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Nepavykęs užsimojimas ir aukojimosi 
pasakaite

Spaudoje pasirodė J. Lansko- 
ronskio paaiškinimas, kodėl jam 
nepavyko sudaryti vilkinę val
džią.

Pirmuose pareiškimo punktuo
se J. L. dėsto savo pažiūras į 
"veiksnius”. Su daugeliu tų pa
žiūrų galima sutikti, dėl kaiku
rių yra pamato gerokai paabe
joti, bet dabar, kai "šaukštai po
piet” nebėra prasmės tą pareiš
kimo dalį benagrinėti.

Tolesniuose punktuose aiški
nama, kaip pareiškimo autorius 
buvo supratęs vilkinės valdžios 
sudarymo dėsnius. Paaiškėjo, 
kad Vlike vyraujančios jėgos 
tuos dalykus kitaip, negu J. L. 
supranta.

Pagaliau, tik aštuntame punk
te jau bandoma konkrečiai nuro
dyti, dėl ko J. L. pasiryžimas 
sudaryti Vliko Vykdomąją Ta
rybą nuėjo niekais. Bet apie 
konkrečiuosius dalykūs J. L. pa
kalbėja tik užuolankomis. Iš pa
sakytų paaiškinimų galima tik 
spėlioti J. L. nesėkmės priežas
tis ir, žinoma, lengvai nuspėlioti 
pro šalį, nežinant, ką iš tikrųjų 
J. L. turėjo galvoje.

Būtent, J. L. sako:
"Turėjau intenciją kalhipttiri 

Vliko sudėtin nebeįeinančių gru
pių žmones. Pasitarimo metu pa
aiškėjo, kad vienos kandidatūros 
išstatymas dėl įvairių priežasžių 
yra beviltiškas, o dėl kitos pa
sikalbėjimai pasibaigė nesėkme."

Šiai pareiškimą daliai suprasti 
yra būtina žinoti konkretesnių 
duomenų. O jie toki. J. L. sako
si turėjęs intenciją kalbinti ir 
Vliko sudėtin nebeįeinančias gru
pes. O "Vlikan nebeįeinančios”, 
tai yra, pirma jame buvusios, tik 
dabar nebeesančios, grupės yra: 
LAS, kuri praktiškai yra užėmu
si Vlike buvusios, politinių ma
chinacijų būdu iš Vliko išstum
tos L. Nacionalistų Partijos vie
tą ; Lietuvių Frontas, iš Vliko 
išėjęs 1953 metais; LTS ir LLKS, 
iš Vliko išėję 1955 metais. Ar su 
šių visų grupių žmonėmis J. L. 
turėjo intencijos kalbėtis, žino 
tik jis pats, bet kitiems yra ži
noma, kad ta intencija taip ir 
liko intencija, kiek tai liečia pa
sikalbėjimą su LAS, LTS ar 
LLKS, nes J. L. nei nepasikesino 
šia kryptim savo manimą inten
ciją vykdyti. Matyt, bus kalbė
jęsis nebent su kaikuo iš fron
tininkų.

J. L. minima "viena kandida
tūra”, kuri paaiškėjusi kaip be
viltiška, buvo dr. A. Geručio 
kandidatūra. Jos beviltiškumas 
paaiškėjo ne dėl to, kad A. Ge
rutis būtų kategoriškai atsisa
kęs, ar jo kas būtų neleidęs (be
rods J. L. paties Geručio nei ne
siklausė), bet kad ta kandida
tūra, vos paminėta, tapo bevil
tiškai atmesta lemiamuose Vliko 
sluoksniuose.

Žinoma, J. L. sumanymas dr. 
Gerutį kviesti į vilkinę valdžią 
buvo ir kitu požiūriu nerealistiš
kas. Dėl teisinių priežasčių, ku
rias J. L. turėtų būti gerai ži
noti, dr. Gerutis priimdamas J. 
L. jam numatytas pareigas, tu
rėtų pasitraukti iš diplomatinės 
tarnybos funkcijų, žiūrint gry
nai iš bendrųjų lietuviškų intere
sų pusės, tatai būtų labai nepa
geidaujama, nes dabartinėse są
lygose mūsų diplomatinės tarny
bos dar esamą personalą suma
žinti labai lengva, o papildyti 
labai sunku. Tad J. L. sumany
mo ir šiuo požiūriu būta labai

neracionalaus. Tačiau praktiškai 
kandidatūra atkrito dėl vilkinių 
partijų vadu pasipriešinimo, ku
rio nenumatyti buvo gana nai
vu ....

Kitas J. L. kandidatas į val
džią, dėl kurio pasikalbėjimai 
pasibaigė nesėkme, buvo dr. Z. 
Ivinskis, paskutinysis frontinin
kų atstovas Vlike, pasirašęs 
frontininkų išėjimo iš Vliko ak
tą. Neatrodo, kad J. L„ siūlyda
mas Z. I. kandidatūrą, būtų jo 
paties sutikimą jau turėjęs ki
šenėje. Regis, jis tuo reikalu bus 
kalbėjęs su New Yorke esančiais 
frontininkų vadovais ir, turbūt, 
čia bus gavęs neigiamą atsaky
mą. Iš kitos pusės, gana naivu 
buvo tikėtis, kad lemiamieji Vli
ko šulai taip jau be niekur nieko 
sutiktų su kandidatūra į Vliko 
vykdomąjį organą asmens, kurio 
parašas stovi po pareiškimu, Vil
ką negailestingai pasmerkusiu. 
Žinoma, frontininkams irgi ne
galėjo būti įdomu taip, lyg per 
užpakalines duris įslinkti atgal 
j Vliką, kartą taip triukšmingai 
išėjus...

Toliau J. L. nurodo, kad "tam 
tikros grupės pasiūlė ne tik ma- 
• o nekalbintą kandidatą, bet no
rėjo j} matyti tam tutrose parei
gose. * ši pareiškimo vieta tampa 
daug prasmingesnė, žinant, kad 
"tam tikros grupės” šiuo atveju 
buvo vadinamasis ”KD blokas”, 
nekalbintas kandidatas — dr. P. 
Karvelis, o ”tam tikros funkci
jos” — užs. reik, tarnybos val
dytojo funkcijos.

Dėl to J. L. sako; "Taip pa
statytas klausimas ir juo užsi
spyrimas visai suardė mano ini
ciatyvų galimybes. Mandatą grą
žinau Vliko Pirmininkui.”

čia galima būtų pareiškimo 
autoriui prikišti, kad jis nepa
kankamai demokratiškas: kodėl 
gi jis norėjo savo nusistatymus 
ir iniciatyvą primesti daugumai 1 
Jis, be abejo, atsakytų, kad de
mokratiškumas nereik a 1 a u j a 
daugumos nuomonės aklai klau
syti: jei su mano nuomone ne
sutinka, tai aš pasitraukiau ir 
tiek, tegu imasi pareigų tas, kas 
sutinka su tos daugumos pažiū
romis ir pasirinkimais. Bravo, 
jeigu taip! Bet tada _  už ką
priekaištaujama iš Vliko pasi
traukusioms grupėms, kad jos, 
girdi, esančios "nedemokratiš
kos”, nes, nesutikdamos su dau
guma, pasitraukė! Juk faktiškai 
ir jos pasielgė visai taip, kaip ir 
J. Lanskoronskis: negalėjo įti
kinti kitų, negalėjo išsižadėti sa
vo įsitikinimo ir, nenorėjo veid
mainiauti, tai ir pasitraukė ...

. Apgailestaudamas nepasiseki
mą, J. L. baigia: "Ėmiausi jos 
(VT sudarymo pareigos) geriau
sių norų vedamas. Atvirai pasi
sakant, aukodamasis, nes netu
riu nei asmeniškų ambicijų, nei 
betkokio medžiaginio intereso”.

Šią aukojimosi gaidą ypatin
gai išgarsino buvęs VT pirminin
kas K. Žalkauskas, nors jam ir 
buvo draugiškai sakyta, kad au
kotis neprasmingai nėra joks 
nuopelnas.

Aukojasi ir ligšiolinė pirmi
ninkė A. Devenienė, nes galima 
tikėti, kad nei malonumo, nei pel
no ji iš to neturi. Bet nuoširdžią 
užuojautą dėl to reikšti ir jai 
sunku, nes nematyti, kad tas pa
siaukojimas būtų kam nors tik
rai žymiai naudingas.

O jeigu pasiaukojimas nesu
kuria atitinkamos naudos kam 
nors, tai nėra iš ko reikalauti nei 
dėkingumo, nei įvertinimo. J. L., 
suprantama, medžiaginių laimė
jimų iš tos premjerystės nebūtų 
turėjęs, o nemalonumų — būtų, 
taigi čia taip pat būtų savo rū
šies pasiaukojimas, tačiau ar rei
kalingas? Būtų reikalingas, jei 
J. L. būtų tikrai turėjęs ambici
jų. Bet >><■ sakosi jų neturėjęs, 
lai atiYSai'ii galui tas pasiauko
jimo skardenimas?

Tik atrodo, kad be reikalo J. 
L. pabaigoje išsigina ambicijų. 
Iš viso pareiškimo matyti, kad 
jo kaip tik turėta labai gerų am
bicijų, o geros ambicijos yra pliu
sas, ne minusas, ir jų nėra rei
kalo išsiginti, žinoma, matyti, 
kad tos ambicijos — reikalą ge- 

I rai sutvarkyti — buvo lydimos 
vietomis naivių pažiūriu į daly
kų padėtį... Todėl ambicijų re
alizavimo galimybės gal nebuvo 
didelės, ir tos ambicijos galėjo < 
nemaloniai sudužti. Tad asme
niškai J. L. gal galėtų būti 
dėkingas Vliko šulams, savo 
sistatymais neprileidusiems 
prie to eksperimento. Tuo 
greičiausiai, tapo išgelbėtas nuo 
nemažų nesmagumų ... V. R.
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jo 
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Statoma bazė vairuojamų 
raketų bandymui

Brazilijos saloje Fernando 
Noronha, esančioje už 250 mylių
nuo pačios Brazilijos krantų, 
JAV pradeda statyti karinę bazę 
vairuojamų raketų bandymui.

Pati sala nedidelė, tik 11 kvad
ratinių mylių ploto. Joje anks-

Filipinų ambasadoriui gen. C. P. Romului, ir mūsų laisvės bylos 
dideliam draugui, jaunuolis iš Toledo, Ohio, įteikia garbės pažy
mėjimą, kaip daug nusipelnusiam Amerikos jaunimo demokra

tiniam auklėjimui.

čiau buvo sunkiųjų darbų kalė
jimas. Iš viso saloje tik 3000 gy
ventojų, kurie dabar bus iškelti.

JAV vairuojamos raketos, lei
džiamos iš Floridos bazės, iki 
Noronha salos turės 5000 mylių 
kelią. Aišku, kad j tą salą vai
ruojamas raketas leis ir iš plau
kiančių laivų, kurie nuo salos 
bus nutolę ir daug mažesniu at
stumu.

Bijo neramumų
Rumunija vasario mėn. 3 d. 

"renka” komunistinį parlamen
tą. Ji anksčiau buvo žadėjusi, 
kad rinkimų metu įsileis kelius 
JAV stebėtojus. Deja, dabar pra
nešė, kad stebėtojų iš JAV ne
galinti įsileisti.

Rumunijos stebėtojai teigia, 
jog atvykus kad ir keliems ame
rikiečiams, Rumunijoje gali įvyk
ti didelių neramumų, nes rumu
nai taip pat nori pasauliui pa
demonstruoti prieš esamą ver
giją.

Tos priežastys ir diktavusios 
atšaukti duotus JAV stebėtojams 
pažadus.

Izraelis nepasidavė J. Tautų 
spaudimui

ir atsisakė išvesti kariuomenę iš 
Gaza ir nedideles srities prie 
Aąuaba įlankos. Norįs, kad tos 
sritys būtų sutarptautintos ir pa
vestos Izraelio priežiūrai. Kitaip 
tariant, nori savotiško pripaži
nimo, kad jos liktų amžinoj Izra
elio globoje.

Arabų kraštai prieš Izraelį iš 
naujo šūkauja ir prašo taikyti 
ekonomines represijas. Pats 
Egiptas grasina prieš Izraelį 
griebtis ginklo.

• JAV ambasadorius Vokieti
joje J. B. Conant nuo vasario 
mėn. 15 d. pasitraukia iš savo 
vietos.

• New Yorko mayoras R. F. 
Wagner pareiškė, kad Saudi Ara
bijos karalius nesąs pageidauja
mas svečias New Yorke, nes jis 
esąs nusistatęs prieš žydus ir yra 
nepalankus katalikams.

• Vengrų pabėgėlių skaičius 
jau pasiekė 170.000. Niekas ank
sčiau nesitikėjo, kad jų tiek daug 
būsią.

Pagaliau, po 30-ties 
metų

Daug kalbėta ir rašyta apie 
buvusį carinės Rusijos pulkinin
ką, kuris paskui tapo Lietuvos 
kariuomenės vyr. štabo viršinin
ku, generolu, o dar vėliau buvo 
sugautas bešnipinėjąs sovietams 
ir sušaudytas. Tai buvo Lietu
vos ribose nebe tilpusi sensacija.

Ir pastaruoju metu įvairių at
siminimų autoriai minėjo

Kleščinskio bylą, 
įvairiai ją atpasakodami bei aiš
kindami. Bet tik dabar, praėjus 
trims dešimtmečiams nuo tos 
sensacijos iškilimo, "Dirva” turi 
progos pirmą kartą paskelbti au
tentišką ir smulkų aprašymą 
kaip Kleščinskio klasta buvo su
sekta ir kaip ji pasibaigė.

Aprašymas kitam numery pra
dedamas spausdinti. Neabejoti
na, kad daugeliui bus įdomu jį 
sektį ir pasilaikyti. Todėl Dirvos 
skaitytojus kviečiame painfor 
muoti apie tai savo pažįstamuo 
sius ir pasiūlyti bei padėti jiems 
ta proga užsiprenumeruoti "Dir
vą” — esame tikri, kad vien dėl 
tos bylos aprašymo jie jau nesi
gailės įsigiję "Dirvą” pastoviai, 
ypač, kad vėliau numatome ir 
daugiau tokių aprašymų, ku
riuose vaizdžiai atpasakojami 
tik faktai, neklimpstant į šių 
dienų politinius ginčiukus.

"Dirvos” Redakcija

Šį rudenį, iš Vilniaus katedros aikštės, taip atrodė Gedimino pilis.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
TALKOS VALDYBOS PAREIŠKIMAS
Lietuvos Nepriklausom y b ė s 

Talkos idėjai pritariantieji tau
tiečiai, be triukšmingų skatini
mų ar tragingų pagalbos malda
vimų, per dvejus metus parėmė 
LNT darbą beveik vienuolika 
tūkstančių dolerių.

Paties Lietuvos Nepriklauso
mybės Fondo organizaciniams ir 
lėšų telkimo reikalalams išleista 
vos per $700, kurių daugiau kaip 
trečdalis buvo pradinė (vienkar
tinė) Fondo įteisinimo išlaidą. 
Daugiau kaip keturi su pr.jk 
tūkstančio dolerių per dvejus 
metus išleista LNT darbo prie
monėms organizuoti (į tai įeina 
ir gyvųjų darbo pajėgų telkimas) 
ir uždaviniu vykdymui paruošti, 
tai yra, užmegzti ryšiams su ati
tinkamomis institucijomis bei 
asmenimis, bendradarbių konfe
rencijoms ir, ypač, informacijai 
skleisti (LNA ir kt.). Apie du 
tūkstančiai ir trys šimtai dole
rių išleista studijiniams dar
bams, tai yra, Lietuvos gyveni
mo eigai sekti (patalpos, medžia
gos šaltiniai, jos tvarkymas ir 
technikinės priemonės), šis pa
starasis darbas yra pagrindas in
formacijai paruošti ir politinės 
akcijos gairėms nustatyti. Tie
sioginei politinei akcijai (daly
vavimui tarptautinėse konferen
cijose, organizacijose, leidiniuo
se) išleista tik nepilna septynio
lika šimtų dolerių, o kultūrinei 
akcijai tarptautinėje plotmėje 
(lietuvių muzikos į kaikurių Eu
ropos radiofonų programą įter
pimas, pabaltiečių muzikos ir li
teratūros festivalis Stuttgarte) 
— vos per septynis šimtus dole
rių.

Visos tos sumos, lyginant su 
dar atliktinų darbų apimtimi, 
yra labai kuklios. Išlaidų kuklu
mas visų pirma pareina nuo pa
jamų kuklumo, kurioms didinti 
LNT dar toli neišnaudojo visų 
premonių, ir neišnaudojo dau
giausia dėl šių dviejų priežas
čių:

1) LNT yra linkusi duoti tau
tiečiams laiko palaipsniui pažin
ti LNT veikimo pobūdį ir leisti be 
moralinio spaudimo apsispręsti 
dėl įsijungimo į jį darbu ar' fi
nansine parama,

2) LNT imasi tik tų konkrečių 
darbų, kuriuos laiko tikrai dabar 
būtinus ir jau turimomis jėgo
mis įmanomus atlikti.

LNT, peržvelgdama ligšiolinį 
savo veikimą, dalinasį su tautie
čiais pasitenkinimu, kad nepa
naudoję savų rėmėių dosnumo be 
atodairos, susilaikė nuo viliojimo 
neraliais sumanymais ar kelerio- 
pai didesniais atvaizduotais ne
va atliekamais darbais, taip pat, 
kad nepadarė išlaidų, dėl kurių 
reikalingumo Lietuvos nepriklau
somybės dabartinei akcijai būtų 
rimtų abejojimų, ir kad išvengė 
tokių išlaidingų darbų, kurie šiuo 
metu arba dar perankstyvi, arba 
jau kieno patenkinami atliekami.

Ligi šiol atliktų darbų (ir ati
tinkamų išlaidų) pasiskirstymo 
proporcija LNT vadovybė nėra 
visai patenkinta. Informacinė, 
politinė ir kultūrinė akcija tarp
tautinėje plotmėje turi būti žy
miai daugiau išplėsta ir patobu
linta. Tačiau tai įmanoma ne 
darbo priemonių organizavimo 
išlaidas mažinant, bet sudarant 
daugiau lėšų išlaidų apyskaitos 
3-5 punktuose minimoms sri
tims. Kadangi tatai pareina nuo 
rėmėjų gausumo ir dosnumo, 
LNT vadovybė tariasi su Lietu
vos Nepriklausomybės Fondo 
Valdyba dėl lėšų telkimo organi
zacijos ir LNT darbų populiari- 
zacijos sustiprinimo. Tam tiks
lui artimiausioje ateityje reiktų 
bent kiek padidinti sumas pir
mojoj išlaidų pozicijoj. Bet, kad 
būtų įganoma ir kartu koma- 
žiausiai reikalinga (kadangi tai 
yra neproduktingos išlaidos) 
LNT kviečia tautiečius, ypač Lie
tuvos Nepriklausomybės Dienos 
proga, panašiai kaip ir ligi šiol, 
tik platesniu mastu, paremti jos

Korp! ”Neo 
Lithuanijos“ 34-ų 
. metu sukakties 

minėjimas
"Nenusiminkim, kad į mus 
tranko žaibais, — žaibai 

tetranko j viršūnes”
Sausio 26 d., 7 vai. vakaro, 

Carlton Hovse patalpose įvyko 
iškilmingas Korp! Neo Lithua- 
nijos 34-ų metų sukakties minė
jimas, kuriame dalyvavo per 250 
korporantų-čių ir svečių. Minė
jimas pradėtas Lietuvos himnu 
ir žuvusiųjų už Lietuvos laisvę 
pagerbimu. Įžangos žodį tarė Cle
velando Neo Lithuanų pirminin
kas A. Mackevičius, sveikinda
mas visus minėjiman susirinku
sius ir trumpai apibūdindamas 
Korp! Neo Liti;uanijos paskirtį 
ir jos ateities uždavinius. Toliau 
kalbėjo iš New Yorko atvykęs 
Centro Valdybos Pirmininkas Dr. 
E. Noakas, kuris, peržvelgęs 
Korp! Neo Lithuanijos istoriją, 
konstatavo, kad dabar Neo Li
thuania pradeda naują barą, ka
dangi jos eilės jau papildo jau
nimas.

