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Kodėl ALT lėšos atiduodamos VLIKui?
J. J. BACHUNAS, Sodus, Michigan

Grįžęs išsamiau susipažinau 
ir su antru, jau ne karitatyvi- 
nės, bet politinės veiklos inci
dentu. Gal per maža taip būtų jį 
pavadinti. Tai yra reikalas, ku
riam reikia padaryti galą. Ir juo 
greičiatą tuo būtų geriau.

1955 m. Amerikos Lietuvių 
Tarybos metiniame suvažiavime 
New Yorke, kuriame aš atstova
vau p. Olį, buvo pateiktas ra
portas apie ALT iždo stovį, su
rinktų mūsų visuomenės aukų 
paskirstymą. Kaip prisimename, 
praėjusiame anų metų suvažia
vime, po rimtų diskusijų buvo 
priimtas ir visų pritartas nuta
rimas, pagal kurį ALT Vykdo
majam Komitetui buvo duota 
instrukcija, kad a) ALT organi
zuojamose rinkliavose per Vasa
rio 16 minėjimus ir kitokiomis 
progomis surinktos aukos būtų 
naudojamos tik ALT veiklos rei
kalams ir, antra, b) kad kitiems 
organams parama būtų teikiama 
tik jų konkrečiai nurodytiems 
reikalams bei darbams, pagal 
ALT Vykd. Komiteto pripažin
tas samatas ir reikalaujant są
matų įvykdymo apyskaitų. Tai 
reiškė, kad buvo susitarta ir nu
tarta, kad ALT surinktos lėšos 
tik specialiais atvejais gali l^ūti 
naudojamos ne ALT rdOyd"-#1.? 
O jei reikia kitaip naudoti, tai 
ne pagal tai, KAS prašo, bet KO
KIAM REIKALUI prašo ir kaip 
tai bus sunaudota.

Tai buvo aiškus nutarimas ir, 
kaip daugeliui, gana geras nu
tarimas. Bet šiemet iš iždininko 
raporto netikėtai paaiškėjo, kad 
nežiūrint tokio aiškaus nutarimo, 
ALT perleido Vlikui net 18,000 
dolerių ...

Iždininką ėmus smulkiau ka
mantinėti ar tai buvo padaryta 
tiksliai vykdant praėjusių metų 
suvažiavimo nutarimą, dėl poros 
tūkstančių dolerių jis sugebėjo 
su šiokiu tokiu pagrindu pasi
aiškinti, o dėl visų kitų 16,000 
dolerių pasakė tik, kad jie buvo 
perduoti Vlikui, ir viskas, ir baig
ta ...

Toks nesiskaitymas su nutari
mais ir bendrais nusistatymais 
nėra sveikintinas, jeigu jau nie
ko daugiau nesakyti. Bet reikė
tų ir daugiau pasakyti. Juk tokia 
dvasia ir metodai, ALT Vykd. 
Komiteto daugumos praktikuo
jami, yra visiškai neelistini ir 
daugiau nepraktikuotini. Tas ke
lia nepasitenkinimą ir nepasiti
kėjimą. Jau reikėtų kartą įsiti
kinti, kad gana didelė Amerikos 
lietuvių dalis, kuri duoda aukas 
per Vasario 16 minėjimus ar ki
tomis progomis ir kai tos rinklia
vos bendrai,ir atskirose vietovė
se būna pravedamos po ALT sky
rių šydu, tai aukotojai ne visi 
turi mintyje, kad jų sudedamos 
lėšos bus pervestos trijų nusipo
litikavusių partijų diriguojamam 
Vlikui, kai aukotojai nei Vlikui, 
nei toms partijoms nepriklauso. 
Jie aukoja bendriesiems Lietu
vos reikalams, bet ne Vlikui ar 
jį sudararitioms partijoms. Jei 
aukotojui bus žinoma, kad už jo 
auką bus atliktas konkretus ir 
reikalingas darbas, tai jis bus 
patenkintas, nežiūrint ar viena 
ar kita organizacija tą darbą at
liks. Bet lėšų pervedimas vienai 
organizacijai yra neleistinas au
kotojų patriotizmo išnaudojimas, 
gi atsižvelgiant į anksčiau minė
tą nutarimą, yra stačiai neteisė
tas elgesys.

Nenuostabu, kad Lietuvos Ne
priklausomybės Talkos vadovybė 
šiemet buvo priversta jau iš ank-

sto paskelbti, kad nesant jokios 
garantijos, kad aukotojų aukos 
eis jų norimam tikslui už kon
krečius darbus, šiemet ragina 
aukų telkimą išskirti iš bendros 
ALT skyrių rinkliavos ir duoda
mas dalį atiduoti Lietuvos Ne
priklausomybes Fondui, kuris 
duos aukotojams apyskaitą už 
atliktus konkrečius darbus.

Kitaip juk ir negalėjo būti, 
taip elgiantis ALT trustinin- 
kams. Tos visuomeninės grupės, 
kurios nepritaria Vliko veiklai ir 
tie asmenys, kurie savo lėšomis 
neketina remti trijų nusipoliti
kavusių partijų veiklos, kuriem 
toms partijoms nepriklauso, juk 
savaime aišku, negali remti ir 
ALT rinkliavų, kurias jis išmėto 
ne taip, kaip nustatyta.

Kaikuriuose ALT ir Vliko 
trustininkus remiančiuose laik
raščiuose jau nekartą buvo kal
bų, kad štai Amerikos tautinin

kai ir Liet. Nepriklausomybės 
Talka esant ipasiryžusi "sugriau
ti ALT.”

Dar jokio griovimo fakto ne
buvo nurodyta, nes tų faktų nė
ra. Bet ALT trustininkai visus 
kitus jau stumia į tai, kad toliau 
nebegalima tylėti. Jei bendra* 
priimti nutarimai nevykdomi, o 
elgiamasi savavališkai, — tai kas 
tada griauna ALTą? Ar tie, ku
rie reikalauja nutarimų vykdy
mo, ar tie, kurie jų nesilaiko ir 
daro priešingai, tuo atstumdami 
kitus ir pakirsdami pasitikėji
mą?

Tat kas išryškėjo pereitais 
metais, šiemet reikia greit tai
syti, arba turėsime skaitytis su 
naujais faktais, kad vis daugiau 
ir daugiau bendrų dalykų teks 
atlikti atskirai. Ta prabanga 
mums juk galėtų būti nereika
linga. I

RADO PRITARIMĄ
Šveicarijos dienrąštis "Basler 

Nachrichtep” yra įdėjęs įžanginį 
Straipsnį "Lietuvos kreipimasis 
į Jungtinių Tautų Organizaciją”, 
kuriame šitaip komentuoja Lie
tuvos Diplomatijos* Šefo raštą 
Jungtinėms Tautoms:

"Sunkus vengrų tautos liki
mas pagrįstai sukelia visame pa
saulyje didelį susidomėjimą ir 
nžuojautą. Tačiau nereikia už-1 mo, yra vertas didelio dėmesio, 
miršti, jog Vengrija yra vienas'Tai, ką ministeris Lozoraitis sa- 
dešimties Rytų ir Centro Euro
pos kraštų, kurie yra sovietų pa
vergti. Kitų devynių tautų liki
mas, kiek tai liečia Maskvos pri
mestą joms smurto viešpatavi
mą, nėra nė kiek lengvesnis. Il
gą laiką atrodė, kad tos tautos 
yra laisvojo pasaulio užmirštos. 
Heroiška vengrų kova už laisvę 
garsiu priekaištu priminė pasau
lio viešajai nuomonei apie tų tau
tų egzistenciją. ,

Laisvajame pasaulyje gyveną 
tų nelaimingų tautų atstovai da
ro visa, ką gali, naujai atgiju
siam viešosios nuomonės susido
mėjimui palaikyti. Buvęs Lietu
vos užsienio reikalų ministeris 
Stasys Lozoraitis, dabar Lietu
vos diplomatinės tarnybos vaka
rų kraštuose šefas, yra kreipę
sis j XI Jungtinių Tautų Gene
ralinės Asamblėjos pirmininką 
kunigaikštį Wan Waithayakon’ą 
formaliu raštu, kuriame jisai ne 
tik primena Jungtinėms Tau
toms, kad Lietuva tebėra sovietų 
okupuota, bet taip pat pateikia1 mo bei taikos saugotojos, jeigu

Gen. Asamblėjai konkrečius pa
siūlymus, kurie liečia sovietų 
smurtu okupuotus kraštus ir ati
tinka viso laisvojo pasaulio in
teresus.”

•v M k

Pacitavęs visą S. Lozoraičio 
notos tekstą, laikraštis daro ši- 

■ tokias išvadas: "Toks yra Lie
tuvos atstovo kreipimąsis į J. T. 

■. Gen. Asamblėją. Jis, be abejoji-

' 'Tai Vn rviiniatovia aa.

vo įspūdingame rašte sako apie 
savo kraštą, gali būti pasakyta 
lygiai visų Sovietų Sąjungos pa
vergtų kraštų vardu.

Žinoma, Vengrijos įvykiai yra 
baisūs. Bet kaip tik brutalumo 
ir žiaurumo atžvilgiu jie nesu
daro nieko nauja. Visa, ką sovie
tai yra padarę ir tebedaro Ven
grijoj, vyksta pavergtuose kraš
tuose jau daugiau kaip dešimts 
metų. Kaip ilgai — kyla klausi
mas — civilizuotasis pasaulis 
dar žiūrės pasyviai į šitą teroro 
viešpatavimą? Ar gali Jungtinės 
Tautos šitų įvykių akivaizdoj 
reikalauti sau iš pasaulio pagar
bos? Ar nepakanka joms liūdno 
pavyzdžio Tautų Sąjungos nesu
gebėjimo su visomis tragiškomis 
to pasekmėmis ? Kaip savo laiku 
Tautų Sąjunga neįstengė išsprę
sti svarbių pasaulinių problemų 
ir todėl buvo moralinės anemijos 
pakirsta, — taip Jungtinės Tau
tos nustos orumo ir savo vaid
mens kaip tarptautinio teisingu-

Pasaulinė paroda įvyks Briuselyje, Belgijoje, 1958 metais balan
džio mėn. JAV pastatys tokį $5,000,000 vertės pavilijoną, kad 

parodoje tinkamai reprezentuotųsi.

toleruos dabartinę pragaištingą 
įvykių eigą.

Lietuvos atstovo pateiktas pa
siūlymas — sudaryti specialią 
Jungtinių Tautų Organizacijos 
komisiją Rytų ir Centro Euro
pos kraštų interesams saugoti — 
yra įspėjimas, kurio įvykdymas 
galėtų apsaugoti Jungtines Tau
tas nuo nepasisekimo ir užkirsti 
kelią tolimesniam, neteisybės ir 
nelaisvės išsiplėtimui pasauly
je.”

VISAM 
PASAULY

Anglijos ministeris pirmininkas 
nevyks į Maskvą

Iš seniau buvo suplanuota, kad 
Anglijos ministeris pirmininkas 
gegužės mėn. lankysis Maskvoje. 
Dabar pranešė, kad min. pirmi
ninkas MacMillan į Maskvą ne- 
vyksiąs dėl politinių-diplomati- 
nių 
dėl

priežasčių. Kitaip sakant, 
Rusijos nedraugiškumo.

Mirė maršalas Paulus
ANGLIJA UŽBAIGĖ KARALIENĖS 
VIKTORIJOS PRADĖTA LAIKMETI

Stalingrado mūšio vokiečių ka
riuomenės vadas marš. Paulus, 
eidamas 66 m. amžiaus, mirė sa
vo namuose Dresdene. Kaip ži
nia, Hitlerio beprotišku užsispi- 
rimu, dideliems šalčiams siau
čiant, ten vokiečiai pražudė 
300,000 geriausios savo kariuo
menės.

Maršalas Paulus, paimtas į be
laisvę, rusų buvo įkinkytas į 
propagandinę akciją už Vokieti
jos sukomusistinimą.

Prancūzijos užsienio reikalų 
ministeris pranešė,

kad Prancūzija ignoruos bet ko
kius Jungtinių Tautų nutarimus 
Alžiro klausimu. Ji skaitanti, 
kad Alžiras yra Prancūzijos ne
daloma teritorija ir ten nėra ko 
svetimiems kišti savo rankas.

Amerikos vyriausybė Tito jau 
buvo pakvietę atvykti į JAV
Kaip dabar paaiškėjo iš Tito 

padėjėjo pareiškimo. Tik Tito 
matydamas, kad JAV yra daug 
nedraugiškai nusiteikusių jėgų, 
kelionę atideda vėlesniam laikui.

Praėję rinkimai kaštavo 33 
milionus

• Federalinė grand jury pri- 
______ ___________ ______ pažino kaltais tris suimtus Ru- 
Respublikonai išleidę $20,685,387 sijos šnipus, jiems teikusius ka- 
gi demokratai $10,977,790.

Prezidentiniai JAV rinkimai 
kaštavo virš 33 milionų dolerių.

•

• Suomijos prezidentas 
gerholm lankosi Maskvoje, 
sai visur stengiasi pabrėžti, 
santykiai tarp Suomijos ir 
sijos esanti labai geri.

• Vengrija savo sieną su Aus
trija apstatė labai stipriomis 
sargybomis, kad niekas nebega
lėtų pabėgti į laisvąjį pasaulį.

• Lenkijoje pradėta daug nu
sigyvenusių kolektyvinių ūkių 
išardyti, kaip visiškai nebega
linčių suvesti galą su galu.
• Į atsistatinusio vyriausio teis 
mo teisėjo S. Reed vietą kandi
datais. vėl minimi DulleS ir De- 
wey. Vyriausio teismo teisėjas 
gauna metams $35,000 algos.

• JAV karinio laivyno skyrius 
užsakė pastatidinti dar tris ato
minius povandeninius laivus.

• Sueso kanalo valymo darbai, 
nors ir nesurandama su Izraeliu 
palankaus sprendimo vėl Gaza 
srities grąžinimo, eina pilnu 
tempu. Manoma, kad kovo mėn. 
1 d. jau pradės Sueso kanalu 
plaukti laivai.

Fa- 
Ru- 
kad 
Ru-

Pirmos nuotraukos naujojo X-10 bepilotinio lėktuvo, šiam lėktuvui pranašaujama didelė ateitis. 
Nuotraukose parodyta: lėktuvo kėlimasis nuo žemės, skridimas ir nusileidi. ras.

Pasigailėjimo verti tie žymie
ji valstybių vyrai, kurių visas 
įtempto proto darbas, energija, 
planai ir laimėjimai, dar jiems 
gyviems tebesant nueina niekais.

Tik prieš kelias savaites D. 
Britanijos premjeras Edenas at
sistatydino iš pareigų. Nors ang
lų spauda ir pranešė, kad atsi
statydinimo priežastimi yra jo 
sveikatas stovio pablogėjimas, 
bet yra susidariusi nuomonė, kad 
rezignacijos priežastimi yra ne
pasisekusi akcija prieš Egiptą.

Kokie ten bebūtų komentarai 
spaudoje arba diplomatiniuose 

i kabinetuose, mūsų įsitikinimu, 
Edeno rezignacija turi toli sie
kiančias pasekmes. Su jo rezig
nacija baigiasi ir visas karalie
nės Viktorijos pradėtas laikme
tis, kurio metu D. Britanija bu
vo užėmusi pirmą vietą visame 
mūsų žemės rutulyje.

Reikia nepamiršti, kad nuo 
pereito amžiaus pabaigos iki mū
sų dienų, į visus pasaulyje įvy
kius, pradedant karu Afrikoje su 
būrais ir baigiant pirmuoju ir 
antruoju pasauliniu karu, di
džiausią įtaką turėjo Winston 
Churchill. Reikia pripažinti, kad

rines paslaptis ir organizavusius 
šnipų tinklą.

NAUJI VLIKo 
PRASIMANYMAI

Šių metų pirmame savo biule
tenyje Vlikas tarp kitų kiršinan
čių puolimų yra palietęs ir mane, 
tvirtindamas, esą aš protestavęs 
Italijos užsienio reikalų ministe
rijoje Lietuvos pasų klausimu.

Tai yra grynas prasimanymas. 
Nei aš, nei kuris mano bendra
darbių nesame tuo klausimu da
rę jokio panašaus žingsnio Ita
lijos ministerijoje.

Reikia gailėtis ir stebėtis, kad 
tokiais sunkiais Lietuvai laikais 
mūsų tarpe yra organizacijų ir 
žmonių, kurie neturi kitų būdų 
priminti apie save, kaip tik 
skelbdami kiršinančius prasima
nymus savitarpei nesantaikai 
kelti. Apgailėtinas ir nuostabus 
dalykas, kad jie ne tik neturi jo
kių konstruktyvių idėjų ir nesu
geba teigiamą darbą dirbti, bet 
visą savo energiją skiria bergž- 
džiems ir kenksmingams vai
dams. 

Stasys Lozoraitis

tas vyras su pasišventimu dirbo, 
kad D. Britanija ir ateity domi
nuotų visam pasaulyje.

Po antrojo pasaulinio karo jė
gų pusiausvyrai pasikeitus Chur- 
chillis aiškiai suprato, bet pasi
duoti nenorėjo, kad D. Britani
jos dominuojantis vaidmuo per- 
ėio į JAV rankas. Winston Chur- 
chillis dar būdamas premjeru bu
vo iniciatoriumi "didžiųjų šypse
nos konferencijos” Ženevoje. 
Nors Churchillis tos konferenci
jos ir susilaukė, bet prieš pat 
konferenciją savo pareigas per
davė savo auklėtiniui, mokiniui 
ir susigiminiavusiam Edenui.

Ženevoje aiškiai pasirodė, kad 
visą laisvąjį pasaulį reprezenta
vo tik JAV prezidentas D. Eisen- 
howeris, o kiti Vakarų delegatai 
ne daug ką turėjo pasakyti.

Ženevos konferencija buvo nu
sivilta ne dėl' to, kad išskyrus 
šypsenų ir kelių banketų, nebuvo 
pasiekta jokių pozityvių vaisių, 
bet kad pasaulyje dominuojantis 
vaidmuo perėjo į JAV prezidento 
rankas. O kad atstačius savo pir
mykštį vaidmenį, D. Britanija 
turėjo pasirinkti sau partne
riu ... Maskvą.

Nedelsiant buvo pakviesti į 
Londoną Bulganinas ir Chruče- 
vas. Komunistinių Maskvos ly
derių vizitas nedavė, nes ir ne 
galėjo duoti, jokių pozityvių re
zultatų. Bet užtat D. Britanijos 
prestižas nukrito iki nulio.

žemės ūkio sekretorius Ezra Benson ir penia, už laimėjimą kon
kurso pasisiuvant gražaus vilnonio kostiumo, dviem, mergaitėm 

paskyrė dovanas — kelionę į Europą.

Ta pačia linkme eidamas, is
torijos ratas nuriedėjo dar į di
desnę katastrofą. Jau visai neat
sižvelgiant į J. A. Valstybes, ar 
net Maskvą .Edeno vyriausybė 
nusprendė veikti visai savysto- 
vai. Kaip anais gerais laikais, 
kada VJinsto.i Churcnillis, dar 
jaunas būdamas, įsivėlė į karą 
Afrikoje su būrais, taip dabar 
Edenas susitaręs su Prancūzija. 
ir Izraeliu, pradėjo karą prieš 
Egiptą.

Tad^ reikalas dėl deiman
tų kasyklų, o dabar dėl naftos. 
Pasirodo, kad tio žemės turtai 
buvo ir tebėra nepaprastai bran
gūs. Nors nuo karo su būrais iki 
karo su Egiptu praėjo ir nema
žas laikotarpis, nes per tą laiką 
pasaulio žmonijos galvosena, su
pratimas, nusistatymas, Euro
pos ir kitų pasaulio kraštų že
mėlapis ir du kartus pasikeitė, 
bet išbandytų su būrais Chur- 
chillio metodų dar iki šiol nepa
keitė.

Jau matyti, kad Churchillio ir 
jo mokinio Edeno atliktieji kraš
tui darbai lauktų vaisių nedavė. 
Priešingai, beveik viso jo am
žiaus vaisiai baigia iŠ3inarstyti. 

