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Alžiro taikos viltys padidėjo
Maroko sostinėje Rabate 

prasidėjo šiaurinės Afrikos 
"viršūnių k o n f erencija”, 
kurioje dalyvauja Tuniso 
prezidentas Bourguiba, Ma
roko naujasis karalius Has- 
sanas ir Alžiro sukilėlių pro
vizorinės vyriausybės šefas 
Ferhat Abbas.

P a g rindines konferenci
jos temas sudarą Alžiro ir 
"Magrebo” klausimai. Ma- 
grebu vadinama vakarinė 
arabų valstybių grupė, su
sidedanti iš Maroko, Tuni
so, Libijos ir Alžiro. Kai 
kurie arabų vadai yra linkę 
sukurti vieningą tų kraštų 
politinę grupę, šioje konfe
rencijoje bus nagrinėjama 
tos grupės apjungimo for
ma ir kryptis.

Tuniso prezidentas Bour-

LIETUVOJE
JPROF. A. PURĖNUI

89 METŲ
Vasario 17 d. profesoriui 

Antanui Purėnui suėjo 80 
metų amžiaus. Jis tebėra 
organinės chemijos ir tech
nologijos katedros vedėjas 
Kauno Politechnikos Insti
tute.

MIRĖ VILNIETIS 
SKULPTORIUS

R. JACHIMAVIČIUS
Vasario 19 d. Vilniuje 

mirė skulptorius Rapolas 
Jachimavičius, eidamas 68- 
tus metus.. Gimęs Vilniuje, 
būdamas baigęs tik amatų 
mokyklą ir dekoratyvinės 
skulptūros kursus, 1919 
metais bendradarbiavo su 
Kapsuko valdžia Vilniuje, 
vėliau, lenkų\ laikais, mokėsi 
dailės fakultete Vilniuje ir 
Krokuvos meno akademijo
je, 1924 metais gavo pre
miją už paminklo Silezijos 
sukilėliams projektą, o 1926 
metais — už Ad. Mickevi
čiaus paminklo Vilniuje 
projektą. Nuo 1947 metų 
buvo docentas Dailės insti
tute Vilniuje.

SUNKIAI ŽMONĖS 
KEIČIASI

Prieš 30-40 metų Lietu
voje nereta būdavo sutikti 
čigonių, besisiūlančių išbur
ti ateitį: "Ažu puse litą vi
sa teisybe atasakysu". Pra
ėjo daug metų, įvyko daug* 
pasikeitimų, bolševikai vis 
"perauklėja visuomenę”, vis 
"kuria tarybinį žmogų", o 
žmonės, ndrs ir nebe tie 
patys, bet daugeliu atžvil
gių vis toki patys..

Ne kur nors užkampyje, 
o pačiame Vilniuje, turguje 
prie buvusios Kalvarijos 
gatvės (dabar vadinamos 
Dzeržinskio), tebeslankioja 
čigonės, ilgais gėlėtais sijo
nais, padrikais plaukais, 
kaip ir prieš 30, kaip net 
prieš 130 metų ... Nužiūrė
jusios kuklesnę merginą, 
siūlosi "visa teisybe atasa- 
kyti". Ir kaina tos "taisy- 
bės" maždaug tokia pati: 
pusrublis, žinoma, 
naujasis (pernykščiais pini
gais būtų penkrublinė). Jei 
atsiranda, kas drįsta apga
vikes nuvyti, nuveja, jei ne 
— pinigas dingsta plačių 
sijonų kvolduose, o lengva
tikių ausyse skamba žavūs 
laimės pažadai... žmonės 
lieka žmonės. "Tarybinės 
rasės" kaip nėra, taip nėra.

(LNA)

'guiba, kaip iš informuotų 
sluoksnių patiriama, pada
ręs smulkmenišką praneši
mą apie pirmadienį Pary- 

‘ žiu j e vykusių su Prancūzi
jos prezidentu De Gaulle 
pasitarimų eigą.

Tokį pat pranešimą Pran
cūzijos ministerių kabine
tui Paryžiuje padarė ir prez. 
De Gaulle. Kaip pradeda 
aiškėti, prez. De Gaulle at
sisakęs reikalavimo įvykdy
ti ginklų paliaubas, prieš 
prasidedant politinėms de- 
dyboms "su įvairiomis Al
žiro tendencijomis, jų tar
pe Alžiro Tautinio Išlaisvi
nimo Frontu”. Prezidentui 
De Gaulle atsisakius šios 
sąlygos, kaip stebėtojai ti
ki, viltys deryboms dėl Al
žiro apsisprendimo sąlygų 
nepaprastai padidėjusios, ir 
netolimoje ateityje reikią 
laukti Prancūzijos ir Alžiro 
nacionalistų delegacijų su- 
įsitikimo kurioje nors neu
tralioje valstybėje, grei
čiausiai Šveicarijoje.

Kiek tamsesnį šešėlį toms 
viltims meta prancūzų nu
sistatymas derėtis "su įvai
riomis Alžiro tendencijo
mis". Alžiro revoliucionie
riai nėra vieningi. Ryškiau
sios i u grupės yra jau mi
nėtas Tautinio Išlaisvinimo 
Frontas, trumpai vadina
mas FLN ir Tautinis Alžiro 
Sąjūdis MNA. Pirmasis tu
rįs daugiausiai šalininkų 
tarp Alžire gyvenančių na
cionalistų, antrasis — tarp 
kontinentinėje Prancūzi i o j e 
gyvenančių, ir tarp abiejų . 
grupių vyksta nuolatinis 
"privatinis karas". FLN at
stovai pareiškė, kad jie ne
sėsiu prie bendro derybų 
stalo, jei jose dalyvaus kon
kurencinių nacionalistų gru
pių atstovai. Tikima, kad 
prez. De Gaulle turėsiąs 
vesti atskiras derybas su 
atskiromis "tendencijomis”.

Ruošdamosi deryboms su 
Alžiro nacionalistais, Pran
cūzijos vyriausybė ėmėsi 
priemonių sumažinti pran
cūzų armijos Alžire politinę 
ir policinę galią. To neabe
jotinai pasitarimuose su 
prez. De Gaulle buvo parei
kalavęs Tuniso prez. Bour- 
guiba, perduodaras naciona
listų provizorinės vyriausy
bės sąlygas, ir ta vyriausy
bės akcija laikoma gestu, 

Rita Daunoraitė, dirbanti centrinėje Esso bendrovės 
įstaigoje, Londone, Vasario 16 proga buvo pakviesta tos 
įstaigos bendradarbių padaryti pranešimą apie Lietuvą. 
Bendrovės žurnalas "Esso Magazine" ta proga atspaus
dino šią nuotrauką, kurioj ji supažindina skyriaus vedėją 
P. G. Kelly su pranešimo programa.

drąsinančiu nacionali s t u s 
griežčiau pradėti derybas.

Tų priemonių tarpe mini
mas dpiejų karinės policijos 
prefektų pakeitimas civi
liais Alžiro ir Grano mies
tuose, sumažinimas karinių 
komendantų skaičiaus ir pa
keisti nuostatai, liečią mu- 
zulmonų nacionalistų areš
tus. Taip pat tikima, kad 
netrukus bus paleista 20,000 
internuotų nacio nalistų, 
kaip prez. Bourguiba'buvo 
pasiūlęs.

Adenaueris
atvyks Į JAV
Prez. Kennedy spaudos 

konferencijoje pareiškė, kad 
Vokietijos kancleris Aden
aueris priėmė kvietimą ir 
lankysis Washingtone ba
landžio 12 ir 13 dienomis. 
Savaite anksčiau Washing- 
tone viešės britų premjeras 
Macmillanas. Pasitar i m a i 
su Adenaueriu apims plačią 
problemų skalę,“ įskaitant 
Šiaurės Atlanto Gynybos 
Organizaciją ir vokiečių 
įnašą bendron gynybos iš
laidų sumon ir pagalbą 
ūkiškai atsilikusiems kraš
tams.

Toliau spaudos konferen
cijoje prezidentas pareiškė, 
kad jis rekomendavo kon
gresui grąžinti buv. prez. 
Eisenhowerio karinį laipsnį, 
kuris buvo specialiu aktu 
"atidėtas į šalį”, kai Eisen- 
howeris buvo išrinktas pre
zidentu.

Kalbėdamas apie krašto 
gynybą, prez. Kennedy pa
brėžė, kad krašto politika, 
liečianti branduolinius gink
lus, nėra pasikeitusi, nors 
gynybos sekretorius McNa- 
mara ir rekomendavęs su
stiprinti konvencines kari
nes pajėgas.

Prez. Kennedy taip pat 
nurodė, kad šią savaitę, 
pirmą kartą nuo praeitos 
liepos mėnesio, aukso ba
lansas su kitais kraštais 
neparodęs nuostolio. Nors 
tai tuo tarpu esąs tik laiki-. 
nis reiškinys, bet jis rodąs, 
kad doleris atgavęs pasiti
kėjimą kituose kraštuose.

Bet dar esą perankstyva

Tadas Meckauskas 
4222 Euclid Str* 
E-Chicago,Ind«

Lietuvaitė grįžta su baltiniais iš "automatinės skalbyklos”, kokios dar tebėra ma
doje Lietuvoje...

BELGAI ŽADA PASITRAUKTI IŠ KONGO
Laiške JT gen. sekreto

riui Hammarskjoldui Belgi
ja pažadėjo iki kovo 15 die
nos atitraukti savo įgulas iš 
Kaminos ir Kitonos bazių 
bei pradėti atšaukinėti kitą 
Kongo administracijos pa
samdytą karinį ir pusiau 
karinį personalą.

Belgija taip pat savo laiš
ke pažadėjo sustabdyti sa
vo piliečių stojimą į Kongo 
svetimšalių legioną ir "pa
kviesti" grįžti namo savo 
specialistus.

Tame pačiame laiške 
Jungtinės Tautos buvo pra

skelbti, jog ūkinis atoslūgis 
jau būtų pasiekęs žemiausią 
tašką ir krašto ūkis tuoj 
pradėsiąs atsigauti. Vyriau
sybė tikisi, kad reikalai tu
rėtų pradėti gerėti pavasa
rį ir vasarą, bet tikrų pra
našysčių skelbti neturinti 
pagrindo.

šomos imtis stipresnių prie
monių apsaugoti apie 2,000 
belgų vaikų Katangos pro
vincijoje ir apie 1,000 Leo- 
poldvilėje. Belgija pažadėjo 
b e n d radarbiauti, vykdant 
JT Saugumo Tarybos rezo
liuciją, reikalaujančią iš 
Kongo atšaukti visus sveti
mų valstybių politinius pa
tarėjus ir karinį personalą.

#
Katangos prez. Tschombe 

atšaukė žadėtą vizitą į Ka
sai provinciją, Elisabetvilė- 
.je iškilus vyriausybės kri
zei. Ją iššaukė prancūzų pa
rašiutininko pik. Trinųuier 
atvykimas į provinciją. Pik. 
Trinųuier buvo anksčiau pa
skelbęs, kad jis sutinkąs pa
dėti suorganizuoti Katan
gos armiją, ir pasitraukė iš 
prancūzų kariuomenės, šis 
manevras greičiausiai turi 
ryšio su belgų žadamu pa
sitraukimu iš Kongo, bet 
jis, kaip spėjama, sutartas 
be prez. Tschombes žinios. 
Sutartį su pik. Trinųuier su
darė Tschombės finansų mi- 
nisteris Kibve, kuris laiko
mas rimtu prezidento var
žovu.

Leopoldvilėje premjeras

Įsteigtas 'taikos tarpas’
Prezidentas Kennedy spe

cialiu įsakymu įsteigė rin
kiminėje kampanijoje žadė
tą Taikos Korpą ir paprašė 
Kongresą, kad tas korpas 
būtų įstatymu patvirtintas 
visam laikui. Ta proga jis 
įspėjo visus norinčius į kor
pą stcfti, kad jų gyvenimas 
nebus lengvas ir atlygini
mai neaukšti.

Savanorių taikos korpą, 
kaip spaudos konferencijo
je buvo paskelbta, sudarys 
daugiausiai jauni amerikie
čiai, kurie bus siunčiami į 
užjūrius padėti tiems kraš
tams, kuriems trūksta spe
cialistų, ir kurie tokios pa
galbos pageidaus.

Taikos korpo programa 
tuo tarpu veiks bandymo 
pagrindu tik keliuose Azi- 

Ileo paneigė, kad prieš ke
letą dienų pasirašytasis 
"karinis protokolas" su Ka- 
tangos ir Kasai provincijų 
atstovais reiškiąs abiejų 
provincijų nepriklausomy
bės pripažinimą. Trijų vy
riausybių atstovai turėjo 
kovo 5 pradėti politinius 
pasitarimus Malagasio Res
publikos sostinėje.

*

Leopoldvilėje plačiai pa
sklido gandai, kad dabarti
nis JT gen. sekretoriaus as
meninis įgaliotinis Raješva- 
ras Dajalis netrukus būš 
pakeistas italu Pasųuale 
Spinelli. Dajalis buvo nuo
lat kritikuojamas centrinės 
Kongo vyriausybės, kad 
remiąs lumumbininkus, ir 
prez. Kasavubu buvo reika
lavęs Hammarskjoldą jo at
šaukimo.

Tačiau Jungtinių Tautų 
centre, New Yorke, tos ži
nios pavadintos "spėlioji
mais”.

JT Kongo Sutaikymo Ko
misija iš 11 narių oficialiai 
paneigė, kad ji rekomenda
vusi Ileo vyriausybės pripa
žinimą.

jos, Afrikos ir Lotynų Ame
rikos kraštuose. Prez. Ken
nedy pareiškė, kad jis pir
muosius taikos korpo narius 
tikįsis pasiųsti į užjūrius 
rudens pabaigoje, ir gale 
metų jų skaičius sieksiąs 
tarp 500 ir 1000. Vėliau jų 
skaičius būsiąs padidintas 
iki kelių tūkstačių.

Kiekvienas kandi datas 
būsiąs apmokomas nuo še
šių savaičių iki šešių mėne
sių, įskaitant supažindimą 
su atitinkamo krašto kultū
ra ir kalba. Kandidatai bū
sią rūpestingai atrenkami, 
kad "garbingai atstovautų 
Jungtines Valstybes".

* MASKVA paskelbė pirmąsias 
užuominas, kad Chruščiovas pla
nuojąs atvykti į JT plenumo se
siją, prasidedančią už savaitės.
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JEI Š| MENESI LAOSE NEBUS KAUTYNIŲ 
KRAŠTAN GRĮŠ TIKRA TAIKA M

T

Vokiečių V-l raketai, anglų tada vadinta „skraidančia bomba’’: kairėje — skrendan
ti į Londoną, dešinėje — paruošta iššovimui. „Rėseau Agir” ir kitų žvalgybos grupių 
užtenkamai anksti susekta, britų bombonešiams sudaužius iššovimo bazes, raketa buvo 
pradėta naudoti pusmečiu vėliau, negu iš karto vokiečiai buvo projektavę.

Žmogus, kuris išgelbėjo Londoną... (16)

Didžioji akimirka
Netrukus po to Michelis gavo, 

naują žinią, šį kartą iš Roueno. 
Ji atėjo iš geležinkelių stoties 
viršininko Pierre Bouguet. Ži
nioje buvo sakoma, kad į Roueną 
atėjusios nepaprasto formato dė
žės, kurios iš stoties nukreiptos 
į Auffay statybas.

Auffay statybomis Michelis vi
są laiką domėjosi, nes tai buvo 
ligšiol didžiausio jo laimėjimo 
išeities taškas. Todėl jis nu
sprendė reikalą ištirti ir pasi
kvietė pagalbon PierreCarteron, 
kuris jau buvo surinkęs reikš
mingą duomenų iš kitų statybų 
vietų.

Auffay geležinkelio stoties vir
šininkas Bourdon, į kurį juodu 
pirmiausiai kreipėsi, buvo nė 
vienam nepažįstamas, tačiau su
tiko su jais kalbėtis. Jis pranešė, 
kad prekiniai vagonai su paslap
tingomis dėžėmis esą įstumti 
į pašiūrę, kuri priklausė tenykš
čiam cukraus fabrikui. Pašiūrė 
buvo šalia geležinkelio stoties. 
Vokiečiai buvo ją konfiskavę ir 
pastatę sargybas.

Pirmoji žvalgyba patvirtino 
duomenis. Pašiūrė stovėjo fab
riko sklypo kampe ir buvo bė
giais sujungta su geležinkelio 
linija, nuo kurios ją skyrė tik 
siauras takas. Ties durimis 
vaikštinėjo vokiečių sargybinis.

Po ilgesnio stebėjimo nuo sto
ties perono, kur jie tariamai 
laukė traukinio, jiems paaiškėjo, 
kad sargybinis laikas nuo laiko 
atlieka ilgesnį maršrutą. Vietoj 
sustojęs ties pašiūrės kerte, jis 
pasisukdavo ir paėjėdavo kitu 
pašiūrės pakraščiu tol, kol ga
lėdavo matyti, ar niekad neateina 
taku iš kito galo.

Jie sutarė, kad Pierre turįs 
ateiti taku iš kitos pusės ir 
tolimiausioje vietoje nukreipti 
sargybinio dėmesį, o Michelis 
tada perbėgsiąs bėgius ir įsunk
siąs į pašiūrę, nespėjus sargy
biniui grįžti atgal.

Viskas vyko pagal planą. Mi
chelis nepastebėtas įslinko į 
pašiūrę ir atsargos dėliai atsi
segiojęs kelnes, kad turėtų pa
siteisinimą, jei netyčia būtų 
užkluptas, pradėjo pagrindinai 
apžiūrinėti dėžes.

