lietuvių Bendruomenės. 
Nekalbant kaip tos dvi bendruo
menės atsirado mažoje kolonijo
je tenka pasakyti, kad darniam 
lietuvių sugyvenimui pasitarna
vo neigiamai.

Nežiūrint, kai kurių asmenų 
pastangoms sujungti tas dvi ben
druomenes, vis liko be pasekmių. 
Neliko kitos išeities kaip kaiku- 
riems asmenims kreiptis į J.A.V. 
Lietuvių Bendruomenės Pirmi
ninką su prašymu šią nenormalą 
padėtį panaikinti.

Š. m. gruodžio mėn. 4 d. p. St. 
Barzdukas atvyko j Columbus, 
Ohio ir dviejų apylinkių valdybų 
posėdyje nesitairaudamas kas 
kaltas ir kas teisus, patiekė pla
ną, kuris buvo abiejų valdybų 

j priimtas. Tuomi liko atstatyta 
j normali visuomeninė veikla Co- 
į lumbus lietuvių tarpe. Asmeniš
kus santykius reikia tikėti lai
kas išlygins. Gaila tik, kad laike 
dviejų bendruomenių, skelbusių 
save teisėtomis, J.A.V. Lietuvių 
Bendruomenė nustoja vieno kito 
čia gimusio vertingo nario. Sto
vintieji nuošalai džiaugiasi ir 
reiškia padėką J.A.V? Valdybos 
Pirmininkui p. St. Barzdukui, 
kad nežiūrint brangaus poilsio 
atvyko į Columbus ir atstatė nor
malią padėtį, t. y. ateityje veiks 
tik viena J.A.V. Lietuvių Ben
druomenė Columbus, Ohio ir jo 
apylinkėse.

Kai iš Detroito raudonųjų bu
vo išplėštas radijo klubas, p. Ki-

judėti, pasidarbuoti ir sustiprinu • Vasario 16 gimnazijos moky- z's tuojau aktyviai įsijungė. Bu-

1
lietuvybės išlaikymo planu su- vauti vakarienėje, 
kviestų.

Visi sakome, kad reikia, visi, 
džiaugiamės ir džiaugsimės tais, 
kurie pirmieji vykdys tuos dar
bus, burs lietuvišką jaunimą ir 
jį tarpusavy palaikys. Visi

ti skyriaus veiklą. Bet visą bėdą, j toja S. Laukaitienė paruošė pir- 
nežinau kaip kitose kolonijose,' muosius 
bet pas mus veikla sulėtėjo, pasi-j 
darė nobodi, nariai nesilanko į 
susirinkimus. Bet ALTS skyrius 
visvien juda. Ruošia prieš kalė
dinę vakarienę. Skyriaus susi
rinkimas ir vakarienė įvyks 
gruodžio 18 d. 2 vai. p. p., 48 
Green St. salėje. Susirinkimą 
baigus apie 5 vai. p. p. bus va
karienė. Maloniai kviečiami visi 
skyriaus nariai dalyvauti susi
rinkime, o paskiau, su šeimomis, 
pasikvietus savo draugus, daly-

' vo revizijos komisijoj, dabar iž
dininku.

Sukaktuvinėse iškilmėse bu
vo daug svečių. Jie geriausiai ir 
kalba apie sukaktuvininką.

| Svečių tarpe buvo: Michigan

M. J. C.

Patar'-. kaimynui 
prenumeruoti 

D I R V Ą I

NAUJAS OLOSMOBILIS?
Ar jūs norėtumėt turėti vieną?

NORITE GERO PATARNAVIMO
ir

pavyzdinius pamokų 
konspektus vargo mokykloms.' 
Konspektai dabar išsiuntinėjami 
vargo mokyklų mokytojams. |
• Pittsburgho Lietuvių Taryba Valst. atstovas adv. Jos Kowals-
Nepriklausomybės šventės minė- ‘ ~ . ..
jimą rangia vasario mėn. 19 d.,j 
sekmadienį, 2:30 vai. Lietuvių! 
Piliečių Draugijos Klubo salėje, 
1723-25 Jane St., Pittsburgh 3, 
Pa. Kitos draugijos prašomos tą 
dieną jokių kitų parengimų ne
rengti.
• Ohio lietuviai, ypač iš Dayton, 
Youngstovvn ir kitų miestų, galij 
pasiklausyti lietuviškos radijo, 
valandos iš Pittsburgho. Ji būna j 
sekmadieniais nuo 12:30 iki 1 
vai. iš WPIT stoties, 730 kilo-j 
cyklų. Programą veda Povilas, 
Dargis. Stoties galingumas sie
kia 400 mylių.

ki, kun. Daumantas, adv. Alex 
Conrad, William J. Adams, Ste- 
phen Balaker, p.p. Kučinskai, 
Motuzai, Semaškos, M. Šimonis, 
Overaitis, J. Ambrozė ir daug

LIBERALAUS SUSITARIMO
Ateikit ir pamatykit ...

‘ • Hartforde, Conn.. Tėvynės My- 
j lėtojų. Draugijos iniciatyva buvo 
i surengtas Vilniaus seimo 50 me
tų ir Kristijono Duonelaičio 175 
m. rrfirties minėjimo sukaktys. 
Apie Vilniaus seimą kalbėjo W. 
M. Chase, apie Krist. Duonelaitį

■ dr. A. šerkinas, ir p. Bočiūnas. |

MiCHAEL OLDSMOBILE CO.
10640 St. Clair Avė, MU 1-7000

Atidaryta vakarais iki 9 P. M.

• Studentų Santaros suvažiavi
mas New Yorke įvyksta gruo
džio 30-31 d., Grand Paradise pa
talpose. Tai bus Rytinių Pakraš
čių Santaros suvažiavimas. Ta 
pačia proga į New Yorką atga
benama Santaros Centro organi-

Sveikinimai ir geriausi 
linkėjimai mūsų draugams

SLI M’S
BARBER SHOP

GERIAUSIAS PLAUKŲ

KIRPIMAS

16715 Kinsman Road

LO 1-9774

GARANTUOTI SIUNTINIAI!
Lietuvoje ir į Pabaltijo kraštus, Ukrainon, Lenkijon, Ru
sijon greičiausiai ir pigiausiai siunčia siuntinius ši firma

J. Kamienski
JANIQUE TRADING CO.
1029 Fairfield Avė. (netoli W. 11 St.) 

Cleveland 13, Ohio Telef.: CHerry 1-5547
Centrinė firma yra Toronte, Ont.

835 Queen Street West, Toronto, Ont. 
ir skyriai didesniuose miestuose, Kanadoje ir Amerikoje. 

Išsiuntimo skyrius yra ir Clevelande.
Klijentų patogumui skyriai atidaryti:

1162 Broadway Avė., Buffalo 12, N. Y.
Telef.: FI 1272

2314 W. Chicago Avė., Chicago 22, III. 
Telef.: BRunswick 8-6780

Visus mokesčius ir visas išlaidas apmokama čie vietoje, tat gavėjai 
krašte jau nieko nemoka.

Už naujas medžiagas imama tiktai 50% vertės.
Vijas siunčiamas prekes galima pasirinkti įstaigoje, kuri atidara 

kiekvieną dieną nuo 12 vai. p. p. iki 8 vai. vakaro.

GREETINGS and BEST W1SHES 
To Our Many Friends

RA Y T. MILLER JR.

STATĖ REPRESENTATIVE

GREETINGS and BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

DART REALTY CO.

4847 Turney Road

♦

VU 3-1555

GREETINGS and BEST WISHES

NOTTINGHAM STEEL AND 
ALUMINIUM COMPANY

CLEVELAND, OHIO

4510 DIVISION AVENUE AT 1-5100

GREETINGS and BES? W1SHES
To Our Friends and Patrons

JAMES A. FLETCHER
ii-

Realtor
32341 Vine St. WI 3-4300

Sveikinimai ir linkėjimai visiems
STUDNEY’S GULF SERVICE STATION

THE FINEST SERVICE IN T0WN
SUPERIOR AVĖ. (Corner of East B6ih St.)

WE GIVE GREEN STAMPS

Sveikinimai ir geriausi linkėjimai mūsų draugams

KURTZ DRUG CO.
PRESCRIPTION SPECIALISTS

R. W. McLeod, Prop.
14715 Detroit Avė. BO 2-2200

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai mūsų draugams

FRIEDMAN BROS., INC.
DISTINCITVELY STYLED FURS

1825 EAST 13th STREET CH 1-4272

Greetings and Best VVishes to Our Friends & Patrons

SUPERIOR 69th RECREATION
6 A. B. C. LANES—Serving the Finest, Wine, Liquor, Beer
Matt Pališki — Carl Frank EN 1-9153

Sveikiname malonius draugus ir rėmėjus

STEVEN’S FLOWER & GIFT SHOPPE
FLOWERS

Our personai attention
12303 BUCKEYE ROAD

Ask for

FOR ALL OCCASIONS 
given to ail orders laigė or small

WA 1-4461
JOHNNY LENGEL, Mgr.

Sveikiname malonius draugus ir rėmėjus

C. C. ROBINSON REAL ESTATE CO.

10005 CEDAR AVENUE CE 1-2996
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Kvietimas šokiui... je remti Vliką, kuris tai kovai 
šiandien vadovauja.

Vliką sudarančių grupių Ko
misija: prof. J. Kaminskas, 

Karvelis, H. Blazas.”dr. P.
Muzika Karvelio, ine 

Weberio.. .*)
Beveik visi laikraščiai prane

šimuose apie Vliko posėdžius mi
ni, kad buvę nutarta kviesti tau
tininkus, ar visas pasitraukusias 
grupes grįžti.

"Nepriklausomosios Lietuvos” 
korespondentas ”h”, berods New 
Yorko posėdžių sekretorius, tvir
tina, kad "Priimta rezoliucija, 
visas iš Vliko pasitraukusias 
grupes grįžti atgal vieningos ko
vos už Lietuvos laisvę vardan”. 
Net ir "Vienybė” tvirtina, kad 
"Viena rezoliucija kviečia iš Vli
ko pasitraukusias grupes vėl įsi
jungti vieningon laisvinimo veik- 
lon”.

Ta rezoliucija, kuri maždaug 
tuo klausimu kalba, iš tikrųjų 
štai ką sako:

"Visuomenės konsolidacijos 
klausimu. 1955 m. lapkričio 24-27 
d. savo sesijoj Vlikas, imdamas 
dėmesin lietuvių visuomenės 
konsolidacijos svarbą ir būdamas 
ištikimas savo 1944 m. vasario 16 
d. deklaracijos nuostatams, ap
gailestauja lietuvių visuomenės 
tremtyje skaldymąsi ir visus 
kviečia vieningam Lietuvos lais
vinimo darbui”.

Amreikiečiai tokius pasisaky
mus vadina "lip service”, tai yra 
tik lūpomis pagarbinimu kokio 
dalyko, prieš kurį atvirai nepa
lankiai pasisakyti nepatogu, bet 
kuriame pasisakyme kalba tik 
lūpos, ne širdis.

Tuo pačiu metu Bostono "Ke
leivis” iš dalies, o Toronto "Tė
viškės žiburiai” ištisai paskelbė 
"Eltos Informacijų” išsiuntinėtą 
"Vliką sudarančių grupių pareiš
kimą”, kurį čia ištisai perspaus
diname, kaip dokumentą, ryškiai 
parodantį, kokia "konsolidacijos” 
dvasia iš tikrųjų vyrauja pas 
tuos "ištikimuosius” 1944 metų 
deklaracijai.

Elta yra gavusi psakelbti 
VLIKą sudarančių grupių Ko
misijos, kuri susideda iš prof. 
J. Kaminsko, dr. P. Karvelio 
ir H. Blazo, tokį priimtąjį 
tekstą:

"Lietuvių Tautinio Sąjūdžio 
vardu š. m. spalio 27 d. pp. V. 
Rastenio, B. Nemicko ir,P. 
Ališausko pareiškimais ir š. 
m. spalio 31 d. L. Laisvės Ko
votojų Sąjungos vyriausios 
vadovybės vardu raštais buvo 
pareikšta, kad minėtos organi
zacijos savo atstovus iš Vliko 
atšaukia, nors 1943 m. tos pa
čios ir niekieno neverčiamos 
buvo įsijungusios į visų poli
tinių grupių ir rezistencinių 
sąjūdžių sutartą Vyriausi j į 
Lietuvos Išlaisvinimo Komite
tą.

Visuomenei žinoma, kad 
anuodvi organizacijos viena 
nuo kitos iš esmės nesiskiria 
ir kad ne nuo šiandien L. Lais
vės Kovotojų Sąjunga yra tik 
Lietuvių Tautinio Sąjūdžio 
padalinys.

Norėtume suprasti, kad šis 
apgailėtinas žygis yra pada
rinys ne viso mūsų visuome
nės tautininkų sparno, kuria
me išeivijoje žymiausią dalį 
sudaro senosios mūsų išeivi
jos patriotinė ir demokratinė 
visuomenė, dalyvavusi ir da
lyvaujanti per ALT bendruo
se su Vliku Lietuvos laisvini
mo darbuose, bet tik toji tau
tininkų sparno naujosios išei
vijos dalis, kuri po 1926 m. 
perversmo Lietuvoje nuėjo 
Italijos fašizmui giminingais 
keliais ir valdė mūsų kraštą 
vadistiniais metodais ligi pat 
Sovietų okupacijos 1940 m. 
birželio 15 d.