K. M. J. Šarūnas

i

Saudi Arabijos karaliaus vizitas 
išeis abiem? pusėms į naudą. 
Saudi Arabija gaus ginklų, gi 
Prezidentas Eisenhoweris pasi
tikrins to krašto draugiškumą L- 
savosios doktrinos rėmimą ara
bų kraštuose.
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Šią savaitę
Balys Gaidžiūnas

•

Daug organizacinių negalavi
mų surandame, kada rūpestin
giau žvilgterime į Amerikos lie
tuvių bendruomeninį gyvenimą. 
Kai kurie iš mūsų juokaudami 
greičiausia jau ir teisybę pasa
ko, kad dabar esame tokios veik
los padėtyje, kada organizacijo
se aktyviai veikia tik vienas 
žmogus, dažniausia pirmininkas. 
Gi kiti, lietuviškai — žydišku 
žargonu kalbant, tik "muilą ve
ža’’. Atseit, nei veikia, nei trug- 
do.

Skaitau Drauge atspaustus L. 
Valiuko kaltinimus Lietuvių Ben
druomenės vadovybei. Kaltini
mus už ryšio su skyriais nepa
laikymą, už mažą dėmesį čia gi- 
musiams lietuviams, už informa
cijų trūkumą anglų kalba. Skai
tau ir kiek stebiuos, nes kaip ir 
neįprasta Drauge tai skaityti. 
Juk iki šiol, jei jau ko blogo no
rėjai apie Bendruomenę išgirsti, 
reikėjo dairytis f Sandaros pus
lapius arba pasiskaityti ką Vie
nybėje rašo V. Mesjojuskas apie 
paskirus Bendruomenės darbus.

Žinoma, Drauge atspaustas L. 
Valiuko straipsnis kiek kitoks. 
Jame, greta daromų kaltinimų, 
jaučiasi didėlis noras, kad ta 
Bendruomenė stipriau pajudėtų. 
Kad tėvų-gimdytojų nenormaliai 
ilgas Bendruomenės gimdymas 
tą nevisai vykusiai išnešiotą vai
ką greičiau išvestų į žmones.

O Sandaroj kada skaitai pa
mokymus Bendruomenei, ten jau 
iš principo viskas bloga. Ir su
prantama, juk rašo ALT iždi
ninkas, kuriam ALT geriausias, 
nes normaliai imant, gerai Ben
druomenei susiorganizavus, ALT 
gali tekti, ypač dar prie dabar
tinės politikos, susirūpinti net 
patogia amžino poilsio vieta .. .

Ne, Drauge tokių užsimojimų 
nėra. Yra ir tiesos, tik gal tą 
tiesą 
dabar 
sakis, 
veikia

• Lietuvos Gen. Konsulas ir p. R. 
Budrienė sausio 29 d. dalyvavo 
priėmime Waldorf Astoria vieš
butyje Saudi Arabijos karaliaus 
garbei.
• New Yorke vykstančioje meno 
parodoje (National Arts Club 
patalpose), kuri tęsis iki vasario 
mėn. 15 d. savo kūrinį yra išsta- 
čiusi ir Natalija Jasiukynaitė.
• Ignas Klimavičius, sulaukęs 
senyvo amžiaus, sausio mėn. 26 
d. mirė Olandijoje, Astenas trem
tinių prieglaudoje. Lietuvoje gy
veno ūkininkaudamas Dubiškių 
vienk., Bartininkų v. Buvo gy
venęs ir JAValstybėse.
• Detroito šeštadieninėje mokyk
loje dabar mokytojauja: K. Gri
cius, K. Daugvydienė, A. Dulai
tienė, P. Zaranka, K. Simanavi
čius ir A. Mateika.

• Japonijos Gen. Konsulas New 
Yorke sausio 24 d. pakvietė savo 
kolegas konsulus su poniomis į 
Museum of Modern Art pade
monstruoti dvi naujausias japo
nų spalvotas filmas. Seansas tę
sėsi nuo 8:30 vakaro iki po 11 
vai. Filmos buvo nepaprasto gro
žio ir įdomumo: buvo rodoma 
kaip japonų žvejų laivynas, iš 19 
laivų ir helikopterių, gaudė ban
ginius ties pietų ašigaliu.

Dalyvavo ir ponai Budriai.
• Motina, gyvenanti Lietuvoje, 
ieško savo sūnaus Petronio Jur
gio, gimusio 1926 metais Kau
ne. Pranešti Dirvos redakcijai.

SANTARIEČIŲ 
GYVENIME

užmirštamas

NE W YORK
TAUTOS ŠVENTĖS 

MINĖJIMAS NEW YORKE
Nepriklausomos Lietuvos Val

stybės atstatymo 39 metų sukak
tis New Yorke šiais metais bus 
minima keliose vietose. Tautinės 
organizacijos Tautos šventės mi
nėjimą rengia vasario 16 
programa:

10 vai. pamaldos Tėvų 
čiškonų koplyčioje, 6 vai. 
vių Amerikos Piliečių klube iš
kilmingas posėdis, kuriame kalyje 
bas pasakys Lietuvos Generalinis 
Konsulas Jonas Budrys ir adv. 
Nadas Rastenis. Meninę dalį iš
pildys operos solistė Vincė Jo- 
nuškaitė, muzikas Aleksas Mro- 
zinskas, dramos aktorius Vitalis

d. šia

Pran- 
Lietu-

Tada Bendruomenės reikalai ga
lėtų riedėti taip, kaip L. Valiu
kas nori. Būtų gerai, kad ir vie
ną asmenį Bendruomenė galėtų 
išlaikyti bėgamiesirųs reikalams 
atlikti ir kad atsirastų Amerikoj 
dar nors vienas J. Bačiūnas, ku
ris reikalingą knygelę išleistų. 
Tikrai reikėtų, kad tokių žmo
nių būtų. Bet greičiausia jau bus 
taip, kaip yra. Tų paslankiųjų 
visur yra tik po vieną, todėl jais 
ir didžiuojamės ...

Manyčiau, kad labai gerai bū
tų, jei kiekviena lietuviška ko
lonija turėtų po vieną tam dar
bui atsidavusį apaštalą. Jei to
kių bus, Bendruomenė bus gyva 
ir didesniais žingsniais pradės 
vaikščioti. Gi jei tokių apaštalų 
nebus, centras už visus neati
dirbs, mes vis vaikiškais žings
niais vaikščiosime ir kitur prie
žasčių dairysimės. Tik gink Die
ve, jau ne savoj kolonijoj, kur Žukauskas ir Romualdas Kisie- 
patys gyvenam ir kur patys tų 
darbų dalį galim atlikti...

JAV Lietuvių Bendruomenė; 
dar sugeba eiti ir per politinius 
gruodus. Tai jau didelis nuopel
nas, kad neįsivėlė į taip vadina
mus vilkinius tinklus, kaip da
bar pasinešę kai kurie Kanados 
bendruomenininkai. Iš ten, rei
kia manyti, greičiausia išgirsim 
bendruomeninių dūsavimų ir di
delių negalavimų.

Tuo tarpu pas mus kol kas ju
dama teisinga kryptimi. Gal ir 
reikia daugiau informacijų, ener
gijos, daugiau veiksmo, bet tą 
darykime visi. Visi Bendruome
nės vadovybės nariai, visos apy
linkės ir visi apylinkių nariai.

O jei taip bus judama, tai ir 
visos L. Valiuko geros intenci
jos išsipildys. Dabartinėse gyve
namose sąlygose nieks nesukurs 
tokio centro, kuris į kiekvieną 
kampą ir kiekviena proga muštų 
tikslias informacijas ir nurody
mus. Jas, prie kiekvienos pro
gos muškime mes patys! 
iiiiilllliliiiilliiillllllllllitiliiintillillllllli

nagrinėjant
tas juokais sakomas po- 
kad dabar organizacijos 
tik po vieną žmogų ...

Dabartinės Bendruomenės Vy
riausioj vadovybėj, jei taip ga
lima pasakyti, siela ir kūnu Ben
druomenei atsidavęs tėra vienas 
St. Barzdukas. Kiti jo paties ka
binetan susikviesti ir patvirtin
ti vyriausios vadovybės nariai, 
jei ir nevisiškai "muilą veža", tai 
tokiam vežimui iš laiko neturė
jimo ar kitų priežasčių solidari
zuoja. Dar berods A. Mikulskis, 
kiek pajėgia, juda. O kitų beveik 
negirdėti. Tat kiek gi tada vie
nas žmogus gali padaryti, kada 
dar pačiam reikia kasdien sku
bėti į fabrikinę darbovietę, kadi 
būtų iš ko gyventi ir dar tai Ben
druomenei veikti.

Kai kas gali pamanyti, kad 
pradedu St. Barzdukui advoka
tauti. Ne. Tokios intencijos ne
turiu, bet gi teisybės vardan rei
kia pasakyti, ypač kelerius me
tus stebėjus jo darbą, kad jis 
sugeba tokią Bendruomenę' re
prezentuoti, kokios mes norėtu
me. Nors jis turi labai aiškius 
politinius nusistatymus, bet su
geba ir kitų nusistatymus pa
gerbti, su kitokių nusistatymų 
žmonėmis bendradarbiauti. O tai 
jau nemaža ir gerai.

žinoma, būtų labai gerai, jei j 
Bendruomenės vadovybėj būtųi 
visi tokie energingi ir pasišventę. 1

KAS

UŽSISAKĖ

DIRVĄ

TAS NESIGAILĖJO!

Mes nebenorime nei griauti, 
nei statyti. s

Mes nebesvajojame pabėgti iš 
gyvenimo į jokią salą, nusapnuo- 
tą praeities kartų jaunų poetų.

Ir mes nesididžiuojame — o 
gal net ir nesidžiaugiame — tuo 
savo gyvenimu.

Mes nebenorime nė kalbėti, o 
i jeigu ir kalbama, tai tik iš nuo- 
i bodulio. Bet ir tada nesistengia
me nieko pasakyti.

Mūsų viltis yra kada nors ty
liai prieiti ir praskleisti kasdie
nybę, kaip krūmus, ir mesti 
žvilgsnį ten. kas už jos. Gal tai 
lbus paukščio giesmėmis, kurias 
iki šiol girdėjo tik murzini pie
menys. skambąs ir plastiškas- ry
tas.

O gal tikrovė bus didelė ir rim
ta, kaip prosenelio mirtis.

Mes nenorime nė jos.
Mes tadąl sugrįžtume į savo 

namus ir jpro didelius akinius 
skaitytum^.Kasdienybę, lapas po 
lapo, kaip Kelionių knygą.

Mes jiebėjiorimė keliauti.
Mes tik norime patirti, kas 

yra kelionė'.
Ir, skaitydami apie ją savo 

apšvieštuosj kambariuose, ž i - 
n o t i. .į i • c

— Kad mes buvome pra
skleidę kasdienybę ir sugrįžome. 
• — Kad mes turime save 
rankose kasdienybės praskleidė- 
jų raktus.

— Kad mes esame, kas 
praskleidžia save pačius.

Ir kad mes liksime kasdieny
bėje, praradusioje savo galią mus 
valdyti.

Būsime pilki, bet mumyse bręs 
gyvenimo duona ir' dvasia.

«
Džiaugiamės kiekvienu kūry

biniu laimėjimu. Bet ypač džiu
gu, kai iš jaunosios kartos, ku
rią daugelis jau buvo pradėję 
nurašinėti į nuostolius, iškyla 
nauji kūrėjai su brandžiu ir 
reikšmingu savo pačių žodžiu.

Tokį žodį i chicagiečiai išgirdo 
per Kosto Ostrausko dramoo 
"Kanarėlės" premjerą pereitą 
rudenį. Autorius — vienas iš 
mūsų, dar taip neseniai, rodos, 
padėjęs keliems bičiuliams re
daguoti "Studentų žodį”, šiuo 
metu baigiąs ruošti Pennsylvani-

tėlis iš mūsų, studijuojąs Įitua- yorkiečiai išgirs pirmą kartą, 
nistiką. Drąsus žmogus! Ir už
tikrinimas, kad mūsų kultūros 
kūrybinė jėga nė nemano išsekti.

Bet tokiais atvejais negana 
liežuviu malti. Kūrybą reikia 
įimtai puoselėti. Studentai san
tariečiai tai ir daro, savo Gyvo
sios Lietuvybės Mėnesio proga 
imdamiesi iniciatyvos "Kanarė
lę" išleisti. Bet talkos mes lau
kiame iš visų, (žinia juk, kad 
dramos leidėjui tik jau nuosto
lių gali atnešti). Ir iš tų, kurie 
gerą literatūrą mėgsta, ir iš tų, 
kurie jaunaja karta tiki. O gal 
labiausia, kaip atgailos ženklą, 
iš tų, kurie jos adresu vien juo
dai temoka šnekėti...

O, pagaliau, iš visų mūsų se
nų, gerų bičiulių ...

Ir iš mūsų filisterių ...
Kviečiame tapti "Kanarėlės” 

leidėjais, paaukojant bent kiek 
leidinio komisijos adresu: D. 
Juknevičiūtė, 4536 S. Sacramen
to Avė., Chicago 32, III.

O paaukojusieji bent pehkis 
dolerius bus ilgai prisimenami, 
kaip "Kanarėlės" Garbės Leidė
jai. Ir be to dar gaus pačią kny
gą. I

• Raimundas Mieželis, Centro
• Algis Tallat-Kelpša baigė Valdybos pirmininkas, Santaros 

biznio administracijos fakultetą reikalais vasario mėnesio antrą 
Western Reserve universitete savaitę iš Chicagos išskrenda j 
Clevelande ir gavo bakalauro' rytines valstybes. Dalyvaus New 
laipsnį.

MARGUTIS
vra pal3 seniausias Amerikos 
lietuvių žurnalas. Jis išeina kiek
vieną mėnesį — yra gausiai ilius
truotas, turiningas, įvairus ir 
skaitomas su malonumu.

MARGUČIO metinė prenume
rata $3.00.

Margučio adresas: 6755 So. 
VVestern Avė.. Chicago. III.

’iim

■<*s*

CHICAGOS 
GYDYTOJAI
t ❖•M*

Tel. ofiso PRospect 8-1717
Rezidencijos REpublic 7-7868

Dr. S. Biežis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 West 63 St. 
VAL.: 1-3 popiet ir 7-8 v. vak. 

Trečiai!, ir sekmad. ofisas uždarytas, 
šeštad. tik nuo 1-3 vai. popiet. 

Rezid. 3241 W. 66th PLACE

Tel. offic'o EVerglade 4-7376 
Tel. buto GRaceland 2-9203 

Dr. Juozas Bartkus
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

Norvest Medical Center 
2336 West Chicago Avė 

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

antrad.. ketvirtad., penktad., 
Tik susitarus trečiadieniais.
11-2 p. p. šeštadieniais.

Yorke ruošiamoje konferencijo
je ir aplankys Bostono., New 
Yorko ir Philadelphijos skyrius.

PILIETYBĖS 
EGZAMINAI

Klausimai — atsakymai 
iliustruoti braižiniu. 

Kaina 75 c.
Gaunama pas knygų platintojus. 
"Dirvos" admin., 1272 E. 71 f)t» 
Cleveland 3, Ohio ir pas autorių.

D. Klinga, 496 Grand 
Brooklyn 11, N. Y.
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TUOJ ISIGYKIT
ŠIAS KNYGAS!

lius. Po meninės dalies — ban
ketas ir šokiai.

Šventės ruošimu rūpinasi Tau
tinių Organižacijų lO-asmenų. ko
mitetas. Į minėjimą kviečiama 
atsilankyti nariai ir svečiai.

• Į Lietuvių Tautinės Sąjun
gos Pirmojo skyriaus vhldybą 
metinio susirinkimo buvę išrink
ti : Vaclovas Alksninis, Juozas 
Ginkus. Kazys Krulikas, dr. Bro
nius Nemickas ir Antanas So- 
daitis, i

• Juozas Valakas L. T. S. Pir
mojo skyriaus susirinkime pada
rė pranešimą apie steigiamą Va
karų Vokietijoje knygų leidyk
lą "Aušrą”. Susirinkimas nuta
rė leidyklą finansiniai paremti.

• Inž. Kazys Krulikas šiuo 
metu sunkiau susirgo. Gydosi li
goninėje. Ligonio sveikata pa
mažu gerėja.

• Algirdas Alksninis, JAV lai
vyno karininkas, kovo 3 d. susi
tuokia su p. I. Stasiukynaite. 
Jaunieji su savo tėvais prieš ke
letą metų yra atvykę iš Vakarų 
Vokietijos.

• Pranas Narvydas, žinomas
visuomenės veikėjas, šiais me
tais sulaukia 70 metų amžiaus. 
Organizacijos, kurių nariu yra 
sukaktuvininkas, ruošiasi pami
nėti nusipelnusio visuomeninin
ko gimtadienį. Tam reikalui iš 
keletos organizacijų sudaromai jos universitetui daktaro diser- 
atstovu komisija. ad ' tacija apie Joną Biliūną. Vienin-
iiiniiimiiiiniiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiui

*
• Vasario mėn. 9 dieną (šeš

tadienį), New Yorko Piliečių klu
bo salėje (Union ir Stagg gatvių 
kampas), įvyks rytinių pakraš
čių santariečių sąskrydis.

Išeivijos jaunuomenės proble
momis kalbės Algimantas Gurec- 
kas (New Yorko) ir Kostas Os
trauskas (Philadelphia). Sąskry
din pranešimo daryti atvyksta ir 
Santaros Centro Valdybos pirmi
ninkas Raimundas Mieželis.

Sąskrydžio salę puoš Santaros 
veiklos apžvalgos paroda — 
"Santara Paveiksluose.”

Numatomi užkandžiai ir pasi
linksminimas. Sąskrydžio pradžia 
10 vai.

Santariečiai, studentija, ir vi
si suinteresuoti maloniai kvie
čiami atsilankyti.

• Baltimprės lietusių tautinių j 
šokių grupė dalyvavo prezidento 
Eisenhowerio inauguracijos iš
kilmių metu įvykusioje tautybių 
programoje Statler viešbutyje ir 
susilaukė didžiausio pasisekimo 
iš visų tautybių. Viena iš grupės ' 
vadovų yra Dpnutė Dulytė, ak
tyvi studentė ir visuomenininke.

• Bostono santariečiai kol kas 
pirmauja lėšų rinkime Kosto Os
trausko "Kanarėlės” išleidimui. 
Nejaugi kiti skyriai mano nuo 
Bostono atsilikti?

• Susižiedavusius Gražiną Sa- 
baliūnaitę ir Algirdą Krikštolai- 
tį nuoširdžiai sveikina visi san
tariečiai.

• ”New Yorko Santara" varčių 
pradėtas leisti biuletenis skiria
mas New Yorke gyvenantiems 
santariečiams. Sausio mėnesio 
numeryje įdomiai aprašytas sky
riaus susirinkimas, įdėta eilė ži
nių apie santariečių veiklą New 
Yorke ir kitur, bei pacituotos hu
moristinės mintys apie neseniai 
įvykusi Lietuvių Studentų Są
jungos suvažiavimą. Biuletenį 
redaguoja R. švipaitė, A. Gri
gaitis, S. Novickis ir V. Vaitai- 
tis, administracijos kolektyvą 
sudaro D. Leskaitytė, J. Mačiū
nas, A. SPerauskas ir Savuky- 
naitė. Biuletenio pasirodymas la
bai sveikintinas, ypač malonu 
matyti spaudos darban įsijungu
sius kolegas prieš tai plačiau 
mūsų studentiškoje spaudoje ne
dalyvavusius.

• Valdas Adrr.ikavičius kai' ės 
Nepriklausomybės šventės minė
jimo radijo valandėlėje per S. 
Barčus programą Chicagoje va
sario 16 d. 9 vai. ryto. Toje pat 
programoje dalyvaus taip pat 
ateitininkų ir akademikų skau
tų atstovai.

