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mūsų studentus
(Mūsų bendradarbio iš anapus geležinės uždangos)

Vilniuje išeinąs lenkų kalba 
laikraštis "Czervony Sztandar” 
įdėjo straipsnį ”Apie tuos, kurie 
mums trugdo gyventi ir dirbti”.

Straipsnyje pasakyta, kad Vil
niaus Valstybiniam Kapsuko 
Vardo Universitete 3340 studen
tų tarpe, atsiranda asmenų, ku
rių interesai ir pažiūros visai 
nesutampa su jų draugų intere
sais ir pažiūromis.

Tie asmenys, kurie straipsny 
palyginti su piktžolėmis, nenori 
įžiūrėti tarybinės tikrovės, nei 
didelių gražių idealų, nei kilnaus, 
milžiniško tarybinės tautos dar
bo.

Kai kurie studentai per ištisas 
dienas sėdi prie radijo aparatų, 
klausydami užsienių pranešimų, 
kurie purvais apdrabsto tarybi
nius žmones ir jų darbą statant 
komunizmą, iškraipo taikingą 
tarybinio krašto politiką, pasa
koja nesąmones apie mūsų gy
venimą.

Radijo pranešimų įtakoje kai 
kurie studentai yra linkę išpūsti 
kai kuriuos trūkumus, klaidas ir 
prasižengimus, kuriuos partija 
ir vyriausybė drąsiai demaskuo
ja ir su kuriais veda ryžtingą 
kovą.

Straipsnis kaip vieną iš tų me
lų skleidėją (Amerikos Balso, 
Laisvosios Europos ir BBC) iš
vardina trečiojo kurso teisininką 
studentą Vidmantą Mikoliūną. 
Laikraštis smerkia studentus — 
Sabaitj. Vaitekaitį, Punklevičių, 
Judėną ir kitus, kurie jo įtakoje 
pradėjo klausyti auti tarybiniu s 
pranešimus. Taip pat pasmerkti 
visi tie, kurie nesipriešino Miko
liūno veiklai, laikydami jį did
vyriu ir drąsuoliu.

Laikraštis aštriai kritikuoja 
tris teisių fakulteto studentus, 
kurie tuo metu kai visa pažan
gioji žmonija su baime sekė

vengrų tragedijos eigą, kasdieną 
ateidavo j universitetą ir sekda
mi Laisvosios Europos praneši
mus, kartojo, kad fašistinės riau
šės Vengrijoje, tai esanti revo
liucija, gi Horty šalininkų, — 
niekšų žvėriškumas esąs Vengri
jos darbo žmonių kova dėl demo
kratijos.

Kąip toliau rašo Vilniuje len
kų kalba leidžiamas laikraštis, 
tuo metu, kai visa tarybinė tau
ta piktai pasmerkė agresiją 
Egipte, kai mūsų mintys buvo 
drauge su didvyriška Egipto tau-

ta, kovojusia už savo laisvę ir 
nepriklausomybę, chemijos fa
kultete studentai Šapiro ir Fai- 
celsonas net bandė pateisinti in
tervenciją prieš Egiptą.

Laikraštis taip pat smarkiai 
puolė Vilniaus Universiteto kom
jaunimo ir partines organizaci
jas, kurios ilgai nesipriešino me
lų ir šmeižtų skleidimui, kurį at
liko Mikoliūno tipo pusgalviai, 
kurie diena iš dienos buvo vis 
labiau įkirūs.
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Red. Pastaba. Kiek sutrumpin
tai atpasakojom žinią iš Vilniaus, 
kaip ją paskelbė "Czervony 
Sztandar”. Atpasakojom ir tuos 
grubius komunistinius kaltini
mus.

Prie šio straipsnio platesni ko- 
mentai’ai nereikalingi. Ir taip 
aišku, kad tie vyrai, kurie straip
snyje paminėti, skirti komunis
tų sunaikinimui.

Negi arabai atmes jiems tiesiamę ranka
Marshallio planas daug Euro

pos tautų pastatė ant kojų. Iš di
džiausių amerikietiškų atsargų 
tada plaukė į Europą įvairios 
prekė3. maistas ir mašinos.

Ilgatermininės arba negrąžina
mosios paskolos daugeliui Euro
pos valstybių padėjo patvarkyti 
jų biudžetus ir finansus.

Amerikoniškoji pagalba dau
gelį valstybių ištraukė iš poka
rinės katostrofos, sykiu ir gro
buoniškam maskviniam imperia
lizmui sudarė rimtą kliūtį.

Iš eilės buvo prieita ir prie Va
karų Europos gynimosi jėgų 
prieš Maskvos agresiją organi
zavimo ir joms bendros vadovy
bės sudarymo.

Praeitų metų pabaigoje, Vid. 
Rytuose, po naftos statinėmis 
buvo padėtos parako statinės. 
Trijų valstybių ten pradėtus ka
ro veiksmus sėkmingai sustabdė 
Vašingtonas, bet tame rajone vi
sų įsisenėjusių skaudulių ir pro
blemų,’ nepaprastai svarbiame 
pasauliui rajone, nepašalino. To
dėl buvo išdirbtas planas ir jis 
pavadintas Eisenhovverio dokti- 
na.

Tas planas numato:
Kongresas įgalioja Prezidentą 

panaudoti JAV kariuomenę gi
nant kiekvieną tautą Art. Rytų 
rajone, jei iš tarptautinio, Mas
kvos kontroliuojamo komunizmo, 
valstybės gręstų teritorijai ar 
nęprilkausimybei atviras užpuo
limas ir kad pavojuje esančioji 
tauta tos pagalbos pati papra
šys.

J. A. Valstybės glaudžiai ben
dradarbiaus ir kiekvienai Art.

Amerikos Balsui
15 metų

Amerikos Balsui vasario mėn.
15 d. suėjo 15 metų sukaktis. Ta 
proga Amerikos Balso įstaigą 
Washingtone atlankė Preziden
tas Eisenhoweris ir pasakė kal
bą, kurioje išryškino Amerikos 
Balso darbą su teisinga infor
macija prasiveržti anapus gele
žinės uždangose.

Amerikos Balsas dabar trans-!_________  _ ________ ___
liuoja savo pranešimus 43 kai- Rytų tautai padės jų- ūkiniuose 
boms į įvairias pasaulio vietas, reikaluose;

Vakarų Vokietijos dabartiniai lėktuvai, kaip ir pirmajam pasau
liniam kare, atžymėti Geležinio Kryžiaus ženklais.

JAV vyriausybė išdirbs kari
nės pagalbos programą ir toje 
kryptyje bendradarbiaus su kiek
viena tauta, arba tautų grupe, 
kurios tokios pagalbos pageidau
ja;

Minimos pagalbos tikslams 
Prezidentas įgaliojamas išleisti 
400 milionų dol. per du metus.

Tą planą paskelbiant Preziden
tas priminė, kad JAV užtikrin- 
damos visame pasaulyje laisvę 
neša ir pasaulinę atsakomybę.

Už susidariusią pavojingą si
tuaciją Vid. Rytuose, Preziden
tas meta kaltę Sov. Sąjungai, ku
ri savo imperialistiniams tiks
lams nori sukomunistinti tą ra
joną, kad vėliau įsigalėtų ir vi
same pasaulyje.

Yra žinoma, kad Vid. Rytų 
rajone yra trys ketvirtadaliai vi
sos naftos atsargų, kurios turi 
gyvybinę reikšmę visai Europai 
ir daugeliui Azijos ir Afrikos 
kraštu. Tų kraštų gerbūvis ir iš
sivystymas priklauso nuo ramaus 
eksploatavimo ir transporto.

Smulkiai išnagrinėję Eisenho- 
werio doktriną, atrodo, kad visi 
su ja turėtų sutikti. Bet yra ir 
nusistačiusių ir prieš ją dėl kitų 
priežasčių.

JAV piliečiai išaugę demokra
tijoje ir laisvėje, tą laisvę bran
gina, todėl nepalankiai atsiliepia 
apie arabiškojo pasaulio feodali
nius valdovus. Ir čia JAV Pre
zidentas turėjo panaudoti visą 
savo autoritetą, kad nors iš da
lies palaužtų tuos amerikoniškos 
visuomenės nusistatymus. Sie
kiant savo vyriausių tikslų, Pre
zidentas išėjo sutikti savo svetį 
karalių Saudą daug toliau, negu 
numato diplomatinės taisyklės. 
Iš to galima spręsti, kokią didelę 
svarbą JAV Prezidentas skiria 
savosios doktrinos įgyvendini
mui.

Iš kitos pusės nepalankus nu
sistatymas reiškiasi ir Art. Rytų 
tautose. Nereikia pamiršti, kad 
visi art Rytai priklausė Turki
jos Otomanams, kuri pirmajame 
pasauliniame kare kovojo Vokie
tijos ir Austrijos pusėje. O karą 
pralaimėjus, ant visų Vid. Rytų 
savo rankas užmetė Anglija,

Iki antrojo pasaulinio karo 
Anglija ten gyvenančių tautų ne
jungė, bet jas dar skaldė, žino
dama, kad nacionalizmas yra ko
lonializmo didžiausias priešas. 
Užtat susilaukė didelės reakcijos 
arba net neapykantos. Tikruoju 
pavydžiu buvo Egpito prez. pulk. 
Nassero pareiškimas, kada Ang
lija, Prancūzija ir Izraelis su
ruošė ginkluotą užpuolimą. Jis 

tada pareiškė, kad čia prikišo

Tautinė Sąjungą 
reikalauja atitaisyti 

netaktg
Tautinės Sąjungos Centro Vai- 

ryba parašė BALF pirlininkui 
kan. J. B. Končiui raštą, kuria
me sako:
Didžiai Gerbiamas Pirmininke,

Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos Centro Valryba nuo
dugniai susipažirtusi su seimo, 
įvykusio Detroite lapkričio 23-24 
dd. 1956 m. eiga bei nutarimais, 
randa reikalo Tamstai kaip 
BALFo Pirmininkui ir visai Val
dybai pareikšti:

Tamstos, kaip BALFo Pirmi
ninko kategoriškas reikalavimas 
pašalinti iš BALFo direktorių 
sąstato vieną iš Amerikos Lietu
vių Tautinės Sąjungos atstovų ir 
vieną iš BALFo steigėjų adv. An
taną Olį, yra vienašališkas Tams
tos aktas, nukreiptas prieš Ame
rikos Lietuvių Tautinę Sąjungą.

Tamstos, kaip BALFo Pirmi
ninko kategoriškas reikalavimas 
neįsileisti adv. Antano Olio, kaip 
Tautinės Sąjungos atstovo į 
BALFo direktorių sąstatą, 
yra aiškus suardymas BALFe 
buvusios vienybės ir grupių 
sklandaus bendradarbiavimo pa
grindo, kurio BALFas 
šiol laikėsi. Tai reiškia 
naikinimą tokio pagrindo, 
ris iki šiol taip sėkmingai 
navo visų lietuvių šalpos tiks
lams, kurie visados buvo ir pa
lieka brangūs > menkos Lietu
vių Tautinei Sąjungai.

Todėl Amerikos Lietuvių Tau
tinės Sąjungos Centro Valdyba 
nutarė:

1. Pareikšti BALFo Pirminin
kui Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos vardu protestą dėl jo 
kategoriško reikalavimo nebe- 
įsileisti į BALFo direktorių sąs
tatą adv. Antano" Olio.

2. Reikalauti BALFo Pirmi
ninką atstatyti BALFe buvusią 
visų grupių bendradarbiavimo 
tradiciją ir grąžinti adv. Antaną 
olį į BALFo direktorių sąstatą.

3. Iki bus atstatyta sulaužyta 
grupių bendradarbiavimo tradi
cija, laikinai suspenduoti BALFo 
direktorių sąstate Amerikos Lie
tuvių Tautinės Sąjungos atsto
vaujančius žmones: J. Ginkų, N. 
Rastenį, A: S. Trečioką ir J. Va
laitį.

4. Taip pat Amerikos Lietuvių 
Tautinė Sąjunga mano, kad ir 
ateityje nebūtų laužoma ar ki
taip pažeidžiama buvusi bendra- 
biavimo tradicija, kuri sudaro 
palankias sąlygas vieningai dirb
ti visoms grupėms svarbų šalpos 
darbą.

iki 
su- 
ku- 
tar-

savo rankas "imperialistai ame
rikiečiai”. Mat, tada diktatorius 
dar neatskirdavo amerikiečių nuo 
anglų. Atrodo, kad Egipto dik
tatorius dabar jau amerikietišką 
politiką atskiria nuo angliško
sios.

JAV Prezidentas su valstybės 
sekretoriumi Dullesu ėmėsi 
"švelnios misijos”, kad karalių 
Saudą patrauktų savo pusėn, 
kaip sikrtingos amerikietiškos 
(ne angliškos) politikos įrankį, 
per kurį prieis ir prie kitų ara
biškų tautų.

Gal tas žingsnis, mūsų akyse 
gimstančio naujo laisvojo pasau
lio arabų galvoseną pakeis, bus 
sudarytas Eisenhowerio plano 
realizavimui didelis prietiltis, iš 
kurio užkirs kelią j Vid. Rytus 
sovietinei įtakai, pakels tame ra
jone žmonių pragyvenimo lygį, 
suvienys juos bendriems tiks
lams;

K. M. J. Šarūnas

šešių Europos valstybių ministeriai pirmininkai Paryžiuje svarstė didesnio bendradarbiavimo klau
simus. Iš kairės: Belgijos Van Ackers, Vokietijos K. Adenaueris. Prancūzijos G. Mollet, Italijos A. 

Segni, Olandijos W. Drees ir Lu.vemburgo J. Beck.

Komunistų suorganizuotas streikas 
Vokietijai labai brangiai kaštavo

Vasario mėn. 15 d. Vokietijoje 
■ baigėsi didžiausias ir ilgiausiai 
. užsitęsęs po paskutinio karo 

streikas. 35,000 metalo pramonės 
darbininkų "ilsėjosi” 115 dienų, 
atnešdami valstybei 300,000,000 
DM nuostolių. Tačiau apie šį 
streiką nebuvo plačiai kalbama 
ir visą laiką stengtųsi jį tyliai, 
bei atsargiai baigti.

Kodėl taip elgtasi, tartum su 
jdužusiu kiaušiniu ir iš viso dėl- 
ko šis streikas kilo, ko norima 
buvo juo pasiekti?

Pereitų metų spalio mėn. pra
džioje metalo pramonės darbi
ninkams buvo pakeltas atlygini
mas, be to darbo savaitė sutrum
pinta trim valandom. Atrodė, vi
si turėtų būti tuo patenkinti ir 
džiaugtis vis gerėjančiu gyveni
mu. Tačiau nepraėjo nei trys sa
vaitės ir didysis streikas prasi
dėjo.

Rimti ūkio politikos specialis- 
• tai buvo nuomonės, jog čia savo 
nagus bus prikišę komunistai. 
Vėliau daug davinių tai patvir
tino.

Streikuota tik Šlezvig-Holstei- 
no provicijoj, neturtingiausioj 
visoj Vokietijoj, kur metalo pra
mokė sukoncentruota k <i «• di
delėse įmonėse. Patogi veikimo 
dirva uždarytajai komunistų par
tijai.

Profesinių sąjungų vadovybė 
nėra komunistų rankose, bet dau
gelyje įmonių jie turi svarų žodį 
darbininkų tarpe, ypač mažiau 
išsilavinusiųjų.- O ar daug čia

reikia žmonėms sukiršinti? Pa
agitavo, jog užteks kelias dienas 
pastreikuoti ir darbdaviai tuo
jau sutiks su viskuo. Gręsiant 
kilti spontaniniam, neapgalvo
tam, kiršinamam streikui, Pro
fesinė Sąjunga pasistengė pati 
paimti streiko vadovavimą. Tuo 
buvo išvengta politinio atspalvio 
ir kartu neduota pasireikšti ko
munistų partijai.

Darbininkai reikalavo:

IZRAELIS VIS 
TEBESUDARO 

DIDELIUS 
SUNKUMUS

nesutikdamas be specialių garan
tijų pasitraukti iš Gaza ir Aqa- 
ba sričių. Izraelio parlamentas, 
svarstęs užimtą savos vyriausy
bės poziciją, 72 balsais prieš 29 
balsus tai pozicijai pritarė.

Tuo tarpu arabų kraštų vadai 
susirinkę į Egiptą svarstyti Pre
zidento Eisenhowerio doktrinos, 
griežtai reikalauja, kad Izraeliui 
būtų pritaikytos sankcijos ir to
kiu spaudimu Izraelis būtų pri
verstas paklusti Jungtinių Tau
tų reikalavimams.

Šiuo požiūriu JAV yra atsidū
rusi labai sunkioje padėtyje. Iz
raelis, būdamas beveik JAV pa
stangų kūdikis, nebeklauso savo 
tėvo. Iš vienos pusės JAV noras 
palaikyti gerus santykius su ara
bų kraštais, iš kitos pusės noras 
skaitytis ir su 5 milionais JAV 
įtakingų žydų, Eisenhowerio vy
riausybei užkrovė labai sunkią 
sprendimų naštą. Ir ypač dar, 
kad ir šiuo požiūriu nei anglų nei 
prancūzų nuomonės nesiderina 
su JAV užimta pozicija.

1. Susirgus, už pirmas tris li
gos dienas darbdaviai turi mo-

■ keti pilną atlyginimą. (Nors Vo
kietijoj yra privalomas draudi
mas nuo ligų, bet už minėtas die
nas ligonių kasos nieko nemoka).

2. Apmokamas atostogas pra
ilginti nuo 12 darbo dienų iki 18, 
o mokiniams iki 24 dienų.

3. Už atostogas mokėti 
specialų atlyginimą!

Aišku, tokius reikalavimus 
darbdaviai negalėjo priimti ir pa
prastai dėl tokių dalykų nestrei
kuojama, o stengiamasi įstaty
mais sutvarkyti. Tačiau kas ko
munistams rūpi: jiems tik svar
bu minias sukiršinti, apgauti, 
neramumus, nepasitenkinitįj 
kelti, o taip pat stengtis, kad ir 
darbininkams gyvenimas sun
kesnis būtų. Tuomet jie galės 
tam drumstam vandenyje sėk
mingai žvejoti.

Prasidėjo ilgi pasitarimai, de
rybos. Darbdaviai greitai sutiko 
atostogų laiką mokiniams iki 18 
metų amžiaus prailginti iki no
rimų 24 dienų.

Metalo Profesinė Sąjunga at
sisakė nuo reikalavimo specia
laus atostogų atlyginimo. Buvo 
iš dalies susitarta ir dėl apmo
kėjimo pirmųjų trijų ligos dienų.

Abi puses pasirašė susitarimą, 
Prof. Sąjunga kreipėsi į darbi
ninkus, nurodydama, kad jų pa
dėtis pagerinama ir prašydama 
baigti streiką. Tam reikalingas 
darbininkų balsavimas. Čia ir iš
lindo yla iš maišo.

Nežiūrint, jog dalinai reikala
vimai buvo patenkinti ir metalo 
pramonės Profesinė Sąjunga tam

dar

naujam susitarimui pilnai prita
rė, daugiau kaip 3/4 darbininkų 
pasisakė už streiko tęsimą.

Tuo pačiu metu atėjo sveikini
mo bei pritarimo, telegramos iš 
komunistinių satelitinių kraštų.

Prof. Sąjungos vadovybė atsi
dūrė nemalonioje padėtyje. No
rint išvengti didesnių blogumų 
teko jai pasiskelbti solidariai su 
darbininkų nuomone ir vėl pra
dėti derybas. Mažesnėse įmonė
se noras toliau streikuoti kas die
ną mažėjo, nes čia agitacijai blo
gesnė dirva. Tuom pasinaudoda
mi, abi pusės padarė naujame 
susitarime porą mažų pakeitimų 
ir jį pateikė darbininkams iš nau
jo perbalsuoti. šį kartą už streiką 
pasisakė tik 60% darbininkų 
(kad jis būtų tęsiamas reikalin
ga 75%). Taip buvo baigtas tas 
vokiečių ūkiui daug nuostolių at
nešęs, bereikalingas streikas.

Atrodo, jis bus gera pamoka, 
dar atidžiau sekti kiekvieną ko
munistų žingsnį, o ne vien 
džiaugtis ir girtis pokariniu 
"ūkiniu stebuklu”. Tačiau apie 
tai teks pakalbėti sekantį kartą.

L. S.

■> -

Turkijos ambasadorius S. Sarper 
J. T. apkaltino Graikiją, kad dėl 
jos laikysenos ir kyla Kipro sa

loje visokie neramumai.

Generolas Franko suka 
nauja kryptim

Ispanijos diktatorius generolas 
Franko suka nauja kryptim, kaip 
praneša Ispanijos reikalų stebė
tojai. Esą, tarp generolo Franko 
ir jo faiangis'ii atsiradę nema
žai nuomonių skirtumų. Dėl to 
jis paleido ministerių kabinetą 
ir sudarė naują, į kurį atėjo net 
12 naujų ministerių. Taip pat 
įsteigtus ir dvi naujos ministe
rijos.

Berlyno miesto grožio konkursą laimėjo Viktorija1 Berger (kairėj).
Greta jos praėjusių metų Vokietijos grožio konkurso laimėtoja 

Marina Orschel.
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•
Lietuvą pavergusieji komunis

tai, norėdami pasigirti ir tuo pa
čiu padėties nežinančius apgau
ti, labai dažnai sako, kad jie pa
darė tokią pažangą visose srity
se, kad tik stebėtis ta pažanga 
reikia. Ir dažnai, kaip pavyzdį, 
ima dabar Lietuvoje leidžiamą 
labai didelį skaičių įviairiausiais 
pavadinimais komunistinių laik
raščių. Ir įtikinimui pradeda 
skaičiuoti tų laikraščių vardus.