Jų turinį, kaip atrodė, reikėjo 
skirstyti į tris grupes. Kiek tam
sioje pašiūrėje galėjo įžiūrėti, 
vienoje jų grupėje buvo cigaro 
formos kūnai, kitose plokščios 
dalys. Siuvėjų naudojama mata
vimo juosta, kurią jis buvo at
sinešęs po marškiniais, Miche
lis išmatavo prieinamas dalis 
ir gerai įsidėmėjo jų formą.

Jis palaukė patogaus momento 
ir išėjo iš pašiūrės tuo pačiu 
keliu, kuriuo buvo atėjęs.

Po savaitės pirmieji "skrai
dančių bombų" škicai su gana 
tiksliais matavimais buvo pa
keliui į Londoną.

e

Nekantriai ir labai įtemptai 
kiekvieną dieną laukė Michelis 
Hollardas ir jo pagelbininkai savo 
atradimo pasėkų. Andrė Cqmps 
be paliovos pranešinėjo apie Bois 
Carrė statybų eigą. Iššovimo 
įrengimai buvo jau beveik baigti 
ir kiekvienu metu reikėjo laukti, 
kad jie bus pradėti naudoti. Pa
našios žinios ateidinėjo ir iš 
kitų agentų. Buvo gauti pirmieji 
sviediniai, sumontuoti ir kai ku
rie užmaskuoti iššovimo ram
pose. Atrodė, kad puolimas gali 
prasidėti bet kurią valandą. Kas 
atsitiko britams? Kodėl jie nieko 
nedarė?

Pagaliau atėjo didžioji akimir
ka. 1943 gruodžio 15, praėjus 
penkioms dienoms nuo Michelio 

sugrįžimo iš Auffay, britų kara
liškoji aviacija smogė. Pasėkos 
buvo Siaubingos. Mažiausiai tu
zinas bazių, kurias agentai ir 
aviacijos nuotraukos buvo tiks
liai lokalizavusios, sunaikinta 
per pirmąjį puolimą. Keliomis 
naktimis vėliau buvo pulta Bois 
Carrė, ir Andrė, begaliniam sa
vo pasitenkinimui, kitą rytą atė
jęs darban, galėjo pasižiūrėti 
rezultatų, prie kurių ir jis le
miamai buvo prisidėjęs.

Iš pirmo žvilgsnio jis konsta
tavo, kad įrengimai tapo visiškai 
netinkamais naudoti. Visi jau ži
nojo apie bombardavimą, ir ne
daugelis prancūzų darbininkų at
vyko į statybos vietą. Jie buvo 
paskirti griuvėsiams valyti.Raš- 
tinės patalpos buvo taip pat labai 
nukentėjusios, bet dar išlikusios, 
ir Andrė gavo įsakymą jas re
montuoti.

La Loge vietovėje britų bom
bonešių veiklą pergyveno Pierre 
Carteron, agentas, kuris kartu 
su Hollardu surinko duomenis 
apie "skraidančias bombas".Jis 
buvo oro spaudimo išmestas į 
orą, ir galėjo kalbėti apie laimę, 
kad viskas pasibaigė tik su ran
kos sulaužymu. Tiek vokiečiai, 
tiek prancūzai patyrė skaudžių 
nuostolių. Kas vokiečius dar la
biau erzino - panikos apimti 
prancūzai atsisakinėjo grįžti į 
statybų vietas, Tai atsitiko beveik 
visose statybose, ir tai buvo 
pagrindinė priežastis, kodėl vo
kiečiai turėjo atsisakyti pirmo
jo plano - įrengimus vėl atsta
tyti. Jų vietoje jie pradėjo statyti 
naujusj mažesnius, dažniausiai 
paslėptus miškuose, kad nebūtų 
matomi iš oro.

Iki gruodžio pabaigos buvo nau
doti netinkamomis padarytos 52 
iššovimo bazės, o pirmą sausio 
pusę bombarduotos dar 79 bazės.

Sausio 7 pik. Wachtel, 155-W 
priešlėktuvinės pulko vadas, ku
riam buvo pavesta vadovauti V- 
ginklų operacijoms rašė savo 
dienoraštyje: "Jeigu sąjunginin
kai dar dvi savaites tokiu stip
rumu tęs orinius puolimus, mes 
turėsime nustoti vilčių, kad pir
mykštę bazių sistemą bus įma
noma kada nors panaudoti."

Bet jo spėliojimai buvo perdaug 
juodi. Pagal vokiečių oficialius 
duomenis, tarp 1943 gruodžio 15 
ir 1944 kovo 31 iš bendro 104 
bazių skaičiaus buvo visiškai su
naikintos tik 9; 35 buvo sunkiai, 
29 iš dalies ir 20 lengvai suža
lota.

OF YOUR
SAVIttCS

UP TO
<10.000

metinį dividendą už 
visas taupymo sąs
kaitas.

Bendras efektas buvo, kad dau
gumas bazių padarytos netinka
momis naudoti anksčiau, negu 
jos buvo spėtos panaudoti. Va
sario pabaigoje vokiečiams bu
vo aišku, kad jų pirmykštis pla
nas sugriautas. Jie turėjo im
provizuoti naują, kuris vėliau 
pasirodė toli gražu nepakanka
mas. Apie 40 naujų bazių buvo 
pastatyta pagal tą patį principą, 
tačiau daug mažesnių ir ne tiek 
krintančių į akis. Iš jų pagaliau 
buvo pradėti Londono apšaudy
mai, bet jau be tokių reikšmingų 
laimėjimų, kaip pradžioje buvo 
tikėtasi.

(Bus daugiau)

DOLERIAI IR CENTAI
v

Sis ekonominis atoslūgis būsiąs 
lengvesnis už 1958 metų

Ekonominis atoslūgis, žvel
giant iš visų pusių, nebus toks 
stiprus, kaip 1957-58 metais.Bet 
jau visi daviniai rodo, kad šis 
atoslūgis ir bedarbė užtruks il
giau, negu ankščiau buvo pra
našaujama.

Tokią nuomonę pareiškė tuzi
nas geriausių valdinių ir priva
čių ekonomistų. Jų nuomone, že
miausias ekonominio atoslūgio 
laiptas dar nebus pasiektas iki 
birželio mėnesio.

Tada,dabartinis ekonominis a- 
toslūgis būtų tokio pačio ilgumo, 
kaip ir 1953-54 metais (13 mė
nesių), ir keturiais mėnesiais 
ilgesnis, negu devynių mėnesių 
ekonominis atoslūgis 1957 - 58 
metais.

Ekonomistai pradėjo reikšti 
optimistines nuomones, kada visi 
ekonominiai barometrai, įskai
tant ir bedarbių skaičių,nekrinta 
iki 1958 m. lygio.

Vienas iš geriausių rodyklių 
yra bendra tautinė gamyba (gross 
national produet), kurioje yra 
visi gaminiai ir patarnavimai, 
ir kuri vis laikosi 503 bilijonų 
dolerių skaičiaus. Žemiausias 
bendros tautinės gamybos skai
čius, 1958 metų ūkiniame atoslū
gyje buvo 432 bilijonų dolerių.

Pramonės produkcija, su 102 
indeksu sausio mėnesį, yra 8% 
žemiau praeitų metų gegužės 
mėnesio. Bet tai dar yra 15% 

MUTUAL FEDERAL BENDROVES 
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Įsteigta Chicagoje 1905 metais.
Nuo 1905 metų pergyvenom karus, ekonomines 
depresijas, panikas ir krizes, tačiau visiems savo 
taupytojams išmokėjom kiekvieną sutaupytą do
lerį.
Jūsų pinigus galima perkelti iš kitur, jei atnešite 
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Pinigų taupymui nereikią važinėt, juos galite at
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siuntimo išlaidas.

MUTUAL ĄeAefiaL SAVINGS 
anJ -L oan ^/^Mocialton

Chartered and Svpervised by the Uudtad Statės Gevemment 
2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS 
Phone: Vlrginia 7-7747 John J. Kazanavskas, Pres.

Luang Prabang - idiliškai gra
ži karališkoji Laoso sostinė, ku
rios alėjomis žingsniuoja dram
bliai su pririšinėtais prie kojų 
skambučiais - greičiausiai nebus 
ginklu užimta parašiutininkų ka
pitono Kong Le ir komunistinių 
Pathet Lao "sukilėlių".

Jei Kong Le būtų turėjęs prie
monių su savo elitinio bataliono 
likučiais nušokti į Luang - Pra
bangą tuo metu, kada užėmė "Ą- 
sočių lygumą" - neabejotinai šis 
miestas būtų patekęs į jo rankas. 
Bet atnaujintos amerikinių gin
klų siuntos kartu su paskubo
mis atgabentais lojalios kariuo
menės daliniais iš pietinės kraš
to dalies užkirto jam kelią. Dul
kėtas aerodromas Mekongoupės 
pakrantėje dabar jau apsuptas 
priešlėktuvinės artilerijos pa
būklų ir lauko patrankų žiedu, 
artimose kalvose nuolat klega 
kulkosvaidžiai ir sproginėja gra
natos - tai apmokomos sustip
rintos miesto įgulos.

KARALIAUS VATANOS 
PASIŪLYMAS

Bet šventųjų pagodų ir lieknų 
palmių apsuptuose karaliaus Va- 
tanos rūmuose jau antrą mėnesį 
be paliovos posėdžiaujama: ka
ralius kasdien tariasi su naujos, 
bet nestiprios princo Boun Oum 
vyriausybės atstovais ir generolo 
Nosavano patarėjais. Jie spren
džia sunkią ir keblią problemą, 
kuri iškilo Londonui ir Washing- 
tonui sutarus atgaivinti senąją

KĘSTUTIS GAIDŽIŪNAS

virš žemiausio - 87 indekso 1958 
m. atoslūgyje.

Asmeninis uždarbis yra su
mažėjęs. Dabartiniu laiku jis lai
kosi 406.3 bilijonų dolerių skai
čiaus. Tai yra daug didesnė suma 
už 1957 m. gruodžio 352.8 mili
jonų dolerių skaičių.

Ekonominių stebėtojų nuomone 
dabartinis atoslūgis pasuks aukš
tyn nepasiekęs 1958 metų atoslū
gio žemųjų skaitilinių.

Bet su bedarbe yra kitaip. Da
bartinė bedarbė apima 6.6% viso 
darbo pajėgumo. Tai yra dau
giau, kaip 1953-54 metų atoslū
gyje, kada bedarbė siekė 6.2% 
darbo pajėgumo. 1957-58 metų 
atoslūgyje bedarbė apėmė 7.5% 
viso darbo pajėgumo.

Didysis klausimas yra ar be
darbė pasieks ir pralenks šią 
7.5% bedarbės skaitlinę?

Šios bedarbės skaitlinės pa
siekimas paliestų tūkstančius 
naujų darbininkų, nes darbo pa
jėgumas kiekvienais metais nor
maliai kyla.

Pavyzdžiui 6.2% 1954 m. reiškė 
3.5 milijonų bedarbių. 7.5% 1958 
m. reiškė 5.1 milijonų bedarbių. 
O 6.6% 1961 m. jau reiškia 5.4 
milijonų bedarbių.

*

Įvairios mašinos panaikins ke
turis milijonus raštinių darbų 
per ateinančius penkerius metus.

Taip mechanizaciją apibudina 
House, Education and Labor Ko- 

tarptautinę kontrolės komisiją, 
kaip žingsnį pilietiniam karui 
sustabdyti. Praeitą savaitę ka
ralius paskelbė naują pasiūly
mą: formaliai deklaravęs Laoso 
neutralumą, jis pasiūlė sudaryti 
naują kontrolės komisiją iš 
trijų neutralių valstybių - Kam
bodžos, Burmos ir Malajų 
atstovų.

Pasiūlymas, kurį paskubomis 
šoko remti prez. Kennedžio ad
ministracija, nepasiekė tikslo: 
tik Malajai sutiko komisijoje da
lyvauti, Kambodija ir Burma at
sisakė, saugodamos savo kailį. 
Taigi, įstrigta vėl tan patin ak- 
ligatvin.

komi- 
ginklų 
iš In-

KODĖL NENORI SENOSIOS 
KOMISUOS

Ankstesnioji kontrolinė 
sija, turėjusi prižiūrėti 
paliaubas, buvo sudaryta 
dijos, Kanados ir Lenkijos, kai 
1954 metais nutarta žlugusią 
prancūzų Indokiniją išdalinti. Da
bar tiek karalius, tiek Boun Oum 
vyriausybė parodė nepaprastą at
kaklumą Vakarų spaudimui, kad 
toji komisija nebūtų vėl atgai
vinta. Vakarai jos atgaivinimą 
buvo pasiūlę, bandydami užšach- 
uoti Indiją ir Sovietiją, kurios 
nepripažįsta Boun Oum vyriau
sybės legaliu premjeru laikyda
mos pasitraukusį į užsienių prin
cą Souvaną Phoumą. Komisijos 
atgaivinimu tikėtasi apeiti tą 
klausimą ir išgauti automatišką 
Boun Oum pripažinimą.

Bet karalius ir dabartinė La
oso vyriausybė tam manevre 
įžiūrėjo Phoumos grįžimo pa
vojų. Souvana Phouma, daugel 
kartų buvęs Laoso premjeras, 
pateko karaliaus nemalonėn po 
to, kai neišpildė savo pažado 
oficialiai atsistatydinti iš prem
jero posto. Jis gal būtų ir iš
pildęs savo pažadą, jei ne so
vietų pasiuntinys, kuris iš Vien- 
tiano, administracinės krašto 
sostinės, skubiai išskrido į Kam- 
bodiją, kur tuo metu Phouma 
buvo prisiglaudęs, ir įkalbėjo 
jį pakeisti savo nuomonę. Ne 
be reikalo karalius po to paskel
bė Phoumą Laoso karalystės iš
daviku: šiomis dienomis jis grį
žo Laosan ir veikia drauge su 
komunistais.

JAV POLITIKOS POSŪKIAI

JAV politika Laoso atžvilgiu 
per pastaruosius septynerius 
metus keitėsi tris kartus. Pir
moje fazėje (1954-58) ji rėmė 
neutralistą premjerą Phoumą, 
kuris bandė pasiekti susitarimą 

mitetas.
Mechanizacija pagal šį prane

šimą palietė:
160,000 Detroito automobilių 

darbininkų.kurie "jau niekad ne
grįš į savo senus darbus dėl 
automatizacijos".

DARBININKUS bravarų, like
rio ir lengvų gėrimų pramonėje, 
iš kurios 25% darbininkų buvo 
per paskutinį dešimtmetį atleis
ta dėl mechanizacijos.

AUTOMATINIAI liftai New 
Yorke per paskutinius 15 metų 
panaikino 40,000 patarnautojų 
darbų.

50,000 darbų, per paskutinį 
dešimtmetį mechanizacijos buvo 
panaikinta radijo ir televizijos 
aparatų pramonėje.

1,000,000 geležinkelių linijų 
darbų buvo panaikinta per 20 
paskutinių metų.

MECHANIZACIJA privedėprie 
to, kad 12 vyrų pagamina toną 
plieno, palyginus su reikalingais 
21 vyrais prieš 20 metų.

*

New Yorko, Washingtono ir 
kitų miestų gyventojai, šią žie
mą gerokai "paragavę" sniego, 
dažnai jau ir piktai pakalba 
apie tą baltą dovaną...

Bet Hayward, Wisconsin, 
miestelio gyventojai, dėl sniego 
stokos, prašo federalinės val
džios paramos! Mat, pagrindinė 
Haywardo miestelio pramonė yra 
žiemos slidinėjimo pramogos.

Nėra sniego, nėra slidinėtojų. 
Nėra slidinėtojų, nėra pelno. O 
iki šio laiko, kaip nėra sniego, 
taip nėra... Ir dabar Haywardo 
miestelio valdžia prašo federa
linės valdžios $250,000 paskolos 
pirkti sniegui gaminti mašinas 
ir įrengimus! 

su prokomunistiniu Pathet Lao 
sąjūdžiu. Tos pastangos privedė 
prie trumpalaikės "tautinės vie
nybės" koalicijos, kuri sugriuvo 
dėl komunistinės subversijos. 
Antrojoje fazėje (1959-60) JAV 
rėmė naujus antikomunistinius 
režimus. Po eilės perversmų 
ir kitų manevrų praeitą rudenį 
grįžo valdžion Phouma, kuris 
vėliau išbėgo į užsienį, ir susi
kūrė dabartinė BounOum vyriau
sybė. JAV, kurį laiką nutraukusi 
pagalbą, vėliau vėl ją atgaivino.

Trečioji fazė prasidėjo šių me
tų pradžioje, kai Washingtonas 
pradėjo būkštauti, kad Laosas 
galįs virsti antrąja Korėja, ir 
diplomatai pradėjo tirti įvairius 
pasiūlymus Laosui neutralizuoti. 
Pastaruoju metu Washingtonas 
pakeitė ne tik savo nuomonę dėl 
tarptautinės komisijos, bet ir 
paskelbė, kad ir ūkinė pagalba 
turėsianti būti iš pagrindų re
vizuota.

BLOGAI SUNAUDOTI DOLERIAI

JAV per šešerius metus La
osui yra suteikusi apie 300 mi
lijonų dolerių. Bet, nepaisant 
reikalo svarbumo, ir čia, kaip 
ir nesuskaitomais ankstesniais 
atvejais, dėl blogų pagalbos ad
ministratorių, užkrečiančių blo
gu pavyzdžiu ir šelpiamuosius, 
tie doleriai nuėjo ne tais keliais, 
kuriais turėjo eiti. Tai amžina 
JAV ūkinės pagalbos tragedija, 
vietoj laukiamų draugų išugdanti 
priešus.

