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Kauno miesto bažnyčių bokštai mums primena didžiąją pareigą — kelio kirtimą į prarastą laisvę.

Pasakoja neseniai sugrįžęs karys
Retas dalykas sutikti žmogų, žydų, kurie tokį pat vargą >var- 

kuriB per apastaruosius 10 metų/ 
būtų tiek daug pergyvenęs, kaip 
šitas, 50 amžiaus lietuvis iš Su
valkų krašto. Vadinsime jį Vol
teriu, nors tikrasis vardas yra 
kitas. Kaip buvęs repatriantas 
karo metu grįžp Lietuvon, pate- ' 
ko į savisaugos batalionus, su 
jais, frontui artėjant, per Ryt
prūsius pateko Vokietijon, vė
liau, po apmokymo, vokiečių ka
rių uniformoje buvo nugaben
tas į "Kuršo katilą” ir iš ten 
1945 metais, po kapituliacijos, 
su keliais kitais lietuviais ir 
įvairių tautų kariais jūromis 
atbėgo į Švediją.

šVĖDŲ GĖDOS LAPAS
Grįžusis smulkiai nupasakojo, 

kaip švedai iš pradžių juos, at- 
bėgėliūs, gerai priėmė, ypač ka
riškiai. Bet paskiau, kai. sovie
tai pareikalavo pabaltiečius ir 
vokiečius išduoti, švedų elgsena 
buvo stačiai gėdinga. Pabaltie- 
čiai paskelbė bado streiką, kai 
kurie ir sau gyvybę atėmė, kad 
tik nereiktų patekti į sovietų 
rankas. Vienas lietuvis kunigas 
ir keli kiti lietuviai Vąlteriui ir 
keliems kitiems padėjo pabėgti, 
tačiau bevykstant į Stoekholmą 
juos sugavę švedų policininkai 
ir "iš stovyklos ligi stovyklos] 
tampę, kol vilktinai ar neštinai1. 
nugabeno į sovietų laivą. Dar 
į laivą tempiami lietuviai pra
šneko į žiūrovus, kurių tarpe 
buvo ir spaudos atstovų: "Mes 
pas Jus atvykome jieškodami 
prieglaudos nuo bolševikų, o Jus 
mus taip žiauriai išduodate mū
sų budeliams. Jei ne mes, tai 
mūsų vaikai atsidėkos jums už 

"tai’”.
. Latvijoje buvę jau apie 140 
pabaltiečių iš Švedijos dar prieš 
taY atgabentų. Pabaltiečiai buvo 
izoliuoti. Aprūpipimas buvo nė- 

■' paprastai .skurdus. Daug be
laisvių'žuvo.
"DUOKITE MUMS VAIDYTI”

Vėliau išvęžė Maskvos kryp
timi. Vėžė 23 dienas. Vienoje 
stotyje “prie belaisvių traukinio 
atėjo nuskurę, išbadėję civili- 

‘ niai gyventojai ir verkdami pra- 
- šę "Duokite ko nors valgyti, mės 

jau/tris dienūs nesarhe valgę. 
Bet vargšai' nestivokė, kad čia 
yrą taip pat išbadėjuaių belais- 

■ .vių transportas./
■ Nuvežė į stovyklas’ apie 1000 
kilometrų už’ Maskvos, šalčįa.i 
ten būdavo 30-50 . lajpsnių Cel- 
zijaiiš. ..žmonės . krisdavo ‘ kaip 
musės, Maitindavo ’,tik sušalu
siomis bulvėmis. Buvę ten" ir 300

go. .
KANIBALIZMAS CHARKOVO 

SRITYJE .
Nuvežus į Charkovo stovyklas 

kaikur tekę dirbti po 12 valan
dų j parą. Aptikę ten ir keletą 
lietuvių, čia nuo darbo ir vargo 
visai sumenkėjęs, kad besvėręs 
jau tik 48 kilogramus. Maistas 
būdavo sukirmijęs, supuvęs. Be
laisviai, jei nučiupdavo, valgy
davo ir žalias bulves.

Grįžusis pasakoja ir tokį bai
sų dalyką: Jiems ten esant buvo 
kalbama, kad Moločnikoje išba
dėję žydai išpjaudavo iš mirusių 
draugų blauzdų mėsos ir ją vir
davo maistui. Vienoje neva li
goninėje kasdien mirdavo apie 
50 belaisvių. Kai gydytojas ra
portuodavo šefui, kad mirė tik 
40, tasai keikdavo, dėl ko t.ą die
ną taip mažai mirė...'

1948 metais buvęs iš belaisvio 
padėties pervestas į tardomojo 
padėtį ir kaltinamas jau kaip 
Sovietų pilietis, kovojęs prieš 
Sovietų Sąjungą. Tardė, mušė ir 

, kitaip kankino, kol pagaliau 
1949 metų pradžioje nuteisė 
mirties bausme. Vėliau tą bausi 
mę pakeitė sunkiųjų darbų ka

lėjimų 30 metų.
VEŽA J VILNIŲ

Po to netrukus išsiuntė į Vil
nių. Lūkiškio kalėjime sargai 
kalbėdavo lietuviškai, bet kai 
kurie buvo nemažiau žiaurūs ne
gu rusai.

Vilniaus kalėjime girdėjęs, 
kad daugybė lietuvių kasdien iš- 
transportuojami į Sibirą. (Ma
siniai trėmimai buvę jau 1947 ir 
1948 metais). Daug lietuvių at
sidūrę Krasnojarsko krašte.

Kartu su Volteriu buvęs kali
namas buv. Kretingos pašto vir
šininkas /kurio pavardės neat
mena). To'žmogaus buvusį įdo
mi istorija. Jis jau per pirmąją 
bolševikų okupaciją 1941 m. bu
vęs ištremtas .į Sibirą; 5 metams. 
Vienus melus viršaus išbuvęs, 
vadinasi po 6. metų vėl grįžo į 
Lietuvą. Vienas Londono lietu
vis parašęs savo broliui, į Lietu
vą laišką ■ ir tame laiške prašęs 
pasveikinti ir; buv. pašto virši
ninką. .Sovietai suareštavo ir 
laiško gavėją’ įr biiv. pašto vir
šininką ir abu nuteisė po 25- me
tus., (štai- kokios susirašinėjimo 
su. vakarais pasėkos būna!). -
RAŠYTOJO KAZIO BORUTOS 

//' t • //LIKIMAS ,
• Grįžęs belaisvis Valteris 1949 

metais apie pusmetį buvo išlai-

kytas Lukiškio kalėjime Vilniu
je. Į tą pačią kamerą įmetę jau
ną lietuvį studentą, kuris pa
pasakojęs apie kairiojo rašytojo 
Kazio Borutos likimą.

Boruta buvęs teisiamas 1948 
metais. Nuteisė 10-čiai metų 
sunkiųjų darbų kalėjimo už 
priešvalstybinę veiklą. Po to iš
vežė į Rusijos gilumą.

Teismo salėje, posėdis ėjęs 
atidaromis durimis. Atvykę la
bai daug visuomenės veikėjų, 
ypač daug studentų. Boruta pra
šęs teismo, kad jam leistų pla
čiau pakalbėti, pasiaiškinti. 
Teismas sutiko,, bent iš pradžių. 
Bet kai Boruta buvo jau pusę 
valandos kalbėjęs, kai jis jau
dinančiu balsų pradėjęs nušvies
ti tikrąją kultūrininko padėtį 
tarybinėje santvarkoje, teismas 
jam šiurkščiai atėmė žodį ir 
kliudė toliau kalbėti. Kai jis vis 
dėlto nesustojo kalbėjęs, sargy
biniai, einą sargybas jo pašo- 
nyje, ■ trenkė jam į veidą ir 
smurtu stengės nutraukti jo 
kalbą. Po to teismas įsakė Bo
rutą iš teismo salės išvesti. Nuo 
to laiko tame teisme jau nebuvo 
jokių politinių bylų prie 'atvirų 
durų.

Studentas atpasakojo ir kai 
kuriuos Borutos teisme'posėdyje 
pasakytus žodžius. Boruta tarp 
kitko pareiškęs: ”Aš negaliu 
savęs ir savo tautiečių apgau
dinėti, Nebegaliu eiti su jumis, 
nes viskas kas daroma, yra me- 

(Perkelta j 8 pusi)

Vasario-Feb, 18. 1954
Cleveland, Ohio

• Daugelyje' lietuvių kolonijų 
Vasario šešioliktoji jau atšvęs
ta, bet daugelyje ji bus švenčia
ma ateinantį sekmadienį.