Ir tikrai, tų laikraščių gausy
bė. Jucs turi ne tik didesni mies
tai, bet didesnės įmonės, mokyk
los. Tikrenybėj turi ne tie mies
tai ir tos įmonės ar mokyklos, 
bet turi tų vietovių komunistinės 
organizacijos. Ir tik jos, niekas 
kitas daugiau, tų laikraščių turi
nį nustato.

Komunistiniai propagandistai 
apie tuos laikraščius tik kalba, 
bet gink Dieve, jų į užsienius 
neišleidžia. Tokių laikraščių į už
sienius išleidimas prilyginamas 
labai dideliam nusikaltimui.

Į užsienius jie išleidžia tik 
griežtai aprėštą laikyašžan skai
čių, iš kurių jau negalima susi
gaudyti tikrosios padėties. Jie 
specialiai peržiūrimi, kad ten ne
būtų tokių žinių, iš kurių aiškė
tų tikroji padėtis.

Vienas mūsų bendradarbis pa
sirūpino, kad redakciją pasiektų 
ir tokių laikraščių, kurie iš ten 
uždrausti išvežti.

Tie laikraščiai labai jau mažy
čiai, nepaprastai neįdomūs, spau
sdinami ne kokiai platesnei in
formacijai, bet specialiai terorui 
vykdyti, kad visi tos vietovės gy
ventojai ar tos įmonės darbinii- 
kai būtų persekiojami, raginami 
visas savo jėgas atiduoti komu
nistinėms užmačioms.

Tokie vietiniai laikraščiai ko
munistams tarnauja, kaip baisus 
persekiojimo bizūnas, kuriuo 
plakama visi iš eilės, jei tik kiek 
nusisukama nuo komunistinių 
užmačių. Taigi tie laikraščiai at
lieka tą pačią pareigą, kokią bau
džiavos laikais atlikdavo dvari
ninko nagaika. Komunistinis pa
vergėjas tais laikraščiais, kaip 
matyti juos vartant, su'geba įva
ryti ir norimos baimės ir paklus
numo išspausti. Ir tokiuose laik
raščiuose pilna apgaislestavimų, 
kad paliestieji anksčiau to nesu
prato, pilna pasižadėjimų, kad 
pasitaisys, kad toliau visa ener
gija griebs komunistinį įpareigo- 
jitną pildyti.

Ir kas gi lieka tokiems asme
nims, kuriuos komunistinių or
ganizacijų pareigūnai per tuos 
laikraščius ir laikraštėlius puola. 
Tegul tik pabando nepasiųsti 
prisipažinimo, kad iki šiol klido, 
kad savo klaidų nesigaili, kad ne
pasižada pasitaisyti. Ir jei to ne
bus padaryta, bematant atsidurs 
tokiuose sąrašuose, iš kurių pa
čiu artimiausiu laiku parenkami 
"savanoriai” išvykti i broliškas 
respublikas anapus Uralo kal
nų ...

Kad mes rašome ne iš ranko
vės, štai vienas* pavyzdys, paim
tas iš "žemės Ūkio Specialisto”, 
leidžiamo žemės Ūkio Akademi
jos studentams terorizuoti. Ja
me štai kas sakoma:

"Miškų ūkio fakulteto 
studentas R. Bagdonas ne

tik nesimoko semestro bė
gyje, bet ir nerimtai elgiasi 
užsiėmimuose. To paties fa
kulteto auklėtinis B. Jano
nis praleidžia svarbius dar
bus. štai Agronomijos fakul
teto III k. studentės R. Apo- 
lianskaitė ir I. Biliūtė užsi
ėmimų metu šnekasi ir siu- 
nėja. Todėl nenuostabu, kad 
jų pažangumas krinta”.

Kitoje to paties laikraštėlio 
vietoje aiškėja, kad tie puolamie
ji arba nėra komjaunuoliai arba 
jų eilese nėra aktyvūs, todėl,, pa
gal komunistinę tvarką, juos ir 
reikia sunaikinti. Todėl ir naiki
nama. Naikinama, kaip jau mi
nėjome, tais pačiais metodais, 

l kokiais dar b audžiavos laikais 
sauvaliautojai naikino mūsų 
žmones. Tik visa bėda, kad da
bartiniai pavergėjai tą naikini
mo darbą atlieka dar baisiau ir 
išradingiau, negu anais laikais 
buvo sugebama atlikti.

Normaliai padėčiai esant, aiš
ku, niekas tokių laikraščių ne
skaitytų. Bet komunistinė san
tvarka ir čia išradinga. Jie tuos 
laikraščius skaityti priverčia. 
Jie paleidžia tokių laikraščių 
prenumeratorių rinkėjus su spe
cialiais sąrašais. Ir pabandyk to
kio laikraščio neužsisakyti. To
kiu atveju bus dar blogiau, negu 
apie savo nebūtus prasikaltimus 
jame skaityti ištisas koliojimosi 
skiltis.

žodžiu, pagal komunistinę mo
ralę tu turi užsimokėti už laik
raštį. kuris vėliau per visus me
tus tave persekios ir tuo perse
kiojimu visada kreips į komunis
tinę vagą...

Taigi, va kuriam tikslui ko
munistai leidžia tiek daug laik
raščiu, kuriais padėties nežinan
tiems giriasi, kaip apie didižulį 
laimėjimą, kurio buržuaziniais 
laikais nebuvo.

• Kanadon jau yra atvykę, kaip 
praneša Nepriklausoma Lietuva, 
12 asmenų iš komunistų paverg
tos Lietuvos. Paskutiniu laiku iš 
Vilniaus į Windsorą atvyko Bro
nislova Baidikonytė.
• Anestezijos specialybėje dir
banti gyd. N. Juškėnienė vasario 
15 d. Clevelando sesijoje (Huron 
Rd. ligoninėje) išlaikė raštiškus 
American College of Anesthesio- 
logists egzaminus. Ji dirba Ma- 
rymount ligoninėje su Dr. N. G. 
De Piero Associates.
• Juozas Pinčiauskas, J. J. Ba
čiūnų auklėtinis, vasario mėn. 
11 d. susituokė N. A. Loikitis.
• A. Fredos (prie Kauno) sodi
ninkystės - daržininkystės direk
torium yra Bajorinas. Botanikos 
sode direktore Lukaitienė, Vete
rinarijos Akademijos rektorium 
čygas.

• Kaune šiuo metu veikia šie 
kino teatrai: Laisvė, Romuva, 
Daina, Taika, Kanklės, Baltija ir 
Pašvaistė. Nėra nė vieno naujai 
įsteigto, tik kai kurie seni kino 
teatrai pakrikštyti naujais var
dais.

Geriausiai kalba skaičiai, štai 
Kanados lietuvių laikraštis Ne
priklausom? Lietuva, Toronto 
skyriuje, rašo: "Bendruomenės 
rengtas paminėjimas pravestas 
College Teatre. Atsilankė per 
1000, laisvinimo darbui sudėjo 
700 dol.”

Toliau laikraštis, apie kitą mi
nėjimą, kurio dalyvių skaičių 
turbūt sąmoningai koresponden
tas sumažino, rašo: "Atskiras 
minėjimas buvo suruoštas Nepri
klausomybės Talkos šeštadienį, 
kuriame dalyvavo apie 100, Ne
priklausomybės Fondui sudėjo 
000 dol.”

Keista, kad į Bendruomenės 
minėjimą, kuri surinktus pinigus 
atiduoda VLIKo fondui, 1000 su
sirinkusių dalyvių sudėjo tik 700 
dolerių, kai į Nepriklausomybės 
Talkos rengtą minėjimą susirin
ko tik 100, bet sudėjo $500.

Ar tie skaičiai ne geriausiai 
kalba, kad Kanados Lietuvių 
Bendruomenei reikia rimtai pa
galvoti, ar ji yra užėmusi teisin
gą veiklos kryptį?

DIRVĄ UŽSISAKYTI

iškilmingai atšventė savo vedy
binio gyvenimo 25 m. jubilėjų.

Tėvų pagerbti specialiai buvo 
atvykęs, atliekąs karinę tarnybą 
sūnus Romualdas. Penikai gavo 
daug sveikinimų žodžiu, laiškais 
ir telegramom.
• D. Penikas gyvendamas Vo
kietijoje redagavo "Mūsų Kelią”, 
o JAV kurį laiką Karį.
• L. Rieliukienė, visuomenės vei
kėja dalyvauja Rytų ir Vidurio 
Europos Liberalų Unijoje, New 
Yorke, kur vasario 5 d. posėdy 
buvo peržvelgta organizacinė 
veikla.

Be to, ji atstovauja lietuves 
moteris Pabaltijo Moterų Tary
boj.

NEWYORK
TAUTINIŲ ORGANIZACIJŲ
VASARIO 16 MINĖJIMAS
Vasario 16 d., Brooklyne, Liet 

Pil. Klubo patalpose įvykoi Tau
tinių organizacijų 39 m. Lietuvos 
Nepriklausomybės paskelbimo ir 
30 m. nūo dr. Basanavičiaus mir
ties minėjimas, kurio pagrindi
niu kalbėtoju buvo Nadas Ras
tenis iš Baltimorės.

Jis vaizdžiai nupasakojo Ame
rikos lietuvių veiklą kovoje dėl 
lietuvybės ir jų įnašą bei nuo
taikas Lietuvos nepriklausomy
bės atgavime. Pradėdamas ir 
baigdamas paskaitą prel. paskai
tė tai dienai pritaikytą savo kū
rybą.

Toliau kalbėjo gen. konsulas 
J. Budrys apie Lietuvą tarptau- 

vikinių) meno vadovu yra V J Pažiūriu jr LNF pirm. A. 
Kirlys. Į
• Inž. architektai B. Janavičius 
ir M. Kleinas rengia Kauno se
namiesčio pertvarkymo planą. 
Tą pertvarkymą nesunku būsią 
įvykdyti, nes be savininkų atsi
dūrę seni namai' baigia sugriūti.
• Kauno komunistų laikraštį 
Kauno Tiesą redaguoja V. Nor
vaiša. Laikraščio spausdinama 
24,000. Laikraštis per prievartą 
brukamas visiems tarnautojams, 
bet iš tiražo matyii, kad įbrukti 
negali.
• Teodora ir Domas Penikai, va
sario 9 d., artimų bičiulių tarpe 
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• 1956 metu rudenį j žemės Ūkio 
Akademiją, esančią dabar Kau
ne, buvo priimta 325 studentai. 
Komunistinė spauda giriasi, kad 
per dešimtmetį, iš ž. Ū. Akade
mijos išėjo 1780 įvairūs žemės 
ūkio darbuotojai. Jų dauguma iš
siųsta į kolektyvinius ir valsty
binius ūkius. O vienok tie ūkiai 
nė nepajėgia pasiekti Laisvosios 
Lietuvos ūkinį lygį.
• Alytaus kultūros namų (bolše-

. CHICAGOS 
GYDYTOJAI

*I,%<*I****•i*,,»',,I********I'*•***»•**■• •>■•*4**5’
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. 

Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas.
Seštad. 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.

galima ir šiandien, nėra reikalo 
laukti nei metu, nei mėnesio• i

pabaigos! I

kai kurių pastabų bei sugestijų 
ateičiai.

Po to sekė P. Budreikos pa
skaita. Prelegentas išsamiai nu
švietė dr. J. Basanavičiaus lietu
višką darbą Bulgarijos ir Vil
niaus laikotarpiuose,

šios didžios šventės bendrais 
reikalais kalbėjo svečias iš JAV 
dr. B. Nemickas. Pasveikinęs 
LNT ir Liet. Laisvės K-to vardu 
nusakė, kad mūsų vyriausias 
tikslas iškovoti tautai laisvę ir 
valstybei nepriklausomybę. Ta
čiau tas kelias, kuriuo Lietuva 
žygiuos į laisvę, atrodo, dar yra 
gana ilgas. Priešas klastingas. 
Mes turime parodyti laisvajam 
pasauliui jo klastą. Tarptautinio 
bendradarbiavimo moralė pas 
bolševikus yra visiškai skirtinga. 
Jie sudarydami tarptautines su
tartis vieną turi galvoj, kad rei
kalui esant jas galėtų apeiti, ne
vykdyti. Mūsų jėga menka ir spe
cialiai galbūt niekas neis spręsti 
mūsų klausim#. Tačiau sutelkti
nės 9 pavergtų tautų jėgos jau 
pasiekia viešąją pasaulio opini
ją. Mes turime iš laisvojo pasau
lio reikalauti, nes laisvasis pa
saulis yra prisidėjęs pavergti tas 
tautas. Mums reikia labiau su
stiprinti ryžtą, kuris pagreitins 
Lietuvos išlaisvinimą, — baigė 
dr. Nemickas.

Tuojau pat vyko meninė pro
gramos dalis. Sol. Paulionis, 
akomponuojant muz. St. Gaile- 
vičiui, padainavo:

Už žalios girelės, Banaičio; 
Balnuok, tėvelį, juodbėrį, Dam
brausko; Mergužėle ,brangi — 
Šimkaus.

Minėjimas baigtas tautos him
nu.

P. Vigrys

Senikas apie Lietuvos laisvini
mo akciją.

J. Valaitis pabrėžė aukų rinki
mo reikšmę

Meninę dalį atliko jaunas poe
tas R. {Kisielius, paskaitydamas 
iš savo eilėraSčių rinkinio.

Op. sol. V. Jonuškąitė sudaina
vo "Tušti paliktieji namai”, J. 
Štarkos ir keletą liaudies dainų, 
akompanuojant A. Mrozinskui.

Aktorius V. Žukauskas paskai
tė iš N. Mazalaitės ir J. Krūmino 
tai dienai tinkamos kūrybos.

Pajamų gauta 1024 dol. 
žmonių atsilankė pilna salė. 

Minėjimui vadovavo visuomenės 
veikėjas J. Ginkus.

TORONTO
PO MINĖJIMO

metų mirties sukaktį, 
jo mirtis sutampa su 
Nepriklausomybės pa- 
data, tad pats minėji-

Šiais metais LNT Toronte iš- 
kingai minėjo dr. J. Basanavi
čiaus 30 
Kadangi 
Lietuvos 
skelbimo
mas įgavo dvigubai iškilminges
nę reikšmę.

Minėjimas įvyko vasario 16 d. 
vakare lietuvių evangelikų para
pijos gana erdviose patalpose — 
1424 Davenport Rd.

Minėjimą pradėjo vietos LNT 
k-to pirm. K. Kalendra ir pakvie
tė gen. konsulą Kanadai min. V. 
Gylį į susirinkusius tarti žodį. 
Ministeris nuoširdžioj sveikini
mo kalboj iškėlė daug gražių ir 
naujų minčių ir taipgi padarė

DIRVOS SKAITYTOJAI!
Pirkit vaistus iš tikrai Amerikos valdžios 

pripažintos vaistinės

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Sųuare, Worcešter, Mass.

Jei Jums reikia vaistų, kreipkitės į registruotą vais
tininką Vytautą Skrinską, "Ideal Pharmacy” savininką. Čia 
išpildomi gydytojų receptai ir patarnaujama sveikatos rei
kaluose. Kreipkitės iš toli ir iš arti.

Mes siunčiame vaistus VISUR. Turime specialinių vais
tų nuo džiovos ampulėse, vaistų nuo aukšto kraujo spaudi
mo, nuo reumatizmo, nuo širdies ir nervų ligų. Vaistai pa
siunčiami VISUR. Rašykit mums visais sveikatos klausi
mais.

Vytautas Skrinska, B. S. Reg. Phm.
Ideal Pharmacy vaistinės savininkas 

ir Notary Pnblic

pakvietęs L. B. Clevelando Apy- ŠACHMATININKŲ DĖMESIUI 
linkės Vaidilos teatrą.

Svečias atveža L. Fodor 3-jų! 
veiksmų dramą "Brandos atesta-1 
tas”, šis veikalas Clevelande 
praėjo dideliu pasisekimu ir vi
suomenės bei spaudos buvo gra
žiai įvertintas.

Drama yra versta iš vengrų 
kalbos 'ir vaizduoja moksleivių 
gyvenimą. Ypatingai rekomen-l 
duojama pamatyti jaunimui. I

"Brandos atestatas” bus su
vaidintas Detroite š. m. kovo 
mėn. 9 d. (šeštadienį) ž vai. 30 
min. vakaro, Ukrainiečių salėje,' 
4655 Martin St.

Nepraleiskime progos pama- ■ 
tyti puikų veikalą.

Detroito LSK Kovas, siekdamas 
išjudinti šachmatų mėgėjus, ku
rių Detroito mieste yra tikrai ne
mažas skaičius, kovo mėn. 17 d. 
12:15 vai., Hispanos Unidos 
(buv. Liet. Svetainė) patalpose 
rengia šachmatų simultaną.

Simultaną duoti maloniai suti
ko žinomas šachmatų meisteris 
Kazys Škėma. Visi, nežiūrint pa
jėgume, Detroite gyvenantieji 
šachmatų mėgėjai kviečiami re
gistruotis ir dalyvauti.

Registraciją vykdo šachmatų 
sekcijos vadovas Mindaugas Gil- 
vydis, telef. WE 3-7461. Daly
viai privalo turėti savo šachma
tus.
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DETROIT
KONCERTAS PADĖTI 

JAUNUOMENEI RUOŠTIS 
TAUTOS ATEIČIAI

Kaip anksčiau skelbta, šį šeš
tadienį, š. m. kovo mėn. 2 d., 7 
vai. vak. Hispanos Unidos pa
talpose įvyks koncertas ir Už
gavėnių vakaras, kuriuos rengia 
po Lietuvių Bendruomenės pa
stoge veikiantis Komitetas Va
sario 16 Gimnazijai Paremti.

Koncerto programa sudaryta 
iš įvairių literatūrinių, muzika- 
linių ir baleto dalykų, šį šiupinį 
išpildys Detroito menininkų gru
pė, susidedanti iš A. Gubilo, A. 
Mateikos, G. Memėnaitės, J. Mil- 
takytės, L. Mingėlaitės, V. Ogil- 
vio, J. Pusdešro, A. Rastenytės 
ir P. Zarankos.

Programai vadovauja Just. 
Pusdešris, pranešinėja Vyt. Ogil- 
vis. Pastebėtina, kad tokio po
jūdžio koncertai yra dažnai pra
našesni už kolektyvinius pasiro
dymus. kadangi šiandien mūsų 
sąlygose beveik išimtinai tik in
dividualus meninis pasirodymas 
teprašoka mėgėjiškumo ribą. To
dėl programa žada būti nekas
dieniška ir spalvinga.

Po koncerto įvyks šokiai, ku
riems gros geras orkestras, ir 
veiks užgavėniniais valgiais tur
tingas bufetas.

Patriotinių motyvų yra labai 
daug mūsų nūdienėj visuomeniš
koj veikloj. Bot jei tektų galuti
nai dėti ant svarstyklių lietuviš
kuosius darbus, mūsų paslauga 
lietuviškam jaunimui turėtų bū
ti vienu iš didžiausių svorių, 
fpač tam jatr imui, kuris lietu
viškoje mokykloje gali geriau 
prisiruošti tautos ateičiai. Todėl 
rengėjai kviečia Detroito lietu
vius gausiai atsilankyti į šį kon
certą bei Užgavėnių vakarą. To 
vakaro pasisekimas bus mūsų vi
sų pasisekimas. Tad iki pasima
tymo! S. š.

ATVYKSTA CLEVELANDO 
TEATRAS

Detroito Lietuvių Dramos Mė
gėjų Sambūris, norėdamas De
troito visuomenę supažindinti su 
kaimyninių kolonijų teatrais, yra

DIRVA
LAUKIA

JCSŲ TALKOS!

TUOJ IS1GYKIT 
ŠIAS KNYGAS!