1945 m. Vlikui atgaivinant 
savo veiklą tremtyje, buvo po
litinių grupių nusistačiusių 
netoleruoti vadistinių tauti
ninkų su jų atžalomis Lietu
vos išlaisvinimo organe, nes 
tai būtų kompromitacija pa
saulio akyse. Tačiau tautinin
kams anuomet iškilmingai de
klaravus, kad jie atsiriboja 
nuo autoritetinio režimo ir 
pasisako už demokratinės Lie
tuvos atkūrimą, visų Vliką su
darančių grupių buvo nusista
tyta tautinės vienybės išlaiky
mo vardan pamiršti vadistinę

*) "Kvietimas šokiui” yra po
puliarus kompozitoriaus Weberio 
koncertinis valsas.

tautininkų praeitį ir visiems 
Vlike bendradarbiauti.

Bendro darbo eigoje vis la
biau ryškėjo, kad naujieji iš
eiviai tautininkai, vadistinės 
santvarkos palikuonys, imą 
bodėtis demokratine galvose
na, kuri viešpatauja Vlike, ir 
yra pasiryžę gaivinti ir puo- 

' selėti seną vadistinę ideolo
giją.

Šios galvosenos poveiky tau
tininkai savo spaudoje ir or
ganizacijose ėmė neigti pačią 
Vliko prigimtį, kaip ji yra nu
statyta 1944 m. vasario 16 d. 
deklaracijoje Vliką steigiant, 
ir tuo būdu rausėsi po Vliku 
ir jo darbo pagrindais.

Tautininkų atstovai vsiuo- 
menėje ir Vlike, patys jame 
dalyvaudami atsakingose pa
reigose, per eilę metų vedė 
planingą kampaniją diskredi
tuoti Vliką lietuviškoje visuo
menėje perdėtu jo negalavimų 
vaizdavimu, primetimu jam 
nebūtų norų ir prasižengimų, 
pajėgiamai sunkindami Vliko 
santykius su Lietuvos diplo
matais. Dažnais atvejais tau
tininkai laikė Vliką nukovoti- 
nu priešu ir buvo darę ypatin
gas pastangas Lietuvos lais
vinimo vadavimą pavesti as
meniui, kuris vadinamaisiais 
Kybartų aktais buvo prisista
tęs didžiosioms valstybmės 
kaip Lietuvos Ministeris Pir
mininkas, einąs Prezidento 
pareigas, nors tautininkams 
buvo aiškiai žinoma, kad va
dinamieji Kybartų aktai yra 
netikri ir kad panašiais doku
mentais neleistina operuoti.

Iš tautininkų spaudos ir ei
lės faktų galima įsitikinti, kad 
Vliko nusistatymas išlaisvin
tą Lietuvą atkurti kaip demo
kratinę valstybę kirtosi su 
tautininkų nusistatymais, ori
entuotais į vadistinę praeitį ir 
turinčiais nedvejotinų simpa
tijų vadistiniam režimui.

Pastaruoju metu tautininkų 
veiklos pobūdis ypač paryškė
jo. Sudarymas "koordinantų” 
centro iš keturių grupių, ku
rių tūlos niekuometį neslėpė 

» .savo vadistinių simpatijų, pa
skelbimas "nepriklausomybės 
fondo”, pasinešimas skaldyti 
Lietuvos laisvinimo reikalą, 
visa tai reiškė neką kitą, kaip 
tautininkų ir jų satelitų pasi
ryžimą perkelti Lietuvos lais
vinimo vadovavimą į jiems sa
vas vėžes, paneigiant vienin
go darbo pagrindus.

Vyriausiąjį Lietuvos Išlais
vinimo Komitetą sudarančių 
organizacijų vadovybė žino, 
kad Vliko veiklos sąlygos sun
kėja ir kad pačiam Vlike yra 
kas taisytina. Besikeičianti 
tarptautinė padėtis kelia ir 
joms susirūpinimo. Dėl to bu
vo daroma pastangų susitarti 
dėl Vliko reorganizacijos — 
jam sustiprinti, jo autoritetui 
pakelti, sudaryti geresnes jo 
veiklai sąlygas ir suburti jo 
vadovybei kiek galint daugiau 
gyvųjų jėgų vieningam dar
bui, plečiant ir gilinant ben
dradarbiavimą su veikiančiais 
Lietuvos įgaliotais ministe- 
riais užsienyje, su Amerikos 
Lietuvių Taryba, su politinė
mis, bendruomeninėmis, visuo
meninėmis, fraternalėmis, kul
tūrinėmis ir kitomis lietuvių 
organizacijomis laisv a j a m e 
pasaulyje ir su pavergta tau
tą už geležinės uždangos.

Ilgesnių pasitarimų išdavo
je pasiektas grupių susiprati
mas. Ir kaip tik šiuo metu 
tautininkai rado reikalo at
šaukti savo atstovus iš Vliko 
ir išsijungti iš bendro darbh.

Vliką sudarančių organiza
cijų vadovybės nemato reika
lo leistis su tautininkais į gin
čus dėl jų pareiškimuose iš
dėstytų pasitraukimo motyvų. 
Tačiau laikome savo pareiga 
įspėti lietuviškąją visuomenę, 
kad šališku ir kreivu padėties 
pavaizdavimu nesiduotų su
klaidinama.

Laikydami Vliką vyriausiu 
ir būtinai išlaikytinu mūsų 
kovojančios už išsilaisvinimą 
tautos organu, laisvajam pa
saulyje apgailestaujame tau
tininkų vykdomą vienybės 
skaldymą ir visą kitą destruk
tyvią veiklą, kuri mūsų prie
šams, Lietuvos pavergėjams, 
tik džiaugsmo sukels. Didelė 
negrabė tiems tautininkams, 
kurie pirmon eilėn kovoja ne 
su mūsų krašto okupantais 
bolševikais, bet su Vliku.

Apeliuojami j visą lietuvių 
visuomenę — dar glaudžiau 
jungtis į Lietuvos laisvinimo 
kovą ir drausmingoje vienybė-

šio pareiškimo istorija
žiniomis, šis pareiški

P. Karvelio buvo pasiū- 
"neoficialiai” besita-

Mūsų 
mas dr. 
lytas dar 
riantiems vilkinių grupių vadams
New Yorke. Jis buvęs kiek dar 
aštresnis, nei galutinė jo forma. 
Vienu metu atrodė, kad gal net 
Vliko sesijos sušaukimas gali 
būti atidėtas, jeigu tas pareiš
kimas būtų nesuspėtas laiku su
redaguoti.

Galų gale, po ilgoko svarsty
mo, tokį pareiškimą iš viso atsi
sakė pasirašyti ūkininkų Parti
jos ir Socialdemokratų Partijos 
atstovai (Jų vardu tatai pareiškė 
V. Sidzikauskas ir K. Bielinis). 
Pareiškimo šalininkų apeliacija į 
prof. J. Kaminską irgi neturėjo 
pasisekimo. Tada atsisakė pasi
rašyti ir mažlietuvių atstovas 
M. Brakas. Taip tas pareiškimas 
atrodė "palaidotas”, nes tik vie
nų krikščionių demokratų su sa
telitais (įskaitant liaudininkus) 
pareiškimas nebeatrodė pakan
kamai efektingas.

Tačiau tos "anatemos” auto
rius dr. P. Karvelis neiškentė 
savo kūrinio nenusiuntęs į Reut- 
lingeną. O ten, "Eltos Informaci
joms” tik ir reikia tokių infor
macijų apie "Lietuvos laisvini
mą” : tas "anatemos” tekstas ta
po nedelsiant įdėtas į biuletenio 
pirmuosius puslapius ir išsiunti
nėtas.

Biuletenis sukėlė sumišimą va
dų tarpe. Kaip tas pareiškimas 
atsirado biuletenyje? Ir svar
biausia, kokiu būdu po juo yra 
nebuvusios komisijos parašai?

Mat, komisija sesijos nutari
mams, iš anksto paruošti buvo 
visai kita. Būtent, prof. J. Ka
minskas, dr. A. Trimakas ir M. 
Brakas. Tokios komisijos, ku
rioje būtų buvę prof. Kaminskas, 
dr. P. Karvelis ir H. Blazas iš 
viso nebuvus (<> jei ir būtų buvu
si, vistiek buvo nutarta nuo 
"anatemos” susilaikyti). "Falsi
fikatas, provokacija!” — pasi
girdo pasipiktinimai vadų tar
pe ...

Tuojau griebtasi telefono ir 
skambinta į redakcijas prašant 
to rašto neskelbti. Kaikuriose

redakcijose tas prašymas buvo 
keistas dėl to, kad jos dar pe- 
buvo gavusios "Eltos Informaci
jų”, tai net negalėjo susigaudyti, 
kas čia norima atšaukti...

Dėl atšaukimo, ar kitais su
metimais, daugumas redakcijų 
to nelegaliai gimusio pareiškimo 
nespausdino. Bet "Keleivis” ir 
ypač "Tėviškės žiburiai" atšau
kimų nepaisė (ar jų negavo?) ir 
paskelbė.

šai žydi po "konsolidaciniu” do
kumentu ...

Nežinoma dar, kokias išvadas 
darys dėl šio taip būdingo do
kumento jį neva pasirašiusieji, 
ir ypač kitos grupės, kurių vardu 
irgi jame kalbama, nors jos ir 
įsakmiai buvo atsisakiusios ši
taip vykdyti "konsolidaciją”.

BEST WISHES 
TO YOU ALL

For a Pleasant Holiday

JUDGE B. D. NICOLA

Kokios išvados?
Greetings and Best Wishes COMMON PLEAS COURT

Viena išvada labai aiški: pri
dėk prie šio dokumento dar prel. 
Krupavičiaus New Yorke dary
tą pranešimą, ištisai paskelbtą 
"Naujienose” ir "Drauge”, ir tu
ri tikrą Reutlingeno (kaikas sa
ko — Olimpo...) dvasios veidą, 
taigi ir aiškų paveikslą, kas 
tenai vadinama "Lietuvos laisvi
nimu”.

Ar bus kitaip po New Yorko 
"reformų”? Reutlingene pasili
ko dr. Karvelis, tuo tarpu ir M. 
Gelžinis, kol dar neturi vizos į 
Ameriką, ir tas pats prel. M. 
Krupavičius, tiesa, nebe pirmi
ninko kėdėj, bet... "ant pinigų 
kapšio”. Kokius čia stebuklus 
galėtų padaryti po Naujų Metų 
nuvykusi ponia Devenienė?

New Yorke — šalia naujoko 
šituose reikaluose J. Matulionio, 
yra prof. J. Kaminskas ir H. Bla- 
zas .. .^Kaip tik jų dviejų para-

To You Ali

SHERWIN

HARDV/ARE CO

Plumbing, Electrical Supplies,

Glazing—Headguarters for

Sherwin Williams Paints and

Vamishes

740 EAST 185th STREET

IV 1-2092

Ar nepatiktų tai jaunuolei turėti savo telefonų 
prie lovos, geriausiai patinkančios spalvos. Nu- 
stebinkit jų su šia skirtinga dovana. Lengva 
užsakyti. Šaukite:

"Pasakyk mamai ir tėvui, kad 
noriu Mėlyno Lovos telefono!’’

priežasčių
STROH’S turi 

puikų skonį 
joks kitas alus 
negali prilygti.

Jums patiks

- „is yra šviesesnis!
Dabar už vietines kainas

GREETINGS and BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

EDWARD J. STUPKA 
INSURANCE CO.
GENERAL INSURANCE

3896 East 131st Street WY 1-6090

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons 

For a Pleasant Holiday

JEZEK COMPANY BUILDERS

t

15400 Milės Avenue WY 1-0311

GREETINGS and BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

PAUL J. EVERSON REALTOR

24130 Lake Shore Blvd.
Euclid 23, Ohio

RE 1-6200

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

ST. CLAIR AUTO PARTS

6009 St. Clair Avenue EX 1-4450

BEST WISHES

PIONEER LIHEN SUPPLY CO.

MAURTCE MASCHKE, JR. - President

3611 Payne Avenue HE 1-0035

To Our Friends and Patrons 
GREETINGS and BEST WISHES

PAGE REALTY-COMPANY
and

GENERAL INSURANCE

455-461 East 200th St KE 1-1030 Euclid, Ohio

GREETINGS and BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

QUA BUICK, INC.

SEE THE BEST BUICK YET

10250 SHAKER BLVD. RA 1-6000
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Mošų moksleiviams
P. J. ŽIŪRYS

Nepersenai Clevelande buvo 
sovietų spaudos atstovai, kuriuos 
čia atsiuntė Valstybės Departa
mentas, su savo pareigūnu F. 
Klukhohne. Vietinė Amerikos 
spauda ir Council on World Af- 
fairs juos čia priėmė ir dėjo vi
sas pastangas, kad juos ko drau
giškiausiai pavaišytų. Lietuviai 
ir kiti ateiviai, sužinoję, kad jie 
čia lankosi, tuoj griebėsi prie-į 
monių, kad taip pat juos "tinka
mai” pavaišytų, kaip kad pride
ra visus kriminalinės valdžios 
atstovus pasitikti.