Nepaprastai miela, kad šiais 
metais dar tvirčiau Lietuvos 
laisvės reikalą iškėlė oficialūs 
JAV vyriausybės pareigūnai ir 
Kongreso atstovai. Taip pat, 
nors tiesioginiai ir nebuvo su
rišta mes keliais atvejais gė
rėjomės Valstybės sekretoriaus 
Dulles tvirta- laikysena beside
rant. Berlyne. ;

Valstybės sekretoriui Dulles 
esant Berlyną, Vasario šešiolik
tosios proga pareiškimą padarė 
Bedell Smith, einąs Valstybės 
sekretoriaus pareigas. Jis pri
minė komunistinį pavergimą ir 
tikėjimą, kad laisvė laimės.

Kongrese, kaip ir praėjusiais 
metais, paminėjimas įvyko tai 
dienai skirtomis kalbomis ir ati
tinkama malda.

Daugelio valstybių gubernato
riai ir miestų majorai, kur gy
vena didesnis skaičius lietuvių, 
išleido specialias proklamacijas. 
Ypač gražias proklamacijas pa
skelbė New Yorko, Marylando, 
(llinois, Massacliusetts, Ohio, 
Michigan ir kįti gubernatoriai.
I—IšA-ų pareiškimų, it oroklama.^ 
cijų mes jaučiame) kad Lietu
vos laisvės draugų skaičius di
dėja tuo pačiu ir mūsų byla 
įgauna didesnį tarptautinį svo
ri-

Jau

GUB. FRANK LĄUSCHES 
PROKLAMACIJA

Kadangi Vasario 16, 1954, 
yra trisdešimt šešta Lietuvos 
Respublikos nepriklausomy b ė s 
sukaktis, ir

Kadangi šis narsus kraštas 
dabar yra valdomas karinės dik
tatūros, prarytas Rusijos impe
rializmo nepasotinamais nasrais, 
ir

Kadangi ši sukaktis yra svar
bi lietuvių kilmės amerikiečiams, 
kurių širdyse yra tvirta viltis, 
kad Lietuva pagaliau bus grą
žinta į nepriklausomų pasaulio 
tautų tarpą,

Taigi, dabar, aš,
Lausche, gubernatorius, viešai 
skelbiu antradieni, Vasario 16, 
1954 kaip Lietuvos Nepriklauso
mybės dieną Ohio valstybėj, ir 
raginu mūsų piliečius prisiminti 
dabartinę apgailėtiną padėtį 
Lietuvoje, kur žmonės yra žiau
riai komunistų prispausti, padė
koti Dievui už mūsų pačių lais
vę ir prašyti Jo palankiai pa
žvelgti į mūsų kenčiančius drau
gus Lietuvoj ir tinkamu laiku 
nuimti nuo jų tironijos grandi
nes ir grąžinti jų garbę, kurią 
Jis paliko visiems savo vaikams.

Italijoj Mario Scelba pagaliau 
suidare ministerių kabinetą. Su 
savo programa parlamente tikisi 
gauti 14 balsų persvarą. Koniu- 
nistai, kurie; Mario Scelbos ne- 
kėnčia, pradėjo organizuoti 
streikus. De Gaspėri vyriausy
bėj- jis buvo vidaus reikalų mi- 
nistėriu. Komunistai jį vadina 
."teisės nežinančiu diktatorium”.

projektuojamas atominio traukinio garvežys. Piešinį padarė Utah universiteto fizika'3 Dr. 
Lyle B. Borst. Toks garvežys, įsidėjęs 11 svaru atominės medžiagos važinėtu ištisus metus.

Lietuvos Diplomatijos

- •

šefo Stasio Lozoraičio žodis, pasakytas per radiją Nepriklausomybės 
šventės proga.

Nelaimių ir skriaudų 
kurios gali ištikti tautą, 
menę ir atskirą žmogų, didžiau
sia nelaimė yra matyti savo 
kraštą svetimųjų užpultą ir 
okupuotą. Ypač gi skaudžiai yra 
nuskriausta tauta, kuriai Sovie
tų Sąjunga primeta savo barba
rišką okupaciją ir santvarką.' 
Tokio bolševikų smurto nekalta 
auka yra lietuvių tauta, jau ke
linti metai Sovietų persekioja
ma ir engiama, bet kieta savo 
pasipriešinime Sovietams ir pa
siryžime išsivaduoti iš jų oku
pacijos.

Lietuvos Respublikos nepri
klausomybės sukaktis yra vie
nas tų atsiminimų, kurie sutei
kia tautai krašte vis naujų jėgų 
atkakliai siekti savo valstybės 
atstatymo, ir įkvėpia užsienio 
lietuvius padėti Lietuvai laimėti 
šią teisingą ir garbingą kovą.

Vasario šešioliktosios aktas, 
kuriuo mūsų tauta savo sosti
nėje Vilniuje nusprendė atmesti 
valstybinės priklausomybės ry
šius su bet kuria svetima vals
tybe ir atkurti Lietuvos valsty
bę, visados galioja kaip teisės ir 
politikos dokumentas, liudijantis 
apie neatšaukiamą tautos valią 
.būti laisvai bei nepriklausomai. 
Tam dokumentui lietuviai būda
mi laisvi, teikė galios, savo pasi
šventusiu darbu ir pilietinėmis 
dorybėmis stiprindami Lietuvos 
pagrindus, ją tobulindami ir 

.įgydami ja.i visuotinį kitų tautų 
pripažinimą ir pagarbą. To do
kumento negalėjo sunaikinti ir 
nesunaikino kriminalinis bolše
vikų įsiveržimas į mūsų kraštą 
ir jų bergždi pasikėsinimai su
falsifikuoti tautos valią rinki-.

tarpe, 
visuo-

savo vyriausybę. To civilizuoto
jo pasaulio dispozicijoj yra ne 
tik visos dvasinės vertybės, bet 
taip pat materialinė galybė ir 
naujųjų ginklų.,persvara.

šios dvi sistemos ir pasaulė
žiūros yra nesuderinamos. Jos 
yra nuolatinėj kovoj, kurios for
mos keičiasi, pasidarydamos kai 
kada aštresnės ir atviresnės, kai 
kada lėtesnės ir mažiau mato
mos. Bet kova tarp jų eina to
liau ir ilgainiui turės baigtis 
vienos kurios sistemos sunaiki
nimu. Istorijos patyrimas paro
do, jog žmogaus prisirišimas 
prie laisvės neišdildomas ir il
gainiui nugali smurtą. Juo la
biau tad yra pagrindo įsitikini
mui, kad bus nugalėta komunis
tinė sistema, tai yra, kad bolše
vikų valstybė bus sunaikinta.
. Tai bus didžiausias laimėji
mas, kokį žino žmonijos istorija. 
Ir jame bus taip pat ir mūšų 
tautos didelis kovos, aukų ir idė
jų įnašas.

Reikšdamas šį įsitikinimą, aš 
perduodu lietuviams krašte ir 
užsieny nuoširdžius ir nuolan
kius Lietuvos Diplomatinės’Tar
nybos sveikinimus.

BERLYNO 
KONFERENCIJA

Praėjusi Berlyno konferenci
jos savaitė davė galutinį atsa
kymą: Maskva niekur nepakeitė 
savo galvosenos ir tebėra di
džiausias laisvojo pasaulio pie
šas. • ' .

Maždaug tokiais žodžiais Ber
lyno konferencijos išdavas api
budino Vakarų Vokietijos spau
dos agentūros atstovas.

Buvo mažų vilčių, kad Molo
tovas, vistir sakęs ”niet”, pri
ėjęs prie Austrijos klausimo pa
darys staigmeną ir pasakys 
”da”. Mat įžiūrėjo, kad perdaug 
jau įžūlu paisyti tik savo pa-' 
vergimo planų, reikia silpnati- 
kiams sumaišyti tariamos geros 
valios kortas.