Po to sekė juniorų kėlimas į se
njorus. Jaudiną priesaikos žo
džiai ir neseniai pašvęstos Korp! 
vėliavos bučiavimas. Suteikimas 
spalvų ir žalių kepuraičių. "Lie
tuva brangi, mano tėvynė” gar
sai nunešė mus trumpam laikui 
į Korp! namus Kaune ...

Iš juniorų buvo pakelti į senjo
rus šie korporantai-ės: Birutė 
Navickaitė, Danutė Melinauskai- 
tė,-Eugenija Jasiukynaitė, Nijo
lė Balsytė ir Emanuelis Jarašū- 
nas. Į pakeltąsias žodį tarė ma
gistrą Aldona Augustinavičienė, 
pakeltųjų vardu atsakė Birutė 
Navickaitė. Korporaciją žodžiu 
sveikino Korp! mecenatė p. Hy- 
patija žiūrienė ir "Dirvos” re
daktorius Balys Gaidžiūnas. 
"Nenusiminkim, kad į mus tran
ko žaibais”, — kalbėjo redakto
rius — "žaibai tetranko į viršū
nes’. Raštu sveikino Skautai, 
Sambūris ir eilė kitų organizaci
jų bei paskirų asmenų.

Svečių tarpe matėsi Clevelan
do Lietuvių Bendruomenės atsto
vas Kazys Karpius, žinomas mū
sų veikėjas Pijus žiūrys ir eilė 
kitų žymių asmenų. Oficialioji 
dalis baigta "Gaudeamus”, o po 
jos, kaip paprastai, sekė jaukus, 
neolithuaniškas pobūvis.

Sekmadienį šv. Jurgio bažny
čioje buvo atlaikytos iškilmingos 
pamaldos už žuvusius ir miru
sius Neo Lithuanus ir garbės na
rius, kurių metu patriotišką ir 
įspūdingą pamokslą pasakė ku
nigas Ivanauskas. Po mišių neo- 
lithuanai-ės nuvyko į Knollwood 
mauzoliejų savo garbės nario, a. 
a. Antano Smetonos pagerbti ir 
ant jo kapo vainiko padėti.

Mauzoliejuje susirinkus i ų j ų 
vardu žodį tarė Dr. E. Noakas. 
Tuo Korp! Neo Lithuanijos 34 
metų sukakties minėjimas ir bu
vo baigtas. Bet Korp! šūkis "Pro 
patria” ir toliau liko neolithuanų 
širdyse. J. S.

darbą nelaukiant specialių ska
tinimų.

Lietuvos Nepriklausomybės 
kovoje dalyvaujame per

Lietuvos Nepriklausomybės
Talką, jos darbą remiame per
Lietuvos Nepriklausomybės 

Fondą!
(Pajamų ir išlaidų apyskaita 

bus paskelbta kitą savaitę. Ked.)

Rusijos Žukovas ir Kinijos 
En-lai vėl atsidūrė Indijoj, 
atitiestų santykius, pašliju- 
dėl Vengrijos įvykių.
Kongreso atstovai pradėjo 

stiprią akciją, kad Juguslavijos 
Tito nebūtų pakviestas į JAV.

• JAV universitetuose šiais 
metais mokosi 2,946,985 studen
tai. Lyginant su 1951 metais, 
šiemet studentų skaičius padidė
jęs beveik 40%. Tai labai geras 
ženklas kylant JAV gyvenimo 
pažangai.

• Tokio jau turi 8,300,000 gy
ventojų. Per metus laiko paaugo 
beveik ketvirtadaliu miilono.

Cou 
kad 
sius

Japonija, atgaudama savo svorį JAV, surengė japonų filmų sa
vaitę. Iš kairės: japonų filmų žvaigždė S. Chikara, aktorius EMv.

G. Robinson ir japonė filmų žvaigždė S. Yamaguchi.
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Lithuanian VVeekly, published by 
American Lithuanian Press & Radio 
Ass’n VILTIS, Ine. (Non-profit), 
1272 East 71 St., Cleveland 3, Ohio.

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

Editor: Balys Gaidžiūnas.
Entered as Second-Class matter 

December 6th, 1915, at Cleveland 
under the act of March 3, 1879.

Subscription per year in advance: 
-in the United Statės —- $5.00 in Ca
nada — $5.50, elsewhere — $6.50.

Single copy — 10 centą.

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

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

Redaktorius: Balys Gaidžiūnas.
įregistruota kaip antros klasis 

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

tymų.
Prenumerata metama ii anksto: 

Jungt. Amerikos Valstybėse 15.0(1. 
Kanadoje — $5.50, kitur — $6.50.

A tek. Nr. kaina 10 centų.

• J. J. Bačiūnai ir A. Oliai išvy
ko dviejų savaičių kelionei į West 
Indies salas. Iš kelionės grįš apie 
vasario mėnesio vidurį.
• Į Kanados Lietuvių Bendruo
menės vadovybę išrinkta: V. 
Meilus, G. šernas, J. Sungaila, J. 
Mikšys, K. Grigaitis, S. Čepas, 
J. Simonavičius, V. Vaidotas ir 
P. Lelis.

nių Nr. 17-18. Numeryje teisi
ninkams daug aktualijų. Teisi
ninkų žinių adresas toks: 726 
W. 55 St., Chicago 9, III.
• Marijona Ambrasienė, gyv. 
Kaunas 8, Maironiškių km., pra
šo atsiliepti artimuosius jos ad
resu; Liesonaitį Vytą, Liesonai- 
tytę Reginą, Baltūsį Saliamoną, 
Baltusienę Stefaniją.

*

• |
Tikrai nemalonu, kad pradėjo

me "garsėti” ir iš antrojo galo. 
Ir "garsėti” be pačių lietuvių pa
stangų.

Praėjusią savaitę didžiosios 
spaudos puslapiuose mirgėjo 
New Yorko bombų terorizuoto
jo sugavimas ir sovietų šnipų 
gaujos išaiškinimas bei jos va
dų suėmimas. Ir su abejomis ži
niomis buvo surištas Lietuvos, 
o kai kur ir lietuvių vardas.

Pirmuoju atveju, kad Mates- 
ky tėvai buvo lietuviai emigran
tai. Antruoju atveju, kad nieko 
bendro su lietuviais neturintieji 
žydeliai buvo gimę Lietuvoje.

Bet didžiojoj spaudoj, per ra
diją ir televiziją tos abi žinios 
buvo taip paduodamos, kad čia 
tikrai turima reikalo su akty
viais lietuviais. Reikia manyti, 
kadangi JAV didžiojoj spaudoj, 
radijo ir televizijos tarnyboj dir
ba daug tų pačių tautiečių, ku
rie visad bando paslėpti savo tau
tybę, kada tik išaiškėja negeri 
darbai, tą žinią sąmoningai taip 
skelbė.

Labai būdinga, kad ALT se
kretoriaus P. Grigaičio redaguo
jamos Naujienos, pranešdamos 
tą šnipinėjimo žinią, panaudojo 
tik oficįalų pranešimą. Net ir 
antraštę nuo savęs uždėjo tokio 
pat stiliaus, klaidinančią: ”New 
York? suėmė 3 Kremliaus agen
tus, Lietuvos imigrantus”.

Nereikėjo net ir kitų šaltinių, 
užteko žvilgterti į pavardes arba 
į žinių agentūrų spausdinamas 
nuotraukas ir jau buvo aišku su 
kuo reikalo turima. Tat kyla 
klausimas, kodėl Naujienų redak
torius nenori tiesos parašyti, kas 
tie trys šnipai ir iš karto skaity
tojams pranešti, kad tai nieko 
bendro su lietuviais neturima?

Lietuvių veiksniams, ypatin
gai šiuo atveju ALTui, labai tin
ka rasti būdus ir ypač dėl antro
sios žinios — šnipinėjimo sovie
tų naudai, duoti paaiškinimus, 
kaip iš tikrųjų yra su tais šni
pais, gimusiais Lietuvoje.

Lietuvių vardas turi būti nu
plautas, nes mes čia niekuo ne
kalti. Pavieniais atsakinėjimais 
telefonu, kaip šiuo atveju buvo 
ir Dirvos redakcijoj, kada ame
rikiečiai prašė žinių apie tuos 
šnipus "lietuvius", visiems ne
išaiškinsi. Reikia bandyti paaiš
kinimą paleisti tais pačiais ka
nalais, kuriais jis buvo ir pa
skelbtas.

• Lietuvių Dailės Institutas pa
kviestas suruošti tris meno pa
rodas University of Colorado, 
Denver (Boulder), galerijoje.

Pirmoji, lietuvių liaudies me
no paroda, bus š. m. vasario mėn. 
5-19 d.d. Ją sudarys liaudies 
skulptūros, architektūros, me
džio raižinių ir kryžių bei koply
tėlių autentiškos nuotraukos ir 
audinių originalai.

Antroji paroda reprezentuos 
mūsų grafiką ir bus atidaryta 
vasario 19 d. — kovo 5 d.

Trečioji skirta tapybai, skulp
tūrai keramikai, jj bus kovo 
5-19 d.d. |

Šias parodas globoja Lietuvos 
valstybės konsulas dr. Petras 
Daužvardis.

Ketvirtąją, aPžvalginę, parodą 
Institutas yra numatęs suruošti 
šį pavasarį Chicagoje. šioje pa
rodoje bus reprezentuojamos vi-

TORONTO

su tais veiksniais ar tų veiksnių 
asmenimis, su kuriais jie gali 
susitarti, kad darbas būtų tin-

| karnai atliktas.
i Visas to paaiškinimo svarbu- 
I mas sudėtas į tą sakinį; "Ponas 
Gaidžiūnas, neapseidamas be nie
kinančių apie Vykdomosios Ta-' 
rybos narius pasisakymų, prista-1 
to visa tai, kaip neišmintingą 
Vykdomosios Tarybos, žingsnį, 
kuriuo ji norinti tariamai klai
dinti kitus.” (

Dėl antrosios sakinio dalies,1 sos Jailės šakos.

sis neišmintingai daro, mes lie- * Lietuvių Dailės Institutas šį 
- • ■ ■ • j met švenčia savo organizacijos

dešimtmetį.
• Atsiųsta paminėti L. Šmulkš
čio redaguojamų Teisininkų ži-

kad VLIKas tikrai taip elgdama-l 
I w -ii Xi w 4- v vv ZVA v z-1 rv tozv w-\ A*rv 1 4 ev
kame, kaip ir buvome, ir toliau 
tvirtos nuomonės. O dėl pirmo
sios dalies, kur sakoma, kad at
siliepta apie Vykdomosios Tary
bos narius niekinančiai, labai 
stebimės.

Negi pasakymas, kad Dr. Pet
ras Karvelis, būdamas Vykdomo
sios Tarybos nariu dar verčiasi 
ir vyno prekyba, yra įžeidimas. 
Biznis, jei tik garbingai atlieka
mas, yra labai pagarbus užsi
ėmimas, ypač JAV. Negali būti 
įžeidimu ir samprotavimas, kad 
Dr. Karvelis, kurio išmintis di
dele dalim sudėta į vyno preky
bą, blogiau informacinį darbą iš
mano už frontininkų lyderį Juo
zą Brazaitį, spaudos darbą pa
stoviai dirbantį.

Negali būti įžeidimas ir p. De-

I

VLIKo Informacijos Tarnyba 
per kitus lietuvių laikraščius pa
skelbė du paaiškinimus (Dirvai 
nesiteikė atsiųsti). Viename kal
bama apie Laisvosios Lietuvos 
Radijo Balsą, kurį būtinai tik 
VLIKas nori kontroliuoti. Kita
me pranešime kalbama apie Ma
drido radiją ir tuo reikalu duo
tus p. Žymanto samprotavimus.

Manome, kad dėl antrojo pa
aiškinimo pasisakys pats P- Žy
mantas, o dėl pirmojo paaiškini
mo mes galime tik tiek pasakyti, 
kad VLIKas visai nesiteikė atsa
kyti, kodėl jie dabar j tas "sveti-1 
mas” įstaigas pradėjo blogai žiū-' 
rėti, iš kurių ilgą laiką duoną 
valgė. Taip pat nesiteikė atsa
kyti, kodėl niekas negali uždrau-1 
sti tiems "svetimiesiams” tartis

Dr. J. Basanavičiaus 30 metų 
mirties sukaktis sutampa su 

Nepriklausomybės šventės data
ir todėl Vasario 16-ją vakare 
(7 vai 30 min.) 1424 Davenport 
Rd. (Liet, evang. par. salėje, prie 
Lansdowne Avė.) įvyks iškilmin
gas minėjimas. Programoje kal
bos ir meninė dalis.

Savo atsilankymu labiau įpras
minkime Vasario 16-sios dienos 
reikšmę ir kartu pagerbkime di- 

I dįjį mūsų Tautos sūnų, pirmąjį 
Lietuvos Nepriklausomybės akto 
signatarą.

Vincą Rastenį, pasiruošusį ir pri- 
tyrusį tos šakos darbininką.

Skaitai tą Informacijos Tar
nybos paaiškinimą ir nesupran
ti, ko gi jo paskelbimu siekta. 
Gal ir teisingai mūsų bendradar
bis iš Vokietijos apie tą paaiš
kinimą sako:

"Kaip žinoma, Vykd. Tarybos 
Informacinė Tarnyba dabar yra 
Dr. Karvelio rankose. Tad nenuo
stabu, kad sakyti pareiškimai tik 
jam ir būdingi. Matomai, Dr. 
Karvelis vis dar jaučiasi patep
tuoju "ambasadorium”, kuris tu- 

venienės, kad informacinį darbą ri "teisę” kitiems rašyti morali- 
mažiau išmano už laikraštininką nius pamokj’mus.”

Geriausi sveikinimai draugams ir rėmėjams

CONCRETE PIPE CO.. OF OHIO

OLD MILĖS ROAD

MO 3-8733

GREETINGS and BEST W1SHES 
To Our Many Friends

JOHN LARSEN REALTY

4169 Pearl Road

REALTORS

SH 1-3448

Greetings and Best Wishes To Onr Friends and Patrons

FRENCH CUISINE
DUCK ORANGE — LOBSTER AMERICAINE

A VARIETY OF TOURNEDOS — FROG LEGS
ŠAUTE PROVENCAL — PREPARED BY CHF ETIENNE

THE WAGON WHEEL
AIR CONDITIONING — AMPLE PARKING

13114 Woodland Avė. For RESERVATIONS Call LO 1-6900

Greetings and Best Wiehes To Our Friends & Patrons

WYSOCKI SHELL SERVICE STATION
FOR THE BEST SERVICE SEE US

7037 HOUGH AVENUE EN 1-8790

NENORI MATYTI DAROMŲ 
KLAIDŲ

Sausio 6 d. įvyko KLB Toron
to apylinkės Tarybos II-ji sesi
ja. Pagal praėjusių metų pavyz
dį, tik pakeičiant vieną kitą 
skaitlinę, paskaityta taip vad 
bendruomenės vairuotojų prane
šimai.

Apylinkę veiklas rodiklis ro
do, kad metai iš metų tos skait
linės vis yra kuklesnės. Nors ko
lonija turi virš 7000 gyventojų, 
tačiau solidarumo mokesčio su
rinkta vos 500 dol. Vadinasi, po 
5 metų veiklos pritariančiųjų as
menų skaičius yra žymiai suma
žėjęs.

Apylinkės kasa perduodama, 
apmokėjus skolą, su 150 dol. de
ficitu. Be‘;tb nepavykęs Naujų 
Metų sutikimas šį deficitą dar 
padidins.

Jei reikalai negerėja, o vis blo
gėja — reikia ieškoti priežasčių 
Tų priežasčių, matomai, yra la
bai rimtų, tik nenorima jų ma
tyti ir nagrinėti.

Kokia dvasia ir koks bendrų 
reikalų sumetimas vyravo šiame 
posėdy aiškiai matėsi svarstant 
Vasario 16-sios reikalus. Gerai 
žinome, kad visi tautiečiai šios 

| brangios šventės proga skiria 
i tam tikrą auką ir pageidauja, 
kad ji patektų ten, kur jų ma
nymu .toji auka labiausiai rei
kalinga ir naudinga. Neteisinga 
būtų vienam viską atiduoti, kai 
yra prašančių ir daugiau, kurių 
tikslai ir nuveikiami darbai nėra 

' nė kiek menkesni.
i Ginčytis, kuris fondas geres
nis ar blogesnis būtų beprasmsi 
dalykas ir tai ne bendruomenės 
reikalas. Geriau, kad bendruo
menė pasiliktų visus lietuvius 
jungiančiu veiksniu ir tarnautų 
bendram lietuviškam reikalui.

Pagal Statutą bendruomenė 
yra apolitinė rbrganizacija, kurio
je turėtų burtis visų įsitikinimų 
bei pasaulėžvalgų tautiečiai, bet 
toli gražu, tos vienijančios idė
jos labai ir labai pasigendama.

Aptariant lėšų paskirstymo 
klausimą .kuris sukėlė gyvų dis
kusijų, nebuvo pažiūrėta ben
druomeninėmis akimis, bet gry
nai partiniai interesai nulėmė 

' sprendimą.
Atrodo, kad jau yra atėjęs lai- 

: kas mesti į šalį baikas ir pradėti 
rimtą darbą. Prie dabartinio 
bendruomeninio gyvenimo supra- 

I timo, mes tik skursime, o jei ir 
duosime savo sunkiai uždirbtą 

į skatiką, tai nežinia kiek jis pa- 
i sitarnaus lietuviškam reikalui. O 
! giliau įsižiūrėjus, kad vietos 
bendruomenės struktūra taip yra 
sudaryta, kad jokie rinkimai jos 
nepakeis. Ir laimėjus 

: dar būsi pralaimėjęs, 
: sirūpinsi įsteigti tiek 
ciju, kiek jų čia iki 
įsteigta.

Toks lenktyniavimas būtų vi-! 
siškai beprasmis darbas.