ALT, Bendruomenė ir pavie
niai suruošė piketavimą. Spaudos 
posėdžiuose gerai paklausinėjo 
apie jų "laisves”, "teisingumą”, 
"žmogiškumą” ir kt.

Clevelando sutikimas daug pri
sidėjo prie atšaldymo šių "spau
dos” agentų nuo žygių į Chica- 
gą. Pats Mich. gubernatorius 
tinkamai atsakė Valstybės De
partamento prašymui, kad sovie
tų spaudos atstovai nepageidau
jami Michigano valstybėje.

Jų reikiamas sutikimas buvo 
gerai pravestas, bet labai pasi- 
gedom įpūsų moksleivių. Piketa- 
vimo linijose mažai jų matėsi, 
spaudoje visai nepasireiškė, jų 
pasiųstų memorandumų kongres- 
manams, kaip ir aukštiems pa
reigūnams taip pat nesimatė. Ir 
to negaliu suprasti. Mano jau
nystės laikais moksleivija degte 
degė ginti savo tėvynės vardą, 
garbę ir kovoti prieš jos priešus. 
Argi mūsų moksleivija yra pa
tenkinta vien pramogomis, šo
kiais ir žaislais? Ar nebūtų lai
kas, kad ji pati susiorganizuotų 
atremti melagingą spaudą, ne
teisingus ir klaidinančius "apaš
talus” ir visur ir visada būtų 
sargyboje ginti savo tėvų šalies 
reikalus? .

Nenoriu, kad mūsų jauni mok
sleiviai jaustųsi, būk aš jų pa
stangų neįvertinu. Jie dirba, mo
kosi, ir be abejojimo, daug pri
sideda tėvynės gerovės darbuo
se. Gal senesni kalti, kad jiems 
nenustato veiklos gairių, gal jie, 
moksleiviai varžosi ir nenori kam 
nors "užminti ant kojų” savo sa
varankiška veikla. Jeigu taip, tai 
štai jums, mylimi ateities vei
kėjai, patarimas. Lietuvos lais
vinimo dirva plati ir įvairi. Joje 
yra vietos visiems. Kiekvienas 
įdėkite savo įnašą ir jis bus įver
tintas. Sprauskitės į svetimą 
spaudą prieš savo šalies priešus. 
Stokite į City Clubs, Kiwanis, 
Exchange Klubus, Miday gru
pes, Mokslo draugijas ir ypatin
gai stenkitės patekti amerikie
čių spaudon su savo pareiški
mais, straipsniais, komentarais 
ir įženkite į radijo ir visur ro
dykite komunizmo pavojus ne tik 
pavergtoms šalims, bet pačiai 
Amerikai ir visam demokratiš
kam pasauliui. Iššaukite pusrau- 
donius moksleivius ir mokytojus 
į viešas diskusijas, numaskuo-

kit dorybės maskę nuo žudikų 
vėidų. Kovokite, nes tai yra jū
sų užduotis.

Praėjo Ženevos konferencija. 
Ir ten Pabaltijo reikalai buvo nu
tylėti. Visų mokslo įstaigų, visų 
moksleivių buvo pareiga siųsti 
eilę protestų, memorandumų ir 
užklausimų taip p. Dulles, taip 
United Nations, kodėl mažos 

I tautos yra "palaidotos”, kodėl jie 
kalba apie laisvę, o yra pasiren
gę išparduoti mažų tautų lais
vę, gyvastis ir visa jų likimą už 
vieną raudonų budelių piršto pa
mojimą.

Kovoti už teisybę niekad nėra 
gėda. Už ją taip salione, taip 
bažnyčioje, taip svetainėje ne
reikia laikytis nuošaliai.

Jaunime, pasirodykite ir ne
laukite, kad mes, senesni, turė
tume vis klausti: ”0 kur buvo 
mūsų moksleiviai” ?

Greetings and Best Wishes

To Our Friends and Patrons

BARTU NEK

CLOTHERS

FINANCE YOUR

APPEARANCE

A MODERN TEN-PAY-PLAN

14958 St. Clair Avė.

6529 Union Avenue

833 Prosoect Avenue

>✓

*

BEST VVISHES
To Our Many Friends

M. O. MATTLIN

SPINET PIANOS

OF DISTINCTION

Easy Terms can be Arranged

2027 EUCLID AVENUE

PR 1-7633

Daugiau pasitikėjimo
ANTANAS SODAITIS

Turime gana savotišką ypaty
bę nedavertinti mūsų, pačių lie
tuvių sukurtų darbų. Tik tada, 
kada apie mūsiškuosius reikalus 
pradeda kalbėti kiti, o ypač jei 
bet kurių mūsų darbų vertini
mas išplaukia iš svetimų šalti
nių, tai ir patys plačiau prave
riame akis, lyg pirmą kartą no
rėdami pamatyti, ką gi iš tikrų
jų mes čia gero esame padarę 
Tada labai nustenbame, kai pa
matome, jog lietuviai bet kurioj 
srity ne tik pralenkia kitas tau
tybes, bet dargi net pirmauja.

Panašios mintys kyla paskai
čius kompetentingos amerikie
čių įstaigos — STANDART 
ANALYTICAL SERVICE 1955 
metų raportą apie Amerikos ap- 
draudos organizacijų ir bendro
vių finansinę struktūrą ir opera
cinius metodus.

ši nepriklausoma įstaiga tiria 
apdraudos bendrovių ir organi
zacijų metines apyskaitas, ku
rios pateikiamos kontrolei vals
tybių apdraudos departamen
tams, kaip apdraudos organiza
cijų valdžios priežiūros orga
nams.

Manau, kad kiekvienam lietu
viui bus įdomu patirti, jog mi
nėtoji įstaiga nustatė, kad 
SLA užima pirmą vietą tarp ap

draudos bendrovių.
Standard Analytical Service 

savo išvadas padarė palyginusi 
SLA metines apyskaitas su kitų 
20 apdraudos stambiausių ben
drovių apyskaitomis. Palygini
mui paimtos bendrovės yra pa
čios didžiausios apdraudos įstai
gos Amerikoje, nes jos valdo 
visų apdraudos kompanijų 80% 
kapitalo, įdėto į gyvybės draudi
mą ir turi apie 74% visos vei
kiančios gyvybės apdraudos po
lisų.

SLĄ pranašumą parodo kele
tas ryškių pavyzdžių. Pažvelkim, 
kad ir į apdraudos polisų paden
gimą arba apsaugą. Dvidešimties 
didžiausių apdraudos bendrovių 
(jų tarpe yra Metropolitan Life 
Insurance Co. N. Y., Matual Life 
Insurance Co. of New York, Pru- 
dential Insurance Co. of Ameri-

ca ir kt.) kiekvieno šimto dole
rių apdrauda vidutiniškai apsau- 
gojama $107,23. Tuo tarpu SLA 
teikiamos apdraudos kiekvienas 
$100.00 vidutiniškai padengia
mas arba apsaugojamas $150.05.

Taip pat SLA, kaip minėtoji 
įstaiga nustatė, žymiai pralen
kia apdraudos bendroves turto 
perviršiu, perteklium ir savo re
zervais. Suprantama, kad didžio
sios apdraudos valdo didesnes 
kapitalų sumas, turi daugiau na
rių, tačiau, kaip matome, jų tei
kiamų apdraudų apsauga yra žy
miai mažesnė už tą padengimą, 
kurį turi Susivienijimas Lietu
vių Amerikoje.

Visa tas parodo SLA finansinį 
pajėgumą, stiprumą ir išgales 
kiekvienu metu atlikti visus įsi
pareigojimus kiekvienam apsi
draudusiam nariui. Tas reiškia, 
jog nei vienas, apsidraudęs SLA, 
nerizikuoja nei apdrauda nei pi
nigais, kurie sumokami kaiįi mo
kesčiai už apdraudą.

Iš pateiktų duomenų 
patys pasidarykim išvadas.
Dar daugelis lietuvių, norėda

mi apdrausti savo gyvybę ar 
sveikatą, apdraudos ieško sveti
mose kompanijose ir jom sumo
ka didelius pinigus. Bet iš sve
timų apdraudos kompanijų nei 
centas nenukrinta lietuvybės rei
kalams. Tuo tarpu SLA šalia ap
draudos vykdo visuomeninio ir 
kultūrinio pobūdžio uždavinius. 
Lietuviškoj veikloj jis yra nuvei
kęs didelius lietuvybės tiek Ame
rikoj, tiek Lietuvoj didelius dar
bus. Nemažiau reikšmingas SLA 
vaidmuo yra dabar gyvenant 
mūsų tautai didelius sunkumus. 
Iki šiol SLA lietuviškiesiems rei
kalams jau yra davęs nemažiau 
ketvirtadalį milijono dolerių. Tai 
gana didelė paskata, kuri kiek
vieną lietuvį turėtų raginti tapti 
Susivienijimo Lietuvių Ameri
koje nariu, ši seniausia Ameri
kos lietuvių organizacija plačiai 
yra atidariusi duris visiems pa
triotinio nusiteikimo lietuviams, 
tik turime patys daugiau jai skir
ti dėmesio ir rodyti didesnį pa
sitikėjimą. 

GREETINGS and BEST W1SHES 
To Our Friends and Patrons 

For a Pleasant Holiday

The G. M. McKelvey

FEDERAL, HAZEL AND COMMERCE STREETS

YOUNGSTOWN, OHIO

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai 
visiems lietuviams

JOHN LARSEN REALTY

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons 

For a Pleasant Holiday
4169 Pearl Road

REALTORS

SH 1-3448

švenčių proga sveikiname visus mūsų rėmėjus 
ir draugus

MELROSE DISTILLERS, CO

A

FRANK M. BRENNAN

COUNTY TREASURER

Mes duodam ir iškeičiam Eagle Stamps

THEMAYCO.'I BAJEMENT
į Vyrams geros rūšies, gerai tinką

PINVVALE COROUROY

Sporto švarkas
Su pilnu pamušalu,

vienos eilės stiliaus,

su prisiūtom kišenėm. 40
Pritaikyta kasdieniniam nešiojimui sportiniai rengtis mėgstan
čiam vyrui, tinka visų metų laikui. Gerai pasiūti... gerai tin
kantys ... gražūs, švarkai su pilnu rayon pamušalu. Didžiai regu
liarūs ir ilgi, 36 iki 44... žali, pilki ir rudi.

Pašto ir telefono užsakymai priimami pirmadienį, nuo 9 vai. ryto 
iki 9 vai. vak. šaukit: CHerry 1-3000

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

GOLDEN WEDDING—V, S. R.—OLD QUAKER
ECHO SPRINGS — MELROSE GIN

PLEASE PATRONIZE THESE BRANDS
1105 CHESTER AVENUE CH 1-6942

BEST W1SHES
To Our Friends and Patrons

M. WINOGRAD & COMPANY

MANUFACTURERS OF FINE FURNITURE
MAURICE WINOGRAD, Mgr.

2536 Euclid Avenue CHerry 1-3637

Greetings and Best Wishes To Our Friends and Patrons

havb dry CLEANING
IN OUR NEW MODERN PLANT

SHIRT LAUNDRY SERVICE
WE PICK UP AND DELIVER

METZGER’S DRY CLEANING
16708 KINSMAN LO 1-6666

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

MOR-FLO HEATER COMPANY
MANUFACTURING HOT WATER HEATERS

AND PLUMBING SUPPLIES
2176 EAST 76ih STREET UT 1-2300

GREETINGS and BEST W1SHES 
To Our Friends and Patrons

THE MILNER WALLPAPER AND 
PAINTCO.

6122 EUCLID AVENUE HEnderson 1-2707
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Paleisti dūmai Detroite
Užpereitą penktadienį Detroite 

lankėsi VLIKo Užsienio Reikalų 
Valdytojas dr. P. Karvelis ir ne
gausiai susirinkusiai visuomenei 
(70-80 žmonių) padarė politinį 
pranešimą.

Kalbėtojas pastebėjo, kad kai 
pirmas pasaulinis karas atnešė 
laisvę daugeliui tautų, tai antra
sis virš šimto milijonų žmonių 
nustūmė į bolševizmo vergiją. 
Pastebėjęs eilę vakariečių klaidų 
santykiuose su sovietais, jis nu
rodė, kad Ženevos konferencija 
įrodė, jog taikingai susitarti su 
komunizmu neįmanoma, gi be
veik tuo pat metu vykusi atomi
nė konferencija — kad ir karas, 
kaip politinių problemų sprendi
mo priemonė nebegalimas dėl ga
limo viso sunaikinimo. Kalbėto
jo nuomone, viena iš didesnių 
vilčių mums išsilaisvinti yra Vo
kietijos apsiginklavimas, kuris 
įvyks negreičiau kaip po 5-6 me
tų. Mums šiuo metu svarbu ne
leisti pasauliui užmiršti Lietu
vos laisvės reikalo ir čia kaip tik 
svarbiausia mūsų pačių vienybė.

Čia kalbėtojas užsiminė, kad 
sovietai dabar stengiasi vakarų 
pasaulyje į politinį gyvenimą 
įvesti kiek galint daugiau už
maskuotų savo agentų, ir tą už
davinį pavedė ambasadoriui Pa- 
niuškinui. Paaiškinęs, kaip šios 
bolševikų užmačios vykdomos 
tremtinių tarpe, dr. Karvelis pa
stebėjo, kad nesenai iš VLIKo 
išstojo tautininkų grupės.