Bet ir čia apsirikta. Austrijos 
klausimą taip pat surišo su Vo
kietijos klausimu, o Vokietijos 
klausimą su Amerikos pasitrau
kimu iš Europos, žodžiu absoliu
čiai nieko nauja, tik įsitikinimas, 
kad pasaulis ir toliau lieka pa
dalytas į dvi dalis ir abi pusės 
toliau tęsia ginklavimo lenkty-

Frank T l rn*n*a*s sukčiavimais ir ją pa-
' • laužti teroru. Dabar Vasario še

šioliktosios aktą.patvirtina kas
dieną lietuviai krašte, kietai 
priešindamiesi visam, ką jiems 
smlirtu ir apgaule stengiasi pri
mesti sovietai, ir trokšdami pa-, 
liuosuoti mūsų tėvų žemę nuo 
nekenčiamo priešo.

Šitas krašto , troškimas išsi
pildys. Pasaulis yra suskilęs į 
dvi dalis. Vienoje yra Sovietų 
Sąjunga, kurioje valstybinės or
ganizacijos ir socialinės santvar
kos pagrindas yra tiktai prie
varta, teroras, melas, žmogaus 
ir .tautų -teisių: niekinimas, šim
tai milionų žmonių Sovietų už
grobtuose kraštuose neturi kito 
noro, kito gyvenimo tikslo, ne
mato kitos gyvenimo prasmės, 
kaip tik išsivaduoti iš Sovietu 
nelaisvės replių. Kaip netikra 
Soviętų ateitis, — parodo ir tas 
faktas, kad net' vyriausias So
vietų budelis Berija galop.buvo 
atsiipetęs nuo .sėbrų ir. suėjęs į 
santykius su užsieniu. , ■

Kitoj pusėj yra laisva, demo
kratinė žmonija. Jos civilizacija 
pagrįsta tikėjimų į Dievą, tei
singumo siekimu socialiniuose 
ir tarptautiniuose santykiuose, 
pagarba ir užuojauta žmogui,

Indokinijoj karas aštrėja." Ko
munistų jėgos prie Laos sostinės 
vartų. -Laos karalius Sisavang 
Vongjjra 69 metų. Karaliumi iš
buvo 50 metų. Turėjo 13 žmonų 
ir turi 10 vaikų. Jis pasilieka 

sostinės ginti.

VORKUTOS 
STOVYKLŲ 
LIETUVIAI

Sugrįžę iš Lietuvos ir Sov. 
Sąjungos vokiečiai karo belais
viai ir civiliai internuotieji yra 
parnešę nemaža vertingų žinių 
apie ištremtuosius mūsų tautie
čius. Gautosiomis iš Berlyno ži
niomis, vienas grįžęs vokietis 
papasakojo, kad Vorkutoje, vie
noje iš 40 kasyklų, tarp 4.000 
nuimtųjų esą . daugiau kaip 1.- 
000 lietuvių. Vorkuta yra 100 
km. į šiaurę nuo poliarinės juos
tos, kur šaltis žiemą kartais sie
kia 60 laipsnių.

VISAM PASAULY
KĄDA EUROPOJE 
KALBA LIETUVAI
Am. Baiso lietuviškosios tran- 

sliacijosjiš Muencheno Vid. Eu
ropos laiku siunčiamos šiuo lai
ku ir šiomis bangomis: 1 vai., ir 
5.15 vai. —31, 41; 42, 48 ir 49 
m, bangomis;• 14 vai. ' 25, 31, 
41 ir 49 m.; 19.15 vai. —s 31, 
41, 42 ir 251 m. bangomis. Va
tikano. radijas: pirmadieniais, 
trečiadieniai įr šėštadįeriiaįs -7- 
19 vai. ir sekmadieniais —. 15 
•vąl.,-ty 19.84, 25.67, 31.10, 41.21, 
49.75 ir 196 m. bangomis. Ro- . ... .... . „ ,
mės radijas: 21.35 vai. — 19.58, tautų teise pačioms* laisva valia 
25.21, 41.15 m. rinksis savo yaldymosi formą ir

• Kanados ministeris pirmininkas St. Laurent, su savo 
sūnum ir dukterim, išvąžiavo į ilgą kelionę po Europą ir Aziją. 
Atgal j Kanadą grįš tik kovo'mėn. viduryje. ...

. • Kanadoje nedarbo klausimas, kaip ir .JAV, kelia rūpės- - 
čių. Šiuo metu Kanadoje yra apie 500,0000 bedarbių.

■ • Suomijoje už šnipinėjimą sovietams nubausti 7 civiliai
ii1 1 kariškis. Bausmės nuo lb'mėh. iki'8 metų.

• Amerika vis didesnį dėmesį skiria Indokinijai. Labai pa
didinta JAV ambasados personalas Saigo’ne. Komunistinė spauda 
jau šaukia, kad virš 1000 JAV specialistų, talkina prancūzams,. .

■ • Anglijos adniralitetas skelbia, kad susekti sabętažinin- 
kai jos įvairiuose laivuose. Sabotažininkai jau yra .padarę -daug 
nuostolių. » • • * .• /• '■

, ;• ' II:. "

• Rusija, kaip pranešama iš Maskvos, jau’bandžiusi, ato- .į 
minės-patrankas. Specialistų tvirtinimų Amerikos ir Rusijos ato
minis ginklų pajėgumas esąs kaip 100 prieš 10.
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AUSTRALIJOS LIETUVIUS 
BOSTONE

• Min. Dr. K. Graužinio svei-j pos Lietuvis" vietoje G pusla- 
kata,. .Urugvajuje, pamažu ge
rėja. Tačiau dar kokį mėnesį ne
galės imtis aktyvaus tiesioginio 
darbo.
• Brazilijoje gražiai veikia LK 

„ Bendruomenės choras, kuris per
17 metų niekad nebuvo nutrau
kęs darbo. Per šį laiką choras 
yra išvaręs plačią kultūrinio 
darbo vagą ir gražiai atstovauja 
lietuviškai dainai tarp kitatau
čių. šiuo metu jis yra vieninte
lis lietuvių choras Brazlijoje. 
Chorui vadovauja Al. Ambrazai
tis.

• Lietuvos tarpmiestinėse krep
šinio varžybose, pasibaigusiose 
sausio 31 d., pirmą vietą užėmė 
kauniečiai, įveikę Vilniaus ko
mandą 110:65. Vilniaus, Šiaulių 
ir Panevėžio komandos surinko 
po lygiai taškų. Pagal jų tarpu
saviu rungtynių santykį, II vie
ta pripažinta Vilniui, III — 
Šauliams. Moterų komandų tar
pe I vietą irgi užėmė kaunietės, 
U — vilnietės, III — panevėžie
tės.
• Vokietijos krašto valdyba, 
Kalėdų proga, Balfui tarpinin
kaujant, gautus Care paketėlius 
paskirstė, pagalbos reikalin
giems tremtiniams, labai rūpes
tingai. Dabar gaunami padėkos 
laiškai iš įvairių ir tolimiausi: 
Vokietijos vietovių. Ten likusie
ji prašo neužmiršti jų ir ateity
je.
• Vasario 20-21 d. Londone 
kviečiamas D. Britanijos LB 
krašto tarybos posėdis. "Euro-

CHICAGOS 
GYDYTOJAI

Tel. ofiso VIrginia 7-6583 
Rezidencijos REpublic 7-7868

Dr. S. Biežis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
' 2201 IVest Cermak Road 
VAL.: 1-3 popiet ir 7-8 v. vak.

Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas. 
Seštad. tik nuo 1-3 vai. popiet. 
Rezid. 3241 VV. 66th I’LACE

Dr. Antanas Rudokas, O. D.
Tikrina akis ir pritaiko akinius 

keičia stiklus ir rėmus.
4701 S. Damen Avė., Chicago 1IL 

šaukite — YA. 7-7381
Priima: vakarais 6 iki 9, šeštad. 
10 ryto iki 4, trečiad. ir sekmad. 

tik susitarus

Tel. offic’o ARmitage 6-OlGl 
Tel. buto GRaceland 2-9203

Dr. Juozas Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Norvest Medical Center 
2336 West Chicago Avė., 

Chicago 22, III. .
VAL.: 1-3:30, 7-9 p, p. pirmad., 

antrad., ketvirtad., penktad., 
10 ryto — 1 p, p. trečiadieniais 

12—4 p. p. šeštadieniais.

Dr. I. KurasRamunis
SpecĮ: KŪDIKIŲ ir VAIKŲ LIGOS 
VAL.: pirmad., ketvirtad. ir ponktad.