J. Trakietis

m

STIPENDIJOS 
LIETUVIAMS 

STUDENTAMS
Grupė asmenų, jų pastango

mis sutelktų pogrindžio veiklai 
remti Lietuvos okupacijos metu 
lėšų likučius, yra nutarusi skirti 
lietuvių studentų stipendijoms. 
Vieną studijuojančiam JAV, ki
tą — Vakarų Europoje. Stipen
dijų skyrimo sąlygas yra sekan
čios :

1. Stipendijos skyriamos be- 
procentiniu paskolų pavidalu. 
Stipendijas skiriant atsižvelgia
ma j prašytojo medžiaginę būklę, 
gerą mokslo lygį ir visuomeniš
kumą.

2. Gaunantieji paskolą raštu 
pasižada paskolą gražinti nevė
liau kaip per 2 metus nuo studi
jų baigimo ar nutraukimą ir 
kiekvienu atveju nevėliau kaip 
po 6 metų nuo paskolos išdavimo 
datos.

3. Paskola skiriama $600 dy
džio, išduodant prašytojui po pu
sę sumos kas semestras. Išimti
nais atvejais paskola gali būti 
išduota visa iš karta.

4. Paskola gražinama pirmai
siais po mokslo baigimo metais 
rie mažiau kaip 30% gautos pa- 
skdlos, sekančiais — likusioji da
lis.

5. Norintieji paskola pasinau
doti asmenys privalo paduoti iki 
š. m. vasario mėn. 15 d. grupės 
įgaliotiniui JA Valstybėse Vla
dui Mieželiui (2258 So. Sacra- 
mento Avė., Chicago 23, Illinois, 
USA) prašymą. Prie prašymo 
turi būti pridėta: a) trumpas 
curriculum vitae, b) mokslo pa
žangumo įrodymas, c) Studentų 
Sąjungos (to krašto, kuriame 
prašytojas studijuoja), o tokios 
nesant vietinės Bendruomenės 
ar Vasario 16-sios gimnazijos 
vadovybės (jei prašytojas joje 
mokėsi) nuomonę apie prašyto
ją, d) dviejų asmenų pasižadė
jimą paskolą gražinti tuo atve
ju, jei ją gavęs studentas pasko
los negražintų. ,,
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiimiiiiiiiiiiniiiniiiiiiiii

Greetings and Best Wishes

M. O. MATTLIN

SPINET PIANOS

OF DISTINCTION
N

Easy Terms can be Arranged

2027 EUCLID AVENUE

PR 1-7633

rinkimus, 
jei nepa- 
organiza- 
šiol yra

BEST W I S H E S

To You All

• I

BARTUNEK

CLOTHERS

FINANCE YOUR 

APPEARANCE

A MODERN TEN-PAY-PLAN

14958 St. Clair Avė.

6529 Union Avenue

833 Prospect Avenue

inimimrtifflr:;! .: ■ : tuiit::.

GREETINGS and BEST WISHES 
For a Pleasant Holiday

CLEVELAND AMBULAIfCE
SERVICE, INC.

Rcmember the Maroon and Craam Celared Can 
w«th tha Man in White

Caiied and Rscommsndsd by Clsvsland’s Leading 
Physicians and Suryaons

ENdicott 1-0770

GREETINGS AND BEST WISHES 
To Our Many Friends 
For n Pleasant Holiday

DON M«CULLAGH 
CHEVROLET CO.

SEE THE NEtf 1957 CHEVROLET

THE FINEST E V E R EUILT

1258 East 105th St. CEdar 1-7060

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons 

For a Pleasant Holiday

THE GEOMETRIC STAMMMG
COMPANY

1111 EAST 200th STREET

IV 1-3800

GREETINGS and BEST W1SHES
To Our Friends and Patrbns

DAIRYMEN ICE CREAM
COMPANY

3068 WEST lOGth ST. OR 12300
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Sostinė prie Potomac upės
EDV. KARNĖNAS

Jungtinių Amerikos Valstybių 
sostinė — Washington, D. C., 
yra jauniausia iš didžiųjų vals
tybių sostinių. Jos amžius — tik 
167 metai. Ji dar neturi vieno 
miliono gyventojų, bet ji pra
lenkė kitų didelių valstybių se
nas sostines savo reikšme pasau
liui, savo didingumu, savo spin
dėjimu taika, laisve, demokrati
ja, gerbūviu.

Savo pasaulinę galybę pirmą 
kartą Washingtonas pademons
travo Pirmojo Pas. karo metu. 
Nuo to laiko, ypač kai Europoje 
kilo rudojo ir raudonojo fašizmo 
pabaisos, žmonijos dėmesys kry
po Washingtono link, šiuo metu 
Washingtonas yra vienintelė vil
tis pavergtoms ir dėl savo atei
ties drebančioms laisvoms tau
toms. Nenuostabu todėl, kad 
žmonija dideliu dėmesiu seka kas 
dedasi Washingtone, kokius ėji
mus daro Baltieji Rūmai ir Kon
gresas.

Washingtonas tapo sostine 
kompromiso būdu. Įsikūrus Jun
gtinėms Valstybėms, Kongresas 
buvo numatęs įkurti sostinę arti 
Trenton, N. J., paskui German- 
town, Pa., bet pasitalpino Phila- 
delphijoj dešimčiai metų. Tuo 
metu į sostinę pretendavo Rich- 
mond, Va., kurią rėmė pietinės 
valstybės.

Nulėmė Thomas Jeffersono ir 
Alexander Hamiltono komproim- 
sinis susitarimas: sostinę įkurti 
maždaug viduryje tarp Philadel
phijos ir Richmondo — ant ry
tinio Potomac upės kranto, prie 
Alexandria, Va. Toje vietoje ta
da buvo tik plantacijos ir keli 
namai.

Kongresui priėmus du įstaty
mus ir prezidentui George Wa- 
shingtonui pasirinkus 10 kv. my
lių plotą, įskaitant Georgetown
ir Alexandria, Virginia ir Ma- 1 
ryland perleido teisę federalinei 1 
valdžiai, žemės savininkai suti
ko parduoti po $66.66 už akrą. 
Tai įvyko 1790 m.

Buvo priimtas prancūzo archi
tekto Pierre Charles L’Enfant, 
su Lafayette atvykusio, planas 
didingai sostinei įkurti su par
kais, 160 pėdų pločio alėjomis ir 
gatvėmis. Statybai vadovavo L’ 
Enfant, bet po nesusipratimo, 
dėl kurio prezidentas L’Enfantą 
atleido, jo darbą tęsė Andrew 
Ellicott.

Kaip iš dabartinio Washingto- 
no miesto vaizdo matome, archi
tektas P. Ch. L’Enfant padėjo;

gerus pagrindus dideliam mies
tui, nors tuo laiku daug kas juo
kėsi iš jo numatytų 160 pėdų 
pločio didžiųjų alėjų, kaip Penn- 
sylvania Avenue, šiandien jun
gianti Kapitelį su Baltaisiais 
Rūmais, vadinama ”Route of 
Presidents”.

Nors geografiniu požiūriu 
šiandien, atrodo, JAV sostinė 
turėtų būti apie Kansas City, 
tačiau prieš 160 metų, kada JAV 
federacijos pagrindą sudarė try- 
liką rytinių valstybių prie At
lanto, pasirinkimas Chesapeake 
įlankos su Potomac upe didelės 
jūrinės valstybės sostinei buvo 
visai tikslus. Sostinė įkurta ne 
pelkėse, kaip prieš 300 metų 
Petras Didysis įkūrė Petrapilį, 
palaidojęs tūkstančius vergų dar
bininkų.

Nuo 1793 m. rugsėjo 18 d., ka
da dalyvaujant prez. G. Wa- 
shingtonui, buvo padėtas dabar
tinio Kapitelio kertinis akmuo, 
JAV sostinė išaugo į didelį mo-

lingo krašto sostinė, iš kurios 
spindi pasauliui ne baimė, šiur
pas, pavergimas, kaip seniau 
spindėjo kitos didelės sostinės ir 
šiandien spindi Maskva, bet — 
gėris, lygybė ir pagarba visoms 
kitoms tautoms.

Žinotina jaunimui 
bei tėvams

Pagal JAV įstatymus visi jau
ni vyrai turi atlikti karinę prie
volę. Paprastai šaukiamiems rei
kia atitarnauti du metus armi
joje ir šešius metus atsargoje.

Šis įstatymas neliečia savano
rių, priklausančių National 
Guard daliniams savo gyvena
mose vietose, šių dalinių nariai 
renkasi dviejų valandų pamo
koms vieną kartą į savaitę, ir 
vasaros metu praeina dviejų sa
vaičių apmokymą Armijos bazė
se. Už tai jie gauna pilną algą ir 
aprangą. Tuo būdu jaunuoliai 
tarp 17 ir I8I/2 metų amžiaus 
stodami j National Guard gali 
atlikti karinę prievolę visai ne
pertraukdami mokslo ar darbo

PUSIAU SLAPTAI...
Redaguoja Petras Petraitis

KAD BŪTŲ LINKSMIAU ...

Kanadoje eina net du humoro 
laikraščiai: Pelėda ir Vėpla. Abu 
moteriškos giminės.

Tuo tarpu JAV neturi nė vie
no humoro laikraščio. Tik humo
ro skiltelės laikraščiuose. Vienas 
Draugas bando laiks nuo laiko 
pagarsinti neva humoro puslapį, 
pavadintą "Spigliai ir digliai”. 
Kai kas juos teisingesniu vardu 
vadina "spiegliai ir diegliai”. Dar 
kiti — redaktoriaus Aloizo Ba
rono nuolatinio išgėrimo ir atsi- 
pagiriojimo aprašymais. Katras

vardas teisingesnis — patys 
skaitytojai žino.
. 1957 m. pirmajam Vėplos nu
meryje yra atspaustas redakto
riaus pasikalbėjimas su įvairių 
partijų atstovais apie Vytautą 
Didįjį, žinoma, jeigu jis dabar 
gyventų. Atsakymai esą tokie:

Socialdemok ratas
Vytautas buvo karštas patrio

tas. Visiškai toks pat koks aš 
esu. Taigi, jis visa širdim dabar 
būtų atsidavęs mūsų partijos 
idėjai. Jis, be abejo, atmintinai 
žinotų Markso "Kapitalą” ir bū
tų nuolatinis "Naujienų” skai
tytojas. Visose sunkiose ir keb
liose padėtyse, žinoma, visada 
gautų nurodymų iš Pijaus. Ki
taip galvoti gali tik bukaprotis.

Lasininkas
Vytautas buvo tikras naciona

listas. Abejoti dėl jo kitokių įsi
tikinimu, būtų tiktai bereikalin
gas burnos aušinimas. Tai paliu
dija jo kovos su Lietuvos prie
šais praeityje. Aišku, kad dabar 
jis būtų LASo vyriausias vadas 
ir sielotųs dėl Lietuvos atgimimo 
vienodai kaip aš.

Krikščionis-demokratas
Vytautas buvo praktikuojantis 

katalikas. Jis ir dabar toks būtų; 
eitų išpažinties ir pildytų Bažny
čios įsakymus, šiuo metu jis bū
tų užsiėmęs naujų bažnyčių sta
tymu mūsų kolonijose, kurios 
būtų žymiai puošnesnės negu jo 
statytoji Zapyškinė. Dabar jis 
būtų VLIK’o pirmininkas.

dernišką miestą su didelei sosti- gyvendami savo namuose. Tiktai 
nei atitinkančiais kultūriniais, kurie stodami turi
paminklais ir pastatais.

Ne visais atžvilgiais Wąshing- 
tonas yra pralenkęs kitas dideles 
sostines — Paryžių, Londoną ir 
k., bet jis, sparčiai augąs ir tur
tėjus, puikiai reprezentuoja 
Jungtines Amerikos Valstybes ir 
yra amerikiečių pasididžiavimas.

Net ir išpaikintas turistas tu
ri j ką pasižiūrėti Washingtone. 
Jame atsispindi ne vien jauna 
JAV istorija, bet ir šio didelės 
demokratijos krašto dvasia, sie
kimai.

Washingtdnas šiandien yra 
jau ne vien amerikiečių sostinė. 
Tai viso laisvojo pasaulio sosti
nė. Tai taikos, laisvės ir demo
kratijos švyturys ant Potomac 
upės kranto. Tai turtingo ir ga- Tallat-Kelpša, IV 1-1353.

virš 18Vi metų amžiaus, yra 
siunčiami 6 mėnesių apmokymui 
Armijos bazėse.

Nuo 1957 m. balandžio mėn. 1 
d. įsigalioja naujas įstatymas, 
pagal kurį panaikinama galimy
bė 17 iki 18'/j metų amžiaus sa
vanoriams atlikti karinę prievo
lę savo gyvenvietėse. Nuo tos 
datos visi savanoriai turės ati
tarnauti Armijoj bent 6 mėne
sius, o šaukiamieji 2 metus.

Tuo tarpu dar yra galima jau
nimui tarp 17 ir 18Į4> metų am
žiaus pasinaudoti senuoju įsta
tymu ir atlikti karinę prievolę 
neapleidžiant savo namų.

Platesnes informacijos Cleve
lande galėtų suteikti: Lt. A.

VAISTŲ PAKIETAI I LIETUVĄ!
DIRVOS SKAITYTOJAI

Remkime Modernišką Lietuvišką Vaistinę

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Sųuare, Worcester, Mass.

Per mūsų vaistinę galima siųsti vaistus su apmokėtu muitu i Lietuvą 
ir j visus U. S. S. R. kraštus. Mes turime visus vaistus, kurie yra 
reikalingi Lietuvoje, kaip Rimifon, streptomycin, validolo ir nuo 
reumatizmo antpuolių, vaistų dėl širdies ir augšto kraujo spaudimo. 
Per mūsų vaistinę vaistai pasiekia Lietuvą j 10 dienų, o j Sibirą ima 
22 dienas oro paštu. Visi siuntėjai per mumis gauna garantiją iš rusų 
valdžios. Rašykite mums dėl informacijos.

VYTAUTAS SKRINSKA, Reg. Phm.
Ideal Pharmacy vaistinės savininkas ir Notary Publlc

(14)

JUMS PATIKS

ugnim virtą alų?

ragavot
Amerikoj vienintelį

Tikras pasitenkinimo pareiškimas pirmą 
kartą STROH’S alaus paragavus. Jūsų 
geras skonte tuojau pažins lengvesnį, 
skoningesnį, daugiau gaivinantį skonį, 
kuris gaunamas prie 2000 lapsn. virimo 
karščio. Ir STROH’S alus yra vienintelis 
Amerikoj taip verdamas. Gaukite gerą 
skonį, su kuriuo joks kitas Amerikos 
alus negali lygintis. Prašykite Stroh’s 
alaus buteliuose, dėžutėse ar bare.

YRA ŠVIESESNIS!
The Stroh Brewery Co^

Detroit 26, Michigan
DABAR Už VIETINES KAINAS!

Tautininkas
> Vytautas buvo, galima drą

siausiai tvirtinti, tautininkų par
tijos pirmtakūnas. Klystu tas, 
kuris kitaip būtų linkęs galvoti. 
Kaipo buvęs mūsų kariuomenės 
vyriausias vadas, šiuo metu jis 
būtų bebaigiąs rašyti savo atsi
minimus, kurie mūsų tautiečių 
tarpe, turėtų žymiai didesnį pa
reikalavimą negu dabarties Sta
nislavo.

Valstietis liaudininkas
Tiesa, objektyvi ir dar kartą 

objektyvi tiesa yra ta, kad Vy
tautas jokios baudžiavos neįve
dė. Jis rūpinosi tik mūsų vals
tiečių būklės pagerinimu. Jis 
Lietuvon svetimšalių specialistų 
atsikvietė tik dėl to, kad jie ga
mintų mūsų liaudžiai įrankių. 
Dabar, savaime aišku, jis būtų 
"Sėjos” redaktorius.

Vėplos adresas:
M. čapkauskas,
1220 Bishop St., Suite 3, 
Montreal, ’Que., Canada.

TAIP JAU ATSITIKO ...
Pavergtoje Lietuvoje vėl pra

dėjo eiti komunistinio humoro, 
geriau pasakius teroro laikraštis 
šluota.

Tas laikraštis Lietuvoje viešai 
pasirodė 1940 metais, kada ko
munistai pavergė Lietuvą. Jo 
tikslas anot "Tiesos” buvo:

"Pirmaisiais tarybinės san
tvarkos metais ’šuotos’ žur
nalas padėjo darbo žmonėms 
pasiaukojančiai kovoti už so
cialistinės santvarkos įtvir
tinimą, satyros ugnimi degi
no senojo pasaulio piktžaiz
des bei kitas negeroves."
Kaip žinia, tada šluotą reda

gavo dail. S. Žukas. Vienas iš 
redaktorių šluotoje buvo ir Hen
rikas Blazas.

Taip jau atsitiko, kad dail. S. 
Žukas numirė, o H. Blazas įkopė 
net į VLIKo prezidiumą ...

1 Dabartinis šluotos redaktorius 
J. Bulota apie savo laikraštį taip 
sako:

"Atgijusi "šluota" nuo pir
mojo mėnesio užsimojo šluoti 
lauk iš visų pakampių suk
čius, chuliganus, brokdarius 
ir kyšininkus, biurokratus ir 
buržuazinius nacionalistus bei 
kitus vandalus. O jų dar ne
maža ropinėja visuose paša
liuose, trukdo dorų žmonių 
darbą. Kuo tokių vabzdžių 
bus mažiau, tuo mūsų tarybi
niuose rūmuose darbo žmo
gui bus geriau ir jaukiau gy
venti.”

SENAS VARNAS
Aukštai, virš šilo ant kalvos, skrido se 

nas protingas varnas. Jis išsiruošė skristi 
daug mylių j vakarus, iki pat jūros kranto, 
kur rengėsi iškasti kiaulės ausį, kurią ten 
pakasė gerais laikais. Dabar buvo vėlvyas 
ruduo ir stokojo maisto.

Kai atskrenda vienas varnas, sako tė
vas Brehmas, reikia tiktai apsidairyti ir tuo
jau pamatysi antrąjį. Bet galima buvo ilgai 
žvalgyti; tas, kurs štai skrido, senasis pro
tingasis varnas, buvo ir liko vienišas.

Nieku kitu nesirūpindamas, jis sklandė 
savais stipriais, anglies juodumo sparnais 
per tirštą lietingą orą, vairuodamas tiesiai 
j vakarus, neišduodamas nė mažiausio garso.

Bet tuo pat metu, kai jis ramiai skrido, 
jo aštrios akys stebėjo gamtovaizdį po juo, 
ir tai jį erzino. Metai iš metų vis gausėjo ir 
darėsi didesni žali ir auksiniai geltoni lopi
niai ten apačioje. Gabalą po gabalo jie išplau
davo iš šilo. Po to sekė maži namai su rau
donais čerpių stogais, žemi kaminai su tirš
tais dualių dūmais, — visur žmonių darbas 
ir žmonės.

Jis .atsiminė savo jaunystės laikus — tai 
galėjo būti prieš kelioliką žiemų, — tuomet 
Čia buvo pakankamai vietos šauniam varnui 
su šeima: be galo besitęsią šilai, gausybė jau
nų kiškių ir mažų paukščių, gagos pakran
tėje su dideliais gardžiais kiaušiniais, — vis 
tai tiek visokiausių gardumynų, kiek tiktai 
širdis troško. Dabar gi vienas namas stuk

sėjo greta kito namo, visur geltoni javų lau
kai ir žalios pievos. O maisto pasidarė taip 
maža, jog senas, garbingas varnas dėl men
kos kiaulės ausies turėjo skristi ištisas my
lias. O, tie žmonės, tie žmonės!