Anglų-Lietuvių k. žodynas
V. Baravykas ___________4.00

Anglų kalbos skaitymas
V. Minkūnas_____________2.00

Aukso kirvis
Juozas Švaistas —_______ 2.50

Altorių šešėly
Patinas ________________ 6.00

Anapus teisybės
A. Gustaitis _____________2.20

Astuoni lapai ,
B. Pūkelevičiūtė _________3.50

Anoj pusėj ežero
P. Andriušis____________  1.50

Audra žemaičiuose
VI. Andriukaitis _________ 2.20

Atlaidų pavėsy
P. Abelkis_______________4.00

Aguonos ir smėlis
E. Gruodis_______________ 1.00

Baltasis Vilkas
K. Binkis _______________1.00

Balutis
J. J. Bačiūno leidinys_____ 1.50

Būkite sveiki 
Dr. S. Biežis  ............... 2.00

Buriavimas ir jūrininkystė
B. Stundžia _____________2.00

Cezaris
Mirko Jelusič ___________2.00

Crosses (anglų k.)
V. Ramonas _____________4.00

Didžioji kryžkelė
B. Brazdžionis ___________2.00

Duktė
Alė Rūta „-J—„L--—’i— 2.40

Dvynukes
N. Butkienė _____________ 1.00

Daiktai ir nuorūkos
Leonardas Žitkevičius_____ 1.00

Don Kamiliaus ma,asis 
pasaulis
Guareschi ____ __________ 3.50

Doleris iŠ Pittsburgho
Stepas Zobarskas_________ 0.80

Eldorado
J. Švaistas _____________ 1.80

Gyvačių lizdas
Francois Mauriac ____ _ 2.60

Gimdytoja
Francois Mauriac ___ «-— 1.75

Gintariniai vartai
N. Mazalaitė  ------------------- 2.00

Gyvulių ūkis
George Orwell___ 2______ 1.00

Giesmė apie Gediminą
B. Sruoga ir V. Petravičius Ž.Oi'

Jaunai inteligentei
V. Andriukaitytė______ ■.__ 1.25

Kryžkelės
A. Vienuolis _____________3.50

Krėvės Raštai II d.
.............  5.50

Kaimynai
J. Paukštelis ........................ ?.5O

Kaip jie mus sušaudė
J. Petruitis _____________1.80

Kaimiečiai
V. S. Reymont I-II-III-IV
I ir II dalis___________po 3.00
III ir IV dalis____ -___ po 3.50

Keliai ir kryžkelės
Putinas ________________ 2.50

Kon - Tihi,
Thor Heyerdahl _________ 3.75

Kregždutė I
A. Rimkūnas   _______ 2.00

Kreg. dutė II
. ................................. 2.75

Kregždutė III
...................................................3.00

Kolchozai Lietuvoje
Z. Bačelis _______ ______ - 0.50

Kiškučio vardinės
Stasys Džiugas ------------- 1.50

Lietuvos Istorija
V. Sruogienė --------------- - 12.00

Loreta
Stasius Būdavas _________1.80

Lietuvos pinigai
Juozas K. Karys  _______ 5.00

Laiškai žmonėms
G. Papini _______________2.00

Lietuvių Liaudies Menas
P. Galaunė _____________8.50

Lithuania (albumas)
V. Augustinas ---------------- 6.00

Milžino paunksmė
Balys Sruoga ___________ 2.50

Medžio Drožiniai gimt.
kraštui atsiminti

Ign. Končius -__ _________ 5.00
Moters širdis

Gny de Maupassant_____ 2.60
Naktys Karališkiuose

L. Dovydėnas ___________ 2.00
Orą pro nobis

J. Gliaudą.......... _...........  4.00
Pavasarių Audroj

I. Simonaitytė___________2.50
Po Tėvynės dangum

žodžiai Vytės Nemunėlio.
Paveikslai V. Augustino_ 2.00

Pirmasis rūpestis
Jurgis Jankus___ _______ 2.00

Pietų vėjelis
Vytė Nemunėlis _________ 1.00

Paklydę paukščiai I
Jurgis Jankus ___________2.20

Paklydę paukščiai II
Jurgis Jankus__ ________ 2.60

Pietų kryžiaus padangėje
Sudarė Gaučys___________4.50

Petras širvokas
Juozas švaistas _________ 2.70

Po raganos kirviu
Jurgis Jankus ___________1.50

Pabučiavimas
J. Grušas _______________1.50

Pjūties metas
N. Mazalaitė_____________3.75

Rytų pasakos
A. Krėvė ____ 1_____ ___ _ 3.G0

Raudoni batukai
Jurgis Savickis _________ 1.50

Sudie, pone Čipse
James Hilton ___________0.75

I Strėlė danguje
Henrikas Radauskas _____ 2.00

Saulės Takas
j Nelė Mazalaitė___ ________ 3.50
Senas kareivis Matutis

J. Jankus ________ t_____ 3.00
Senųjų lietuviškų

knygų istorija
V. Biržiška, kiet. virš.__ _ 3.00

papr. virš.  ___________ 2.00
šilkai ir vilkai

Runcė Dandierinas_______ 1.00
Saulutė debesėliuos

L. Žitkevičius __________  1.50
šventieji akmenys

Faustas Kirša ___________2.00
šventoji Lietuva

Jurgis Savickis _________3.00
Teresė Neumanaitė

J. Burkus ______________ 3.00
Tipelis

Pulgis Andriušis (įrišta)_ 3.00
Trumpa diena

Alė Rūta _______________4.00
Tomas Nipernadis

August Gailit ___________2.50
Tarp pelių ir vyrų

John Steinback ___ ,_____ 1.25
Trylika nelaimių

R. Spalis ______________ 1.25
Trijų Rožių šventė

N. Rastenis ____________ 5.00
Užgesęs sniegas

Aloyzas Baronas _________2.50
Ugnies pardavėjas

Balys Rukša____________ 1.00
Uždraustas stebuklas

Stasius Būdavas ------------- 2.60
Vaižganto monografija

A. Merkelis _____________6.00
Vilnius Lietuvos gyvenime

Dr. A. Šapoka __________ 1-50
Velykų pasakos

N. Butkienė ____________  L0O
Vanagaitis

monografija ------------------- 2.00
Vyturėliai Laukuose

Vikt. Šimaitis -----------------0.75
Varpai skamba

Stasius Būdavas----- ,.........  2.50
žemaičių krikštas

P. Abelkis_______________2.50
žemaitis nepražus

Balys Sruoga ___________ ^.00
i žemė dega I d.

J. Savickis_______ -______ 4.50

Visos knygos siunčiamos paštu. Užsakant pinigus siųskite'
DIRVA, 1272 East 71 St., Cleveland 3, Ohb
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Savas kaltes verčia kitiems
EMILIJA ČEKIENĖ

Vis dar dėl to 1926 m. gruodžio 
17 d. perversmo Keleivis daro 
toli siekiančių Lietuvos kariuo
menės apkaltinimo išvadų.

”... Lietuvos karininkai per
versmą neva tai darė, kad apsau
gojus Lietuvą nuo bolševizmo, 
bet kada atėjo tikras "bolševiz
mo pavojus’’ Lietuvos karininkai 
išmainė savo lietuviškas unifor
mas j sovietiškas ir apie "bol
ševizmo pavojų’’ kažkaip užmir
šo (Keleivis, 1957 I. 16 d.).

Gi Naujienos tą patį klausimą 
nagrinėdamos, už paskutinę bol
ševikų okupaciją didelį kaltini
mą meta A. Smetonai.

”... O kai Lietuvai atėjo le
miamosios dienos 1939 m. rude
nį į kraštą kuoramiaušiai suleido 
imperialistinės komunistų Rusi
jos plėšikinę raudonąją armiją... 
Gi 1940 m. birž. 15 d., atlikęs tik 
pagrindinį bei esminį "tautos va
do”, valstybinį aktą, nė piršto 
nepajudinęs Lietuvos valstybės 
bei tautos reikalui __ Lietuvos
valstybę bei lietuvių tautą gėdin
gai ir labai nusikalstamai nume
tė bei išdavė komunistinės Ru
sijos terorui ir sunaikinimui ...” 
(Naujienos, 1956 m. gruodž. 15 
d.).

Deja, Naujienos užmiršo, kad 
tuo kritiškuoju Lietuvai momen
tu, kaip tik buvo ne tautininkų, 
bet koalicinė vyriausybė, kuri 
daug ir trukdė A. Smetonos 
sprendimams, kas labai aiškiai 
matyti iš paskutinio Lietuvos vy
riausybės posėdžio 1940 m. birž. 
14 d. Šis posėdis gana išsamiai, 
su iliustracijomis buvo aprašy
tas Vienybės 1956 m. liepos 6 d. 
numery.

čia duosiu tik keletą pavyz
džių, kas ir kaip iš tos koalicinės 
vyriausybės prisidėjo prie Lie
tuvos kariuomenės uinformų pa
keitimo.

Min. pirm, pavad. Bizauskas 
(krikšč. demokr.) siūlė sovietų 
ultimatumą priimti patenkinant 
visus tris reikalavimus.

Žemės ūkio min. Audėnas 
(liaud.) siūlė ultimatumą priim
ti ir nesipriešinti.

Gen. Raštikis pasakė, jog prie
šintis būtų nesąmonė, nors tik 
prieš kelius mėn. dar buvo šau
liams savo kalboj minėjęs, kad 
neatiduosime priešams savo že
mės anei vienos pėdos.

Gen. Vitkauskas siūlė visus 
reikalavimus priimti. Merkys 
taip pat į tą pusę linkęs.

Gi krašto apsaugos min. Mus
teikis siūlė būtinai priešintis jė
ga, nors ta kova nebūtų laimėta, 
tačiau turėtų bent moralinės 
reikšmės Lietuvos ateičiai.

Valstybės kontr. Šakenis —- 
priešintis. Susisiek, min. Masi
liūnas — bent pasitraukti vy- 
raiusybei į Vokietijos pasienį 
protesto vardan. Kiti svyravo.

O prezidentas A. Smetona visą 
laiką griežtai atmetė bolševikų 
reikalavimus, tik sutikdamas 
svarstyti naujos vyriausybės su
darymo klausimą.

”,.. Mane pasiekė gandas, jog 
liaudininkų ir krikšč. demokratų 
ašies žmonės irgi svarstą kavinių 
pagautą problemą, katriems ge
riau nusileisti, rusams ar vokie
čiams, tarytum nebūtų trečios 
išeities: Priešintis”! (Iš Smeto
nos atsiminimų).

Taigi A. Smetona tų reikala
vimų nepriėmė ir savo parašo ne
padėjo, o paliko pasirašyti, jo 
žodžiai tariant, ašies žmonėms, 
jei jie turi drąsos.

Kai matome, prie Lietuvos 
kariuomenės uniformų išmainy
mo į bolševikiškas, daugiau pasi
tarnavo Keleivio ir Naujienų 
bendriiminčiai, negu A. Smetona. 
Ir į mūsų kraštą suleido plėšiki
nę raudonąją armiją ne Smetona, 
protesto vardan pasitraukdamas 
į užsieni, bet Keleivio ir Naujie
nų bendraminčiai, pasitikę tą ar
miją su džiaugsmu, iškėlę rau
donas vėliavas ir steigdami pa- 
gelbinius punktus padėtį raudo
najai armijai okupuoti kraštą, o 
1940 m. birž. 28-29 d. dalino la
pelius su Socialdemokratų Centro 
komiteto parašu, kad jų ilgai 
siektos 1905 metų idėjos paga
liau Įgyvendintos.

Tą patį buvo pareiškęs ir Vil

kas užsienyje dar 1949. II. 2 d. 
memorandume per Lietuvos At
stovus įteiktame Didž. Britani
jos, JAV ir Prancūzijos užsienių 
reikalų ministeriams. Tame me
morandume buvo pareikšta, kad 
Lietuvos prez. A. Smetona, ap
leido Lietuvą protestuodamas 
prieš sovietų agresiją, tikslu tęs
ti kovą dėl Lietuvos Nepriklau
somybės atstatymo. (Santarvė, 
1956. Nr. 1).

Lietuvos Laisvės 
Komiteto Vasario 16 

dienos minėjimas
Kiekvienais metais Lietuvos 

Laisvės Komitetas ruošia priėmi
mą Vasario 16 d. proga, sujungtą 
su trumpa ceremonija, Baltų Na
muose. Tikslas yra priimti ame
rikiečius, kuriuos kviesti į ben
drą, viešą minėjimą nevisada pa
togu, nes masiniam minėjime il
gos paskaitos lietuvių kalba, au
kų rinkimas ir visa ilga porgra- 
ma išvargintų kitataučius.

Šiais metais tas priėmimas 
pirmą kartą buvo sujungtas su 
Gen. Konsulatu ir kvietimai bu
vo išsiųsti Gne. Konsulato ir Lie
tuvos Laisvės Komiteto vardu. 
Trumpa ceremonija buvo atlikta 
anglų kalba.

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI

Kada jūsų namai arba ra
kandai tampa sunaikinti arba 
sugadinti ugnies, kreipkitės į 

(P. J. KERŠIS, dėl apkainavimo, 
ko visada reikalauja apdraudos 
kompanijos pirm, negu išmoka 
už nuostolius.

P. J. KERŠIS,
609 Society for Savings Bldg. 

Telef.: MAin 1-1773 
Rezidencija: PENINSULA 252 
V_________________________ z

MAX SOLOMON PLUMBING & HEATING
ELECTKIC SEWER CLEANING

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

Priėmimas įvyko vasario 15 d. 
5 vai. Gen. Konsulas J. Budrys 
pasveikino atsilankiusius ir pa
reiškė, kad visi lietuviai, kur jie 
bebūtu, mini tą dieną Lietuvoje 
ir Sibire tyliai savo širdyse. 
Esantieji laisvajame pasaulyje 
atlieka savo pareigą kalbėdami 
už pavergtuosius, kad visa tauta 
yra ištikima Vasario 16 idealams 
ir tvirtai tiki, kad ateis diena, 
kai Lietuva vėl užims teisėtą 
vietą laisvųjų tautų tarpe.

Lietuvos Laisvės Komiteto pir
mininkas V. Sidzikauskas trum
pai apibūdino minėjimo reikšmę, 
padėkojo už atsilankymą ir pa
kvietė Laisvosios Europos Komi
teto atstovą p. Parker, buv. Ne
priklausomybės laikais diploma
tinėje tarnyboje Latvijoje ir Lie
tuvoje, pasakyti žodį.

Ponas Parker nuoširdžiais ir 
šiltais žodžiais prisiminė savo 
buvimą Rygoje ir Kaune, teigia
mai įvertino Baltijos Kraštų at
gimimą ir kūrimosi periodą, pa-

Mūsų rėmėjai
Prenumeratą pratęsdami Dir

vos fondui aukas atsiuntė:
Eigelis J., Chicago ...........$1.50
Kriaučiūnas K., New York 1.00 
Matioska A., Dorchester .... 1.00 
Asevičius St., Cleveland .... 1.00 
Remeikis V., Chicago ....... 1.00
Jurgėla A., Brooklyn ....... 1.00
Dilba A., Bridgewater....... 1.00
Gubilas A., Detroit ........... 1.00
Pleakis A., Cleveland ....... 2.00
Smulkaitis J., Chicago....... 1.00
Jakimavičius V., Brockton 3.00 
Svilas B., Detroit.............. 2.00
Maziliauskas E. Cleveland 1.00 
žiogas M., Allentown ....... 2.00
Pakulis K., Washington .... 0.50 
Bankauskas V., Chicago .... 2.00 
Braškys A. Sudbury ....... 4.50
Narbutas P., Montreal....... 0.50
Sandargas J.,

North Royalton........... 5.00
žukaitis V., Dayton........... 1.00

Aukotojams tariame nuoširdų 
ačiū. 

smerkė okupantų brutališką už
grobimą ir visų sutarčių panieki
nimą ir palinkėjo greito išsilais
vinimo.

Pavergtųjų Tautų Organizaci
jos Pirmininkas Dr. Vilis Masens 
irgi tarė žodį. Po jo žodžio L. L. 
K-to pirm. V. Sidzikauskas pa
kvietė visus pasivaišinti. Skait
lingi svečiai mielai tuo pasiūlymu geram skoniui

YRA LABAI GERA PRIEŽASTIS

Kaitinamas iki 2000 laips.

The S/roh 8rewery Cov Detroit 26, Mtchigan

Stroh’s yra Amerikos vienintelis 
ugnimi gamintas alus!

Žmonės klausia "Kodėl Stroh’s turi tokį pui
kų skirtingą skonį ?” Atsakymas yra lengvas, 
Stroh’s yra vienintelis Amerikos alus gamin
tas virš atviros ugnies ... vienintelis Ameri
kos alus gamintas 2000 laips. ugnim. Pamė
ginkit Stroh’s šiandien ir atraskit puikų ug
nim gaminta alaus skirtumą.

^ru>WMt»tvtR (jvAtiM
a»o įton-at

TROIT 1€.

SKONIU 

negali kiti prilygti

DABAR UŽ VIETINES KAINAS!

pasinaudojo ir teigiamai įverti
no ir valgius ir lietuvišką va- 
šingumą.

Svečių susirinko virš 120, jų 
tarpe keletas žinomų žurnalistų. 
Vienas jų: Otto Tolišius iš New 
York Times. Taip pat pirmą kar
tą atsilankė Vokietijos Genera-] 
linis Konsulas, ministras dr. 
Aloph Reifferschneidt. Atsilan

kė taip pat Graikijos Gen. Kon
sulas Constantine Triantaphylia- 
kos; Estijos — Johannes Kaiv; 
Kinijos ministras P. H. Chang; 
Kanados Gen. Konsulo pavaduo
tojas: Jungtinių Tautų Prancū
zų delegacijos nuolatinis narys 
p. Rene Fourier-Ruelle su ponia.

Daugelis Gen. Konsulų atsiun- 
| tė sveikinimus telegramomis.

Generolas Klešcinskis - Maskvos šnipas
JONAS BUDRYS*)

(Tgsinys iš peręlto numerio)

žinojau generolo charakterį, todėl ir ėjau 
pats: jis būtų puolęs vairininkus ir užtren
kęs duris neįsileistų. Tuo tarpu viską sunai
kintų.

— Veskite į vidų, generole, mandagu
mams ne laikas, kaip tik noriu matyti jūsų 
svečius.

Negaišdamas ėjau su generolu ir agentu 
iš paskos. Mes su generolu sėdome valgoma
jame už stalo, svečio nebuvo matyti, bet N-a 
jau šeimininkavo po butą ir iš sandėliuko 
esančio prie priemenės, jau vedėsi ne tik 
"svečią”, kuris ten buvo pasislėpęs, bet ir 
kelis lapuą popierio, kurių tas svečias norėjo 
nusikratyti. Svečias irgi atrodė gerokai su
mišęs, išsigandęs ir stovėjo viduryje kamba
rio paraudusiu veidu. Paklausiau jo vardo ir 
pavardės.

— Semion Sinicyn.
— Sovietų Pasiuntinybės pareigūnas?
— Taip, raštvedys — atsakė.
— Kokios rūšies buvo jūsų santykiai su 

generolu7 — paklausiau.
Sinyciu pažvelgė į atimtus iš jo popie

rius, kuriuos aš laikiau, mostelėjo rankomis, 
lyg sakydamas, ką čia padės aiškinimasis. 
(Prisiminiau anekdotą: "jei aš pasakysiu, 
kad laukiu čia autobuso — viesvien nepati
kėsi.”) Po kratos ir apklausinėjimo atleidau 
jį namo. Net susvyravo vietoje ir išpūtė akis.

— Kaip? — paklausė. — Eikite namo — 
pakartojau, o N-a išėjo pasakyti agentams, 
kad jį praleistų. Pradžioje Cinicyn ėjo pa
mažu, pažįstant Maskvos metodus, gal bijo
damas, kad nepašautų jo "pasikėsinant bėg
ti”, ir tik geroką galą paėjęs ir apsidairęs 
leidosi bėgli tiesiai į Pasiuntinybę. Penktą 

valandą ryto jis su pasiuntinybės automobi
liu ir palydovu išvyko geležinkeliu j Maskvą.

Tęsiau toliau savo kalbą su generolu.
— Motina ir žmona Maskvoje, — aiški

nosi generolas.
— Bet tamsta anksčiau nevykote pas 

jas, o atvykote pas mus, čia tarnavote ir 
pensiją gaunate.

— Aš visgi rusas... — jau, matyti, pa
siduodamas likimui pratarė Klešcinskis.

— Tamsta revolverį turi? __ klausiu
generolą.

— Taip, turiu du; bet aš ir leidimą turiu 
— ne tik paaiškino savaip supratęs Kleščins- 
kis, bet ir iš stalgiau ištraukė leidimą.

— Na, jei 1-e-i-d-i-m-ą (pratęsdamas tą 
žodį) turite, — nusišypsojau — tai tvarkoj. 
Apsirenkite ir einame.

Klešcinskis prašė, kad jo nesuimčiau ir, 
keista, staiga dabar pas jį pasirodė "garbės 
pajautimas ir Lietuvos interesų gynimas”:

— Negerai Lietuvai, skandalas, buvęs 
Generalinio štabo viršininkas ... geriau leis
kite! išvažiuoti j užsienį. Aš į Maskvą neva
žiuosiu, leiskite išvykti į Argentiną.

— Tai ne mano kompetencijoj, aš savo 
užbaigiau, tolimesnis sprendimas yra Val
džios reikalas.

Klešcinskis pasiėmė visokiausių vaistų 
(nuo nepergarbingos ligos), ir atvežiau jį į 
savo įstaigą. Jau jo bute buvau susipažinęs 
su tais atimtais iš Sinicyno popieriais: tai 
buvo trys lapai, išplėšti iš sąsiuvinio ir pa
ties Kleščinskio ranka surašytas chemišku 
pieštuku, rusų kalba, raportas. Pabaigoje pa
rašas — slapyvarde ’Tvanov XII”; apačioje 
P. S. "Man suteikta teisė nešioti karišką uni
formą”.

Reiškia, generolas neiškentė nepakėlęs 
savo kainos prieš sovietus.

Klausiu generolą, kaip ir kada jo ryšiai 
prasidėjo. Atsakė, jog jis nematęs sau atei
ties Lietuvoje, norėjo išvykti į Sovietų Są
jungą, bet jam buvo pasiūlyta pirmiau įro
dyti darbais savo lojalumą. Pradžioje reika
laudavo smulkių dalykėlių, o vėliau vis dau
giau ; — buvote aukštose pareigose armijoje, 
turite tiek pažinčių — praneškite viską; jei
gu ne — žinosime, kad Tamsta esate priešas, 
būdamas rusas (korenoj russkij), ir tuo jūsų 
kaltė yra dviguba. — Jie jau turėjo mano 
ranka rašytus pranešimus, pakvitavimus. 
Kas man liko daryti? Už tat mano motina ir 
žmona nebadavo Maskvoje. Per Pasiuntinybę 
siunčiau joms laiškus ir iš jų gaudavau, ra
šė, kad jos globojamos ir gaudavo kiekviena 
po 250 litų mėnesiui. Nors man buvo pažadė
ta, kad po metų galėsiu galutinai vykti Mask
von, bet yis atidėliodavo, ir štai...