• -3-5 ir. 6-8 v. v;
• seštad. 10-12 v. r.“ — 1-3 v. p. p.

. ' IR
Dr.. Jaras Ramunis

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS . 
VAL.: antrad. ir ketvird. 7-3.30 v.'v.

‘ , Aėštad. 3-5 t... p. p.

7156 S. IVestern Avė. 
MEDICAL CENTER 

‘ TBL.: Kiblpėto REpublic 7-1168
Brti; WAn>rook 5-3765

pių ateityje numato išeiti tik 
keturių.
• Marijampolės cukraus fabri
kas, karo metu sudaužytas, esąs 
vėl atstatytas.
• Dirvos redakcija gavo pami
nėti Vagos leidyklos išleistą (210 
Ilumboldt St, Brooklyn 6, N. 
Y.) knygą "Laisvę ginant" II 
tomą, šiame tome atsiminimai 
iš kovų sti lenkais. Kaštuoja 
$3.00.
• Marylando gubernatorius The- 
odore R. McKeldin vasario 16 
proga paskelbė proklomaciją ir 
tą dieną kviečia visus savo vals
tybės gyventojus prisiminti Lie
tuvą.
• LRKSA 59 seimas įvyks šių 
metų birželio mėn. 28-30 dieno
mis Chicagoje.
• Sausio 24 ir 25 d. Vilniuje 
įvyko dailiojo čiuožimo indivi
dualinės pirmenybės. Pirmą vie
tą, kaip ir pernai, laimėjo Kau
no medicinos instituto klinikos 
gydytoja Klimavičiūtė ir Ro
kiškio rajono dantų technikas 
Gudzikauskas.
• Prof. K. Jablonskis tebėra 
Vilniaus universiteto profeso
rium. Jis sausio 27 dieną daly
vavo naujos, pagal partijos li
niją redaguojamos Lietuvos is
torijos I tomo svarstyme. Da
lyvavo tame svarstyme ir P. 
Pakarklis, kuris irgi profeso-

> riauja Vilniaus universitete, 
t Lietuvos istorijos "pertvarky- 
. mui” vadovauja J. Žiugžda. Par

tijos vardu darbą prižiūri V. 
Niunka ir Maskvos akademijos 
atstovai.
• Pulk. Jurgį Bobelį, Lietuvos 
Kariuomenės Kūrėjų Savanorių 
Centro Valdybos pirmininką, po 
sunkios ir komplikuotos opera
cijos pamažu sveikstantį Elgin, 
111. šv. Juozapo ligoninėje 222 
kamb. vasario 16 proga, Chica
gos skaučių atstovės aplankė,

' pasveikino ir įteikė Juozo Bačiū- 
no puošniai išleistą Vanagaičio 
monografija. Ligonis, priimda
mas dovanėlę susijaudinęs pa
reiškė: "Knyga man yra bran
giausia dovana, ši knyga mane 
pradžiugino daugiau negu Jūs 
galit įsivaizduoti”.
• Atsiųsta paminėti Alfonso 
Nykos-Niliūno "Orfėjaus me
dis”. Eilėraščiai. 128 psl. Kaina 
3 doleriai. Viršelį, titulinį pus
lapį, dalių vinjetes ir skyrių 
pradines raides darė Kazys Ja
nulis. Išleido Vytautas Saulius. 
Tiražas 350 egzempliorių, kurių 
penkiasdešimt numeruotų ir au
toriaus pasirašytų. Tekstą su
rinko "Draugas". Spaudė M. 
Morkūno spaustuvė Chicagoje, 
1953 metais. ,
r “ J

Seniausias ir gražiausiai ilius 
truotas lietuviškos minties žur 

nalas;

Am. Liet. Tautinės S-gos Bos
tono skyriaus v-ba vasario mėn. 
21 d. (sekmadienį) 3 vai. s-gos 
rūmuose, 484 Fourth St.,- So. 
Boston, rengia viešą paskaitą 
Bostono lietuviams.

Paskaitą skaitys Justas Vai
čaitis buv. Australijos Liet. B- 
nės Krašto V-bos p-kas. ‘

Justas Vaičaitis yra apvažia
vęs visas didesnes Australijos 
lietuvių kolonijas ir turi daug 
asmeninių žinių apie paskiras 
lietuvių šeimas. Todėl susirinki
me galės ir asmeniškai sužinoti 
apie jų giminių bei' pažįstamų 
įsikūrimą Australijoje.’

WATERBURY

v

MARGUTIS

Įsteigė konipožitoriu?
A. VANAGAITIS

Kaina [metams $3.00 
6755 So. VVestern Avė.

Chicazo 36. ID.

i. ■»

• * . , ■ ■ 

sportininko registracijos korte
lę. Jaunių gimimo datos riba yra 
1935 nj. sausio mėn. 1 d.

Smulkūs pirmenybių nuosta
tai- bus' apygardos komiteto at
skiru aplinkraščiu išsiuntinėti 
visiems apygardas ribose esan
tiems sporto klubams, gi,. toli
mesnės techniškos informacijos 
bei skelbimai pavedama atlikti 
patiems pirmenybių rengėjams, 
Detroito LSK Kovui.

i blausias Liet. B-nės uždavinys 
yra savų namų įsigijimaš ir lie
tuviškos kultūrinės veiklos pa
gyvinimas. Valdyba stengsis šį 
reikalą išjudinti ir pastatyti tin- 
kamon kryptim

Tam darbui atlikti reikalinga 
visos Detroito lietuvių visuome
nės pritarimo ir paramos. Todėl 
valdyba kreipiasi į visus Detroi- 1 
to lietuvius kviesdama įsirašyti ' 

Liet. B-nės narius.
I 

LITERATŪROS VAKARAS
Detroito lietuvių kultūros 

klubas nutarė paminėti 50 metų 
lietuvių spaudos atgavimo su
kaktį — 40 metų kovos išdavą 
— laimėjimą.

šis vakaras įvyks Detroito 
Tarptautinio Instituto didžiojoj 
salėj — 111 E.. Kirby Št. — prie 
pat Woodward Avė. Laikas — 
balandžio 24 d. (Atvelykio šeš
tadienį) 7 vai. vakare.

Vakaro programą vykdys Mi- 
chigano valstybėje gyveną ra
šytojai. Tautinius‘šokius pašoks 
būrelis gražaus, jaunimo, ponios 
Gobienės vadovaujamas. Be to, 
bus atlikti keli muzikos dalykai. 
Čia vėl gi bus leista pasireikšti 
jauniems talentams. Smulki pro
grama ir jos vykdytojai — jų 
pavardės bus paskelbtos vėliau.

DR. J. KAUPO PASKAITA
Psichozė ir sapnas — tokia 

temą skaitys paskaitą daktaras 
psichiatras Julius Kaupas. Pa
skaita bus skaitoma didžiojoje 
Tarptautinio Instituto sąlėje, va
sario 21 d. (sekmadiepį) 4 vai. 
popiet. Adresas: 111 E. Kirby 
St, prie pat Woddward Avė.

Psichozė ir aplamai įvairūs 
psichiniai reiškiniai yra įdomūs 
kiekvienam, bet ypačiai jeigu 
juos" paaiškins tos srities spe
cialistas, daktaras ir dar, be to, 
rašytojas, knygos "Daktaras 
Kripštukas pragare" autorius. 
Mes atsimename su kokiu įdo
mumu tą knygį'skaitė jaunimas 
ir senimas. ( V. Mg.

ROCHESTER
LIETUVOS 

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
MINĖJIMAS

Vasario 21 d, Rochesterio 
apylinkės lietuviai rengia savp 
tėvų gimtosios žemės — Lietu
vos nepriklausomybės minėjimą.

Minėjimas prasidės 11 vai. šv. 
Jurgio parapijos bažnyčioje pa
maldomis, į kurias visi lietuviai 
renkasi organizuotai. Eisenai 
vadovaus lietuvių legionierių 
GUDĖNO postas.

3 vai. p. p. šv. Jurgio parapi
jos salėje iškilmingas susirinki
mas, kuriame kalbą pasakys Le
onardas ŠIMUTIS, ALT vykd. 
k-to pirmininkas. Po paskaitos 
P. Armono vadovaujamo choro 
koncertas ir deklamacijos.