I
Paskutiniais tyrimų duomeni

mis, didžioji tos paramos dalis 
buvo sunaudota kurti armijai, 
kuri kraštui yra perdidelė ir 
netinkama tenykštėms sąlygoms. 
Valstybės departamento įgalio
tiniai ten nepaisę karinių vadų 
patarimų ir kūrę 25,000 vyrų 
armiją, kai kraštui būtų užtekę 
12,000 - 15,000 ginkluotų vyrų. 
Be to, nepasimokyta iš pralai
mėto Indokinijos karo: vieton 
ruošus specializuotas komandas 
džiunglių karui su partizanais, 
visa armija motorizuota - to
kiame krašte, kur džiunglėse iš 
visos teturima tik 1500 km kelių 
ir tie patys ne visada galimi 
naudoti.

Ūkinė pagalba, negalint jos dėl 
neišbrendamų kelių išplėsti į 
provinciją, buvo koncentruojama 
miestuose, kurie nepajėgė jos 
suvirškinti. Pagalba buvo teikia
ma be jokio iš anksto paruošto 
plano ir kontrolės. Nebuvo jo
kios koordinacijos tarp vietoje 
ją skirstančių ir Washingtono 
įstaigų. Rezultate: infliacija, ko
rupcija, suktybės ir t.t.

Nėra ko stebėtis, kad galu
tiniame rezultate išauga prieš- 
amerikinės nuotaikos, kurias vi
sada sugeba išnaudoti komunistai 
ir jų talkininkai.

AKLOJO BONZOS
PRANAŠYSTĖS

Prieš porą savaičių Luange - 
Prabange vėl prabilo garsusis 
Aklasis Bonza, kuris laikomas 
išmintingiausiu vienuoliu visoje 
pietryčių Azijoje. Vakarų lai
kraštininkai gerai atsimena jo 
keistą pranašystę 1954 metais, 
kada, po Dien Bien Phu žlugimo, 
komunistams pradėjus koncen
truoti žygį į Luang Prabang, jis 
paskelbė, kad jie sustosią "Ąso
čių Lygumoje", prabusią ten tris 
dienas ir dvi naktis ir po to 
atsitrauksią atgal. Ką jie - lygiai 
dėl nesuprantamų priežasčių - 
ir padarė.

Naujosios Aklojo Bonzos pra
našystės nėra tokios nesupran
tamos. Jis pareiškė: "Jei Laose 
per ateinantį mėnesį nebus 
kautynių, kraštan grįš tikra tai
ka."

Į vieno krespondento klausimą, 
kaip JAV ir sovietai geriausiai 
padėtų Laosui, jis atsakė: "Ru
sija ir Jungtinės Valstybės turė
tų neduoti mums ginklų ir nesi
varžyti, teikdamos mums pagal
bą. Jos turėtų visus taikios pa
galbos dalykus sudėti vienon krū
von ir kaip bendrą dovaną išda
linti Laoso gyventojams, kurie 
nori tik vieno: gyventi taikoje".

Sunku spėlioti, kaip dabar iš
sipildys Senojo Bonzos prana
šystės, bet viena aišku: krašte 
būtų ramu, jei paliktų jį ramy
bėje visų neramumų ir krizių 
kėlėjai komunistai.
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NE TRADICINIS, 0 ATSITIKTINIS REIŠKINYS

Pasiruošimas didžiausiam 1961 
kultūriniam įvykiui

Antroji Amerikos ir Kanados lietuvių dainų šventė, 
rengiama Chicagoje 1961 m. liepos 2 d., neabejotinai bus 
didžiausias kultūrinis įvykis Amerikos lietuvių gyvenime 
1961 metais. Daugiau kaip 1100 choristų nuo Los An
geles vakaruose, ligi New Yorko ir Bostono rytuose, lie
pos pradžioje suplauks į Chicagą. Dainų šventei rengti 
komitetas ryžtasi visiems atvyks'tantiems chorams pa
dengti pusę kelionės išlaidų, o Chicagos lietuviai visiems 
choristams parūpins naktynę. International Amphi- 
theatre salėje pakaks vietos 14,000 klausytojų.

Lietuviškoji daina lydėjo, guodė ir ramino lietuvius 
tremtinius rūškanose tremties dienose. Ji negali nutilti 
ir dabar. Dainų šventė rengiama, kad lietuviškoji daina 
ir giesmė, skambanti lietuviškuose parengimuose ir lietu
viškose bažnyčiose, bent kartą per penkerius metus su
skambėtų sutelktine jėga ir parodytų lietuviškos dainos 
grožį ir savitumą saviesiems ir svetimiesiems.

Lietuvių jaunimas myli dainą. Lietuvių choruose 
jaunimo gausu. Neseniai iš Lietuvos atvykę jaunos lie
tuvaitės Chicagoje pirmoje eilėje įsijungė į lietuviškus 
ansamblius. Bet ir chorams reikia lietuviškosios paramos. 
Dainų šventė — didelis egzaminas lietuvių visuomenei: 
ar ji įvertina dainuojančio jaunimo gražias pastangas, 
kuris lietuviškai dainai skiria poilsio valandas. Chicaga 
laukia ekskursijų iš visos Amerikos dainų šventės metu.

Dainų šventės repertuarą paruošė muzikų komisija, 
jį patvirtino dainų šventės komitetas. Repertuaras išsiun
tinėtas visiems chorams. Jis įvairus ir įdomus. Nė viena 
daina nedainuota pirmojoj dainų šventėj. Jis apima gy
vuosius ir mirusiuosius lietuvius kompozitorius. Jame 
telpa vyresnieji ir jaunieji kompozitoriai, lygiai kaip gy
venantieji laisvajame pasaulyje ir pavergtoje Lietuvoje.

Muzikų nuomone, repertuaras kiek stipresnis, kaip 
būdavo nepriklausomoje Lietuvoje, bet jis pakeliamas 
kiekvienam chorui. Kai kurie chorai repertuarą jau bai
gia išmokti. Dainų šventėje bus mišraus, vyrų ir moterų 
chorų pasirodymai.

Gaila, jog kai kurie lietuviški chorai jau neatsiliepė 
į komiteto kvietimą dainų šventėje dalyvauti. Bet nutru- 
pėjimai dar nedideli, kad užtemdytų dainų šventės viltis.

*
Ligi šiol dainų šventėje dalyvauti įsiregistravo 28 

pasauliniai ir parapijiniai chorai ir ansambliai. Išspaus
dintas ir išsiuntinėtas visas repertuaras, išnuomota didelė 
International Amphitheatre salė, tariamasi su dirigen
tais. Tikimasi, jog dainų šventę atidarys JAV kabineto 
narys.

Dainų šventei rengti komiteto vicepirmininkas ir iž
dininkas Teodoras Blinstrubas su savo talkininkais pa
ruošė dainų šventės finansini planą, kurio įgyvendinimas 
pareikalaus įtempto darbo. Už bilietus gautos pajamos 
visų išlaidų gali nepadengti. Aukų rinkimas pradėtas per 
Lietuvių Bendruomenės apylinkes, organizacijas, per cho
rus. Į finansų telkimo darbą įsijungė bankininkas John 
Pakel, suorganizuodamas dainų šventei remti specialų 
komitetą.

Dainų šventė artėja, darbo našta nelengva, bet lietu
viškoji visuomenė džiaugsmingai jos laukia.

St. Daunys

NE į U TRAUKINĮ, BALANDĖLIAI...
Vienybės redaktorius mėgina 

juoku numenkinti bolševikinį pa
vojų. O ar bereikia geresnio 
įrodymo dėl raudonosios bar
škuolės Įsi raizgymo išeivijos u- 
žantyje, negu paskutiniai tos pa
čios Vienybės bolševikiški iš
puoliai prieš S. Žymantą? Kaip 
ankstesni prieš V. Rastenį, B. 
Railą, Z. Ivinskį?

Neseniai lankė mus tarybiniai 
rašytojai Mieželaitis, Bieliaus
kas, Sluckiš, išgavę Amerikos 
pripažinimą savo sovietiniams 
Tarybų Lietuvos pasams. Ir mūsų 
knygų lentynėlėsna, pasak naujo 
Vienybės kolaboranto, įsirikiavo 
okupacijoje išleistos knygos. Jau 
ir chorai pradėjo dainuoti bol
ševikiniais metais parašytų ope
rų ištraukas. Istorikas Trumpa 
visą laisvinimo politiką f šalį 
atidėjo, nebodamas paties prel.

Lithuanian Newspaper • 
Issued in Cleveland every 
Mon., Wed., and Fri. except 
in case of Holidays • Pub- 
lished by American Lithu
anian Press Radio Ass’n 
VILTIS, Ine. (Non-profit) 
• Editor - in - chief: Balys 
Gaidžiūnas • Subscription per 
year: $10.00. Single copy 10 
cents • Second Class Postage 
Paid at Cleveland, Ohio.

M, Krupavičiaus griausmų, jog 
visi laisvi lietuviai yra "tota
linio karo stovyje su okupantu", 
o panašūs nusiminimai yra "pra
laimėjimo pradžia ir nuodėmė!" 
"Atstovas" Laurynas Chicagoje 
tarybinę "patriotinę" prakalbą 
išpylė. Naujų vilčių paklojo "kul- 
tūravimo plotmėje". Jau ir Flux- 
us, to paties Vienybės kolabo
ranto žodžiais tariant, būtų ta
pęs "visų laukiamas svečias". 
Ko daugiau benorėti!

Ir vis tatai vienais bėgiais, 
viskas į šiapus. O į anapus - 
tik kelios specialiai atrinktos 
Antano Gustaičio satyros, nei
giamai vaizduojančios lietuvių 
išeivijos veiklą, kuo neiškentė 
pasigyręs pats naujasis Vieny
bės kolaborantas.

Ir kada viskas šiaip gražiai 
klostėse, prireikė Žymantui mu-

Vasario 24 dienos "Darbinin
kas" savo spaudos apžvalgoje 
patiekė pranešimą, nors dėl vis
ko dar šarvuotą klaustuku, anot 
kurio lietuvių socialistų srovėje 
bene vykstąs naujas tradici
nis skilimas.

Pagrindas tokiam pranašavi
mui -- "Dirvoje" minėtasis be
sirengiąs pasirodyti keisto vardo 
žurnalas ("Fluxus"), apie kurį 
dar ryškesnę informaciją yra 
paskelbęs "Keleivis", kurią 
"Darbininkas" beveik ištisai ir 

ziką gadinti, kaip vieną kartą 
kronikininkas Raila Dirvoje iš
sireiškė. Maža kad priminė po
litinius klausimus, rezistenciją, 
ragino Lietuvą Tėvynę okupuota 
vadinti. Pareikalavo dar išlygin
ti bendradarbiavimo balansą 
Free Europe radijo lietuviško
mis programomis...

Žymantui atsišaukė Darbinin
kas, o Dirvos užuoganoj, vis 
pagal to paties naujojo Vienybės 
kolaboranto vaizdingą pasakymą, 
pranašystes pabėrė V. Rastenis. 
Ėmė kirviai žvangėti ir kitose 
laikraščių redakcijose. Buvo čia 
dėl ko jaudintis, ramino Vienybė.

Pats Rastenis moksliškai iš
aiškino, kad einant "komunistų 
partijos ir tarybinės vyriausy
bės nepaliaujamu rūpesčiu iš
leistu ir plačiai visuomenei skir
tu dabartinės lietuvių kalbos žo
dynu", iš Fluxus, lietuviškai iš
vertus, gaunas "krūvinė", toji 
pat raudonoji bolševikų dizente
rija. Užkrečiama liga, įkyri, bet 
ne nauja...

Bėda, kad "vyresnysis brolis" 
tokių juokų nelabai .supranta ir 
jų nemėgsta. "Sutvarkyt tuos šun
snukius, lietuvių tautos išgamas, 
buržuazines atplaišas, visuome
nės sąvalkas, supuvusius libe
ralus, fašistinius žvėris, kūdikių, 
senelių, motinų žudikus..."

Ir pradėjo tvarkyti Vienybė 
raitydamos. O netaip paprasta. 
Jono Leono korespondencijų ne
pakanka. Bepigu buvo Rastenio 
"išpažintį", Ivinskio "dienoraš
tį" iš sovietinės periodikos per
sispausdinti. Dabar reikia ori
ginalios kūrybos, naujų talentų.

Ir šiaip, truputis nepatogu, 
16-os Vasario šventinis nume
ris, Lietuvos Vyčiu papuoštas... 
Bet kaip anuose rinktiniuose 
Smetonos raštuose: - "Pasakyta 
- parašyta".

Rodės, viskas būtų gerai, ir 
darbo herojaus medalis užtik
rintas, jei ne to naujojo Vienybės 
kolaboranto išdaiga iš perdėto 
entuziazmo. Ėmė į galą ir nukry
po ideologiškai nuo generalinės 
linijos. Atsuko atžagariom savo 
dvišaką ir iš netyčių pats de
maskavo įvairius priešakinius ir 
užpakalinius susitaikėliškus 
sambūviautojus: - "Balandėliai, 
jūs turit Kremliaus išduotą bi
lietą, vagonan įlipot ne toje sto
tyje ir ne į tą traukinį".

Ir pagadino visą naujųjų Vie
nybės plėšinių šlovingą muziką. 
Tikras liaudies kenkėjas. Nors 
po stalu lįsk po šitokių savo 
naujojo kolaboranto auksinių lin
kėjimų deimantiniam jubiliejui.

AL Jonikas, 
Chicago, UL

V. Rastenis
pakartojo, būtent:

"J. Kiznis, A. Šalčius, Ignai- 
tis, J. Mačiūnas rengiasi New 
Yorke leisti žurnalą, kuriam da
vė Fluxus vardą. Į, sąvo grupę 
jie tikisi įtraukti dr. J. Repečką 
ir A. Greimą. J. Kiznis, kaip 
žinoma, buvo Darbo žurnalo re
daktorium, jame leido išspaus
dinti A. Šalčiaus straipsnį, ku
riame pakartojo komunistų se
niai skelbiamas mintis... Iš 
Darbo redakcijos J. Kiznis turėjo 
dėl tokio straipsnio įdėjimo pa
sitraukti".

"Darbininkas" tame reiškinyje 
įžiūri lietuvių socialistų dalies 
atskilimą nuo socialistų srovės 
ir jos atskalų nukrypimą komu
nistų pusėn. Ir pabrėžia, jog 
tai ne naujiena. Lietuvių socia
listų srovei toki nutrupėjimai 
komunistų link esą būdingi. Tam 
patvirtinti, atpasakojama lietu
vių socialistų srovės istorija 
Amerikoje. Toki atskilimai esą 
jau tradicija.

Pirštu rodyti į socialistų sro
vę, kaip į "komunistų peryklą", 
irgi jau "tradicija", prieš kurią 
socialistai turi ir atsikirtimų 
"tradicinių". Iš tikrųjų socialis
tų srovė neturi monopolio ko
munistams "perėti": randasi ko
munistų ir iš kitų šaltinių. Todėl 
šios neva "socialistų tradicijos" 
klausimas neturi esminės reikš
mės. Užtat ir šio klausimo svar
stymas nenusipelno būti skubiųjų 
reikalų dienotvarkėje. Tik tei
singa būtų atkreipti dėmesį į 
tai, kad kalbamasis būsimo ar 
nebūsimo "Fluxus" žurnalo at
vejis visiškai netinka būti vadi
namas tradiciniu skilimu nei 
socialistų, nei kokioje nors ki
toje srovėje. Tai labai mišraus, 
atsitiktinio pobūdžio reiškinys.

Tik pasižiūrėkime į "Kelei
vio" informacijoje minimas pa
vardes. Iš keturių minimų pra
dininkų tik vienas J. Kiznis 
gali būti aiškiai sutapdinamas 
su socialistų srove; jis buvo 
trumpą laiką socialistų leidžia
mo žurnalo redaktorius, jis 
skelbė radikalius socialistinius 
nusistatymus (kaip opoziciją 
prieš neryžtingą liberalizmą),jis 
bandė atšviežinti socialistų sro
vės visuomeninį reiškimąsi. 
Eksperimentas su A. Šalčium 
jį, kaip redaktorių, suklupdė.

Antras minimas tos neva nau
jos atskalos pradininkas A. Šal
čius niekad nėra turėjęs ko nors 
bendra su socialistų srove. Jis 
iš viso nėra buvęs sutapęs su ku
ria nors lietuvių politine ar ideo
logine srove, jei neskaityti to, 
kad jis bene aštuonetą metų 
yra buvęs nuolatinis katalikiško 
laikraščio "Tėviškės Žiburių" 
bendradarbis, o po trumpą laiką 
buvo "švystelėjęs" dar "Vie
nybėj" ir pačiame "Darbininke". 
Jo "bendradarbiavimas" su so
cialistais tepasi reiškė tiktai tuo 
vieninteliu pagarsėjusiu straips
niu J. Kiznio redaguojamame 
"Darbe". A. Šalčių laikyti atski
lėliu nuo socialistų nėra nei ma
žiausio pagrindo.