— O Tamsta pats kiek gaudavai?, klau
siu.

— Irgi 500 — atsakė.
Buvo po 23 valandos. Išsiaiškinau tele

fonu, kur dabar gali būti ministrai. Pasiro
dė, kad visi trys; ministras pirmininkas, 
krašto apsaugos i" vidaus reikalų ministrai 
buvo karininkų Ramovėje, kur buvo kažko
kios iškilmės. Nuvykau ten, pranešiau apie 
įvykį ir, žinoma, visi apipylė klausimais.

Sekančią dieną buvo pirmas tardymas. 
Kvotos Skyriaus vedėjas buvo įgudęs, su di
deliu stažu, tarnavęs ilgus metus Rusijoje 
prokuroru, ats. pulk. Įeit. Prušakevičius. Jis 
paprašė manęs, kad pavesčiau tardymą vie
nam jo padėjėjui, Fel. Bortkevičiui. Pruša
kevičius buvo žvalgybos Skyriaus Juridinės 
Dalies viršininkas 1920-1923 metais ir tu
rėjo pilną pasitikėjimą žvalgybos V-ko M. 
Lipčiauc, taip pat ir mano, bet, būdamas 
gudas, prašė pavesti tardymą lietuviui. Aš 
visiškai pritariau jo motyvams.

Tiek man jį suimant, tiek per tardymą, 

generolas Klešcinskis nieko sensacingo nepa
sakė, tik stengėsi mažinti savo santykius su 
Sov. pasiuntinybe, kuriai jis, esą, gelbėda
mas savo seną motiną ir žmoną, pranešinė
davęs tik tai, ką "visi žmonės žinodavo”. Vie
nok, taip nebuvo. Jau 1920 m. pavasarį, prieš 
prasidedant taikos deryboms su sovietais, bu
vo sudaroma mūsų delegacija toms deryboms 
vesti. Pe delegacijos narių, buvo numatyta 
eilė visokių ekspertų. Ekspertu kariškiems 
reikalams buvo numatytas Klščinskis, tada 
dar pulkininkas. Bet Klešcinskis tada pareiš
kė, kad jis galėtų vykti Maskvon tik tuo at
veju, jei jam būtų išrūpinta iš Maskvos abso
liutinė ir speciali saugumo garantija, kaip jis 
ją pavadino — ”že'.<?znaja gramota”. Vieni iš 
delegacijos įžiūrėjo tame bailumą, o kiti pa
galvojo, jeg pulkininkas tuo norėjo pade
monstruoti prieš juos savo antibolševikines 
pažiūras, kad įgyti daugiau pasitikę jim. Ga
lų gale pulkininkas nuvyko į Maskvą be tos 
"gramotos”, žinant, kad Kleščinskio motina 
ir žmona gyveno pačioje Maskvoje ir jis jas 
aplankė (aplankymo faktą jis man pats pa
tvirtino jį suimant) visai tikrai galima spėti, 
jog jau tada pulkininkui buvo duota pasi
rinkti: arba — arba. Vienok generolas kate
goriškai ta užverbavimą paneigė.

Ištardžius, Klešcinskis buvo perduotas 
kariuomenės administracijos žinion (komen
dantui, ar prokurorui__neprisimenu) ir jam
buvo paskirtas Karo Teismas. Teismo spren
dimas buvo augščiausia bausmė.

• » . •
Pabaigai dar turėčiau pridėti, kad Sini- 

cynui atbėgus į Pasiuntinybę ten visi buvo 
"pastatyti ant kojų”: iš ryto, po devynių, 
per duris išgužėjo į visas puses visas jų 
pulkas, išskyrus viršūnes. Kiekvienam jų bu
vo paskirtas postas Vytauto prospekto abie
jose pusėse, Laisvės Alėjoje ir per keletą 
valandų jie tūpčiodami, ar padarydami kelis 
žingsnius, stebėjo savo pasiuntinybę — negi 
tikėjosi iš to įvykio kokių nors pasekmių dip

lomatine’ atstovybei?
Sovietų Pasiuntinys tas "gudrusis” Po- 

krovskis, paprašė audiencijos pas- Užsienių 
Reikalu Ministrą prof. A. Voldemarą. Peržen
gęs slenkstį, kaip man pasakojo pats profe
sorius, sustojo prie durų, išskėtė rankas ir 
pasakėt "vinovat — kaznite” (esu kaltas — 
bauskite mirtimi). Jam sugrįžus, visi iš Pa
siuntinybės pasiųstieji "sekliai” buvo su
šaukti atgal.

Popietinė Kauno spauda išėjo su ta sen
sacinga naujiena ir* visą savaitę laikraščiai 
buvo pi’.ni sieksninių straipsnių su smulkme- 
homis ir spėliojimais: jei Klešcinskis — ’Tva
nov XII”, tai kas tie nuo I iki XI, o gal net 
yra XII! ir daugiau? Taip, tokių "Ivanovų”, 
nebūtinai ta pačia slapyvarde, buvo ir dau
giau; vienas iš jų taip pat rusas, 1921 m. 
buv. mūsų kariuomenės pulkininkas, auto ba
taliono vadas, pabėgo iš Lietuvos naktį po 
Kleščinskio nuteisimo.

Pasirodžius spaudoje žiniai apie tokio 
šnipo suėmimą, įvairios kitų Valstybių At
stovybės nofėjo sužinoti apie tą bylą smul
kiau. Vieni kreipėsi tuo reikalu į Užsienių 
Reikalų Ministeriją, kiti, kurie pažino mane 
asmeniškai, norėjo žinoti iš tiesioginio šal
tinio. Tarp tokių buvo ir Britų vicekonsulas 
p. B. Su juo susitarėm pavakarieniauti Lie
tuvos Viešbučio restorane, atskirame kam
bary. Viešbučio direktorius Daukša, matęs 
mus išeinant, ir padarė išvadas: apie Kleš
činskio darbus mums pranešė britai.

Dar vienas faktas, būdingas Kleščinskiui 
1922 metų pradžioje, Metropolyje, "Trijų 
Kunigaikščių” kambaryje, trys ar keturi di
vizijų vadai ir pulk. Čaplikas tarėsi ir kon
spiravo prieš gen. S. Žukauską. Ten buvo ir 
gen. Klešcinskis. Kitą rytą jis atbėgo į žval
gybos skyrių ir M. Lipčiui atpasakojo tą suo
kalbį. Rezultate, keli iš jų (o gal ir visi) buvo 
paleisti atsargon.

(Pabaiga)
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APIE SANTARIEČIŲ DARBUS
(I)

L. SABALIŪNAS

Trečiaisiais savo organizuoto 
judėjimo metais santariečiai pra
dėjo ypatingu atkaklumu nagri
nėti išeivijos lietuvybės pobūdį. 
Tuo nereiktų suprasti, kad šis 
pagrindinis mūsų išeivijos bū
ties klausimas nebūtų buvęs 
mums aktualus praeityje — juo 
domėjomės nuo savo įsisteigimo 
pirmosios dienos — tačiau tik 
šiais metais pačių akcijų pra
dedame vystyti ypatingai padi
dėjusiu tempu ir sistema tingu
mu.

Mums rūpi šiandien rasti at
sakymą į dabarties keliamų es
minį klausimų — kas yra kartu 
ir lietuviška ir gyva dabarties 
kūryboje ar net ir pačiame pla
čiajame išeivijos lietuvių judė
jime? šis dabarties momento ak
centavimas, žinoma, negali jokiu 
būdu būti aiškinamas kaip besą- 
lyginis įprastų vertybių ar tai 
nuvertinimas ar jų atmetimas, o 
greičiau kaip pastangos kurti — 
ieškoti vertybių, kurios, kaip mi
nėta, būtų ir lietuviškos ir ^uo 
pačiu gyvos ta prasme, kali jos 
pilnai išreikštų dabartinės kar
tos siekimus, uždavinius, ir nuo
taikas. Tai pastangos įprasminti 
savo gyvenimų duotoje aplinko
je tol, kol esame priversti toje 
aplinkoje gyventi. Savita kūry
ba, kaip realus gyvenimo išraiš
ka — yra kintanti kūryba, kaip 
kintąs yra ir pats gyvenimas. 
Ieškome todėl gyvosios kūrybos 
ir joje gyvosios lietuvybės.

Kaip pati Santara kad grindžia 
savo dinamiškumų nuolatiniu 
minties ir darbo jungimu, taip, 
manyčiau, ir pačioje gyvojoje lie
tuvybėje mintis jokiu būdu ne
gali būti atskiriama nuo nuolati
nio, kartais net ir paprasičausio 
darbo. Mintis įprasmina darbų, 
gi pats darbas įkūnija mintį.

Save keliais straipsneliais 
"Dirvoje” jrumpai pristatysiu 
dėl to lietuvių visuomenei kele
tu dabar dirbamų darbų, ar jau 
atliktų Lietuvių Studentų San
taroje.

"Kanarėlės” leidimas
Galbūt ryškiausiai iš visų mū

sų pastangų aukščiau minėta 
minties ir darbo jungtis atsi
spindi pastangose išleisti Kosto 
Ostrausko dramų "Kanarėlę”.

Kostas Ostrauskas pažįstamas 
galbūt daugiau lietuvių studen
tijai, negu pačiai visuomenei. To-
je studentijoje — per spaudų ir, tos

' įvairių suvažiavimų metu jau
nasis literatas jau anksti atkrei
pė daugelio dėmesį, kaip pajėgius 
giliai žvelgti į benamę jo kolegų 
kartų, į jos būdo savybes, nuo
taikas, bei troškimus. Kartu su 
kitais kolegomis K. Ostrauskas 
yra buvęs "Studentų žodžio" re
daktoriumi ir savo įnašu yra di
dele dalimi prisidėjęs prie to 
skyriaus dėmesį atkreipiančio ly
gio atsiekimo. Jo nuoširdus 
žvilgsnis į "kartų dvikovų” yra 
bene vienas iš pirmųjų pastangų 
problemų racionaliai ir išsamiai 
panagrinėti.

Studentijoje Ostrauskas buvo 
mylimas tiek savo asmenybe, tiek 
savo gyva mintimi. Ar tai Stu
dentų Sąjungos studijų dienose 
Clevelande, ar antrajame Lietu
vių Studentų Santaros suvažia
vime, Ostrauskas buvo priimtas 
kaip mūsų kartos dvasinių ver
tybių kėlėjas. Gal dėl to ir yra 
visai natūralu, kad tie patys san
tariečiai ir imasi leisti to mums 
taip artimo kūrėjo veikalų "Ka
narėlę”.

Pats darbas mumyse kelia ir 
pasididžiavimo ir savotiško pras
mingumo jausmus — didžiuoja
mės ’savo” literato pristatymu 
visuomenei ir jaučiame tam tik
rų malonumų dalyvaudami pras
mingame, gyvame darbe. Užsi
mojimo pasisekimu ne tik kad 
neabejojame, bet tikime, kad pa
našaus darbo imsimės ir ateity
je. Mus drąsiną dar ir tai, kad 
pati lietuvių visuomenė palankiai 
sutinka konkrečius darbus. Te
ko, pavyzdžiui, lankytis Bostone 
ir ten truputį lėšų šiam darbui 
paieškoti. Tikrai nuostabu, kad 
nei vienas lietuvis, paprašytas 
paramos šiam darbui, jos neat
sakė. Neabejojame dėl to, kad 
artimoje ateityje knygų lenty
nos matys "Kanarėlę”, o kiek 
vėliau ir keletu kitų jaunesnio
sios mūsų literatų kartos veika
lų.

"Vasario 16” gimnazijos 
rėmimas

šis vienintelės bendros lietu
vių gimnazijos laisvajame pa
saulyje išlaikymo darbas, žino
ma, reikalingas pačios lietuvių 
visuomenės įsipareigojimo. Stu
dentija pati iš savęs ir savo lė
šomis gimnazijos remti nelabai 
gali.

Studentija gali, tačiau, nuola- 
priminti savo visuomenei

gimnazijos rėmimo pareigų. O 
tai santariečių ir bus daroma. 
Ar tai per savo skyrius įvairiose 
Jungtinių Valstybių vietovėse, 
ar per Studentų Sųjungos žmo
nes, ar šiaip įvairiausių susibū
rimų proga, bus imamasi darbo 
šiai institucijai padėti.

Manyčiau, kad viso darbo sėk
mė glūdi lietuvio pareigos tin
kamame supratime, kad ne kelių 
asmenų stambios aukos yra bū
tinos, o greičiau maža daugumos 
auka.

Daug kų lietuvis šiandien pri
valo remti savo auka ir dėl to 
nebūtų drąsu net ir prašyti stam
bios aukos, tačiau, jei pajėgtu
me išvystyti tinkamų aukų rin
kimo būdų — akcijų, kuri pa
siektų kaip galimai didesnį lie
tuvių skaičių — vieno, kito dole
rio auka būtų visiškai pakanka
ma, o tuo pačiu ir paties auko
tojo perdaug neapsunkinanti. 
Tat ir mūsų pastangos — išgauti 
kad ir menkesnę aukų, bet iš kaip 
galimai didesnio aukotojų skai
čiaus.

* *

• Tikėdama, kad vienas iš ak
tualiausių uždavinių yra supa
žindinti jaunųjų kartų su tais, 
gal nelabai gausiais, bet įdomiais 
eksperimentais, kuriais iš įvai
rių krypčių bandoma praplėsti 
ligšiolinę lietuvybės sampratų, 
Lietuvių Studentų Santara ren
gia Gyvosios Lietuvybės Mėnesį.

Šis projektas koncentruosis 
kovo ir balandžio mėnesiais, bet 
išsitęs j visa pavasario semestrų. 
Mėnesio tikslas yra parodyti au
gančia, į moderniųjų laikų gyve
nimą reaguojančią, ieškančią ir 
naujas vertybes kuriančią lietu
vybę, kaip jų atstovauja jaunųjų 
menininkų darbai, naujosios idė
jos politiniame ir visuomeninia
me gyvenime, paties jaunimo 
tarpe besiformuojančios nuotai
kos. Pramatyta plati programa, 
kurion bus kviečiamas visas jau
nimas.

Talkos laukiama ir iš visuome
nės. Lietuvybė neturi sustingti, 
bet augti 1 To gi galima pasiekti, 
tik į šį augimų įsijungiant pla- 
tesniesiems visuomenės sluogs- 
niams, ypač gi dinamiškajam 
jaunimui.

Gyvosios Lietuvybės Mėnuo 
New Yorke atidarytas vasario 
9-10 d.d., kur rajoniniame San
taros suvažiavime buvo kritiškai 
apsvarstytas jaunosios kartos 
nusistatymas mūsų visuomenės 
politinių ir kultūrinių problemų 
atžvilgiu. Bostone šie kiek ištęs
tas Mėnuo prisidėjo vasario 15 
d. su Leono Sabaliūno provokuo
jančiu pašnekėsiu "Lietuvis ir

Kiek jūsų ATEITIS verta?

Niekas, žinoma, nežino kas bus. Bet 
su pinigais banke jūs galit būti pa
siruošę pasinaudoti gerom galimy
bėm, kurios gali pasitaikyti. Tuo 
pačiu laiku, dėkite pinigus dėl pa
kelyje esančių nelaimių.

Taip, dalis jūsų finansinio plana
vimo turėtų turėti naudojamų pi
nigų rezervų. Pradėkite dabar tau
pydami kiekvienų dienų pas Socie
ty — kur klijentai turėjo tų patį

patarnavima, paruoštus fondus, ir 
nepertrauktus dividentus daugiau 
kaip 107 metus!

Leiskite rrums padėti jums taupytil Jei 
jūs tunte biudžeto bėdų, sutarkite pasi
matymų su mūsų Home Budget Consul- 
tant . . . šaukite TOwer 1-4000.

FOR SAVINGS
IN THE CITY OF CLEVELAND

M E M B K R FEDERAL D E P O S I T INSURANCE C o r p o r AT I O N

1957 CLEVELAND

9 DAYS
INCLUDING

2 Saturdays 2 Sundays
SHOW HOURS

Opening Day, Sat, Mar. 9,
I p.m. to 10:30 p.m.

Daily until elosing day,
II a.m. to 10:30 p.m.

Closing day, Sun., Mar. 17,
11 a.m. to 8:30 p.m.
★ ★ ★

ADVANCESALE TICKETS 
5O< Ine. tax

SHOW
Įženkite j šiltą, malonų

’Prelude to Spring”
JŪS JAUSITE ATSIGAIVINĘ vidury 
dramatiškos miško scenos ... gražūs dar
žai ir žolynai. *

GRAŽUS VIDAUS
...LAUKO GYVENIMAS!

Available at Retail Florists, <
Garden Clubs, all stores of (
Burrovrs and Richman Bros. 
Co- until March 7.

★ ★ ★
BOX OFFICE ADMISSION
> 75' inc. tax

Come larlyl 
c°mt

Viskas įrengta NAUJAI!
• 250 pavyzdžiu įskaitant:
• RCA-WH1RLPOOL MIRACLE virtuvė

GENERAL ELECTRIC KARAVANAS 
Du paskutinio žodžio namai... prieš- 
akmbans, maudyklė, žodynai.
Specialus C.T.S. autobusų 

patarnavimas! . k .f?

pareigose, susituokia su I. Sta- 
siukynaite.

• Santaros Bostono skyriaus 
vasario mėn. susirinkime R. Mie
želis davė Santaros veiklos ap
žvalgą, o Leonas Sabaliūnas, at
vykęs iš New Yorko, pravedė 
diskusijas apie patriotizmą ir 
kūryba, iškeldamas mūsų visuo
menėje esančias nuomones apie 
šių problemų santykį. Gyvose 
diskusijose dalyvavo visi sky
riaus nariai, čia pat buvo pa
gerbta veiklioji skyriaus Sekre
torė Birutė Danerytė, švenčian
ti savo gimtadienį, įteikiant sky
riaus narių dovaną — didelį lie
tuviškų albumą ir sugiedant il
giausių pietų. Nuotaikingai pra
ėjusį susirinkimą atidarė sky
riaus pirmininkas Vladas Eiki
nas, o pirmininkavo Birutė Da
nerytė.

ATITAISYMAS

Mano rašiny "Bendruomenės 
labu besirūpinant” ("Dirvos” 8 
nr.) vienas sakinys yra surink
tas šiaip: "Maža juose (t. y. po
sėdžiuose) dalyvauti ir laiką au
koti — centro valdybos nariams 
tenka taip pat ir atskirus klausi
mus referuoti, sutartinai, vienin
gai ir darniai", turi būti: "Maža 
juose dalyvauti — centro valdy
bos nariams tenka taip pat ir 
atskirus klausimus referuoti, su
tartas pareigas atlikti ir t.t. šioj 
vietoj galima taip pat pasidžiaug
ti, kad centro valdyba dirba su
tartinai, vieningai ir darniai”.

St. Barzdukas

kūrėjus", analizuojančiu naujo-, 
sios mūsų meninės kūrybos san
tykį su tautiniu įsipareigojimu. 
Visai gyvosios Lietuvybės Akci
jai vadovauja jauniausias San
taros centro valdybos narys Gab
rielius Gedvilą.

• Ligi šiol literatūriniu nelai
kytas Bostono skyrius taip karš
tai įsijungė Kosto Ostrausko 
"Kanarėlės” va'jun, kad ne tik
tai, pirmasis iš Santaros skyrių 
surinko savo kvotą (50 dol.), bet 
ir perviršijo ją visu 120 procen
tų, ligi vasario 18 d. surinkda
mas 11 dolerių, Nei įsismaginęs 
skyrius, nei dosnieji bostoniečiai 
kol kas nenori susistabdyti, ir 
va j utį.tęsiamas toliau.

Dvigubu garbės leidėju tapo 
p. A. Andrulionis, o garbės leidė
jais, paaukoję po 5 dolerius: Br. 
Kalvaitis, Ignas Vileniškis, H. 
Liberty, J. Vaičjurgis, J. Grin
kevičius, K. Šakenis, Pr. Lem- 
bertas, V. Volodkevičius, A. Kul- 
bis, A. Matulaitis, S. Godulis, X, 
ir Sąntaros filisteris Vyt. Jano
nis. Nemažai suaukojo ir patys 
studentai. Gauta net iš svetim
taučių.

Pavyzdingu įkyrumu aukas 
rinko Luana Pilkaitė ir Birutė 
Danerytė.

Skyrius nuoširdžiai dėkoja vi- 
siems aukotojams, parodžiusiems 
tikrų rūpestį studentijos darbu. 
Ir su nekantrumu laukia, kaip 
pasireikš penkis kartus gauses
nis Chicagos skyrius bent dešimt 
sykių didesnėje kolonijoje!

• Chicagoje "Kanarėlės” leidi
mo vajun įsijungė inž. J. Jurkū
nas paaukojęs 10 dol. ir Valdas 
Adamkavičius 5 dol.

• Raminta švipaitė, uoli New 
Yorko santarietė, baigė literatū
ros studijas Queens College ir 
gavo bakalauro laipsnį.