Minėjimą rengia ALT RochėS’- 
terio skyriaus-valdyba.

į

BAIGIA SVEIKTI
Jonė Zamblauškas, VVaterbu- 

rio biznieriaus Walter Zamb- 
lausko žmona, prieš keletą mė
nesių buvo pravažiuojančios 
mašinos sunkiai sužeista. Jos 
gyvybė buvo dideliame pavoju
je, bet dabar baigia sveikti ir 
tikisi greit grįžti ir vėl dirbti 
kartu su savo vyru.

šio mėn. 7 dieną, mažas būre
lis draugų ir bendraminčių, bu
vo susirinkę Zamblauskų viloje, 
prie gražaus IVolcot ežero, pa
gerbti sveikstančią Jonę.

Walter Zamblauskas, antrojo 
pasaulinio karo veteranas, atsi
žymėjęs ir sužeistas garsiausia
me Pacifico mūšyje prie Iwo 
Jima, yra vietinio Tautinės Są
jungos skyriaus ir Vilties.d-jos 
narys, uolus lietuviškos spaudos 
ir veiklos rėmėjas. Jis yra iš to 
biznierių skaičiaus, kurie labai 
daug prisidėjo prie lietuvių 
tremtinių įkurdinimo Ameriko
je. M.

DETROIT
STUDENTŲ SUSIRINKIMAS

Lietuvių Stud. Sąjungos De
troito skyriaus susirinkimas 
įvyks šių metų vasario 21 'd., 
sekmadienį International Insti
tute patalpose. Darbotvarkėje 
numatyta L. Griškelytės ir A. 
šimoliūno pašnekesys tema: "In
dividas ir jo ugdymas mūsų- są
lygose”. Po to diskusijos, kavu
tė,- šokiai ir t.t.

UŽGAVĖNIŲ BLYNUS
Šiais metais ruošia A.L.B. Ra

dijo Klubas. Vakaras įvyks va
sario 28 dieną, 8 vai. vakare buv. 
Lietuvių salėje, 
lyvaus žinomas 
Žukauskas..
KONCERTAVO

Programoje da- 
humoristas V.

AKADEMIKIŲ 
TRIO

Sausio 31 d, Baltijos skautų 
viotininkijos pakviestas, Detroi
te lankėsi A. Bielskaus vadovau
jamas Clevelando akademikių 
trio. Veik dvi valandas užtruku
si programa susidėjo iš solo dai
nų, klasikinių, liaudies ir popu
liarios muzikos kūrinių. :Pažy
mėtina, kad šis trio yra vienin
telis šios rūšies muzikinis lietu
vių vienetas ir, ypač populiarios 
muzikos srityje, užpildo savo
tišką trūkumą. Detroito klausy
tojai dainininkes sutiko' gan šiL 
tai ; ypač populiarios dainos bu
vo gan entuziastingai klausyto
jų priimtos. zvr

BENDRUOMENĖS 
VADOVYBĖ

Liet. Bendruomenės Detroito 
skyriaus valdybą- 1954 metams 
sudaro: ■■ ?

J.urgiš Mikaila — pirminin
kas, Elžbieta Paurazienė —- vir 
eepirmininkė, Cesloyas Staniulis 
— iždininkas, Juozas Vailokai
tis — sekretorius ir.Zenųnas Pa
jaujis— narys.- ’*

Valdyba nori, kad ši organi-

BROCKTON

Ii

JAUNIŲ KREPŠINIO 
MEISTERIS CLEVELANDE .
šį sekmadienį, vasario 21 -d., 

Chicagos LSK Gintaro jaunių 
krepšinio komanda viešės Cleve
lande ir sužais draugiškas rung- ’ 
tynęs su Clevelando LSK Žaibo 
jauniais. Kaip žinome, Gintaro 
jauniai yra š. Amerikos lietuvių 1 
jaunių krepšinio meisteris, šį 
titulą įsigiję laimėdami jaunių 
krepšinio I vietą, III-piose Spor
to žaidynėse Chicagoje, pereitų 
mefej rudenį, šalia to, ši koman
da dalyvavo Chicagos McKenley 
parko lygos pirmenybėse, kurio
se, sėkmingai pasirodę, užėmė 
II vietą, žinant augštą ameri
kiečių krepšinio žaidimo klasę, 
šį gintariečių pasirodymą reikia 
laikyti labai pavykusiu.

Clevelando žaibo jaunįai, at
simindami pralaimėjimą finali
nių rungtynių prieš gintariecius 
III-jų žaidynių metu, šį kartą 
pasiryžę stipriai meisteriui pasi
priešinti. žaibo jauniai šiuo me
tu dalyvauja Clevelando MUNY 
krepšinio lygos, D klasės pir
menybėse ir, turėdami 3 laimė
jimus ir 3 pralaimėjimus, stovi 
lentelės viduryje.

Ta pačia proga žaibo vyrų ir 
mo.terų tinklinio komandos tu
rės draugiškas rungtynes su 
Clevelando latvių sporto klubu. 
Tai bus pirmas viešas sportinių 
santykių užmezgimas su Cleve
lando latviais.

Rungtynės įvyks 2 vai. po pie
tų, Thomas Edison High School 
salėje, (Hough Avė. ir E. 71st 
St. kampas) ten pat kur pereitą 

’ pavasarį buvo apygardinės ka: 
muolio žaidimų pirmenybės. Vi
si sportui' prijaučiantieji kvie
čiami gausiai atsilankyti ir pa- 

1 sigėrėti tikrai dėmesio vertu 
gintariečių žaidimu ir Clevelan
do jaunųjų krepšininkų padary
ta pažanga.

bei teisėjavimo kursai Cleveląn- , 
de (vietinio pobūdžio, tik. cleve- - 
landiečiams).

Tikslus paskirų varžybų lai
kas bei vieta bus atskirais pra- ' 
nešimais paskelbta vėliau, galu
tinai susitarus su rengėjais.

2. Apygardos komitetas kvie
čia visus apygardos sporto klu
bus glaudžiau bendradarbiauti 
su- komitetu, pareiškiant savo 
nuomones sportiniuose klausi
muose bei patiekiant įvairius pa
siūlymus bei planus, taip pat 
klubai prašomi informuoti apy
gardos komitetą apie savo spor
tinę veiklą, kaip įvairias var
žybas, išvykas ir pan. Pakarto
tinai pranešame, kad apygardos 
adresas yra Šis: Algirdas Nas- 
vytte, 1380 Ansel Rd, Cleveland 
6, Ohio.
VIDURIO VAKARŲ SPORTO 

APYGARDOS
P R A N EŠ1M AS Nr. 8

1. Pagal iš anksto padarytą 
susitarimą tarp VVSA-dos Ko
miteto ir Detroito LSK Kovo, 
šių metų apygardinės kaniuolio 
žaidimų pirmenybės yra paves-’ 
tos pravesti Detroito LSK Ko
vui, š. m. kovo mėn. 27*28 d. 
Detroite.

Pirmenybių programa: krep
šinis vyrams, krepšinis jau
niams, tinklinis vyrams ir tink
linis moterims.

Dalyvių kvalifikacija. Pirme
nybėse gali dalyvauti tik apy
gardos ribose esą ir Vyr. FASK- 
te rėgistruoti lietuvių sporto 
klubai. Kiekvienas žaidėjas pri
valo būti registruotas Vyr. 
FASK-te ir turėti atitinkamą

4

"EGLUTĖS” REIKALU
Ryšium su paskelbta spaudoje 

žinia apie "Eglutės” leidimą 
dviem kalbom, pranešama, kad 
vaikų laikraštėlis "Eglutė” eis 
ir toliau kaip ėjusi tik lietuvių 
kalba, ir dar bus stengiamasi 
ją tobulinti.

Lietuvių Kultūros Institutas, 
"Eglutės” leidėjas, 

< Brooklyn, N. Y-

APDRAUDOS 
PATARNAVIMAS

MAŠINŲ, GAISRO, 
GYVYBĖS

1. . ' ■
Miliūnai žino Farm Bureau ap
draudę dėl žemų kainų. Bet ar 
Jūs žinojot, kad Jūsų Farm 
Bureau atstovas gali Jums duo
ti tvirtų apdraudę už nedidelę 
kainę.

Perkant ar pratęsiant bent ko- 
kię apdraudę Jūs visad pasitei
rauki t

PAULINA MOZURAITIS 
13706 Benvood Avė.