Salėje buvusieji tautininkai 
galėjo susidaryti labai aiškią iš
vadą: išmest Rastenį, Bačiūną, 
Nemicką, Dirmeikį, Biežį,. Gai- 
džiūną ir kitus "bolševikus”, ir 
grįžt į vieningą Vyriausią Komi
tetą.

Kažin ar begalėjo "taktiškiau” 
ir "diplomatiškiau" prakalbėti 
žmogus, kuris tituluojamas am
basadorium, užsienio reikalų mi- 
nisteriu ir pasišovęs valdyti vi
sus mūsų diplomatus ?!...

Po pranešimo sekėlditisytojų 
klausimai. Į vilniečio p. Leko 
raštu aptiektus klausimus dr. 
Karvelis atsakė, kad Vilniaus 
klausimą VLIKas laiko išspręstu 
(Lietuvos naudai) ir jo tarptau
tinėj plotmėj nekelia, gi su len
kais bando rasti susitarimą. Dėl 
vilniečių priėmimo į VLIK?) kal
bėtojas pasisakė neigiamai. Jo 
nuomone vilniečiai daugiu dau
giausiai gali pretenduoti į Lie
tuvos sienų studijų komisiją, gi 
VLIKe jų reikalus gali atstovau
ti kitos partijos ir jis visomis 
išgalėmis priešinsis kieno nors 
priėmimui į VLIKą teritoriniu 
pagrindu.

Į klausimą, ar siųsti j Lietuvą 
siuntinius ir laiškus kalbėtojas 
atsakė teigiamai. Patarė siųsti 
neperdaug laiškų ir vieną kitą 
siuntinį tenykščiams tautiečiams 
iš skurdo gelbėti. Jis, dr. Karve
lis, šiuo metu dar negali užga
rantuoti, kad laiškų ir siuntinių 
gavėjai dėl to nenukentės, bet 
tikisi, kad labai greitu laiku ga
lės gauti per Tarptautinį Pabė
gėlių Komisarą užtikrinimą iš 
sovietų, kad dėl laiškų ir siunti
nių mūsų tautiečiai nebus per
sekiojami.

Įdomu, kad lietuvių politinių 
vadų tarpe dar yra tokių, kurie 
tiki sovietų pažadams ir susita
rimams, kai jau beveik visas pa
saulis tokį tikėjimą senai prara
dęs ir tik beskaičiuoja, kiek su
sitarimų sovietai yra sulaužę. 
Slidžios, keistos ir įdomios Lie
tuvos vadavimo "herojaus” he- 
rezijos...

Santykiai su diplomatais, dr. 
Karvelio nuomone, visuomet bu
vę labai geri, tik jei vadistai ir 
toliau savinsis tautos teises, tai 
VLIKas turės jiems pasiprie
šinti ir steigti naujas pasiunti- 
nvbes. bei išavinėti pasus. Dar 
kalbėtojas nusiskundė, kad mū
sų diplomatai labai neveiklūs (?), 
tačiau jei tik min. Lozoraitis su
tiktų, tai dr. Karvelis mielai jam 
užleistų Užsienio Reikalų Valdy
tojo vietą.

žodžiai tikrai gražūs, tik kam 
tada tos muštynės dėl Bonnos 
atstovavimo ? ...

Pranešimą rengė Detroito Lie
tuvių Organizacijų Centras. Jo 
vardu susirinkimą atidarė A. 
Norus-Naruševičius. Ilgesnėj ati
darymo kalboj jis pranešė, kad 
iš VLIKo išstojo tautininkų gru
pės. Išvadinęs juos vadistais, fa
šistais, ir vienybės skaldytojais, 
jis pareiškė, kad vienos grupės 
(tautininkų, zvr.) spauda apie 
VLIKą paskleidė tiek melo, kad 
atėjo laikas sužinoti, kur pasi
baigia teisybė, ir prasideda me
las. (Gaila, kad iš tokio "teisy
bės” atstovo nori sužinoti teisy
bę).

Labai miela ir įdomu išgirsti 
Naruševičiaus nuomonę apie tei
sybę ir melagius, tik nelabai sma
gu, kai įsismaginęs žmogus užsi
miršta, kad rengėjų tarpe (t. y. 
Organizacijų Centre) yra taip 
pat ir tie jo garbinti vadistai, 
melagiai ir t.t. Įdomu, kad ir 
pranešimo išlaidas reikės pa
dengti taip pat visam Organiza
cijų Centrui, taigi ir tiem fa
šistams ir kitiems nelabiesiems. 
Taigi reikalas labai paprastas: 
aš jus, ponai, iškoliojau, tai bū
kite malonūs už tai ir užmokėti.

Amerikoj yra toks labai "ne
demokratiškas” įstatymas, kad 
jei pav. radijo stotis savo pro
gramoj leidžia politikams pa
liest kitaip politiniai galvojan
čius žmones, tai ir paliestajam 
turi duoti tiek pat laiko į užpuo
limus atsakyti. Deja, Naruševi
čius nepranešė, kada Organizaci
jų Centras surengs progą jo ap
šmeižtiems "melagiams" žodį pa
sakyti. Mes net linkę galvoti, kad 
toks stebuklas mūsų "demokra
tų"- trape vargu iš vis įmano
mas.

Stebuklo belaukiant visdėlto 
reikėtų kartą padaryti vieną aiš
kią išvadą, kad arba ponas Na
ruševičius, mokėjęs pranešime 
iškoliot jo rengėjų dalį, mokės 
ir jo išlaidas padengti, arba tau
tinių organizacijų atstovai Or
ganizacijų ' Centre turės pasirū
pinti, kad jie daugiau nebebūtų 
rengėjais progų ponui Naruševi
čiui pasikolioti...

Z. V. Rekašius

Jūs, vadai, skelbkite tiesą 
žmonėms, kad Dievo 
karalystė prisiartina

Biblijos studentai skelbia ne
apsakomą džiaugsmą pasauliui, 
kurie laukia mūsų Viešpaties 
atėjimo. Iš tikrųjų pradeda gie
doti šlovinimo giesmę Viešpa
čiui. Mes tikimės parodyti kada 
ir kaip ir kokiu tikslu Viešpats 
sugrįš. Ištisus šimtmečius žydai 
tikėjosi ir laukė ir meldė Mesi- 
jaus atėjimo. Jau devyniolika 
šimtų metų kaip krikščionys ti
kėjosi ir laukė ir meldė atėjimo 
to Mesijaus, Viešpaties Jėzaus. 
Kristus reiškia tą patį, tie žo
džiai reiškia Pateptąjį.

Visa žmonija apkrauta sun
kiomis naštomis aklai besigrai- 
bydama tamsybėje vaitoja 
skausmuose ir laukia paliuosavi- 
mo, bet nežino iš kur ateis. Bib
lijoje parodo Jėzui 62 per. 11 e.: 
Iš tikrųjų pasaulis laukia Mesi
jo, to Kristaus, ir jo teisingos 
karalystės.

Kuomet pasaulis sužinos, kad 
Viešpats, tas didis Išganytojas 
ir geradėjas žmonijos, yra su
grįžęs, tada kiekviena teisinga 
siela bus pripildyta džiaugsmo ir 
kiekviena dėkinga širdis giedos 
jam linksmybės giesmes.

Tyrinėdami šventraščio per
skyrimus turime naudoti protą, 
šventraštis ir sveikas protas bū
tinai sutinka. Taip sako Viešpats 
per pranešą Danielių: Bet dieno
se šių karalysčių Dievas iš dan
gaus pakels karalystę niekada 
nesugaištiną, ir jo karalystė ne
teks jokiems kitiems žmonėms, 
o visas šias karalystes sutrupins 
ir išnaikins. Danieliaus 2:44.— 
Brangus draugai, skaitykit šven
traštį, ten rasit tiesą ir šviesą. 
Pareikalaukit biblijos, o mes pa
rūpinsimą.

VVILLIAM SHIMKUS 
1110 E. 76th,Street 
Cleveland 3, Ohio

Atsakysiu į klausimus laiškais.

JONAS MIŠKINIS

Šią vasarą mūsų akys buvo 
nukreiptos į keturių didžiųjų 
konferenciją Ženevoje. Tikėjo
mės, kad didieji, svarstydami ir 
narpliodami politines problemas, 
palies ir Pabaltijo valstybių li
kimą. Bet anaiptol! Tiesa, po di
džiųjų konferencijos kai kurie 
diplomatai tvirtino, kad joje pa
siekti kai kurie laimėjimai, ku
rių apčiuopiamieji vaisiai paaiš
kės keturių didžiųjų užsienio mi- 
nisterių knoferencijoje. šiandien 
visiems jau aišku, kad su Mask
vos despotais nieku būdu nega
lima susitarti. Jiems daugiau rū
pi pasaulio užkariavimas, negu 
taika.

Todėl tokiomis konfernecijo- 
mis mums pasitikėti negalima. 
Labiausiai turime pasitikėti pa
tys savimi. Juk mums ir pati is
torija daug ko nepasako, kad kas 
ką nora mums būtų tinkamo pa
siūlęs. Atvirkščiai: ką turėjome 
ir pasiekėme — esame mokėję 
brangią kainą. Tai liudija mūsų

i pūslėtos rankos, rasotos kaktos 
■bei miego naktys.

Gyvendami tremtyje kartas 
nuo karto susimąstome, suraukę 
kaktas susinerviname, bet nepa- 
siduodam pesimizmo vėžiui. Gy
venimo praktika ir išgyventi kry
žiaus keliai daugeliui tarsi sako, 
kad ilgo gyvenimo mokykla dau
giau brandina, kaip svajingosios 
politinės teorijos. Lietuvių tau
ta, gyvenimo nepasisekimų grū
dinta, praėjo ugnį ir vandenį. Sa
koma, kad auksas, kuris buvo 
krosnyje, yra brangesnis ir ver
tingesnis už iškasamas aukso 
smiltis.

Tiesa, pastarieji metai, su or- 
ginaliais politiniais bangavimais, 
pavergtų tautų teisių nepaisy
mais, daug ką jau išmušė iš pu
siausvyros, sudarė klaidingas 
pažiūras. Nepaslaptis, kad ne
mažai yra atšalusių nuo lietu
viškos kultūrinės ir tautinės 
veiklos ir dažnai tokie drįsta ki
tiems šnekėti, kad, girdi,' tik plo

Vertimas Republic Steel 
dedamo kalėdinio 

skelbimo

JUMS, jūsų ŠEIMAI ir 
DRAUGAMS visvien

kur jie bebūtų

LINKS
KALĖDŲ

Kai rašote savo gi
minėms užsienyje, 
linkėdami švenčių 

linkėjimus, pasaky
kit, kad mes norim 
pasidalinti geriau
sia Kalėdų dovana 
-LAISVE.

Kalėdos pasirodė kaip dide
lė namoka. Jos pasidarė pa
geidaujamas simbolis ir pa
žadėjimo dienos, kurių reikš
mė apkeliavo kontinentus, 
kalbas ir laiką.

Šiandien Kalėdos yra tikė
jimas, kuris pasilieka mūsų 
dvasios pasaulyje. Niekur 
šiame plačiame pasaulyje nė
ra linksmesnės Kalėdos, ne
gu valstybėje, kuri pripažįs
ta laisvę ir neliečiamybę.

Rašykite. Pasakykite savo 
šeimai ir draugams, kad kaip 
amerikiečiai, mes norėtume 
turėti didesnę galimybę pasi
dalinti mūsų materialiniais 
turtais, bet daugiausiai mes 
norim pasidalinti Kalėdų 
didžiausiom dovanom ... lai
sve nuo baimės ... laisve nuo 
stokojimo ... laisve nuo per
sekiojimo. ..

Laisvė yra Kalėdų dalis.
Ji yra didžiausia dovana, 

kurią tik galima duoti. Mes 
visi žinom, kad tik iš tokios 
dovanos gali ateiti laimė ir 
linksmumas.

Rašykite. Parodykite ste
buklingumą Kalėdų, kaip 
mes suprantam jas Ameri
koje. Duokite jiems vilties. 
Padarykite juos norinčius 
suprasti ir tikėti.

Tas- priklauso nuo mūsų. 
Pasakykite pasauliui, kokio
mis Kalėdomis mes, ameri
kiečiai, norime pasidalinti.

REPUBLIC 
STEEL
General Offices 
Cleveland, Ohio 

tai, masės ir fizinės jėgos kie
kybė yra viskas.

— Ne tas yra didis, prieš ką 
milijonai žemyn galvas lenkia, o 
dvasioje kenčia, — sakė Dr. Vin
cas Kudirka. Ši didybė tik ligi 
aušros. Aušrai prašvitus — tam
sos šešėliai išnyksta drauge su 
naktimi. Tikėkime, kad aušra 
prašvis aptemtoj Europos pagan- 
gėje, o kartu ir mūsų brangioje 
Tėvynėj e-Lietu voj e.

Nesijaudinkime ir nesiskųski- 
me esą maža tauta. Tokių tautų 
yra daug. Esmė nė didybėj, bet 
kokybėj.