• Pfiiladelphijos Studentų Są
jungos skyrius pravedė debatus 
apie jaunimo organizacijas. San
tarą atstovavo vietos skyriaus 
pirmininkas L. Jurskis, o studen
tus ateitininkus jų centro valdy
bos pirmininkas A. Gečiauskas. 
Debatai buvo visapusiškai įdė

mūs ir įtraukė visą eilę studentų 
į diskusijas.

Vasario 17 d. Philadelphijoje 
trumpai lankėsi Santaros centro 
valdybos pirm. R. Mieželis ir da
lyvavo skyriaus susirinkime, ku
riame aptarta visa eilė veiklos 
klausimų.

Neseniai iš Anglijos atvykę 
Konstancija Brazdytė ir Antanas 
Brazdys paruošė kvietimus į 
Akademinį Užgavėnių Baliuj 
įvykstantį Chicagoje kovė 2 d. 
Jie abu ruošiasi tęsti Anglijoje 
pradėtas studijas.

• Urbanos skyrius prasidėjus 
pavasario semestrui padaugėjo 
aštuoniais naujais nariais. San- 
tariečiams energingai vadovauja 
valdyba iš Alberto Kerelio — 
pirm., Eglės Zabarauskaitės — 
sekr., Aušros Venclovaitės — ižd. 
ir naujai valdybon darinktos na
rės kultūriniams reikalams Lio
nės Liškūnaitės. Valdyba ati
džiai ruošiasi rajoniniam sąs
krydžiui balandžio 27-28 d.d.

• Vaidas Adamkavičius Chi
cagoje su senatoriumi Knowlan- 
du turėjo interview. Senatorius 
atsakė j visą eilę klausimų apie 
Lietuvos bylą ir maloniai prisi
minė Jaunimo Peticijos delega
cijos lankymąsi pas jį Washing- 
tone. Kaip pranešama iš Wa- 
shingtono, po Vasario 16 d. mi
nėjimo Senate viceprezidentas 
Nixonas pasikalbėjime su lietu
viais gražiai prisiminė lietuvių 
jaunimo delegaciją, o ypač tau
tiniais drabužiais pasipuošusias 
lietuvaites, kurios jam liks at
mintyje visiems laikams. V. 
Adamkavičius reportažą perda
vė ir Voiee of America reporte
riams Chicagoje.

• Daiva Mongirdaitė, talentin
ga jauna solistė iš Bostono, vis 
dažniaii pasirodo visuomenei su 
savo dainomis. Vasario 10 d. iš
pildė porą dainų Santaros sąs-! 
krydyje New Yorke, Vasario 16 
d. Nepriklausomybės šventės mi-Į 
nėjime Brocktone ir vasario 23 
d. skautybės 50 m. sukakties mi
nėjime Bostone.

• Algirdas Alksninis, šiuo me
tu esąs JAV laivyne karininko

VOKIETIJA
M EHNEN LIETUVIŲ 
KOLONIJA MINĖJO 

VASARIO 16
Wehnen lietuvių stovykloje 

Nepriklausomybės šventės mi
nėjimas įvyko sekmadienį, vasa
rio 17 d. 9:45 vai. stovyklos 
aikštėje, giedant Tautos Himną, 
pakeltos vėliavos. Apylinkės Val
dybos pirmininkas P. Kazirskis 
susirinkusiems perskaitė atsišau
kimų į laisvuosius lietuvius. Po 
to bažnyčiose vyko pamaldos, 
kur pamoksluose ir maldose pri
siminta Tėvynė Lietuva, jos var
gai ir kančios.

Popiet stovyklos salėje buvo 
viešas minėjimas, kuriame Apyl. 
Valdybos pirm, atidarymo žody
je prisiminė už Lietuvos laisvę 
žuvusius. Susirinkimas atsisto
jimu juos tyliai pagerbė.

Paskaitą skaityti buvo pakvie
stas PLB Krašto Tarybos narys 
kun. A. Keleris. Jis plačiai nu
švietė- i>astangas Lietuvos lais
vei atgauti, gyvenimą laisvoj 
Tėvynėj, jos pavergimą ir dabar
tinį vargą. Kartu jis nurpdė į 
reikalingumą mūsų susiklausy
mą stiprinti ir nenustoti tikėji
mo j Tėvynės išsilaisvinimą.

, Vargo Mokyklos vaikučiai, va
dovaujami mok. J. Atienės, gra
žiai padeklamavo ir parodė vaiz
delį iš senosios Vargo Mokyklos, 
kada motina prie ratelio savo 
vaikus mokė lietuviškai skai
tyti. Po minėjimo vietos BALFo 
Šalpos Komisija, dėka gerašir
džių Amerikos lietuvių paramos, 
surengė visiems vaikams malonų 
pobūvį. Vaikai pavaišinti kakava, 
pyragais, vaisiais ir saldumy
nais. Likusias gerybes duota

vaikams nusinešti į namus. Ta 
proga vaikai gražiai padainavo 
ir prie lietuviškos plokštelių mu
zikos pažaidė ir pašoko, šiuo po
būviu vaikams suteikta daug 
gražaus džiaugsmo.

MIRĖ P. VILTRAKIENĖ
Po sunkios ligos vasario 5 d. 

1957 m. Vokietijoj, mirė a. a. 
Paulina Viltrakienė, 38 m.

Palaidota Muenchene. Miru
sioji yra kilusi iš Suvalkijos ir 
prieš karą gyveno Pilviškio apy- 
linkėję.

A. a. Paulinos gyvenimas buvo 
begalo sunkus ir be džiaugsmo. 
Būdama ligota negalėjo rūpintis 
savo sūneliu Vygantu, kuris bu
vo ir yra dabar vokiečių prie
glaudoje. Jos sūnelis būdamas 4 
m. susirgo nepagydoma liga ir 
tas daug prisidėjo prie jos nega
lavimų. Per visą savo gyvenimų 
tremtyje a. a. Paulina stengiasi 
sužinoti apie savo vyro likimą, 
bet tas matomai, žuvo kare. Daug 
kentėjusiai a. a. Paulinai, tegul 
bus lengva svetima žemelė.
iiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiiiiiiiiiimiimiiimir

RADIO — TV TAISYMAS '

A M U R C O.

Sav. JUOZAS DAUTARTAS
Darbas garantuotas.

Šaukti kiekvienu laiku 
8008 Clark Avė.

Telef.: OL 1-1790
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PASINAUDOKITE PROGA
Jei ieškote tokios knygos, kuri malonu paskaityti ir miela 

turėti savo bibliotekojė, pasirūpinkite įsigyti siuos mūsų leidinius:
žemė dega, Jurgis Savickas, atsiminimai, I t.................... $4.50
žemė dega, Jurgis Savickis, atsiminimai, II t....................  4.50
Apie laikų ir įmones. Jonas Aistis, atsiminimai .................. 2.50
Mirusios sielos, N. Gogolis, apysaka ................................. 3.25
Milžino paunksmė, Balys Sruoga, istorinis veikalas .......... 2.50
Cezaris, Mirko Jelusič, istorinis romanas, I t....................  2.00
Cezaris, Mirko Jelusič, istorinis romanas, II t.................... 2.00
Cezaris, Mirko Jelusič, istorinis romanas, III t.......... ......... 2.00
Broliai Domeikos, L. Dovydėnas, premijuotas romanas 2.50 
Rytų pasakos, Vincas Krėvė ..................   2.50
Užuovėja, Marius Katiliškis, romanas ............................. 3.50
Barabas, P. Lagerkvist, apysaka, Nobelio premija ..........  2.25
Tomas NiPernadis, A. Gailit, išgarsėjęs esto romanas ....... 2.50
Kon-Tiki, T. Heyerdahl, garsi kelionių knyga .................. 3.25
Karoliai, Guy de Maupassant, rinktinės novelės ..............  2.50
Pavasarių audroj, Jieva Simonaitytė, romanas ..............  2.50
Kolombą, Prosper Merimee, romanas ............................. 2.25

Visos šios knygos — rinktiniausi veikalai mūsų ir pasauli
nėje literatūroje. Apsirikti negalite nei viena. Užsisakydami tris 
iš čia esančių knygų, ketvirtų pasirenkare nemokamai. Rašykit 
ir pinigus siųskit

T E R R A
3333 S. Halsted St., Chicago 8, III.
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$1,395
JUMS NUPIRKS

1956 CHEVROLET
V-8 2-DOOR SEDAN

SPALVŲ PASIRINKIMAS

VISOS GEROS — MECHANIZMAI PATIKRINTI

VIENO SAVININKO

MAŽAI ĮVAŽIUOTA

ABSOLIUČIAI NENAUDOTOS NUOMAI

• Mažų išlaidų finansavimas
• Jūsų mašina bus {mokėjimas

Į)ON fJcCULLAGH
CHEVROLET CO.

941 2 St. Clair Avė. GL 1 -3285
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Mokesčiai paliečia vargšą ir turtuolį
Pajamų mokestis

JONAS KAZLAUSKAS, Cleveland

Pajamų mokesčių įstatymas 
nustato, kad pajamų mokestis 
mokamas nuo brutto pajamų 
(Gross Income). ši taisyklė ga
lioja tiek privačiam asmeniui 
tiek bizniui. Tačiau tas pats įsta
tymas numato tam tikras išim
tis:

1. Pajamos, kurios nėra įskai
tomos į brutto pajamas ir 
už kurias nereikia mokėti 
mokesčio.
Išlaidos, kurios gali būti at
skaitytos nuo brutto paja
mų — gautas skirtumas va
dinasi atitaisytos brutto pa
jamos (Adjusted Gross In
come).
Išlaidos, leidžiamos atskai
tyti nuo atitaisytų brutto 
pajamų, likusios pajamos 
vadinasi netto pajamos 
(Net Income).
Asmeninės išimtinės (Per
sonai Exemption), kurias 
atėmus nuo netto pajamų, 
turime mokestines pajamas, 
už kurias jau ir reikia mo
kėti.

1. šią pajamų kategoriją, už 
kurią nemokamas pajamų mo
kestis, sudaro senatvės pensijos, 
mokamos federalinės socialinės 
globos įstaigos, bedarbio pašal
pos, mokamos kiekvienos iš 48 
valstybių, draudimo premijos 
turto nuostolių atlyginimui, kom
pensacija už sveikatos sužaloji
mą, gyvybės draudimo premijos 
iš jo yra įskaitomos, karo vete
ranų ir jų šeimoms pašalpos, 
studentams stipendijos ir nuo
šimčiai už valstybių (Statės) bei 
savivaldybių paskolos lakštus.

Visos kitos pajamos, kurios 
nėra specifiniai įstatymo pami
nėtos kaip neįskaitytinos į brut
to pajamas, privalo būti dekla
ruojamos: visi įvairūs atlygini
mai — uždarbiai, pelnas iš turi
mo biznio, nuošimčiai tiž san
taupas ar paskolas, nuomos, ko
misijų pajamos, pelnas parduo
dant ar iškęičiant turtą ir divi
dendai. Tačiau mokestis nėra 
mokamas už visas brutto paja
mas. Įstatymas leidžia visą eilę 
įvairių atskaitymų nuo brutto 
pajamų, kad gautųsi atitaisytos 
brutto pajamos.

2. Pagrindiniai atskaitymai 
nuo brutto Pajamų yra1: visos 
biznio išlaidos, išlaidos sąryšyje 
su išlaikymu bei administravi
mu turto, už kurį gaunama nuo
ma, tarnautojo kelionės bei susi
siekimo išlaidos, turinčios ryšio 
su tarnyba, kai kuiros keliaujan
čio agento (pardavėjo.) išlaidos 
už kurias jis yra kompensuoja
mas (tarnautojas privalo paro
dyti kompensaciją kaip pajamas) 
ir nuostoliai susidarę parduodant 
ar iškęičiant turtą.

Sekantis pavyzdys pavaizduos 
atitaisytas brutto pajamas.

Namų pardavimo agentas 1956 
m. uždirbo $7,000. ši suma yra 
jo brutto pajamos. Nuo šios su
mos jis turi teisę atskaityti sa
vo susisiekimo išlaidas. Sakyki
me, kad jis praeitais metais ry
šyje su bizniu padarė 5,000 my
lių, kurios jam kainavo $500 
įskaitant amortizaciją, šias iš
laidas jis turi teisę atskaityti 
nuo savo brutto pajamų ir jo 
atitaisytos brutto pajamos bus 
6,500 (7000 — 500). Tuo tarpu 
mašinisto dirbančio. Fordo fab
rike 1956 m. metinis uždarbis 
$7,000 bus jo brutto ir kartu 
atitaisytos brutto pajamos, jei 
jis jokių kitų pajamų ir leidžia
mų atskaitymų neturi. Vadinasi, 
turint vienintelį pajamų šaltinį 
uždarbius — algas, jie sudaro 
atitaisytas brutto pajamas,

3. Atskaitymai nuo atitaisytų 
bruto pajamų turbūt plačiausiai 
yra žinomi ir daugeliu atveju 
mus liečia, čia įeina aukos baž
nyčioms, labdaros ir švietime, or
ganizacijoms. Visos aukos ar do
vanos negali viršyti 20% atitai
sytų brutto pajamų, tačiau riba 
pašoka iki 30%, jei ši ekstra 
10% aukų bus bažnyčioms, lais
vai nuo mokesčių auklėjimo in-,

2.

3.

4.

to pajamų išvardintas išlaidas 
ar standartinį atskaitymų gau
namos netto pajamos. Nuo jų dar 
leidžiama atskaityti asmeninės 
išimtinės — $600 asmeniui. Pa
pildoma išimtinė duodama mo
kesčių mokėtojui ar jo žmonai 
sulaukus 65 m., ir taip pat dar 
viena išimtinė yra leidžiama ak
lam mokesčių mokėtojui ar jo 
žmonai, šiuo atveju asmuo turi 
3 išimtines ($1,800).

Įsidėmėtina, kad papildoma iš
imtinė neleidžiama, jei kuris iš
laikomas šeimos narys, bet ne 
mokesčių mokėtojas ar jo žmo
na, yra 65 m. ar aklas.

Viena išimtinė leidžiama už 
kiekvieną išlaikomą šeimos narį 
ar gindnaitj .tačiau turi būti iš
pildyti kai kurie reikalavimai. 
Vaikai ar giminaičiai, jei nėra 
JAV piliečiai privalo gyventi 
JAV, Canadoje ar Meksikoje, šis 
nuostatas netaikomas vyrui ar 
žmonai. Vaikai virš 19 m. am
žiaus, jei nelanko mokyklos, ne
gali uždirbti daugiau, kaip $600

stitucijai ar ligoninei ir prade
dant 1956 m. medicinos tyrinė
jimo organizacijai.

Toliau seka nuošimčiai ban
kui ar privačiam asmeniui už pa
skolą ir įvairūs mokesčiai, išsky
rus federalinius

Visi valstybiniai, apskričių ar 
miestų pajamų, vartojimo (sales 
and ūse) mokesčiai, egzistuoją 
paskirose valstybėse ar miestuo
se. Visose valstybėse veikią ben
zino, nekilnojamo turto ir auto
mobilio numerio mokesčiai. Ok- 
lahomos, Massachusetts, Flori
dos, New Jersey ir Pennsylvani- 
jos cigarečių mokestis ir Maine, 
N. Dakotos, Massachusetts bei 
Pennsylvanijos alkoholinių gėri
mų mokestis.

Gydymosi išlaidos ir vaistai 
turi viršyti tam tikrą procentą 
atitaisytų brutto pajamų, kad 
mokėtojas galėtų jas atskaityti. 
Išlaidos daktarams, ligoninėms ir 
gailestingoms seserims už prie
žiūrą, viršijančios 3% atitaisytų 
brutto pajamų, o vaistai % yra 
atskaitomi.

Vaikų iki 12 metų priežiūra į metus. Vienas iš pagrindinių 
liečia našles, našlius ir mažų pa
jamų šeimas. Našlė ar našlys 
gali atimti iki $600 į metus už 
vaikų saugojimą (skaičius ne
svarbu) . Dirbanti žmona šia pri
vilegija gali pasinaudoti jei ji 
deklaruoja pajamas kartu su sa
vo vyru ir jų abiejų atitaisytas 
brutto pajamas yra iki $4,500, 
kiekvienas šimtas virš $4,500 
mažina šimtu atskaitymą, pasie
kus $5,100 ribą; visi $600 yra 
prarandami.

Vertė pavogto, pamesto, gais
ro ar gamtos nelaimės sunaikin
to turto ir įvairių nelaimingų 
atsitikimų nuostoliai, kurie nėra 
kompensuojami draudimo įstai
gų. Galiausiai tektų paminėti 
įvairios dirbančiojo išlaidos ry
šyje su jo darbu: specialūs dar
bo drabužiai ir jų plovimas, smul
kūs įrankiai bei unijoms moka
mas mokestis.

Pažymėtina, kad užuot vardi
nus visas minėtas išlaidas, mo
kesčių mokėtojas gali atskaityti 
10% savo atitaisytų brutto pa
jamų. šis atskaitymas vadina
mas standardiniu atskaitymu, ir 
negali viršyti $1,000 asmeniui 
arba šeimai, ar $500, jei šeimoje 
vyras ir žmona deklaruoja savo 
pajamas atskirai.

Prieš pasirenkant vieną iš šių 
metodų, reikia paanalizuoti abu, 
jei vardinant išlaidas jos sudaro 
daugiau negu 10% atitaisytų 
brutto pajamų — naudoti šį bū
dą, jei mažiau — pasilikti prie 
standartinio atskaitymo. j

4. Atėmus nuo atitaisytų brut-į

reikalavimų yra, kad mokesčių 
mokėtojas gali imti išimtinę tik 
jei jis teikia daugiau negu 50% 
išlaikomojo pragyvenimo išlai
dų. Išimtis tam nuostatui yra 
kai keli broliai ar seserys išlaiko 
savo seną tėvą ar motiną, nors 
nė vienas neteikia virš 50% jo 
ar jos pragyvenimų išlaidų. Jie 
gali susitarti kuris pasiima iš
imtinę. šiuo atveju leidžiama 
vienais metais išimtinę imti vie
nam, sekančiais metais kitam 
broliui.

Atėmus išimtines nuo netto 
pajamų gaunama mokestinių pa
jamų suma, nuo kurios yra mo
kamas mokestis.

(Bus daugiau)

Ohio Gubernatoriaus O’Neill 
pagerbimo banketas

Šį ketvirtadienį, vasario mėn. 
28 d., Carter viešbutyje, 6:30j 
vai. įvairių tautybių sudarytas 
komitetas, kuris talkino rinkimo 
metu į gubernatorius išrinkti C. 
Williarn O’Neill, rengia specialų 
banketą. Jo metu bus pagerbtas 
išrinktasis Ohio gubernatorius, 
išklausyta jo pranešimo ir atski
rų tautybių meninio pasirodymo. 
Kalbėtojais numatyta Clevelando 
didžiųjų laikraščių — Plain Dea- 
ler, Press ir News redaktoraii. 
Taip pat vienas kalbės iš svetim- 
kalbių laikraščių redaktorių.

Kiek žinoma, pagerbime daly
vaus ir keliosdešimtys lietuvių, 
kurie vienokiu ar kitokiu būdu 
yra talkinę rinkimų metu. Taip 
pat meninėj programoj dalyvaus 
ir Čiurlionio ansamblis, diriguo
jamas muz. A. Mikulskio. Su 
čiurlibniečiais drauge dainuos ir 
Aldona Stempužiene.

----------------------- j—

PAIEŠKOJIMAI
Lietuvos Generalinio Konsula

to ,New Yorke paieškomi asme
nys:
Abromavičius Stasys, gimęs 1917 
metais.

Baltrunienė - Pupelytė Ona ir 
jos sesuo Petronienė Valia, gy
veno Buenos Aires, Argentina.

Baronienė - Gaidamavičiūtė 
Vladislava, d. Antano.

Brazys (Bražinskas) Jonas, 
sūnus Juozo.

Bučiūtė-Jankunienė Antanina 
ir Jankūnas Romualdas.

Budavienė-Degutytė Agnietė, 
iš Tauragės apskr.

Bujanauskienė Ona, iš Mari
jampolės ir jos sūnus Stasys bei 
duktė Mary.

Burnys Zenonas.
česnavičienė Uršulė, iš Bud- 

ežerių k., Vilkaviškio apskr.
Dambrauskaitė - Kubiliūnienė 

Elena, d. Apolinaro.
Degutytė-Budavienė Agnietė, 

iš Tauragės apskr.
Dinapaitė - Zimlienė Marijona 

iš Kaltinėnų vai.
Dzindzeleta Aleksandras, sū

nus Jono.
Gaidamavičiūtė - Baronienė 

Vladislava, d. Antano.
| Globis Antanas, sūnus Antano.

Grigaitis Jonas, sūnus Petro, 
, iš Vilkaviškio apskr.

Grigaliūnienė-Juknevičiūtė Ma
rijona, duktė Silvestro.

Ivanovas Kostas, sūnus Alek
sandro.

Jankunienė-Bučiūtė Antanina 
ir Jankūnas Romualdas.

Jonaitis Antanas ir Petras, 
sūnūs Antano, gyveno Elizabeth. 

Juknevičiūtė-Grigaliūnienė Ma
rijona, duktė Silvestro.

Juočionytė - Kožienė Elzbieta, 
duktė Motiejaus.