Dar mažiau pagrindo tėra to
kiu atskilėliu laikyti Ignaitį, ku
ris ligi pastarųjų laikų buvo ži

nomas nuošalėje besilaikąs kata
likiškos ideologinės srovės žmo
gus, šiaip jau -- fizikos (plius 
dar ir praktinės eletrotechnikos) 
žinovas. Tik pastaruoju laiku 
"sumaištavęs" maždaug "prieš 
visus ir prieš viską", daugiau
sia prieš katalikų srovės vadus... 
Gruodžio 23 dieną "Laisvėje" 
pasirodė ilgutėlis straipsnis,pa
sirašytas "Atsiskyrėlio". Teko 
skaityti tą straipsnį. Atrodė, kad 
tai San Diego "laisvamanių" miš
rainė. (Iš San Diego, Calif., toki 
"laisvamaniai" siuntinėja "cir
kuliarus" kuriuose, panašiai 
pliauškia prieš visus ir prieš 
viską). Bet iš paties Ignaičio 
artimų pažįstamų tarpo teko gir
dėti, jog tas "Atsiskyrėlis" 
esąs kaip tik tas pats Ignaitis, 
kuris minimas ir tarp to mistiško 
žurnalo pradininkų. Jei taip, tai 
tas būsimam žurnalui iš anksto 
deda dar vieną spalvą. O gal 
jį net žudo dar negimusį... Bet, 
šiaip ar taip, jei Ignaitis ir yra 
"Atsiskyrėlis", tai ne nuo socia
listų.

J. Mačiūnas, bene jauniausias 
minimų pradininkų tarpe, irgi dar 
nėra turėjęs progos susitap- 
dinti nei su socialistais, nei su

A. a. adv. Juozo Bataičio paminklo 
statymo reikalu

Sausio mėn. 23 d. Huet- 
tenfeldo kapinėse, Vokieti
joje, buvo palaidotas Korp. 
Neo-Lithuania filisteris, vi
suomenininkas adv. Juozas 
Bataitis.

A. a. Juozas Bataitis ne- 
priklausomoje Lietuvoje 
buvo Tautininkų S-gos cent
ro valdybos narys. Jis buvo 
vienas iš steigėjų Korp. 
Neo-Lithuania Filisterių Są
jungos. Jis buvo žinomas, 
mėgiamas ir populiarus ad- 
vokatas-visuomenininkas.

Kaip stiprus visuomeni
ninkas jis ypač išryškėjo 
Lietuvai nustojus nepri
klausomybės. Jis ir VLIKo 
narys ir Pas. Liet. Bend
ruomenės vienas iš steigė
jų ir aktyvus valdybos na
rys. Įsisteigus LNTalkai, 
jis vienas iš pirmųjų jos at
stovų Vokietijoje. Jo veikla 
Baltų - Vokiečių Draugijoje 
davė stiprių rezultatų lietu
vių vardui išpopuliarinti 
Vokietijoje. Jo nuolatinis 
rūpestis Vasario 16-tos gim
nazijos išlaikymu ir ugdy
mu yra palikęs neišdildomų 
įspūdžių tos gimnazijos au
klėtinių ir vadovybės tarpe.

Jo bendradarbių, Vokie
tijoje ir Amerikoje esančių 
bendraminčių bei draugų 
iniciatyva, yra nutarta ant 
Jo kapo, visuomenės lėšo
mis, pastatyti paminklą, ku
ris būtų prižiūrimas Vasa-r 
rio 16-tos Gimnazijos auk
lėtinių.

Paminklas ir su jo pasta
tymu susiję išlaidos, numa- 

kuria kita lietuvių politine - ideo
logine srove, tad ir jo negalima 
laikyti nuo ko nors atskilėliu. 
Juo labiau nėra nieko žinoma, 
kas rodytų jį kuriuo nors būdu 
linkstantį prie komunistų.

Pagaliau, spėliojimai, kad mi
nėtieji pradininkai (galimas daly
kas, kad jų yra dar ir nepami
nėtų) tikisi pritraukti dr. J. Re
pečką ir prof. A. J. Greimą yra 
tik spėliojimai. Jei ir jie būtų 
imami galvon, tai tektų pastebėti, 
jog iš jų dviejų tik dr. J. Re
pečką yra socialistų srovės žmo
gus, nepajėgęs prisigydyti prie 
senojo socialistų srovės sti
liaus, bet niekad nenutrupėjęs 
komunistų naudai. O prof. A. J. 
Greimas niekad nėra buvęs so
cialistų srovėje, kaip vienas 
iŠ jų. Jis gi Korp! Neo-Lithuania 
filisteris, ir jei jau bent kiek 
nuo ko nors "atskilęs", tai gal 
nuo tautininkų didžiumos, ir bū
tent tuo, kad jis berods, stip
riai simpatizuoja socialistinei fi
losofijai, ar bent tam tikriems 
jos suidealintiems aspektams. 
Na, be to, jis, galbūt, nuo lie
tuvių reiškimusi bent kiek ir geo
grafiškai atskilęs. Tad mažiausia 
tėra pagrindo jo vardą sieti 
su visu tuo dar miglotu projek
tu.

Lietuviai socialistai, turbūt, 
patys pakels balsą prieš naujas 
aliuzijas, anot kurių, štai, iš 
jų pastogės ateina talkininkai bol
ševikų agentams. Todėl nejiems 
ginti daromos šios pastabos. 
Jos daromos tikslu atkreipti dė
mesį tik į faktinę padėtį, į to
kią, kokia ji iš tikrųjų šiuo me
tu matoma. Būtent:

1) Keistai pavadinti numatoma
sis žurnalas gal bus, o gal jo 
dar ir nebus: ne taip lengva 
tuos "blynus" kepti...

2) Jeigu bus, tai tuo tarpu 
yra dar tik įtarimo, kad jis ku
riuo nors požiūriu padės bol
ševikų agentams, bet nėra Įro
dymo. Įtarimas paremtas kaiku- 
riais numatomųjų pradininkų 
pasireiškimais, o taip pat ir 
tuo, kad bolševikų agentai ne
iškenčia neišsitarę, kaip jie to 
žurnalo laukia.

3) Bus ar nebus tas "blynas" 
iškeptas, bet viena aišku, kad 
"tešlą maišo" toli gražu ne vien 
"socialistų nuotrupos", bet kaip 
tik iš gana įvairių pusių susi
metęs mažiukas būrelis, kuriam 
labiau būdingas atsitiktinumas, 
negu kokia nors "tradicija".

PASTABA: Baigęs ŠĮ straipsnį 
patyriau, kad Dr. J. Repečka ir 
prof. A. J. Greimas yra atmetę 
mintį apie jų dalyvavimą tame 
žurnale. v.R.

tomą, sieks virš 3000 DM, 
750-800 dol. Jei surinktos 
aukos viršytų išlaidas, tai 
likutis būtų paskirtas Va
sario 16-tos Gimnaziją bai
gusiems studentams pa
remti.

Korp. Neo-Lithuania fi
listerių, Juozo Bataičio ko
legų ir draugų bei organi
zacijų veikėjų prašome im
tis iniciatyvos, sudarant ko
mitetus ar rinkti aukas pa
vieniai ir nevėliau kaip š. m. 
gegužės mėn. 1 d. persiųsti 
jas a. a. Juozo Bataičio pa
minklui pastatyti Komite
tui New Yorke:

Vytautas Abraitis, dipl. 
teis. Korp. Neo-Lithuania 
filisteris, 97-08, 110 St., 
Richmond Hill, N. Y.

Pranas Narvydas, Taut 
S-gos 1-jo skyr. pirminin
kas, 542 Lorimer St., Brook
lyn, N. Y.

Antanas Senikas, dipl. 
teis. Korp. Neo-Lithuania 
filisteris, 24 North Rd., 
Great Neck, L. I., N. Y.

Jurgis Sirusas, Korp. Jau
noji Lietuva filisteris, ALT 
S-gos 11 skyr. pirm., 86-17, 
76 St., Woodhaven, N. Y.

Petras Ulėnas, Korp. Neo 
Lithuania filisteris, 32 Eu
clid Avė., Brooklyn, N. Y.

Paraginkit savo pa
žįstamas užsiprenu
meruoti DIRVĄ.
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-- Kuris dabar laikas? -- pa
klausė Ilona.

-- Kodėl?
-- Rytoj man reikės šeštą 

valandą į darbą.
-- Mes vėl paimsime taksį.
-- Siofokas visai netoli. Iš ten 

Vašia, eina daug traukinių į 
Budapeštą.

-- Mes negalime važiuoti trau
kiniu, perdaug pavojinga.

— Kodėl, Vašia?
-- Tu klausi, kaip vaikas.
-- Aš nesu vaikas. Taurės 

tuščios.
Kuzinas paėmė ąsotį, pasižiū

rėjo į ją ir bepildamas nuliejo 
pro šalį. Jai atrodė, kad jis 
norėjęs kažką sakyti. Bet jie 
tylėjo. Jo rankos glostė stalo 
viršų. Staiga pirštai subeldė seną 
dainą: "Medis yra medis, ir krau
jas yra kraujas." Ilona žiūrėjo 
į raudonus palieto vyno lašus. 
Ji kalbėjo, lyg prisiversdama:

-- Tik pirmą kartą nuliejama 
pora lašų. "Senajam Dievui," sa
kome mes. Bet kas dabar begal
voja, kad šis paprotys suteikia 
pagonių dievui pirmojo gurkšnio 
garbę - vyno, vandens, kraujo?

— Ilona!
-- Taip, Vašia. Bet pagonių 

dievai seniai užmiršti, niekas 
nebežino jų vardų; tik senasis 
Dievas, jis galbūt buvo vienin
telis, kuris nesileidžia visiškai 
užmirštamas. Kad vengrai būtų 
likę su senuoju Dievu, prie se
nojo Dievo, kur anksčiau gyveno. 
Kas žino, kas juos išstūmė iš 
Azijos į tą prakeiktą Europą.

-- Ilona!

DĖMESIO! DĖMESIO!
NAUJA LTM ČIURLIONIO ANSAMBLIO

DAINŲ PLOKŠTELĖ

”MES PADAINUOSIM”
(HI-FI ir STEREO 33 RPM).

su solistais A. Stempužiene, J. Krištolaityte, V.
Verikaičiu, kanklėmis bei lumzdeliais, vadovau

jant muzikui A. Mikulskiui.
16 dainų . .. Klaipėdužė, Ar vėjai pūtė, Kurteliai, 

Melnikas ...
Kaina Hi-Fi $6.50, Sterep $7.50. Užsakantiems 

daugiau 10 plokštelių duodama nuolaida.

Kreiptis: V. Urbaitis, 1892 Hillside Rd., 
East Cleveland 12, Ohio. 

Telef. PO 1-3180.

-- Gerk, Vašia, gerk už dievų 
prakeiktą Europą, kur nuo am
žių žmogus privertinėjamas ti
kėti vis kitais dievais; kur nuo 
nesiliaujančių dievų žudynių pa
galiau viskas virsta bedievybe: 
tautos, išgirskite ženklus!

-- Ilona, kas tau atsitiko?
-- Gerk, Vašia, gerk už dievų 

užmirštąją Europą!
— Kurią tu myli!
-- Ir kaip aš ją myliu, kaip 

mes visi ją mylime, tą nukry
žiuotąją Europą, kryžių Europą; 
viengubų, dvigubų, trigubų, x- 
gubų kryžių Europą, medinių, 
geležinių, sidabrinių, auksinių 
kryžių Europą; herbų kryžių, ri
terių kryžių, svastikų kryžių, 
rozečių kryžių, kardų kryžių, 
strėlių kryžių, didvyrių kryžių 
Europą; baltų, raudonų, žalių 
mėlynų kryžių, visų spalvų kry
žių, visų kraštų spalvų kryžių 
Europą; ak, dievus žudanti, die
vų apleistoji, nukryžiuotoji Eu
ropa, kurios kaktoje dabar turi 
būti įdegintas kūjis ir piautu- 
vas: pabuskite šios žemės pra
keiktieji!

-- Nutilk, Ilona, tu kaip pa
mišusi.

-- Leisk pagaliau man būti 
pamišusiai, pamišusiai mylėti, 
tave mylėti, vaikus mylėti, Eu
ropą mylėti, kurion vengrai at
vyti, kurioje jie negali nei gy
venti, nei mirti... Gerk, Vašia!

— Už jūsų protėvius, kurie 
atvyko' Europon.

-- Gerk už ką tik nori, bet 
tik ne už mirusius.

--Jie tebegyvena jumyse.
-- Mumyse? --Ilonanusijuokė. 

-- Totoriai, kryžiuočiai, turkai, 
vokiečiai ir pagaliau raudonoji 
armija; visi mus užpuldinėjo, 
per mus lipo! Vargu ar bėra 
mumyse pora lašų senojo kraujo. 
Gerk, Vašia!

-- Už tą porą lašų!
-- Jų pakanka, kad mes ki

tiems liktume svetimi, kaip ir 
mūsų kalba, toki svetimi, kad 
jie spokso į mus, kai mes šo
kame, kai mes didžiame liūde
syje juokiamės, ir kai mums 
džiaugsmas iš akių spaudžia aša
ras; ak, ir jie pasivagia iš mū
sų pora taktų muzikos, sušunka 
"joi, maman!" - ir baigta, baigta 
vengriška operetė; ak, aš no
rėčiau jiems tikru čardašo taktu 
tol krėsti užpakalin, kol jiems 
išgaruotų "joi, maman!"

-- Ilona, prašau, nusiramink.
-- Klausyk, Vašia: Habsburgai 

uždraudė kiekvieną gaidą, ir vis 
dėlto slaptai buvo dainuojamos 
senosios dainos. O paskui Hor- 
thy-Vengrija, ir Belą Bartokas 
turėjo bėgti, nes jis gyveno su 
tauta, užrašinėjo senąsias dai
nas ir jas saugojo nuo užmirši
mo. "Toli nuo tikrosios muzi
kos", emigracijoje, jismirėpus- 
badžiu. O dabar? Prosit, Vašia, 
dabar maskviečiai! Senosios dai
nos ir jiems kelia nemalonumus; 
ir kas pergarsiai paliečia "pro
tėvių lyrą", tas apraminamas 
ir nuteisiamas: vardan Markso, 
Lenino ir vardanstaliniškos dva
sios! Baimė išgėdintos kaitros 
senosios meilės dainose? Lais
vės ilgesio baimė tūkstantme
tinėse raudose? Gaivalingumo ir 
jėgos baimė čardašo takte? Ak, 
ta baimė, tas siaubas dėl poros 
taktų tikros muzikos, dėl poros 
lašelių iš vargo šimtmečių.

Ilona nusijuokė.
-- Ilona!
Ji juokėsi, juokėsi ir pakėlė 

taurę..
-- Gerk, Vašia.
-- Už porą lašų senojo kraujo 

tavyje!
-- Išgerk.
Žvangėdama pabiro Ilonos 

taurė ant grindų.
— Ar išsigandai, Vašia?
Kuzinas spoksojo į ją.
-- Kelneris, sąskaitą.
-- Tu turi neišsigąsti, kai 

tuščios taurės sudūžta; joks 
žmogus Vengrijoje to neišsigąs
ta.- Bet saugokis, kai joks vynas 
nebebus geriamas, kai visų vynas 
tekės - ar ne, kelneri?

Kuzinas paskubomis apmokėjo 
sąskaitą.

Gatvėje Ilona ėjo, kaip apsvai
gusi, šalia Kuzino. Ji žingsniavo 
Siofoko šviesų linkui, nekalbėjo, 
iki prie stoties paėmė taksį. Po 
valandėlės Kuzinas tikėjo, kad 
ji užmigo.

*

-- Mes esame Budapešte, — 
pasakė Kuzinas.

Ilona trynė akis, tartum būtų 
sapnavusi.

— Aš išlipsiu pirmoji.
-- Ne, aš, -- pasakė Kuzinas 

ir nurodė šoferiui, kuriomis gat
vėmis važiuoti. Ilona rausėsi sa
vo lininiame krepšelyje.

-- Ko ieškai? --paklausė jis.
-- Nieko ypatingo; ar turi pieš

tuką?
-- Ne, bet įtraukiamąjį plunks

nakotį.
-- Bus geras.
-- Mes turėtume dar susitarti 

dėl kito susitikimo.
-- Kaip tik ir noriu tau tiks

liai užrašyti.
Prieš Moriczo Zsigmondo Ratą 

Kuzinas pasakė šoferiui sustoti. 
Jam apmokant ir paaiškinant, kad 
Iloną turėsiąs dar gabaliuką pa
vėžėti, ji paskutiniame prancū
ziškos gramatikos puslapyje pa
rašė porą eilučių, išplėšė lapą 
ir sulankstė. Kuzinas apkabino 
Iloną atsisveikindamas.

-- Nebučiuok, -- paprašė ji 
tyliai ir melavo: —* Aš nemėgs
tu, kai kiti mato.

Ji padavė jam lapą, kai jis 
stovėjo ties automobiliu, užtren
kė duris ir sušuko šoferiui:

-- Važiuokite!
- Kur?
-- Važiuokite tiesiog, važiuo

kite, greit!
Kuzinas mojavo baltu lapu, kol 

matė taksį. Ties sekančia gat
vės lempa jis sustojo ir skaitė: 

"Nemėgstu niekam likti sko
linga, net rusui. Sumokėjau kai
ną, kuri buvo iš manęs laukia- 
ma.

(Bus daugiau)

Lietuvos Nepriklausomy
bės 43 metų sukaktis man 
su žmona teko atšvęsti Los 
Angeles mieste. Be dviejų, 
plačiu mastu rengtų pami

Dr. Julius J. Bielskis ir K. S. Karpius.
G. Rudelio nuotrauka.

nėjimų, pačią Vasario 16-tą 
dieną turėjau malonumo 
praleisti su Lietuvos garbės 
konsulu Los Angeles, Dr. 
Julium J. Bielskiu. šis po
būvis verčia mane sugrįžti 
į anuos laikus, prieš 43 me
tus.

Veikli ponia Adelė Derin- 
gienė surengė savo namuo
se vaišes ir pakvietė konsu
lą Bielskį su ponia ir mudu 
su žmona, ir keletą kitų ar
timųjų.