Senoji Graikija ir Roma tada 
klestėjo, kada mažos buvo. Su

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai 
visiems lietuviams

PAT PATTERSON REALTY CO.
IR BENDRININKAI

Atdara sekmadieniais visa dieną
2539 Noble Road EV 1-0550

To YOU, your FAMILY and FRIENDS 
wherever they may be

Merry Christmas
When you write relatives abroad, wishing Seasons 
Greetings, tell them we want to share with them 
the Greatest Christmas Gift of Ali — FREEDOM

Christmas has endured as a great lesson. It has become the 
symbol of hope and a day of promise whose meaning has vaulted 
the barriers of continents, language and time. i

Today, Christmas is a faith that remains constant in our 
ever-changing universe. Nowhere in the wide, wide vvorld is 
it merrier than in a country that respects personai freedom 
and integrity.

Write. Tell your family and friends that as Americans we 
wish we had greater opportunity to share our material abun- 
dance, būt most of all we want to share with all the world the 
greatest Christmas gif ts of all... freedom of worship... freedom 
of thought... freedom from fear ... freedom from want... 
the freedom of enterprise.

Freedom is the essence of Christmas.
It’s the greatest gift that can be given. We all know that 

only from such a gift can come true joy and happiness.
Write. Spell out the wonder and magic of Christmas as 

we knOw it in America. Give them hope. Make them want to 
understand and believe.

It’s up to all of us. Tell the world about the kind of Christmas 
that we Americans want so dearly to share.

REPUBLIC STEEL
General Offices • Cleveland, Ohio

smuko, kai savo valstybės ribų 
nežinojo. Civilizacija ir kultūra 
daugiau reiškia, negu bolševikų 
imperelizmas ir nekaltų tautų 
laisvės pavergimas.

Neveltui sakoma, kad suspaus
tos vagos upė duoda daugiau vei
kiančios jėgos, negu platus eže
ras. Tad reikia, kad ir mes bū
tum siauros upės vagoje, ir be 
to, nebūtume paskiri lašeliai, bet 
vieninga srovė. Ne žodžiai mus 
turi jungti, bet darbai. Ne as
mens sumetimai ir ambicijos, 
bet tautos gyvieji reikalai. Tė
vynės laisvės atgavimas visų yra 
būtina ir šventa pareiga.

Greeting and Best Wishea 
To Our Friends and Patrons

' DAVIDSON 
MOTORS, INC.

SEE THE NEW 1956

OUTSTANDING

DODGE — PLYMOUTH

COMPLETE

SERVICE FACILITIES

3140 WEST 25th STREET

SH 9-0900



To Our Many Friends 
BEST W1SHES

PHYSICIANS AMBULANCE 
SERVICE

DAY AND NIGHT SERVICE

Patients Moved as Doctors Prescribe

OXYGEN IN CASE OF EMERGENCY J

All Cars Insured

Call Dar Nighl — CE 1-3344 r

GREETINGS and BEST WISHES ' 
To Our Many Friends

Wm. H. BROWN REALTORS

17591 BROADWAY
MAPLE HEIGHTS IT

MO 2-1400 I

Best Wishes to Our Friends and Patrons

MARVEL BOTTLING

8915 CRANE AVĖ.

BR 1-J400

GREETINGS and BEST WISHES 
from

METAI. EQUIPMENT CO.

2032 WEST 105th ST. AT. 1-8415

GREETINGS and BEST WISHES

SURPLUS VALUE CENTER

4636 ST. CLAIR AVENUE EX 1-6749

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai visiems

STANDARD FOOD MARKET
Pas mus maisto pasirinkimas geriausiai ir 

kainos pigiausios

854 EAST 185ih STREET IV 1-5686

Sveikiname malonius draugus ir rėmėjus

ROCCO BARBER SHOP
For the Best in Haircutting See Rocco

5333 Superior Avenue HE 1-1678

Geriausi linkėjimai mūsų draugams ir rėmėjams
KARAMS AUTO SERVICE

Quality Worksmanship All Work Guaranteed
9404 Madison Avenue ME 1-7729

Sveikinimai ir geriausi linkėjimai mūsų draugams ir rėmėjams 

SHAKER SUNOCO SERVICE STATION 
WHERE YOU GET THE FINEST IN SERVICE 

11600 Shaker Blvd. GA 1-9675

SENIAU IR DABAR
VALIO MOŠŲ 
D Y P U K Ė !

K. S. KARPIUS

žymesnieji talentai 
Clevelande (neišbūna

Kai dar esant Dirvos redakto
rium su p. Steponu Nasvyčiu 
skirstėm gautus Čiurlionio an
samblio narių sąrašus, sutarus 
parkviesti į Clevelandą, mūsų 
namams, tarp kitų, buvo paskir
ta viena čiurlionietė, kurios var
das mums tada nieko ypatingo 
nereiškė.

Ansamblio vadovybė, gavusi 
iš Clevelando savo nariams spon- 
sorių adresus, juos įteikė pa
kviestiems. Ir mudu su žmona 
tuoj gavom, iš visų mums pri
skirtų ansambliečių, vienos dy- 
pukės nuotrauką, kurios kitoje 
pusėje ji trumpai reiškė savo 
džiaugsmą ir dėkingumą, kad 
galės pas mus atvažiuoti, ir pa
sirašė "Aldona”. Tai buvo Aldo
na Stempužienė, kurios aną nuo
trauką ir įdedu.

Šiandien Aldonos Stempužie
nės vardas ir nuotraukos dažnai 
matyti didžiajame Clevelande. 
Tas vardas skamba per radiją ir 
spaudoje, ir jos dainavimo klau
so tūkstančiai amerikiečių ir ki
tataučių, Čiurlionio ansamblio, 
naujai atvykusiems ir mums 
ankstyviems lietuviams išei
viams darant garbę.

Ką likimas būtų jai skyręs 
Lietuvoje, jeigu nebūtų reikėję 
savo gimtinio krašto apleisti, 
niekas negalėtų pasakyti. Be abe
jo, ji savo balsu ir Lietuvoje bū
tų suradus sau atitinkamą vietą 
ir pagarbą.

Viskas ko reikėjo mūsų Aldo
nai, tai gero pasiruošimo ir iš
tvermės. Ir ji tai parodė. Per ke
lis konkurso vakarus ji prasi
veržė priekin, ir pagaliau pirmon 
vieton moteriško balso srityje.

Po laimėjimo, išreikšdama sa
vo džiaugsmą, sutikus mudu su 
žmona, ji entuziastiškai sušuko: 
”News geras laikraštis ir Halle 
gera krautuvė!” Supuolimas, ku
ris mums nei į mintį neatėjo: 
Mano žmona tarnauja Halle 
krautuvėje, aš dirbu prie News...

Didelis Clevelandas visada tu
rėjo kylančių dainos, muzikos ir 
scenos talentų, bet jie tuoj išvi- 
liojami į platų pasaulį ir Cleve
landą vėl palieka ieškoti naujų 
talentų. Vieni nueina į Metropo
litan ir kitas pastovias operas, 
kiti tampa plačio masto koncer
tuotojais, kiti išskrenda į Holly- 
woodo filmų žvaigždes, kiti į pla-

| čią teatro sritį ir t.t. Clevelan
das visada verčiasi tik antraei
liais talentais, ir keliais tokiais 
pirmaeiliais, kurie negali nu
traukti su Clevelandu ryšių. Ke
lis kartus buvo bandoma čia 
įkurti pastovią operą, tačiau iš
silaikyti negali dėl trūkumo ge
rų talentų, kurie publikai patik
tų. Tokiu būdu neturi paramos ir 
likviduojasi.

Aldonai Stempužienei galbūt 
lemta bus būti viena iš nedau
gelio Clevelande pastoviai pasi
laikančių dainos talentų, su gali
mybėmis dainuoti ir kitur, kaip 
jau ji tai daro, kaip daro kiti ir 
kitos vietiniai. Ir ji turės gali
mybės čia plačiai pasirodyti, kaip 
tebedaro kiti ir kitos, čia prieš 
eilę metų išgarsėję.

Ji jau dainavo savo mokyto
jos suruoštoje operoje "Hofma
no Pasakos”, ją kviečia dainuoti 
vietos visuomeninės organizaci
jos jų koncertuose ir radijo pro
gramose. Jos nuotraukos dažnai 
matysis vietos amerikiečių laik
raščiuose ir jos dainos skambės 
Clevelando apylinkėse. Malonu 
mums, kad ji amerikiečių pro
gramose padainuoja ir lietuviš
kų dainų.

Ligonio statymas...
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Laimėjo moteriško 
balso pirmenybes

Clevelande visais laikais buvo 
galimybės pakilti naujiems ta
lentams. Ir šiais metais vienas 
pakilęs talentas plačioje Cleve- 
lnado srityje, su virš 2,000,000 
žmonių, buvo ne kokia ameri
kietė, ar kitatautė, kurios taip 
pat tai progai ruošėsi, bet mūsų 
lietuvaitė — Aldona Stempužie
nė. Ji dainuoja kontralto, tačiau 
neatsirado geresnių balso atžvil
giu nei sopranų nei kitokių mo
teriškų balsų. Laimėjo ne savo, 
lietuvių tarpe, bet iš plačių apy
linkių suvažiavusių toms pirme
nybėms geriausių talentų, pasi
ruošusių tose pirmenybėse kon, 
kuruoti.'

Aldonos Stempužienės pasiry
žimas, nenuėjęs veltui, davė jai 
atpildą nežiūrint sunkių tremties 
gyvenimo sąlygų, nežiūrint ry
šių su šeima, kas yra savotiškas 
apsunkinimas siektis pirmyn.

Dainavimo lavinimuisi ji pa
sirinko buvusią New Yorko Met
ropolitan Operos dainininkę, ku
ri įvertindama Aldonos talentą, 
numatydama plačias galimybes, 
ją atitinkamai paruošė. Ir atėjo 
jai proga ir momentas išeiti į 
dainos pasaulį, kai pereitą pa
vasarį du Clevelando dienraščiai, 
rytinis Plain Dealer ir popietinis 
News (leidžiami tos pačios ben
drovės), pasikvietę į talką žy
miausią Clevelando Halle Bros. 
Co. krautuvę, surengė dainos, 
muzikos ir scenos talentų pir
menybes.

Kaip kiti ir kitos, viešai tų 
laikraščių raginami konkurse 
dalyvauti, A. Stempužienė į dai
navimo lenktynes įsirašė pati, ir 
ją, kaip ypatingesnį negu vieti
nį asmenį, tiedu laikraščiai pri
ėmė ilgokais straipsniais, apra
šydami kaip lietuvaitę ir trem
tinę.

(Atkelta iš 1 psl.) 

panija, parlamentarai dar labiau 
ėmė vadovautis abejotinos ver
tės motyvais. Didžiausias jų rū
pestis buvo "pagarsėti” ir vėl 
patekti į naująjį parlamentą. Kai 
vyriausybė pasisakė už naujus 
rinkimus, nelaukiant kadencijos 
pabaigos, didžioji parlamentarų 
dauguma tam pritarė, gal ne tiek 
akivaizdoje perspektyvos prieš 
laiką baigti karjerą, kiek neno
rėdami tautai (rinkikams) pasi
rodyti, jog jiems terūpi parla
mentaro vieta ir alga.

Iš antros pusės daug kas sa- 
‘vęs klausė, kokią ,bus nauda iš 
naujų rinkimų, jeigu nebus pa
keistas įstatymas, pagal kuriuos 
vyksta rinkimai. Esamasis rin
kimų įstatymas visų kritikuoja
mas, bet koks turėtų būti nauja
sis įstatymas, dėl' to nepajėgta 
susitarti, nors parlamentas tą 
kalusimą svarstė kelis mėnesius. 
Čia pasirodė, kad parlamentarų 
dalis vedė dvigubą žaidimą. Jie 
tariamai sutiko su vyriausybe, 
jog reikia skelbti naujus rinki
mus, o tuo pat metu darė įvai
riausių kliūčių rinkimų įstatymo 
projektams ir tuo būdu siekė to
kios būklės, kad vyriausybė at
sidurtų mažumoje ir turėtų pa
sitraukti. Taip pagaliau ir įvyko: 
vyriausybei buvo pareikštas ne
pasitikėjimas.

Prie to prisidėjo Mendės-Fran
ce, kuris nenorėjo naujų rinki
mų, nes jis dar nebuvo baigęs 
organizuoti savo šalininkus kai
riajame sparne, šį kartą prieš 
Faure buvo ir komunistai, kurie 
prikišo vyriausybei, kad ji irgi 
vengianti naujų rinkimų ir nau
dojanti parlamento paleidimo 
ginklą taktiniams manevrams.

Bet pasirodė, kad Edgar Faure 
ne tik baugino, bet ir išdrįso par
lamentą paleisti. Nauji rinkimai 
paskelbti sausio 2 d., taigi jau 
už kelių savaičių.

Ministerio pirmininko žygis 
sukėlė tikrą audrą ypač radikalų 
partijoje, kurioje Mendės-Fran
ce jau nuo seniau siekė vadovy
bės. Jo įtakoje vadovybė nutarė 
pašalinti Faure iš partijos. Radi
kalų tarpe vykusi vidujinė kova 
dėl vadovavimo pasibaigė parti
jos skilimu, nes ir Edgar Faure 
turi nemaža šalininkų. Prasidė
jo šeimininis karas.