• Bostono santariečiai susirin
kę sausio 24 d. nusprendė balan
džio 27-28 dd. rengti rytinių pa
kraščiu jaunimui literatūrinę 
konferenciją. Skyrius, turbūt, 
pirmasis jau pradėjo rūpintis K. 
Ostrausko "Kanarėlės" leidimu. 
Surasti keli Garbės Leidėjai ir 
mažesnių aukotojų. Leidimo ko-

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

kietų siuntimo į Lietuvą ir i 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 $26.09. Jame yra 1)4 sv. bekono, 1*4 
sv. jautienos, 1 sv. taukų, 3 kenai pieno, 5 sv. miltų, 2 sv. ryžių, 
3 sv. cukraus ir Į4 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 (4 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, 1Į4 sv. pieno miltelių, 1 sv. kavos, 1 sv. kakao. 
(4 sv. arbatos. j

Viskas gerai supakuota. Tik atsiųskite čekį ir nurodykite,į
kokį pakietą norit siųsti, o taip pat aiškiai parašykit gavėjo adre-j misijos atstovu Bostone yra Lua- 
są. Muitai į paminėtas kainas įrokuoti. Rašykit: Į na Pilkaitė. Į New Yorko sąs-
Ideal Pharmacy 29 Kdly Sq. Worcester, Mass. krydį ,lrauk" “žas akyriaus 

Vytautas Skrinskas. savininkas. (14), nan? bu_7? d.a,n,n,n-
imiltffllininiinmffillIinillIllllllllllllinilllllllllllIlIllllIllilIllIliHimiHllimillIimiike Ua,va Mongirdaite, kurią new-

Milžino paunksmė
4.00 Balys Sruoga __________ 2.50

i Medžio Drožiniai gimt.
kraštui atsiminti 
Ign. Končius____________

Moters širdis
Gny de Maupassant_____

Naktys Karališkiuose
L. Dovydėnas_ -________

Orą pro nobis
J. Gliaudą______________

Pavasarių Audroj
I. Simonaitytė ___________ ■

Po Tėvynės dangum 
žodžiai Vytės Nemunėlio. 
Paveikslai V. Augustino_

Pirmasis rūpestis
Jurgis Jankus ___________

Pietų vėjelis
Vytė Nemunėlis _________

Paklydę paukščiai I
Jurgis Jankus _______ ____

Paklydę paukščiai II 
Jurgis Jankus____ ___ __

Pietų kryžiaus padangėje 
Sudarė Gaučys____ _____ _

Petras širvokas
Juozas Švaistas _________

Po raganos kirviu 
Jurgis Jankus ___________

Pabučiavimas

Rytų pasakos 
V. Krėvė .......................

Raudoni batukai
Juręis Savickis __ __ __ __

Sudie, pone čipse
James Hilton ___________

Strėlė danguje 
Henrikas RaJauskas _____

Saulės Takas
Nelė Mazalaitė___________

Senas kareivis Matutis
J. Jankus _______ _______

Senųjų lietuviškų 
knygų istorija 

V. Biržiška, kiet. virš.___
papr. virš.____________

šilkai ir vilkai
Runcė Dandierinas _______

Saulutė debesėliuos
L. Žitkevičius ___________

Šventieji akmenys 
Faustas Kirša ___________

šventoji Lietuva 
•Jurgis Savickis _________

Teresė Neumanaitė
J. Burkus ______________

Tipelis
Pulgis Andriušis (įrišta)

Trumpa diena
Alė Rūta ______________

Tomas Nipernadis 
August Gailit ___________

Tarp pelių ir vyrų 
John Steinback _________

Trylika nelaimių
R. Spalis_ _____________

Trijų Rožių šventė.
N. Rastenis ____ '.________

Užgesęs sniegas
Aloyzas Baronas _________

Ugnies pardavėjas 
Balys Rukša_____________

Uždraustas stebuklas
Stasius Būdavas_ T______

Vaižganto monografija* 
A. Merkelis ________

Vilnius Lietuvos gyvenime 
Dr. A. Šapoka —-------------

Velykų pasakos
N. Butkienė__ •-♦---------  1

Vanagaitis 
monografija -------------------

Vyturėliai Laukuose 
Vikt. Šimaitis ____ ______

Varpai skamba 
Stasius Būdavas „_____ j,_

žemaičių krikštas
P. Abelkis______________

žemaitis nepražus
Balys Sruoga ___________

Žemė dega I d.
J. Savickis______________
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5.00

2.60
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2.50
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Anglų-Lietuvių k. žodynas
V. Baravykas ’__________

Anglų kalbos skaitymas
V. Minkūnas__ T_________

Aukso kirvis
Juozas švaistas ________

Altorių šešėly
Putinas ________________

Anapus teisybės
A. Gustaitis ____________

Aštuoni lapai
B. Pūkelevičiūtė ________

Anoj pusėj ežero
P. Andriušis____________

Audra žemaičiuose
VI. Andriukaitis _________ 2.20

Atlaidų pavėsy
P. Abelkis_________

Baltasis Vilkas
K. Binkis _________

Balutis
J. J. Bačiūno leidinys

Būkite sveiki
Dr. S. Biežis __ ____  2.00

Buriavimas ir jūrininkystė
B. Stundžia_________

Cezaris
Mirko Jelusič_ .__ _ :

Crosses (anglų k.)
V. Ramonas _________

Didžioji krv kėlė
B. Brazdžionis______ _

Duktė
Al? Rūta ___________

Dvynukės
N. Butkienė _________

Daiktai ir nuorūkos
Leonardas Žitkevičius_

Don Kamiliaus ma'asis 
pasaulis
Guareschi ____ -_____

Doleris iš Pittsburgho
Stepas Zobarskas _____

Eldorado
J. Švaistas _________

Gyvačių lizdas
Francois

Gimdytoja
Francois

Gintariniai
N. Mazalaitė_____________

Gyvulių ūkis
George Orwell___________

Giesmė apie Gediminą
B. Sruoga ir V. Petravičius

Jaunai inteligentei
V. Andriukaitytė________ _

Kryžkelės
A. Vienuolis _____________

Krėvės Raštai II d.

Mauriac

Mauriac - 
vartai

Kaimynai
J. Paukštelis ___________

Kaip jie mus sušaudė
J. Petraitis _____________

Kaimiečiai
V. S. Reymont I-II-III-IV
I ir II dalis___________po
III ir IV dalis_________po

Keliai ir Kryžkeles
• Putinas ________________

Kon - Tihi,
Thor Heyerdahl _________

Kregždutė I
A. Rimkūnas_____________

Kregždutė II

Kregždutė III

Kolchozai Lietuvoje
Z. Bačelis _______

Kiškučio vardinės
Stasys Džiugas

Lietuvos Istorija
V. Sruogienė___ _

Loreta
Stasius Būdavas

Lietuvos pinigai
Juozas K. Karys

Laiškai žmonėms
G. Papini ______________ ■ 2.00

Lietuvių Liaudies Menas
P. Galaunė _____________8.50

Lithuania! (albumas)
V. Augustinas__

Visos knygos siunčiamos paštu. Užsakant pinigus siųskit* •
DIRVA, 1272 East 71 St., Cleveland 3, O h U
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Dieve padek - Tėvynę ginam!
KALPAS UOGINTUS

PAUKŠČIŲ IR GYVULIŲ PAŠNEKESYS 
APIE KOMUNISTINĘ TVARKĄ LIETUVOJE

.. ."Nerasi to niekur, niekad nerasi, 
k« tau savanoriai parnešė basi”...

J. Graičiūnas

PAAIŠKINIMAS DĖL KANADOS 
KRAŠTO TARYBOS SUVAŽIAVIMO

rių būriais eikime iš kaimų, vien
sėdijų, miestų ir miestelių, eiki
me iš visų Lietuvos kraštų lais
vės ir Tėvynės ginti. Stokime 
drąsiai pirmi į kovą”...

Tokie ugningi žodžiai, kaip 
elektros srovė, palietė jautrias, 
laisvės išsiilgusias lietuvių šir
dis. Išgirdęs Tėvynės balsą, tuč 
tuojau atsiliepė jaunimas: bū
riais pradėjo eiti į kariuomenės 
organizavimo punktus. Ėja buvę 
karininkai, puskarininkiai, karei
viai, netarnavę kariuomenėje 
16-17 metų jaunuoliai, senesnio 
amžiaus vyrai, ėjo moksleiviai, 
studentai, ūkininkai, bežemiai, 
kunigai, netgi moterys.

Ir štai, toji labai įvairi, pilko
ji masė, beveik neapmokyta, silp
nai apginkluota (kiti savais gink
lais, kurių karo metu už kiauši
nius ir lašinius prisipirko iš vo
kiečių), neaprengta, silpnai val
gydinta. beveik basa, kovose sta
čiai, stebuklus darė.

Į kautynes eidavo lenktyniau
dami, varžydamiesi dėl pirmeny
bių priešą pulti, Visada su daina 
lūpose.

Tokie buvo mūsų pirmieji ka
reiviai, tėvynės gynėjai savano
riai. Sunku buvo su nepalygina
mai skaitlingesniu ir geriau gink
luotu bei apmokytu priešu kau
tis mūsų savanoriui, bet jis lai
mėdavo, kovose santykiu 1:3, 1: 
5, o prieš bolševikus — 1:10. 
Vienintelis mūsų savanorio tiks
las buvo: laisva ir nepriklauso
ma Tėvynė Lietuva!

Tie pasišventėliai, kurie savęs 
atsižadėję 1918-1920 metais sto
jo Tėvynės laisvės ginti buvo va
dinti SAVANORIAIS. Tik vėliau, 
1926 metais, Vyriausybė įstaty
mu pavadino juos savanoriais- 
kūrėjais dėlto, kad jie savo pa
siryžimu, pasišventimu ir krau
jo aukomis, sukūrė Nepriklauso
mą Lietuvos Valstybę.

O tai nelengva buvo padaryti. 
Visa eile garbingų kautynių, kaip 
va: Kalkūnai, Radviliškis, Šir
vintai, Giedraičiai — žymiosios 
kovavietės, kur buvo sprendžia
mas Vasario 16-sios nutarimo li
kimas.

Savanorių žygiai sudaro gra- 
žiausį ir garbingiausį įnašą mū
sų tautos istorijon. Tik savano- 
rių-kūrėjų auka Lietuva tapo 
tikrai nepriklausoma. Savanoriai 
laimėjo Lietuvai laisvę ir tiek 
teritorijos, kiek jų kardas įsten
gė, ir, kiek jis nebuvo šipinamas 
neteisių tarpininkų, kurie (rei
kia žinoti!) mūsų teises turėti 
didesnę savo teritoriją paneigė 
ir sutrypė fizine jėga!

Tarptautinis teisin gumas 
mums buvo neteisus. Jis mūsų 
kaimynams pataikavo, talkinin
kavo ir tik dėl to mes nesurin
kome visų savo žemių. O kas 
būtų buvę, jeigu anuo metu ne

Kada pirmasis pasaulinis ka
ras linko prie pabaigos, lietuvių 
tautai nebuvo daug vilties. Vi
sos Europos dangų dengė tiršti 
parako dūmų debesys. Caro rė- 
žimą nuplovusios revoliucijos 
bangos, nustūmė vokiečius toliau 
į rytus, kurių jie taip troško. 
Nors Vilniuje jau buvo Lietuvos 
Taryba, atstovavusi Tautos va
lią ir siekusi laisvės, bet vokie
čių godumo ji buvo ne tik tvir
tai laikoma, bet ir tampoma į vi
sas puses, kaip ant pavadžio. 
Lietuviams buvo siūloma šlietis 
prie Vokietijos. Po ilgų svyravi
mų ir ginčų, pagaliau, 1918 me
tų vasario mėnesį visi sutarė, 
kad išeitis tėra viena: skelbti 
Lietuvą visiškai nepriklausoma 
ir demokratine valstybe.

■ Skelbdama Vasario 16-sios ak
tą Lietuvos Taryba nebuvo visai 
tikra, kad jis įsigyvens. Buvo tik 
išreikšta lietuvių tautos valia ir 
ištartas žodis, atitinkąs jos sie
kimus. Bet ar buvo imanoma 
juos realizuoti — tebuvo klausi
mas?

Laimė, Vasario 16-sios ak
tas laimėjo. Jis tapo istoriniu 
nutarimu ir Nepriklausomos Lie
tuvos pagrindu.

Mes, turėjome gerai paaštrin
ti dantis, kaip ujamas vilkas, kad 
apgintume savo tautos gyvybę ir 
krašto laisvę, nes visi kaimynai, 
turėję su mumis kokių nors pra
eities ryšių, alpo mūsų žemės 
troškuliu — neketino taip leng
vai paleisti mus iš sugniaužtos 
kumšties.

O ir mus pačius namie dar 
silpnino ir krikdė išvirkščiosios 
ideologijos, atsineštinė svetima 
dvasia ir neapdairios pažiūros. 
Vieni manė, kad Nepriklausoma 
Lietuva negalės savarankiai gy
venti, neprisišliejusi prie kurio 
nors "tvirto” kaimyno. Kiti ma
nė, kad tvirtai remdamiesi Wil- 
sono principais, galėsime gyvuo
ti ir būti saugūs, net savosios 
k a ri uomenės neorganizuodami. 
Ir tiktai toliau regintieji mūsų 
veikėjai ir mūsų lietuviškasis 
kaimas numanė, kad be kovos, 
laisvės neturėsime, o su kitais 
susidėję — pražūsime.

Nepriklausoma Lietuva buvo 
paskelbta žodžiu, bet ją dar rei
kėjo iškovoti krauju. Ir vyriau
sybė kreipėsi į tautą atsišauki
mu, kuris skambėjo:

..."Lietuva pavojuje! Ginki
me Lietuvą! Parodykime, kad 
esame verti amžiais kovotos lais
vės. šiandiena Lietuvos likimas 
mūsų pačių rankose. Nelaukda
mi nė valandos, kas myli Lietu
vą, kas trokšta laisvės, kas pajė
gia valdyti gniklą, stokime visi 
j Lietuvos Krašto Apsaugą. Bū

Anę šaltą Kūčių naktį 
Pirmas prišliaužiau tyliai 
Ir girdėjau kę kalbėjo 
Mūsų paukščiai, gyvuliai.

Muša dvyliktą Kalėdų 
Gera dūšioj ir širdy 
Tr ant laktos atsisėdęs 
Pirmas prakalba gaidys.

Gerbiamieji tvarto ponai, 
Ar jūs žinot ką ar ne, 
Ką planuotojai raudoni 
Rašo penkmečio plane?

Jeigu dėtų po kiaušinį 
Visos vištos ir gaidžiai, 
Pagal planą penkmetinį 
Pusė normos neišeis.

Taigi dėkite vištelės, 
Pasistengsiu ir aš pats, 
Nes valdžia išsiųsti gali 
Mus į verdančias kruopas.

štai bekonas šlaunį kaso 
Begulėdamas klane,
Vėl į tuos planus raudonus 
Jie įtraukė ir mane.

Tavo yra riestas snukis 
Ir, be to, dar uodega, 
Tu netiksi, tu per kūdas 
Karvė aiškina linksma.

būtume turėję savanorių?!
Nepriklausomybės kovose žu

vo apie 1300 vyrų, sužeista apie 
2500, kurių apie 150 visam am
žiui liko invalidais. Ir lietuvių 
tauta savo karius-kūrėjus sava
norius mylėjo, gerbė ir buvo 
jiems dėkinga.

Savanoriai-kūrėjai atlikę sa
vo garbingąją užduotį frontuo
se, padėjo ginklus ir sugrįžo į 
civilinį gyvenimą. Nevienam jų 
čia teko nemenkai nusivilti, kai 
jis nerado nė pastogės, nė kam
pelio galvai priglausti, šeimos 
žydimui kurti.

Vyriausybė atsidėkodama sa
vanoriams išleido įstatymą, pa
žadėdama savanoriams žemės 
sklypelius, pašalpas troboms, 
ūkiui įsikurti, bet kai savano
riai kreipdavosi tuo reikalu į 
įstaigas, tai franto "neragavu
sių” įvairių viršininkų ir refe
rentų, kurie savanorių užnuga
ryje ramiai sau mokslinosi ir 
kūrėsi šiltose vietelėse, patirda
vo nemaža nemalonumų, šitoks 
elgesys privertė kūrėjus-savano- 
rius organizuotis sąjungon, kad 
organizuotai veikiant būtų gali
ma ir vyriausybę pasiekti ir sėk
mingiau savo reikalus ginti.

Kiek to sviesto — tiek kaip molio 
Net žemelėje sunku,
Ką čia paiso tie raudoni 
Aš nupiešiau su ragu.

O tas sūris kaip karvojus 
Išsiplėtė ant lėkštės, 
Kojas užvertė margoji 
Še, tau, sviestas ir varškė.

štai ir avinas mekena, 
Ir pradėjo garsiai bliaut: 
Penki šimtai pagal planą 
Jam ėriukų reik sutveri.

Ir nuo būsimo ėriuko 
Vilnos vis po du kilu, 
Tad klausykite vyručiai, 
Netesėsiu, negaliu.

Štai ir žąsins sugageno, 
Devulėli, kaip sunku — 
Užplanavo Kremliaus senis 
Toną plunksnų ir pūkų.

Ko jūs stovit, ko jūs plepsit, 
Sumekeno ir ožka:
Aš už bloką komunistų, 
Man patinka jų tvarka.

Už mane ir mano vyras 
Amžiną atilsį ožys 
Istribiteliu jis mirė, 
Jūs galėjot jį pažint.

Užrašyta Lietuvoje 1956 m.

1926 metų rudenį, Kaune įvy
ko apskričių savanorių suvažia
vimas ir jie ten išrinko savo at
stovybę tolimesniems organiza
vimosi žygiams vykdyti.

Pirmuoju savanorių p-ku buvo 
generolas Julius Čaplikas (tuo
met dar pulkininkas). 1927 me
tais sausio mėnesį Vyriausybė 
oficialiai pripažino savanorių or
ganizaciją ir suteikė jai vardą: 
LIETUVOS KARlUO MENĖS 
KūRĖJŲ-SAVANOKIŲ SĄJUN
GA.

Sąjungon vėliau būva susibūrę 
apie 10.000 vyrų. Sąjunga buvo 
nepolitinė. Ji rūpinosi tik savo 
narių ekonominiais, istoriniais ir 
tautiniai — kultūriniais reika
lais.

Sąjungai priklausė įvairių pa
žiūrų bei įsitikinimų savanoriai 
ir tas visai netrugdė jiems sklan
džiai, 1918-1920 metų vienybės 
ir susiklausymo dvasioje, dirbti.

Sąjungos Vyriausioji būstinė 
buvo laikinojoje sostinėje Kau
ne, o kiekvienoje apskrityje bu
vo sąjungos skyrius. Sąjunga ge
gužės 2 dieną šventė savo meti
nę šventę, nes 1919 metais gegu
žės 2 d., šviesaus atminimo Ar
kivyskupas Pranciškus Karys-

Karevičius, pirmą kartą prisaig- 
dino karius, kurie veik visi sava
noriai ir buvo. Vėliau sąjungos 
reikalus uoliai tvarkė p-kas pulk. 
Petras Gužas, kuris 1944 me
tais iš pasalų paleistos lietuviš
ko bolševiko kulkos, ties Vilkija 
žuvo.

Bolševikų ir vokiečių okupaci
jos metais Sąjunga buvo panai
kinta. Ji veikė pogrindyje. De
portacijų metais savanoriai nu
kentėjo skaudžiausia. Daugelis 
jų su šeimomis atsidūrė Sibire,

DIRVOS SKAITYTOJAI
VAISTŲ PAKIETAI Į LIETUVĄ!

Remkime Modernišką Lietuvišką Vaistinę
IDEAL PHARMACY

29 Kelly Sąuare, Worcester, Mass.
Per mfleų vaistinę galima siųsti vaistus 3U apmokėtu muitu i Lietuvą 
ir Į 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 į 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 Public

(14)

Kanados Krašto Tarybos su
važiavimo eiga, aprašyta "Tė
viškės žiburiuose” reikalinga kai 
kurių paaiškinimų.

Pirmiausia, suvažiavimo nuo
taikos nebuvo tokios entuziastin- 

kalėjimuose, nemaža vietoje lik
viduota. Tik dalis turėjo laimės 
patekti j laisvąjį pasaulį.

Daugiausia jų dabar yra JAV, 
Čikagoje.

Čia yra Sąjungos Centro Val
dyba ir skaitlingiausio skyriaus 
valdyba, kuriai pirmininkauja 
ats. leitenantas teisininkas Ka
zimieras Slėnys (savanoris-kūrė- 
jas).

Dar tremtyje (V. Vokietijoje) 
savanoriai pradėjo atsikurti j 
Sąjungą, kuriai net vėliavą iš at- 

' minties atkūrė kūrėjas-savano- 
ris, menininkas Juozas Kamins
kas, panevėžietis.

Čia, JAV beatsikūriančios Są
jungos Organizacinios Komiteto 
Pirmininkas buvo a. a. pulkinin
kas Jurgis Bobelis.

Šiuo metu kūrėjų savanorių 
susiregistravusių Sąjungon yra 
vos apie 300 vyrų, kurių vyriau
sias tikslas lietuvybės išlaiky
mas ir talka mūsų valstybės at
statymui.