Los Angeles šiuo laiku 
gyvena prof. M. Biržiška, 
vienas iš nedaugelio likusių 
Lietuvos Nepriklausomybės 
akto signatarų, kurį taip 
pat turėjau malonumo su
sitikti ir girdėti jo kalbas, 
sakytas viešuose minėjimo- 
se. Prof. Biržiška pažino ir 
atsiminė mus po virš 25 me
tų, kai anais laikais lankėsi 
Clevelande.

Mažėja ir jų eilės
Su Dr. Bielskiu, prisimi

nėm ir kitą žymų anų laikų 
darbuotoją, Dr. Matą Vini- 
ką, SLA sekretorių, apie 
kurio mirtį jau buvom pa
tyrę. Mažėja jau eilės ir 
Amerikos išeivijoje pačius 
sunkiuosius darbus dirbusių 
veikėjų Lietuvos Nepriklau
somybei iškovoti. Be mirš
tančių čia Amerikoje, dau
gelis jau mirė ir Lietuvoje, 
sugrįžę laisvon tėvynėn.

Blogiausia, kad tie veikė
jai nyksta Lietuvai vėl ati
tekus svetimam, dar žiau
resniam grobikui.

Kalbėdami su konsulu 
Bielskiu sielojomės Lietu
vos tragedija, užklupusia 
taip gražiai jai įsigyvenus, 
po sunkių pastangų laisvę 
atgavus.

Anais laikais, kada kilo 
Lietuvos valstybės atstaty
mo darbas, Dr. Bielskis, 
jaunas, energingas vyras, 
buvo mūsų katalikiškos sro
vės darbuotojas. Dr. Vini- 
kas buvo tautinės srovės 
stiprus šulas. Ir tautinėje 
srovėje likimas pastatė ma
ne, vyresniems už save tal
kininkauti.

Atmetus šalin trecią, kai
riąją, socialistišką srovę, 
kurios vadai ir spauda ir 
Vasario 16-tos aktą neigė, 
ir savo spaudoje ir kalbomis 
skelbė lietuviams naudin
gesnių pasilikimą "galingos 
Rusijos globoje’’, katalikai 
ir tautininkai, nors savo 
tarpe atkakliai kovojo už 
savo srovinius reikalus, Lie
tuvos Nepriklausomybės at
žvilgiu laikėsi vieno nusi
statymo ; Laisva Lietuvos 
respublika, su sava valdžia, 
ir tam tikslui aukojo visas 
savo jėgas, darbą, pastan
gas ir pinigus.

Bendri darbai vienam 
tikslui

N e g a 1 ėdami sutartinai 
dirbti, ko visi vienodai troš
ko, katalikai įsteigė savo

K. S. KARPIUS

fondą ir savo tarybą, tauti
ninkai savo fondą ir savo 
tarybą. Fondai finansavo

savų tarybų veiklą.
Kadangi tikslas buvo vi

sų tas pats, tarybos suras
davo progas ir reikalus su

eiti į bendrus posėdžius. 
Posėdžiai kartais suirdavo, 
nei vienai nei kitai pusei 
nesutinkant priimti kitos 
pasiūlymą, sumanymų ar 
rezoliucijų. Bet kad reika
las spaudė ir paskirai dirbti 
buvo bergždžia, tarybų at
stovai vėl bandydavo susi
eiti ir vėl kalbėtis ir tartis.

Taip darbas tęsėsi kelis 
metus, tarybų delegacijoms 
kartais ir į Europą vyks
tant, paskirais keliais, pa
sitarimams su tenaitiniais 
vienminčiais, kur tik tokius 
galėdavo sutikti — Švedijo
je, Prancūzijoje ar Šveica
rijoje.

1917, 1918 ir vėlesniais 
metais, bendri katalikų su 
t a u t i ninkais pasitarimai 
privedė prie įsteigimo Wa- 
shingtone bendro biuro Lie
tuvos reikalams žiūrėti ir 
Lietuvą, jau de facto pripa
žintą, atstovauti. Surado 
susikalbėjimo taškus abi tos 
srovės, ir pastatė Washing- 
tone savo bendrai sutiktus 
asmenis.

(Nukelta į 5 psl.)

Jokio ėjimo į šiukšlių dėžes! Ir net... jokių 
šiukšlių dėžių, kada jūs turite naują — be dū
mų, be kvapo gazo degintuvą jūsų rūsyje ar 
laisvam kambaryje. Pašalinkite kaulus, popie
rius, lupynas... visas deginamas šiukšles tik 
už centus į dieną. Pamatykite naujus gazo de- 
gintuvų modelius: Warm Morning • Duramatic 
• Sears-Kenmore • Calcinator • Majestic • 
Martin. Jokio įmokėjimo. 36 mėnesiai išsimo- 
kėjimui su jūsų gazo sąskaita.

A THE EAST OHIO GAS COMPANY
WATCH THE BARBARA STANWYCK SH0W MONDAY, 10 P.M. KYW-TV, CHANNEL 3
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DAKTARAS JONAS ŠLIŪPAS 1861 - 1961
1861 m. kovo 6 d. gimė dide

lis Lietuvos patriotas ir lais
vės žadintojas Jonas Šliupas . Jis 
išvydo pirmus šio pasaulio švie
sos spindulius Gruzdžių kaime 
—toje Lietuvos dalyje, kur dar 
lenkinimo šmėkla ir nutautini
mas, susietas su "lenkiška baž
nyčia" dar nepajėgė nusilpninti 
lietuviškas dvasios ir susilpnin
ti tėvynės meilės. Čia lietuvis 

Dr. Jonas šliupas.

gyveno senovišką, ramų kad ir 
vargingą gyvenimą, apsuptas gi
rioms, raistais ir ežerais, kurie 
jį globojo nuo išlaukinių ir ne
geistinų įtakų. Čia lietuvis gimė 
augo, kovojo už būvį ir laukė 
geresnių dienų kada laisvės spin
duliai jį pabudins reikalauti sau 
laisvės ir pagarbos, kurią taip 
mylėjo ir mokėjo apginti jo pro
tėviai.

PAS DR. J. BIELSKI...
C

(Atkelta iš 4 psl.)

Ir Dr. Bielskis ir Dr. Vi- 
nikas buvo tų reikalų vir
šūnėse, vadovavo'informa
cijos biurą, ir Lietuvos lais
vės paskolos reikalus, kol 
sulauktas Washingtone pir
mutinis Lietuvos atstovas 
— Jonas Vileišis.

Dr. Bielskis buvo parvy
kęs Lietuvon, kaip ameri
kiečių savanorių vadas — 
atstovas, Lietuvai nuo jų 
purtančių priešų ginti..

Kraštui pradėjus savisto
viai veikti, Dr. Bielskis tu
rėjo vienokius ar kitokius 
igaliojimus nuo visų buvu
sių Lietuvos vyriausybių, 
kol pagaliau, kai persikėlė 
Į Los Angeles, buvo paskir
tas garbės konsulu. Tose 
pareigose būdamas, Dr. 
Bielskis sielojosi, kad kokiu 
nors sutapimu kas nors tin
kamas liktų jo vietininkų, 
tęstinumui išlaikyti, kad 
Los Angeles konsulatūra su 
juo nepasibaigtų ir nebūtų 
uždaryta.

Savo pasikalbėjime gvil- 
denom pliusus ir minusus ir 
dabartinės mūsų išeivijos 
bangos gyvenimo, atsidūrus 
svetimame krašte, savo tė
vynės netekus.

Anų senų laikų sroviniai 
nesusipratimai dabar buvo 
visai laiko sudildinti, ir pa
sikalbėjimas lietė tik gerą
sias to atlikto darbo puses.

Dr. Bielskio bešališkumas 
ir jo veikla su visais lietu
viais pilnai atitinka jo pa
skyrimą. Smarkiai auganti 
Los Angeles lietuvių koloni
ja gali tik didžiuotis jo 
‘darbštumu ir naudotis jo 
visapusiu patarnavimu.

Nuo savęs, p. Konsului 
linkiu dar ilgo gyvenimo ir 
geros sveikatos.

P. I. Ziūrys
Šis kaimelis negalėjo nu

jausti, kad jame šią kovo 6 d., 
1861 metais gimė tas vaikas, 
kurio plunksna, balsas ir veikla 
ateityje tiek daug prisidės bu
dinant Lietuvą iš svetimų paver
gimo ir sužadins visą Lietuvą 
stoti į kovą už šalies išlaisvi

nimą, o ypatingai už jos vaikų 
apšvietą ir atsikratymą primi
tyvių prietarų ir tamsybės.

Retas žmogus turi laimės arba 
gabumų įvertinti savo amžininkus 
ir jų veiklą, nes žmogaus gyve
nimas yra susijęs su kasdienė
mis pareigomis ir smulkmeno
mis, "užtamsinančiomis" ryškų 
vaizdą tų asmenų, kurie kuria 
istoriją ir pakreipia visuomenės 
eigos gaires į didesnes aukštu
mas. Mūsų laikais daktaras 
Jonas Šliūpas kaip tik buvo tas 
istorijos kūrėjas tas žadintojas 
mūsų kovos už laisvę, o taip pat 
vadas, mus vedantis į laisvės ir 
nepriklausomybės naują gadynę.

Jonas Šliūpas buvo laimingas 
turėdamas nepaprastą motiną, 
kuri kad ir neišmokslinta, pilnai 
suprato mokslo vertę ir visiems 
savo artimiems visada sakyda
vo kad jos vaikai bus išmoks
linti. Vos Jonas sulaukė 9 metų ir 
jos pačios buvo pristatytas į 
Mintaują mokytis. Po kelerių me
tų Jonas baigė Mintaujos gimna
ziją su aukščiausiais pažymėji
mais ir pradėjo savo pasiruo
šimą ateities darbams. Dar be
būnant gimnazijoj jis parodė di
džiausią norą plačiau išsimoks
linti ir apsi kaityti, už ką net 
jo dėdė, kun. Šliupavičius atos
togų metu jį baudė už skaitymą 
Volterio, Darvino Spencer Hux- 
ley ir kitų bažnyčios uždraustų 
veikalų,kuriuos atrado po jo lo
vos matrocu.

Užbaigus Mintaujos gimnaziją 
1880 m., kitą rudenį įstojo į 
Maskvos Universiteto filologijos 
skyrių. Čia pasimokęs metus 
persikėlė į teisių skyrių, kur su
ėjo Petrą Vileišį ir J. Spudulį. 
Čia jie sukūrė pirmą "Aušrą" 
kurios išleido 15 numerių hekto- 
grafiniu būdu.

Jonas Šliūpas buvo veiklus ir 
darbininkų judėjime. Už dalyva
vimą "Robotnik" organizacijoj jis 
buvo pašalintas iš universiteto 
ir 1882 m. gruodžio mėn buvo 
areštuotas. Pasitaikius progai 
grįžo Lietuvon, kur pasislapstęs 
trumpą laiką ir patyręs, kad ru
sų žandarai jo ieško, jis išva
žiavo į Prūsus pas Martyną Jan
kų. Čia jis bendradarbiavo "Auš
roj" ir 1883-84 m. redagavo, 
Sužinojęs,kad vokiečiai, nepakęs- 
darni jo patriotiškumo "Aušroje" 
pradėjo derybas su rusais jį iš
siųsti atgal, jis apleido Vokie
tiją ir išvyko į JAV. •

1884 m. gegužės 28 d. jis at
vyko į New Yorką ir jau liepos 
20 d. skaitė savo pirmą paskaitą, 
o kitais metais redagavo Tva- 
rausko savaitraštį "Unija". Bet 
nesutikus su Tvarausko lenkišku

mu, z Jonas Šliūpas, kad ir be 
lėšų, pradėjo leisti "Lietuwis- 
zką Balsą" kurį jis pats pri
rašydavo, nunešdavo į spaustu
vę ir pats išplatindavo. Jo jauna 
žmona, Liuda (Malinauskaitė), 
kurią, vedė 1885 m. kilusi iš ba
jorų, dirbo siuvykloj už 6 - 8 
dol į savaitę. Ir abu gyvendami 
dideliam varge ir nedatekluose; 
veikė Lietuvos labui negalvoda
mi apie savo ateitį.

Jau 1887 m. rugsėjo 15 d. jis 
su kitais sukūrė "Susivienijimą 
Visų Lietuvninkų Amerikoj ir 
paruošė dirva SLA nuo 1885 -1891 
jis lankė Maryland universitetą, 
kuriame baigė medicinos moks
lą. 1889 m. suorganizuoja Mokslo 
Draugiją ir 1893 išleidžia jos 
leidinį "Apšvieta". Vėliaus pra
deda spausdinti, kartu su kun. 
Dembskiu "Naują Gadynę" (1900) 
Iškilus Rusijoj revoliucijai jis 
veikė su Liet. Socialistų Sąjun
ga ir telkė pinigus remti revo
liucijai, bet pamatęs, kad socia
listai siunčia pinigus nė Lietu
vos veikėjams, bet visos Rusi
jos, jis išstoja iš socialistų tar
po ir dirba grynai lietuvišką dar
bą. Kartu su kun. Žilinsku (Ži- 
lium), sušaukia pirmą visuotinį 
Amer. Liet, seimą 1906 m. vasa
rio 22 d. New Yorke ir ten pa
ruošęs memorandumą Rusijos 
valdžiai reikalauja Lietuvai pil
nos autonomijos.

Nuo 1904 - 1912 Dr. Jonas Šliū 
pas yra "Aušros" Draugijos, 
šelpti mokleivius centro rašti
ninkas ir spausdina "Laisvą 
Mintį" kurioje veikia Kleofas Jur
gelionis ir K. V. Račkauskas. 
Antrojo visuotino Amer. Liet. 
Seimo metu Dr. J. Šliūpas su
organizuoja Tautininkų Partiją ir 
jos savaitraštį "Sandarą (1914). 
Be kitų plačių ir įvairių darbų 
Dr. J. Šliūpas buvo organiza
torius Liet, laikraštininkų, buvo 
pir. Liet. Autonomijos Fondo 
(1914 - 17), Tautinės .Tarybos 
narys (1917-1919), Tarybos Eks. 
Kom, Narys, Wash. D. C. (1918-- 
19) Amer. Liet, atstovas Stock- 
holmo konferencijoj 1917, orga
nizatorius Liet. Atstovybės Lon
done 1919, Liet. Atstovas Rygoje 
1919 organizatorius Liet. Bendr. 
"Garlaivis 1921, kūrėjas Etines 
Kultūros Org. Clev. Ohio 1936 
ir daug kitų organizacijų.

Nuo 1884 iki 1918 m. gyvenant 
JAV jis parašė ir išleido virš 
42 knygas ne tik lietuvių, bet 
anglų ir lenkų kalbomis ginda
mas ir keldamas Lietuvos lais
vę. Dr. J. Šliūpo prakalbos ir 
paskaitos buvo girdimos visose 
JAV dalyse. Jis, be pasigailėji
mo, kirto visus Lietuvos prie
šus, ar tai jie būtų valdžios 
žmonės, ar tai veikėjai ar "Via- 
ra Polska" priedangoje nutau
tino lietuvius.

Daktaro J. Šliupo veikla JAV 
pasireiškė visose srityse. Kur 
tik buvo lietuviška veikla, ten vi
sados būdavo ir Dr. Jonas Šliū
pas. Jis veikė ne tik vienos par
tijos rėmuose bet vertė ir kitų 
partijų veikėjus imtis veiklos.

Be Daktaro Jono Šliūpo įta
kos, veiklos, energijos, ugnies 
ir nuolatinio žadinimo per spau
dą, knygas, paskaitas vajus ir 
kt. vargu ar Amerikos lietuviai 
būtų buvę prirengti suteikti to
kią didelę ir reikšmingą pagal
bą Lietuvos laisvę iškovojant, 
JAV valdžios pripažinimą išgauti 
ir visaip ją remti. Ne tik jo 
auklėtiniai čia veikė, bet ir 
Klaipėdoj ir visoj Lietuvoj.

Liet. Universitetas įvertinda
mas jo nuopelnas jį paskyrė 
docentu skaityti medicinos 
istoriją ir jam suteikė garbės 
doktoratą, o vėliau jo garbei, 
kaip aušrininkui pagerbti, buvo 
išleistas ir pašto ženklelis.

Užėjus baisiam raudonam tva
nui jis kaip ir tūkstančiai Lie
tuvos sūnų, leidosi į svetimus 
kraštus. Bet ir Vokietijoj jis 
veikė Lietuvos laisvės prikėli
mui kiek tik jėgos leido. Vo
kietijoj Dr. J. Šliūpas ir mirė.

Jo pelenai buvo pervežti į JAV 
jo antros žmonos ir palaidoti 
prie jo paminklo, pastatyto A- 
rąerikos lietuvių Tautinėse ka
pinėse, Chicago, III.

Aš, kaip vienas iš tūkstančių 
Amerikos lietuvių, kurie išmo
kom savo tėvynę gerbti, mylėti 
ir aukoti savo visą gyvenimą 
jos naudai, turiu liudyti, kad tai 
išmokom iš Kudirkos raštų ir 
kitų leidinių, išleistų Tėvynės 
Mylėtojų Draugijos, sukurtos Dr. 
Jono Šliūpo ir kitų, išmokom

Bostono subatvakariams ruošti komisija. Sėdi iš kairės: Vaičaitienė, Vilėniškienė, 
Bilvaišienė, A. Vilėniškis. Stovi: V. Mickūnas, S. Santvaras ir pirm. J. Vaičaitis.

P . P I i k s n i o nuotrauka.

VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI BOSTONE
Vasario 16 d. Subatvakaris

Nors Vasario 16 d. nuo
taikose buvo gausu susirin
kimų ir atskirų mūsų di
džiosios šventės minėjimų, 
kultūrinis s u b a t vakaris, 
taip pat skirtas Vasario 16 
.d. paminėti, buvo surengtas 
ALT S-gos Bostono sk. na
muose, vasario 18 d. vakare.

Subatvakary susitikę Bostono lietuvių veikėjai Tui
nyla ir ALT S-gos Bostono skyr. pirm. A. Matjoška prie 
kavos puoduko tariasi organizaciniais reikalais

P.

Poetas Juozas Mikuckis, 
mielas svečias iš Baltimo
rės, cituodamas liet, auto- 
riti patriotinę lyriką, atsi
grįždamas j kovų dienas dėl 
Lietuvos nepriklausomybės, 
kuriose jis pats aktyviai da
lyvavo, pasakė specialiai su- 
batvakariui paruoštą kalbą. 
Tai buvo narsaus kovotojo 
ir poeto žodis, kupinas rū
pesčio dėl mūsų nevieningu
mo ir greitai pamirštamų 
idealų. Pabaigoj savo kal
bos jis paskaitė porą savo 
patriotinių eilėraščių.

St. Santvaras, norėdamas 
paryškinti žinomo poeto kū
rybinį veidą, paskaitė J. Mi- 
kuckio Baletą, Girią ir Visą 
naktį lijo, itin puikius poeto 
eilėraščius.

Malonu pastebėti, kad J. 
Mikuckis, tas poetas ir ka-

veikti klausydami jo prakalbų ir 
skaitydami šimtus jo straipsnių 
bei knygų apie Tėvynę ir jos tei
ses, jos praeities garbę ir nuo
pelnus.

Dr. Jono Šliūpo, to didžiojo 
lietuvio nuopelnai lietuvių tau
tai ir valstybei, slenkant metams 
į praeitį, vis labiau ir labiau kyla. 
Jo energija, darbštumas ir pasi
šventimas savo tautai yra ge
riausias pavyzdys, kurį turėtų 
priaugančios kartos sekti. O 
mums, jo amžininkams, buvo 
didelė garbė jį pažinti iš jo mo
kytis ir Lietuvai savo darbo 
duoki atiduoti. 

rys, pirmasis Nepr. Lietu
vos Kauno karo komendan
tas, o vėliau partizanų va
das prie demarkacijos lini
jos, dėl savo drąsos ir pavo
jų nebojimu pasidaręs le- 
gendariniu, dar ir šiandien 
tebėra kupinas energijos, 
sąmojų, ryžto gyventi ir 
dirbti. Subatvakario rengė-

P 1 i k s n i o nuotrauka, 

jai jam yra nuoširdžiai, dė
kingi už tartą gaivų žodį. 
Muzikinę subatvakario dalį 
jautriai atliko jaunas pia
nistas Gerimantas Griauz
dė, paskambindamas piani
nu (ALT S-gos Bostono sk. 
jau metas būtų pasirūpinti 
geresniu instrumentu). G. 
Griauzdė jau yra stiprus 
skambinimo technikoj, turi 
gyvą stilių pajautimą, ne
abejotiną muzikalumą. Lin- 
kėm jaunam pianistui gilin
tis į muzikos meną ir tobo- 
lėtL

Rengėjai poetui J. Mikuc

Lietuvos Nepriklausomybės Fondo atstovybė Bosto
ne. Sėdi iš kairės: ižd. Romas Jasiūnas, sekr. Teofilius 
Janukėnas ir pirm. Ignas Vilėniškis.

P . P 1 i k s n i o nuotrauka.

kiui padėkos ženklan įteikė 
L. Dambriūno Liet, kalbos 
veiksmažodžių aspektus, o 
Gerimantui Griauzdei Al. 
Kutkaus Dainininko dalią. 
Ta pačia proga padėkota F. 
Kiršos pagerbimo vaišių 
komisijai už surengtas vai
šes ir įteikta O. Vilėniškie- 
nei Al. Kutkaus Dainininko 
dalia, Br. Vaičaitienei, Bi
rutei Biliaisienei, G. Micke
vičienei H. Nagio Naujas 
poezijos rinkinys Mėlynas 
sniegas, o VI. Mickūnui ir 
Ant. Vilėniškiui p. Santva- 
rienė prisegė prie atlapo po 
rožę. H. Nagio Mėlynas 
sniegas teko Al. ir Ant. 
Gustaičiams už poezijos 
montažo parengimą F. Kir
šos pagerbimui.

Subatvakaris, nors šį kar
tą negausus dalyvių skai
čium, buvo jaukus, pada
bintas gedulu perjuostom 
tautinėm vėliavėlėm..

Kitas subatvakaris bus 
rengiamas kovo 18 d. ALT 
S-gos Bostono skyriaus na
muose.

Į Fausto Kiršos pagerbi
mą iš Baltimorės buvo at
vykęs į Bostoną mūsų vyr. 
kartos poetas Juozas Mi
kuckis, kuris pats š. m. rug
sėjo 20 d. švęs savo 70-tą 
gimtadienį. Svečias Bostone 
paviešėjo apie 10 dienų. Jis 
yra surinkęs ir suredagavęs 
beveik visus iki šiol para
šytus savo eilėraščius, ku
riems ieško leidėjo. Atrodo, 
kad poeto 70-mečiui jo poe
ziją išleis L. Enciklopedijos 
leidėjas J. Kapočius.

J. Mikuckis Bostone dėl 
savo eilėraščių suredagavi- 
mo ir išleidimo tarėsi ir su 
bostoniečiais kolegomis. 
Daugiau pasidarbavo ypač 
su savo tėviškės kaimynu 
St. Santvarų.
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Kaip buvo paminėta Vasario 16 Vokietijoje
Sekmadienį, Vasario 19 dieną, 

į šv. Juozapo namų salę Frank
furte prie Maino, PLB Vokieti
jos Kr. Valdybai, bendradarbiau
jant su Vliko Vykdomąja Taryba 
ir lietuvių LS kuopų vadovybė
mis, pavyko sutraukti žymiai virš 
500 žmonių, paminėti Lietuvos 
Nepriklausomybės atgavimo su
kakčiai. Rengėjams, pradžioje 
galvojusiems, kad didelėsalėga- 
li būti pustuštė, teko palaužyti 
galvas, kaip visus svečius tinka
mai sutalpinti.

Didžioji publikos dalis, su
prantama, buvo lietuviai. Dauge
lis iš jų po ilgos metų eilės pir
mą kartą išgirdo Tautos Himną 
ir pirmą kartą pamatė salę, iš
puoštą lietuviškomis trispalvė
mis ir vytimi. Tai lietuviai,pas
kutiniais metais atvykę iš Lietu
vos. Buvo ir tokių, kurie, jau 
apie 20 metų gyvendami Vokieti
joje, pirmą kartą turėjo progos 
dalyvauti tokio masto lietuviška
me parengime ir iš viso pirmą 
kartą po daugelio metų sutikti lie
tuvius, išgirsti gimtąją kalbą, 
dainą, pamatyti tautinius šokius.

Minėjime dalyvavo Vliko Vyk
domosios Tarybos pirmininkas J. 
Glemža, narys dr. P. Karvelis, 
Lietuvių Katalikų Sielovados 
Tvarkytojas tėv. A. Bernatonis, 
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
pirmininkas J. Norkaitis, 7 PLB 
Vokietijos Kr. Tarybos nariai, 
inž. J. Augustaitis, 2 kuopų va
dai, eilė Vasario 16 Gimnazijos 
mokytojų su direktorium dr. Gro- 
niu ir daug kitų, lietuviškame gy
venime besireiškiančių asmenų. 
Kitų tautybių svečių tarpe pa
žymėtini 5 Hesseno krašto seimo 
atstovai: ponios Matuschek ir 
Schnell ir ponai Bruder.Hacken- 
berg, Pikard ir Fleckenstein. 
Limburgo vyskupą atstovavo 
dekanas kun. Nilges. Dalyvavo 
buvęs Kauno vokiečių gimnazi
jos direktorius prof. dr. J. 
Strauch, Vokiečių Tremtinių Są
jungos pirmininkas p. Biermann 
ir eilė kitų. Iš lenkų paminėtini 
Generalinis Vikaras Vokietijai 
prel. E. Lubowiecki ir kan. J. 
Janusz. Buvo latvių bulgarų, 
ukrainiečių ir kitų tautybių 
svečių. Amerikiečiams atstovą-

Kas Dirvos neskaito 
- daug nustoja!

vo karininkai iš Kaiserslauter- 
no su poniomis.

PLB Vokietijos Kr. Valdybos 
pirmininkas kun. Br. Liubinas 
atidarydamas minėjimą, lietu
viškai tartame žodyje iškėlė lie
tuvių tautos ryžtą gyventi lais
vai ir nepriklausomai ir Vasario 
16 šventėje atsinaujinti lietuviš
koje dvasioje. Kalbėdamas vokiš
kai, pirmininkas prašė kitų tau
tybių svečių būti liudytojais lie
tuvių noro gyventi laisvai ir ne
priklausomai. Buvo pagerbti žu
vusieji ir suimtieji kovoje už 
laisvę.

Amerikiečių svečiams angliš
kai žodį tarė dr. G. Valančius, 
trumpai apibūdindamas garbingą 
Lietuvos istoriją ir išryškinda
mas tragišką dabartinę padėtį.

Pagrindinę paskaitą skaitė 
Richard Hackenberg, Hesseno 
krašto seimo narys. Vystydamas 
savo pasirinktąją temą "Laisvas 
apsisprendimas visoms tau
toms", prelegentas labai suma
niai ir vaizdžiai įstatė Lietuvos 
klausimą į visuotinės proble
mos rėmus. Laisvo tautų apsi
sprendimo teisė, kaip principas 
ir tikslas, yra įrašyta 1-jame 
Jungtinių Tautų konstitucijos 
straipsnyje; "Jungtinių Tautų už
duotis yra puoselėti tautų tarpe 
draugiškus santykius, išeinant iš 
tautų lygiateisiškumo ir laisvo 
jų apsisprendimo teisės pagrin
dų". "Taigi", kalbėjo R. Hacken
berg, "kas reikalauja laisvo ap
sisprendimo teisės, toli gražu 
nėra ramybės drumstėjas, o tar
nauja Jungtinių Tautų tikslams!"

Toliau kalbėtojas išryškino so
vietų veidmainiavimą. Jis citavo 
eilę jų vadų pareiškimų, pripa
žįstančių visoms tautoms laisvo 
apsisprendimo teisę ir tiems žo-. 
džiams priešpastatė rėžiančius 
faktus, kur toji teisė brutaliau
siu būdu yra laužoma. Pasinaudo
damas Kanados ministro pirmi
ninko p. Diefenbacker žodžiais, 
Sovietų Sąjungą jis apibūdino kaip 
didžiausią šių laikų kolonijalisti- 
nę pajėgą, išskaičiuodamas net 
27 sovietų pavergtas tautas.

Tų skaičių akivaizdoje R. 
Hackenberg apgailestavo pasyvią 
vakariečių laikyseną. Pagir- 
damas JAV-bių praktikuojamą 
pavergtųjų tautų savaitę, jis ape
liavo į vokiečius dėti pastangas 
tokiai savaitei įsivesti ir pas sa
ve. Labai taikliai išryškino dis
proporciją tarp ūkinės pažangos 
ir pažangos, geriau sakant atsi
likimo, teisės ir moralės supra
time. Nepaprastai branginama 
savo asmeniška laisvė, skrupu
lingai ginamos savo asmeniškos 
teisės, tačiau abejutiškai žiūri
ma, kai toji laisvė yra išplė
šiama iš kitų ir kai kitų teisės 
pažeidžiamos ar padaryta 
skriauda neatitaisoma. Kaip per
spėjimą tokiems savanaudžiams, 
kalbėt įjas pacitavo Vakarų Vo
kietijos Federalinės Fespublikos 
prezidento H. Lubke žodžius:

"Kas nekreipia dėmesio į vieną 
teisės pažeidimą, tas paskatina 
į tolimesnį neteisingumą".

Baigdamas R. Hackenberg iš
kėlė lietuvių tautai padarytą ir 
daromą skriaudą, kuri paskutiniu 
metu dar kartą buvo išryškinta 
J. E. vysk. J. Steponavičiaus 
suėmimu. Pasinaudodamas JAV- 
bių prezidento John F. Kennedy 
žodžiais, kad be aukos negali iš
silaikyti laisvė, saugumas ir tai
ka, jis ragino be pertraukos ir 
nenuilstamai kovoti už Lietuvos 
ir kitų pavergtų tautų laisvę, rei
kalauti ir joms pripažinti laisvo 
apsisprendimo teisę.

Baigdamas pirmąją minėjimo 
dalį, PLB Vokietijos Kr. Valdy
bos pirmininkas perskaitė pro
testo rezoliucija prieš J. E. vysk. 
Julijono Steponavičiaus suėmimą 
kuri visų dalyvių buvo priimta 
pritariančiu plojimu. Toji re
zoliucija yra siuntinėjama V. Vo
kietijos federalinei vyriausybei, 
kraštų vyriausybėms, spaudai ir 
kitiems įtakingiems veiksniams.

Meninę minėjimo dalį išpildė 
Vasario 16 Gimnazijos choras ir 
tautinių šokių grupė. Ypatingai 
gerai buvo paruošti ir gražiai iš
pildyti tautiniai šokiai. Po len
ciūgėlio publika taip gaivalingai 
plojo, kad ji buvo galima nura
minti tik išbėgus į sceną pagrin
diniam to šokio artistui abitu
rientui Počiuliui. Gaila tik, kad 
dėl scenos mažumo, dalis šokių 
turėjo būti šokama apačioje. Tuo 
būdu, pav., dalis publikos nega
lėjo pilnai pasigėrėti vienu iš 
gražiausių šokių, malūnu.

Prieš išsiskirstant, labai jaut
rų žodį tarė Frankfurto miesto 
katalikų dekanas kun. Nileges. 
Jis perdavė Limburgo vyskupo 
dr. W. Kempf sveikinimus ir iš 
savo pusės, susijaudinęs, taip 
kalbėjo: "Eidamas galvojau, kad 
darau asmenišką auką, tačiau iš
eidamas turiu pareikšti, kad iš- 
sinešu didžiulę dovaną.’ Anksčiau

lietuvių tautos nepažinojau, o da
bar ją pamilau"... Po jo dar taip 
pat labai giliai ir jautriai kalbė
jo. Baltų draugijos vardu dr. Deh- 
men iš Stuttgarto. Jis iškėlė lie
tuvių liaudies dainos senumą ir 
grožį, tuo paliudydamas lietuvių 
sielos turtingumą ir lietuvių kul
tūros senumą.

Baigiamajame žodyje PLB 
Vokietijos Kr. Valdybos pirmi
ninkas pareiškė visiems daly
viams, kalbėtojams ir progra
mos atlikėjams nuoširdžią pa
dėką ir pakartotinai pabrėžė lie
tuvių tautos nepalaužiamą apsi
sprendimą gyventi laisvai ir 
nepriklausomai.

Praktiškasis minėjimo paren
gimo darbas buvo atliktas PLB 
Vokietijos Kr. Valdybos. Finan
siniai ir moraliai ją parėmė 
VLIKo Vykdomoji Taryba, lie
tuvių LS daliniai ir FreeEuro- 
pe. Salę labai skoningai dekoravo 
Vasario-16 Gimnazijos mokytojas 
A. Krivickas. Meninėje dalyje 
nuopelnai tenka mokiniams, cho
ro dirigentui mokytojui K. Mot- 
gabiui ir tautinių šokių mokytojai.

Apie minėjimą buvo plačiai ap
rašyta vokiečių spaudoje ir per
duotas reportažas per Hesseno 
radijo siųstuvą.

VASARIO 16 
GIMNAZIJOJE

Minėjimas įvyko 16 dieną tik 
savame ratelyje be pašalinių sve
čių, bet užtat grynoje lietuviško
je dvasioje. Minėjimas pradėtas 
pamaldomis bažnyčioje, į kurias 
visi moksleiviai nuvyko rikiuo
tėje, nešant priekyje Lietuvos, 
skautų ir ateitininkų vėliavas.

Minėjimas toliau buvo tęsia
mas po pietų, susidedąs iš ofi
cialios ir meninės dalies. Atida
rydamas minėjimą gimnaz. 
direktorius Dr. L. Gronis trum
pai suminėjo Vasario 16 dienos 
reikšmę, drauge primindamas, 
kad toji diena yra taip pat ir 
gimnazijos vardadienis. Direkto
rius ragino moksleivius visados 
atsiminti, kad jie yra lietuviai

ir Vasario 16-os Gimnazijos auk
lėtiniai, kad jie savo gyvenimu 
parodytų verti esą to vardo ir 
vėliau taptų jos laisvės skelbė
jais bei gynėjais.

Po to Dr. .G. Valančius savo 
paskaitoje (arba jo žodžiais ta
riant "tautinėse rekolekcijose" 
labai gražiai pavaizdavo lietuvių 
tautos didingumą praeityje ir da
bartyje. Cituodamas visą eilę 
poezijos kūrinių, jisai nušvietė 
lietuvių literatūrinį grožį ir min
čių gilumą, lietuvių kalbos senu
mą bei vertingumą. Po to, patie
kė visą nusipelniusių ir pasau
linio masto lietuvių pavardžių. 
Visa Dr. Valančiaus kalba dvel
kė giliu pietizmu ir meile visa 
tam, kas yra lietuviška. Tai da
rė didelio įspūdžio taip mokslei
viams, taip ir kitiems klausyto
jams.