Iki rinkimų beliko kelios sa
vaitės. Kadangi parlamentas ne
pajėgė susitarti dėl rinkimų įsta
tymo pakeitimo, kai jie eis lig
šioline tvarka. Tai, be abejojimo, 
tenka laikyti silpniausia minis
terio pirmininko ir už jo esančių 
partijų bei grupių vieta. Nepa
keitus įstatymo, pačių naujų rin
kimų prasmė žymia dalimi nu
blunka. Bet, antra vertus, Faure 
turi ir aštrų ginklą. Ligšiol par
lamentas versdavo vyriausybę, o 
nūnai vyriausybė išdrįso stoti

prieš parlamentą ir jį paleisti. 
Tatai gali sutelkti aplink Faure 
ir jo šalininkus visus tuos, kurie 
nebuvo patenkinti parlamentarų 
elgesiu ir jų skiepijamos anar
chistinės dvasios.

Be abejojimo, niekas negali 
pasakyti, kuo baigsis trumpa, 
bet aštri priešrinkiminė kova. 
Mendės-France organizuoja ”res- 
publikoninj frontą”, kurį sudaro 
jo paties radikalų partijos šali
ninkai, socialistai, kairieji degau- 
llininkai ir kitos smulkesnės gru
pės. Jis pats save kartais pava
dina "šalies gelbėtoju ir de Gau- 
lle įpėdiniu”, jo dienraštis ”,Ex- 
press”, neseniai dar ėjęs tik vie
ną kartą savaitėje, rodo nepa
prastą kovingumą. Mendės-Fran
ce yra įsitikinęs, kad jis bus nau
josios vyriausybės galva. Bet ir 
Faure rodo optimizmą. Dvikova 
tarp buvusių mokyklos draugų 
eina toliau.

Tačiau lieka dar vienas fakto
rius, būtent, komunistai, kurie 
irgi tikisi padidinti savo atstovų 
skaičių, nes kiekviena vidujinė 
krizė reiškia naują vandenį ant 
šių duobkasių malūno. Pagaliau, 
pirmą kartą į rinkiminę kovą 
stoja pavojingas demagogas Pou- 
jade, apie kurį savo laiku buvo
me rašę. Tai mažas provincijos 
krautuvininkas, kuris yra sumo
bilizavęs nemaža šalininkų tarp 
smulkių verslininkų, nepatenkin
tų mokestine valstybės politika. 
Rinkimai turės parodyti, ar šis 
demagogas pajėgs išplaukti į po
litinę areną.
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PARSONS AND PARSONS
MAKERS OF WATERPROOF FABRIC COLLARS 

AND CUFFS
Main Office and Faciory — 413-15 Huron Road

413 HURON ROAD CH 1-7723
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INDUSTRIAL LAUNDRY
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4730 LEXINGTON AVĖ.
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OLESICK REALTY 
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5546 Pearl Road TU 4-5200
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For a Pleasant Holiday

PHILLIPS ELECTRIC CO.

4126 ST. CLAIR AVĖ. EN1-4250
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Feliksas ir Eugenija Eidimtai 
vietoj kalėdinių sveikinimų au
koja $3.00 vargstantiems lietu
viams Vokietijoje ir $2.00 Vilties 
namams.

DR. S. BIEžlO PRANEŠIMAS Užmušė M. Skardžiuvienę 
GRUODŽIO 18 D. 11:30 VAL. I Laikraštį atiduodant spausdin

ti mums pranešė, kad antradienį, 
6:30 vai. ryto, prie lietuvių sa
lės, ruošiantis važiuoti į darbą, 
einant per gatvę automobilis už
mušė Marijų Skardžiuvienę, prof. 
Pr. Skardžiaus žmoną.

1 Nelaimingų atsitikimų Cleve
lando policijos skyrius prašo vir!

Į sus lietuvius, kurie matė nelai- 
| mingą įvykį, pranešti: Cleveland 
Police Department, Accident 
Investigation Unit, telef. MA 
1-1270.

ALTS centro pirmininkas Dr. 
Steponas Biežis, kviečiamas pa
daryti pranešimą apie savo pa
tyrimus kelionėje po Europą, ku
rioje jie aplankė Lietuvos pa
siuntinybes, VLIKo vadovybę, 
Vasario 16 gimnaziją, ir pasima
tė su eile Europoje gyvenančių

Neringos skaučių tuntas, 
liūdesio ir nelaimių prislėgtai 
prof. M. Biržiškos šeimai pasiun
tė nuoširdžią užuojautą ir 25 dol. 
Kalėdų dovaną.

Prof. M. Biržiškos šeimoj, la
bai trumpu laiku, įvyko dvi stai
gios mirtys, išplėšdamos profe
soriui mylimą žmoną ir žentą. Jo 
anūkę, skautę Barauskaitę, nete
kusią mylimo tėvelio, clevelan- 
dietės skautės seseriškai užjau
čia.

Radijo susirinkimas
Visuotinis metinis Radijo Klu

bo narių susirinkimas įvyksta 
sekmadienį, gruodžio 18, 4 vai. 
p. p. Lietuvių salėje. Klubo na
riai prašomi susirinkime daly
vauti. Pasikeitus radijo progra
mos laikui, svarbu su nariais pa
sitarti naujos sutarties pasira
šymo reikalu. Susirinkime val
dyba paskelbs praėjusių metų 
darbų ir finansų apyskaitas ir

Mokinių konkurso laimėtojai
Gruodžio 11d. įvykusiame mo

kinių deklamavimo ir skaitymo 
konkurse premijos pripažintos 
šiems dalyviams: I grupės (I-IV 
pradinės mokyklos skyrių) I pre
mija Vyt. Gataučiui, II premija 
Reg. Končiūtei, III premija Aid. 
Masiulionytei; II grupės (V-VIII 
pradinės mokyklos skyrių) I 
premija N. Petkevičiūtei; II pre
mija Vis. Gatautytei, III premi
ja ž. Mackevičiūtei; III grupės 
(augštesniųjų mokyklų moki
niams) I premija Grožv. Gulbi- 
naitei, II premija Aid. Balčiūnai
tei, III premija Ingr. Stasaitei. 
Vertinimo komisiją sudarė K. 
Žukas (Bendruomenės apylinkės! 
atstovas), V. Kavaliūnas ir E J 
Mackevičienė (lituanistinės vysk. 
Valančiaus mokyklos atstovai), 

■ aktoriai P. Maželis ir Ig. Gatau- 
I ti» (teatru atsiuvai). Vaižjbuse 
I unio RA rnr>Vir»ill Tlirlolč

1 jų dalis pasirodė augšto lygio

veikėjų, kalbės Lietuvių salėjejbus renkama nauja valdyba bei
sekmadienį, gruodžio 18, nuo 
11:30 vai., tuoj po pamaldų.

Įėjimas į pranešimą nemoka-1 
mas. Kviečiami visi lietuviai,1 
kurie domisi tokiais klausimais.1 
Išgirsite daug įdomių žinių. Da
lyviai jiems rūpimais reikalais 
galės duoti paklausimus.

“kontrolės komisija.

Naujųjų metų sutikimas
1956 metų sutikimas, rengia

mas Clevelando studentų, įvyksta'tis (teatro atstovai). Varžybose 
gruodžio mėn. 31 d., 9 vai. vak. dalyvavo apie 80 mokinių. Didelė 
Šveicarų salėje, 2710 Walton • ’ • ••
Avė., kampas Walton ir West 25 
St.

Salės yra didelės ir erdvios, 
pobūvio metu gros Vakarų Cle- 
velande pagarsėjęs orkestras eu
ropietiškų muziką. Orkestras ke
letą kartų yra grojęs per televi
ziją.

Įvairūs pyragaičiai, užkandžiai 
ir šampanas puoš staliukus. 
Kvietimai gaunami spaudos kios
ke, Dirvoje ir pas Kazlauskus. 
Telef. EX 1-5214, bei R. Minkū- 

, ną PO 1-2398. 
I Kvietimai visuomenei 4 dole
riai, studentams ir moksleiviams 

d- 2 doleriai.
’i ~

J k

Solistės Juzės Krištolaitytės 
koncertas

rengtas Baltijos Moterų Tarybos 
Clevelando skyriaus Severance 
Hali salėje, praėjo gražiu pasise
kimu. Solistė išpildė daugumoje 
naują koncertinę programą, ku
riai buvo labai gerai pasiruošusi.

Prieš koncertą žodį tarė Dr. 
M. Žilinskienė, o Saliomėja Nar- 
keliūnaitė padarė pranešimą apie 
Jungtines Tautas.

Iluosni auka lietuviams
Vokietijoje

(sks) Sekm., gruodžio 11 
Clevelando Pilėnų tunto skautai, 
savo bičiulio inž. Ed. Malcano 
paskatinti, šv. Jurgio bažnyčios' 
prieangyje po Sumos rinko au- jęad nuo gruodžio mėn. 1 d. šeš
kas Vokietijoje pasiliksuių lietu- tadieniais ir sekmadieniais ka- 
vių Kūčioms. Surinkta $92.65, vinėje vėl yra muzika, griežiant 
kuriuos tuntininkas psktn. V. geram orkestrui. Taip pat ir 
Kamantas tuoj pat išsiuntė kun.' švenčių metu — Kalėdų dieną ir 
Rungai. Už šios rinkliavos puikų'Naujų metų išvakarėse bus mu-

Tigro kavinė praneša,

BEFORE
YOU BORROW 

TO BUY A HOME
GET OUR 

LOW RATES AND 
HELPFUL TERMS

Mt IAMK 90* AKt THt

Cleveland 
Crust Company

1
pasisekimą Pilėnų tuntas yra ne
paprastai dėkingas už talką šv. 
Jurgio parapijos vikarams —■ 
kun. Ivanauskui ir kun. Goldi- 
kovskiui bei duosniesiems Cleve
lando lietuviams. .

zika ir atitinkama programa.
(51)

Čiurliunytė-Douvan
išbuvo Europoje 5 mėnesius. Ap
lankė Prancūziją, Angliją, Olan
diją, Vokietiją, Šveicariją, Itali
ją, Ispaniją. Grįžo į JAV vėl iš 
Prancūzijos. Kelionė sekėsi ge
rai ir ja labai patenkinta. Da
bar vėl gyvena Clevelande. Mad
rido lietuvių radijo valandai už-, 
sakė Čiurlionio ansamblio plokš
telių albumą.

Aleksas Banys
išvyko į Niagarą Falls atlankyti 
prieš porą metų tragiškai žuvu
sio brolio kapą ir papuošti jį lie
tuvišku kryžium.

Vincas Degutis
Lietuviškų "Rūta” saldainių pla
tintojas, parduoda saldainius ur
mu ir detaliai.
1397 E. 95 St., telef. SW 1-2181

(51)

deklamuotojai ir skaitytojai. To
dėl varžybas reikia laikyti visiš-' 
kai pavykusiomis. Jas sekė pil
nutėlė salė klausytojų.

Varžybas organizavo Bendruo
menės apylinkės valdyba, susi
tarusi su lituanistine mokykla. 
Premijoms pinigus aukojo Ben- 
j druomenė ir paskiri asmenys — 

K. S. Karpius, J. Milius, J. Vir
balis, J. žemaitis. Be piniginių 
premijų, visi varžybų dalyviai 
taip pat gaus ir dovanų, kurias 
suaukojo Iz. Šamas, Spaudos 
Kioskas (V. Rocevičius), Lietu
vių Sąjungos Ramovės skyrius, 
Vaidilos teatras, K. Žukas, Z. 
Obelenis, Gailiušiai, lit. mokyk- 

J los tėvų komitetas ir kt. Visų 
| pastangomis šios varžybos tapo 
reikšmingu kultūriniu įvykiu ir 
savo apimtimi, ir savo vaisiais, 
ir pagaliau savo nuotaika.

' J. C 1 J U N S K A S
‘LAIKRODININKAS

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

3 kambarių butas
11607 Saywell Avė., garažas. 

$45 mėnesiui. Dėl susitarimo 
šaukti: EV 1-8850.

REMONTO DARBAI

prieinamomis kainomis. 
6210 Dibble Avė., 
Cleveland 3, 

Tel.: EX 1-0376

Atlieku mažas ir pagrindinius 
namų remontus, tinko darbus, 
medžio darbus ir dažymą bei de
koravimą.

V. Riekus
Tel. HE 2-0683

1505 Addison Rd. (52)

PRADĖKIT MAŽA SUMA!

BET PRADĖKIT DABAR!

Santaupos apdraustos iki $10.000 
3% palūkanų.

PASKOLOS JCSŲ PERKAMIEMS AR STATOMIEMS

Du pasirodymai
Trečiadienį, gruodžio 7, cent

rinėj bibliotekoj įvyko Aldonos 
Stempužienės ir amerikietės pia- 
nistės-kompozitorės Jane Corner 
rečitalis. Lietuviai, gausiai atsi
lankydami, gražiai pagerbė mū
sų pradedančios dainininkės pa-1 
sirodymą. Muzikos kritikas El- 
mer Bacon Cleveland News po 
rečitalio pažymėjo, kad Aldona 
Stempužienė, laimėjusi pirmąją1 
vietą muzikos festivalyje, tapo, 
populiaria Clevelando daininin
ke ir rečitalyje davė įdomią pro
gramą.