Mūsų savanoriai, nors fiziniai 
jau pasenę (juk laikas jau!), bet 
dvasiniai tebėra atsparūs ir pa
siryžę. Tik gaila, kad kaip iš 
spaudos matome, per dažnai lai
dojame savanorius. Sąjunga ne 
iš tų, kuri nariais priauga ... Gi 
senstelėjusių tarpe atsiranda pa
liegusių ir jau nebegalinčių dirb
ti. Jie nesiskundžia, nelenda nie
kam į akis, bet tyliai kenčia.

Visiems savanorių reikalams 
aptarti reikėtų dar kartą susi
rinkti. O tų reikalų tikrai ne
maža yra. Ir Lietuvos laisvės 
prikėlimui pareigą atliekant, ir 
savanorių ryštingumą mūsų jau
nime skiepijant, ir pagaliau sa
vaisiais reikalais pasirūpinant.

Prasmingas savanorių šūkis, 
įrašytas savanorių-kūrėjų vėlia- 
von "Dieve padėk — tėvynę gi
nam”! įpareigoja ne tik vienus 
savanorius, bet ir visus lietuvius. 

gos, kaip aprašyme atrodo. Sky
rių pirmininkų pranešimuose vy
ravo dvi pagrindinės mintys: 
kaip išlaikyti sunkiai besiver
čiančias šeštadienines mokyklas 
ir kaip suorganizuoti konkretes
nę šalpą.

Visuose pranešimuose, išsky
rus Hamiltono apylinkę, buvo 
nusiskundžiama bendradarbiavi
mo ir susiklausymo trūkumu. 
Ypatingai tai buvo ryšku Mon- 
trealio apylinkės pranešime.

Montrealis, būdama didelė ko
lonija, turi tiktai apie tris šim
tus narių, kurie remia lietuviš
kus reikalus. Kita dalis, virš tri
jų tūkstančių, laikosi pasyviai 
pasiteisindama susikl a u s y m o 
trūkumu organizacijų tarpe. Ne- 
susiklausymo priežastis, kaip at
rodo iš pranešimo, yra vienšališ- 
kas Tautos Fondo rėmimas. Pa
naši padėtis yra ir Toronte.

Diskusijose buvo iškelta min
tis atskirti Tautos Fondą nuo 
Bendruomenės organų, paliekant 
jam teisę telkti lėšas renkant 
aukas kolonijos gyventojų tarpe.

Tautos Fondo rėmimas 16 Va
sario minėjimo progomis, atro
do, yra vienas iš pagrindinių ne
sutarimo objektų, kurį pašalinus 
būtų galimas glaudesnis bendra
darbiavimas. To bendradarbiavi
mo pasėkoj piniginiai reikalai 
žymiai pagerėtų ir gal būt būtų 
atsakymas į klausimus, kaip iš
laikyti mokyklas ir suorganizuo
ti konkretesnę šalpą.

Buvo padarytas pasiūlymas, 
per 16 Vasario minėjimus, su
rinktus pinigus palikti apylinkių 
vietos reikalams, šis pasiūlymas, 
visų suvažiavimo dalyvių, buvo 
priimtas kaip bazė nesutarimams 
pašalinti, kuris buvo plačiai iš
diskutuotas.

Nutarimas priimtas rezoliuci
jos forma, kurioje kreipiamasi į 
vistfs politinius veiksnius ieškoti 
kelių vieningam bendradarbiavi
mui. Kreiptasi taip pat į apylin
kių valdybas, prašant imtis di
delio atsargumo darant nutari
mus, kad neįnešti nesantaikos 
bendruomenėj narių tarpe.

Konkrečiai, visas susiklausy
mo reikalo vykdymas paliktas 
apylinkių valdyboms, nuo kurių 
padarytų nutarimų priklausys 
tolimesnis bendruomenės gyve
nimas.

Tarp kitų pasiūlymų buvo, 
vykdyti šalpos darbą užsienyje 
per BALFą. kuris ekonominiais 
sumetimais, rado didelį pritari
mą. Pasiūlymas sudaryti egzili- 
nę vyriausybę visiškai nerado 
pritarimo.

P. Kvedaras

DIRVA
LAUKIA

JŪSŲ TALKOS!

Generolas Kleščinskis ■ Maskvos šnipas
JONAS BUDRYS*)

Daug asmenų rašė apie jo "bylą”. Ge
niausiai, beveik tikrai, aprašė p. Juozas Pet- 
rėnas "Dienoje”, sekmadienio laikraštyje, 
Kaune. Bet ir jis neturėjo visos medžiagos.

"Lietuvos Albumas” (1921 metų leidi
nys), tarp kitų įžymybių, 336 puslapyje įdėjo 
tokią K. K. Kleščinskio biografiją:

"Pulkininkas Kastantas Kleščinskis. Ki
lęs iš senovinės Lietuvos bajorų šeimos (XI 
amž.). Jo tėvas Karolis, aplinkybių privers
tas, turėjo apleisti savo gimtinę — Vilniaus

♦) Perspausdinti ištisai ar dalimis be auto
riaus sutikimo draudžiama

Reproduction in any manner in whole or in 
part in any languages prohibited except by arrange- 
ment with the author.

♦*) Vėliau paaiškėjo, kad prieš tai Jis dar 
buvo Biūlęsis lenkams, bet tie, turėdami nemaža 
tavųjų karininkų, Kleščinskio nepriėmė, ir tik tada 
jis panoro "savo pajėgas atiduoti Lietuvai”... J. B. 

guberniją — ir nusikėlė į Užkaukazį, kur, 
pasiekęs aukštos vietos, žuvo iš pasalų už
muštas. Ten, Elizavetpolės mieste, 1879 m. 
giipė ir Kastantas.

Baigęs ten gimnaziją, buvo įstojęs į Pet
rogrado universitetą, bet 1897-98 m., stu
dentų riaušėms kilus, turėjo jį mesti. Galop 
įstojo Maskvos karo mokyklon, kurią baigė 
1901 m. ir įstojo Į leibgvardijos Vilniaus pul
ką.

1904 m. išlaikė kvotimus General. štabo 
akademijoj ir pasiprašė nusiųsti jį į veikian
čiąją armiją (buvo tada karas su japonais), 
paskirtas į 34 Siberijas rytų šaulių pulką da
lyvavo visose jo kovose.

Tam karui pasibaigus buvo atkomandi- 
ruotas atgal į gvardiją ir vėl įstojo Gener. 
Štabo akademijom kurios pilnąjį kursą išėjo 
1910 m. ir pradėjo tarnybas įvairių dalių šta
buose.

Didžiajam karui kilus buvo nusiųstas į 
frontą. 1915 m, buvo paskirtas štabo kari

ninku į 34 pėstininkų korpusą, o paskiau 114 
pėst. divizijos štabo viršininku.

Dalyvavo mūšiuose Lenkijoj ir Lietuvoj 
ties Gardinu, Simnu, Kalvarija ir Marijam
pole. Novogeorgievsko tyirtumoj pateko vo
kiečių nelaisvėn.

Išėjęs iš nelaisvės atvyko tuojau į Kau
ną, norėdamas atiduoti savo jėgas savo tėvų 
krašto valdžiai ir kariuomenei.**) Lietuvos 
Armijos Vadovybė paskyrė jį (1919 m. ba
landžio mėn.) I pėstininkų pulko instrukto
rium, Dėt dėl laukiamųjų karo žygių prie 
Panevėžio — gauna vesti atskirą Panevėžio 
grupę, su kuria dalyvauja visuose jos mū
šiuose. 1919 m. spalio mėn. paskirtas Dvipsko 
baro viršininku, o paskui-perkeltas į Kauną, 
kaip Gener. štabo viršininko padėjėjas.

1920 m. rugpiūčio mėn. paskirtas 2 di
vizijos viršininku, o netrukus Generalinio 
Štabo viršininku, kurioj vietoj ir buvo lig 
pastarojo laiko.

Be rusų garbės pažymėjimų, pulk. Kleš
činskis turi Lietuvos Vyties Kryžių I laipsnio.

Pulk. Kleščinskis buvo kelis syk Lietu
vos valdžios skiriamas į įvairias derybas, kaip 
karo atstovas, taip antai, į Radviliškį tartis 
dėl vokiečių-bermontinlnkų evakuacijos, į 
Tautų Sąjungos Kontrolės Komisiją, į Pa- 

baltjūrio valstybių karo vadų suvažiavimą 
Valkan, ir kaip ekspertas į Maskvos taikos 
derybas su rusais.”

* • •
Perėmęs 1921 m. birželio mėn. vidury 

kontržvalgybą, išnaudojau kiekvieną progą 
asmeniškai pažinti aukštesnių laipsnių kariš
kius, vadus ir viršininkus. Tokia pažintis ir 
užmegzti asmeniški ryšiai žymiai padeda dar
be. Tad rugpiūčio mėn. lankydamasis Ukmer
gėje patelefonavau ir aplankiau gen. Kleš- 
činskį, tada antros pėstininkų divizijos vadą. 
Tuo metu lietuvių, baigusių generalinio šta
bo akademijas, dar neturėjome. Kaip žinome, 
katalikų — nei lietuvių, nei lenkų — į gene
ralinio štabo akademiją rusai, po buvusių su
kilimų, neįsileisdavo. Kleščinskis buvo vienas 
iš keleto rusų išėjusių aukštus karinius mok
slus, tuomet tarnavusių mūsų kariuomenėje.

Kleščinskis pasitiko mane labai maloniai. 
Pasikalbėjome, kur ir kokiose pareigose bu
vau rusų armijoje ir t.t., kas buvo visiškai 
natūralu p’rmai pažinčiai. Nežiūrint manda
gumo ir noro būti nuoširdžiu, generolo elge
syje pastebėjau kiek, nors ir slepiamo, ner
vingumo. Įspūdis buvo toks, kad generolas, 
neturėdamas jokių ryšių Lietuvoje, nei gimi
nystės, nei senesnių (iš rusų armijos) pa

žinčių, nesijautė tvirtai įaugęs ir nebuvo tik
ras dėl rytojaus.

Po to kelis kartus susitikome pas adv. 
Antaną Merkį, kuris anksčiau buvo Krašto 
apsaugos “ministru. Pas vaišingą ir su visais 
malonų A Merkį daug kas iš karinės tarny
bos pažįstamųjų užeidavo. Nenutraukė ry
šių ir generolas Kleščinskis, kuris 1922 me
tais būva paleistas atsargon su pensija.

1923 m. balandžio mėn., tada jau kaipo 
privatus ir civilis asmuo, Kleščinskis apsilan
kė Klaipėdos mieste. Išgėręs, sukėlė restora
ne nemalonų sau incidentą, ant rytojaus ap
silankė pas mane Gubernatūroje, prašyda
mas įvykį likviduoti, ir grįžo į. Kauną. Netu
rėjau jokių įtarimų dėl jo nelojalumo Lietu
vai, kuri visgi leido jam įsikurti ir už trumpą, 
vos poros metų, tarnybą, mokėjo penkis šim
tus litų pensijos Niekas nekliudė atsargos 
generolui gauti dar privačią tarnybą ir paly
ginti, dar jauno žmogaus energiją panaudoti 
savo materialinei būklei pagerinti.

Pirma klaustuką pastatė pats generolas. 
1926 metų Pavasarį, būdamas Kaune, suti
kau Kleščinskį. Jis prašė pašvęsti jam pus
valandį laiko patikimai pasikalbėti. Jis norįs 
paklausti mano patarimo.

— Kaip Jūs manote, — klausė, — ar aš
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SPORTAS
VEDA ALGIRDAS BIELSKUS

METINĖ SPORTININKŲ 
REGISTRACIJA

Visiems š. Amerikos lietuvių 
sporto vienetams bei pavieniams 
sportininkams pranešama, kad 
metinė sportininkų registracijos 
prievolė privalo būti atlikta iki 
kovo mėn. 15 d.

Registraciją vykdo sporto apy
gardos per savo ribose esančius 
sporto klubus, pagal FASK-to 
nustatytą tvarką. Registracijos 
instrukcijos yra išsiuntinėta vi
siems FASK-te registruotiems 
š. Amerikos lietuvių sporto vie
netams.

Registracijos prievolė yra pri
valoma visiems sportininkams 
— tiek naujai įsiregistruojan
tiems, tiek registraciją pratę- 
siantiems bei atnaujinantiems. 
Registracijos neatlikęs sportinin
kas automatiškai nustoja būti 
lietuvių sportinės organizacijos 
nariu.

FASK-te neregistruoti lietuvių 
sporto vienetai bei sparto klu
bams nepriklausą pavieniai spor
tininkai registracijos atlikimui 
reikalingas instrukcijas gali gau-j 
ti kiekviename FASK-te regis
truotame sporto klube arba tie
sioginiai atitinkamos sporto apy
gardos sekretoriate.

Vykdomųjų organų adresai:
FASK-to ir Vid. Vakarų Spor

to Apygardos — A. Bielskus, 
12700 Speedway-Overlook St., 
East CIeveland 12, Ohio.

Rytų Sporto Apygardos — A. 
Vakselis, 85-09, 88tr St., Wood- 
haven 21, N. Y.

Kanados Sporto Apygardos — 
J. Gustainis, 262 Garden Avė., 
Toronto, Ont.

9-10 d. Clevelande. Pirmenybes 
praveda Vid. Vakarų Sporto 
Apygardos K-tas (šiuo metu jo 
pareigas laikinai eina FASK-tas) 
talkininkaujant Clevelando LSK 
Žaibui.

Pirmenybėse gali dalyvauti vi
si FASK-te registruoti apygar
dos sporto vienetai. FASK-te ne
registruoti sporto vienetai, norį 
šiose pirmenybėse dalyvauti, pn 
valo kreiptis į apygardos komi
tetą ir susitvarkyti registraci-vėliau.

jos formalumus.
Dalyvių registracija atlieka

ma užpildant atitinkamus regis
tracijos lapus iki kovo mėn. 2 d. 
šiuo adresu: A. Bielskus, 12700 
SpeecAvay-Overlook St., East Cle- 
evland 12, Ohio.

Smalkios informacijos ir. ins
trukcijos, kartu su dalyvių re
gistracijos lapais yra išsiuntinė
tos visiems FASK-te registruo
tiems apygardos sporto klubams.

Apygardinės jaunių, jaunučių 
bei mergaičių kamuolio žaidimų 
pirmenybės numatomos įvykdyti 
kovo mėn. pabaigoje ar balan
džio mėn. pradžioje. Pirmeny
bių vieta ir data bus paskelbta

VOKIETIJA

GREETINGS and BEST W1SHES
To Our Friends and Patrons

NORTH AMERICAN 
BANK CO.

Narys The FEDERAL DEPOSIT
INSURANCE CORPORATION

TAUPYMO SĄSKAITOS — ČEKIŲ SĄSKAITOS 
VISOS TAUPYMO SĄSKAITOS APDRAUSTOS 

$10.000
2 % MOKAMA Už INDĖLIUSUŽ

6131 ST. CLAIR AVENUE
15619 WATERLOO ROAD
3496 EAST 93rd STREET

HE 1-6063 
IV 1-2400

BR 1-6666

7-JŲ SPORTINIŲ ŽAIDYNIŲ 
I-SIS RATAS

FASK-tui pavedus. 7-jų Š. 
Amerikos Lietuvių Sportinių 
Žaidynių I-jo rato varžybas vyk
do Kanados Sporto Apygardos 
Komitetus, balandžio mėn. 27-28 
d. Toronte.

žaidynių programa1:
a) krepšinis vyrams, moterims 

ir jauniams;
b) tinklinis vyrams ir mote

rims;
c) stalo tenisas vyrams ir mo

terims — komandinės ir indivi
dualinės varžybos; jauniams ir 
mergaitėms — tik individualinės 
vienetų varžybos;

d) šachmatai — komandinės 
varžybos ant 5 lentų.

Smulkesnės informacijos yra 
išsiuntinėjamos visiems FASK 
registruotiems sporto klubams ir 
bus paskelbtos spaudoje vėliau.

APYGARDINĖS VYRŲ IR 
MOTERŲ KREPŠINIO IR 

TINKLINIO PIRMENYBĖS

Vid. Vakarų Sporto Apygardos 
vyrų ir moterų krepšinio ir tink
linio pirmenybės įvyks kovo mėn.

GREETINGS and BEST W1SHES 
To Our Friends and Patrons

PARSONS AND PARSONS
«

MAKERS OF WATERPROOF FABRIC COLLARS
AND CUFFS

Main Office and Faciory — 413-15 Huron Road
413 HURON ROAD CH 1-7723

GREETINGS and BEST W1SHES
F r o m

THOMAS H. JENKENS
General Insurance

National City Bank Bldg. MA 1-5644

Greetings and Best Wishes to Our Friends and Patrons 

ARMSTRONG’S SERVICE STATION 
WHERE YOU GET THE FINEST SERVICE

11827 KINSMAN RD. LO 1-9651

KĄ MATĖM FRANKFURTE 
Evangelikų Jaunimo Ratelio 

kultūrinė ekskursiją į 
Frankfurtą

Aukotojams ir rėmėjams iš 
JAV bei Kanados talkinant sau
sio mėn, 20 d., mokytojas Skėrys 
suruošė evangelikams mokiniams 
labai gražią ir įdomią ekskursiją 
į Frankfurtą.

Ryte iš Vasario 16 Gimnazi
jos kiemo išvažiavo didelis pui
kus autobusas su 64 keleiviais, 
jų tarpe 6 mokytojais. Mokiniai, 
pilni jaunatviškos energijos, dai
navo liaudies dainas.

Prieš pat 10 vai. ekskursija 
' pasiekė Frankfurto aerodromą, 
i Mokiniai stebėjo aerodrome ky
lančius ir nusileidžiančius lėktu
vus. Visai iš arti sekė "Lufthan- 
sos” lėktuvo aptarnavimą, kuris 
prieš keletą minučių buvo nu
sileidęs. Ekskursantai matė, kaip 
pakilo keturių motorų amerikie
čių kariška mašina, vadinamasis 
"skrendantis prekinis vagonas.” 
Kas penkios minutės leidosi ir 
kilo lėktuvai.

Iš Frankfurto aerodromo visi 
važiavo į raketų parodą tarptau
tines mugės salėse. Amerikos 
mokslininkai išrado priemonių, 
kuriomis žmogus gali tam tikro
se dvasios ir kūno jėgų ribose 
viską nugalėti ir leidžia tyrinė
jimo ekspedicijoms nusiirti net 
iki pasaulio erdvės ribų. Dešim
ties minučių firmą parodė rake
tų veikimą ir jų lėkimą į stra
tosferą.

Tyrinėdami pasaulio erdves 
mokslininkai per paskutiniuosius 
metus padarė labai didelę pažan
gą. Dar prieš 30 metų patekti 
. pasaulio ęjfdves tebūva tik sap
nas. Raketos po didelių vargų 
tepakildavo į orą vos porą šimtų 
metrų, šiuo metu rekordą laiko 
dviejų laiptų raketa, kuri nu
skrido 4C2 km. į aukštį.

Iš čia ekskursantai pasidalino 
į dvi grupes. Viena grupė aplan
kė "Palmgarten” — palmių so
dą, keletą bažnyčių ir Gethes 
muziejų.

Palmių' iode mokiniai matė 
įvairiausių augalų iš visa pasau
lio.

Kita grupė aplankė pasaulinio 
masto zoologijos sodą, įsteigtą 

11858 metais. Per paskutinį karą 
jis buvo visąs sunaikintas ir tik 
1945 metais vėl atstatytas.

Mokiniai domėjosi visais gy
vuliais iš įvairiausių kraštų. Gai
la, kad neteko pamatyti tigrų. 8 
liūtai prieš kelias dienas buvo 
įsilaužę į tigrų narvą ir juos su
draskė.

Daugiausia juoko vaikams pa
darė beždžionės. Jie matė, kaip 
jaunos šimpansės valgė prie sta
lo, plovė savo indus ir sutvarkė 
kambarį.

1956 metais Kūčių vakare 
Frankfurto zoologijos sode įvy- 

' ko didžiausia staigmena. Raga- 
I nosė pagimdė raganosiuką. Tai 
I pirmas įvykis Europoje.
’ Retenybė yra ir okapi gyvulys

— arklio ir zebro mišinys.
Papietavę jaunimo namuose 

(”Haus der Jugend”) visi va
žiavo į mugės salę. Nuo 16 vai. 
žiūrėjo, kiekvienas už savo pini
gus, ledo baleto "Holiday on ice”. 
Tai amerikiečių labai aukšto ly
gio ledo baleto ansamblis su ge
riausiais pasaulyje ledo čiuoži
mo meisteriais.