Tel. LO 1-7795

FARM BUREAU
INSURANCE COS.

Farm Bureau Mutual Insuranca Co.• , _________ __________________________________

• Farm Bureau Mutual FIra Inauranca Co 
• Farm Bureau Lifa Inauranca Co.
HOMB OFF1CE: COLUMBUS, OHIO

VANAGAITIS
KNYGA

jau gaunama Dirvoje. Siųskite $2.00 ir labai daug pa- . 

tirsite apie Amerikos lietuvių gyvenimą,

DIRVA: 1272 Ė. 71 St.
Cleveland 3, Ohio

LIETUVAITĖS DALYVAUS 
, DIDELĖSE VARŽYBOSE
Kovo 19 d. Clevelande įvyks 

garsiosios tradicinės lengvosios 
atletikos rungtynės Knights of 
Columbus. Rungtynės bus pra
vestos halėje — Arenoje, šiose 
rungtynėse šalia žymiausių 
Amerikos lengvatletų kaip R. 
Richards, West Santee, O’Brien, 
H. Dillard ir kitų dalyvaus ir 
keletą svečių iš užsienio.

šiais; metais šiose varžybose 
pirmą kartą dalyvaus ir mote
rys, kurioms bus pravesta 4x75 
jardų estafetė. Clevelando žai
bo moterų estafetė buvo pa
kviesta ir jau davė sutikimą 
šiose rungtynėse dalyvauti. Tu
rint galvoje, kad tai yra bend
ras lietuvių sportininkų reika
las kaip galint geriau šiose var
žybose pasirodyti, Clevelando 
LSK žaibas pasikvietė patalki
ninkauti Chicagos LSK Perkūno 
lengvatletes D. Točilauskaitę ir 
Zubkutę, kurios savo sutikimą 
jau davė ir ruošiasi varžyboms.

VIDURINIŲ VAKARŲ 
SPORTO APYGARDOS 

PRANEŠIMAS N r. 5
1. Vidurio Vakarų Sporto 
Apygardos veiklos planas, 

pirmajam 1954 m. pusmečiui
VVSA-dos komitetas, siekdamas 
kuo daugiau suintensyvinti ir 
išpopuliarinti sportinį judėjimą 
yra numatęs sekančią apygardos 
sportinės veiklos programą pir
majam 1954 m. pusmečiui:

a) Ąpygardinėę kamuolio žai
dimų pirmenybės (kovo 27-28 d. 
Detroite),.

: b) Apygardinės stalo teniso 
pirmenybės (balandžio mėn.: Cle* 
velande), . ’

c) Apygardos Cross country 
lauko-miško bėgimas -L balan^ 
džio. pabaigoje (Chicagoje),

d) Tarpmiestinės lengvosios 
atletikos rungtynės Chicąga r- 
Clevelandas'A Clevelande),

e) Apygardinės lengvosios at
letikos pirmenybės (birželio ar

. liepos mėn. Chicagoje),
E. B. | - f) Sportinio pasitobulinimo

ir

SUOPIS FURNITURE

LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖS MINĖJIMAS 

Brockton lietuvių kolonija ga- 
didžiuotis savo įnašu Lietuvos

laisvinimo darbe. Istoriniai įvy
kiai ir dabartinė padėtis paverg
toje tėvynėje, Brockton koloni
joje nepraeina tylomis. Vienokiu 
ar kitokiu būdu jie čia atžymi
mi, o primesta kraštui vergija 
velkama dienos švieson ir telkia
mas jėgos kovai dėl prasto lais
vės.

Lietuvos Nepriklausomybės 
minėjimui kruopščiai ruošiama
si. Minėjimą organizuoja Brock
ton Lietuvių Taryba. Tani rei
kalui buvb išrinktas komitetas 
ir jam pavesta visi organizaci
niai darbai. . •

Vasario 16 šiemet išpuolant 
darbo dieną minėjimas numaty
tas nukelti į vasario 21 d., sek
madienį.' “,

Minėjimas bus pravestas tri
mis dalimis: pamaldos lietu
vių parapijas šv. Kazimiero baž
nyčioje ; viešas . minėjimas ' ir 

• koncertas Wintrop. School salėje 
zacija sujungtų visus .Detroito (įėjimas nemokamas). it minČ- 
lietuvius vienon šeimon, bend- jimas per vietos radiją anglų

• ...... .e , r...... . . . .................................... ................ I
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Prieš pusmetį šioje vietoje 
’ kalbėjome apie patriotizmą. 

Apie patriotizmą mūsų gyveni
me, mūsų dvasioje ir mūsų poe
zijoje. Tą progą tada davė Li
teratūros Lankų žurnalas, kuris 
pareiškė atsisakąs deklamuoti 
patriotinius jausmus, nes bijąs 
tuščiažodžiavimo.

Patriotizmo tema, matyt, iš 
viso buvo gana pavojinga. Nors 
dalis mūsų publikos pradeda jį 
pamiršti, bet daugeliui tai dar 
jautrus dalykas. Ir aš pats tada 

a vieno dienraščio buvau atsakan
čiai išplūstas, kad į patriotizmą 
mūsų gyvenime ir literatūroje 
pažiūrėjau ne taip, kaip kaiku- 
riems tipeliams norėtųsi.

Pažiūrėsiu ir dar kartą. Nes 
nauja ir gera proga pasitaikė.

ILGĖJIMASIS
Pačioje praėjusių metų pabai

goje TERRA išleido naujausią 
Bernardo' Brazdžionio eilėraščių 
rinkinį — "Didžioji Kryžkelė” 
(112 psl.).

Kas nežino Bernardo Braz
džionio, to mūsų pranašo, kuris 
šaukia tautą neužsnūsti, dva
sioje nepalūžti, jieškoti Tėvynės 
namų, grįžti namo? ... Tai dva
sinės vertybes, kurias visi bran
giname, ' geidžiame išlaikyti, 
trokštame jų įsikūnijimo, — vi- 

. si, dideli ir maži patriotai.
Kalbėjau pernai apie Braz- 

džionj, kaip pozityvaus patrio
tizmo atstovą mūsų literatūro
je, kaip atsparą prieš "nepatrio- 
tinę” ar bent patriotizmui neu
tralią poeziją, kaip apie auto
rių, kurį ir liaudis supranta, 
mėgsta ir giliai pergyvena.

Tą patį pasakys visi, .skaity
dami jo naujausią rinkinį. Pa
triotizmas jame sklinda ener
gingai, plačiai, tiesiogine kalba 
ir vaizdais. Ypač jei patriotizmu 
laikysime ir tokius jausmus, 
kaip Tėvynės iškėlimas aūgš- 
čiau"visko, be galo intensyvus, 
nuolatinis, gaivališkas, stačiai 
skaudus jos ilgėjimasis, negalė
jimas kitur gyventi, savo pėdo
mis nemindžiojant jos žemės, 
maldos į Viešpatį, kad grąžintų 
pasauliui Laisvę ir Teisybę, ypač 
kad grąžintų Laisvę mūsų ne
laimingai Tėvynei ir leistų mums 
pagaliau grįžti namo ...
DRAUGE SU EISENHOtVERIU

Ši poezija — autentiškas ir 
gyvas mūsų laikotarpio doku
mentas. Kaikurios temos tiek 
aktualios, kad nebūtų nusikalti
mas jas vadinti publicistinėmis, 
kitaip sakant laikraštinėmis. 
Pvz., visi trys eilėraščiai sky
riuje "Ekskursija j UNO” ir ke
letas kitų. Jie puikūs, pulsuo
janti mūsų politine dabartimi, 
ir reikia stačiai stebėtis, kad 
poetui vietomis pavyko apval
dyti tokius poezijai nedėkingus 
motyvus, žinoma, estetai pagal
vos, jog "Brazdžionis žūva”. 
Kažin...