Sekmadienį, gruodžio 11, taip 
pat centrinėj bibliotekoų ‘įvyko! 
kalėdinių giesmių koncertas, ku
riame Aldona Stempužienė pa-' 
giedojo lietuvių ir amerikiečių' 
tradicinių kalėdinių giesmių.. 
Programoj dalyvavo du ameri
kiečių berniukų chorai ir okte
tas. Plain Dealer aprašydamas 
koncertą, pastebėjo, kad Stem
pužienė ypatingai išsiskyrė 
giedodama Amerikos indėnų 
ledinę giesmę.

pa- 
ka-

P. J. Žiūrys su ponia 
gruodžio 14 d. išvyksta į Floridą. 
Atgal į Clevelandą sugrįš 1956 
m. sausio mėn. 3 d.

Studentų susirinkimas
Šį sekmadienį, gruodžio mėn. 

18 d., 2 vai. po pietų Nij. ir Dang. 
Bartuškaičių bute, 1893 Rosalind 
Street, įvyksta studentų susirin
kimas.

Kviečiame koleges ir kolegas 
būtinai dalyvauti.

JŪS GALITE 
BOTI TIKRI

dėl geriausios kai 
perkate siuvamu i 
mašiną iš Ohio 
Sevving Machine. I

$1.00 Įmokėjimas
$1.75 per savaitę 
Rezervuok vieną
• Pilnas dydis
• Gaujas motoras
• Naujas kojos 

valdymas
• 10 metų dalių 

garantija
• Daug kitų dalykų

Reg. 45.00
IŠPADAVIMO 

KAINA 
$19.00

• Pilnas špūlės 
prisukimas

• Siuva storais siūlais
• Skaičiai aprėžti

Moterų S-gos 36 kuopo's Kalėdų 
eglutė vaikams

įvyksta 1956 m. sausio mėn. 7 d. 
3 vai. p. pietų su mažiesiams pri
taikyta .programa ir gausioms 
Kalėdų senelio dovanėlėms. Bi- 
letai gaunami pas platintojais: 
Makarskienę KE 1-7785 arba 
Juškienę PO 1-0795.

WANTED
Meri who remember their fight 
to get ahead ... to become 
"Builders of Ohio Boy$town" 
... a home where boy» have 
a chance: Ohio Boy»town, 
4323 Payne Aveliu?.

coli EXpre»s 1-6360

VELTUI 
Žirklės su kiek
viena perkama 

mašina

SKUBĖK! KOL NEIŠPARDUOTA

SPECIALIAI

už naudotas

mašinas

$5.00

ŠAUKITE UT 1-0088
Didelis siuvamą mašiną 

išpardavimas
Naudoti modeliai! Įmainyti! De
monstraciniai! Parodamieji mo
deliai! Pavyzdžiu'! Kilnojamos! 
Nekilnojamos! stalo modeliai! 
Mes turim Whites. Singers ir ki
tas garsias rūšis! Visos buvo per
tvarkytos geram darbui ir ga
rantuota. Lengvi mokėjimo ter
minai.

OHIO SEWING MACHINE CO.
5507 SUPERIOR AVĖ. UT 1-0088

ATSIPRAŠOM, 
TIK VIENA 

VIENAM 
PIRKĖJUI

ATIDARYTA 
KASDIEN 
IKI 6 VAL. 

Pirm, ir Penkt. 
iki 

9 VAL.

J. S. AUTO SERVICE
Sav. J. Švarcas

7015 Wade Park Avė. 
Tel. HE 1-6352 

Atdara nuo ryto 8 iki 7 v. v.
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 j
.1. S. AUTO SERVICE

PIK EEVERAGE

LIETUVAIČIŲ 
MOTERŲ KIRPYKLOJ

Šilti, karšti, garais ir šalti 
pusmetiniai. Plaukų dažymas.

NAMAMS

K

Kai Bergat — Jus tuoj saukiate 
gydytoją. Kodėl tat nešaukti ži
novą, kad gerai patartų svai- 
biausiais saugumo reikalais ir 

apdraustų Jūsų ateitį.

Į
Basa ras¥«««*»

I. J. S A M A S JEWELER

THE SUPERIOR SAVINOS 
AND LOAN ASS’N.

6712 Superior Avė. HE 1-2498
Cleveland, Ohio

TERRACE BEAUTY 
SOLON

Gyvybės, nelaimių, ugnies, 
automašinų apdrauda 
Skambikit: SK 1-2183

PAULINA 
MOZURAITIS, 

agentas

BATŲ KRAUTUVĖ
BATŲ TAISYMAS

Sav. J. Kamaitis

1389 E. 65 St.
East 65 and Wade Park

Atdara nuo 10 vai. ryto iki
7 vai. vakaro.

Clevelandiečiai DABAR gali pamėgti 
• Vasaros VĖDINIMĄ • žiemos ŠILDYMĄ 

MONCRIEF ’gS-

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

pasirinkimas.

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

LEIMON’S CAFE

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

Įvairus valgiai, šeštadienių vakarais šokiai grojant 
geram orkestrui

731 E. 185 ST. KE 1-9737

45 rūšių alus. Kiti gaivinan
tieji gėrimai. Vynai ir šampa
nai, vietiniai ir užsieniniai.

Parengiama vestuvėms, ba
liams, pobūviams. Atidaryta 
kiekvieną dieną nuo 9 ryto iki 
10 vakaro.

Krautuvę dabar tvarko lietu
vis savininkas.

6903 SUPERIOR AVĖ.
EX 1-3311

Nauji batai ir batų taisymas 
mano krautuvėje daug žemes
nėmis kainomis, negu jūs mo
kate kitur. Ateikit ir įsitikinki!.

LIETUVIŲ KLUBAS
6835 SUPERIOR AVĖ. EX 1-1143

DAŽO IR POP1ERIUOJA 
NAMUS

Ant. Kirkilas
Kreipkitės ir gausite geriau

sią patarnavimą.
7204 Donald Avė. Tel. EN 1-3844

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

išvežiojame j namus.

■ ST. CLAIR BAKERY
Sav. O’Bell-Obelenis

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

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

produktus.
Kreipkitės į mus ir būsit patenkinti

Visi lietuviai laisvalaikį praleidžia, savo Klube. Visos 
lietuvių organizacijos parengimus rengia tik lietuvių salėje.

Klubo ir salės vadovybė visus lietuvius kviečia čia nuo
lat lankytis, susitikti draugus ir artimuosius.

1
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Pilnai padengta apdrauda HI 2-7626

WM. DEBBS PAINTING CO.
WM. DEBESIS

Namų Pagražinimas iš Vidaus ir iš Lauko
1132 Summit Dr. \ Cleveland 24, Ohio

=!■■=■■! aiMi'mii I W ■■ ingniFT-SFTT.i ii .i ' llal ' 7 i" gĄ

P. J. KERSIS
628 Engeneer Bldg.—Cleveland, Ohio

OFISO TELEF.: MAin 1-1773. REZIDENCIJA: PENiNSULA 2621
Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuose, kreip

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

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

FRIENDLY FLOWER SHOPPE
Nebrangios gėlės vestuvėms, laidotuvėms ir kitiems reikalams. Įvai
rūs naujai gauti augalai, papuošalai dovanoms. Lietuviški "Rūta’ 

saldainiai. Augalai po 49 et.
Gaunami money orders (“galioja ir užsienyje)

ATIDARYTA NUO 10 RYTO Iki 8 V. VAK. IR SEKMADIENIAIS
6901 SUPERIOR AVĖ. TELEF.: HE 1-6339

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jakubs & IVilliam

Licensijuoti laidotuvių direktoriai
25 metai simpatingo ir rimto

6621 Edna Avenue
936 East 185 Street

J. Jakubs
ir balsamuotojai 
patarnavimo

ENdicott 1-1763 
KE 1-7770
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Vasario 16 Gimnazijos 
išlaikymas
DR. STEPONAS B1EŽIS

tūkstančių tokių laisvanoriu, irdui siųstina nedelsiant šiuo 
mažomis aukomis galima sukelti 
stambią ir net milžinišką para
mą. Tik reikia, kad kiekviena 
šeima pajustų moralę pareigą 
prisidėti prie šio kilnaus tiksld ir 
išlaikyti kas metai, kol bus rei
kalas. Vieną kartą žibtelėjus ug
nelė nedaug ką sušildys. Gal tin
kamiausia tai daryti būtų prieš 
Kalėdas, kada perkame dovanas 
savo artimiesiems, kada žmo
gaus širdis jautresnė ir palan
kesnė artimo meilei. Nepamirš
kime Vasario 16 gimnazijos sun
kiose sąlygose, nepamirškime be
simokinančio jaunimo, kuris be 
mažiausių nusiskundimų arba 
nuovargio nepalaužiamai siekia 
aukštojo mokslo ir tuo pačiu tar
pu stipriai ruošiasi atsakomin- 
giems lietuviškiems darbams.

Aukas galima siųsti per 
BALFą, kuris maloniai patarpi
ninkaus, nurodant kam skiriama, 
šiuo antrašu: B ALF, 105 Grand

resu :
ad

Jei lietuviai beveik pajėgė iš- grupėms. Kad siunčia, tai gera 
pirkti gimnazijos patalpas ir su-į ir girtina .Bet štai kas atsitinka, 
kelti pinigų reikalingiausiam re-,Gavusieji patenkinti ir net tuo- 
montui, išskyriant dar bendrai ‘ ......................- -
likusios 33000 markių skolos, 
kas sudaro apie 8000 amerikoniš
kų dolerių, tai atrodo, nė nebe
reikėtų kalbėti apie jos išlaiky
mą. Tikrumoje reikalas daug 
rimtesnis, reikalaująs aiškesnio 
supratimo ir tikslesnio išsiaiški
nimo. Pažiūrėkime į tikrovę iš 
arčiau.

Mums, septyniems, besilan
kant joje buvo atkreipta dėme
sys ir net įspėta dviem požiū
riais. Viena, kad pirmiau susi
dariusieji rėmėjų būreliai, drau
gijos ir pavieniai asmenys jau 
toli atsilikę savo pažadais kas 
metais sumokėti pasiskirtas pi
nigų sumas. Dėl šito tik norma
liam išlaikymui jau nebeįmano
ma subalansuoti biudžetas, jau 
nebekalbant apie kokį trūkumų 
pašalinimą arba vykdymą būti
nai reikalingų papildymų, pa
gerinimų. Dėlto, kaip aukščiau 
minėjau, pasireiškė nenunjatyta 
ir rimta kuro krizė, dėl kurios 
direktciins Dr. V. Literskis bu
vo privei • ?s šauktis pagalbos 
per mūsų nes priešin
gai, moksleiviai f-’s šaltose pa
talpose mokytis ir gy.enz:. Ko
kios to atsišaukimo p

mi didžiuojasi, kad štai jie gau
na ,o kįti ne. Gi negaunantieji, 
o tokių yra daug, jaučiasi ap
leisti, lyg išskirti, tarsi kokie 
posūniai, mažiau priveligijuoti ir 
nebeturį artimesniųjų. Kyla ne
pasitenkinimas, nusimi n i m a s, 
kartais net apmaudas, kad štai 
tas ir tas, ar anie kaip tai aukš
čiau ir geriau traktuojami, o mes 
esame aplenkti, nepastebėti. To
kio galvojimo tikrai esama. Tai 
kenkia gerai nuotaikai, tikslios 
moralės išlaikymui.

Būtų gera ir būtina į tai visai 
nesileisti. Tą patį galima atlikti 
tiksliau. Visus siuntinius, visas 
dovanas, mažas ir stambesnes, 
reikia siųsti tiesiog vadovybei, 
kuri mokės ir galės paskirstyti 
visiems lygiai. Kad ir mažas tru
pinėlis, bet tegul jis būna išda
lintas visiems, nė vieno neaplei- 
džiant. šitaip visi jausis lygūs, 
nebus posūnių. Ir didelius var
gus išlaikyti visiems lygiai esti 
lengva, šitaip bus išlaikyta aukš
ta moksleivių moralė, be kurios 
atitinkamo lygio nebus sklandu
mo. Pilnai pasitikėkime vadovy
be.

1 Išlaikyti gimnaziją ir dar il- 
kios to atsišaukimo p ’mės Resniems metams, kaip pramato- 
buvo, man šiuo tarpu nežinoma, m«; Vra nemažas uždavinys, pa- 
bet norisi tikėtis, kad jo balsas 
buvo išgirstas.

Mes privalome suprasti ir nie
kuomet nepamiršti, kad Vasario 
16 gimnazijos visas išlaikymas 
kone išimtinai priklauso nuo ge
ros valios lietuvių išeivijos. Tie
sioginių pajamų dabar visai ma
ža. Taigi tik mūsų aukos, ir ne 
kas kita, ją išlaikys, žodžiu, jos 
pati egzistencija, progresas, gar
bė ir šventosios idėjos vykdy
mas yra mūsų rankose, atseit, 
jos visas likimas. Nesinori tikė
ti, kad lietuviai panorėtų ją ma
tyti sužlugstant. Esu visiškai įsi
tikinęs mūsų patriotingosios vi
suomenės pasiryžimu ją išlaiky
ti ir gerinti. Tačiau nemažiau 
reikia suprasti, kad gerais no
rais ar pasitikėjimu kitais anaip 
toli šios gimnazijos neišlaikysi-! 
me. Kiekvienas ir visi privalome 
savo įnašu, kad ir jis būtų visai! 
mažas, prisidėti. Tik šitiap jos 
ateitis bus užtikrinta ir šviesi.