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai 
visiems lietuviams

THOMAS J. UNIK CO.

Mokytojai ir mokiniai buvo INSURANCE AGENCY
paten)dnti tokia gražia ekskursi
ja ir dėkojo mokytojui Skėriui 
už jos suorganizavimą.

EVERYTHING IN INSURANCE

IŠTIKUS GAISRO
East 9th St. Pier Bldg. TO 1-0200

NELAIMEI
To Our Many Friends

Kada jūsų namai arba ra
kandai tampa sunaikinti arba GREETINGS AND BEST WISHES
sugadinti ugnies, kreipkitės į 
P. J. KERŠIS, dėl apkainavimo, AMALGAMATED ASS’N. OF
ko visada reikalauja apdraudos 
kompanijos pirm, negu išmoka 
už nuostolius.

ST. & E. RY.
P. J. KERŠIS,

609 Society for Savings Bldg. Harry Lang — Secretary

Telef.: MAi’n 1-1773
Rezidencija: PENINSULA 252
V________________________ t

740 SUPERIOR AVENUE, W. j

Vaišinkis 
skaniu ugnim

ir pats atsigaivink 
virtu STROH’S alum!

Joks kitas Amerikos alus neturi Stroh’s skonis, kaip joks kitas 
Amerikos alus neverdamasYignim kaip Stroh’s... jis Amerikoj 
vienintelis ugnim verdamas ... ugnim verdamas prie 2000 laips
nių duoda geriausj skonį koks tik galimas. Ir dėl gero skonio 

prašyk Stroh’s!

Jums patiks

DABAR Už VIETINES KAINAS!The Stroh Brewery Company, Detroit 26, Michigan

galėčiau surizikuoti porai mėnesių nuvykti 
Maskvon ?

Jau to vieno klausimo užteko, kad su
prastum, kokia ruso Kleščinskio galvosenoje 
turėjo įvykti evoliucija ir kokia kryptimi pa
suko to generolo mintys.

— Kokius motyvus Jūs nurodysite So
vietų Pasiuntinybei tam vizitui: gimines ap
lankyti, ar ką kitą? — paklausiau.

Matyti, mano ramus ir tikslus priėjimas 
prie iškelto klausimo padrąsino Kleščinskį 
paaiškinti reikalą smulkiau.

— Mat, aš kariuomenėje nereikalingas, 
o dar esu jaunas, tad norėčiau pabandyti lai
mės prekyboje. Pasitaikė firma, kuri duoda 
man įgaliojimą parduoti jų prekes, bet sovie
tų prekybos skyrius man atsakė, kad jie pa
tys čia užpirkinėja tik prekes gaminamas 
■ ’Vnieštorg” (užsienių prekybos valdyba). 
Lietuvoje, o dėl kitokių sandėrius daro 
Tad jie man pasiūlė vykti Maskvon ir žadėjo 
duoti vizą. Aš gi niekuo nenusižengiau prieš 
sovietus, nei pas Denikiną nesu buvęs — už
baigė generolas.<

— Kokia tai prekė — mašinerija? — pa
klausiau, — ir kokia firma, ar vokiečių?

— Ne. štai iš šio liudijimo matysite.
•Generolas dviem pirštais ištraukė iš švar

ko kišenės popieriuką. Liudijimas buvo vie
nos nepirmaeilės Kauno gastronomijos krau
tuvės sąvininkų, įgaliojantis generolą Kleš
činskį parduoti sovietams prancūzišką kon
jaką.

Jau Kleščinskio paaiškinimas daug ką 
man išryškino, o perskaitęs tokį liudijimą, 
visiškai neabejojau su kuo turiu reikalą. Prieš 
mane buvo ne naivus jaunuolis, bet baigęs 
karo akademiją rusų pulkininkas, pas mus 
pakeltas į generolus.

Saugodamasis sukelti įtarimų ir išduoti 
tikrąsias sava mintis, pasakiau generolui:

— Aš jau keletas metų esu nuošaliai 
nuo tų reikalų. Gal ir sovietai pakeitė savo 
politiką. Jei prieš sovietus nekovojote ir šiaip 
kuo nors nenusidėjote, gal ir galėtumėt va- 

r

žiuoti. Ir tuojau pakeičiau temą, rodydamas, 
kad jog tam pasikalbėjimui neskiriu jokios 
reikšmės. Generolas atsisveikindamas prašė 
niekam nesakyti apie pasikalbėjimą. Aš, ne
va nustebintas, ranka numojau: — Aš jau 
užmiršau' Tuo tarpu j tą biznį neinu ir Jums 
konkurencijos nedarysiu. —

Rytojaus dieną pasikalbėjimą ir savo 
samprotavimus perdaviau kam reikia, skai
tydamas, kad tolimesnės išvados ir veiksmai 
ne mano reikalas. Kaune nesilankiau ir apie 
Kleščių, kaip jį sutrumpintai vadino, užmir
šau.

* * *

Pas'keitė vyriausybė. Naujasis Krašto 
Apsaugos ministras Antanas Merkys telefo- 
navo man Klaipėdon, kad Valstybės Preziden
tas ir Ministras Pirmininkas prašo mane 
skubiai atvykti į Kauną.

Apleistu bylai pašalines smulkmenas, iš
skyrus tai, kad tos kelionės pasėkoje man 
teko perimti politinės ir kriminalinės polici
jos valdybos direktoriaus pareigas ir vėl su
sidurti su gen. Kleščium. Jis bandė prašytis 
į kariuomenę, bet ministras A. Merkys, nors 
nieko neigiamo apie generolą ir nežinojo, ne
panorėjo jo, ruso, priimti. Tai būtų sukėlęs 
pasipiktinimą ne tik kariuomenėje, bet ir vi
suomenėje.

Pas A» Merkį,- su kuriuo nuo pirmos pa
žinties dienos buvome ir likome draugai, ko
ne kasdien vakarais užeidavo keletas žymes
nių veikėjų, nebūtinai jo bendraminčių tau

tininkų, Merkys buvo labai tolerantiškas, tu
rėjo pasitikėjimą ir kitų partijų žmonių tar
pe. Užtenka pasakyti, jog savo bute jis gruo
džio 17 d. perversmo metu "suteikė azylį” — 
jei taip išsireikština, — dviem aukštiem liau
dininkų pareigūnams. Nuo manęs jis to ne
slėpė, nes šioje srityje mūsų pažiūros buvo 
vienodos — tie asmenys nebuvo nei nusikal
tėliai, nei valstybės saugumui pavojingi. Pas 
Merkį ateidavo visi patekusieji j kokią nors 
"bėdą”, išdėstydsvo savo arba savo artimųjų 
problemas ir ieškodavo užtarimo. Gen. Kleš- 
činskis irgi ateidavo vakarais, nešinąs mies
te nugirstais gandais, norėdamas pasitarnau
ti savo buvusiam šefui Merkiui, o gal tikė
damasis ir sau, prie progos, kokių malonių.

Vieną vakarą pastebėjęs Kleščinskį išei
nantį iš Merkio, prisiminiau mūsų su juo 
ankstyvesnį pasikalbėjimą ir, įėjęs pas Mer
kį, paklausiau kokios rūšies pasikalbėjimus 
jiedu veda. Mūsų santykiai leido man to 
klausti. Merkys paaiškina, kad Kleščinskis 
negali tinkamai suvartoti savo energijos ir 
veržiasi padėti patarimais, siūlo savo projek
tus. Vėliau Merkys paklausė, kodėl aš do
miuosi Kleščinskiu.

— Kolkas negaliu pasakyti, bent ne 
šiandien Kaiką prisiminiau, pirma teks pa
tikrinti, apsvarstyti. Nekeisk su juo takti
kos, tegu palieka viskas kaip buvo, neparo
dyk jam nė mažiausio nepasitikėjimo, tik 
būk atsargus kalbose. Ir stenkis kiekvieną 
pasikalbėjimą su juo atpasakoti man.

Po mūsų dabartinio pašnekesio, Kleš
činskio kiekvienas žodis, net žodžių tonas 
tau atrodys kitaip. Paanalizuok visus jūsų 
santykius, kalbas, gal prisiminsi, ar tau ne
liko kokio klaustuko?

— žinai, neduodavau jokios reikšmės jo 
plepalams. Galvojau, neturi kur dėtis, tai ir 
užeina. Nesinorėjo atstumti žmogų, šiandien 
jis manęs klausė, ar mes turime įgulos aliar
mo planą. Pavyzdžiui, bet kokio perversmo, 
kad ir komunistinio, atveju, ar turime suda
rę planą, kaip ir ką veiks kiekviena kariška 
dalis; kas saugos tiltus, įstaigas, preziden
tūrą ir t.t. — pasakė Merkys.

— Na, o ką jam atsakei? — paklausiau.
— Atsakiau, kad turime šiokį tokį. Gal 

nevisai tobulas, bet šiuo metu visi užimti, 
nėra kas smulkiau paruoštų.

(B. d.)



RAMYBE

Miegot dar vienąkart senajame name 
vidur laukų. ŽINAI?
Medinių rąstų sienos su šventų paveikslais, 
varinė laikrodžio švytuoklė, 
aprūkusios nuo lempos lubos 
ir pernykštės verbos.

Miegot senoj medinėj lovoj, 
šiurkščiom lininėm drobėm užsiklojus.

Užmigti ir žinot,
kad šiąnakt virš miškų pakyla pilnas Mėnuo,
kad švies pro langą------
ir kad prie lango netoli — kažkur ant sienos — 
kabo Motinos drabužiai...

Iš Eugenijaus Gruodžio poezijos rinkinio "Aguonos ir smėlis”

TEGUL IŠGIRSTA VISI LIETUVIAI!
Nėra lietuvio, kuris gyvenda

mas išeivijoj pamirštų savo tė
vynę. Juk kiekvienas paliko sa
vąjį kraštą su skaudančia širdi
mi, su ašarom akyse. Ar gyven
damas Amerikoje ar kitur, lietu
vis negali Lietuvos pamiršti. O 
kad tai neįvyktų, ieškoma įvai
riausių priemonių ją pasilaikyti 
atmintyje, kaip, pav., per drau
gijas, organizacijas, spaudą, su
sirinkimus, pasilinksminimus ir 
suvažiavimus. Tuose sambūriuo
se, seimuose ar vadinamose lie
tuvių dienose, lietuvis vėl pajun
ta didingiau, prasmingiau ir gi
liau tautinius turtus ir jų verty
bes, čia ir meilė tampa jautres
nė tėvų žemei.

Tam patriotizmui ir tai meilei 
palaikyti bei įprasminti, saky
čiau, padidinti, dar viena graži, 
kilni ir prasminga mintis kilo' 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenei, 
kuri ryžosi sukviesti visus lais
vajame pasaulyje esančius lietu
vius į Pasaulio Lietuvių seimą. 
Tenelieka nė vieno lietuvio, kur 
begyventų ir ką beveiktų, .rteuž- 
girdusio kvietimo į PLB seimą, 
įvykstantį 1958 m., rugpiūčio 
24-31 d., New Yorke, pasaulio 
sostinėje, šalia Jungtinių Tautų. 
Į šį pirmąjį istorinį lietuvių tau
tos tremtyje seimą suvažiuos lie
tuvių iš visų pasaulio šalių.

Šitame masiniame suvažiavi
me vėl iš nauja pajusime, kas 
yra Lietuva ir ką ji mums rei
kia, dar kartą išgirsime ir pama
tysime jos intelektualines, kul
tūrines, menines, literatūrines, 
sportines ir įvairias kitas ver
tybes. Dar sykį išgyvensime 
brangios tėviškės pasiilgimą, čia 
kiekvienas pasijus, kad yra gar
bingos bendros motinos sūnus ar 
duktė. Ir svetur būdamas lietu
vis yra genialus tautinių verty
bių kūrėjas, vertai galįs pasidi
džiuoti prieš visą pasaulį.

Jau buvo kreiptasi į visus Lie
tuvos diplomatus, konsulus, kad 
savo svariu ir įtakingu žodžiu 
primintų visomis progomis ati
tinkamoj šalyje esantiems tau
tiečiams PLB seimą. Lygiai buvo 
rašyta ir prašyta lietuviškų ra- 
dijo'valandėlių vedėjų porą mi
nučių paskirti šio didžiojo lietu
vių seimo priminimui. Pakviesti 
politinių laikraščių redaktoriai 
nesigailėti skilčių tam svarbiam 
lietuviškam reikalui. Rodos, kad 
jau visas lietuviškasis pasaulis 
sujudintas! Jau neturėtų likti lie
tuvio, nieko nežinančio apie P. L.

Bendruomenės seimą 1958 metų 
vasaros pabaigoje.

Šiam seimui įtemptai ruošiasi 
geriausi mūsų tautos muzikai, 
dainininkai, menininkai ir spor- 

i tininkai. Prof. V. Marijošius su- 
j tiko būti vyriausiuoju lietuviš
kos muzikos simfoninio koncerto 
organizatorių ir dirigentu. Muz. 
A. Mikulskis rūpinasi tautinės 
misterijos pastatymu. Dailinin
kai ir skulptoriai tariasi repre
zentacinės meno parodos suruo
šimo reikalu, žodžiu, užsibrėžta 
visa, kas iškeltų Lietuvos vardą 
ir garbę, kas primintų dar kartą 
pasauliui, jog lietuvių tauta yra 
garbinga, vieninga, kultūringa, 
kūrybinga iy verta laisvės ir ne
priklausomybės.

To siekia PLB seimas, kuriam 
paremti ir jame dalyvauti yra 
kiekvieno lietuvio tautinė parei
ga.

Kodėl ligi šiol Naujųjų Metų 
sveikinimo kortelėse, kaip laimės 
ženklas, užtinkama pasaga ir ka- 
minkritis?

Iš labai senų laikų pritaringi 
žmonės tikėjo, kad tokiu simbo
liu, kaip pasaga, galima apsau
goti namus nuo ligų, audrų, ug
nies, blogų dvasių, žinoma, tuo 
simboliu buvo tikra geležinė pa
saga. Dar buvo geriau, jei ta 
pasaga turėjo ir tris vinis.

Tais laikais, kada žemės plo
tai buvo retai apgyvendinti ir 
nebuvo gerų kelių, tai paklydu
siam keleiviui pasagos atradi
mas reiškė, kad jis tikram kely, 
o gal ir netoli apgyvendintos vie
tos. Vadinasi, 
šypsojo.

Kaminkritis, 
Sėjas, paimtas
žmogaus, būtent, medžio anglies 
degintojo, kuris buvo laimės 
ženklu. Senais laikais medžioto
juose buvo prietaras, kad susiti
kimas su anglies degintįoju žada 
gerą pirmą šūvį medžioklėje.

*

Kodėl švenčių gėrimas vadina 
si punšu?

Jo vardas paimtas iš sanskri
to žodžio "pantša”, ir tas reiškia 
— penkis. Tikras punšas kaip 
tik sudaromas iš penkių: van
dens (arba arbatos), arako, ro
mo, citrinos ir cukraus. Juo buvo 
vaišinami Vašingtone baliuje 
svečiai per Eisenhowerio inau
guraciją, tik dar buvo pridėta 
vaisių.

jam laimė nusi-

kaip laimės ne
iš kito "juodo”

B. Mikalauskas,
Informacijos komisijos vardu

*

Kokių gudrybių sugalvoja rek
lamos biurai?

Štai važiuodami į Mihvaukee, 
Wis., matome plakatą su tokiu 
užrašu: "Gimimo proga bučkį”.

PALIKTAS LAIKYTI MAIŠĄ?
Vasario 16 minėjimų 

rengėjams
Kas norėtų į savo vietovės su

rengto Vasario 16 d. minėjimą 
atsilankiusiems svetimtaučiams 
suteikti šiek tiek daugiau spaus
dintos informacijos apie Lietu
vą ir lietuvius anglų kalba, tesi
kreipia į LITUANUS redakciją. 
Neseniai pasirodžiusio numerio 
tiražas šiam tikslui buvo kiek 
praplėstas ir iniciatoriai turėtų 
tuo klausimu kuo skubiausiai su
sirūpinti. Rašyti, paminint pa
geidaujamą egz. skaičių ir tiks
lią minėjimo datą, šiuo adresu:

LITUANUS,
916 Willoughby Avė., 
Brooklyn 21, N. Y.

įsigykite GASO DEGINTUVĄ VIDUJ!
Tas pabaigia’ Jau užtektinai blogai 
eiti per gilų sniegą... ar sušlapti lie
tuje. Bot surasti atmatų dėžę pilną — 
tai jau perdaug!

Užbaikite atmatų bėdas visam lai
kui. Gaukite Gaso Degintuvą. Jūs tik
tai įmetat atmatas, šiukšles, ar bet 
ką kas dega. Uždarot duris ir užmirš
tat. Viskas yra susmulkyta j puikius 
pelenus... jokio kvapo, jokių dūmų 
ar triukšmo.

Ir taip pigu! Tiktai centai per dieną 
naudoti. Pamatykite savo gaso reik
menų prekybininką dėl įstatymo jums 
naujo mažos kainos Gaso Degintuvo 
tuojau.

Pasirinkite iš šių garsių vardų:
Calcinator • Gasinator • Incinor 

Kenmore • Martin • Warm Morning

THE EAST OHIO GAS

Pravažiavę toliau 50 jardų ran- Tame pačiame Nr. Nepriklau- 
dame kitą plakatą: "Laukia mo- somybės sukakčiai skiriamas — 
teris”. žinoma, važiuojantis, 
ypač vyras, užintriguotas.

Koks gi būtų vyras, kuris ne
panorėtų pamatyti moters, lau
kiančios bučkio. Ir tikrai, dar už 
50 jardų nauja žinia, tokio pat 
dydžio plakatas, kaip pirmieji 
du, su užrašu: "Kuri savo vyrui”. 
Ir pagaliau paskutinis plakatas: 
"Dovanojo skutimuisi kremą."

Ir čia pat, po užrašu to kremo 
tūba su pavadinimu.

Aišku, įvyksta nusivylimas, 
bet kremo pavadinimas pasilie
ka atmintyje. O tai reklamoje ir 
svarbiausia.

*

Ar žinai, kad buvo paskelbtas 
įstatymas, draudžiantis mote
rims dažytis?

Tai įvyko Anglijoje 1770 me
tais. Parlamentas priimė tokio 
turinio įstatymą: Visos moterys, 
neatsižvelgiant jų amžiaus, luo
mo ir užsiėmimo, kurios apgau
lingu būdu, pagalba kvepalų, 
tinktūros, dažų, grožio vandens, 
dirbtinų dantų, koketiškų suk
nelių, korsetų, su aukštais kul
nimis batukų, sugundino Jo Di
dybės pavaldinį ir priviliojo jį 
su ja apsivesti, yra baudžiamos 
pagal burto ir panašių nusikal
timų įstatymus, o tokiomis prie
monėmis atsiektos jungtuvės lai
komos niekingomis.”

Jei šiandien dar būtų taiko
mas šis įstatymas, tai daugumas 
jungtuvių galėtų būti pripažin
tomis niekingomis. Gi visa mo
terų grožiui palaikyti dirbanti 
pramonė (vien JAV ji daro dau
giau vieno biliono apyvartos) 
būtų paskirta sunaikinimui.

Bet tikrai įdomu, kad vyrai 
nekaltino savo jautrumo, bet kal
tino moterų žavumą. Tas prime
na dar rojuje padarytą pirmą 
prieš Dievo įsakymą nusikalti
mą, kada Adomas teisinosi: "Mo
teris sugundė ir aš valgiau obuo
lį-”

"Vasario 16-ji” vedamasis ir mi
nima lietuvių tautos patriarcho 
Dr. Jono Basanavičiaus mirties 
30-ji sukaktis (mirė 1927. II. 16 
Vilniuje).

SVEIKI BROLIAI 
DAINININKAI!

SKAUTAI
JURŲ SKAUTAMS

(sks) ”Sk. Aido” kovo mėn. 
numeris skiriamas jūrų skautų 
35 metų gyvavimo sukakčiai pa
minėti. Jį redaguoja Brolijos 
red. jūrų sktn. B. Stundžia. Me
džiagą šia tema prašoma siųsti 
iki vasario 10 d. adresu: B. 
Stundžia, 89 Glenlake Avė., To
ronto, Ont., Canada.