Senasis varnas juos gerai pažinojo. Jis 
užaugo tarp žmonių ir net tarp labai kilmingų 
žmonių. Jis praleido savo vaikystės ir jau
nystės dienas dideliame dvare visiškai arti 
miesto. Bet kiekvieną kartą, kai jis vėliau 
skrisdavo viršum dvaro, jis pakildavo aukš
tyn, kad jo niekas nebeatpažintų.

Ar jam buvo gera tarp kilmingų žmo
nių? Taip, tatai priklauso nuo to, kaip daly
kus vertinti. Maisto turėjo iki soties, o pasi
mokyti buvo ko. Tačiau jis buvo nelaisvėje, 
pirmuosius metus su paramstytu kairiuoju 
sparnu, o vėliau paleidžiamas "garbės žo
džiui”, kaip mėgdavo sakyti senasis ponas.

Šį garbės žodį jis sulaužė, o tai įvyko 
vieną pavasario dieną, kai jauna, blizgančiai 
juoda varnų patelė skrido virš sodo. Po kiek 
laiko — turbūt, nuo te laiko praėjo kelios 
žiemos — jis kartą vėl sugrįžo į dvarą. Bet 
svetimi vaikinai metė į jį akmenį. Senojo 
pono ir jaunosios panelės ten jau nebebuvo. 
Jie, greičiausia, išvyko į miestą, pagalvojo 
varnas ir vėl po kiek laiko sugrįžo. Bet ir vėl 
jis buvo sutiktas akmenimis.

Senasis, garbingasis paukštis — taip, 
per tą laiką jis paseno — užsigavo. Po to 
jis pro dvarą praskrisdavo, pakilęs kiek ga

lima aukščiau. Jis nebenorėjo turėti nieko 
bendro su žmonėmis. Senasis ponas ir jaunoji 
panelė galėjo žvalgytis jo iki apakimo, jie 
tai tikrai darė, jis buvo tuo įsitikinęs!

Viską, ko jis buvo išmokęs, užmiršo: ir 
tuos sunkiuosius prancūziškuosius žodžius, 
kuriuos išmoko kambaryje iš panelės, ir tuos 
nepalyginamai lengvesnius keiksmažodžius, 
kurių prisiklausė iš bernų. Tiktai du žmogiš
ki garsai pasiliko jo atmintyje kaipo liekana 
iš viso jo išgaravusio išsimokslinimo. Kai jis 
būdavo geroj nuotaikoj, pasitaikydavo, jog 
jis pasakydavo: "Bonjour, madame!” O kai 
supykdavo, jis krankdavo: ”Imk tave vel
niai !”

Skubiai ir tvirtai jis skrodė lietingą orą. 
štai jau sužybčiojo baltasis lūžtančiųjų ban
gų vainikas pakrantėje. Jis atidengė po savi
mi didelį, juodą plotą — durpyną.

Aplinkui po kalveles buvo lanku išsimė
čiusios sodybos. Bet žemiau esančioje lygu
moje — ji tikriausiai buvo mylios ilgumo — 
nebuvo žmonių nė pėdsako, tik kelios durpių 
stirtos pakraštyje ir tarp jų bliksį vandens 
klanai.

"Bonjour madame!”, suriko senasis var
nas ir pradėjo dideliu ratu suktis aplink dur
pyną. čia atrodė taip tyku, jog jis pamažu 
ir atsargiai ėmė leistis žemyn ir nutapė ant 
medžio kelmo durpyno viduryje. Čia atrodė, 
kaip maždaug senais laikais: nyku ir tylu.

Vienur kitur, kur žemė buvo sausesnė, 
skystai augo viržiai ir vienas kitas meldas. 
Šiaip gi nieko kito, kaip smulkiai sutrinta, 
juoda žemė, šlapia, pilna vandens liūnų. Ky- 

šiojo pilkos, susiraizgiusių medžių šaknys, 
susupdamos gumbuotus lizdus. Senasis var
nas suvokė, ką jis matė: prieš daugelį metų 
čia riogsiojo medžiai, daug metų, kai jis dar 
nebuvo gimęs.

Miškas išnyko, šakos, lapai, viskas su
puvo. Tiktai šaknys dar pasiliko susiraizgiu
sios, giliai minkštoje žemėje iš juodų plaušų 
ir vandens. Tačiau toliau pakitėjimas nebe
galėjo eiti. Taip turėjo pasilikti. Bent jau 
tai žmonės turėjo palikti, kaip buvo.

Senasis varnas išsitiesė. Sodybos buvo 
taip toli. Čia buvo taip ramu ir saugu pelkių 
viduryje. Kai kas iš senovės turėjo būti pa
likta ramybėje. Jis išlygino blizgančias juo
das plunksnas ir kelis kartus sušuko: ”Bon- 
jour, madame!”

Iš artimausios sodybos išniro keli vyrai, 
su arkliu ir vežimu. Įkandin jų bėgiojo du 
vaikėzai. Jie važiavo vingiuotu keliu tarp dur
pyno kalvų ir suko į durpyno vidurį.

Jie veikai sustos, — pagalvojo varnas. 
Bet jie vis artėjo. Senasis paukštis kraipė 
neramiai galvą. Nuostabu, kad jie taip toli 
važiavo į durpyno vidurį. Pagaliau jie su
stojo.

Vyrai pradėjo dirbti, mosikuodami kas
tuvais ir kirviais. Varnas matė, kaip jie triū
sė ties sunkiomis medžių šaknimis, norėdami 
jas išrauti.

Jie greit pavargs, — pagalvojo varnas. 
Bet jie nepavargo. Jie kirto kirviais — jis 
tokių didelių kirvių dar nebuvo matęs, — jie 
kasinėjo ir triūsė tol, kol jiems galų gale 
pavyko sunkųjį stuobrį paversti ant šono. 
Šaknų išsišakojimai iškilo į viršų.

Vaikėzams nusibodo kasinėti kanalus 
tarp vandens klanų, "žiūrėk, koks ten dide
lis varnas!”, — sušuko vienas jų. Jie prisi
rinko akmenų ir ėmė slinkti tarp durpyno kal
velių.

Varnas juos matė, bet jis buvo matęs ir 
blogesnių dalykų. Net ir pelkių viduryje jie 
nepaliko senovės ramybėje. Dabar jis matė, 
kad net pilkosios medžių šaknys, kurios bu
vo senesnės už seniausį varną ir buvo tvirtai 
įsikibusios į gilų, neišmatuojamą raistą, ne
galėjo atsilaikyti aštriems kirviams.

Kai vaikėzai jau buvo taip arti, jog jau 
taikstėsi paleisti akmenį, jis suplasnojo savo 
juodais sparnais ir nuskrido.

Kai jis jau buvo aukštai pakilęs į orą ir 
žvelgė į bedirbančius vyrus ir kvailus vai
kėzus, kurie, kiekvienoje rankoje laikydami 
po akmenį, spoksojo į jį išsižioję, garbingąjį 
paukštį paėmė pasiutimas.

Jis nėrė apačion kaip aras ir tuo metu, 
kai jo didžiuliai sparnai plasnojo aplink jų 
ausis, jis sukrankė siaubingu balsu: "Imk 
tave velniai!”

Garsiai rėkdami, vaikėzai prikniubo prie 
žemės. Kai po kiek laiko jie įsidrąsino apsi
dairyti, vėl buvo tylu ir nyku. Toli, toli skri
do į vakarus vienišas, juodas varnas.

Visą amžių, iki pat mirties, jie buvo 
įsitikinę, kad sutiko nelabąjį, kurs juodame 
raiste apsireiškė kaip nepaprastai didelis juo
das paukštis liepsnojančiomis akimis.

O tai tebuvo senasis varnas, kuris skrido 
į vakarus, norėdamas iškasti paslėptą kiaulės 
ausį.

Norvegų rašytojo A. L. Kielland apysaka
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Du nuskriaustieji...
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Drauge p. J. Gaigalas ir p.| parodyti dėl ištikimybės

DETROIT
NESVARBU, kad dirbt , 

NEMOKAM...
Adolfas Damušis jau antrą kartą 
nusiskundžia ir jaučiasi labai nu
skriausti, kad jų nepriėmė į Ka
ro Mokyklą,

1956 m. gruodžio mėn. 4 d. 
Drauge p. Gaigalas rašo, kad 
1932 m. baigė Zarasų gimnaziją 
ir tais pačiais metais stojo į Ka
ro Mokyklą, bet nebuvo priimtas 
dėl platinimo moksleivių žurnalo 
Varpas ir rašinėjimo į Lietuvos 
Žinias, Jaunimą ir kitus laikraš
čius Amerikoje. Anot p. Gaiga
lo, kad to laiko Zarasų "ponai” 
laikė ji per "raudonu”, kadangi 
jis susitikdavo su valstiečių liau
dininkų lyderiu. Užbaigdamas 
rašinį, vis dėlto, p. Gaigalas sa
ko, kad kariuomenė nesilaikė 
griežtos partinės linijos ir iš 4 
pėst. pulko jis buvo pasiųstas į 
Karo Mokyklą.

Labai gaila, kad taip atsitiko 
su p. Gaigalu. Buvo įtartas per 
daug "raudonas” ir iš pirmo sto
jimo nepateko į Karo Mokyklą. 
Šitas "raudonumo” laipsnio nu
statymas buvo ir dabar yra keb
lus klausimas. Dažnai padaroma 
klaidų, kaip ir atsitiko su p. 
Gaigalu. Paaiškėjus, kad p. Gai
galas tikrai buvo ištikimas vals
tybei — buvo priimtas į Karo 
Mokyklą. Atrodo, kad tas klau
simas buvo išspręstas visai tvar
kingai. Klaida atidaisyta.

Bet ne. P. Gaigalas nerimsta 
ir nežino ką pulti ir už ką? Ar 
kariuomenės vadovybę ar valdan
čią partiją? Pulti reikia, nės to
kia taktika. Na, ir p. Gaigalas 
š. m. sausio mėn. 12 d. Drauge 
atsakydamas į pik. šovos patiks-! 
linimus drožia: "Į Karo Mokyklą 
priimdavo tik jaunalietuvių ”va-' 
dūkūs” ir "vadelius”.

P. Gaigalas čia aiškiai prašau
na. Jis platino ir rašė j valstie
čių liaudininkų spaudą ir be to, 
turėjo ryšius su valstiečių liau
dininkų lyderiu, kitaip tariant, 
tupėjo po valstiečių liaudininkų 
sparnu, o vis dėlto, buvo priim
tas į Karo Mokyklą. Kur čia p. 
Gaigalo logika? Jis sako, kad tik 
jaunalietuvių "vadukus” priim
davo.

P. Gaigalas nenori suprasti ir 
dabar, jog buvo dedamos pastan
gos, kad nepatektų į Karo Mo
kyklą komunistinis gaivalas. Pas 
mus jau tais laikais suvokta, ką 
reiškia komunistų infiltracija, o 
Amerika tik dabar tai pajuto. 
Anot p. Gaigalo, jis norįs "nu
šviesti” Amerikos visuomenę 
kaip buvo sunku patekti Lietu- 
vooje į Karo Mokyklą. Amerikos 
visuomenė gerai žino, kaip sunku 
patekti Amerikoje į Karo Mo
kyklą — West Point.

Tokie šališki ir tiesos iškrai
pyti "nušvietimai” yra labai ža
lingi ir nieko gero tas neatneš.

Š. m. sausio mėn: 17 d. Drauge 
Damušis sa*o straipsnyje 
Karo Mokyklos reikalu” 

kad jis nebuvo priimtas į 
Mokyklą dėl "persižengi- 

režimui atestacijos. Toliau

p. A. 
"Dar 
rašo, 
Karo

•mų”
1956 m. Draugo Nr. 283 p. A. 
Damušis saka, kad į Karo Mo
kyklą nebuvo priimtas dėl turė
jimo konfliktų su tautininkų 
partija.

P. Damušis nei teigia, nei nei
gia, kad į Karo Mokyklą ateiti
ninkai nebuvo priimami, čia jis 
tyli. Kaip paneigti faktus, juk jo 
brolis ateitininkas buvo priim
tas. Kalbėkime atvirai. Įdomu 
žinoti, kodėl p. A. Damušis są
moningai nutyli tų konfliktų re
zultatus ir apie nubaudimą nieko 
neužsimena Kokio svorio bebū
tų bausmė, nors ir mažytė, bet 
bausti į Karo Mokyklą nebuvo 
primami. Kitas klausimas ar tei
sėta buvo bausmė, čia ne Karo 
Mokyklos reikalas ir ji to ne
spręsdavo.

Toliau rašo, kad jis sutinka 
duoti pilnus parodymus bet ku
riai moraliai saistančiai institu
cijai dėl ištikimybės atestacijas 
klausimo. Ką gi p. Damušis ga
lėtų parodyti? Pirma, jis paro
dytų, kad jo brolį ateitininką 
priėmė į Karo Mokyklą. Antra, 
parodytų, kad baustų į Karo Mo
kyklą nepriimdavo. Ką gi galėtų

i liudiji
mo ar pažymėjimo? Parodytų, 
kad ateitininkai juos gaudavo 
kaip ir visi Lietuvos piliečiai ir 
įstodavo į Karo Mokyklą, šitie 
visi išvardinti parodymų punk
tai atsirastų p. Damušio parody
me, jeigu jis duotų pilną paro
dymą, kaip yra pažadėjęs.

Bėgiojimas pas Kariuomenės 
Vadą, štabo Viršininką ir Karo 
Mokyklas viršininką reiškia ieš
kojimą protekcijų. Kodėl p. Da
mušis nepatiekė raštiško skundo 
ar prašymo, kaip yra anksčiau 
nurodęs pik. šova.

Gen. K. Musteikis paskutinia
me savo straipsnyje Drauge yra 
aiškiai nurodęs, kodėl visų pra
šymų nebuvo galima patenkinti. 
Reikėtų patikėti ir tuščius gin
čus mesti į šalį, štai prel. Krupa
vičius apie gen. K. Musteikį 1956 
m. lapkričio mėn. 20 d. Nr. 273 
Drauge taip rašo:

”1956. X. 1 Draugo Nr. tilpo 
K. Musteikio trumpas straipsne
lis dėl Karo Mokyklos. Jo auto
rių gen. K. Musteikį pažįstu, kaip 
garbingą vyrą. Kaip toks jis ne
galėjo savo straipsnyje .parašyti 
netiesos”.

Daugelis, kurie pažįsta gen. K. 
Musteikį, tikrai pasakys, kad yra 
garbingas ir tiesus vyras. Į

Tikra tiesa, kad buvo daug mūsų gerb. demokratai, po tokių 
stojančiųjų, bet maža išrinktų-

"Marksistų” armijos Detroito 
įgula, susidedanti iš 4 vyrų ir 
vienos moters, stipriai apsišar
vavusi Markso mokslu ir sekda
ma Vliko vadovų kilnų pavyzdį, 
paskelbė "vadistams” karą. Ka
dangi "vadistai” buvo užėmė vi
sus organizacijų centro strate
ginius kampus, tai savaime su
prantama, kova negalėjo būti 
lengva. Ir, jei nebūtų atskubė
jusi jiems į talką gerai ginkluo
ta demokratiškiausiais krikščio
niškos artimo meilės pavyzdžiais, 
"Neklystančiųjų” armija ,vargu 
ar pergalė būtų buvusi "Mark
sistų” pusėje.

Kai du stos, visados........
Ir dabar Detroito organizacijų 

Centras jau demokratiškas. Mat, 
visi "vadistai” užleido vietą ki
tiems. Tai neapsakomas demo
kratų laimėjimas, kurį galėjo 
pasiekti tik lietuviško Napoleono 
vadovaujama armija, žinantieji, 
kokias sunkias kovas teko pa
kelti mūsų gerb. demokratams, 
besikaujant su "vadistais”, nie
kas nesistebi, kad jie nega
lėjo dalyvauti ir nedalyvavo 
Detroite vengrų ruošiamose vie
šose protesto demonstracijose 
prieš Maskvos budelius dėl žudo
mos vengrų tautos. Visi žino, jog

stojančiųjų, bet maža išrinktų- sunkių kovų buvo nežmoniškai 
jų! Gaila, kad neturėjome dides-i pavargę ir turėjo saldžiai pamie

goti.
Sotus alkano neatjaučia. Vie

tinis lenkų laikraštis, nors taip

nės Karo Mokyklos, tada būtume 
visi sutilpę.

K. Zaronskis, Cleveland

Best Wishes to Our Friends and Patrons 
For a Pleasant Holiday

STREKAL REALTY CO

405 East 200th Street IV 1-1100

Sveikinimai ir gerinosi linkėjimai mūsų draugams

REMY DRUG CO.
PRESCRIPTION SPECIALISTS

7408 Wade Park Avenue

pat labai demokratiškas ir kata- esąs nebereikalingas, nes esą 
likiškas, bet matyt pats neturė- "Vadistų” kūrinys ir kaip toks 
jęs tokių vidujinių "sunkumų”, turėtų būti likviduotas. Todėl ir 
kokius teko pakelti mūsiškiams, 
ėmė ir parašė straipsnį apie mū
siškių "demokratiškumą”.

Tame straipsnyje tarp kitko 
taip sako: įvairių tautybių ruo
šiamam buv. prez. Woodron Wil- 
nson pagerbime, lietuviai atsi
sakė dalyvauti tik todėl, kad 
VVoodron Wilson buvo demokra
tas. Atsakymas tikrai labai "de
mokratiškas” ir nieko jam ne
galima primesti. Bet kadangi mū
sų "demokratiškoji” organizaci
jų Centro Valdyba buvo pasira
šiusi apie savo "demokratišku
mą” ir "darbštumą” labai gražų 
straipsnį "Drauge”, tai ta polska 
gasieta jiems labai "turgų” pa
gadino.

Dėl to mūsiškiai "demokratai” 
dabar turi didelį rūpestį, nes bi
jo, kad koks nevidonas gali imti 
ir pasiųsti to laikraščio iškarpą 
"Draugui". Ypatingai tuo susi
rūpinęs "Draugo" cenzorius De
troite, nes bijo kad nenustotų 
"Draugo” pasitikėjimo. Nors ži
noma, kad Draugui nesvarbu ką 
rašo, bet svarbu kas rašo, bet 
kai reikalas išeina aikštėn iki 
nuogumos, tai ir pačiam "Drau
gui” gali tekti labai raudonuoti 
dėl savo cenzoriaus demokratiš
kumo.

Viena bėda, tai nebėda, bet kai 
dvi-trys susėda, tai ir žmogų su
ėda.

Štai ir vėl mūsų demokratiš
kiausioji O. C. V-ba pateko į nau
jus klapatus: Pražiopsojo ir lat
vių minėjimą ir nepasiuntė į jų 
šventę savo atstovo. Latviai tuo 
labai užsirūstinę.