Taipgi neprivalome užmiršti 
rimto fakto, kad ji bus reikalin
ga mūsų paramos ligiems lai
kams. Kaip ilgai, niekas šiandien 
negali atsakyti. Dabar Europo
je, svarbiausia Vokietijoje, yra 
apie 10,000 lietuvių, kurių į JAV 
daugiausia tegalės išemigruoti 
apie 1000. Į kitus laisvus kraš
tus visai maža vilties.

Skaičiai sako, kad viršaus 9000 
mūsų brolių ir seserų bus pri
versti ten gyventi ilgiems lai
kams. Dabar yra ir ateityje bus 
daug naujo prieauglio, kuris pa
pildys ir greičiausia padaugins 
išeinančius abiturentus iš Va
sario 16 gimnazijos. Tat moks
leivių stokos nenumatoma. Už
tat ir yra gyvas reikalas mums 
įsipareigoti ir kitus raginti ją 
išlaikyti ilgesni laiką.

Nekurie žmonės ir organizaci
jos siunčia maisto paketus ir ki
tokias dovanas tiesiog pavie
niams moksleiviams ar tūloms

reikšmingas ir nieko neapsunki
nąs:

1. šeima už kiekvieno savo mo
kyklinio amžiaus vaiką" kas me
tai skiria po vieną dolerį paleng
vinimui anų moksleivių būklės, 
kurių padėtis anaiptol neprilyg
sta jūsų vaikų ištaikingumui.

2. Bevaikių ir jau išaugintų 
vaikų šeimos, vyras ir žmona, 
skiria kas metai po dolerį... 
Kam išteklius leidžia ir didesnes gt„ Brooklyn 5, N. Y. arba tie

siog gimnazijai: Lituisches Gym-
Du ar trys doleriai ne vienos nazium, (16) Lamertheim (Hes- 

šeimos neapsunkins ir nenu- šen), Huettenfeld, Schloss Renn- 
skriaus. Kada susidarys desėtkai hof, W. Germany.

sumas.

Kultūros Fondas atsišaukia
Lietuvių kultūra, kaip ir pati 

tauta, išgyvena sunkius laikus. 
Ji svetimųjų niokojama ir nuo
dijama tėvynėje, o už jos sienų 
atsiradusius tautiečius pagauna 
emigracinė asimiliacija, nešanti 
lietuviškos kultūros nykimą.

Vien tik aimanuoti dėl ištiku
sios bėdos yra per maža. Reikia 
gelbėti tai, kas šiuo metu mūsų 
pastangomis dar galima išgelbė
ti: reikia gyvai rūpintis lietu
viškos kultūros likimu naujose 
aplinkybėse.

Jau nebe nuo šiandien aktua
lus Kultūros Fondas. Jo reika
las buvo keliamas nepriklausomo 
gyvenimo metais. Ta kryptimi 
konkrečių žygių pokariniais me
tais padaryta Vokietijoje, Ka
nadoje, Australijoje. Seniai jau 
laikas turėti Kultūros Fondą ir 
Jungtinėse Amerikos Valstybė
se. Nieko nepadės dejonės dėl 
pavėlavimo. Tolimesnis mūsų ne
rūpestingumas šioje srityje būtų 
nuostolingas ne tik mums pa
tiems, bet drauge jis reikštų ir( literatūros, muzikos, dainos ir 
bendrai vienos tautos kultūros dailės skatinimas, talentų ir jų 
susinimą pasaulio tautinių kul
tūrų šeimoje.

Kai tėvynė priešo prispausta 
ir netekusi net minties laisvės, 
tautinio išsilaikymo ir lietūviš- 
kos kultūros ugdymo srityse mū
sų uždaviniai pasidarė nepapras
tai dideli. Remdamies senųjų pa
tyrimu, turime vieningai ir su
tartinai veikti, jeigu norime il
giau išlikti tautiškai gyvi.

Tautinė kultūra, kuriama me-

1 reikalaująs nemenko pasiryžimo 
ir ištvermės. Bet žinokime, kad 
be aukos tiks’as nebus pasiektas. 
O ją reikia išlaikyti ir ji bus iš
laikyta, jei mos patys nepavarg- 
simė ir nesugniušime.

Bet ir dabar jau yra rėmėjų 
būrelių atsilikusių ir gal "pavar
gusių”, o greičiausia nepagalvo
jusių, kad tai reiškia didelę grės
mę gimnazijos gyvybei, kurią 
juk nenorime nė pažeisti, nė esa
mos būklės pasunkinti.

Mūsų visų septynių vardu, ap-
lankusiųjų Vasario 16 gimnazi- nininkų ir mokslininkų, veiks- 
ją, prašome sukrusti ir tuojau 
atlikti įsipareigojimus. Taipgi 
raginame naujiems būreliams 
įsikurti išlaikymui bent vieno 
moksleivio, kas bendrai atseina 
per metus 240 dolerių. Aš vienas 
jau ketvirtas metas išlaikau 
moksleivį skirdamas po 240 do
leriu ir šį metą jau atlikau savo 
pareigą.

Ne visiems išgalima didesnes
sumas skirti ar būrelius sukurti, je aplinkoje galime lietuviškos 
ir juos reikiamai išlaikyti. Ir ma-’ kultūros gyvastį pratęsti tik su- 
ža auka taip pat vertinga, jei ju telktomis jėgomis. Tas faktas, 
esama daug. O tai veik visiems kad iš tėvynės pasitraukė didžiu- 
išgalima, kur tikro noro esama.; lė kultūrininkų armija, mus vi- 

Šia proga siūlau mūsų patrio-] sus įpareigoja parodyti, kad lais- 
tingąjai visuomenei šį planą, ku-| vėje jie nemirė. Tai yra tikras 
ris galėtų būti populiarus, našus, kelias, kuriuo įrodysim, kad mū-

sų pasirinktoji laisvė buvo vai
singesnė už priespaudą.

Š. m. lapkričio 19 d. ALE 
įsteigtas Kultūros Fondas turi 
stipriai organizuotomis materia
linėmis priemonėmis prisidėti, 
kad lietuvių tautinis ir kultūri
nis gyvenimas kryptų tautinių 
vertybių ugdymo linkme.

Lietuvis mokslininkas, rašyto
jas, muzikas, dailininkas, — vi
si jie turi teisės laukti, kad KF 
padėtų jų darbams išeiti į savą 
visuomenę 'ir į kitataučių pasau
lį. Lietuviška šeima ir mokykla 
laukia KF paramos lietuviškai 
jaunajai kartai auklėti. Visi lie
tuviai turi teisės laukti, kad jų 
pačių organizuotai surinktomis 
lėšomis būtų kaupiami lietuvių 
kultūriniai turtai, rankraščiai, 
paveikslai, archyvai, kad tinka
miausia forma būtų tarpe kita
taučių skleidžiamos žinios apie 
mūsų kultūrą, apie gražią pra
eitį, sunkią dabartį ir tikimą 
laisvą ateitį. Į KF uždavinius įeis

Kultūros Fondas, 
1602 So. 48 Court, 
Cicero 50, III.

Kultūros Fondo Tarybos 
du:

Paulius Augius vardu Lietuvių 
Dailės Instituto, Ben. Babraus- 
kas — Lietuvių Rašytjoų Drau
gijos, kun. A. Baltinis — Moks
linių Studijų Klubo, K. A. Gir- 
vilas — Lituanistikos Instituto, 
Ant. Gulbinskas — Lietuvių Mo
kytojų Sąjungos, Br. Juodelis — 
Lietuvių Studentų S-gos JAV, J. 
Jurkūnas — Amerikos Lietuvių 
Inžinierių ir Architektų S-gos, 
J. Kreivėnas — Lietuvių Kalbos 
Draugijos, Vitas Manelis — Lie
tuvių Profesorių Dr-jos, J. I’aš- 
tukas __ Dainavos ansamblio,
kun. J. Pauperas, Vyt. Radžius
— Chicągos Lietuvių vyrų choro, 
A. Stephens — A. Stephens an
samblio, L. J. šimutis — ALRK 
Vargonininkų S-gos, St. Tarnu" 
laitis — Lietuvių Rašytojų Drau
gijos, V. Valiukas, Ad. Varnas
— Lietuvių Dailininkų S-gos, D. 
Velička — Lietuvių Enciklope
dijos.

var-

GREET1NGS AND BEST W1SHES 
For a Pleasant Holiday

JUDGE ALBERT A. WOLDMAN

JUVENILE COURT

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai 
visiems lietuviams

LAFFERTY REALTY CO
33000 Vine St. WIlloughby 2-6060 

Off Lake Shore Blvd.

Greetings and Best Wishes to Our Friends and Patrons

MERCURY GRILL

kūrinių brandinimas, gelbėjimas 
ir iškėlimas.

KF remsis pačių lietuvių su
dėtomis lėšomis: KFondo narių 
mokesčiais, aukomis, lietuviško 
organizacijų pramogų pelno pro
centais, palikimais ir t.t. Kaip 
amerikiečiai testamentais dos- 

, niai paremia savas kultūrines in
stitucijas, taip pat lauktina, kad 
ir lietuviai prisimintų Kultūros 
Fondą.

Visi lietuviai kviečiami būti 
Kultūros Fondo nariais. Nariu 

, laikomas kiekvienas asmuo, per
mingiausiai prisidės prie mūsų 
pačių tautinės gyvybės plaaiky- 
mo ir lietuviškos sąmonės gili- metus" mokas bent po 5 dolerius 
nimo. Knyga yra pagrindinis KFondui. Steigiamajame susirin- 
tautinio ugdymo šaltinis. Išlai- [<jme pirmieji nariai dėjo po šim- 
kyti lietuvišką spaudą reiškia iš- įjnp 
laikyti savo tautinį atsparumą.!

Lietuviu kalbą, kultūrą ir tau
tinę dvasią perduoti ateinan
čioms kartoms yra mūsų tauti
nio išsilaikymo sąlyga. Svetimo-Į

14 metų išsiskyrimo pagaliau gavo leidimą vykti pas savoPo
vyrą ir sūnų. Tai Mrs. Maria Reckie, kuri 1941 m. buvo areštuota 

Lenkijoj. Paskutiniuoju metu ji mokytojavo Lietuvoje.

j KF vadovybė, prašydama iš 
visuomenės KF uždaviniams rea
lizuoti gausios paramos, prižada, 
kad:

a. — rūpinantis lietuvių kul
tūros apraiškomis ir jų skatini
mu, bus taikomas bendras ir pla
tus lietuviškas mastas, nedarant 
skirtumo tarp asmeniniu kultū
rininkų pažiūrų ir atsiribojant 
nuo tų dalykų, kurie turi tiktai 
lokalinės reikšmės;

b. — bus rūpinamasi ko na
šiausiu KF lėšų naudojimu, 
griežtai žiūrint, kad jos nebūtų 
leidžiamos kieno nors asmeni
niam pasipelnymui;

c. — kas metai bus viešai skel
biama KF pajamos ir KF narių 
sąrašas, pažymint kiekvieno na
rio įmokas ir aukas, taip pat pa
teikiant ir metines išlaidų apy
skaitas ;

d. — bus atidžiai svarstomos 
kiekvieno KF nario pateiktos su
gestijos.

Pradedame KF veiklą su pilnu 
pasitikėjimu, kad lietuviškoji vi
suomenė mus remia. Kuo dides
nės sumos bus sukauptos, tuo di
desni darbai bus galima atlikti.

I įnašai ir aukos Kultūros Fon-

MEMPHIS-FULTON BRANCH
5200 Memphli Av.nu*

SOUTH EUCLID BRANCH 
4461 Mayfield Road
VAN AKEN BRANCH
20313 Van Akan Blvd.

WE SERVE THE FINEST
CHOICE WINE—LIQUOR—BEER

3061 Payne Avė. PR 1-9166

i

HEIGHTS BRANCH 
2248 Lea Road 

KINSMAN BRANCH 
14006 Klnsman Road 

LAKEWOOD BRANCH 
14903 Datrolt Avanua

MAIN OFFICE
127 Public 8quara

UPTOWN BRANCH
921 Huron Road

COLLINWOOD BRANCH
14707 St Clair Avanua

Jūsų mokėjimas kas 
antra savaite bus: 

$1.00 
2.00 
4.00 

10.00

PASIDĖK ŠI PRIMINIMĄ 
ant viršaus
dar šių metų 
atliekančių darbų eilėj!

(0M>

KALĖDŲ TAUPYMO
KLUBO SĄSKAITA

Išrink skaičių kiek reikės 
jer ateinančias Kalėdas

$25.00
50.00

100.00
250.00

PRADĖK DABAR... BŪK PASIRUOŠĘS 
SEKANČIŲ METŲ KALĖDOMS!

Aplankyk vieną iš 9 įvairiose vietose skyrių

iSorietij *«■ Įlavinus
IN THE C I T Y OF CLEVELAND

loUHckd 1849
dEMBER
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