REIKŠMINGOS SUKAKTYS
(sks) Prieš 100 metų, 1857 m. 

vasario 22 d. gimė Lordas R. Ba- 
den-Powellis ir prieš 50 metų 
pražydo Baltoji Lelija, skelbda
ma brolybę ir taiką viso pasau
lio kraštams — pražydo jo didy
sis kūrinys SKAUTYBĖ. Š. m. 
vasario mėr.. "Skautų Aido” Nr. 
2 yra skirtas šiai dvigubai su
kakčiai paminėti. Viršelį puošia 
Lordo R. Baden-Powellio portre
tas. Apie B.-P. gimtadienį rašo 
vyr. sktn. dr. V. Čepas, duoda
ma pulk. J. S. Wilsono atsimini
mų, prisimenamos 2-ji (Danijos) 
ir 3-ji (Arrowe Park, Anglijo
je) džiamborės.
iiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

(sks) Prieš penkerius metus 
New Yorke skautų vyčių tarpe 
susiorganizavo vyrų balsų okte
tas. Neturėta didelių vilčių iš
kilti į nepaprastas menines aukš
tumas, bet norėta duoti progos 
balsingiems vyrams sueiti į gerą 
dainos vienetą ir kartu su lietu
viška daina išeiti savųjų ir sve
timųjų tarpan. Ir tas sulaukė 
gražaus pasisekimo bei reikiamo 
dėmesio. Visi mėgsta klausytis 
šio okteto. O ir pats oktetas ne
liko kuričas lietuviškiesiems rei
kalams. Daugelį kartu jis be at- 
liginimo dainavo Balfo vakaruo
se, lietuviškose televizijos pro
gramose, skautiškuose parengi
muose, lituanistinei mokyklai, 
tarptaut. moterų parodose ir kt. 
atvejais. Jie su savo daina visur 
reprezentavo lietuvius.

Per penkerius metus okteto 
sąstatas kiek pakito. Jame dabar 
nebedainuoja P. Rasimas/“ K. 
Kudžma, R. Kontrimas ir R. Ke- 
zys. šiuo metu oktete dainuoja: 
pirmieji tenorai — Alf. Ilgutis ir 
Meč. Ilgūnas, antr. tenorai —1 shingtone 1956 m. gruodžio mėn. 
Vyt. Gobužas ir Juoz. Lapurka, buvo surengęs vakarą-koncertą, 
baritonai — Vyt. Alksninis ir kuris praėjo dideliu pasisekimu. 
Ged. Rajeckas ir bosai — Vyt.! “ 
Aukštikalnis ir Leon. Ralys. Nuo 
okteto įkūrimo iki šiol jam va
dovauja muz. Myvolas Liubers- 
kis. Reikalui esant pianistas 
Aleksas Mrozinskas neatsisako 
šiam oktetui koncertuose akom- 
ponuoti ar pamokyti naujų dai
nų.

Per savo gyvavimo laiką sk. 
vyčių oktetas yra turėjęs apie 
porą šimtų repeticijų bei apie 40 
pasirodymų. Jo dainų daugiau
sia klausėsi New Yorko ir apy
linkių visuomenė, nors lankyta
si ir kitur — Philadelphijoje, 
Amsterdame, N. Y., So. Wodds- 
tocke, Conn., Newark, N. J. Ok
tetas yra įsigijęs vienodas gra
žias skautiškas uniformas, ku
rias tinkamomis progomis dėvi 
koncertų metu.

Repertuare turima 31 daina, 
jų tarpe yra svetimtaučių kom
pozitorių kūrinių, mūsų liaudies 
dainų, po kelias kariškas, parti
zanų bei skautų dainas.

Išvaręs tokią gražią vagą, 
skautų vyčių oktetas savo penk
mečiui ryžosi surengti savo, pir
mąjį koncertą. Programą atliks 
okteto nariai, dainuodami jung
tines ir solo dainas. New Yorko 
visuomenė ir Atlanto pakraščio 
skautiškasis jaunimas kviečiami 
skaitlingai atsilankyti j šį kon
certą — šeštadienį, kovo 2 d. 
Apreiškimo parapijos salėje, 
North 5 St. ir Havemeyer St., 
Brooklyn, N. Y. Pradžia 7 v. v.

Į

DIRVĄ UŽSISAKYTI

galima ir šiandien, nėra reikalo 
laukti nei metų, nei mėnesio 

pabaigos!

O VISGI VERTA
ir tikrai neturėsite nuostolio, jeigu susipažinsite su paskutinėmis 
naujienomis. Tai yra sekančios prekės, kurios pralenkia visas 
kitas gerumu ir pigumu.

RAŠOMOS MAŠINĖLĖS kainos nuo $60.00. 
LAIKRODŽIAI šveicarų ir kitų firmų nuo $10.00. 
FOTO APARATAI vokiečių ir kitų fabrikų nuo $15.00. 
PLUNKSNAKOČIAI 14 kt. aukso garantija, 10 nuo $7.50.
RADIJO aparatai, su kuriais girdima beveik visos pasaulio 

šalys, žinoma ir iš VILNIAUS transliacijos, nuo $45.00.
VAIKAMS vežimėliai, reto gražumo sportinis ir nesportinis 

drauge, vokiečių ir austrų firmų, kainos nuo $40.00.
KATALOGAS išleistas, kuriame rasite lietuviškas plokšteles 

su 300 pavadinimų Kipro PETRAUSKO, KUTKAUSKO, ŠABA- 
NIAUSKO, DVARIONO, GRAUŽINIO, BIčKIENĖo ir kitų dai
nininkų įdainuotos.

GAIDAS, KNYGAS, TAUTINIUS drabužius ir kitus liet, 
meno kūrinius. Visko suminėti šiame trumpame rašinėlyje neįma
nomą.

Ką bepirktumėte pasiteiraukite pas J. Karvelį, 3322 S. Halsted 
St., Chicago, III. Telef. YA 7-0677.

P. S. Prekės siunčiamos į visus pasaulio kraštus.
llllllllllllllllllllilillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilltllllllllllliilllllilllllllillllllllllill

Dirva Nr. 6 * 1957 m. vasario mėn. 7 d. — 8

Jaunuolių grupė — Joann Bongiozno, Rosie Russo, Carole Schnei- 
der ir Georgene Neuzil, visos vidurinę mokyklą baigusios auklėti- 
ninės, vasario mėn. 9 d. pradeda muzikinę karjerą per WJW ra
dijo stotį. Transliacijos eis iš May Co. autitorium kiekvieną šeš
tadienį nuo 1 iki 2 vai. Visi kviečiami ten atsilankyti. Programą 
remia Cleveland Coca-Cola Bottling Co. Programą tvarko Pete 

Lee. Dainininkės pasivadinusios COKETTES vardu.

WASHINGTON
Iš 1VASHINGTONO 
MOTERŲ KLUBO 

VEIKLOS
Lietuvių Moterų Klubas Wa-

Klubo valdyba yra labai dėkinga 
operos solistei P. Radzevičiūtei, 
solistui Amerikos lietuviui A. 
Vokietaičiui ir žinomam dramos 
aktoriui H. Kačinskui už puikiai 
atliktą programą.

Iš koncerto gauto pelno, Klu
bo valdyba pasiuntė penkius 
siuntinius į Sibirą penkioms lie
tuvėms moterims sušelpti.

Kalėdų metu prie White House 
buvo pastatytos Pageant of 
Peace Kalėdų eglutės, kurių pa
puošimu rūpinosi Wanshingtohe 
esančios ambasados ir atstovy
bės. Lietuvių Kalėdų eglutei pa
puošti, Lietuvos Atstovybė Wa- 
shingtone pakvietė Moterų Klu
bą.

Lietuvių Kalėdų eglutė buvo 
viena iš gražiausių, nes jis buvo 
papuošta įvairiais lietuviškais 
ornamentais, padarytais iš šiau
delių. Lietuvių Kalėdų eglutė su-

silaukė didelio dėmesio iš visų, • 
kurie buvo atvykę pasižiūrėti 
Kalėdų eglučių.

Kalėdų švenčių atidarymo die
ną lietuvių eglutė ir prie jos sto
vinčios tautiniais rūbais pasipuo
šusios lietuvaitės buvo parody-

■ tos per televiziją.
Artimoje ateityje Moterų Klu

bas yra numatęs suruošti litera
tūros ir dainos vakarą.

MIAMI
LAUKIA VASARIO 16 

MINĖJIMO
•Floridos lietuviai laukia atei

nančio Lietuvos Nepriklausomy
bės paminėjimo, kuris įvyks va
sario 17 d. 7 valandą vakare, 
Piliečių klubo salėje — 3655 
North West 34 St., Miami, Flo
rida.

Jeigu oras bus gražus, tai mi
nėjimas bus mūsų Klubo sode. 
Svečiams bus paruoštas geras 
bufetas.

Visi floridiečiai nepamirškite 
šios dienos ir dalyvaukite Lie
tuvos šventės minėjime.

Elena Verbela

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai visiems lietuviams

LEONART FOGARTY

CLERK OF CLEVELAND

MUNICIPAL COURT

LEONARD FOGARTY IS A BAILIFF IN

PROBATE COURT, AND DEMOCRATIC

LEADER IN WARD 26

GREETINGS and BEST W1SHES

GEO. H. PLAKITE 
General Agency

REPRESENTING
THE JOHN HANCOCK MUTUAL LIFE 

INSURANCE CO.
2829 Euclid Avė. MA 1-3360

Greetings and Best Wishes to Our Friends and Patrons
VARGO BROTHERS SUNOCO SERVICE STATION

WHERE WE GIVE YOU THE BEST IN SERVICH
8947 St. Clair Avenue EN 1-983?
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Konkubinatas Bostone
Praėjusių metų gruodžio 12 d. 

Bostone leidžiamas Keleivis pa
skelbė apie demokratinio sambū
rio susidarymų Bostone, šis sam
būris ,kaip ir reikėjo tikėtis, bu
vo sudarytas Vlikui remti, o me
lodiją tam tikslui pateisinti pa
siskyrė — Tėvynės išlaisvinimas.

Rimtai galvojanti lietuvių vi
suomenė atsimindama nesenai 
padarytus vadinamųjų demokra
tų diktatūrinius patvarkymus 
Vlike, Balfe, Alte ir kitose lietu
vių institucijose, bei pasiektus 
kitų panašių sambūrių rezulta
tus kitose lietuvių kolonijose, pa
sipiktino ir apgailestauja šį 
trumparegių politikierių žygį 
Bostone, šiuo būdu jie galutinai 
anspaudavo ir formaliai suskal
dė Bostono lietuvių visuomenę, 
sąmoningai pakenkdami bend
ram lietuviškam reikalui.

Jei ligi šiol Bostone gyvenan
čių lietuvių vsiuomenė, neatsi
žvelgdama į vykusį partijų ne
sklandumą, vis dėlto sugebėjo to
lerantiškai bendradarbiauti, tai 
dabar šis naujas sambūris aiš
kiai akcentuoja: ”mes” ir "jūs”, 
o todėl čia ta praraja — ”jūs” 
ten, o ”mes” čia: ”mes” geri, o 
”jūs” blogi”. Bet, pagaliau, ar 
buvo galima ko nors kitko tikė
tis iš internacionalistų?

Du internacionalai nuo Lietu
vos kūrimosi la’kotarpio sugebė
ję klaidinti dalį lietuvių visuo
menės, padarant juos savo inter
nacionalinių interesų tarnais, vi
suomet teturėjo tikslą lietuvių 
vienybe drumsti, skaldyti ir val
dyti pagal svetimus Lietuvai in
teresus. Taigi šiuo atveju šis 
Bostono demokratinis sambūris 
gali pasidžiaugti aiškiu "laimė
jimu” suskaldant lietuvių visuo
menę Bostone ir padarydamas 
meškos patarnavimą lietuviškam 
reikalui.

Anksčiau tie du internaciona
lai veikdavo atskirai. Nors jų

tarnauti rusų bolševikų režimui, 
kai tuo pačiu metu tikrieji lie
tuvių patriotai buvo tremiami j 
Sibirą. Tipai, kurie, išeidami iš 
principo — kieno valdžia, to ir 
religija — lengvai keitė savo ti
kėjimą pagal susidariusias jiems 
patogias sąlygas. Tipai, kurie iš
siaugino gražias lordiškas figū
ras maitindamiesi iš skanaus 
valdžios lovio, o tą ištuštėjusį 
lovį paskui patys prispiaudė ir 
nusisuko ėsti iš kito. Tipai, ku
rie kaip tie tušti puodai, nori 
skambėti ir puoštis pirmininkų, 
direktorių, vedėjų, Vliko narių 
titulais, juos imdami iš kairės ir 
dešinės be atsakomybės jausmo 
į pasiimtas pareigas. Tipai, ku
rie, naudodaimiesi tikrųjų pa
triotų darbu ir pinigais, sukuria 
sau asmeninės propagandos kro- 
melį, o vėliau spjauna į veidą vi
siems, tiems, kurie jais pasiti
kėjo. Tipai, kurie yra pasiilgę vėl 
turėti okupacinių režimų laurų 
ir tebetrokšta sau tolimesnės pa
garbos be jokio darbo ir prakaito 
Tipai, kurie, ieškodami patogaus 
biznio sąlygų, ieško vilkinių biz
nio ekspertų paramos bei palai
minimo. Tai praeities veiklos ti
pai, kurie negali būti naudingi 
lietuvių visuomenei.

Negalvoju, kad vien demokra
tų sąvoka galėtų būti magiškas 
šydas, kuris uždengtu tikrąjį vei
dą ir sugebėtų apgauti tikrus lie
tuvius patriotus, išgyvenusius 
karčią gyveninių tikrovę interna
cionalistų sukurtame pragare. 
•Juk demokratais taip pat save 
vadina ir šiandieniniai Lietuvos 
budeliai. Bet tie, kurie juos pa
žįsta, — kas patikės jais tikrais 
demokratais esant, nes darbai 
rodo priešingai. Todėl kiekvienas 
rimtas lietuvis, žiūrinėdamas bei 
vartydamas demokratinio sam
būrio iškabą, pamėgins ją pakel
ti ir pažiūrėti, kas už jos galėtų 
slėptis, ir c abejo, šiuo atveju
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Budapešte jaunimas vėl eina į mokyklas. Tik korespondentai 
žymi, kad mokyklose labai sumažėjęs berniukų skaičius. Daug iš 
jų uždaryta kalėjimuose ir stovyklose, nemažai kovose žuvo arba 

pabėgo j vakarus.

pa-

būtų visos lietuvių visuomenės] 
pageidavimai; kad Vliko dikta
toriai satelitų padedami dabar 
ieško naujų būdų ir priemonių 
savo autoritetui visuomenėje iš
laikyti ir, kad dabar artinasi Va 
sario 16 dienos didžioji rinklia
va, kurios metu, jaudinant visuo
menę tautiniais motyvais šis 
sambūris turi sudaryti jiems lė
šų tolimesniai egzistencijai ir 
niekuo nepateisinamiems pasiva
žinėjimams.

Tai būtų daug nuoširdžiau, gal 
demokratiškiau, ir atsiras žmo
nių,’ kurie, be abejo, tokią rink
liavą gali paremti. Nes demokra
tinio sambūrio paskelbtoji šab
loninė forma nėra naujiena ir ir tautinius šokius. Iš lietuvių 
tai ne pirmas atsitikimas. | pasirodė dainininkai N. Ambra-

Tokių demokratų, verčiančių zaitė, V .Matulionis, ir pianistas 
savo kailinius per keletą kartų, R. Babickas bei Grandinėlės šo- 
visuomenė pažįsta visas kailinių kėjai. 
puses. Todėl, kad ir kažkaip be-] 
sivadintumėt, kad ir kažkokio-' 
mis plunksnomis besipuoštumėt, 
pasiliksite tie, kas buvote ar esa
te. Stebėtojas

^pVLINKĖSE

Pabaltiečių jaunimonvakaras
Gražią iniciatyvą parodė lietu

vių, latvių ir estų studentai su
rengdami tų tautų jaunimo susi
pažinimo vakarą. Gaila, kad trys 
tautos nepajėgė užpildyti lietu
vių salės ir studentų iniciatyvą 
labai mažai teparėmė.

Vakaro programoje 
sirodė su savo choru 
niais šokiais, latvių
paskambino pianu, pašoko baletą

Naujas Skautų Tėvų Komitetas

Įvykęs Clevelando skautų Pi
lėnų tunto tėvų susirinkimas iš
rinko naują komitetą iš p. žy- 
gienes, Steponavičiaus ir Rukšė
no. Kandidatais liko Lazdinis ir 
Variakojis.

Pranešimus apie tėvų komite
to veiklą ir tunto reikalus darė 
buvęs pirmininkas Dr. Vaitėnas, 
iždininkė Pašakarnienė, Pilėnų 
tunto tuntininkas sktn. V. Ka- 
mantas ir Vytauto draugovės 
draugininkas v. s. V. Kizlaitis.

Buvęs komitetas, kurį sudarė 
Dr. Vaitėnas, Pašakarnienė, Ma
šiotas ir Gedgaudas gražiai vei
kė, buvo suruošęs drauge su 
skaučių tėvų komitetu kelis va
karus jaunimui bei įvairiais bū
dais talkino vadovams. Baigda
mi kadenciją jie tuntui perdavė 
143 dolerius, kad taiš pinigais 
būtų galima įsigyti įvairių reik
menų bei pradėti ruoštis vasa
ros stovyklai.

Susirinkimo dalyviai pasidali
no mintimis apie skautišką veik
lą, pabrėždami glaudaus bendra
vimo tarp tėvų, vadovų ir skau
tų reikalingumą, lietuviškumo 
momentą auklėjimo darbe ir tin
kamą reprezentaciją kitataučių 
tarpe. Susirinkusieji sudėjo au
kų Džiamborėjos Fondui, kad 
šiais metais mūsų skautai vėl 
pajėgtų aįstovauti lietuvius tarp
tautinėje stovykloje Anglijoj.

Sveikina iš Floridos

Mūsų bičiuliai M. ir A. Zda
niai, visiems clevelandiečiams 
siunčia geriausius sveikinimus iš 
Floridos.

A. Zdanis, prieš iškeliaudamas 
į Floridą, buvo užsukęs į redak
ciją ir pasipasakojo, kad jau iš
ėjęs į pensiją. Kaip žinia, prieš 
metus laiko A. Zdanis atšventė 
65 m. sukaktį.

Skautų savaitė

(sks) Clevelando skautų ta
ryba vas. 5 d. vakare iškilmėmis 
Clevelando Public Auditorium 
pradėjo skautų savaitę. Iškilmė
se vyriausias kalbėtojas buvo 
Dr. Arthur A. Schuck, Amerikos 
Skautų tautinėj tarybos vyr. 
skautų ekzekutyvas.

Skautų savaitė truks iki vas. 
12 d. Jos programoje dalyvauja 
ir Clevelando Pilėnų tunto vie
netai su parodėlėmis ir kt.

SVEIKINIMAI IR GERIAUSI LINKĖJIMAI

JUDGE

AUGUST PRYATEL

MUNICIPAL COURT

estai pa- 
ir tauti- 
jaunimas

tikslai buvo tie patys Lietuvoje pasižiūrėjęs ir tikrenybę paste- 
ir tremtyje lietuviu visuomenės 
tarpe — sau valdžią paglemžti, 
betgi jie tarpusavyje gerokai 
varžydavosi ir net vieni kitiems 
kibdavo į krūtinę.

Taigi, nepavykus jiems kiek
vienam atskirai lietuvių visuo
menės sudoroti, jie susijungė 
krūvon: padarė tam tikros rū
šies konkubinatą, nes legalių tar
pusavio vedybų jie negalėjo ir 
negalės turėti. Tą tokį kon
kubinatą žmonių akimis 
apdumti jie paradine demo
kratiniu sambūriu...

Kam teko skaityti norvegų ra
šytojo Thor Neyerdahl veikalą 
”Kon-Tiki”— kelionė plaustu per 
Ramųjį Vandenyną, tas, aišku, 
prisimena, kad jūrų plėšiką — 
ryklį (Šarkį) paprastai visados 
lydi žuvys — satelitai. Mat, tie 
satelitai — palydovai plaukioda
mi su rykliu, tuo būdu maitina
si ir tik tokiu būdu pastebimi — 
yra žinomi.

Su šiuo demokratiniu sambū
riu turime visiškai analogišką 
atvejį, nes šį internacionalistų 
konkubinatą, matome, irgi lydi! 
satelitai, kurie, be abejo, tikisi! 
tuo pst būdu būti visuomenės! 
kiek galint daugiau pastebėti ir! 
šitaip turėti progos susirankio
ti trupinius nuo puotaujančių po
nų stalo. Mat tokia jų dalia.