Po tų visų sukrėtimų mūsų 
gerb. demokratai gavo nervų 
pertempimą. Jie dabar sako: ne
svarbu, kad mes nemokam ir 
nieko nesugebam dirbti, bet svar
bu, kad mes mokam "revoliuci
jas" kelti ir dirbančius "vadis- 
tus” išvaikyti. Jų nuomone tos 
visos protesto demonstracijos, 
bendradarbiavimas su kitomis 
tautybėmis, siuntinėjimai atsto
vų, esą tik "vadistų” išmislas ir 
nieko bendro neturįs su demo
kratiniais principais. Esą demo
kratas išpažįstu visiems laisvę 
ir lygybę, taigi kas ką nori lai 
ir daro. Organizacijų Centras 
kaip toks, jų manymu, taip pat

nutarta jį išsprogdinti. Dabar 
demokratiškiausioji mūsų O. C. 
Valdybai stropiai ieško grabo- 
riaus. kuris sutiktų Organizaci
jų Centrą palaidoti, tik, žinoma 
be pinigų, bet iš demokratiško 
pasiaukojimo. J. G.

KVIEČIA GAUSIAI 
DALYVAUTI

Vytauto Alanto veikalo "šia
pus Uždangos” premjera įvyks 
1957 m. vasario mėn. 2 d. 7 vai., 
Detroite, Ukrainiečių salėje, 
Martin-Michigan gatvių kampas.

Premjera, detroitiečiai gausiai 
domisi. Pelnas skiriamas Vasa
rio 16 Gimnazijai.

Veikalą režisuoja aktorė Z. 
Arlauskaitė - Mikšienė. Vaidina: 
I. Laurinavičienė, D. Racevičiū- 
tė-Jankienė- B. Rackaitė, A. Ja- 
rašūnas, V. Jočys, A. Pesys ir V. 
žibertavičius.

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons 

For a Pleasant Holiday

HODELL CHAIN DIVISON
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gaminiai. Skambinti B. Snars- 
kiui. Tel. KE 1-0210.
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«
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GREETINGS and BEST WISHES

For a Pleasant Holiday
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7018 Superior Avė. ENdicoii 1-2075
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BEST W1SHES

fHE EXCELS1OR VARNISH W0RKS
INCORPORATED

1228 WEST 74ih STREET AT 1-8600

Best Wishes to Our Friends and Patrons

Naudokis 
Patogiu 

Mokėjimo planu

JOKIO 
JMOKĖJIMO

Dabar, kaip dalį specialaus sausio išpardavi
mo, mes duodame puikų lovos komplektą, ku
ris duos metus patogaus miegojimo ... Spal
votas kraštų apkalimas ir kiti įvairumai yra 
drauge ... tos dalys randamos tik brangiose 
lovose. Dvigubo dydžio.

CHIN’S RED DRAGON RESTAURANT
SERVING THE FINEST CHINESE AND AMERICAN FOOD

3048 ST. CLAIR AVĖ. PR 1-0190
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ŽMONĖS IR IDĖJOS SUKILIMUOSE 
PRIEŠ BOLŠEVIZMĄ

Turime jau tris antisovietinių vien savuoju balsu, ir tai išduo- 
sukilimų atvejus: 1953 m. bir- da).
želio 16-17 d. sukilimą rytinėj! Antroji visuomenės grupė, ak- 
Vokietijoj, 1956 m. birželio mėn. tyviausia pasipriešinimo kovoje, 
neramumus Poznanėj ir dabarti
nę vengrų tautos laisvės kovą.! 
Galima iš šių sukilimų jau ir 
tam tikras išvadas išvesti.

Pirmiausia: visi sukilimai bu
vo spontaniški. Efektyvios po
grindžio organizacijos nebūta, ir 
bet kokios senų organizacijų lie
kanos masių akcijoje buvo ne
reikšmingos.

Vokiečių sukilimą išprovoka
vo paties rėžimo padidėjęs spau
dimas j darbininkiją ir darbo J 
normų pakėlimai, nepakeliant 
kartu ir gyvenimo lygio. Taip 
pakėlus mormas, Berlyno darbi
ninkai (iš Stalino alėjos!) išėjo 
į maištingą demonstraciją. Ir vi
sos rytinės Vokietijos darbinin
kija juos pasekė.

Lenkijos neramumai kilo iš 
gyvenimiškų sunkumų. (Prisi-, (Kultūra reiškiasi, pavyzdžiui 
mename jų šūkį: 
laisvės!”).

Vengrijos kovai dirvą prauošė 
intelektualų, ypač menininkų ir 
literatų, reikalavimas daugiau 
kūrybinės laisvės, šiuo reikala
vimu ypač pagarsėjo "Petofi bū
relis.”

Tačiau panašūs reikalavimai 
tik paruošė nuotaiką laisvės sie
kimui. Pati sovietinė valdžia,- nu
vertindama Staliną, sudarė ir 
tam tikras sąlygas šiam laisvės 
siekimui viešiau pasirodyti. (Vo
kiečiai irgi juk sukilo, tik Stali
nui mirus).

Uždegančiąją kibirkštį metė 
satelitinės valdžios šūviai į pro
testuojančią minią, kurią vedė 
patys jaunesnės kartos komu
nistai, ir tik, šiai kibirkščiai įsi
žiebus, iniciatyvą perėmė darbi
ninkija. Nors sukilimas (kaip 
anksčiau lietuvių rezistencija) 
tapo ir tautiniu, apjungusiu vi
sus tautos luomus, smogiamąja 
jėga visą laiką paliko miestų dar
bininkai. Ir vėliau išsivystęs 
aukščiausias sukilėlių autorite
tas buvo centrinė darbininkų ta
ryba (labai ryžtingai vadovau
jama dvidešimt trijų metų — 
tat sovietų išauklėto — jaunuo
lio).

Pastovi vadovybė visai neišsi
vystė nei vokiečių, nei lenkų at
veju. Sukilimai buvo per greit 
užgiaužti. Bet vadovybės nebu
vimas, bent Vokietijoje, turėjo 
skaudžių pasėkų: nes po pirmųjų 
laimėjimų sukilėliai parodė vi
sišką nesiorientavimą padėtyje 
ir nutarė, kad jau viskas laimė
ta. Ir ėmė. nieko neveikdami, 
kažko laukti, kol sulaukė... so
vietų tankų. Vadovybė būtų ga
lėjusi juos orientuoti.

Politinė šių visų sukilimų 
reikšmė didelė. Mums tačiau rū
pi ir sovietinės sistemos žmo
gaus dvasinė dinamika, kurią šie 
sukilimai atskleidžia (iš jų ne
galima spręsti apie pačius ru
sus). šis žmogus nebijo protes
tuoti (tačiau, atrodo, tik tada, 
kai prievarta kiek sumažinama). 
Jis nebijo aukoti ir savo gyvy
bės. Tačiau protestuoti ir auko
tis jis išeina spontaniškai ir, tur
būt, dėl organizacijos trūkumo 
dar daugiau paaukoja, negu šiaip 
būtina.

Aktyvusis sukilimų branduo
lys pasirodo miestų darbininki
ja, neturinti, anot paties Markso, 
nieko kito prarasti, kaip tik sa
vo grandines. Darbininkija tuo 
būdu pasirodo nesuvedžiota rėži
mo, einančio jos vardu. Socialis
tinės vokiečių darbininkijos ne
patraukė nė Socialistinė Vieny
bės Partija — taip užsimaskuota 
komunistų (bet bliaujama vis-

buvo mokslus einanti jaunuome
nė: vyresnės gimnazijos klasės 
ir ypač universiteto studentai. 
Galima manyti, kad patsai moks
lo (kurio daugelis iš jų be sovie
tų nebūtų patyrę) objektyvumas 
buvo viena iš priežasčių, nukrei
pusių prieš sovietų propagandos 
melą ir prievartos neteisingumą. 
Iš šio jaunimo, kuris yra paty
ręs idėjos (komunistinės) iššau
kimą, kuris moka dėl protesto 
aukotis ir kuris (irgi protestuo
damas prieš "socialistinį realiz
mą”) net juodojoje rinkoje ieško 
"vakarietiško” kubizmo, galima 
ir ateityje daugiau laukti negu 
iš vakarietiško jaunimo, idėjų 
giliau nepaliesto, gyvenimą vien 
išnaudojančio ir kultūrinį rūpes
tį pakeičiančio lengva politūra.

"Duonos ir, tuo, kad studentas, kaip tankas, 
pereina per Andre Gide — ir 
nieko neišgyvena). Anie su
sidūrė su viso žmogaus tikrumo 
reikalaujančia "kraštutine situ
acija” ir joje pasirodė tvirti au
kai. ' •

Kitas klausimas — ar jie pa
jėgs iš savo aukos pasiryžimo 
sukurti tiesą gyvenimui ? (Kitaip 
auka taptų avantiūra). Ir čia su
siduriame su intelektualų revo
liuciniu vaidmeniu, tokiu žymiu 
aštuonioliktame amžiuje. Inte
lektualai, kaip ir išvis vidurio 
klasių žmonės, buvo pasyvūs vo
kiečių sukilime. Ir mes jau bu
vome pradėję manyti, kad bur
žuazija vėl pasirodė verta savo 
vardo. Bet vengrų sukilimo pir
masis impulsas kaip tik ir išėjo 
iš intelektualų (tiesa, ne iš val- 
d i n inkiškos "inteligentijos”!). 
Šis faktas žadina naujų vilčių.

Negana aukoti kraujo, jeigu 
neaišku, dėl ko jis liejamas. Aiš
kus yra Poznanės maištininkų 
šauksmas: "Duonos!” — nes 
duona yra tai, kuo galima pasi
sotinti. Bet jei sovietinė sistema 
visus sočiai pamaitintų, tai tie, 
kurie tik dėl duonos maištauja, 
būtų patenkinti. Jie nežiūrėtų, 
kad sovietinė sistema palieka 
nežmoniška ir tada, kai ji sa
vuosius pasotina.

Lieka antrasai — laisvės — 
šūkis, kurį girdėjome taip pat ir 
vokiečių bei vengrų sukilimuose. 
Bet, priešingai "duonai”, laisvė
nėra konkreti. Ji tik sąlyga da- visur, interesai įvairuoja, bet di- 
ryti kam nors, ko negalėjimu džioji dalis savo ateities specia-

i

daryti ir "neturima laisvės”. Bet 
ką norėjo laisvėje daryti veng
rai ir vokiečiai — to nė jie pa
tys aiškiai nežinojo ir negalėjo 
paklausti atsakyti. (Jie tik bu
vo tikri, kad nebenorėjo grįžti 
Junkerių vyrautą praeitį).

Čia ir yra problema, parodan
ti intelektualų dalyvavimo lais
vės kovoje nepakankamumą. 
Laisvei reikia ir idėjų, ir krau
jo. Bet kai kiti pasirodė, netau
pydami savo kraujo, intelektua
lai nepajėgė atnešti pozityvios 
idėjos — išskyrus reikalavimą 
daugiau kūrybinės laisvės "išsa
kyti tam, ką jie norėjo.” Bet ką 
jie norėjo išsakyti ir kas turėjo 
tapti siekiamosios laisvės nau
juoju turiniu (neverčiančiu grįž
ti praeitin, bet ir ideologiškai nu
galinčiu bolševizmą), — to inte
lektualai dar nėra pasakę.

Ši yra ir mūsiškių intelektua
lų, dalyvaujančių tautos rezis
tencijoje, problema. Kurti galin
gas idėjas yra tiek pat, kiek ir 
lieti kraują. Bet kraujas įparei
goja idėjas, kurios veštų. Ir tai 
įpareigoja kiekvieną, kuris gali 
autentiškas idėjas kurti: žmo
gui, kuris aukojasi.

Vytautas Kavolis

AUSTRALIJOS 
STUDENTAI

lybe pasirinko inžineriją ir me
diciną.

Kaip matote, praktiškumo są
voka yra giliai įsišakuojusi ne 
tik Amerikoje. Pasigendama hu
manitarinių mokslų, ypač noro 
giliau susidomėti psichologija, 
klasikine filosofija, istorija ir 
t.t. Net ir agronomija nėra ra
dusi nei vieno mokinio lietuvių 
tarpe.

Australijos lietuviai studnetai 
yra susibūrę į Austr. Liet. Stud. 
Sąjungą ir šiuo metu veikia trys 
skyriai minėtose vietovėse. Są
junga buvo įkurta 1951 metais. 
Veikla yra gyva ir įvairi. Tiek 
iškylos, tiek studijų šeštadieniai 
yra radę savo vietą.

Didesnis dėmesys galbūt buvo 
atkreiptas į linksmesnio pobū
džio parengimus. Beveik visi da
bartiniai Australijos lietuviai 
studentai gimnazijas baigė jau 
Australijoje, tad amžaus vidur
kis neretai nulemia skyriaus 
veiklos pobūdį. Yra ir vyresnio 
amžiaus studentų (pvz. medici
noje), tačiau jų prisidėjimas 
prie Sąjungos veiklos nebuvo ak
tyvus.

— Kokios studentų organiza
cijos išvystė veikimą Australijo
je?

— Jų yra trys: skautai akade
mikai, ateitininkai ir šviesiečiai. 
Akademikai veiklūs Adelaidėje 
ir Melbourne, šviesiečiai — Syd- 
nėjuje ir Melbourne, bet nesu 
tikras dėl ateitininkų.

Ateitininkai berods Australi
joje neturi atskirų studentiškų 
vienetų. Bet kokio rungtynavimo 
tarp organizacijų dar neteko pa
stebėti, nors, mano manymu, 
tam tikrą įtampa būtų naudinga 
ta prasme, kad ji priverstų kiek
vieną susirūpinti savo ideologi
jos vertinimu ir nupūstų dulkes 
nuo aptilusio mintijimo.

— Kokia yra f”šviesos” pade 
tis Australijoje?

— Šiuo metu veikia 3 skyriai 
Sydnėjuje, Melbourne ir Canber 
roję. Atrodo, jog didesnę daį 
šviesiečių sudaro ankstyvesnių 
laikų studentai, bet ir dabartinių 
yra nemaža, "šviesos” veikla yra 
gyva. Kiekvienas iš minėtų sky
rių reguliariai kas mėnesį rengia 
paskaitas su diskusijomis. Šiuc 
atžvilgiu šviesa turbūt bus pats 
aktyviausias intelektualinis sam
būris Australijoje.

Buvę galvota ir apie Santarą 
Visvien, studentų skaičius yra 
permažas, kad būtų galima defe- 
rencijuoti studentiškas pajėgas 
Santarietiško nusistatymo stu
dentai, kaip taisyklė, priklausc 
Šviesai.

— Kokie, Tamstos manymu, 
yra dabartinės studentijos už
daviniai?

— Pirmiausia, nekalbant apie 
spečialybės įsigijimą, studenti
jos uždavinys turi būti kritiškas 
ir drąsus galvoj imas. Toks jau 
buvo studentijos uždavinys pra
eityje, toks jis turi pasilikti ir 
visada.

Populiarus galvojimas dažnai 
yra trumparegis, ypač tremties 
sąlygose. Norint išlaikyti tautiš
kumą, reikia kritiškai peržiūrėti 
dabartinius metodus, nežiūrint 
kaip heretiškas atrodytų toks 
analizavimas. Iš kitos pusės, rei
kia įnešti daugiau gaivaus vėjo 
j mūsų intelektualinį galvojimą, 
daugiau dvasinės įtampos, nesi- 
bojant, kad ši įtampa bus pavo
jinga dogmatiškam galvojimui.

Tik nuolatinė dvasinė kova at
neš naujų rezultatų, o nenusmuk- 
dys lietuvišką mintijimą ir kul
tūrą j apkerpėjusius liūnus.

VYT. DONIELA
Red. Pastaba. Mums malonu 

įdėti pasikalbėjimą su Vyt. Do
niela apie Australijos studentus. 
Vyt. Doniela yra vienas pirmiau- 
jančių Australijos studentų, ge
riausiais pažymiais baigęs filo
sofijos studijas (M. A.) Sidney 
universitete ir gavęs stipendiją 
doktorizuotis Europoje, šis in- 
terview buvo parengtas jam 
esant Amerikoje, kai jis praeito 
semestro išvakarėse iš Austra
lijos keliavo į Europą. Vyt. Do
niela yra pažadėjęs ir toliau 
mums bendradarbiauti.

— Koks yra bendrais Australi
jos lietuvių studentijos vaizdas 
— jos dydis, interesai, organiza
cinis stovis?

— Atrodo, jog 1956 metais 
Australijoje studijavo apie 80 
lietuvių. Skaičius, palyginti, nė
ra didelis, tačiau reikia prisimin
ti, kad Australijoje yra apsisto
ję vos 9,000 lietuvių tremtinių.

Studentai yra susibūrę prie 
trijų didžiųjų universitetų (yra 
jų ir daugiau) — Sydnėjaus, 
Melbourno ir Adelaidės. Kaip ir

Vakarinėje miesto dalyje įsisteigė nauja New Yorko 
R. W. Export-Import firmos siuntinių persiuntimo agen
tūra.

Per šią agentūrą galima pasiųsti į Lietuvą ir kitus 
kraštus pigiausia kaina įvairių siuntinių. Be to, ši nauja 
agentūra gali patarnauti siuntėjams pasiūlydama įvairių 
prekių (odų, drabužių, medžiagų, vaistų, maisto) iš savo 
sandėlio prieinamiausiomis urmo kainomis.

Prašome užeiti ir įsitikinti.

R. W. EXPORT-IMPORT CO
720 Literary Rd. (Westside) 

Cleveland 13, Ohio
Telefonas: PRospect 1-1981
Darbo valandos: Nuo pirmad. iki Penktad. nuo 12 iki 9 v. v.

šeštadieniais nuo 8 ryto iki 7 v. v.

MAX SOLOMON PLUMBING & HEATING
ELECTRIC SEWER CLEANJNG

7405 Superior Avė. EX 1-0739 — Res. EX 1-2335

MEILĖ VEDYBŲ PROBLEMATIKOJE
NEO-SCHOLASTICUS

Kad vedybos turėtų įvykti iš 
meilės — bus šio straipsnelio te
ma. žinoma, tai yra sena tiesa, 
daugybės pritaikyta gyvenime ir 
visiems lengvai suprantama. Bet
gi tebūna man atleista už išmin
ties aiškinimą. Jei ir yra supran
tama, kad geriausia kai žmonės 
vedasi meilėj y ėdami, tai dar ne
būtinai reiškia, kad meilė ir ve
dybos yra savaime aiškios sąvo
kos, nereikalingos didesnio įsi
gilinimo.

Dažniausia meilės svarba ve
dybų atžvilgiu išryški palygi
nant paskirus atvejus, bet ne 
tiek įsigilinant į pačias sąvokas. 
Mano nuomone, įspūdinė patirtis 
neprilygsta intensyvesniam teo
retiniam įsisąmonimui, nes tik 
tuomet kai tikrai tikima ir el
giamasi pagal tą tikėjimą. To
dėl ilgiau nebesiteisinsiu dėl te
mos ir jai parinkto teoretinio 
nagrinėjimo būdo, bet dėstysiu 
savo neo-stholastines pažiūras 
apie meilės vietą vedybų proble
matikoje.

Įvykių pasaulyje vedybos reiš
kia vyro ir moters tam tikrą tei
sinę — socialinę ir biologinę uni
ją. Bet tai tėra išviršinė vedybų 
definicija; ji neišaiškina vedy
bų problemos, bet tik atžymi įvy
kusį faktą. Tokiu būdu išviršinė 
vedybų definicija nedaug kuo 
skiriasi nuo paprasto pažymėji
mo ant asmens tapatybės doku
mentų, kryžiuko ant darbo apli
kacijos bei valstybės mokesčių 
lapų ir t.t.