Jurgeliūnas Stanley.
Juronis Juozas, sūnus Jono.
Kairiūkštis Jurgis ir Simonas, 

sūnūs Jurgio.
Kiškytė Bronė, gimusi Rygoje, 

gyvenusi Pandėlio vai.
Kožienė - Juočionytė Elzbieta, 

duktė Motiejaus.
Krincius Jurgis, sūn. Jono, iš 

Kaltinėnų vai.
Krupukaitienė-Valentukonytė, 

d. Povilo ir vyras Jurgis.

Kubiliūnienė - Dambrauskaitė 
Elena, d. Apolinaro.

Kuzmickas Saliamonas, sūn. 
Simono.

Langas Jonas, iš Vabalninko 
vai., turėjo knygyną Worce’ster, 
Mass.

Levidkas Jonas, gyvenęs Wa- 
terbury, Conn., 43 W. Porter St.

Meškauskas Anicetas ir Jonas, 
sūnūs Kazio, iš Anykščių vai.

Naujokaitis Vincas, iš Barti
ninkų.

Olbikas Stasys.
Paškevičienė-Pautienytė Juli

ja, vyras Paškevičius Juozas ir 
duktė Aldona, gyv. Montevideo, 
Urugvajuj.

Pautienytė-Paškevičienė Juli
ja, vyras Paškevičius Juozas ir 
duktė Aldona, gyv. Montevideo, 
Urugvajuj.

Pavasarys Pranas ir Stasys ir 
jų sesuo Vizmanienė Mikalina.

Penkauskas Julius, sūnus An
tano.

Petronienė-Pupelytė Valia ir 
jos sesuo Baltrunienė Ona, gyve- 
n oBuenos Aires, Argentinoje.

Pupelytė - Baltrunienė Ona ir 
jos sesuo Petronienė Valia, gy
veno Buenos Aires, Argentina.

Ražauskas Aleksandras, gyve
nęs Brooklyn, N. Y.

Rimkus Kazys, sūn. Vinco, iš 
Akmenės vai.

Rudys Juozas ir Mykolas, sū
nūs Pranciškaus, iš šiauriškių k., 
Tauragės apskr.

Skelvis Kazys, gyvenęs Pitts- 
field, Mass.

Škėma Juozas, buvęs Belgijoje. 
Skiečius Viktoras, sūn. Juozą 
Slaminskas Juozas, iš Bendrių 

k., Miroslavo-Slabados parap.
Svilienė Milda ir jos duktė Al

dona.
Tankus Mikalina, jos sūnus ir 

duktė Varuka.
Utara Motiejus, iš Mockabū- 

džių k., Keturvalakių vai., Vilka
viškio apskr.

Valentukonytė-Krupukaitienė, 
d. Povilo ir vyras Jurgis.

Vitkauskas Viktoras, sūn. Ig- 
naco, iš Kražių vai.

Vizmanienė - Pavasariūtė Mi
kalina ir jos broliai Pavasarys 
Pranas ir Stasys.

Zimlienė - Dinapaitė Marijona, 
iš Kaltinėnų vai.

Žukauskas Ernestas ir sesuo 
Elena, vaikai Vinco, gyvenusi 
Shenandoah, Pa.

Jieškomieji ar apie juos turii- 
tieji bet kurių žinių prašomi at
siliepti Lietuvos Generaliniam 
Konsului šiuo adresu:

CONSULATE GENERAL OI 
LITHUANIA 

41 West S2nd Street 
New York 34. N. Y

“Medžio Drožiniai Gimtajam 
Kraštui Atsiminti“
Igno Končiaus albumas

kalba į savo tautiečius ne žodžiais, bet drožiniais.
Gaunama pas knygų platintojus ir pas leidėją: 

L. J. Končius, 534 Broadway, So. Boston 27, Mass.
223 puslapiai. Daugiau 100 nuotraukų. Kieti viršai. 

Kaina $5.00
i

LIETUVIAI PER LIETUVIUS

Amerikos Raudonasis Kryžius išleido 5 mil. dolerių gelbėdamas 
vengrų pabėgėliams. Nuotraukoje Raud. Kryžiaus pareigūnė glo

boja vengrus pabėgėlius.

LIETUVIAMS! 
DAINORA

49, THORNTON AVĖ., LONDON, W. 4
Telf. CHI 2107

SIUNČIA DOVANŲ SIUNTINĖLIUS LIETUVON IR SIBIRAN

IŠ EUROPOS
NEBRANGIAU kaip kiti, ’et žygiai GREIČIAU!

Medžiagos, avalynė, vaistai, laikrodžiai, baltikiai ir kit,

Sutaupyk 40 nuosim.1

spalvose:

Beige

Pilka

žalia

Nutria

UI

• Pasirinkimas 9,12 ar 
15 pėdų.

• 100% Vilnos.
• Gražus self-color 

Wilton weave su 
embossed cut pilė on 
all looped ground.

• Pirkite kambario 
dydžiui ar nuo sienos 
iki sienos.
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Ypatingai skubiam reikalui esant, užsakymai priimami telefon
Telefoniniai užsakymai automatiškai įrašomi plokštelėm todėl 

ORO PAŠTO siuntiniai Lietuvą pasiekia per 10-15 dienų
Oro paštu 1 kilogramo persiuntimas kaštuoja 24 šilingai, arba
sekantis klg. — 9 šilig., arba 1 dol 30 centų.

Pareikalavus, vaistai siunčiami pagal prisiųstą receptą.
Visi patarimai, paaiškinimai, kainoraščiai lietuvių kalbo e siun~iami nemokamai. 
Kiekvienas siuntinys, įskaitant visas išlaidas, apdraudžiamas.
Įmokėjimai grąžinami, jei siuntinys dingtų.
Rašykite lietuviškai, atsakysime lietuviškai tą pačią dieną.

Londone, CHI 2107. 
legali įvykti klaidų.
Paprastu paštu 4-5 savaitės
3 dol. 30 centų. Kiekvienas

the iM A Y..
< . ■••• i-

Mes duodam ir keičiam Eagle Stamps

BASEMENT steraj
Deluxe Ekstra Storas 100 VILNOS

šiose dekoratyviose

BRŪADLOOM A" 
ketvirtainis 

jardas

KIEKVIENAS JARDAS PUIKIOS VERTĖS!
Dabar! Tas pats ką jūs prašot, pakartotinai!... gražus broadloom žema biudžetui pake
liama kaina, pagražinti jūsų kambarį! Dėl laimingo specialaus pirkimo mes galim jums 
pasiūlyti šj puikų pavyzdį geram kilimų skoniui, tokia prieinama kaina. Jūs turite pama
tyti juos dėl gražių raštų ir puikaus storumo. Bet, ne visos spalvos ir pločiai.

Prašau atsineškite apytikrius išmatavimus.

Patogus išsimokėjimas galimas ... Pirkiniams už $20 ar daugiau ...

Te May Co.’s Basement Carpet Departmant
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Nemirtingieji prezidentai
EDV. KARNĖNAS

Savo 189 metų istorijoje Jung
tinės Amerikos Valstybės per
gyveno virš 30 prezidentų. Bet 
iki šiol tik dviejų garsiausių pre
zidentu gimimo dienos yra ypa
tingai atžymėtos kalendoriuje: 
vasario 12 — Abrahamo Lincol- 
no ir vasario 22 — George Wa- 
shingtono. Be to, šių dviejų pre
zidentu vardai yra įamžinti dau
gybe paminklų, institucijų, vie
tovių ir specialiomis knygomis.

Jų vardus žino kiekvienas 
amerikietis nuo vaikų darželio 
amžiaus. Ir pasaulinėje istorijo
je tie du vardai yra daugiausia 
žinomi iš visų pirmųjų JAV pre
zidentų.

Jų vardai yra greta kitu di
džiųjų pasaulio reformatorių, 
epochos kūrėjų, valdovų, tautų 
vadų.

Bet JAV turėjo ir daugiau pre
zidentų, kurie istorijon pateko 
kaip nemirtingi.

George Washingtonas visame 
pasaulyje yra žinomas kaip JAV 
tėvas, kaip Simon Bolivaras yra 
Lotynu Amerikos tėvas, nulė
męs visos Pietų Amerikos vals
tybių nepriklausomybę.

Abraham Lincolnas save isto
rijon įsirašė kaip Civilinio karo 
laimėtojas (1861-1865), kada 
George Washingtono sukurtąjai 
Federacijai grėsė skilimas ir su
griuvimas, be to, — kaip negrų 
vergijos panaikintojas. Tai pre
zidentas reformatorius, kaip Ru
sijos caras Aleksandras II, kuris 
beveik tuo pačiu metu baudžiavą 
panaikino ir dėl to susilaukė pa
našaus likimo (Lincolnas ir Alek
sandras II buvo nužudyti), kaip 
Kernai Ataturkas, po I pas. karo 
reformavęs Turkiją, panaikinęs 
feodalizmą, išlaisvinęs moteris.

Dažnas iš JAV nrezidentų atė
jo i Baltuosius Rūmus kuo nors 
ypatingu pasižvmėies, bet kiek
vienas iš tu, išskyrus pati pir
mąjį prezidentą — George Wa- 
shingtoną, turėio išsikovoti pre
zidentūra rinkiminei kovoj, nu
galėti varžovus. Tik keliems, kaip 
Andrew Johnsonui (Lincolnui 
žuvus. 1865) ir Harrv S. Tm- 
rnanui (Rooseveltui mirus. 
194^) nropjdentūra teko be ko
vos iš viceprezidentu.

Ret iie nateisino savo vieta 
■Ralt-tiosiuose Rūmuose. Ynač 
TTnrrv Trumanas liko tarr> žy- 
miansinin nrezidentų. sėkmingai 
nrivndns TT rms. kava nm'e laimė
jimo. panaudojęs atomine bombą 
prieš ianonus. Trumano Doktri
na išgelbėjęs Vakarų Europos, 
Graikijos ir Turkijos valstybes 
nuo ekonominio sugriuvimo ir 
tuo užkirtęs kelią Sovietų Są
jungos tolimesnei ekspansijai, 
vėliau parašęs garsius preziden
tinius atsiminimus.

Po G. Washingtono. John 
Adamso. Thomas Jeffersono, 
Jamos Madisono, penktasis JAV 
prezidentas — John Monroe 
< 1817-1824) liko didis savo gar
sia Monroe Doktrina, kuria jis 
nekirto kelia Europos valstybėms 
kištis i šiaurės ir Pietų Ameriku 
valstvbiu vidaus reikalus, steigti 
koloniias ir jas išnaudoti.

Po Civilinio karo sukrėtimo 
A metikai reikėjo ramybės, sun
kaus atstatymo darbo. Bet jau 
1898 m., prezidentaujant William 
McKinley. JAV sugebėjo laimėti 
kara prieš ispanus Karibų jūros 
erdvėie ir dėl Pilininu. Tšsiplėtus 
pramonei, jau 26-sis prezidentas 
— William Hovvard Taft (1909- 
1912) iškvla su garsiuoju Taft- 
Hartley aktu, kuris ir šiandien 
dar naudojamas santykiams tarp 
darbdavių ir darbininkų regu
liuoti.

Sekantis garsus prezidentas 
yra Woodrow Thomas. Wilson 
(1913-1920). Ji iškėlė I pas. ka
ras. Nors jis buvo neutralumo 
šalininkas, bet vokiečių nesivar
žymas skandinant Amerikos lai
vus, privertė Ameriką stoti ka- 
ran (1917).

Tada Amerika parodė kaip 
greit ji susiorganizavo, išvystė 
savo karo pramone, apsiginklavo 
ir didele jėga nulėmė karo lai

mėjimą santarvininkų naudai.
Po karo jis asmeniškai akty

viai veikė Versalio takios sutar
tį ruošiant, rūpindamasis teisin
gos taikos įgyvendinimu. Jo gar
si 14-kos punktų deklaracija įga
lino daugeliui pavergtų Europos 
valstybių atgauti laisvę, jų tarpe 
Lietuvai, Latvijai, Estijai, Čeko
slovakijai, Lenkijai, Jugoslavi
jai.

Herbert Clark Hoveris vertas 
paminėti dėl jį ištikusios likimo 
ironijos. I pas. karo metu, Wil- 
sonui prezidentaujant, jis vado
vavo maisto ir aprangos pramo-i 
nei, paskui šelpė karo nuvargin
tus Europos kraštus. Bet kai jam 
prezidentaujant kilo depresija 
pačioje Amerikoje, jis nedrįso 
griebtis radikalių priemonių, ku
riomis jo pasekėjas, Franklin 
Delano Rooseveltas (1932-1945), 
gelbėjo Ameriką nuo didelės be
darbės ir skurdo. Tos Hoverio li
kimo ironijos ir šiandien daug 
kas nepamiršta.

Franklin Delano Rooseveltas 
savo drąsiu New Deal planu grą
žino Ameriką naujam gyvenimui 
ir kilimui. Ne veltui jis net ket
virtam terminui buvo išrinktas. 
Jo didžiausias nuopelnas — so- 
lialinių reikalų sutvarkymas, 
įvedus darbininkų socialinį drau
dimą. Sėkmingai vadovavo II 
pas. karui. Jis yra vienas iš At
lanto Chartos autorių.

Tik jo užsienio politikoje pa
darytos apgailėtinos klaidos, per 
daug pasitikint "draugiška” So
vietų Sąjunga, ir šiandien atsi
liepia neigiamai ne tik pačiai 
Amerikai, bet ir visam pasau
liui.

Dėl jo politikos vėliau reikėjo 
kariauti Korėjoje, reikėjo Tru
mano Doktrinos ir dabar Eisen- 
howeriui tenka tūpčioti...

Šiandien Amerikai preziden
tauja jati į Baltuosius Rūmus 
1953 m. atėjės II pas. karo vadas 
— Dvvight David Eisenhoweris. 
Dar gal peranksti jį skaityti prie 
garsiųjų prezidentų.

Pirmasis terminas Baltuosiuo
se Rūmuose, atrodo, jam buvo tik 
bandymu ir "praktikavimosi” 
laikotarpis. Jo eksperimentai pa
saulinėje politikoje susilaukė kri
tikos. Ypač jo viltys iš keturiu 
didžiui'1 susitikimo Ženevoj ir po 
+o sekusi "Ženevos dvasia” iš
šaukė šypsenų)

Gerai, kad kraštas leido jam 
pasireikšti antruoju terminu. 
Dabar jis pakilo su naujais ėji
mais. Pamatysime Eisenhowerio 
Doktrinos rezultatus. Yra dar 
vilties, kad jis pateisins i jį dė
damas viso laisvojo pasaulio vil-

krautuvininką! Naudokite Coke valgant! Pirkite dėl šio specialaus stalo pas jūsų

Metropolitan Opera
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THl »AHK ,OB ALI THI PtO
WELCOME YOUR SAVINGS
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Amerikos prezidentūra skir
tinga nuo kitų demokratinių 
kraštų prezidentūrų. JAV prezi
dentas yra kartu ir kancleris, ki
taip vadinamas ministeris pir
mininkas. Tos dvigubos pareigos 
vienam didelės valstybės pirma
jam pareigūnui yra sunkios. Dėl 
to keista, kad amerikiečiai kri
tikuoja savo prezidentą dėl jo

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. r
KATALOGAS išleistas, kuriame rasite lietuviškas plokšteles 

su 300 pavadinimų Kipro PETRAUSKO, RUTKAUSKO, ŠABA- 
NIAUSKO, DVARIONO, GRAUŽINIO, BIčKIENĖS 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 i visus pasaulio kraštus, 
iiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimiiiimiiiiiini

Prancūzijos sprausminis lėktuvas Gerfaut II pasiekė tris naujus aukštyn kilimo rekordus. Per mi
nutę ir 22 sek. pakilo'19,500 pėdų, per 2 minutes ir 18 sekundžių pakilo 39,000 pėdų, o per 3 minu

tes ir 35 sekundes 49,000 pėdų.

”dažnu” atostogų, dėl jo golfo 
ir žuvavimo pamėgimo.

Atrodo, kad tokios didelės 
valstybės prezidentas turi dirbti 
be atvangos, nepasitraukdamas 
iš Baltųjų Rūmų, lyg jis būtų 
Baltųjų Rūmų kalinys. Jie nieko 
nesako kai karaliai ir kitų ma
žesnių šalių valdovai dažnai atos
togauja, jie tarutm užmiršta, 
kad ir prezidentas yra žmogus, 
turi savo pomėgius. Jie lyg ir 
užmiršo, kad kiekvienas buvęs 
prezidentas savaip mėgo savait
galius praleisti, pavyzdžiui: Trti- 
manas dažnai savo "karališkoj”, 
jachtoj Potomac upe plaukioda
vęs, Key West vasarodavęs.

Sunkios yra JAV prezidentų 
pareigos, nes po II pas. karo jie 
yra ne vien Amerikos vaįdovai, 
bet ir didelei pasaulinei taikos 
misijai vadovauja.

Nors pareigos ir sunkios, bet 
dažno amerikiečio svajonė yra 
patekti j Baltuosius Rūmus ir 
čsisprausti tarp nemirtingųjų 
prezidentų. Tai yra pati aukš
čiausia ir garbingiausia vieta.

DAIL. ALF. DARGIS 
DALYVAUJA 

5-KIOSE PARODOSE
Dail. Alf. Dargis, gyvenąs Ro- 

chester, N. Y., surengė savo spal
votų medžio raižinių parodą. Pa
rodoje išstatyta 17 dailės darbų-. 
Paroda vyksta nuo vasario'mėn. 
11 d. iki kovo mėn. 8 dienos 
Dept. of Fine Arts, Univ. of Ro- 
chester—Rush Rhees Library.

Taip pat dail. A. Dargis su 
savo kūryba dalyvauja nuo va
sario 19 d. iki kovo mėn. 5 d. be
sitęsiančioj Lietuvių Dailės In

Cleveland
rCrust Company

ORANŽINĖS SPALVOS KUMPIS — gražiau
sias! Tik sumaišykite kelis lašus mint flavor- 
ing iš butelio į apelsinų marmeladą ir aptep
kite ant karšto kepto kumpio. Grąžinkite

kumpį į pečių 30 minučių kepimui. Paduokite 
su šviežiais apelsino gabalais ir daug Coke 

visiems. Puikus gėrimas su kumpiu.

“Čeke" k o regktsred tr a d e-m ark. 
Copyright 1957 The Coca-Cola Company.

Kumpis, aviena, jautiena, viš
tiena ar kiauliena... dėl ge
resnio skonio jūsŲ kepimui 
duokite kartu ir Coca-Cola. 
Puikus Coke Coke skonis da- 
dės daug skanumo per visus 
pietus. Gerkite Coke, kada 
valgot... reguliaraus dydžio 
Coke butelis turi mažiau ka
lorijų, negu pusė grape fruit.

REGULAS

Parsinešk namo Coke!
Bottled under authority of

The Coca-Cola Company by THE CLEVELAND COCA-COLA BOTTLING COMPANY

stituto parodoje Univ. of Colora- 
do, Denver. Savo kūrybą kovo 
mėn. išstato Univ. of Utah Salt 
Lake City.

Nuo kovo mėn. 8 d. iki 30 d. 
dalyvauja su savo kūryba Phila- 
delphijoj 18 metinėj parodoj of 
the American Color Print Socie- 
ty. Gi nuo kovo mėn. 7 d. iki 
balandžio mėn. 14 d., Buffalo 
Fine Arts Akademijoj Albright 
Art Gallery.

Džiugu, kad mūsų dailininkai 
su savo kūryba jau prasiskynė 
kelius i įvairias vertingas dailės 
parodas.

COLUMBUS
GRAŽIAI PAMINĖTA 

VASARIO 16
, Jau nepirmą kartą clevelandie- 
čiai aplanko Columbus ir jo apy
linkių lietuvių bendruomenės mi
nėjimus su gražia lietuviška dai
na ar turininga paskaita.

Šiuo kartu Clevelando Ąžuolų 
oktetas, vadovaujamas p. Juliaus 
Kazėno su savo gražia meniškai 
atlikta programa ne vienam lie
tuviui išspaudė gailesio ašarą. 
Be to Julius Kazėnas ir p. Vacys 
Jurgelis padainavo solo keletą 
dainų. Ingrida Stasaitė gražia 
deklamacija nukėlė klausytojus 
akimirkai į tėvynę Lietuvą.

Susirinkusių buvo atkreiptas 
nemažas dėmesys į "Juliaus Ka
zėno mokykla, jaunutę mokinę 
Laimutę Obelenytę, kuri labai 
vykusiai akompanavo oktetui ir 
solistams. Abi mergaitės buvo 
apdovanotos gėlėmis.

Clevelando svečiai buvo sutik
ti ir pavaišinti seniau atvykusio 
lietuvio Klemanso Pociaus. Po 
programos daktaras J. Mačys ir 
ponia pakvietė svečius pietums.

Svečiai iš Clevelando paliko la
bai malonų įspūdį, ūž ką Colum
bus ir jo apylinkių lietuviai taria 
p. Juliui Kazėnui ir jo vadovau- šiais metais Clevelande lankysis

jamam Ąžuolų oktetui širdingą 
ačiū ir prašo ir ateityje nepa
miršti Columbus. Be meniškos 
programos buvo paskaita, kurią 
skaitė dr. Zenonas Prūsas, pri
mindamas, kad kiekvieno lietu
vio pareiga kokiu nors būdu pri
sidėti prie Lietuvos laisvės at
gavimo. Vasario 16 yra ta šven
tė, kada kiekvienas lietuvis yra 
įpareigotas padaryti metinę dar
bų apyskaita Lietuvai.

Vėliau sekė valdybos rinkimai. 
Į valdybą išrinkti šie asmenys:

Dr. Zenonas Prūsas, kapitonas 
Šlekys, Dr. Antanas Jasys.