Bet jei kurie darys priekaištų, 
kad poetas gal be reikalo net 
savo paties pavardę į eilėraštį 
įrašė, šalia prezidento Eisenho- 
werio, kai judu tą pačią dieną 
aplankė United Nations rūmus, 
— tai ir aš prisidėsiu. Tik čia 
turėčiau vieną pateisinimą. "Vie* 

•ybė” neseniai labai negailes- 
ngai pajuokė mokytoją B. Ku

lį iš Brooklyno, kam jis "Ame
rikos Lietuvių Vardyne” patei- 

. kė apie' save pranešimą, jog 
"priešrinkiminės kompa n i j o s 
(gal "kampanijos”?) metu dir
bo • gen. Eisenhowerio štabe ir 
su busimuoju prezidentu . kalbė
jo Lietuvos-bylos reikalu”... Gi 
Brazdžionio niekas, neapkaltins 
kuklumo stoka, kai savo eilė
raščio paskutiniame posme jis 
sako: "Tą dieną.aš ir Eisenho’ 
weris incognito aplankėm UNo 
rūmus. Reporteriai pagavo pre- 
•’dento šypseną, malonią. Paskui 

j vietoj, kur Stovėjau, laik
raščiuos radau tik foto aparato 
lempos dūmus, —Kažin koks 

. milžiniškas siluetas uždengė pa
sauliui nepažįstamą Brazdžio-

Nuostolis gal ir didęlis, bet 
nesisielokime. Tas New Yorko 
fotoreporterių ignorantiškumas, 
paleidžiant dūmus į tą vietą, 
kur stovėjo mūsų poetas, nesu- 
kliudė jam šiame rinkinyje su
kurti kitų posmų, kuriais didžiai 
gėrėsimės ir išgyvensime kiek
vienas iš mūsų, bent kol būsime 
tremtyje.

AISČIŲ AUKSAS
Tegu ši siaura vieta man 

džia jų duoti nors porą:
”,.. Didžiojoj kryžkelėj ir aš, 

dangau, dairausi —. Ir jicškau 
marių svetimųjų platumoj — 
Tik vieno gintaro — brangiausio 
aisčių aukso, ■—Tik vieno kelib 
— kur žmogaus namai? ...”

Bet gal pats stipriausias ais
čių aukso ilgesys nuostabiai ga
lingai Susikaupia herojinėje po
emoje "Brangieji Akmenys”, 
kuri, bent mano skoniui, atrodo 
pati iškiliausia visame rinkiny
je:

”... O, tėviške, o motina, tau
tos gimdytoja senoji, — Parišus 
galvą mėlyna dangaus žaros šil
kų skara,__ Tai tavo skausmo
nemunai, tavų vargų dunojai — 
Pasaulio teka sąžinėn srovė, kaip 
gintaras, tyra...

"Brangieji akmenys: žemai
čių ramios, tylios upės, — Aukš-. 
taičių kloniuos veidrodiniai eže
rai, — Tai jūsų vasarų žilvičiai 
akyse man supas, — Tai jūsų 
baltosios lelijos nepasiekiamų 
gelmių, tai jūsų kranto ajd- 
rai...”

Ii- tokių eilėraščių yra ne vie
nas.. Jie — Brazdžionio galybė.

VIS PRANAŠAS
Kodėl Brazdžionis visiems su

prantamas ir daugiau mėgiamas 
už eilę kitų tremties poetų ? Tur
būt, kad jis yra toliausiai nuo 
to, ką šiais laikais vadiname 
"modernine poezija". Palaužo ir 
jis kokią strofą, kartais pasibai
sėtinai ištiesia kokią eilutę. Bet 
visi jo jausmai, pasakytume, 
yra "klasikiniai”, disciplinuoti, 
suvaldyti, jo mintijimas tradi
ciškai logiškas, nuosaikus, aiš
kus, pagal formulę: kadangi yra 
taip, tai iš to seka ... Brazdžio
nis yra visiškai svetimas ar bent 
atmetęs viską, ko iš dalies lietu
vių ir ypač pasaulinė literatūra 
jieškojo ir tebejie'ško naujo nuo 
pirmojo pasaulinio karo metų.

Viena, kas ypač jo sąmonę 
. atrodo yra užvaldę, tai — pra-
■ našo rolės pajutimas. Labai
■ taurus ir didelės atsakomybės
• jausmas. Ne veltui A. Gustai-
■ tis su Pulgiu Andriušiu dar Vo- 
. kieti joje jį taip buvo pravadinę. 
I Paskutiniame rinkinio, eilėrašty-
• je skaitome tokias eilutes:
1 "Ir dangus man šaukia iš

juodos tylos:
’— Tartum švyturys stovėki 

ant uolos!

lei-

Ir kai paskutmiai žiburiai 
u^ges, 

šauk pasaulio širdžiai pro 
mirties bangas, 

šauk, kaip marių- paukštis, 
skrisdamas prieš vėją:

— Tai naktis nutola, tai aušra 
artėja!...”

Ir jeigu dangus tą rolę jąm 
yra paskyręs, ką mes žmonės 
begalėtume paprieštarauti? Nu
silenkime“ tai valiai..:1

Bet su tais žodžiai prieiname 
prie vieno gerokai "šventvagiš
ko” dalyko. .- .

MALDOS Ift POTERIAI
Brazdžionis lietuvių literatū

roje Jau eilė metų žinomas ne 
tik kaip religingas, bet. ir reli- 
ginis poetas. Joks mūsų dvąsi- 
ninkas,. 'kunigas,' riet ir pats 
Maironis fiėra parašęs tiek daug 
eilėraščių religinėmis temomis 
bei motyvais, kaip'1 Brazdžionis. 
Ankstybesniuose poezijos rinki
niuose jis. yra .plačiai išvajkšti- 
riėjęs ir-Naująjį-ir Senąjį Tes
tamentą. Ir sukūręs daug pluoš
tų reto grožio posmų, revol.iifį

cionizavęs ir net, pasakytume, 
"sumoderninęs" religinius mo
tyvus lietuvių poezijoje. Ne kar- 1 
tą'švelnesnės sielos skaitytojus : 
net šokiravęs, nes reiškėsi drą- i 
šiai, .originaliai, vietomis net ] 
"maištingai”...

Dabar to Brazdžionio nebėra, i 
Pastarajame rinkinyje gal treč
dalis visų eilėraščių turi religi
nių motyvų. Bet visi jie ramūs, 
tradiciniai, kanoniniai, tiesūs ir 
aiškus, pagal lietuvių liaudies 
posakį: bus taip, kaip Dievas 
duos...

Vargu tai vadintina religine 
poezija. Man įspūdis, kad' būtų 
tiksliau švelniai ir dievobaimin
gai tat pavadinti — poteriavi- 
mų. Tai ne priekaištas, tai aiš
kus pagyrimas, ries toks, matyt, 
darosi kūrėjo būdas, o tai atsi
liepia jo poezijos turiniui ir for
moms. Iš tikrųjų, nežinau kito 
dabarties lietuvių poeto, kuris 
savo, vėliausioje kūryboje taip 
sąžiningai, kruopščiai' ir ligi 
smulkmenų eilėmis išreikštų .tai, 
ko iš tikinčiojo reikalauja Baž
nyčios įstatymai ir autoritetai, 
j tą tarpą įskaitant ir visą poli
tine, kultūrinę ir filosofinę 
Draugo dienraščio bei Tėvynės 
Sargo publicistiką.

Net ir Paryžiun trumpam nu
vykęs, aplankęs trejetą muzėjų 
bei kapinių (žr. ciklą "Paryžiaus 
Paletė”), Brazdžionis lanko baž- 

| nyčias ir Madeleine bažnyčioje 
eilėmis medžiasi. Sunki tremti
nio dalia prie to privedė: kai nėr 
teisybės, kai niekas nebepadeda, 
kai nebelieka į ką kreiptis, tai 
didžioji viltis ir paguoda lieka 
Viešpats ir Dangaus pagalba. Ir 
todėl ne vienas posmas rinkinyje 
yra, kaip šieji: "...Išgelbėk, 

. Viešpatie, tautas iš genocido, — 
. O, didis žemės teisdary dan- 
; guos ... Viešpatie, valia Tavo 
. Teisybės ir mūsų amžiaus nero- 
> nūs nupūs” (58 p.). "Mūsų mal- 
■ dos kasdieninės: — Viešpatie, 
• duok tėviškės dangaus” (63 p). 
. ją, į žemę gimtą. Viešpatie, 
. — meldžiu — Grąžinki amžių 
, miegui mano kūną” (77 p.). 
, "Dažnai mes keikiam dabartį 
. bedalę, o ji teduota Viešpaties 

viena”. (99 p.). Ir daugybė pa
našių eilučių ...