Tačiau ženklai yra stebuklai. 
Jie nieko nereiškia kol nėra su- 
nrantami vidinėmis sąvokomis. 
Tat toliau ir ieškosiu tų vidinių 
sąvokų.

Beje, žmogaus gyvenimas su
sideda iš įvvkių. Jie yra kartu ir 
vidiniai ir išoriniai išgyvenimai, 
kurių skaičius begalybė. Bet 
žmogaus gyvenime įvykiai nėra 
vieni kitiems lygūs. Vieni jų yra 
dideli ir svarbūs, nelyg kertiniai 
pastato akmenys, o kiti mažy
čiai ir ne tiek reikšmingi, tartum 
sienos paskiros plytos. Žmogus 
tuos visus įvykius įvertina, jis 
juos būtinai suskirsto j svarbes
niu ii1 mažiau svarbius bei ne

tiek reikšmingus.
Vedybos žmogiškame gyveni

me yra didžiulis įvykis. Neišdil
domas įspūdis paskiram indivi
dui. Vokiečių filosofai tokį įvykį 
vadina Grenzsituation (pačios ri
bos įvykiu), kur kasdieniškų Vei
kalų vertybių matas nebetinka. 
Tuomet individas turi susikurti 
naują vertybių matą, atitinkan
tį naujo išgyvenimo milžiniškoms 
dimensijoms.

Toks priėjimas * prie vedybų 
negali vadovautis pažiūromis, 
kurių paaglba sprendžiami žmo
gaus gyvenimo, kiti moralinio, 
nei iš mediciniško, nei iš kokio 
kito stebėjimo taško.

Kraštutinės problemos yra 
sprendžiamos kraštutiniais pri
ėjimais. Taigi, toks kraštutinis 
priėjimas kraštutinei gyvenimo 
situacijai vedyboms ir yra meilė.

Sistematingumo dėliai, galima 
sakyti, kad vedybų vidinė ir pil
na definicija yra kraštutinė gy- 
veniminė situacija, kuri yra iš
sprendžiama meile.

Šioje vietoje galima paminėti 
dvi vedybines klaidas, kurios yra 
šiandien tokiomis sielvartingo
mis rykštėmis vedybinio gyveni
mo laimei. Pirmutinė yra vedy
bų įspūdžio sunaikinimas.

žmonės, perdaug vienas į kitą 
neįsijautę ir neapsigalvoję, apsi- 
veda, pagyvena ir skiriasi toli
mesniam ieškojimui tos laimės, 
kurios nerado savo gyvenime. 
Visa tai atsitinka dėl to, kad jie 
žengė j vedybas nepajusdami šio 
išgyvenimo didingumo.

žmonės turi lytinius polinkius, 
neurofiziologiniai mechanizmai 
užtikrins tolimesnes kartas ir iš
laikys normalumą bei civilizuo- 
tumą vedybiniuose santykiuose, 
bet jie niekuomet nepajėgs pa
keisti meilės vedybose taip, kad 
vedybos žmonėms galėtų atnešti 
laimę. Amerikos skirybų statis
tika gerai pailiustruoja nusivili- 
mą vedybomis, kurios atsitinka 
pripuolamai ir be jokio gilesnio' 
pagrindo.

Antra didelė klaida yra priėji
mas prie vedybų ne be jokio pri
sirengimo, ir nusistatymo, bet su 

( Perkelta į 6-tą pusi. )

Best Wishes to Our Friends and Patrons

A. PAUL TINCHER
HANDVVRITING EXPERT

Expert on all Questions on Forgeries. — Age of Ink 
Paper, Typevvriting, Court Photographs

NATIONAL CITY BANK BLDG.
CH 1-2344—MA 1-7696 Evenings—WY 1-3666

BEST WISHES 
from

MARVEL BOTTLING

8915 CRANE AVĖ.
BR 1-4400

BEST WISHES

To Our Friends and Patrons

ADAMS INSURANCE SERVICE INC.
General Insurance

311 Leader Bldg. šaukite MA 1-0494

BEST W1SHES

To Our Many Friends

L. S. KAUFMAN and SONS, INC.

3615 Orange Avenue .. CH 1-2550

GREETINGS and BEST W1SHES 
To Our Friends and Patrons

UNITED PROVISION

CLEVELAND and COLUMBUS, OHIO

BEST WISHES

JACK KLUM REALTY CO.

259 East 156 Street IV 1-2901

BEST WISHES

SLAGOR MACHINE & TOOL

COMPANY INC.

9401 Sandusky VU 3-7788

GREETINGS and BEST WISHES 
To All the Lithuanian People 

For a Pleasant Holiday

SUMWALTGEFFINE INSURANCE 
AGENCY

GENERAL INSURANCE
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Visuotinas LSK žaibo 
susirinkimas

Keistas reiškinys
Niekad iki šiol nėra taip bu

vę. Prezidentui Eisenhoweriui 
dar neužėmus antro termino pa
reigų. respublikonų eilėse prasi
dėjo skirstymas kandidatų į pre- 
zidetnus 1960 metų rinkimams.

Eisenhovveris, jei ir gyvens, 
jau negalės kandidatuoti einant 
naujai pravestu įstatymu. O res
publikonai turi kelis ambicingus, 
jaunus vyrus, aukštai iškilusius 
partijoje ir visuomenėje, kurie 
ir patys norėtų būti nominuoti ir 
jų sekėjai nori matyti juos pre
zidento kedėje. Tas ir išragina 
daryti tokias ankstyvas speku
liacijas.

Trumajio prezidentavimo lai
kais, kai 1946 metais respubliko
nai sudarė Kongrese daugumą, 
1947 metais jie pravedė įstaty-i 
mą, kad vienas asmuo gali prezi
dentauti tik du terminus. Roose
velto išrinkimas ketvirtam ter
minui 1944 metais buvo išvedęs 
politikos vadus iš kantrybės.

Šių dienų sąlygose didžiausią 
progą respublikonų pusėje turi 
viceprezidentas Nixonas dviem 
sumetimais: viena, jeigu Eisen
hovveris, 66 metų amžiaus, ir se
niausias asmuo šalies istorijoje 
davęs prezidento priesaiką, neiš
gyvens iki savo antro termino 
galo, Nixonas automatiškai liks 
prezidentu. Todėl 1960 metų no
minacija jam, esant prezidentu, 
būtų užtikrinta. Antra, jei Ei- 
senhoweris ir baigs savo termi
ną, jo dabar paruošiamas Nixo- 
nas turės pirmenybę.

Kiti prezidentai taip nedarė 
su viceprezidentais. Dabar Ei
senhovveris laiko Nixoną greta 
savęs kabineto posėdžiuose ir pa
veda jam įvairius darbus atlikti.

Tačiau niekas negalės sulaiky
ti kitą jokį kandidatą 1960 metų 
konvencijoje siekti nominacijos 
formaliais keliais. Ypač todėl, 
kad Nixonas turįs ir nemažai 
priešų, visais būdais bus ban
domas sulaikyti nuo patekimo į 
prezidentus.

Knowland išeina priešakin
Nixonas ir senatorius Know- 

landas abu yra iš Kalifornijos. 
Nixono pageidavimu, Knowlan- 
das atliko jo prisaikdinimų vice
prezidentu sausio 20 d.

Knovvlandas buvo pasiskelbęs 
save kandidatu, kada Eisenhovve- 
ris sirgdamas ilgai negalėjo pa
sisakyti ar kandidatuos antram 
terminui.

Knovvlando strategija 1960 
metams esanti tokia: Jis pareiš
kė, kad 1958 metais į senatų jau 
nekandidatuos. Politikos žinovai 
numato, kad jis tų metų kandi
datuos Kalifornijos gubernato
rium. Ir tokiais rinkimais pavy
kus gauti didelio populiarumo 
savo valstybėje, gubernatoriui

Eisenhoweriui įpirštas Devvey 
pastangomis.

Devvey šiuose rinkimuose rė- 
|mė Nixoną, bet jis gali pakeisti 
savo pozicijų kai reiks jį nomi
nuoti prezidentu. New Yorko val
stybė turi daugiausia delegatų ir 
juos kontroliuodamas Dewey ga
li dalykus nulemti.

Respublikonų eilėse veikia ir 
Stassenas, buvęs Minn. guberna
torius, dar vos per 50 metų am
žiaus, anksčiau bandęs patekti 
kandidatu į prezidentus ir pasta
rais rinkimais smarkiai pasišo
kęs užkirsti kelią Nixono 
nacijai.

Dabar, prieš rinkimų 
partijos pirmininko, iš 
ford, Conn., buvo paleista tele
gramos, Stasseno vardu, ragi
nančios respublikonus "atsikra
tyti partijoje ir šalyje Nixonų ir 
Knovvlandų”, ir rinkti pirminin
ku Alcornų.

Stassenas užsigynė neturėjęs 
nieko bendro su tokios telegra
mos turiniu ir jos siuntimu. Bet 
tas rodo, ko respublikonų parti
joje siekiama.

Stassenas, likęs Eisenhovverio 
kabinete po nepasekmingo pasi
kėsinimo pašalinti Nixoną .vei
kia prieš Knovvlandų ir Nixoną 
su tais visais, kurie valdžioje sė
di iš Roosevelto laikų, kurie vis 
siekia partiją suskaldyti.

Nixonas ir Knovvlandas yra ži
nomi kom izmo priešai. Sena
torius Knovvlandas didelėmis pa
stangomis pajėgė atlaikyti pa
sikėsinimus pripažinti komunis
tinę Kiniją, priimti ją į UN na
rius, pavedant Formozos kinus 
n a c i o n a listus išnaikinimui. 
Knovvlandas taip pat pastaruoju 
laiku viešai pareikalavo pašalin
ti iš Amerikos Vengrijos komu
nistų atstovą ir paskelbti boiko
tų ir ekonomines sankcijas So
vietų Sąjungai ir Vengrijai dėl 
tos šalies žiauraus naikinimo.

Reikia tikėtis, kad įvairios 
klastingos jėgos valdžioje dės 
pastangas eliminuoti Nixonų ir 
Knovvlandų 1960 metais kaip 
kandidatus.

ELEKTRA
PADARO STEBUKLINGUS

DALYKUS

tlltll t

Pagalvokite, kiek stebuklingų dalykų elektra padaro jūsų 
namuose kiekvienų dieną — gražiai apšviečia jūsų namą, 
išskalbia ir išdžiovina jūsų rūbus, verda ir kepa, šluoja ir 

. blizgina, duoda daug džiaugsmo per radiją ir TV. Kas gi 
jums dar padaro tiek daug, už tokią mažą kainą?

Vasario mėn. 10 d. 4 vai. po 
piet lietuvių svetainės apatinėje 
salėje įvyks metinis LSK žaibo 
narių susirinkimas. Dienotvar
kėje — naujos klubo valdybos 
rinkimai, nusipelniusiųjų sporti
ninkų atžymėjimas, kluboi spor
tinė veikla ir kiti gyvybiniai rei
kalai.

Visiems siorto klubo nariams 
dalyvavimas privalomas. Kvie
čiami atvykti ir visi besidomin
tieji lietuviškais sporto reikalais.

Po susirinkimo įvyks šeimy
niško pobūdžio vaišės ir pasi
linksminimas.

Naujai steigiamoji lietuviška 
kepykla Parama

yra priversta keisti savo pava
dinimą, nes Clevelande yra vie
na kepykla panašiu vardu "Par- 
ma”.

Naujoji kepykla pradės veikti, 
jei sąlygos nepasikeis, vasario 
11 d.

Sekančiame Dirvos numeryje 
paskelbsime kepyklos vardą, tik
rą atidarymo dieną ir kitas smul
kesnes informacijas.

Antanas Glodenis,
Kepyklos savininkas

Valyklos priežiūrai
ir vadovavimui reikalinga mer
gina. Kreiptis: 7005 Superior 
Avė.

O demokratų stovykloje?
Demokratų kandidatas Steven- 

sonas trečių kartų, sako, jau ne
kandidatuos. Greta Stevensono, 
demokratų partijoje reiškėsi eilė 
kitų norinčių patekti į preziden
tus. Tūli jų net milionieriai, jau 
senesnio amžiaus.

Iki 1960 metų jiems reikės iš
ugdyti jaunesnius ir spalvinges
nius asmenis į prezidentus. Da
bar demokratų partijos žymiau
si vadai Truman ir Rooseveltie- 
nė, abu jau virš 70 metų amžiaus.

Kada balsuotojai daugumoje 
norėjo prezidento Eisenhowerio, 
keistu sumetimu kongresan iš
rinko daugumų demokratų. -Tas 
lyg rodytų, kad demokratai ge-

MEILĖ VEDYBŲ PROBLEMATIKOJE
(Perkelta j 5 pil.)

klaidinga pažiūra. Klaidingos pa
žiūros yra tos, kurios nesivado
vauja meilės principu, bet yra 
užkraunamos ant vedybų iš blo
gos valios ar paikumo, o gal dau
giausia iš jiesusipratimo. Savai
me suprantama, vienos yra dau
giau klaidingos, o kitos mažiau, 
tačiau jos visos netinka.

Tokiomis klaidingomis pažiū
romis galima laikyti sekančias: 
religinė — moralinė (mes veda- 
mės, kad sukurtume katalikišką 
šeimą ir t.t.); patriotinė (mes 
vedamės, kad sukurtume lietu
viškų šeimą ir t.t.); socialinė — 
ekonominė (aš tekėsiu tik už gy
dytojo ar inžinieriaus, aš vesiu 
tik žymios giminės merginą); 
lytinė (mes abu esame fiziniai 
gražiai nuaugę) ir kt.lengviau laimėti nominacijas į raį n^uoti ir galin L Tam 

nn/i'jinnnrii a nnrril annornnnn j - , . .
I lyg ir reiktų tikėti, jeigu nebūtų 
pavyzdžių iš seniau. Rooseveltui 
ir paskiau Trumanui preziden
taujant, pora atvejų Kongresan 
buvo išrinkta respublikonų dau
guma. Kai dabar ta įstaiga šlu
buoja viena koja, tada šlubuo
davo kita koja.

Prezidentai, neturėdami savos 
partijos persvaros, dažnai visus 
keturis metus praleidžia nega
lėdami pravesti savo didesnių 
projektų. Tokiais atvejais Kon
gresas dažniau sulaukia prezi
dento vėlavimų, jei nori praves
ti prezidentui nepriimtinus įsta
tymus.

prezidentus, negu senatoriau-' 
jant.

Į konvencijas gubernatoriai 
paprastai atvyksta su savo vals
tybės delegatais ir juos kontro
liuoja. O iki 1960 metų Kalifor
nija greičiausia delegatų skaičių 
jau turės lygų su New Yorko 
valstybe, kuri turi daugiausia. 
Toks Knovvlando populiarumas 
nusvertų Nixono pasiruošimų 
prezidentu.

Bet ar Nixonui ir Knowlandui 
nepastos kelio kiti?

Respublikonu eilėse žymų svo
rį turi buvęs New Yorko guber
natorius Dewey, du kartu kandi
datavęs — prieš Rooseveltų ir 
paskiau Trumanų, dar nepasie
kęs 55 metu amžiaus. Jo reko
mendacija Eisenhowerio kabine
te sėdi keli jo šalininkai. Ir jis 
turi daug norinčių save dar ma
tyti prezidentu.

dėl išorinio pasaulio nepalanku
mo mylintiems sukurti savo pa
saulį.

Šiandien laisvame pasaulyje 
žmogus nėra tiek išnaudojamas 
ir prievartaujamas kaip praei
tuose amžiuose. Tuo pačiu ir nė
ra išprievartaujama jo meilė. 
Bet kiekvienas meilės žuvimas 
praeityje ar šiandien yra lygiai 
tiek pat tragiškas, nes ji žmo
gui yra brangiausias turtas. Mei
lės ir tragizmo santykis gal tik 
toks, kad liūdesys yra didžiau
sias kai prarandamas mylimas 
asmuo.

Sugrįžtu vėl prie meilės defi
nicijos. Meilė yra grožio pajuti
mas kitame asmenyje (estetinė 
intuicija), šis pajutimas yra gei
dimo srityje, o to. geidimo, tiks- 

„ «v. ’as yra grožis kitame asmenyje.
Išvardintos klaidos nebūtinai'Schematiškai kalbant, tai yra 

suardys vedybinę uniją, bet jos 
nepadarys vedybų laimingesnių 
ir linksmesnių.

Dabar prieinu prie problemos
antros dalies.

Kas yra meilė?
Neabejotinai mes turime daug 

meilės vaizdų. Kažkaip dažniau
sia susijame meilę su ašaromis 
ir tragiškumu. Tartum meilė bū
tų nepasiekiamu laimės žiburiu. 
Bet tai nėra teisinga meilės są
voka.

Meilės tragizmas nėra dėl vi
diniu priežasčių, nes, kaip vėliau 
priminsiu, meilė yra unija pilna 
ta žodžio prasme, bet jis kyla

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

ST. CLAIR BUILDERS & SUPPLY CO
Naujas partijos pirmininkas
Atsistatidinus respubli k o n ų 

partijos pirmininkui Hali, kuris 
pravedė Eisenhovverio ir Nixono 
rinkimus, nauju pirmininku iš
rinktas Alcoru iš Conn., sakoma,

BUILDERS SUPPLIES—BRICK—CEMENT—LIME

20020 ST. CLAIR AVĖ. KE 1-6000

Geriausi sveikinimai draugams ir rėmėjams

NORWOOD DRUG, INC.
GERAS RECEPTO IŠPILDYMAS YRA SVARBIAUSIA 

MŪSŲ PAREIGA.
RECEPTŲ SPECIALISTAS

6411 Superior Avė. HE 1-1035

GREETINGS and BEST WISHES 
To the Lithuanian People

MELTZER CROZIER FLOORING CO.

15316 Waterloo Road IV 6-1225

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People

DART REALTY CO.

4847 Turney Road VU 3-1000

GREETINGS and BEST W1SHES 
To Our Friends and Patrons

PALEY PLUMBING AND HEATING 
COMPANY

3308 EAST 116th ST. Call SK 1-9772
; ‘ ■ -'x : — IT .a '’t'

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai visiems lietuviams

HILDEBRANDT PROVISION CO.

3619 WALTON ME 1-3700

minusias meilei. Perdėtas posū
kis į vieną ar kitą pusę nesulauks 
meilės, nes paprastai nėra įpras
ta mylėti statulų bei dvasių.

Mano straipsnelio paskutnis 
nepaaiškintas terminas yra gro
žis. Taigi ties juo, ir stabtelsiu. 
Geresnės grožio definicijos, kaž
kada skaitytos šv. Tomo Akvi
niečio raštuose, sunku besurasti, 
todėl aš ją čia ir pacituosiu. Ad 
pulcritudinem tria reųuiruntur 
— integritas, consonantia, clari- 
tas. O lietuviškai, grožiui reikia 
trijų savybių — aiškumo, darnu
mo ir žėrėjimo.

Štai pamatau aš ją (arba ji 
pamato jį) gatvėje, mokykloje 
ar šokių salėje mergaičių ir ber
niukų būry. Tik ją vienintelę iš
skiriu iš visų, mano sąmonėje ji 
atsistoja aiškiuose kontūruose. 
Visa kita telieka fonu, o ji jame 
svarbiausia dalyvė. Tai ir yra 
tikrumas.