7 klasės mokinys R. Baliulis

R

r-----------
Eagle Stamps NOW

paskaitė ištraukas iš Vyt. Alan
to "Tarp dviejų gyvenimų", o 
abiturientas Br. Cepulevičiuspa
deklamavo Bern. Brazdžionio ei
lėraštį "Židinys" Gimnazijos 
choras, mok. K. Motgabio vado
vaujamas, padainavo keletą dai
nų ir gimnazijos šokėjai pašoko 
porą tautinių šokių.

Po vakarienės mok. K. Dėdi
nas parodė spalvotų Lietuvos 
vaizdų su pritaikintu jiems 
montažu. Po ko sekė tautiški žai
dimai ir dainos. Tat visa diena 
praleista gražioje tautiškoje nuo
taikoj e.

♦
MINĖJIMAI buvo gana gerai ir 

iškilmingai pravesti dar Mem- 
mingene, Muenchene, ir šiomis 
dienomis dar bus pravesta Kai- 
serslauterne, Uhlerborne, Esse- 
ne ir kitur.

Inf.

Manos _
MENESIAIS AR DAUGIAU

DARBO VALANDOS:

B A U S K A S , vadi j a •

KAS DU M®N. 
DUODAMOS 
VIS NAUJOS 

DOVANOS.

F. G R I

mokame už 
llialalkes 
taupmenas!

pirm. 9 iki S v. v.
antr. 9 iki 5 v. v.
trečiad. — uždaryta 
ketv. 9 iki 5 v. v.
penkt. 9 iki 5 v. v. 
Šešt. 9 iki 1 v. p.p.

šunimi mim
AND LOAN ASSOCIATION

SAUSIO IR VASARIO PADĖJUS $500.00

1447 $.4 9 t*COURT, CICERO 50, ILL./BI 2-1 397, TO 3-1131

visada padidina sutaupąs

^IVIAY0 ĮJ ) BASEMEHT^
D0WNT0WN — PUBLIC SOUARE X VV S CEDAR CENTER — RIDE AND RIE'GEWOOD DRIVED0WNT0WN — PUBLIC SQUARE CEDAR CENTER — RIDE AND RIE'GEWOOD DRIVE

NEKASDIENINIS IŠPARDAVIMAS!
Puikus pirkinys vieno iš didžiausių 

krašto gamintojų

VYRU VILNONIAI IR VILNONIO•*

MIŠINIO

KOSTIUMAI
VELYKOS ARTĖJA

SIŲSTI VELYKOMS DOVANŲ SIUNTINĮ 
DRAUGAMS IR GIMINĖMS I VISAS USSR

DAŲIS
YRA LENGVA IR PATIKIMA PER

Cosmos Parcels Express Corp.
(Licensed by Intourist)

COSMOS TURI DAUG METŲ PATYRIMĄ IR 
TŪKSTANČIUS PATIKIMU KLIENTU.

• Pristatymas garantuotas. • Siuntinys apdraustas.
• Gavėjas nieko nemoka. • Papildomu informacijų ir 
nemokamu kainoraščiu prašykite ar skambinkite i jums 
arčiausia skyrių:
NEW YORK 2. N. Y., 39 — 2nd Avenue — Tel. AL 4-5456 
BROOKLYN 21, N. Y.. 506 Wilson Avė. — Tel. IIY 1-5290 
BROOKLYN 7, N. Y., 600 Sutter Avenue — Tel. DI 5-8803 
LAKEW00D, N. J., 126 — 4th Street — Tel. FO 3-8569 
PATERSON 1, N. J., 99 Mairi Street — Tel. MU 4-4619 
NEW HAVEN, Conn.. 6 Dav Street — Tel. LO 2-1446 
PITTSBURGH 3, Pa., 1015 E. Carson St. — Tel. HU 1-2750 
WORCESTER. Mass., 174 Millbury St. — Tel. SW 8-2868 
HAMTRAMCK, Mich., 9350 Jos. Campan — Tel. TR 3-1666 
CLEVELAND 13, Ohio, 2683 W. 14th St. — Tel. TO 1-1068 
CHICAGO 22. III., 2222 W. Chicago Avė. — Tel. B R 8-6966 
CHICAGO 29. III. 2439 W. 69th Street — Tel. WA 5-2737 
SAN FRANCISCO. Cal., 2076 Sutter St. — Tel. FI 6-1571 
NEWARK 3, N. J. 428 Springfield Avė. — Tel. BI 3-1797 
PHILADELPHIA 23. Pa., 530 W. Girard Avė _

Tel. WA 2-4035 
WATERBURY, Conn., 6 John St. — Tel. PLaza 6-6766 
GRAND RAPIDS, Mich., 414 Scribner Avė.. N. W.

Tel. GL 8-2006 
JERSEY CITY, N. J., 75 Bright St., kampas Jersey Avė. 
PASSAIC, N. J., 176 Market St. — Tel. SR 2-6387
DETROIT, Mich., 6440 Michigan Avė. — Tel. TA 5-8050 
ROCHESTER, N. Y., 583 Hudson Avė. — Tel. LO 2-5941 
VINELAND. N- J . West Landis Avė., Greek Orthodox Bld.

DYDŽIAI: 36 iki 42
Trumpi

35 iki 46 87 iki 46
Reguliarūs ugi

Kiekvienas kostiumas 
pasiūtas parduoti daug 
brangesne kaina!
• 80 N Vilna, 20 N Nvlonas
• 75'< Vilna, 25'< Acrilon Acrylic
• Vien vilnos flannels

• Tamsiai pilki • Tamsiai rudi
• Vidutiniai pilki • Vidutiniai rudi

Gaunami naujame 3 sagų stiliuje, 
gražios lygios spalvos, įvairios mai
šytos medžiagos. Visi yra geriau
sios medžiagos gamybos. Velykos 
jau tuoj pat, norėdami geriausiai 
atrodyti šiai šventei, nusipirkite 
dabar vieną iš šių gražių, pigiai 
parduodamų kostiumų.

Atsiprašom, bet nepriimami paštu 
ar telefonu užsakymai

BASEMENT MEN’S CLOTHING 
DEPARTMENT... THE MAY 
COMPANY, ALL 3 STORES

MEDžAGA Iš 
ŠIŲ GARSIŲ 
GAMINTOJŲ:

PEERLESS 
STEVEN’S 
BACHMAN 
MONITEAN 
KENT 

MILLIKEN
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CLEVELANDE 
ir apylinkė::

Los Angeles lietuvių skautų iškilminga sueiga, minint Vasario 16 sukaktį.
L. Kančausko nuotrauka.

MOKYTOJAMS IR MOTINOMS ŽINOTINA
Beatostogaudama Miami turė

jau progos susitikti su rašytoja 
J. Narūne ir arčiau susipažinti 
su jos išleistomis knygomis ir 
paruoštais spaudai rankraščiais 
("Snaigių Karalaitė", "Miego Se
nis").

Štai "Jaunųjų Daigelių" pir
moji laida visa jau išsibaigusi 
ir prieš mane guli antroji laida, 
dabar išėjusi iš spaudos. Jau 
tas faktas, kad knyga išleidžia
ma antrą kartą, atkreipia į save 
dėmesį, nes dažniausiai ir pir
mos laidos knygos sunkiai ir 
lėtai parduodamos.

Teko girdėti, kad Janinos Na- 
rūnės "Gintarėlė", kuri išleista 
Kolumbijoje 1500 egz., taip pat 
baigiama išplatinti.

"Jaun. Daig." antroji laida yra 
žymiai pakeista; autorė, matyt, 
kruopščiai eilėraščius taisė ir

LIETUVIU KLUBAS 
ir 

SVETAINĖ
Lietuvių Svetainėje renkite lietuviškus parengi

mus, o poilsį praleiskite tarp savųjų Klube.

— Cleveland
6835 Superior Avenue

tobulino. Be to ji savo knygelę 
pritaikė tik mažesniems vaikams 
išimdama iš jos tuos eilėraščius, 
kurie buvo mažiukams nepriei
nami.

Antroji laida yra papildyta nau
jais aštuoniais eilėraščiais - 
"Čiuožykloje", "Voveraitė" ir k. 
ir vaikų naujomis fotografijomis.

J. -Narūnės vaikams eilėraš
čiai lengvi, trumpi, grakštūs, 
vaikui nesunku išmokti mintinai. 
Vaikas čia suras savąjį pasaulį 
ir visa, kas jam artima ir įdo
mu.

Autorė originaliai sugalvojo 
knygą papuošti lietuviukų foto
grafijomis. Neabejoju, kad skai
tytojai atras pažįstamų veidelių. 
Tai pirmoji tokia knyga vaikams.

Autorė turi aiškiai pedagoginį 
tikslą: ji lengvai patiekia pa
triotines mintis vaikui prieina
ma forma. Knyga patraukliai 
Liet. Knygos Klubo išleista.Švie
timo Tarybos aprobuota.

"Jaunieji Daigeliai". Eilė
raščiai vaikams. Trijų dalių 
rinkinys. Antroji pataisyta 
ir papildyta laida. Kaina$1.50

Ks. Žilinskienė

BROCKTON

EX 1-1143

SAVINGS 
EARN

OPEN EVERV SATURDAY 
UNTIL NOON

SUPERIOR
/0 SAVINGS

ACCOUNTS
INSURED TO

*10.000

k HOME AND J
REMODEUNG LOAN3

CORNER 66THSUPERIOR AVENUE

X

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jakubs & VVilIiam J. Jakubs

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo.

6621 Edna Avenue 
EN 1-1763

936 East 185 St.
KE 1-7770

Vasario 19 d., įvyko
Brocktono lietuvių iškilmin
gas Vasario 16 minėjimas 
Franklino lietuvių klubo sa
lėje. Pagrindinę kalbą sakė 
svečias K. Bielinis, o vėliau 
į susirinkusius kalbėjo ALT 
Brocktono sk. pirmininkas, 
miesto burmistras Mr. El- 
lershou, LB sk. pirmininkė 
B, Luduonienė, ir šaulių CV 
pirmininkas. Meninę vaka
ro programą išpildė Brock
tono moksleivių ateitininkų 
taut. šokių grupė ir Bosto
no mišrus choras, vad. 
komp. Juliui Gaideliui. Po 
programos šeimininkai pa
vaišino svečius skaniais už
kandžiais. Aukų surinkta 
504 doleriai, iš kurių stam
biausieji aukotojai buvo: 
Sandaros kuopa $100.00, J. 
Varnas $25.00 ir Franklino 
klubas $25.00.

♦

Brocktono skautų vadova
vimą perėmė s. J. Monkus. 
Tėvai, norintieji įjungti sa
vo sūnus į liet, skautų drau
govę ar asmeniškai prisidė
ti prie Brocktono skautų 
veiklos, prašomi kreiptis į 
naująjį vadovą. Ten pat ga
lima užsisakyti ir „Skautų 
Aidą”.

„ŽMOGUS, KURĮ 
UŽMUŠIAU”

Keletas pastabų apie Vaidi
los teatro naujausią prem

jerą ir jos autorių
Maurice Rostand drama 

„žmogus, kurį užmušiau”, 
statyta daugelio tautų sce
nose. Jos gilus dramatiz
mas, kilnios žmoniškumo 
idėjos ir meistriškai išvys
tytas psichologinis veiks
mas, žavėjo daugelį žiūrovų. 
Dabar šį veikalą kovo 18 d. 
Vaidilos teatras parodys ir 
Clevelando publikai.

Veikalo autorius gimęs 
1891 m. rašytojų šeimoje. 
Jo tėvas buvo to laikotarpio 
garsiausis prancūzų dramai 
turgas Edmond Rostand, 
motina — poete Rosemonde 
Gerard. Sūnus Maurice Ros
tand yra vienas iš produk- 
tingiausių prancūzų scenos 
rašytojų. Jis yra parašęs 
keliasdešimt veikalų, dau
giausia eilėmis. Pirmas vei
kalas „Rosine” pasirodė 
1916 m. Po to sekė porą ki
tų, parašytų drauge su mo
tina (k. a. „Mergaitė su 
degtukais” pagal Anderse
no pasaką). Kasmet jis yra 
parašęs po vieną arba dau
giau scenos veikalų — „Ca- 
sanova”, „Garbė”, „Geleži
nė kaukė’’, „Dezertyre’’, 
„Paskutinis caras”, „Pre
kiautojai p a t r a nkomis”, 
„Šarlota ir Maksimilianas” 
ir daugelį kitų. Rostand iš
bandęs plunksną ir kitose 
srityse, rašant poeziją, apy
sakas ir romanus. Tačiau 
pagrindinė jo kūrybos sri
tis yra drama.

„žmogus, kurį užmušiau”, 
parašytas 1930 m. pagal au
toriaus to paties pavadini
mo romaną. Veiksmas vyks
ta Vokietijoje, po pirmo pa
saulinio karo. Jaunas pran
cūzas, sąžinės kankinamas, 
atvyksta pas tėvus, kurių 
sūnus — jaunas vokietis — 
kare žuvo nuo jo kulkos. 
Ten jis nori išpirkti savo 
kaltę, nori gauti atleidimą, 
kurio jis nepriima net iš ku
nigo per išpažintį. Kaip

įveikiamas šis nepaprastai 
sunkus uždavinys — tai 
žiūrovai ir pamatys trijų 
veiksmų dramoje, kuriai 
įžangą duoda nepaprastos 
nuotaikos prologas.

Vaidilos teatras į šį pa
statymą įdėjo daug darbo. 
Pastatymo vertę didina ir 
dail. V. Raulinaičio dekora
cijos.

Reikia tikėti, kad nė vie
nas Clevelando teatro mė
gėjas ar bičiulis nepraleis 
progos ir šį veikalą pama
tys.

Em. Skujeniekas
• šv. Kazimiero šventės 

proga Clevelando skautės ir 
skautai jau ketvirtą kartą 
rengia KAZIUKO MUGĘ, 
kuri įvyks kovo 12 d., Lie
tuvių salėje. Pradžia 11:30 
vai. ryto.

Apatinėje salėje bus šilti 
lietuviški valgiai (bulvinės 
dešros, mėsiškos dešros su 
kopūstais, balandėliai, deš
relės su bulkutėmis ...), 
saldumynai, gėrimai ir kt. 
Viskas paruošta Neringos 
Tunto Tėvų Komiteto.

Viršutinėje salėje Nerin
gos skaučių, Pilėnų skautų 
ir židinio paruošti stalai su 
į v a iriausiais rankdarbiais, 
medauninkais, saldainiais ir 
kt. 5 vai. vak. scenos vaiz
delis „Subatvakarėlis” pa
ruoštas Z. Peckaus. Taip 
pat ir kiti pasirodymai.

Kviečiaue visus apsilan
kyti, skaniai pavalgyti, pa
sisvečiuoti ir apžiūrėti ką 
skautės ir skautai padarė.

• Romai Jasiukynaitei, 
Dirvos tarnautojai, kovo 1 
d. Polyclinic ligoninėje pa
daryta apendicito operacija.

• Reikalinga 4 m. mer
gaitės prižiūrėtoja East 
Clevelando gyventojui, E. 
134 gatvėj, prie Shaw Avė. 
Reikia nuo 8 vai. ryto iki 4 
vai. po pietų, penkias die
nas savaitėje. Dėl susitari
mo skambinti kiekvieną die
ną po 6 vai. vakaro telefo
nu: LI 1-8030. (27)

• Išnuomojami 5 kamb. 
vyresnio amžiaus porai. Vir
šuj, gaso šildymas, šaldytu
vas, skalbimo mašina ir kt. 
6707 Edna Avė., HE 1-2683.

AKRON
Lietuvos Nepriklausomr- 

bės šventės proga Akrono 
lietuviai ALTui aukojo:

Po 50 dol. — Dr. Adoma
vičiai.

25 dol. — SLA 198-354 
kuopa.

20 dol. — J. Salasevičius.
10 dol. — LSS 20 skyrius, 

V. Sliesoraitis, J. Vaičaitis, 
J. Zdanis.

6 dol. — Baldauskai.
5 dol. — Janavičiai, Jo

gai, O. Lukoševičienė, S., 
Lucas, kun. C. A. Patrick, 
A Rudis, Dr. S. Sviderskas, 
N. Trumpickas.

3 dol. — J. Augustinavi- 
čius, Valentai.

2 dol. — A. Gauder, P. 
Slegus, N. Tručinskienė, M. 
Salsky, Muckai, A. žentelis, 
M. Cathell, J. Kirtiklis.

1 dol. — A. Gataveckas, 
C. Gaškienė, L. Lipinskienė, 
Apšegai, J. Schmidt, W. Ja- 
tech, A. Aleknienė, O. Pu- 
kienė, V. Puissis, Jerašienė, 
Kuprienė, Jurgelienė, Geor
gės, Moeller, Tručinskas, 
Kubeck, Sasnauskienė, N. 
Lalrence, P. Barauskienė, 
Andruškevičienė, Ch. Kaz
lauskas, Vaivockienė, P. 
Stasiuk, Hubert, M. Rožu- 
kienė.

Kiti aukojo po mažiau. 
Iš viso aukų surinkta 230 
dol., kurie pasiųsti ALTo 
centro valdybai.

VISAIS 
APDRAUDOS 
REIKALAIS,
kaip automašinų, gyvy
bės, nelaimingų atsitiki
mų ir gaisro, kraiptis į 

atstovę 

PAULINA
MOZURAITISBENNETT 

Hl 2 4450
S42 MeiUov Laie Dr. 

Cleveland 24

I.S.AUTO SERVICE

Quik Auto Service, Ine.
1304 East S Str. Tel. TO 1 1673

Vietinių ir užsieninių automobilių taisymas. 
Visų rūšių mechaninis ir „Auto Body” taisymas, 
gerai išbaigtas — garantuotas dažymas Prano 
Grigonio priežiūroj.