Į revizijos komisiją: inž. Po
vilas Dagys, Vosylius Sakavičius, 
Pranas Visockis.

Minėjimas įvyko Seneca Hotel 
vasario 24 d. A. J.

Rinkėse
Atvykime į žaidynes

Kaip žinome, kovo mėn. 9-10 
dienomis Clevelande laukiama 
suplaukiant arti 100 sportininkų 
į apygardines vyrų ir moterų 
krepšinio ir tinklinio pirmeny
bes. šių pirmenybių metu turė
site progos pamatyti geriausias 
Šiaurės Amerikos krepšinio ir 
tinklinio komandas, su Čikagos 
Nerimi ir Lituanica.

Kovo 9 d., šeštadienį, varžybos 
vyks nuo 12 vai. iki 9 vai. vakaro 
Navy Park salėje — 7312 Clin- 
ton Rd., vakarų pusėje. Kovo 10 
d., sekmadienį, finalinės varžy
bos vyks visiems žinomoje East 
High mokyklos salėje — 1380 
East 82 St. Varžybų pradžia 12 
vai.

Pirmenybes globoja Bendruo
menės Clevelando apylinkės val
dyba. 

balandžio men. 22-28 dienomis. 
Bus pastatyti astuoni spektak
liai, kaip ir visada, Public Au
ditorijoj.

Iš Northein Ohio Opera Ass’n. 
pirmirinko Vernon Stoplfer pa
reiškimo matyti, kad šiais me
tais pastatymuose dalyvaus visi 
didieji Metropolitan Operos dai
nininkai.

Šiais metais Clevelando ma
tysime šiuos pastatymus: Lucia 

Puikus patogumas! įsivaizduokite turėti top burners, pečių ir 
broiler ten,, kur jie yra jums patogiausi. Burners yra ten, kur jie 
jums sutaupo daugiausia žinginių. Pečius ir broiler yra vidurinio 
aukščio sienoje... su kontrole užmetamom akim.

Virkit lengviau - virkit geriau 
su Matchless Built-in Gaso Plyta

Jūs norite pačius moderniausius virimo įtaisymus... Čia 
ir yra! Built-in matchless gaso plyta, kuri padaro virimą 
lengvesnį, geresni, negu bet kada ... duoda jums automa
tinį šilumos kontroliavimą visokiam virimui... net ir top 
burners.

UŽBURTAS TOP BURNER SU "PROTU”!
Termostatiniai kontroliuojamas taip, kaip jūsų pe
čius. Ugnis nusistato save automatiškai... išsi
laiko tokioj temparatūroj, kokią jūs užstatot.

KEPKITE lašinius ir kiaušinius be prižiūrėjimo. Mais
tas verda be pervirimo. Net ir delikatnas Hollandaise 
Sauee gali būti paruoštas reguliariame puode. Nepridegs 
ir nesudegs. Ir jūs galite išlaikyti maistą šiltą ant šio 
puikaus burner su protu.
Planuokite savo naują virtuvę su šia matchless 
virimo kombinacija — automatinis gaso virimas 
modernioj Gaso plytoj!

Jei jūs gyvenat už mūsų patarnavimo ribų, 
pamatykite savo LP-Gaso prekybininką. 

THE EAST OHIO GAS^ COMPANY

di Lammermoor, Traviatą, II 
Travatore, Carmen, Teriedą, 
Toscą, Figaro Vestuves ir Ma
dam Butterfly.

Bi'etų kainos nuo $1.00 iki 
$10.00. Pavieniai biietai pus pra 
dėti -pardavinėti nuo kovo mėn. 
25. Grupinius užsakymus galime 
imi dabar atlikti per Union Com- 
m-rce Banką, East 9 ir Euclid 
kampas.
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ir
RA T NAUSNER1S, 

Namų prekyba; namų, baldų 
automašinų apdrauda. 

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

Spring Is Closer Than You Think

Šį sekmadienį clevelančiai 
vyksta į Kaziuko mugę

(sks) Belaukiant Clevelando 
"Neringos” skaučių tunto Kaziu
ko mugės, kuri įvyks jau šį sek
madienį, kovo 3 d., iš anapus už
darų virtuvių durų ir išsprūdo 
visokios paslaptys. Pasirodo, 
mugės dieną, nuo 11 vai. Lietu
vių Klubo apatinėje salėje bus 
tikri lietuviški pietūs su barš
čiais, sultiniu, cepelinais, kaldū- 
nais, bulvinėm dešrom, kisieliu
mi, pyragais ir kt. skanėstais. O 
Kaziuko mugės stalai bus ap
krauti medauninkais, širdimis, 
saldainiais, sausainiais, baron- 
kom, lėlėm, rankdarbiais, mar
gučiais. Aišku bus ir tradicinės 
Vilniaus verbos.

4 vai. bus abiejų tuntų sueiga, 
o po jos mugės džiaugsmai ir| 
skaučių darbelių vertinimas.! 
Skaučių tėvų k-tas apdovanos 
nagingiausias skautes. Toliau’ 
seks pasilinksminimas, j kurį at
vyks žymūs svečiai — Lašininis 
ir Kanapinis. Bus gera muzika, 
žaidimai ir šokiai, saldus bufe
tas.

Clevelandiečiai kviečiami sek
madienį valgyti pietus pas skau
tes, o paskui pasidžiaugti jų mu
ge bei rankdarbiais.

Šv. Kazimieras per radiją
Studentai ateitininkai šį penk

tadienį per radiją minės Lietu
vos Karalaitį šv. Kazimierą.

Programą atliks Dalia Prikoc- 
kytė, Roma Staniškytė, Nijolė 
Ambrazaitė ir Egidijus Žilionis.

E. 143 — St. Clair labai gra
žus dviejų šeimų namas. Nauji 
gaso pečiai ir vandens šildytu
vai. Garažai. Ištaisyta kaip lėlė.

♦
Eddy Rd. — St. Clair keletas 

vienos ir dviejų šeimų namų pa
sirinkimas.

JUOZO KAMAIČIO 
naujų batų parduotuvė 
batų taisymas ir oda 

1389 East 65 St.

J. C 1 J U N S K A 8
LAIKRODININKAS

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

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

Skautai dėkoja
Vytauto Didžiojo skautų drau

govė širdingai dėkoja Dirvos re
dakcijai už leidimą redakcijos 
patalpų lange surengti draugo
vės skautų darbelių parodėlę; 
Radijo Klubo reikalų vedėjui p. 
J. Stempužiui už paskolinimą
draugovės sueigai ir pasilinks
minimui patefono su garsiakal
biais; V. Stankauskui už pasko
linimą draugovės sueigai ir pasi
linksminimui plokštelių ir Ne
ringos skaučių tuntininkei, Pilė
nų skautų tuntininkui, skautinin- 

! kams, draugovės skautų tėvams 
ir skautėms bei skautams vy
čiams gausiai atsilankiusiems į 
draugovės skautams surengtą 

' Lietuvos Nepriklausomybės 
šventės minėjimą.

Vasario 16 Gimnazijos rėmėju 
būreliu 160, 134 ir 104 apyskaita

Tautinio Akademinio Sambūrio 
rengiami Užgavėnių blynai

įvyksta kovo mėn. 2 d. (šeštadie
nį) Colonial Gardens salėje — 
1960 E. 79 St. Pradžia 8 vai. 
vakaro. ,

Clevelandiečiai kviečiami bly
nų pobūvyje gausiai dalyvauti. 
Pakvietimus galima 
Sambūrio narius ir

' dakcijoje.

įsigyti pas 
Dirvos re-

Koncertuos Los Angeles
Aldona Stempužienė penkta

dienio rytą išskrenda į Los An
geles dalyvauti šv. Kazimiero 
minėjimo koncerte.

Pianistas Andrius Kuprevičius
kovo mėn. 9 d. koncertuoja Mon- 
trealyje.

Antanina Virbickienė,
Onos Karpienės motina, sunkiai 
susirgo ir pagudyta į ligoninę.

Mirė Juozas Karabinas-Ganson,

The New Year opened wlth a bang in northem Ohio so far as tem- 
peratures and snow are concerned. Būt In spite of what the weathei'- 
man promises in way of more of the šame, the touch of Spring is not 
far away For the annua) Cleveland Home and Flower Show in Cleve- 
land’s big Publie Hali ts scheduled for March 9 through March 17 and as 
usual wUl be bigger and better than ever.

This artist's conceptlon of the woodland and flower garden scene 
gives a good idea of how the main arena dlsplay will appear, accord- 
lng to the members of the Florists Assoclation of Greater Cleveland 
who are right now growlng thousands of wild flowers and other flowers. 
trees and shrubs in their greenhottses in preparation for creatlng this 
scene in the "most beautiftil show of the year."

Home and garden lovers throughout the mldwest are laylng their 
plans now for their annua! trlps to Cleveland for the Cleveland Home 
and Flower Show. where they will see everythlng that’s new for the 
house and garden. And here wil) also be seen two architect-deslgned 
houses fully furnished and landftaped as outstanding Show Homes. 
One house is sponsored by the Cleveland Chapter of the American In
stitute of Architects and the other by the Cleveland Chamber of Com- 
merce. Both will be built by members of the Home Builders Asso
clation of Greater Cleveland.

tis, V. Benokraitis, J. Marcinke- 
I vičius, A. Korsakas ir A. Barz- 

Daugumai narių išvykus iš dukaitė 2 metus: I. Vinslovienė, 
Clevelando, kitiems atsisakius Vaičaitis ir 1. Geležienė, V. Rau- 
remti, šie būreliai pilnai veikė 
ligi 1955 m. rugsėjo mėn. Neat
siradus daugiau rėmėjų nebuvo 
galima padaryti pilnų įmokėji- 
mų. Dėl to 104 būrel įteko panai
kinti, nes jame liko tik 9 rėmė
jai. Likusieji nariai įtraukti į 
160 ir 134 būrelius nuo š. m. sau
sio mėn.

Per 1956 m. buvo surinkta 
gimnazijai pasiųsta:

iš Būr. Nr. 160 — $104 
Būr. Nr. 134 — $106 
Būr. Nr. 104__$ 90

1-9075 ir Pr. Stempužis,, 880
141 St., telef. MU 1-8450.

E

ir

Iš viso — $300
Dalis narių nėra pilnai atsi

skaitę už 1956 metus.
Su pagarba tenka paminėti Šių 

būrelių narius, kurie gimnaziją 
savo aukomis rėmė ir šiuose bū
reliuose buvo 4 metus: V. Api- 
nys, A. Bielskus, E. čapkus, D. 
Brazaitytė, J. Bružas, P. Bliu
mentalienė, J. Dumbaras, J. Dun- 
duras, P. Jurgaitis, G. Gudėnaš, 
P. Kudukis, J. Kazėnas, L. Ka
zėnas. A. Kavaliūnas, B. Kark- 
lius, F. Kaminskas, J. Krištolai-

linaitis.
Visiems aukotojams būreliuo

se pasiiikusiems ar išstojusiems, 
gimnazija širdingai dėkoja.

Dabartiniu laiku būr. 160 glo
botinė yra 9 kl. mokinė I. Go- 
dušaitė, kuri šį pavasarį žada 
baigti gimnaziją. Būr. 134 glo
botinė yra .11 kl. mok. Z. Lengvi- 
naitė. kuri tai pat labai norinti 
baigti gimnaziją. Buvę globoti
niai Adomaitis ir E. Rimša nuo 
praeitų m. rudens yra išemigra
vę j JAV.

Būreliams vadovauja ir šiais 
reikalais prašoma keriptiš: J. Ci
tavičius, 1206 E. 83, telef.: RA

Lituanistinės Mokyklos 
vakaras

Tradicinis Lituanistinės Mo
kyklos vakaras-balius, rengiamas 
Tėvų Komiteto, įvyks balandžio 
28 d. (atvelykio sekmadienį) 
Jurgio parapijos salėje.

šv.

A

THREEV-Y 
MLHNGCO.
t\ M

clevelandiečiams gerai pažįsta-' tis, J. Kaklauskas, M. Kriaunys, 
mas imtynių rengėjas. Mirė vė
žio liga, eidamas 58 ’m. Į JAV 
atvyko būdamas 15 m. amžiaus.

Apie J. Karabiną ateinančiam 
Dirvos numery plačiau pažadėjo 
parašyti K. S. Karpius.

•
SLA 136 kuopos narių 

susirinkimas

J. Kizevičius, P. Lėlys, H. Maci
jauskas. J. Margevičius, L. Sa- 
gys, K. šilinis, C. Šatkauskas, I. 
Šatkauskienė, J. Švarcas, J. Ste
ponavičienė, J. Nasvytis, M. žiž- 
niauskaitė, S. Pabrinkis ir Pr. 
Stempužis. 3 metus: A. ir O. Mi- 
kulskiai, V. Kizlaitis, J. Brazai-

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

šaukiamas kovo 3 d. (sekmad.) 
11:30 Dirvca redakcijos patal
pose, 1272 E. 71 St. (įėjimas iš 
namo šono).

Parsiduoda gera mašinų taisymo 
vieta

Birutės Draugijos Clevelando 
skyriaus

narės ir norinčios būti narėmis 
yra kviečiamos kovo mėn. 3 d. 
į susirinkimą-pobūvį, 454 E. 118 
St. p. P. Karosienės bute.

Yra dirbtuvė, didelis sklypas 
ir visi įrankiai. Taip pat mašinų 
pertraukimui sunkvežimis.

Kaina prieinama.
J. P. Kersis

6?9 Soc. for Savings Bld.
MA 1-1773

J. S. AUTO SERVICE
Sav. J. Švarcas

1254 Addison Road
Tel. HE 1-6352

Atdara nuo ryto 8 iki 7 v. v.

Mokesčių blankus galima 
užpildyti

adv. Juliaus Smetonos raštinėje 
— 1704 Lee Road ir pagal susi
tarimą telefonu ERievievv 1-4333 •

Parduodama įvairių gėrimų 
krautuve,

esanti lietuvių rajone. 
Kreiptis —

Pix Beverage 
6903 Superior Avė. 

EX 1-3311

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.

LOKOR DELICATESSEN
6502 Superior

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

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

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

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

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

per metus.
Gyvybės, nelaimių, ugnies, 

automašinų apdrauda 
Skambikit: SK 1-2183

Telef. EN 1-9142

PAULINA 
MOZURAITIS, 

agentas

GERI NAMAI
Chimes Realty
•

Vienos šeimos namas, 7 kamb., 
2 garažai, gaso šiluma. Gerai iš- 
aikytas. $11,600.

*

Dviejų šeimų. Po 5 ir 4 k. ge
rai išlaikytas. Kaina $11,800.

*
Trijų šeimų. Po 5x4x4 kamb. 

Atskira šiluma. Mėnesio pajamos 
$155. Kaina $12,700.

*
Vieno aukšto bungalow, gaso 

šiluma. Didelis sklypas. Verta 
apžiūrėti.

*
Šie namai yra slavų-lenkų-lie- 

tuvių rajone.
šaukit V. Banionį

tarp 10 vai. ryto ir 6 vai. vakaro
UT 1-0323

GERI PARDAVIMAI

Anglų k. kursai
Anglų kalbos ir pilietybės 

siruošimo kursai vyksta antra
dieniais ir ketvirtadieniais nuo 
1-3 vai. Nonvood knygyne (E. 65 
St. — Superior Avė.). Už semes
trą reikia mokėti $7.50.

pa-

CADMIJAUS 
AKUMULIATORIUS — 

BATTERY 
AUTOMOBILIUI

iš-Europoje naudojamas nuo 
radimo dienos — 1909 m. dar 
tebeveikia. Amerikoje vadinamas 
amžinu.

Negenda nuo šalčio, karščio, 
elektros smūgių. Daug kitų gerų 
savybių. Garantijos laikas neap
ribotas.

Grovewood Avė. trijų šeimų 
namas iš 5, 4 ir 4 kamb., gasc 
pečiai, geram stovyje, prašo 
$21,000.

East Cleveland iš 8 kamb. co
lonial su 4 mieg., naujas gaso 
pečius, garažas, prašo $13,500.

East 185 — 200 St. iš 7 kamb. 
mūrinis bungalow, 2 mieg. apa
čioje ir 2 viršuje, 2 garažai, di
delis sklypas, per 10 vaismedžių, 
prašo $18,500.

Edgecliffe — E. 207 St. į šiau
rę nuo L. Shore Blvd. 2 sklypai 
po 45x170, prašo už abu $7,500.

Mes turime parduoti ir daug 
kitų namų bei sklypų.

šaukite Paul Mikšys namu 
telef. LI 1-8758 arba office

Kovac Realty
960 E. 185 St.

KE 1-5C30

PASKOLOS JŪSŲ PERKAMIEMS AR STATOMIEMS

NAMAMS

PRADĖKIT MAŽA SUMA!

BET PRADĖKIT DABAR!

I. J. S AM A S JEWELER

THE HENRY FURNACE CO, MEDINA O

Santaupos apdraustos iki $10.000 
3% palūkanų.

THE
SUPERIOR SAVINGS 
AND LOAN ASS’N 

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

MONCRIEF ORO VĖDINIMAS 

ŠALDO vasarą — ŠILDO žiemą 
savn kaimynistės Moncrief pardavėją

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

I
I

J , _ I.

LEIMON’S CAFE

Supažindinimui parduodamas 
papiginta kaina. Skambinkite B. 
Snarskiui — KE 1-0210 arba rei
kalaukite garažuose.

BALTIC SUPPLY CO.,
71 E. 207 St., Euclid 23, O.

llllllllllllllllllllllllillIIII!IIII!l!I!ll!lll!IIIII

2 šeimų namas
4 kambariai viršuj ir 4 apa

čioj, 2 gaso pečiai, apsauginės 
langinės, šiukšlių degintojas. La
bai geram stovy.

1011 E. 76 St.
(10)

GALIU JUMS PADĖTI 
PERKANT AUTOMOBILĮ IR 

TUO SUTAUPYTI!

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

Jūs gausite žemiausias finan
savimo sąlygas: maždaug $4.5? 
už $100 perkant naują mašiną 
ar 6% perkant naudotą mašiną 
įskaitant ir gyvybės draudimą.

Šaukite:
Paulina Mozuraitis, agentas

Telefonas SK 1-2183

Trijų šeimų namas
E. 127 St., į šiaurę nuo St. 

Clair, parduodamas 3 šeimų na
mas, po 6x5x3 kambarius. Gaso. 
pečiai, automatiniai vandens tan
kai. Dvigubi garažai.

Parduoda savininkas, šaukti
PO 1-7555.

3 butai ir krautuvė
dvigubas sklypas, 2 garažai prie 
E. 77 ir Donald gatvių.
Wesl Mcrland and Co. Realto-

AN 1-0440

Patar' ka'mvrno 
preniiriterno! i

1> I R V Ą 1

j
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VISU LIETUVIŲ SUSITIKIMO VIETA
Alus. Vynas. Degtinė. Konjakai. Kiti gėrimai.

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

731 E. 185 ST. KE 1-9737

PAGALVOKIME PRIEŠ EIDAMI AR KĄ 
NORS DARYDAMI

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

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

LIETUVIŲ KLUSAS
6835 SUPERIOR AVĖ. . EX 1-1143

I

Pilnai padengta apdrauda HI 2-7626

WM. DEBBS PAINTING CO.
W.M. DEBESIS

N»n’j Pagražinimas iš Vidaus ir iš Lauko
1132 Summit Dr. Cleveland 24, Ohio

JAKUBS A SON
FUNERAL HOMES

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

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

produktus.
Kreipkitės į mus ii .būsit patenkinti

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 j mane, gfcusia pigia kaina.. Taipgi gausit patarnavimą 
riuose apdraudos-insurance reikaluose.

Sutaisau paskolas pirmo morgičio. Patarnavimas ir išpildymai 
garantuojama. Kreipkitės i mane telefonu arba asmeniškai.

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jakubs & William

Licensijuoti laidotuvių direktoriai
25 metai simpatingo ir rimto

6621 Edna Avenue
936 East 185 Street

J. Jakubs
ir balsamuotojai 
patarnavimo

ENdicott 1-1763
KE 1-7770
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THE FIELD

Kelias tolimas, bet mielas...
Lietuvos Nepriklausomy

bės Taikos Los Angeles At
stovybė š. m. vasario 16 d. 
Scully svetainės patalpose 
suruošė iškilmingą Nepri
klausomybės šventės minė- 
jimą-banketą, kur dalyvavo 
per 100 asmenų. Sveikinimo 
žodžius tarė Nepriklauso
mybės Akto signatraas prof. 
Mykolas Biržiška ir Lietu
vos Garbės Konsulas Dr. J. 
J. Bielskis. Minėjimui vado
vavo LNT Los Angeles At
stovybės pirmininkas Dr. P. 
Pamataitis, meninėje dalyje 
dalyvavo kompozitorius J. 
Bertulis ir dainininkė M. 
Jurkanskienė. Amerikos 
LRS Centro Komiteto narys 
žurnalistas Bronys Raila pa
sakė pagrindinę minėjimo 
kalbą, kurios kiek sutrum
pintą tekstą, kaip aktualų 
lietuviškajai visuomenei, čia 
ir spausdiname.

Vasario šešioliktoji buvo, yra

BRONYS RAILA

vėliausiųjų išeivių pasąmonėje. 
Jis yra psichologinis paaiškini
mas daugelio mūsų išeivijos da
bartinių politinių kivirčių, susi
skaldymo, skirtingų vadinamos 
"laisvinimo kovos” priemonių, ir 
daugelio mūsų nusilpimų, pasi
baisėtino tautinio apsamanojimo 
ir skubaus nutautėjimo ...