Begalvojant apie panašius 
konkubinatus, kai kaleidoskope 
prabėga lietuvių pakeltieji var
gai arba ga' jau į istoriją nuėję 
tinai, — tipai, kurie sugebėjo ligi grabo lentos nežiūrint kokie

bėjęs, sušuks: "Lauk su šiuo in
ternacionalizmu !”

Demokratais lietuvių visuome
nė šiandien pripažįsta tik tuos, 
kurie ne tuščiais žodžiais, ne pa
sigyrimais, ne pasivadinimais, ne 
susikombinuotomis vietomis ar 
profesoreiškais titulais sakosi to
kie esą, bet tuos, kurie dirba ir 
gyvena demokratiškai. Tik tie tė
ra demokratai!

Parodykit darbą, o visuomenė 
jums duos tinkamą titulą. Ma
nau, kad jau senai gana klaidinti 
ir mulkinti lietuvių visuomenę 
demokratiniais titulais, nes tik
ram demokratui lietuviui tik Lie
tuva yra veiklos bazė ,o ne kuris 
nors internacionalas.

Taigi, jai šie internacionalai 
įsileidę satelitus, pasivadinę de
mokratais, pagal komandą iš vir
šaus sudarė sąvajį sambūrį braš
kančiam Vlikui gelbėti, tai jų rei
kalas. Bet taip ir reikėjo sakyti, 

i Kam dar slapstytis išgalvotais 
titulais ?

Reikia turėti pakankamos drą- 
i sos ir pasakyti, kad štai Vlikas,
■ pasišovęs tvarkytis vienos gru- 
i pės diktatūros pagrindais, nebe-
■ tenka visuomenėje pasitikėjimo: 
kad jo vadovai atsisakė nuo su
sitarimų ir principų, kuriais Vli
kas buvo sudarytas dar Lietu
voje; kad diktatūrinė Vliko gru
pė išjungė iš Vliko veiklos jai

(nesutikusius tarnauti kitus po- 
. litinius junginius: kad tie patys 
: Vliko valdovai nori išsilaikyti

i

DIEVĄ
atliska įvairius spaudos darbus. Jūs 
galit pigia kaina atsispausdinti pro
fesines korteles, įvairias blankas, va
karams biletus. vestuvių pakvieti
mus, plakatus ir kt.

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

Cleveland 3, Ohio 
Triri- HE 1-6344

Ypač visiems patiko L. Sagio 
visų pabaltiečių tautinių šokių 
šokėjų subūrimas šokti lietu
višką Kalveįį. Ir bematant visi 
įsijungė į tikros vienybės ratą, 
kuris, reikia tikėti, kitam vaka
re dar labiau sustiprės.

MAX SOLOMON PLUMBING & HEATING
ELECTRIC SEWER CLEANING

7405 Superior Avė. EX 1-0739 — Res. EX 1-3385

JUOKTIS SVEIKA!
Linksmos saulėtos nuotaikos įgysi skaitydamas humoro 

ir savikritikos žurnalą

PELĖDĄ
Išeina kovo, birželio, rugsėjo ir grudžio mėn.
Rašykite šiandien: PELĖDA, 231 Wallace Ava, S., 

Welland, Ont., Canada.
Prenumerata metams $1.00 į visus pasaulio kraštus. 

Atskiras numeris 30 cnt.

the i
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Max D. Schvsartz, May Co. par
davimo vedėjas, išrinktas Cleve
lando Raudonojo Kryžiaus 1957 
metų vajaus vedėju. Raudonasis 
Kryžius šiais metais Clevelande 
numato surinkti $1,340,454. 
Rinkliava bus vykdoma kovo 

mėn. 3-18 dienomis.
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BEST WISHES
To You Ali

S L I M ’ S 
BARBĖK SHOP

GERIAUSIAS PLAUKŲ

KIRPIMAS

16715 Kinsman Road

LO 1-9774

Berniuku vilnoniai 13'38
Suburban Paltai

DYDŽIAI 8 IKI 18

Pasirinkite iš

• Mėlynų

• Pilkų

• Rudų

Ttveeds ar Fleck Patterns

Mes buvom laimingi galėdami padaryti didelį pirkimą šių gerų, 
gražių ir šiltų berniukams vilnonių Suburban Paltų, su didelėm 
sutaupom ... ir dabar mes perduodam tą sutaupymą jums! Visi 
yra su pamušalu iš storo, 10 oz. ąuilted pamušalo, ir turi užsegimus 
rankovėse, gerą kalnierių ir sukirptus šonus. Dydžiai 8 iki lj.

Paštu ir telefonu užsakymai priimami... šaukit CHerry 1-3000
The May Co.’s Basment Boys’ Clothing Department



Zyliukėse
Vasario 16-osios minėjimas
Tautinės Sąjungos Clevelando 

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

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

Vasario 16-osios minėjimo 
klausimais kalbės Aldona Au- 
gustinavičienė.

Meninę programą atliks Aldo
na Stcmpužienė ir I. Plechavi- 
čienė.

Parėmė skautus

Iškilmingas Vasario 16-sios 
minėjimas

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Clevelando skyrius praneša, kad 
Vasario 16-osios minėjimas šie
met įvyks tokia tvarka:

Sekmadienį, vasario 17 d., 
11 vai. ryto — iškilmingos pa
maldos šv. Jono Katedroje (kam
pas Superior ir East 9-os gat
vės). šy. Mišias atnašaus pats 
arkivyskupas Ėdward F. Hoban. 
Mišių metu giedos Katedros cho
ras ir Čiurlionio ansamblis, va
dovaujamas A. Mikulskio. Bus 
pasakytas iškilmėms pritaiky
tas pamokslas. Kadangi katedro
je telpa 3000 žmonių, yra ypa
tingai svarbu, kad- visa lietuviš
koji visuomenė tose pamaldose 
dalyvautų.

Tą pačią dieną (sekmadienį) 
6 vai. vakaro įvyksta iškilmin
gas aktas WHK auditorijoje 
(5000 Euclid. Avenue), dalyvau
jant žymiems svečiams ir latvių, 
estų ir vengrų atstovams. Kon- 

1 cėrtinę akto dalį atliks Čiurlionio 
... .... ,, . ' ansamblis, vadovaujamas A. Mi-metimam susirinkime valdybos , . . . . .. , . ... . _kulskio, ir solistai Aldonai Stem- 

pužienė, Juzė Krištolaitytė, V.! 
Bakūnas ir Clevelando orkestro 
narys Vytautas Kušleika.

Atvykime visi į tos didžiosios 
lietuvių tautos dienos minėjimą.

kartas Clevelando lietuvių 
tų 8-rių metų gyvenime, 
draugovės skautų tėvams 
dant, net keturi skautai
tokias vertingas premijas — po 
25 dol. kiekvienas.

skau- 
kada, 
pade- 
gaus

Gubernatoriui O’Neill pagerbti 
vakarienė

Ketvirtadienį, vasario 28 d. 
7:30 vakaro, Rainbow Room Car- 
ter Hotel.

Meninėje programoje dalyvau
ja Čiurlionio Ansamblis, vado
vaujamas muz. A. Mikulskio.

Pakvietimai gaunami "Dirvo
je”, pas Dr. Joną Stankaitį ir 
adv. Julių Smetoną.

L. V. S. Ramovės

Praeitos vasaros Clevelando vardu pranešimus padarė L. Lek- 
lietuvių skautų stovykloje Ed. niekas ir F. ęidimtas. Kotrolės 
Steponavičiui pasiūlius ir vėliau komisijos vardu pranešimą pa- 
jo iniciatyva buvo surinkta iš (įarė Pr. Židonis. Skyrius per me-j 
draugovės skautų tėvų 80 dole
rių ir įteikta v. sktn. V. Kizlai- 
čiui kaip atlyginimas už praleis
tas skautų stovyklai vadovaujant 
atostogas. Draugininkas V. Kiz- 
laitis bet kokio atlyginimo atsi
sakė, nes kaip skautų vadovas 
dirba su jaunimu — skautais be 
jokio atlyginimo ir tuos pinigus 
perdavė D.L.K. Vytauto skautų 
draugovei.

Šią pinigų sumą sudėjo šie 
skautų tėvai: po 10 dol. — Dr. 
J. Skrinska, Ed. Steponavičius; 
po 5 dol. __ V. Apanavičius, J.
Grigaliūnas. B. Grincius, B. Gai
džiūnas, K. Gaižutis, V. Januš- 
kis, Kazlauskienė, Lazdinis, K. 
Morkūnas, J. Rinkevičius, J. Šar- 
kauskas ir p. ž., viso 83 dol. Pi
nigus rinko Ed. Steponavičius ir 
E. Grigaliūnienė. Prie skautų tė
vų suaukotos sumos drauginin
kas V. Kizlaitis pridėjo dar 2r 
dolerių.

Draugovės vadovybės nutari
mu iš šio 1C0 dol. sudarytos 4 
premijos pėr šiuos metus (nuo 
1956 m. spalio 1 d. iki 1957 m. 
birželio 15 d.) geriausiai savo 
veikla pasižymėjusiems D. L. K. 
Vytauto draugovės skautams 
(nuo 11 iki 18 metų amžiaus).

Keturi gavusieji premijas 
skautai galės nemokamai nuva
žiuoti aplankyti jubiliejinę J.A. 
V. skautų Jamboree š. m. liepos! 
mėn. Valery Forge (kurioje sto-! 
vyklaus 50.000 skautų) ir turės, 
progos pamatyti Philadelphia ir j * Stepas Matusevičius 
didžiausią pasaulio miestą New geriausiu pažymiu Case Institute 
Yorką ir jo įžymybes. Tai pirmas gavo magistro laipsnį.

tus turėjo $1222 pajamų ir $885' 
išlaidų. Vasario 16 gimnazijos 
rėmėju būrelio vardu pranešimą 
padarė A. Mikoliūnas.

Susirinkime naujai išrinktoji 
valdyba pareigomis taip pasi
skirstė: Pr. Židonis — pirm,, 
Alb. Vaitaitis — vicepirm., G J 
Gudėnas __ sekret., F. Eldini-,
tas — ižd„ Al. Spirikaitis — na
rys.'

Į kontrolės komisiją išrinkti: 
K. Budrys, A. Mikoliūnas ir L. 
Leknickas. ■

Susirinkimą vedė A. Vaitaitis 
ir P. Petraitis.

Mirė N. Augustinas, 
senas Dirvos skaitytojas, kilimo 
iš Kupiškio.

Buvo sulaukęs 75 metus am
žiaus. Palaidotas šį šeštadienį 
Kalvarijos kapinėse.

Mokesčių mokėtojams
Clevelando- lietuvių patogumui 

Jonas Kazlauskas ir Andrius 
Mackevičius pradeda pildyti pa
jamų mokesčius (income tax). 
"Dirvos” patalpose kiekvieną 
sekmadieni nuo 11:33 iki 2 vai. 
arba pagal susitarimą, telefonų 
EX 1-5214 ir SW 1-3473.

Jonas Brazauskas, i 
aktyvus Clevelando lietuvių vei-

i dejas, sunkiai susirgo ir pagul- 
I dytas į ligoninę.
1
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Pranešimas Clevelando 

lietuviams
Apylinkės valdyba kreipiasi 

i jaunimą.
Naujai steigiamoji lietuviška-kad tvirtesnėmis gretomis jung- 

kepykla, kurios originalų vardą tusi į sportininkų eiles ir savo 
"Parama” esame priversti pa-! laimėjimais garsintų lietuvio 
kesiti į "Europą”, pradės veikti vardą. Būtų džiugu, kad mūsų 
ateinantį pirmadienį, vasario m.
11 d.

Antradienį, vasario 12 d., pra
dėsime pristatinėti duoną į dau
gelį lietuviškų ir svetimtaučių 
krautuvių. Jeigu jūsų artimoji 
krautuvė dar neturėtų mūsų ga
minių, prašykite krautuvės savi 
ninko, kad jis išreikalautų iš ke 
pyklos jums reikalingus gami 
nius. Kepyklos telef. yra MI 
1-4173.

Kepykla keps įvairių rūšių ru
ginę duoną, pyragus, pyragai
čius ir tortus. Joje dirbs gerai 
patyrę europietiški ir amerikie
tiški kepėjai. Duona bus kepa
ma gerų miltų ir nepolitikuo- 
jant. Tat mes tikimės, kad visi 
lietuviai ją nuoširdžiai priims, 
nes —

Kas Europos valgys duoną 
žydės visad, kaip aguona. 
To žydėjimo aš jums visiems 

ir linkiu.
Su pagarba

Antanas Glodenis,
Europos kepyklos savininkas 

(sk.)

visuomenė dar rimtesnį dėmesį 
atkreiptų į sportą ir sportuojan
tį jaunimą. Tėvai, auklėtojai tu
rėtų paraginti jaunuolius stoti 
į lietuviškus sporto klubus, o vi
suomenė turėtų paremti kitais 
galimais būdais.

JUOZO KAMAIČIO 
naujų batų parduotuvė 
batų taisymas ir oda 

1389 East 65 St.

,--------------------------------------------------------------- --

J. C 1 J U N S K A b
LAIKRODININKAS

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

753 E. 118 St. 
Cleveland 8, Ohio 
Telef.: LI 1-5466

Vakarinėje miesto dalyje įsisteigė
R. W. Export-Import firmos siuntinių 
tūra.

nauja New Yorko 
persiuntimo agen-

i

j Lietuvą ir kitus 
nauja

Per šią agentūrą galima pasiųsti 
kraštus pigiausia kaina įvairių siuntinių. Be to, ši 
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. (West»ide) 

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.

LOKOR DELICATESSEN (
6502 Superior a

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

kykit į mūsų krautuvę ir pareikškit savo pageidavimus, (7
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

Apylinkės valdyba kovo mėn. 
17 d. šaukia metinį, visuotinį 

bendruomenės susirinkimą
Dalyvaus Čiurlionio Ansamb

lis, bus pagerbti mirę lietuviai, 
valdyba patieks veiklos apyskai
tą, bus renkami nauji valdomieji 
organai. Rinkimų pravedimui su
daryta komisija (sąstatas bus 
paskelbtas vėliau). Į apylink<\ 
valdybą ir kontrolės komisiją 
jau galima siūlyti kandidatus. 
Valdomaisiais organais susirū
pinkime rimtai. Susirinkimas 
ivyks lietuvių salėje. Pradžia 11 
vai. (tik po pamaldų).

Vytautas' Gaigalas
IVestern Reserve universitete 
gavo master of arts laipsnį.
...............,---J . W —M.L------- ---------

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

THREEW¥ 
IMNWGCO.

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.

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.

>
I

Nesvarbu, ar jūs esate pėščias, 
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

Padėka

D.L.K. Birutės Dr-jos Cleve
lando skyriaus valdyba reiškia 
nuoširdžią padėką p. Sofijai Sme
tonienei ir gen. Tallat-Kelpšui, 
atidariusiems mūsų koncertą. 
Dėkui visiems atsilankiusiems 
svečiams.

Dėkojame dainininkei A. Di- 
čiutei-Trečiokienei ir muz. VI. 
Jakubėnui išpildžiusiems gražią 
programą.

Nuoširdi padėka "Ramovės” 
valdybai ir visiems kitiems na
riams, prisidėjusiems darbu prie 
vakaro pasisekimo.

Gilų lietuvišką ačiū tariame 
p. Braziui, paaukojusiam mūsų 
loterijai kostiumą, ponui Šamui 
—r vyrišką laikrodį ir ponui 
Kleinheir pardavusiam "toaste- 
rį” už puse kainos.

Dėkojame visoms ir visiems už 
gausias aukas loterijai, taip pat 
rūpestingai platinusioms loteri
jos biletus ir t vargingai prave- 
dusioms iki galo šį uždavinį.

Turtingas ir gražus suauko
tas bufetas tai geriausias liudi
ninkas solidarumo ir prijautimo 
naujai atsikūrusiai D.L.K. Biru
tės Draugijai ęievelande. Ačiū 
bufetą praturtinusiems p. Blaš- 
kevičiams, Mr’s. Sturm, p. Gra
žuliams, p. Obeleniui, p. žiūr 
riams. Ąčiū visiems ir visoms bet 
kuo pasidarbavusiems, kad 
geriau viskas pavyktų.

A. Ramanauskui
yra atėjęs laiškas. Galima atsi
imti: Mrs. Ramanauskas, 661 E. 
91 St., Cleveland 8, Ohio.
Illllllllllllllllllillllllliniiuiniljlililljilll

tik

GALIU JUMS PADĖTI 
PERKANT AUTOMOBILĮ IR 

TUO SUTAUPYTI!
’ I

Prieš perkant naują ar geres
nį naudotą automobilį, šaukite 
mane.

Jūs gausite žemiausias finan
savimo sąlygas: maždaug $4.50 
už $100 perkant naują mašiną 
ar 6'< perkant naudotą mašiną, 
įskaitant ir gyvybės draudimą.

Šaukite: '
Paulina Mozuraitis, agentas

Telefonas SK 1-2183 
iiiiiiiniiimimiriitiiiiinmiiiitHfniimiHi

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

NAMAMS
DIEVO KARALYSTĖS 

ŽINIOS

PRADĖKIT MAŽA SUMA!

BET PRADĖKIT DABAR!

Santaupos apdraustos iki $10.000 
3% palūkanų.

PASKOLOS JŪSŲ PERKAMIEMS AR STATOMIEMS

Neabejotina, jog Dievo valia 
yra tokia, kad turi sekti jo žodį, ! 
o ne kokį daiktą. Dievo vaikai 
turi vaikščioti tikėjimu, ne re-> 
gėjirau. Tikėjimas yra nemato- į 
mų dalykų įrodymas, ir toks: 
įrodymas, yra pagrindas tiems 
dalykams, kuriuose Dievo vai
kas turi' viltięs. Be tikėjimo ne
galima patikti Dievui, (žyd. 11: 
1, 6).

Tikėjimas yra sėkmė girdėji
mo ir supratimo apie Dievo Žo
dį ir paskui'pasitikėjimu tuo, ką 
jis sako. (Rom. 10: 17). Dievo 
vaikas turi išgirsti tiesą ir pa
sitikėti tuo, kas parašyta Dievo 
žodyje. Tai kaip jis galįs pa
žinti tiesą žiūrėdamas į akmenų 
krūvą arba jų matavimus? Apie 
tiesą ir jos kilmę nėra jokių ne
aiškumų. Jėzus pasakė, "Tavo 
Žodis yra Tiesa”, ir pareiškė, 
kad tiesa pasišventęs žmogus 
yra pašventinamas. (Jono 17: 
17). ”Kad tu išaukštinai labiau 
už savo vardą tavo žodį ’. (Psal. 
138:2). Argi Dievas galėtų iš
aukštinti savo vardą pastatyda
mas kur nors akmenų krūvą?

Jehova pasakė: "Taip bus ma
no žodis, kurs išeina iš malto 
burnos; jis negrįš į mane tuš
čias, bet padarys ko aš norėjau, 
ir bus sėkmingas tuose dalykuo
se, kuriems aš jį siunčiu.” — 
Iza. 55:11.

Skelbia:
VVH.LIAM SHIMKUS 
1110 E. 76th Street 
Cleveland 3. Ohio

I

' Skaitydami KARĮ būsite ge- 
i rai informuoti apie pasaulinius 
karinius įvykius, rasite straips
nių iš karinės ir Lietuvos istori
jos retais paveikslais iliustruotų 

! ir Lietuvos karių atsiminimus iš 
Įvairiu laikų.

Metinė prenumerata $5/ 0; ra
šykite: KARYS, 916 Willoughby 
Avė.. Brook'yn 21. N. Y.

Patar'- kaimvnni 
nreniimernoti 

DIRVĄ!

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

išvežiojame į namus.

ST. CLAIR BAKERY
Sav. O’Bell-Obelenis

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

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

produktus.

Kreipkitės j mus Ji būsit patenkinti

THE 
SUPERIOR SAVINGS 
AND LOAN ASS’N

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

Cleveiandiečiai DABAR gali pamėgt* 
• Vasaros VĖDINIMĄ • žiemos ŠILDYMĄ 

MONCRIEF v.sS’Sm

S 

t 

į
S 
s
•i

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

Laikrodžių taisymas. Brangenybės. Įvairus dovanų 
pasirinkimas.