Jei jūsų mašiną reikia taisyti, ilgiau nelau
kit ir susitaisyki! dabar, kada dar galit gauti 
nuolaidą.

*
Antradienių ir sekmadie

nių vakarais, Franklino, lie
tuvių klubas nemokamai 
duoda moderniųjų šokių pa
mokas. Instruktore yra pro
fesionalė šokių mokytoja.

(rb)

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.

Graži dovana visiems 
Naujų metų 

proga 
Plokštelės tik neseniai 

pagamintos 
LITHUANIAN - AMER1CAN 
Long Play Hi-Fi Recorda

Sol. LIONĖ JUODYTĖ-Ma- 
thews yra įdainavusi naują 
lietuviškų dainų plokštelę — 
„MANO

LIETUVOS 
PRISIMINIMAI’ 

(My Lithuanian Memories) 
Kaina $4.98 

Antrąją mažą (angliškai) — 
„Christmas Carols” 

Shepherd Boy and 
Sleeping Child.

Kaina 98c. 
Išleistos Mill Marlboro Co. 
Platintojams užsakius didesnicis 
kiekiais — duodama nuolaida.

UŽSAKYMUS SIUSTI: 
ALEX MATHEWS 
256 Union Avenue, 
Brooklyn 11, N. Y. 

arba 
gaunama visose 
radijo stotyse

Mašinų viršaus taisymas

A t i
Dienos telef.: HE

Sav. J. Švarcas
1254 Addison Rd. 
Cleveland 3, Ohio 
ir dažymas. Motorų,

ryto iki 7 vai. vajkaro.
Nakties tel.: LI 1-4611

stabdžių patikrinimas ir taisymas.
24 hours towing 

daryta nuo 8 vai.
1-6352

J. P. MULL-MULIOLIS
Nekilnojamo turto pirkimo, pardavimo, įkaina

vimo ir apdraudos įstaiga.
6606 Superior Avė. UT 1-2345 
13229 Superior Avė. UL 1-6666

ALGIMANTAS DALIDĖ,
lietuvis bendradarbis ir East Clevelando skyriaus 

vedėjas.

Mes kepame visokius pyragus, lietu
višką dueną, tortus ir kitus skanumynus. 
Prašant išvežiojame į namus.

ST. CLAIR BAKERY
Sav. O’Bell-Obelenis

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

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

mėsos produktus.
Kreipkitės į mus ir būsit patenkinti.
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KAS IR KUR?
• J. J. Bačiūnas išleido gra
žiai iliustruotą leidinėlį ”Ko 
važiavau į Europą 1960 me
tų rudenį”. Leidinėlis 24 
psl., spaustas Dirvos spaus
tuvėje, didesnio formato.
• Vaclovo Sidzikausko, PET 
pirmininko iniciatyva vasa
rio 23 dieną, Over Seas Club 
patalpose, New Yorke, buvo 
suruošti priešpiečiai kai ku
riems Vokietijos parlamen
to nariams, kurie praeitą 
savaitę dalyvavo antroje 
Amerikos - Vokietijos kon
ferencijoj W a s h i ngtone. 
Priešpiečiuose bei pasitari
me dalyvavo ir visų devy
nių pavergtų tautų atstovai.

Paminėtina, kad pasikei
tus JAV vyriausybei, Pa
vergtų Europos Tautų var
du pirm. V. Sidzikauskas 
kreipėsi į ją, išdėstydamas 
tų tautų rimtą padėtį šių 
dienų politinių įvykių aki
vaizdoje ir įteikė prašymą 
priimti delegaciją pasitari
mui dėl bendradarbiavimo.

• Rimantas Vaičaitis, apie 
kurį jau kelis kartus buvo 
rašyta Dirvoje, vasario 25 
d. dalyvavo New Yorko Ma- 
dison Square Garden įvyku
siose ”National AAU” leng
vosios atletikos pirmenybė
se. 1 mylios ėjime jam teko
4-ta vieta. Laikas 6:42.0. 
Pirmąją vietą užėmusio lai
kas keturiomis sekundėmis 
geresnis. Vasario 26 d., tik 
ką lėktuvu grįžęs iš New 
Yorko, dalyvavo Chicagoje 
6 mylių ėjimo varžybose, 
čia užėmė 1-mą vietą, nuo
tolį įveikdamas per 6:46.15. 
Amerikiniu mastu, ši pa
sekmė yra išskirtinai gera. 
Plačiau apie R. Vaičaitį bus 
"Sporto dienose”.
• Prof. dr. P. Stančius, pa
guldytas į Montclair ligoni
nę, New Jersey. Jam para- 
ližuota visa dešinė pusė, to
dėl teks ligoninėj pasilikti 
ilgesniam laikui.
• Step. Kęsgailą, iš Montre- 
alio, mokėdamas už Dirvą, 
atsiuntė ir $5.00 auką.

Gilaus liūdesio valandoje, mieliems p. MA

ČIAMS, Jų mylimam sūnui

JURGIUI P. MAČIUI mirus, 
nuoširdžiausią užuojautą reiškia

Clevelando Lietuvių Klubo 
tarnautojai

• Prof. J. Eretas, iš Šveica
rijos, vasarai baigiantis at
vyks į Chicagą dalyvauti 
Liet. Katalikų Mokslo Aka
demijos suvažiavime. Ke
lionę apmokąs A. Rudis. 
Taip pat atvyks ir A, Ma
ceina, kurio kelionę apdo- 
kės prel. Jūras. Norima at
sikviesti ir prof. Z. Ivinskį.

• Šiaulių Mergaičių ir Ber
niukų gimnazijų 1941 metų 
abiturientų laidos, rengia 
savo dvidešimtmečio atžy- 
mėjimą - suvažiavimą. Visi 
tų laidų bendraminčiai pra
šomi skubiai atsiliepti: V. 
A. Klupšas, 5 Glencairn 
Avė., Toronto 12, Ont., Ca- 
nada.
• Dr. P. Rasutis, iš Chica
gos, mokėdamas už Dirvą 
atsiuntė ir $5.09 auką.
• A. Verbickas, iš Chicagos, 
mokėdamas ' už Dirvą at
siuntė ir $5.00 auką.

DETROIT
DIDŽIĄJA! ŠVENTEI PRAĖJUS

Vasario 16-tos minėjimas, į- 
vykęs vasario 19 d. WesternHigh 
School auditorijoje, praėjo gana 
sklandžiai.

Minėjimą pradėjo Detroito 
Lietuvių Organizacijų Centro 
pirm. dr. K. Karvelis, pakvies
damas jį vesti R. S. Borisui. 
JAV Himną pagiedojo Pr. Za- 
ranka, pianu akompanuojant A. 
Mateikai. Invokacijos maldą at
kalbėjo šv. Antano prapijos kle
bonas kun. W. Stanevičius. Kal
bas pasakė JAV senatorius Ph. 
Hart ir ALT C.V. narys J. Ta- 
lala. Daugelis organizacijų da
lyvavo su vėliavomis. Michigano 
valst. gubernatoriaus ir Detroito 
miesto galvos proklamacijas, 
skelbiančias vasario 16-ją Lie
tuvos Nepriklausomybės diena, 
perskaitė Rasa Lišauskaitė ir 
Aldona Hofmanaitė. Prie garbės 
prezidiumo stalo sėdėjo J. Tala- 
la, gen. Černius ir visuomenės 
veikėja E. Paurazienė.

Meninę programos dalį atliko 
Z. Suk’auskaitė, padeklamuodama 
Pilkos eilėraštį Lietuva ir St. 
Sližio vedamas D.L.K. Birutės 
D-jos mergaičių choras, padai
nuodamas šias dainas: St. Sližio 
harm. Stoviu aš parimus, B. 
Budriūno Tėviškėlę, St. Gaile- 
vičiaus Tėvynę prisiminus, J. 
Švedo Linelį roviau, St. Sližio 
harm. Kaipgi gražus, gražus ir 
M. Karkos Keliaujam su daina. 
Tai ir... viskas.

O vis dėlto Vasario 16-sios - 
Didžiosios Tautos Prisikėlimo 
ir valstybės atstatymo šventės 
minėjimo meninei programai už
pildyti vieno eilėraščio ir mer
gaičių, daug kartų detroitiškiams 
girdėto choro labai maža. Nors 
choras pasirinktas daineles iš
pildė gana vykusiai, nors matėsi 
chorvedžio įdėta daug darbo ir 
dainininkių nemaža pastangų, 
nors malonu ir miela buvo pa
klausyti, bet Vasario 16-os mi
nėjimui, kur pasikviečiama ir 
kitų tautų atstovai, meninė pro
gramos dalis mažoka.

Aišku, organizatoriai skaitėsi 
su išlaidomis ir norėjo kiek ga
lima daugiau surinkti (surinkta 
2287.97 dol. aukų) ir sutaupyti, 
tačiau ar tas yra minėjimo tiks-

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.

Per konsulų priėmimą Vasario 16 proga Bismarko viešbuty, Chicagoje, prie kavos 
puoduko susitikę lietuvių veikėjai: Juozas ir Marija Bačiūnai, E. Adamkavičienė, A. 
Kėželis, A. Kėželienė ir V. Adamkavičius.

BALTIMORE

Lietuvos pasiuntinybės Washingtone patarėjas dr. 
S. Bačkis, kalbėjęs Vasario 16 proga Philadelphijoje, Ma
rijos Raugaitės ir Irenos Avižonytės papuošiamas tauti
niu ženkleliu. V. Gruzdžio nuotrauka.
las? Minėjimas turi sužadinti 
savųjų tautinius jausmus, pakelti 
dvasią, o svetimiesiems parodyti 
mūsų tautos dvasines ir kultū
rines vertybes.

MŪSŲ DAKTARAI
Daugeliui lietuvių suremon

tavęs sveikatą DR. VYTAUTAS 
MAJAUSKAS nuo kovo mėn. 1 d. 
perkelia savo kabinetą į naują 
vietą. Naujas jo kabiento adre
sas yra šis: 23738 Joy Rd. Tel. 
KE 8-2899.

Daktaras BENJAMINAS KVIE
TYS, vidaus ligų specialistas, 
kurio kabientas 31406 Ford Rd. 
Garden City, Mich., nebegalė
damas aptarnauti visų atvyks
tančių pacientų, ligonius priima 
tik iš anksto susitarus. Tel.' 
G A 4-1754.

Įsigijusi daug simpatijų švel
niu patarnavimu ir sąžiningu dar
bu savųjų ir svetimųjų tarpe 
dantų gydytoja DR. BRONĖ 
GRUZDIENĖ perkėlė savo kabi
netą į naują vietą. Adresas 15200 
Schollcraft Avė. Tel. VE 7-2119.

K. Jurgutis

WORCESTER
BALFo vajus

BALFo skyrius savo vi
suotinam susirinkime nuta
rė kovo mėnesį pravesti va
jų. Apsvarsčius visus gali
mus lėšų sutelkimo būdus, 
buvo nutarta nerengti nei 
piknikų, nei kitokių paren
gimų, o visas pastangas su
telkti į šį vienakartinį aukų 
rinkimo vajų.

Aukų lapai rinkėjams jau 
padalinti. Valdyba prašo vi
sus tautiečius šias skyriaus 
pastangas duosniai parem
ti. Vokietijoje likusiems 
tremtiniams, kurių daugu
ma dėl sveikatos kitur iš
emigruoti negalėjo.

Vasario 16 minėjimas 
Baltimorėje praėjo pakilia 
nuotaika. Lietuvių Organi
zacijų Taryba vasario 11-d. 
suruošė banketą. Dėl sniego 
į banketą atsilankė virš* 
šimto dalyvių.

Kun. A. Drauginis, Korė
jos karo dalyvis ir Ramovės 
narys pasakė reikšmingų 
minčių.

Besibaigiant užkandžiam 
į minėjimą atvyko nuošir
dus lietuvių draugas kon- 
gresmanas Edward Gar- 
matz.

Meninėje dalyje, kurios 
ligi šiol banketuose nėra 
buvę, programą išpildė Phi
ladelphijos Ansamblio miš
rus choras, vedamas L. 
Kaulinio.

Choras išpildė 8 dainas. 
Kongr. E. Barmatz taip bu
vo sužavėtas choro daino
mis, kad čia pat chorui įtei
kė 100 dol. čekį kelionei į 
Dainų šventę. Be to pareiš
kė, kad po Dainų šventės 
chorui padengs trūkstamas 
kelionės išlaidas autobusu.

I š k i Imingąjį minėjimą 
vasario 12 d. pradėjo trum
pu žodžiu LB Apylinkės pir
mininkas inž. V. Volertas, 
Lietuvos ir Amerikos him
nus, maldą ir žuvusiems pa
gerbti giesmę sugiedojo sce
noje išsirikiavęs choras. 
Sveikinimo ir linkėjimų žo
džius pasakė estų ir ukrai
niečių bendruomenių atsto
vai.

Įdomių ir naujų minčių 
patiekė inž. Pr. Zunde savo 
45 min. pranešime.

Meninėj minėjimo daliai

E. CHICAGO
East Chicagos šv. Pran

ciškaus parapijos pradžios 
mokykla, vadovaujama Ka- 
zimieriečių seselių, gražiai 
paminėjo Vasario 16 d. Mi
nėjimas įvyko vasario 16 d. 
iš pat ryto, susirinkus mo
kiniams į mokyklą. Moky
tojos seselės visus mokinius 
papuošė tautiniais ženkliu
kais, o taip pat tokius ženk
liukus turėjo prisisegę ir 
mokytojos seselės. Po pietų 
visi mokiniai buvo paska
tinti apsirengti tautiniais 
rūbais, kurie juos turi. Ir 
daug mergaičių apsirengė 
tautiniais rūbais, o berniu
kai baltais baltiniais su kak
laraiščiais.

Visi mokiniai buvo atves
ti į parapijos salę, susodinti 
bendra tvarka pagal sky
rius. Minėjimas pradėtas 
sugiedojus Amerikos ir Lie
tuvos Himnus. Vėliau sekė 
meninė programa, kurią 
pravedė mokytojos seselės 
su savo skyriaus mokiniais.

Visa meninė programa 
buvo atlikta tik lietuviškai, 
neatsižvelgiant į tai, kad 
apie pusė mokinių lietuviš
kai net nesupranta.

Meninėje programoje bu
vo išpildyta: Graži mano 
Tėvynė, Mūs lietuvių kalba, 
Kur banguoja Nemunėlis ir 
kitos dainos, pasakyta kele
tas eilėraščių, pašoktas tau
tinis šokis Kalvelis.

Padėkos žodį tarė kun. 
Dr. Petras Celiešius, kuris 
pasidžiaugė taip gražiu mo
kyklos mokinių pasirodymu. 
Jis nuoširdžiai padėkojo se
selėms mokytojoms už gra
žiai pravestą minėjimą.

Pakenė

tfATERBURY
Atvyksta Jokūbas Stukas

Kovo 12 d., 2 vai. 30 mi
nučių Watęrburio lietuvių 
parapijos didžiojoje salėje 
Stukas rodys filmus, ku
riuos pernai lankydamasis 
okupuotoje Lietuvoje pada
rė. Taip pat jis padarys ir 
pranešimą.

Visų apylinkių lietuviai 
kviečiami atsilankyti į šį 
įdomų informacinį praneši
mą apie padėtį Lietuvoje.

PHILADELPHIA
Lietuvių Moterų Atstovy

bės Philadelphijos Klubo 
Valdyba praneša, kad dai
lininko R. Viesulo paskaita, 
kuri dėl blogo oro buvo ati
dėta, įvyks kovo 12 d., 3 
vai. p. p. Lietuvos Banko 
patalpose — 202-204 North 
Broad St., Philadelphia, Pa. 
Paskaita bus papildyta ati
tinkamo turinio filmą.

Rengėjos maloniai kvie
čia visus lietuvius į ją atsi
lankyti.

vadovauti buvo pakviestas 
Vytautas Dūlys. Vietinė 
tautinių šokių grupė gyvai 
pašoko keletą šokių.

Philadelphijos Ansamblio 
solistė čikotaitė-Kalvaitienė 
padainavo lietuviškų dainų. 
A k o m p onavo Kaulinytė. 
Dainos kiekvieno klausytojo 
virpino širdį ir kėlė patrio
tinius jausmus. Choras 
skaičiumi nedidelis, bet di
delis dainų išpildyme.

Baigiamąjį žodį sakė LB 
pirmininkas V. Volertas. 
Dėkodamas chorui ir linkė
damas sėkmės pranešė, kad 
vienas svetimtautis svečias 
su nusistebėjimo paklausęs 
kaip lietuviai padaro, kad į 
chorą sueina jaunimas. Esą, 
jų choruose dalyvauja tik 
seniai. V. Volertas sako, 
kad paslapties nepasakęs, 
nes jį gludį choro vadovo L. 
Kaulinio asmenyje. Po šių 
žodžių choro dalyviai gyvai 
ir nuoširdžiai plojo savo va
dovui.

Radijo valandėlė, be sa
vaitinio pranešimo, vasario 
19 d., 5 vai. po p. turėjo 
specialų pusvalandį, pašvęs
tą Vasario 16 paminėjimui 
per radiją.

Kun. A. Drauginis, lietu
vių ir anglų kalbomis, su
kalbėjo maldą. Trumpas 
kalbas pasakė Baltimorės 
miesto majoras, Marylando 
Valstijos Gubernatorius ir 
Marylando senatorius.

M. K.

Skirmantas Radvilas ir Danutė Indreikaitė, vasario 
11 d. susituokę E. Chicagoj. Sutuokė kun. P. Celiešius.
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