Ką galėjau anuomet ir ką ga
lėčiau šiandien viešai į tokį nuo
gą klausimą atsakyti? Ogi taip 
pat nuogai... Taip, jeigu klabė
ti apie apsimokėjimą, tai išeivi
jos lietuviui šiandien dirbti Lie
tuvai ir jos laisvei tikrai neap
simoka. Gal tik mažai asmenų 
saujelei, kuri iš to pragyvena, o 
kitiems ne. Jei žiūrėti apsimokė
jimo, tai tektų tik kibti į įvai-

ir liks didžiausioji mūsų Tautos' rius pelningesnius verslus šiame 
džiaugsmo ir laimės šventė. Mū
sų vyresniosios ir jaunesniosios 
kartos žmonės kitos tokios pras
mingos ir didingos dienos dar 
nėra turėję. Po daugiau nei šimt
mečio priespaudos vėl prikelti 
tautą laisvam ir vertingam gy
venimui — yra nuostabiai didis 
ir istorinis žygis. Tad šioji diena 
ir turi likti ne mūsų liūdesio, de
javimų ir aimanų, bet džiaugs
mo ir laimėjimo,valios diena, — 
nežiūrint kokia tragiška bebūtų 
dabartis ir koks skausmas be- 
spaustų mu u krūtines, tautai 
patekus senosios maskolinės 
Kremliaus priespaudos replėsna.

Aš čia nesustosiu lies mūsų 
senosiog istorijos atpasakojimais 
ir Nepriklausomosios Lietuvos 
stambių kultūrinių, ūkinių ir 
valstybinij laimėjimų vaizdais. 
Mūsų vyresniesiems jie gerai ži
nomi iš patyrimų, o jaunieji apie 
tai galėtų paskaityti tegu ir p. 
V. Sruogienės neseniai išėjusioje 
Lietuvos Istorijoje. Pasitenkin
siu čia tik priminęs vieną isto
rinę tiesą: tauta, kuri niekad ne
kapituliuoja priešams ir likimui; 
tauta, kuri nuolat ir visomis ga
limomis priemonėmis kovoja už 
savo laisvę; tauta, kuri gimdo, 
puoselėja ir paremia savo did
vyrius, geranoriškai pasiauko
jančius jos laisvo gyvenimo tei
sei ir amžinybei. — tokią tauta, 
tegu kartais ir su nuotrūkiais ir 
su žiauriomis nelaisvės p a u - 
z o m i s, paprastai savo tikslo 
pasiekia.

Laimei, dar yra daug davinių 
tvirtinti, kad ir lietuvių tauta 
savo švento tikslo pasieks!

ar kitame krašte, gaudyti ir muš
tis dėl skatiko, taupyti jį daugiau 
ir dar su didesne meile, nei Puš
kino šykštusis riteris, neleisti ir 
neturėti laiko "niekams”, o vis
ką skirti tik sau, savo malonu
mams, pasitenkinimui ir gerovei.

Jei taip visi lietuvių tautos 
vaikai klausimą būtų statę nuo 
19-jo šimtmečio pradžios, Lie
tuvos šiandien būtų tikrai neli
kę, o tik gausybė lietuviško krau
jo lenkų, rusų, vokiečių, ameri
kiečiu, anglų, žydų ar arabų ...

Laimei, visuomet buvo ir te
bėra Lietuvos vaikų, kurie dirba 
ir aukojasi tam, kas "neapsimo
ka”. Kurie jautriai klauso savo 
žmogiškosios sąžinės ir tautinės 
pareigos balso. Kurie iškeliavo 
knygnešiais, o pateko į Sibirą. 
Pagaliau, kurie tas knygas rašė 
ir turėjo bėgti iš Tėvynės. Kurie 
išskubėjo Nepriklausomybės ka
ro savanoriais, gi okupacijų lai
kuose — rezistentais, vėliau par
tizanais. Ir kiti, kurie jų darbus' 
ar karžygišką atminimą rėmė.l 
Visi jie darė ir tebedaro tai, kas 
"nerpsimoka”, bet su kuo ir tik 
su tuo lietuvių tauta tebėra gy
va. sii kuo ir tik su tuo ji išliks 
gyva ir atkovos savo laisvę.

ar

AR APSIMOKA?
Neseniai viename privatinia

me pokalbyje man buvo"pastaty
tas toks klausimas:

— Na, gerai, bet mes, svetur 
gyvendami, pagaliau senstame ir 
mes nesikeičiame. Tuo tarpu so
vietų valdomos Lietuvos gyveni
mas keičiasi, ten vis priauga nau
ji žmonės su naujomis, mums 
dažnai priešingomis pažiūromis. 
Kai ateis išsilaisvinimo metai, ne 
mes iš užsienio, bet jie nulems 
naujo tautos gyvenimo būdų. Mes 
nebūsime jų suprasti ir patys gal 
jų nesuprasime, ir surasti bendrą 
kalbą bus labai sunku, net gal 
neįmanoma. Tad ar apsimoka 
mums iš čia aukotis ir dirbti už 
tokį busimą laisvės namą, kuria
me rrtes liktume svetimi ir nebe
reikalingi? ...

šis iš pažiūros paprastas klau
simas yra itin sudėtingas ir la
bai rinitas. Jį nedažna3 taip nuo
gai pastato, bet jis glūdi dauge
lio ir daugelio mūsų senųjų ir

VIENYBĖ APAČIOJ, 
NELYGYBĖ VIRŠUJE

Kokį laikraštį beskaitytum 
kokios lietuvių grupės susirinki
mą belankytum, visuomet išgirsi 
vienodą tvirtinimą: — svarbiau
sias visų lietuvių reikalas yra 
Lietuvos nepriklausomybės at
gavimas; tam tikslui ir tam rei
kalui visi lietuviai turėtų dirbti, 
aukotis, remti, be pažiūrų skir
tumo, neatsižvelgiant į kilmę, so
cialinę padėtį, amžių ar lytį; vi
si yra svarbūs, visi reikalingi,

UŽ DEMONSTRAVIMĄ AŠTUONERI 
METAI KALĖJIMO

Keliais atvejais esame minėję, 
kad praėjusių metų pabaigoje, 
per Vėlines, Kaune ir kitose Lie
tuvos vietose įvyko nemažai de
monstracijų. Jose ypač aktyviai 
pasireiškė jaunimas.

Iš komunistinės spaudos ma
tyti, kad dalis tų demonstrantų 
teisiama ir tremiama į Rusiją, 
štai viename Kauno Tiesos nu
meryje sakoma:

Kaip jau buvo pranešta, 
lapkričio 2 d. Kauno miesto 
kapinėse tarp piliečių, susi
rinkusių pagerbti mirusiųjų 
atminimą, pasirodė grupė 
asmenų, kurie ėmė ardyti

visi su tomis pačiomis pareigo
mis ir teisėmis; tik vieningas 
veikimas, vieningas laisvinimo 
veiklos rėmimas, tik visų daly
vavimas tegali sustiprinti mūsų 
negausias pajėgas ir artinti prie 
laimėjimo...

Taip kalbama ir jaučiama apa
čioje, liaudyje, publikos akyse. 
Bet jeigu tik pakylame aukščiau, 
jei tik pažiūrime į mūsų politi
kos veiksniu herarchiją pastebi
me visai ką kitą.

Ten tuojau ima aiškėti, kad ne 
visi vienodi, ne visi lygiai geri, 
ne visi vienodai brangūs ir bran
gintini ir toli gražu ne visų pra
eities ar dabarties nuopelnai bei 
vertė lygiai sveriama. Piniginės 
aukos iš visų vienodai pageidau
jama, bet tas tuo ir baigiasi.

Iš tikrųjų, pairodo, kad lietu
viai ar jų grupės vieni yra lai
komi "gerais”, kiti "negerais”, 
vieni "lygiais ir reikalingais”, ki
ti "nelygiais ir atstumtinais", 
vieni tinkamų, kiti netinkamų kol buvo sutriuškintas taip, kaip 
nusistatymų, vienų nuopelnai di-Į dar vakar to paties okupanto bu- 
džiausi. o kitų ne tik mažiausi,! vo sutriuškinti Vengrijos suki- 
bet stačiai žalingiausi... Vieni lėliai, 
prileistini, kiti neprileistini, vie
ni tinka vadovauti, kiti visai ne-1 fcjtoki laikai. Apie Lietuves ir

Popiežius Pijus XII specialioj audiencijoj priėmė naują JAV 
basadorių Italijai J. D. Zellerbachą su ponia.

am-

viešąją tvarką. Chuliganai 
buvo patraukti baudžiamo
jon atsakomybėn.

šiomis dienomis LTSR 
Aukščiausiojo Teismo bau
džiamųjų bylų kolegija, iš
žiūrėjusi minėtų chuliganų 
bylas, pripažino juos kaltais 
ir nubaudė Juozą Strekaus- 
ką ir Grigorijų Piskunovą 
aštuoneriais, o Joną Budre- 
vičių penkeriais metais lais
vės atėmimo.

Komunistinė spauda lietuvius 
patriotus arba kovotojus prieš 
komunistinę vergiją niekad ki
taip nevadina, kaip tik banditais 
arba chuliganais. O tikrenybėje 
tas vardas tinka pavergėjams, 
nes jie nesilaiko jokių teisės ir 
moralės principų.

tinka. Vieni "atstovauja lietuvių 
tautos valią”, kiti — ne.

Visi lietuviai geri ir reikalin
gi, visų vienybė būtina, bet tik 
apačioje. Gi viršūnėje — jau ki
taip. Ten Lietuvos vardu kalbėti, 
dirbti ii paramą gauti nusipelno 
tik tam tikros partijos ar gru
pės, ir tai nusprendžia ne koks 
bešališkas teisėjas iš šono, ne 
istorija ir ne dabartis, bet jos 
pačios, 
tik ne 
laisvei 
keisto 
būdinimas. Ir tas reiškinys buvo 
ir tebėra daugelio mūsų nelaimių 
ir nesėkmių priežastimi užsieny
je.

Visi lietuviai būtų geri, 
visos jų partijos geros 
siekti, — štai būtų to 
reiškinio paprastas api-

NEIŠGIRSTAS PARTIZANŲ 
PRAŠYMAS

vynėje, Lietuvos likimas ir jos tačiau bendrasis rezultatas ir 
busimoji santvarka priklausys Vakarų reagavimas tas pats, 
nuo Tėvynės pajėgumo tai išsi
kovoti, nuo krašto gyventojų 
daugumos valios ir naujų sąly
gų, kurios susidarytų po išsilais
vinimo ...

Tai buvo labai aiškus ir blai
vus pageidavimas. Jis buvo čia 
skelbtas, visi reikiami žygiai mū
sų politinėse grupėse buvo pada
ryti, bet pageidavimas liko neiš
girstas. Jis net pradžioje buvo 
paskelbtas, kaip suklastotas, su
falsifikuotas pageidavimas, ir 
kiekvienu atveju užsienio lietu
vių politinių grupių vadams ne
privalomas. Ketverių metų lai
kotarpyje (1944-48 metais) Lie-1 
tuvos pogrindis vedė didvyrišką 
kovą su okupantu, sudėjo milži
niškas kraujo ir gyvybių aukas,

STUDENTU ŽINIAI
Visiems Liet. Stud. S-gos na

riam primenama, kad kovo mėn. 
8 dieną yra paskutinė registraci
jos diena. Neužsiregistravę ir 
neužsimokėję nario mokesčio (ar 
nuo jo neatleisti) iki to laiko 
(pašto antspaudos data), netu
rės teisės dalyvauti centrinių or
ganų rinkimuose.

Skyriams nepriklausą n t i ej i §v> Trejybės parapijos salėje, 
studentai, lankantieji akredituo- Dabar ruošiamės kitai iškilmin- 
tas aukštąsias mokyklas, privalo1 gai sukakčiai, Tėvynės Mylėtojų

HARTFORDPabėgėliams iš Vengrijos su- 
teikta didesnė parama, plati rek
lama ir jų likimo prasmės supra
timas, priimtos kelios rezoliuci
jos Jungtinėse Tautose ir palie
ta klanai užuojautos ašarų, bet 
atsisakyta suteikti realią ir tie
sioginę paramą jų kovai, nes ir 
toliau nusistatyta nejudinti iš 
oro bolševizmo imperijos, o lauk
ti. kada jį pati ims byrėti ir pa
vergtos tautos bus pajėgios evo
liuciniu keliu susigrąžinti sau 
laisvę.

Niekam iš mūsų dar neįmano
ma atsakyti, kiek tokios viltys 
yra pagrįstas ir ką jos galiausiai 
atneš. Jos tik rodo, kad Vakarų 
pasaulis su Amerika priešakyje, 
kaip visai natūralu, pirmiausia 
žiūri savo trumpalaikių interesų. 
Tautos už geležinės uždangos 
taip pat turi žiūrėti savo intere
sų ir, be abejo, jų sveikai pro
taujančios galvos padarys, o gal 
jau ir padarė išvadas iš visų 
praėjusių metų antibolševikinės 
rezistencijos įvykių. Tautos nori 
išlaikyti savo gyvybę ir jos ati
tinkamai prisitaikys padėčiai, 
nors tai tik daugiau konsoliduo-j 
tų bolševizmo imperiją.

Ši dabar užviešpatavusi 
liucijos teorija, manyčiau, 
labai bloga ne tik pavergtosioms! 
tautoms, bet ir Vakarams. Bet 
jos mes negalime pakeisti ir tu
rime taikytis prie šių gūdžių ap
linkybių.

Atėjo metas atitinkamai revi
duoti ir pavergtų tautų išeiviams 
savo veiklą, jos prigimtį ir meto- 

tuo tarpu šiandien vengrų pabė-: f'us- išlaisvinimo komitetai 
gelius skraidina lėktuvais Ame-' (^ana gausūs), egzilinės vyriau-] 
rikon, skubiai įkurdina kituose sybės, protestų ir memorandumų 
kraštuose, supranta ju likimą ir įteikinėjimas kitų valstybių ar 
jų laisvės kovos būtinumą bei 
vertę...

Tiesa, tuomet dar buvo visai

kitų Baltijos kraštų partizanų 
kovas tada niekas užsienio spau
doje nerašė, o mūsų pačių teikia
mas žinias atmesdavo, kaip arba 
nepatikimas arba tik ”drums- 
čiančias pąsaulio taikos” pastan
gas.

Trėmimai j Sibirą nejaudino 
ir nedomino: jei kas jais ir tikė
jo, tai sakydavo, jog supranta
ma. kad sovietai valosi nuo fa
šistų ir nacių bendradarbių ... 
Tad buvo visai ne taip, kaip da
bar ryšium su Vengrijos įvykiais. 
Mūsų politinius pabėgėlius tada 
ragino ir net vertė grįžti namo, 
skryningavo ir ne vienas toks 
tardytojas tyčiojosi iš jų, kai,

Daugiau nei prieš dešimtį me
tų Bendrasis Demokratinio Pasi
priešinimo Sąjūdis — lietuviško
ji aktyvioji rezistencija Tėvynė
je, anuomet apibūrusi tūkstan- 
tančius Lietuvos karių ir parti
zanų — sprendė ir užsienio vei
kėjams pranešė, kad ji apgailes
tauja užsienio lietuvių politinių 
veikėjų ir partijų sumanymus 
neatsakingai kalbėti kovojančios 
tautos vardu, apgailestauja jų 
nesutikimus, r u n g tyniavimus, 
nesutarimus su diplomatais ir 
prašo juos susivienyti, bendrai 
dirbti ir pirmiausia teikti taikų 
rezistencijai. Nes Lietuvos išlais
vinimo raktas buvo ir tebėra Tė-

ABEJOTINOS EVOLIUCIJOS 
TEORIJA

Paralelę galėtume vesti toliau 
su desijntimis smogančių pavyz
džių. Jie rodo, kad per šį dešim
tmeti laikai yra kiek pasikeitę. 
Lietuvos rezistencija buvo ilga
metė; proporcingai su Vnegrija, 
Lietuva sudėjo žymiai daugiau 
aukų ir turėjo žymiai daugiau 
politinių pabėgėlių. Gi Vengrijos 
rezistencija buvo staigesnė, nors 
trumpalaikė, bet bent per kelias 
dienas ryškesnė savo pasireiški
mu. Ir atbalsiai buvo skirtingi,

Laivyno tyrimo dirbtuvėse specialiems tikslams pastatytas toks 
guminis lėktuvas. Motoras tik 44 arklio jėgų.

JUBILIEJINIS TMI)
KONCERTAS-BANKETAS 

IR KITOS ŽINIOS
Lietuvos nepriklausomybės 39- 

I tąją sukaktį šauniai paminėjome

sumokėti $1.50 nario mokestį! 
tiesioginiai Centro Valdybos iž
dininkui šiuo adresu: Juozas Liu- 
binskas, jr., 827 West 18th Place, 
Chicago 8, III.

Skyriams priklausą studentai 
užsimoka nario mokestį savuose 
skyriuose. Skyriaus valdybos 
persiunčia nario mokesčių dalį 
($1.00 'nuo kiekvieno studento) 
CV iždininkui su pilnu užsimo
kėjusių narių sąrašu ir adresais.

Pavieniai studentai, kurie yra 
anksčiau užsimokėję nario mo
kestį pas CV iždininką ir kurių 
daresai pasikeitę, praneša savo 
naujus adresus CV iždininkui.

Liet. Stud. S-gos 
Centro Valdyba

tarptautinių organizacijų rašti
nėms yra netekęs daug savosios 
reikšmės. Kaip anksčiau, taip 
ypač dabar svorio ir tikėjimo 
centras vėl turi persikelti į pa
vergtuosius kraštus, į pačias jų 
tautas, gyvuosius žmones, jau
nimą.

Galvojant apie evoliucinį ke
lią, čia nebėra taip svarbu, vie
nokia ar kitokia socialinė, tegu 
mūsų akimis ir labai netinkama Į 
santvarka ten įsigalėtų, bet svar I 
biau yra pats tautos išsilaiky
mas, jos gyvybės išaugoj imas, j 
jos žmonių tausojimas, idant vie
ną dieną, sąlygoms susidėjus, 
tauta būtų dar pajėgi nusipur
tyti priespaudos ir imti savo li
kimą į rankas.

(B. d.)

Skaitydami KARĮ būsite ge
rai informuoti apie pasaulinius 
karinius įvykius, rasite straips
nių iš karinėsjr Lietuvos istori- 

[ jos retais paveikslais iliustruotų 
ir Lietuvos karių atsiminimus iš 
įvairių laikų.

Metinė prenumerata $5.00; ra
šykite: KARYS, 916 VVilloughby 
Avė., Brooklyn 21, N. Y.

Draugijos įkurdinimo 60 metų 
minėjimui. Tuo tikslu TMD kul
tūrininkai, kurių čia yra nema
žai, rengia gražų meno koncertą 
ir banketą. Įvyks sekmadienį, 
kovo mėn. 3 d., 3 vai. popiet 
Liet. Amer. Pil. Klubo auditori
joje, 277 Lawrence gatvėje, 
Hartforde. Tai bus graži staig
mena vietos lietuvių gyvenime 
— gražus koncertas ir banketas.

Jubiliejinio koncerto progra
ma bus graži ir įvairi. Dainuos 
lietuvaičių — mergaičių choras 
p. J. Petkaičio vadovaujamas, 
Lietuvos Operos solistė Vincė 
Januškaitė. Iš Kanados atvyks 
p. M. Simonaitis. Taip pat smui
kininkė Mery Mazen, pianistės 
Diana Papievis ir Mary Lue Mar- 
cuss. jaunas čelistas p. Al. Jaras. 
Akompanuos muz. Eleonora Mi- 
niukienė.

Jubiliejo proga bus trumpa 15 
minučių paskaita, kurią skaitys 
Lietuvos Gen. Konsulas pulk. Jo
nas Budrys iš New Yorko. žo
džiu, programa pritaikyta vi
siems.

Po koncerto bus banketas sve
čiams ir menininkams pavaišin
ti. Tikimasi, kad bus daug sve
čių iš New Haveno, Waterburio, 
New Britaino, Manchesterio bei 
kitų artimųjų liet, kolonijų.

*
Bendruomenės Valdyba pa

kvietė Bostono artistus suvai
dinti Dr. V. Kudirką. Vaidini
mas įvyksiąs kovo mėn. 23 d. pa
rapijos svetainėje. — VMK

KAS
UŽSISAKĖ
DIRVĄ —

TAS NESIGAILĖJO!

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

Aš ESU LIETUVIS IR 
TVARKAU ŠĮ BIZNĮ.

ŠI VIETA YRA ŽINOMA KAIP

VIC’S GULF SERVICE 
STATION

MES DUOSIME JUMS 
GERIAUSI PATARNAVIMĄ. 
KOK TIKI GALITE GAUTI 
MIESTE. PABANDYKITE.

VICTORAS SUMAS — vedėjas
MES DUODAME 
GREEN STAMPS

SUPERIOR AVĖ. — KAMPAS 
E. 66 ST.
EN 1-9713

I y

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

Cleveland 3, Ohio
Telef.: HE 1-6344

JUOKTIS SVEIKA !
Linksmos saulėtos nuotaikos įgysi skaitydamas humoro 

ir savikritikos žurnalą

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

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

Atskiras numeris 30 cnt.
«
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