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

BSti-.iK isu.Six4«s».

fs
LEIMON’S CAFE

VISŲ LIETUVIU 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

I
 P AG AL VOKIME 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. 
Atsakymas pats atsiranda, jei galvojame, kad savi turimo 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, BUtikti savus drau
gus, pažįstamus, praleisti lietuviškoje nuotaikoje savuose namuose.

LIETUVIŲ KLUBAS
I 6835 SUPERIOR AVĖ. EX 1-1143

i.Ti, an . u...,as i -1---------r--,— i t- jaa

Pilnai padengta apdrauda III 2-7626

WM. DEBBS PAINTING CO.
WM. DEBESIS

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

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

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

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

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

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Delta E. Jakulis & NVilliam J. Jakubs

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
25 metai simpatingo ir rimto patarnavimo 

6621 Edna Avenue ENdicott 1-1763
936 East 185 Street KE 1-7770
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THE FIELD

Kedakeijo» ir administracijos adresas — DIRVA, 1272 East 71 St., Sleveland 3, Ohio. — Telefonas: HEnderson 
1-6344, Redaktorius Balys GAIDŽIŪNAS (buto telefonas: GL 1-3976).

Prie palieto pieno suklupo ir pats M. Krupavičius
Tie nesibaigią Lietuvos buvu

sių aukštų valdžios bei partijų 
pareigūnų atsiminimai įneša 
daug gyvumo netik į mūsų spau
dą, bet ir aplamai į lietuvių vi
suomeninį gyvenimą.

Dėl jų karštai pasisako politi
kai, istorikai bei tuose atsimi
nimuose paliestieji.

Tebūna išklausytas ir tos eili
nės, per tą 13 A. Smetonos val
dymo metų, Lietuvoj gyvenusios 
visuomeninkės balsas, kuriai ne
pritaikomas prel. Krupavičiaus 
apibūdinimas, kurį jis drąsiai pa
reiškia rašydamas Gruodžio 17- 
osios temomis (Draugas 1957 m. 
sausio 3 d.). Tarp kitko jis rašo: 

”... Smetonos - Voldemaro už
auginta lietuvių tautai svetima 
ir nekenčiama žievė Lietuvoj bus 
nuskusta ir užmiršta. Bet lais
vam pasauly ta žievė saugoja
ma, auginama ir brandinama, 
kad laisvės valandai išmušus, 
galėtų vėl sukaustyti Lietuvos 
žemelę. Smetonos-Voldemaro re
žimo tęstinumo šalininkų yra 
apsčiai. Jų prisiaugino ir prisi
viliojo ...”

Bet gi gerb. prel. Krupavičius 
pamiršo, kad kartą, kai Lietuvoj 
patriotiniai nusiteikę studentai 
giedant prie karo muzėjaus him
ną, buvo socialdemokratų (Požė 
los) pasiųstos policijos išvaikyti, 
tai ta proga 3-me seime, 2-oj se
sijoj, 46 posėdy, prelatas juos 
gynė šiais žcHžiais:

.. Fašizmas pats savyje yra 
sveikas tauri ;s judėjimas. Re
akcija prieš soj ’’zmo režimą ir 
kerenščiną, kurie ve ’a vn’stybef 
prie pražūties. Šiandien fr’' "’ma 
yra legalios organizacijos visose 
valstybėse ...”

Atseit, gerb. autorius ir pat 
padėjo jų prisiauginti bei prisi 
vilioti. O kad tautininkai, ypa' 
paskutiniu laiku, autoriaus at 
stovaujamos grupės dažnai va 
dinami tuo vardu, todėl ir anc 
meto prel. Krupavičiaus kalba 

■ apie fašizmą, reikia manyti, tai
koma tai, dabar jau staiga pasi
dariusiai "nekenčiamai žievei”. 
Kadangi pastarieji savo ideolo
gijos nepakeitė, tai išeina, kad 
atsiminimų autorius pagal reika
lą pats keičiasi.

Visai be reikalo gerb. prel. 
Krupavičius baiminasi, kad Sme
tonos . Voldemaro užaugintas 
prieauglis kėsintųsi kada nors 
"kaustyti Lietuvos žemelę.” Tam 
darbui ruoštis būtų tuščios pa
stangos ir tokių 'išrinktųjų”, 
kaip gerb. autorius su savo prie
augliu, nes jau 1946 m. liepos 
10 d., Lietuvoj pogrindy leistas 
"Kovos Keliu” Nr. 9 rašė:

”,.. Tautos ateitis mums pri
klauso. Už Lietuvos laisvę kovo
jančios lietuvių tautos gretos — 
mums priklausys žodis ateities 
Lietuvos reikalų tvarkyme ... 
Palikime patys savo demokratiš
kos ateities kūrėjais, savo likimo 
dailininkais...”

Iš tautininkų organizacijų 
veiklos, kaip tik atrodo, kad jie 
pilnai šioms idėjoms pritaria ir 
jų siekia.

Tačiau, iš gerb. prel. Krupavi
čiaus girdėti tokį kerštingą 
džiaugsmą, kad Lietuvoj likę, 
kad ir Smetonos bei Voldemaro 
užauginti, bet visdėlto, jie yra 
to paties kraujo broliai lietuviai, 
garbingai kovoją ir žūsta už Lie
tuvos laisvę.

Žinant, kad atsiminimų auto
rius kalba dvasiškio lūpomis, tai 
pasauliečiui, kad ir netikinčiam, 
tokios blogos artimo atveju min
tys nesivaidena. Argi gerb. auto
rius užmiršo, kad ten likę ir tie: 
išrinktieji, ne Smetonos, o prel.!

EMILIJA ČEKIENĖ

Krupavičiaus išauginti, lygiai 
taip pat bolševikų žiauriai "sku
tami” ir dėl to liūdi, bet nesi
džiaugia nei»vienas Smetonos bei 
Voldemaro augintinis.

Kai mūsų buvę ar esą vadai 
laisvam pasauly gyveną, kalba 
apie būsimos Lietuvos ateitį ir 
sielojasi dėl būsimos valdžios, 
tai vėl jiems tenka priminti ten 
likusių žodžius:

”... Mūsų vadeivos, apleidę, 
tautą sunkiuoju metu ir dabar1 
paskendę tvankiame emigracijos 
tvaike bei politinių rietenų įkarš
tyje, turės pasimokyti iš tautos 
ir politinės išminties bei dvasios 
taurumo ir tolerancijos bei kitų 
demokratiškai politiškai subren
dusiam piliečiui būtinų savybių, 
jei nenorės būti nublokšti nuo 
tautos kamieno, kaip nereikalin
gas balastas.” (Kovo Keliu, 1946 
m. Nr. 9).

Toliau prel. Krupavičius, kal
bėdamas apie tautininkus rašo:

”... Palieto pieno ir pilno gar
daus ėdalo lovio mėgėjų visur ir 
vįsada atsiranda nemaža... Sme
tonos ir Voldemaro palikuoniuo
se tautininkų režimo dvasia gy
va, ji nė kiek nepasikeitė. Jie 
budrūs, kovingi ir veiklūs. Reži
mo suteikto jiems lengvo gyve
nimo jie nepamiršo ir nuo jo ne
atsisako ...”

Autoriau? nuomone, Smetona 
ir Voldemaras prisiviliojo sau 
pritarėjų tik su gardžiu "ėdalu”

bei palietu pienu.
Norėtųsi gerb. autorių pa

klausti, kasgi juos verčia būti 
tokiais kovingais, veikliais, ką 
jis ir pats pripažįsta, gyvenant 
krašte, kur pienas ne laižomas, 
o be pagarbos laistomas ir "ėda
las” bei aplamai gyvenimo sąly
gos geresnės tų, kuriems jokia 
ideologija bei veikla, nerūpi.

Ar nereiktų tos suviliojimo ir 
jų veiklumo priežasties gerb. au
toriui ieškoti ne ”ėdale”, o gi-I

! lesnėj prasmėj ?
,1 Kaip minėjau, rašau tos visuo- 
į menės dalies vardu, kuri niekada 
nesinaudojo svetimo "ėdalo” pri
piltais loviais ir nelaižė kieno 
nors palieto pieno, bet sekė Lie
tuvos atgimimo kūrėjų idėjas ir 
jomis gyveno, kurias padėjo 
skelbti Smetona, Vaižgantas ir 
kt.

Ta lietuvių visuomenės dalis 
sekė tautos gyvenimą ir rūpino
si, kad jai vadovautų tinkamas 
toms pareigoms žmogus.

Savo laiku tais pačiais rūpes
čiais gyveno ir gerb. prel. Kru
pavičius, Stulginskis ir kt. vals
tybės priešaky buvę vyrai.

”. . po 1926 m. gruodžio 17 d. 
perversmo, Stulginskis su Kru
pavičium pasiūlė Smetonai stoti 
valstybės priešaky prezidentu ir 
jo numatytam vyrui Voldemarui 
sutiko užleisti ministerio pirmi
ninko vietą. Smetona pasiūlymą 
priėmė ...” (Tėvynės Sargas, 
Nr. 2. 1952 m. 274 psl.).

(Bus daugiau)

KVIEČIA I BENDRUOMENE
Jau keleri metai mūsų išeivi

ja ,tiek senoji tiek jaunoji, tel
kiasi į dideli kultūrinį sąjūdį, 
vadinamą Lietuvių Bendruome
nė. 1956 m. balandžio 22 d. JAV 
LB Tarybos yra priimti dabar 
.veikiantieji įstatai. JAV Lietu
vių Bendruomenės veiklos tiks
las yra: išlaikyti lietuvybę išei
vijoj, ugdyti ir plėsti lietuvių 
švietimą, meną, mokslą ir taikų 
jų sugyvenimą ir taipgi remia 
kovą už Lietuvos išlaisvinimą.

Šiuos uždavinius įmanoma at
likti tik bendromis visų lietuvių 
jėgomis. Dėlto kiekvienas lietu
vis yra laikomas Lietuvių Ben
druomenės nariu. Tačiau rinkti 
ir būti renkamam į Lietuvių 
Bendruomenės organus turi tei
sę ne jaunesni, kaip 18 metų, 
kurie yra užsimokėję tautinio so
lidarumo įnašą, šie sudaro orga
nizuotąją bendruomenę arba Lie
tuvių Bendruomenės organizaci
ją.

Suomijos 1957 m. grožio konkur
są' laimėjtisi Marita Lindahl, 18 

metų amžiaus.

druomenės organizaciją visi, ku
rie gyvena toliau nuo lietuviškos 
veiklos vietovių.

Šiuo atsišaukimu LB Centri
nės Apylinkės valdyba kviečia 
visus tuos lietuvius neatidėlio
jant1 ilgesniam laikui: 1) pri
siųsti jai savo sutikimą būti įra
šytu- į JAV Lietuvių Bendruo
menės organizaciją, 2) prisiųsti 
laišku jai tautinio solidarumo 
įnašą, kaip regimą ženklą savo 
ryšių su Lietuvių tauta ir kaip 
paramą Lietuvių Bendruomenei 
dideliems tikslams vykdyti. Pi
niginio įnašo dydis vieneriems 
metams: du doleriai turintiems 
uždarbį ir vienas doleris netu
rintiems uždarbio.

Vadovaujama minties, kad 
"Lietuviais esame mes gimę, lie
tuviais turime ir būt!” LB Cent
rinės Apylinkės valdyba laukia

i Jūsų prielankaus atsakymo ir 
minėto piniginio įnašo šiuo ad
resu : ,

JAV LB Centrinė Apylinkė, 
4579 West 157 St., 
Cleveland 11, Ohio.

Čekius ar pinigines perlaidas 
prašom siųsti Mr. Kazys Mažo- 
nas vardu, aukščiau minėtu ad
resu. Pinigus galima siųsti ir pa
prastu laišku.

Steponas Nasvytis —r pirm., 
Kazys Mažonas — ižd., 
Juozas Liūdžius — sekr., 

JAV LB Centrinės 
Apylinkės Valdyba 

Clevelandas, 
1957 m. sausio 31 d.

yra 
Eu-

Lietuvių Bendruomenės 
susiorganizavusios Vakarų 
ropoj, Pietų Amerikoj, Austra
lijoj, Kanadoj ir kt. JAV Lietu
vių Bendruomenė yra susiskirs
čiusi į keletą apygardų, o šios 
vėl į keletą apylinkių. JAV Lie
tuvių Bendruomertb tvarko jos 
vyriausias organas Taryba iš 27 
narių, kurie išrinkti 1955 m. ir 
jos sudaryta Centro Valdyba 
Clevelande ir taip pat kitos įstai
gos.

Daugelyje vietovių JAV yra 
susikūrę Lietuvių Bendruome
nės apylinkės. Tačiau yra nema
žas skaičius lietuvių, kurie gy
vendami pavieniui ar po kelias 
šeimas miestuos ar miesteliuos 
nei neišgali sudaryti Lietuvių 
Bendruomenės apylinkę. Tai at
simindavo LB Centro Valdyba 
1957 m. sausio 16 d. įkūrė LB 
Centrinę Apylinkę ir paskyrė 
valdybos narius, kad turėtų gali
mybės įsijungti į Lietuvių Ben-

PHILADELPHIA
A. L. T. S-GOS METINIS 

SUSIRINKIMASI
Š. m. sausio mėn. 27 d. įvyko 

Philadelphiios skyriaus visuoti
nas metinis susirinkimas.

Susirinkimas vyko labai dar
bingoje nuotaikoje. Paliesti visi 
skyrių ir Philadelphijos lietuviš
ką veiklą liečiantieji klausimai.

****““..

Kilnojama, lengvai pastatoma, leigvai išardoma, bet labai patogi pašiūrė, padaryta iš popierio 
storumo, nailonu padengtos medžiagos.

Tenka džiaugtis, kad skyrius per 
keletą paskutinių metų labai iš-Į 
augo ir sustiprėjo, tuo įnešda- 
mas daug gyvumo į visuomeninę 
veiklą.

Skyriuje šiuo metu yra apie 
70 narių. Susirinkimą pagyvino 
svečiai iš New Yorko. Lietuvos 
Laisvės Komiteto narys Br. Ne- 
mickaš kalbėdamas palietė visus 
Lietuvos laisvinimo veiksnius ir 
Tautinio Sąjūdžio pažiūras į juos. 
Teisininkas A. Senikas Lietuvos 
Nepriklausomybės Fondo pirmi
ninkas davė 1955-56 metų Fondo 
apyskaitą ir ragino visus bendra
minčius ir toliau remti Nepr. 
Fondą.

1957 metams išrinkta skyriaus 
valdyba pasiskirstė pareigomis: 
pirm. P. Mitalas, vicepirm. A. 
Impulevičius, sekr. H. Misliaus-
kas, ižd. VI. Bagdonavičius ir 
narys kultūros ir švietimo reika
lams A. Dilba.

Po susirinkimo vyko alutis 
maj. A. Impulevičiui pagerbti, 
kurs išvakarėse savo artimųjų 
tarpe atšventė 50 metų sukaktį. 
Skyriaus pirmininkas sveikinda
mas sukaktuvininką palinkėjo 
jam sėkmės. Tenka pažymėti, 
kad maj. A. Impulevičius labai 
aktyviai dalyvauja daugelyje 
vietos organizacijų ir bendrai vi
soje vietos lietuviškoje visuome
ninėje veikloje.

Linkime sukaktuvininkui svei
katos ir ištvermės ir per antrą 
pusamžį neužmiršti lietuvių tau
tos reikalų. P. M.

MAMYTES 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 
j 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 
įdės money orderį ar čekį nema
žiau kaip $1.60 vertės ir gaus 
netoli 2-jų svarų didelį ir švie
žią mamytės sūrį paštu.

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

Jei kas nori laisvu lajku 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 
skirū 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.)

Azijos "taikos apaštalas” Indija pasigrobė dalį Kašmiro. Indijos 
atstovams dabar reikia aiškintis J. Tautose.

BOSTON
Vasario 16 d. minėjimą

rengia A. L. T-nė S-gos skyrius 
savo namuose — 484 Fourth St., 
So. Boston, šeštadienį, vasario 
16 dieną, 8 vai. vak. Bus Vytau
to Kavolio paskaita. Meninė da
lis ir vaišės. Po minėjimo bus 
renkamos aukos Lietuvos Nepri
klausomybės Fondui.

Kviečiame visuomenę ir ypač 
jaunuomenę gausiai atsilankyti.

NAUJA A. L. TAUTINĖS 
S-GOS 1957 M. SKYR. 

VALDYBA

Pirmininkas — Ignas Vileniš 
kis, vicepirm. — Adolfas Dilba, 
sekr. — Petras Stoncelis, kasi
ninkas — Antanas Andriulionis, 
buhalteris — Kazys Adomavi
čius, namų administr. — Romas 
Jasiūnas, patalpų nuomot. ir 
adm. pad. — Antanas Vilėniškis.

Pirmininko adr.: 862 E. 5th 
St., So. Boston, Mass., U. S. A. 
Telef.: AN 8-8384.

Tuo pačiu telefonu siektis ir 
patalpų nuomavimo reikalu.

TORONTO
Lietuvos Nepriklausomybės 

šventės ir Dr. J. Basanavičiaus 
iškilmingas minėjimas

įvyks vasario 16 d. (šeštadienį) 
1424 Davenport Rd. salėje, prie 
Lansdowne Avė. Paskaitą skai
tys svečias iš JAV Dr. B. Ne
mickas.

Pabaigai koncertinė dalis.
Pradžia 7 vai. vak.

Musų rėmėjo!
Prenumeratą pratęsdami Dir

vos fondui aukas atsiuntė:
A. Mikoliūnas, Cleveland $3.00
V. Mažeika. Chicago ....... 3.00
B. Steponis, Detroit.......... 2.00
K. šeputa, Detroit .......... 2.00
P. Molis, Detroit .............. 1.00
A. Rūkas, Chicago ..........  1.00
A. Budrikis, Brooklyn ....... 1.00
V. Griškonis, Detroit ....... 1.00
J. Grigaitis. Chicago ....... 2.50
J. žuras, Rochester ..........  1.00
J. Balnionis, Detroit..........  2.00
P. Jurgaitis, Wickliffe....... 2.00
A. Borukas, Chicago ....... 1.00
P. Damijonaitis, Elizabeth 1.00 
P. Bastys, Toronto ..........  2.00
J. Inčiūra,. Cleveland ....... 1.00
Pr. Ambrazevičius,

Cleveland .................... 1.00
Br. Bilvaisas, So. Boston .... 1.00 
D. Kalėda, Philadelphia .... 1.00 
P. Kurpis, Brockton..........  2.00
A. Jonkutė, Chicago..........  1.00
R. Gudaitis, Chicago ....... 2.00

Aukotojams tariame nuoširdų 
ačiū.
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LAKE ERIE
LUMBER CO.
1321 MARQUETTE

Izoliacijos, porčių medžiaga, 
fanera, durys, langai ir kita. 
Pramonės medžiaga.
Tuoj pristatoma.

ELMER HOCKER, Mgr.
Vienas blokas N. W. iš E. 55 St. 

ir St. Clair Avė.
HEnderson 1-5080
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LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
FONDO

1955 ir 1956 metų pajamos ir išlaidos
1955 metai 1956 metai

1. California ...................................... 60.— 118.50
2. Connecticut ...................... ............. 267.50 604.00
3. Illinois ir Indiana .................... 1.285.00 1.324.50
4. Maryland ........................................ 51.00 70.00
5. Massachussetts ............................. 123.00 154.00
6. Michigan ....................... 544.16 1.247.00
7. New Jersey .................................... 115.00 335.00
8. New York ...................................... 930.31 1.522.71
9. Ohio ............................................ 239.50 240.00

10. Pennšylvania ................................. 291.00
11. Canada ........................................... 237.41 235.00
12. Kitos vietovės................................ 644.37 ») 114.05

Iš viso 4.497.27 6.255.76
1956 hi. sausio 1 d.

liko .. .... 57.02
♦) $509 00 Venezuela

Viso $6.312.78

Išleista:
1. LNF organizaciniams reikalams .... ..$ 403.91 311.54
2. LNT darbo priemonėms ir uždaviniams 2.220.03 2.406.62
3. LNT studijiniams darbams ..... 585.63 1.776.02
4. LNT politiniai akcijai ....................... 724.26 943.00
5. LNT kultūriniai akcijai ................... 470.93 162.00
6. Kitiems tikslams pagal

aukotojų paskirtį ............... .'............. — 50.00

Iš viso $4.404.76 5.649.18
1957 m. sausio 1 d.

liko .... .... $663.60

Viso $6.312.78

A. Senikas,
LNF Pirmininkas K. Siliūnas,

LNF iždininkas
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