Antroji savybė tai darnumas. 
Kiekviename jos žodyje, kiek
viename judesyje jaučiu vienin
gą ritmą, vieną melodiją tartum 
vakarop beplaukią tolygūs varpo 
dūžiai. Ne be reikalo Šv. Tomas 
Akvinietis pirmąją savybę vadi
na lyriškumu, tai yra tik mo
mento jausmu, kai antrąją savy
bę pavadina epiškumu, tai yra 
visa pasaka.

Trečioji savybė sunkiausiai 
suprantama, čia Doctor Angeli- 
cus nieko nebeprideda. Sakyčiau, 
kad žėrėjimas išreiškia to ryš
kaus veido ir darnaus būdo vie
ningumą, būtent, jog tos pirmu
tinės dvi vertybės slypi tame 
viename asmenyje. Ir iš čia užuo
mazga vedyboms.

Šitą trečią savybę pavadinčiau 
dramatiškumu. Nesunku supras
ti ,kodėl šv. Tomas apie ją dau
giau ir nekalbėjo, jog jo kelias 
nevedė į vedybas.

Baigiu straipsnelį pakartoda
mas, kad yra itin svarbu, jog 
meilė būtų svarbiausiu principu 
vedybose.

Vydūnas tuoj po antrojo pa
saulinio karo, kada pasaulis vėl 
pradėjo stiebtis j gyvenimą iš 
niūrių fizinių ir dvasinių griu
vėsių, vėl prabilo j jaunimą. 
Straipsnį, pavadintą Jaunimo įsi
terpimu į žmonių gyvenimą ir 
išspausdintą tremties spaudoje, 
užsklendė sekančiais žodžiais:

"žymiausioji jaunimo apraiš
ka bus meilė. Ir su ja jis pasi
lieka Dievuje ir Dievas jame. Vi
sos sunkenybės jam lengvėja. Jo 
jėgos gyvenime įsigalėti sukyla. 
Jis yra palaiminamas ir gali tap- »

Best Wishes to Our Friends and Patrons

KINGSBURY COAL COMPANY

SEE US OR CALL US WE CARRY THE FINEST IN COAL
WE GIVE EAGLE STAMPS

Tad. H. Smukler, Mgr.
1635 EAST 39th ST. UT 1-8000

trikampes *-* žmogus geidžia 
(vienas kampas) grožio (ant
ras kampas) kitame asmenyje 
(trečias kampas).

Vedybos teįvyksta kai grožio 
geidimas yra abipusis. Meilė pa
lygintina protui. Kai pažinimas 
atsiekia tikslą per dalyko suvo
kimą, meilės procesas atsiekia 
tikslą per mylimo asmens nuo
savybe.. Meilė tat yra procesas, 
kurio pagrindinė žymė yra jude
sys į kito pusę.

Tačiau grožis nėra lygiai pa
skirstytas tarp visų žmonių. Ar 
tai reikštų, kad ne visi gali būti 
lygiai mylimi? Bet grožis nėra 
vienas, jis yra įvairus ir spalvin
gas. Jei kuris nors asmuo ir bū
tų nuskriaustas fiziniu grožiu, 
tai jis visvien gali turėti dvasinį 
grožį, kuris ir yra pagrindinis. 
Bet jei žmogus neturi dvasinio 
grožio Jis iš tikrųjų nebeturi ir 

' savęs paties, nes jis nebeturi 
j žmogiškumo. Bet tuomet jokios 
j problemos nebėra, nes toks ne
siekia meilės, 

j Gal svarbiausia yra sukurti, 
sintezę tarp fizinio ir dvasinio 
grožio. Toks žmogus bus arti- ti kitiems palaiminimu.’

l

GREETINGS and BEST WISHES

GARDNER CARTAGE CO., INC.

MOVERS AND ERECTORS
OF HEAVY MACHINERY, BOILERS, SAFES

GENERAL TRUCKING

2662 EAST 69fh STREET UT 1-3800

BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

C. RA Y BILLINGS REALTY CO.

13538 St. Clair Avė. Main Offlce GL 1-2508
Euclid - Noble GL 1-2505
Euclid, Ohio RE 1-4800



Pirmą kartą Clevelande
Dirva Nr. 5 * 1957 m. sausio mėn. 31 d. — T

Pabaltiečių jaunimo vakaras 
rengiamas estų, latvių jaunimo 
ir Lietuvių Studentų S-gos Cle
velando skyriaus, įvyks šį šešta
dienį, vasario mėn. 2 d. 7 vai. 
vak., lietuvių salėje. Koncartinę 
programą išpildys estų Clevelan
do choras, įvairūs solistai bei ki
ti menininkai.

Tautinius šokius šoks Liudo 
Sagio vadovaujama Grandinėlė, 
latvių ir estų tautinių šokių gru
pės.’

Po programos, grojant geram 
vokiečių orkestrui, vyks šokiai. 
Čia bus gera proga susipažinti su 
mūsų kaimynais ir tuo sustip
rinti vieningumą pabaltiečių jau
nimo tarpe.

Liet. Studentų S-gos skyriaus 
valdyba nuoširdžiai kviečia lie
tuvių visuomenę, o ypač jauni
mą, į šį vakarą atsilankyti.

Mokesčių mokėtojams
Clevelando lietuvių patogumui 

Jonas Kazlauskas ir Andrius 
Mackevičius pradeda pildyti pa
jamų mokesčius (income tax). 
"Dirvos" patalpose kiekvieną 
sekmadienį nuo 11:30 iki 2 vai. 
arba pagal susitarimą, telefonų 
EX 1-5214 ir SW 1-3473.

Š. M. VASARIO 3 D. 6 VAL. VAK.

ŠV. JURGIO PARAPIJOS SALĖJE ĮVYKSTA

SOL. VACL. VERIKAIČIO IR JO

KVARTETO

Algis Tallat Kelpša
Janinos ir generolo K. Tallat 
Kelpšos sūnus, džiaugiasi dviem 
laimėjimais.

Atlikęs reikalingą karo tarny
bą ir išėjęs specialų kursą, buvo 
pakeltas į JAV kariuomenės lei
tenanto laipsnį. Apie šį įvykį 
gražiai parašė ir didžioji Cleve
lando spauda.

Antras laimėjimas, tai inten
syviai padirbėjęs, baigė Western 
Reserve Universitete business 
administration mokslus.

Algis Tallat Kelpša yra gimęs 
1930 metais. Gimnaziją baigė 
Vokietijoj, Ravensburge. Karinę 
tarnybą atliko būdamas Trieste 
ir Italijoje.

Išrinktoji Vaidilos teatro 
vadovybė 

pasiskirstė pareigomis: Ign. Ga- 
tautis — administr., Zig. Peckus 
— pavad. ir ūkio vedėjas, A. Bal
čiūnaitė — sekretorius.

Nauja vadovybė, remdamasi 
statutu, vadovu pakvietė akt. P. 
Maželį (buvo ir anksčiau), o dra
maturgais — rašytojus M. Venc- 
lauską ir E. Skujenieką.

Šiuo metu apylinkės Vaidilos 
teatras susirūpinęs išvykomis su 
Brandos atestatu, o toliau nu
mato pastatyti "Užburtąją Dū
delę".

KONCERTAS
Po koncerto šokiai ir vaišės. Visuomenė kviečiama daly
vauti. Biletai gaunami spaudos kioske ir prie įėjimo.

Rengia — Moksleiviai Ateitininkai

L

JUOZO KAMAIČIO 
naujų batų parduotuvė 
batų taisymas ir oda 

1389 East 65 St.

----------------------------
Č1 J U NSKAS

LAIKRODININKAS
TafSo ir parduoda laikrodžius 

apyrankes ir kitas brangenybes 
Sąžiningas ir garantuotas dar. 
bas

Norintieji kreiptis telefonu 
šaukit GA 1-7658 tarp 7-9 vai. 
vakaro. Sekmadieniais visą die-

prieinamomis kąinomis. 
753 E. 118 St.

Cleveland 8, Ohio 
Telef.: LI 1-5466

PRADĖKIT MAŽA SUMA!

BET PRADĖKIT DABAR!

Santaupos apdraustos iki $10.000 
3% palūkanų.

PASKOLOS JŪSŲ PERKAMIEMS AR STATOMIEMS

Skautų tėvų susirinkimas
Ateinanti sekmadienį, vasario 

mėn. 3 d. po pamaldų, 11:30 vai. 
Dirvos patalpose, 1272 E. 71 St. 
įvyks Clevelando skautų Pilėnų 
tunto tėvų susirinkimas. Visi 
tunto skautų tėvai maloniai pra
šomi dalyvauti.

DLK Vytauto dr-vė — garbės 
vienetas

(sks) Sausio 27 d. buvo Cleve
lando Pilėnų tunto vadijos posė
dis. Jame apžvelgta tunto viene
tų veikla ir aptarti artimiausi 
tunto ir vienetų darbai.

Tuntininkas sktn. V. Kaman- 
tas pranešė, kad Clevelando 
skautų taryba ir vėl atžymėjo 
DLK Vytauto skautų dr-vę — 
suteikdama jai garbės vieneto 
(Honor Unit) vardą.

Vytautėnai tą atžymėjimą 
gauna jau antrus metus iš eilės 
— 1955 ir 1956 m. Vietinių skau
tų tarpe reta tokių vienetų esa
ma. čia jų akyse daug pakėlė 
mūsų vytautėnų garbę skaitlin
gas stovyklavimas ir kt. jų dr- 
vės veiklos darbai. Už tai tenka 
padėka vytautėnų ,draugininkui 
vyr. sktn.'Vincui Kizlaičiui, ku
ris skautams skiria visas savo 
pajėgas.

Atitaisymas
"Dirvoje" Nr. 4 buvo atspaus

ta Vasario 16 d. gimnazijos rė
mėjų būrelio Nr. 143 piniginė 
apyskaita. Ačiū! Toje apyskai
toje įsibrovė negera korektūros 
klaida, būtent:

Banevičius, Kersnauskas, Dau
kantienė, Jonuškienė, Stravins
kienė. Pračkienės, Pračkys, Ras
tenienė, Garla ir Gargasienė įmo
kėjo po 18 dol. 50 cnt., bet ne po 
8 dol. 50 c., kaip buvo atspausta. I

Maloniai prašau tą klaidą iš
taisyti.

Su pagarba
K. Žukas

lAJii Laivu jauniui > vi icvuiivju
Sausio 17 d. LSK žaibo jaunių 

D klasės krepšinio komanda 
miesto krepšinio lygos pirmeny
bių rungtynėse nugalėjo Euclid 
Rams komandą, pasekme 47:6. 
Tai yra jau ketvirtas iš eilės lai
mėjimas šiose pirmenybės, ne
patyrus dar nei vieno pralaimė
jimo. šiuo metu mūsiškiai stovi 
pirmenybių lentelės viršūnėje.

Sekančias pirmenybių rungty- 
nes mūsiškiai turės šį penktadie
nį, vasario 1 d., 7:00 PM St. Clair lietuvių žaidynes Toronte.

LSK žaibo jauniai vėl laimėjo , Recreation Center salėje prieš
1 Cozier A. C. ši komanda yra lai
koma pirmenybių favoritais ir

I šiuo laiku dar irgi nėra pralai
mėję nei vienų rungtynių. Krep-

j šinio mėgėjai yra prašomi į šias 
rungtynes nuvykti.

LSK žaibo jaunių krepšinio 
komandą globoja Lietuvos Atgi
mimo Sąjūdžio Clevelando sky
rius, kuris yra apmokėjęs visas 
su šiomis pirmenybėmis susiju
sias išlaidas. Globėjai kartu rū-

II pinasi komandos nusiuntimu į

Birutininkėms

Visu ryžtumu rengiamasi 
Tautinių šokių Festivaliui, 

kuris įvyks birželio men. pabai
goj ę, Čikagoje. Šokių pamokos j 
vyksta sekmadieniais (tik po pa
maldų) šv. Jurgio parapijos sa-! 
Įėję ir antradieniais (7 vai. vak.) i 
lietuvių salėje, šokių mokytojai:! 
L. Sagys (vadovas), p. Raulinai-j 
tienė ir M. Aukštuolis. Tautinių! 
šokių parengimu ir kitais reika
lais rūpinasi apylinkės valdyba.

Augustinas Kinaitis 
persikėlė į naują butą: 2311 W. 
40 St., telef. ME 1-6510.

GREETINGS and BEST W1SHES 
To Our Many Friends

OHIO IRO N WORKS
INDUSTRIAL STEEL FABRICATORS

879 ADDISON RD.

...

Vasario 16-osios minėjimas /
Tautinės Sąjungos Clevelando 

skyriaus rengiamas Vasario še
šioliktosios minėjimas - pobūvis 
įvyks sekmadienį, vasario 10 d., 
3:30 vak Gaidžiūnų namuose — 
317 Corning Dr.

Sąjungos nariai ir svečiai ma-J 
loniai kviečiami dalyvauti. Pa
kvietimus galima gauti "Dirvos" 
redakcijoje, pas skyriaus pirmi
ninką Julių Smetoną, valdybos 
narius ir platintojus.

Vasario 3 d., 1957 m. D.L.K. 
Birutės Dr-jos valdyba kviečia 
visas nares trumpam pasitari
mui tuojau po 10 vai. pamaldų 
spaudos kioske.

Išnuomojamas butais
Korman Avė. šaukti po 5 vai. 

I vakaro telefonu EX 1-0438.

Clevelando ramovėnų metinis 
susirinkimas

L. V. S. Ramovė Clevelando 
skyriaus valdyba maloniai pra
šo visus L. V. S. Ramovė Cleve- 

’ land oskyriaus narius atsilanky
ti į šaukiamą metinį narių susi
rinkimą, įvykstantį 1957 m. va
sario mėn. 3 d. 11:20 vai. lietu
vių svetainės apatinėje salėje.

Darootvarkė: Metinė veiklos 
apyskaita, Revizijos Komisijos 
pranešimas, diskusijos dėl pra
nešimų, valdybos ir revizijos ko
misijos rinkimai ir kt.

Prašome visus narius būtinai 
dalyvauti.

Išnuomojamas kambarys

vyrui. Duodamas ir maistas.
6214 Superior. Telef. EX 1-8382

THREEV^-Y
B'JNTINGCO

Clevelandiečių žiniai
Pranešame kad mūsų vaisių- 

daržovių krautuvėje vėl galima 
gauti Lithuanian Bakery gamin
tą įvairių rūšių duoną ir kitus 
kepsnius. Be to, čia galite užsi
sakyti ir tos pačios kepyklos tor
tus. Jūsų patogumui prekes pri
statome į namus. (EX 1-8247).

Už visas prekes duodame ža
lius Eagle Stamps.

J. ir V. Klimaičiai
(5)*

PILNAM DARBO LAIKUI
ieškomas leidimą turįs lietuvis 
pardavėjas. Mes turime lietuvių 
pirkėjų, esam netoli Neff Rd. 
lietuvių bažnyčios.

Gyventojai keliasi j rjrtų pusę 
ir yra daug darbo.

Šaukit arba atvykit pasikal
bėti

Mr. Strenic,
East Sbore Realty

780 E. 185 St. KE 1-4120
(5)

LOKOR DELICATESSEN
6502 Superior (

(kampas E. 65 ir Superior)
Sveikiname visus lietuvius klijentus. Būtinai atsilan- ,( 

kykit į mūsų krautuvę ir pareikškit savo pageidavimus, ( 
kokių geriausių maisto produktų norėtumėt visad gauti. (

Manome atidaryti specialų lietuviškų delikatesų sky- ? 
rių ir pardavinėti lietuvių mėgiamus maisto produktus. /

Pas mus puikiausia lietuviška duona, sūriai, ikrą, alus ( 
ir vynas. ' (

Telef. EN 1-9142

Lietuvių įmonė dažo ir deko
ruoja naujų ir senų namų butus 
ir įvairias sales. Taip pat ištaiso 
ir atnaujina sienų bei lubų tinką.

Žiemos metu duodame papigi- 
nimą.

677 E. 128 St.
Telef.: MU 1-8368

J. S. AUTO SERVICE
Sav. J. Švarcas

1254 Addison Road
Tel. HE 1-6352

Atdara nuo ryto 8 iki 7 v. v.

Il

AUTOMAŠINŲ 
TAISYMAS

Mašinų viršaus taisymas 
ir dažymas; motorų, stab
džių patikrinimas ir taisy
mas, greičio dėžės ir kt. ma
šinos dalių įdėjimas.
24 hours towing.
Dienos telef.: HE 1-6352. 
Nakties telef.: LI 1-4611.

Nesvarbu, ar jūs esate pėsčias, 
ar keleivis savoj ar keno kito 
mašinoj. Jums svarbu žinoti apie 
naują Travel Accident Policy. 
Iki $5,000 apdrauda tik už $5.00 

per metus.
Gyvybės, nelaimių, ugnies, 

automašinų apdrauda 
Skambikit: SK 1-2183

PAULINA 
MOZURAITIS, 

agentas

I
NAMAMS

r.r

I. J. S A M A S JEWELER

r L l'Mf; HEN'RY ■ URNACt C C..-M (. D I N Ą. U.

THE
SUPERIOR SAVINGS 
AND LOAN ASS’N

Du skyriai 
6712 Superior Avė. HE 1-2498
13515 Euclid Avė. MU 1-8100

GERESNI NAMU STATYTOJA.
VISUOMET ĮSTATO 

MONCRIEF Šildymą ir oro vėsinimą

EX 1-7625

Geriausi sveikinimai draugams ir rėmėjams

WILSON PURE OIL

SERVICE STATION

8000 BESSEMER AVENUE

BEST W1SHES

To Gur Friends and Patrons

DI 1-9807

i
I

JORDAN CAMERA & SUPPLY STORE

3802 WEST 25th STREET SH 1-5511

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Many Friends

SPRAYON PRODUCTS, INC

2075 East 65th Street IIE 2-2900

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 h būsit patenkinti

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.

Įvairūs valgiai, o penktadieniais skani žuvis — nuo 10 vai. 
ryto iki 8 vai. vakaro.

731 E. 185 ST. KE 1-9737

PAGALVOKIME PRIEŠ EIDAMI AR KĄ 
NORS DARYDAMI

Visiems Clevelando lietuviams reikėtų pagalvoti prieš einant | 
kur nors praleisti linksmai laiką ar rengiant subuvimus, vakarus, ves
tuves — kur yra patogiausia vieta ir kur būtų pareiga visa tai atlikti. 1 
Atsakymas pats atsiranda, jei galvojame, kad savi turime remti sa
vus. Tai būtų patogiausia vieta — Lietuvių klube ir salėje.

Lietuvių klubas ir salė po remonto — atnaujinimo dabar atrodo 
gražiai, jaukiai ir kiekvienam malonu pabūvuoti, sutikti savus drau
gus, pažįstamus, praleisti lietuviškoje nuotaikoje savuose namuose.

LIETUVIŲ KLUBAS
6835 SUPERIOR AVĖ. EX 1-1143

l.,,-7i7rl....   ~ ■—---- ifr------------ , ,

I

Pilnai padengta apdrauda III 2-7626

V/M. DEBBS PAINTING CO.
WM. DEBESIS

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

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

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

kitės j mane, gausia pigia kaina.. Taipgi gausit patarnavimą Įvai
riuose apdraudos-insurance reikali^ise.

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

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 balšamuotojai 
patarnavimo
ENdicott 1-1763

KE 1-7770

I



8 Dirvas Nr. 5 * 1957 m. sausio mėn. 31 d.

DIRVA "
Redakcijoj ir administracijos adresas — DIRVA, 1272 East 71 St., Cleveland 3, Ohio. — Telefonas: HEnderson 

1-6344, Redaktorius Balys GAID2IŪNAS (buto telefonas: GL 1-3976).

Sunku net suprasti, kodėl taip padare
įspūdžiai kelionėj ir atgal sugrįžus

J. J. BACHUNAS, Sodus, Michigan

Vokiečiu generolui Hans Speide 
liui pavesta vadovauti NATO vi
durio Europos sausumos jėgoms. 
Jo žinioje bus apie 30 divizijų. 
Hans Speidel pasižymėjo kaip 
Roemelio jėgų štabo viršininkas 
ir pasikesintojas prieš Hitlerį. 
Jo brolis, gen. Wilh.elm Speidel 
po karo buvo nubaustas 20 metu 
kalėjimo, bet greit atgavo laisvę.

Sugrįžus Amerikon — vėl nau
ji įvykiai. Prisiminus praėjusių 
metų vasaros nuotaikas, vėl nau
jos nuotaikos ir nauji susidrums- 
timai.

Praėjusioji vasara Amerikos 
lietuvių visuomeniniame dirvo 
ne buvo derlinga, gyva, tegu kai- 
ką ir erzinusi, bet kelianti ener
giją.

Vis tebeatsimename lietuvių 
studentų suorganizuotą Jaunimo 
Peticiją, kuri su daug tūkstan
čių parašų buvo įteikta per vice
prezidentą Nixoną Amerikos vy
riausybei. Peticijos iniciatyva 
kilo iš Lietuvių Santaros, ir jos 
vadovybė bei nariai su ypatingu 
pasiaukojimu darbavosi su vi
sais studentais, kad gerai pasi
sektų. Ir pats priėmimas pas vi
ceprezidentą jau iš anksto buvo 
atitinkamai paruoštas, kiek man 
žinoma, p. A. Olio pastangomis, 
jam lankantis Washingtone 
Amer. Liet. Taut. Sąjungos sąs
krydžio ir kitais reikalais.

žinantiems tikrąją padėtį, bu
vo kiek linksma, kad kaikurios 
mūsų grupės labai sielojosi, kad 
tik peticijos įteikimas beįvyktų 
per ALTS sąskrydį, ir p. Grigai-' 
tis su vienu kitu tarybininku 
skubiai šovė už Amer. Liet. Ta
rybos dienpinigius į Washingto- 
ną, kad ten prisijungtų prie stu
dentų delegac'-’os ir priėmimo 
metu nusifotografuotų su vice
prezidentu, tuo mėgindami suda
ryti įspūdį, jog tai jie buv" tik
rieji Peticijos ”sponsoriai” ir vi-; 
sų durų atrakintojais.

Paskui ilgą laiką buvo siunti
nėjamos mūsų laikraščiams tos 
nuotraukos su labai pasitenkinu
siu ALT sekretoriaus veidu.

Šiaip nuotaikos buvo aprimu
sios. Po Lietuvos Diplomatijos 
Šefo min. S. Lozoraičio vizito 
Amerikoje kaikas lyg buvo pra
dėję švelnėti. Spaudoje, atlikus 
triukšmavimus, visi "piketinin- 
kai” aprimo. Visuomenė, pasi- 
skaičiusi puolančius spaudos pus
lapius ir, kitose vietose, įvairius 
min. Lozoraičio pasisakymus, 
pati pasidarė išvadas ir pamatė, 
kas suinteresuotas drumsti ir 
įmantriai plūstis, t ir kas siekia 
rimties, bendro darbo, susiprati
mo ir padoraus tono lietuvių po
litiniame darbe.

Nuotaika gerėjo, ALTS sąs
krydis Washingtone, aišku, bu
vo daug kam užvirinęs kraują, 
išvadintas ”jėgų skaldymu” ir 
tokiu žygiu, kuris nereiška ir 
neturi teisės reikšti "lietuvių 
tautus valios”. Bet netrukus se
kė Chicagos Kultūros Kongresas

kvailo klausimo, ar suvažiavę 
dainininkai ten savo balsais "at
stovavo visos lietuvių tautos va
lią” ar tik jos dalį, ar jie skaldė 
mūsų jėgas, ar jas jungė. Ponas 
pulkininkas Škirpa su ponu prof. 
Pakštu ir kitais tačiau manė, kad 
ką tik praėjęs ALTS Washing- 
tono Sąskrydis su savo tautodai
lės paroda, koncertu ir Čiurlionio 
ansambliu bei solistais, 70 asme
nų simfonijos orkestru "neatsto
vavo visų Amerikos lietuvių” ir, 
žinoma, veikė skaldančiai ir ko
ne nusikalstančiai.

Tokios tada buvo nuotaikos, 
tokie atgarsiai ir tokie juokų 
juokučiai....

Tačiau nelaimei, sugrįžus iš 
kelionės, skaitau, kad kaikurie 
Amerikos lietuvių vadai tas tru
putį paskaidrėjusias nuotaikas 
vėl užsimanė drumsti, čia turiu 
galvoje Balfo pirmininko elgesį 
Detroito suvažiavime (labai ne
gausiame savo dalyviais!), kur 
nei iš šio, nei iš to buvo užsima
nyta gal vaikiškai, bet nemalo
niai įžeisti tokius ilgamečius ir 
pasiaukojusius žymius Amerikos 
lietuvybės veikėjus, kaip adv. A. 
A. Olį ir Stasį Gegužį.

Pastarajam niekas juk negalė
tų primesti, kad per saVo ilgą 
amžių jis nebūtų savo geriausių 
jėgų aukojęs lietuvybei ir lietu
viškoms organizacijoms. Ir Bal
fo vadovybėje jis buvo kaip ir 
simbolis tos mūsų tautininkų 
sandariečių grupės, kuri visuo
met buvo artimesnė ne interna
cionalams, bet pirmiausia ir iš
imtinai lietuvi’1 tautos reikalams.

O Antanas Olis yra vienas iš 
nagrindinių Ealfo steigėjų ir 
vienas iš tų, kuris išgavo iš Ame- 
ikos valdžios leidimą Balfui gy

vuoti.
Tokių asmenų, kaip Olio ar 

Gegužio vardai organizacijoms 
yra garbė ir papuošalas. Tai daug 
reiškia, daug patraukia ir sutei
kia organizacijai pasitikėjimo.

Girdėjau, kad kelios organiza
cijos savo susirinkimuose pro
testo rezoliucijas pateiks. Jei tas 
pasirodys spaudoje, tai bus ne
malonus dalykas.

Balfo pirmininko keistas ir 
vargiai teisėtas elgesys buvo ne
reikalingas pasikarščiavimas, ar
ba jau labai prastai apgalvotas 
sumanymas neva išmesti dviejų 
pagrindinių Amerikos lietuvių 
tautinių srovių nusipelnusius ly
derius, pasiliekant sau ir socia
listams, atsiprašant, "diktatū
rą”.

Tai gali duoti nepageidaujamų

vaisių. Balfas savo tikslams pa
teisinti juk renka iš mūsų visos 
visuomenės aukas, — ne tik iš 
krikščioni;} demokratų ir socia
listų (iš kurių gauna labai ma
žai). Aukas rinkti, meilę ir pa
sitikėjimą turėti yra sunkus dar
bas ir tik per ilgą laiką atsiekia
mas. Su "diktatūrom” aukų 
daug nesurinksi. Tie asmenys, 
kuriems Olio ar Gegužio vardas 
neatrodo tinkama medžiaga, kan. 
Končiaus diktatūriniams užsimo
jimams, galbūt dabar dukart pa
galvos, prieš duodami savo auką 
Balfui.

Kam taip reikėjo daryti, sun
ku net suprasti...

TIKĖDAMI ATEITIM 
ATLIKIM PAREIGĄ
Vasario 16 diena yra vieninte

lė metuose, kada kiekvienas lie
tuvis, tiek laisvam pasauly gy
venąs, tiek Sibiro taigose prie
spaudos jungą kentėdamas, min
timis grįžta į pavergtą savo tė
vynę.

Tą dieną visi gyvename ben
dru ir didžiu rūpesčiu, kaip ir 
kada Lietuva bus išlaisvinta.

Laisvuose kraštuose ruošiame 
minėjimus, kur ryškiai iškelia
me pagarbą praeičiai ir tikėjimą 
į ateitį Taip pat renkamos aukos 
Lietuvos laisvinimo akcijai.

Kad laisvės valandai išmušus, 
nei vienas neliktume skolingas 
tėvynei, padėkime jos laisvės pa
grindam kad ir kukliausį savo 
įnašą.

Remkime Lietuvos Nepriklau
somybės Talkos Lietuvos laisvi
nimo pozityvų darbą per Lietu
vos Nepriklausomybės Fondą.

Aukas siųsti LNF iždininkui: 
Kazys Biliūnas, 134-34 Frank- 
lin Avė., Flushing, New York, 
N. Y.

Liet. Neprikl. Fondo V-ba

NEW YORK
VASARIO 16 D. MINĖJIMAS 

BROOKLYNE

Tautinės organizacijos New 
Yorke Vasario 16 d. minėjimą' 
rengia šeštadienį, vasario 16 d., 
Liet. Piliečių Klubo salėje, 280 
Union Avė., Brooklyne.

Bus paskaita, meninė dalis,’ 
vakarienė ir šokiai.

Rengimo komitetą sudaro:
J. Ginkus — pirmininkas, V. 

Abraitis, E. čekienė, S. Jakštas, 
Klinga, B. Nemickas, P. Narvy
das, A. Senikas ir O. Valaitienė.

BOSTON
GRAŽIAI PRAĖJO N. METŲ 

SUTIKIMAS
♦ *

Tautinės Sąjungos skyriaus 
suruoštas N. Metų sutikimas sa
vuose namuose praėjo labai gra
žiai.

Kartu skyrius paminėjo ir sa
vo namų penkerių metų įkurtu
ves.

Ta proga skyr. garbės pirmi
ninkas Jonas Kasmauskas pasa
kė kalbą ir užgęsino penkias tor
tą puošusias žvakes. Vėliau tuo 
sukaktuviniu tortu visi svečiai 
buvo pavaišinti.

Meninėje dalyje gražiai savo 
kūrinius skaitė rašytojas Sta
sys Santvaras.

NĖ VIENO KRIKšč. 
DEMOKRATO

Sausio mėn. 16 d- buvo šau
kiamas Balto narių susirinkimas. 
Susirinkime turėjo būti renka
ma Balto valdyba. Tačiau susi
rinkus tik 13 asmenų nebuvo ga
limybės valdybą rinkti. Ir kas 
būdinga, kad j susirinkimą neat
silankė nė vięnas krikščionių de
mokratų bloko žmogus. Ir tik 
vienas socialdemokratų bloko — 
tai Keleivio redaktorius, kuris 
daug kartu laikrašty susirinki
mą skelbė.

Jau senai Bostone Balto vado
vybėje darbuojas 90' i tautinio 
blc.ko žmonės. Ir Bostonas rodė 
nemažos iniciatyvos šalpos dar
be. Tačiau, ’ftaoa reikėjo apmo
kamo tarnautojo Balto centre, 
krikščionys demokratai tuoj pri
sistatė savo.

tiiimiiNiiiiuiiimiiimiminmfflmimn^ !

Patari- kaimynui 
prenumeruoti 

OI R V Ą !

MAMYTĖS SŪRIS
Keli mėnesiai kaip gamina

mas, bet jau gana plačiai pasie
kė vartotojus didesniuose lietu
vių centruose.

Mamytės sūrį pamėgo dėl to, 
kad tikrai toks, kaip buvo ga
minami Lietuvoje. Gaminamas 
iš šviežio riebaus, gerai ir ypa
tingai švariai paruošto pieno. 
Patsai sūrių fabrikas didelio 
masto, su naujomis moderniško
mis mašinomis ir kitais įrengi
mais. Fabriko savininkai yra 
broliai Paukščiai, čia gimę, bet 
puikiai kalbą lietuviškai, žemai
tiška tarme, nes jų tėvai iš Že
maitijos, ir savo vaikus išmokė 
taip, kaip jie mokėjo. Vienas bro
lis yra visoje apylinkėje labai 
garsus gydytojas. Jis savo fab
riką prižiūri ir reikalauja, kad 
viskas būtų kuo sveikiausiai ir 
švariausiai.

Sūrių gamybą pradėjo ne dėl 
to, kad kam nors pakenktų, bet 
tik dėl to, kad duotų gerą prekę 
vartotojams. Tada jau ir kiti yra 
priversti laikytis geros gamy
bos.

Baigiami daryti bandymai ir 
tyrinėjimai visai naujoms sūrių 
rūšims, kurie neužilgo pasirodys 
i plačią rinką. Mamytės sūris 
bus daromas ir toliau, gal tik su 
kai kuriais pakeitimais ir page
rinimais taip, kaip daugumas 
vartotoju pareikalaus.

Iš šio fabriko dar daug nau
jų gaminių pasirodys artimesniu 
ir vėlyvesniu laiku. Bus pranešta 
vėliau.

Mamytės sūrį gausite visi, kas 
tik norite.

Galite užsisakyti nors ir po 
vieną sūrį.

Visiems bus pasiųsta, kas tik 
i dės money orderį ar čekį nema
žiau kaip $1.60 vertės ir gaus 
netoli 2-jų svarų didelį ir švie
žia mamytės sūrį paštu.

Jei turite savo prekybą-groce- 
ry, galite gauti visą dėžę-boxa, 
kuris sveria tarp 50-60 sv., jei 
tik prisiusite money orderį ar če
ki sumoje $35.00 ir nurodysite 
kaip jums patogiau gauti.

Jei kas nori laisvu laiku kas 
savaite per 2-3 valandas užsidirb
ti 15-30 ir daugiau dolerių, gali 
gauti Mamytės sūrio atstovavi- 
mą-distributor savo apylinkėje. 
Atstovavimo sąlygas gausite at
skiru raštu parašę prekybos or
ganizatoriui šiuo adresu: Scott
ville Cheese Sales Organisat. 253 
Scholles St., Brooklyn 6, N. Y.

Užsakymus siųskite tiesiog į 
fabriką šiuo adresu: Scottville 
Cheese, Ine., Scottville, Mich. Jei 
skambinsite, šaukite Scottville, 
Mich. 451.

Visais reikalais galite rašyti 
angliškai ir lietuviškai. (sk.)

GREETINGS and BEST W1SHES 
To Our Friends and Patrons

LOUISVILLE TITLE

INSURANCECOMPANY

Standard Building MAin 1-2075

ir Dainų šventė. Tai buvo kilnių 
tikslų, gražūs ir visiems lietu
viams brangūs pasiryžimai.

Jeigu Kultūros Kongrese vy
ravo kiek vienašališka dvasia, 
tai gal iš dalies dėl to, kad gal 
ne visos mūsų idėjinės pakraipos 
vienodai energingai dėjosi prie 
jo organizavimo. Tie, kurie dau
giau! veržėsi į priekį, tie jam ir 
toną davė. Jei kitos pakraipos 
būtų norėjusios ir pajėgusios 
stipriau pasireikšti, tai nemanau, 
kad tas joms nebūtų pavykę.

Mes, daugelis, sveikinom, pa
laikėm ir stengėmės dalyvauti 
Kultūros Kongrese ir Dainų 
Šventėje, vertindami kaip bend
rą lietuviškos dvasios pasireiš
kimą. Mes džiaugėmės, kad tai 
gali vykti Amerikoje, ir nuošir
džiai manėme, kad tai naudinga 
lietuvių tautai. Mes nekėlėme

Siunčiame Maistę Lietuvon su Garantija
Mūsų vaistinė yra įgaliota priimti užsakymus dėl maisto pa- 

kietų siuntimo į Lietuvą ir į visą Rusiją su Amerikoje apmokėtu 
iš anksto muitu ir su garantija, kad pakietas bus pristatytas tam, 
kam jis siunčiamas. Pakietai yra gatavi. (10 savaičių pristatymo 
laikas).

Pakietas Nr. 1. Kaina $26.00. Jame yra ll/2 sv. bekono, li/2 
sv. jautienos, 1 sv. taukų, 3 kenai pieno, 5 sv. miltų, 2 sv. ryžių, 
3 sv. cukraus ir y2 sv. šokolado.

Pakietas Nr. 2. Kaina $32.00. Jame yra 2 sv. kumpio, 2 sv. 
jautienos, 2 sv. bekono, 2 sv. taukų, 3 kenukai sardinių, 5 sv. 
miltų, 2 sv. cukraus ir i/2 sv. kakao.

Pakietas Nr. S-l kaina $19.80. Jame yra 5 svarai miltų, svaras 
sviesto, 2 sv. kumpio, 3 sv. taukų, 2 sv. jautienos, 2 sv. cukraus, 
2 sv. bekono, V/2 sv. pieno miltelių, 1 sv. kavos, 1 sv. kakao. 
i/2 sv. arbatos.

Viskas gerai supakuota. Tik atsiųskite čekį ir nurodykite, 
kokį pakietą norit siųsti, o taip pat aiškiai parašykit gavėjo adre
są. Muitai į paminėtas kainas įrokuoti. Rašykit:
Ideal Fharmacy 29 Kelly Sq. Worcester, Mass.

Vytautas Skrinskas, savininkas. <14)
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GREETINGS and BEST W1SHES
To Our Friends and Patrons

FORMAL CLEANERS

WHERE YOU GET THE BEST IN DRY CLEANING

1194 East 79th Street HE 1-3050

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai visiems lietuviams

VIC’S GULF SERVICE STATION
THE FINEST SERVICE IN T0WN

VICTORAS SUMAS Mgr. WE GIVE GREEN STAMPS

SUPERIOR AVĖ. (CORNER EAST 66th ST.) 1

EN 1-9713

GREETINGS and BEST WISHES

from

MAYOR ANTHONY J. CELEBREZZE

AND

Ralph S. Locher, Law Director
George Vine, Acting Finance Director 
Emil J. Crown, Utilities Director 
William J. Rogers, Port Control Director 
Louis L. Drasler, Service Director
Bell Greve, Welfare Director 
John N. McCormick, Safety Director 
John J. Locuoco, Properties Director

GREETINGS and BEST WISHES

For a Pleasant Holiday

FRANCES P. BOLTON

C O N G R E S S M AN

22nd District

BEST W1SHES
To Our Friends and Patroną

THE YODER
COMPANY

CLEVELAND, OHIO

GREETINGS and BEST WISHES

ŲPTOWN PRESCRIPTION DRUG 
STORES

PRESCRIPTIONS OUR SPECIALTY 
Camegie Avė. RA
St. Clair Avė. MU
Lake Shore Blvd. IV

SW

10543 
10431 
18599

10605 Chester Avė.

1-17 M
1-3IM
HNI
l-M0»

BEST WISHES

FROM A FRIEND
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