• • •
Pranašas neskelbia jokių ko

vingumo šūkių, atliktinų mūsų 
žmogiškomis jėgomis, ir čia jis 
teisingas. Nes jei begalė dabar
tis teduota tik vieno Viešpaties, 
jei Viešpats išgelbės tautas iš 
genocido ir, kai ateis jo norimas 
laikas, nupūs mūsų amžiaus ne- 
ronus, — tai kurie kiti patrio
tizmo ir kovos šūkiai bei jaus
mai bebūtų stipresni ir tikres
ni? Belieka pasikliauti šio slap
tojo ginklo galybe ...

čia, žinoma, nuomonės galė
tų pradėt skirtis ir vėl iškiltų 
metafizinis ginčas, nes kartą jau 
mus jaudinęs, dėl viską nusve
riančios maldos reikšmės Lietu
vos laisvinimo reikalui. Tūli rei
kalauja tikybos įstatymų vardu 
taip galvoti, bet aš vis tebema
nau, kad nors gera ir nuoširdi 
malda- labai sustiprina dvasią, 
tačiau toks beatodairinis 
taikymas visiems galams, 
genocidų, tironų nupūtimo 
Lietuvos laisvinimo bylose, 
jai į gerą neišeina. Retai, labai 
retai tas poteriavimas sustipri
na ir Brazdžionio poeziją-bei 
praturtina jos išraiškos priemo
nes. Bet tai jau būtų nauji klau
simai'ir kitus temos.

Brazdžionio naujoji knyga jų 
daug iškelia. Ties viena iš jų, 
— apie superpatriotizmą, — mė
ginsime sustoti sekantį kartą.

KETURI KONCERTAI PER DVI DIENAS
Po naujų metų Čiurlionio an

samblis darbą pradėjo, dideliu 
tempu. Besiruošdami didžiajam 
koncertui, pašvęstam Lietuvos 
Nepriklausomybės paskelb i m o 
minėjimui, vasario mėn. 6 ir 7 
"dienomis turėjo net keturius 
vienas po kito koncertus.

Plrmasai religinis koncertas, 
vasario mėn. 6 d. ryte, įvyko 
Naujosios parapijos bažnyčioje, 
pagerbiant savo narį, Vincą Su- 
kadelską, sumainant žiedus.

Tos pat dienos vakare "Čiur
lionis" koncertavo Folks Arts 
Association kvietimu išimtinai 
spalvotai publikai, šiame ■ kon
certe čiurlioniečiai išpildė nor
malų savo tautinių dainų ir liau
dies šokių repertuarą. Jųjų pa
sirodymas-susilaukė didelio pa
sisekimo. Koncerto organizato
riai suruošė dargi kuklias vai
šes. Spalvotosios publikos domė
jimasis mūsų liaudies menu bu
vo gana didelis. Po konceęfo pa
skiri dalyviai dėkojo A. Mikuls
kiui bei ansamblio dalyviams už 
tokį įdomų koncertą. Gyviai jdo- 
mavosi ir grožėjosi mūsų spal
vingais tautiniais drabužiais .'

Vasario mėn. 7 d. čiurlionie
čiai patraukė j Akroną, į te
nykščių lietuvių, vadovaujamų 
neseniai iš Clevelando nusikėlu- 
sio kun. K. širvaičio pastango
mis suruoštą Vasario 16-osios 
minėjimą. Iš ryto šv. Petro baž
nyčioje įvyko pamaldos, kurių 
metu čiurlioniečiai giedojo gies
mes bei maldas, čiurlioniečių 
giesmės, solo giedant Aldo-

nai Stempužienei, žmonėms pa
darė nepaprastą įspūdį. Įsidė
mėtina,. kad maldų dalyvių di
desnę pusę sudarė ne lietuviai, 
bet kitataučiai, kurie kaip pa
reiškė kun. K. širvaitis, po pa
maldų jam dėkoję už suteiktą 
prųgą išgirsti tokį gražų giedo
jimą, kokio jie niekada nesą gir
dėję ...

Po pamaldų čiurlioniečiams 
buvo guruoštos kuklios vaišės. 
Jų metu pasikeista kalbomis bei 
sveikinimais. Gražiai kalbėjo 
kun. K. širvaitis, S. Barzdukas, 
ALT Clevelando skyriaus val
dybos vicepirmininkas Jonas 
Daugėla ir "Čiurlionio” ansamb
lio valdybos pirmininkas Jaunu
tis P. Nasvytis.

Tą pačią dieną, po pietų įvyko 
minėjimas - koncertas. S. Barz
dukas skaitė tai dienai pritaiky
tą paskaitą, pavaizdavusią lietu
vių tautos kovas už laisvę bei 
nepriklausomybę. Iškėlė laimėji
mus, pasiektus gyvenant laisvą 
gyvenimą. Paskaita klausytojų 
buvo sutikta didelių susidomėji
mu bei susikaupimu.

čiurlioniečiai savo koncertinę 
programą pradėjo mėgiama dai
na "Kur giria žaliuoja”, o pas
kui sekė dainų pynė, išpildyta 
mišriaus, vyrų bei moterų chorų. 
Solo partijas dainuojant A. 
Stempužienei, N. Braziulienei, 
V. Giedraičiui ir J. Kavaliūnui. 
Aldona Stempužienė atskirai iš
pildė tris solo dainas.

Širdingais plojimais čiurlionie* 
čiai buvo prašomi ne vieną savo 
dainą kartoti, bet jie išpildė vis 
naują dainą, tad jomis dar la
biau įaudrino susirinkusius Ak- 
rono .lietuvius.

Koncertui pasibaigus kun. K. 
Širvaitis nuoširdžiai’ dėkojo čiur
lioniečiams bei jųjų vadovams 
už tokį gražų koncertą ir linkėjo 
Augščiausioję palaimos, kad su
lauktume tos laimingos dienos, 
kai su tomis dainomis galėsime 
grįžti į Tėvynę. Ędm. Vingėla

Turėdami progos pagalvoti, ; 
kas yra geras ■ lietuvis, nemalo
niai .nustembame, susidūrę su i 
netikėta tikrove, kad nuosaikiai j 
pasakyti kas yra geras lietuvis j 
— keblu. Tada gudriai klausimą į 
apeiname, geru lietuviu paskai- ] 
tydami tik tą, kuris mums ar- ; 
ūmiausiai panašus. Tokiu būdu, ; 
katalikui geriausias lietuvis — ■ 
katalikas, tautininkui — tauti
ninkas ir taip toliau.

Jei visi rašius lietuviai šitą 
faktą gerai jsitėmytų, ne taip 
neštų karštus ginčus (logiškai 
bereikšmius) į mūsų spaudą, 
nes atsimintų, kad mūsų protė
viai sakydavo: "karšti, žodžiai 
blynų nekepa”..

Proseneliai, taip pat tikėjo 
Perkūnui dievaičiui, kurį, sako
ma, net visu Dievu paskaityda
vo. Mes užkandome per du šim
tų metų išbujojusių gamtos 
mokslų ir netikime, nei Perkū
nui, nei Dievui, nors Princento- 
no universiteto filosofijos profe
sorius W. T- Stace knygoje "Ti
kyba ir Moderninės Pažiūros” 
teigia: "Jokio mokslo argumen
tas neturi krypties patikrinti, 
ar suniekinti Dievo buvimą”.

Vaikystės amžius gražus, 
auksinis. Beveik visos tautos 
turi pasakų apie savo jaunat
vės aukso gadynę ir iš rojų iš
varytus Adomus. Iki nesenų lai
kų buvo žmonių (kurių, gali bū
ti, dar kai kur ir užsiliko) tikė
jusių, būk mūsų Adomas buvęs 
iš rojaus ne žemyn pulti, bėt 

‘augštyn kilti išmestas: reiškia, 
pažangėti. šiuo tikėjimu ap- 
sivylusieji, bet šiaip jokios ti
kybos nepraktikuoją, kai kurie 
mūsų siūlo vėl pradėti flirtą su 
Perkūnu dievaičiu ir grįžti į 
mūsų tautos tariamą aukso am
žių. Vakarų civilizacija per du 
tūkstančių metų kurusi krikš
čionių tikyba, sako, iš Jurgių 
nepadarė šventųjų, todėbji ne
tikusi ir vėl turime nuo Perkū
no pradėti.

Istorija, tačiau, gražiai paro
do, kas vyksta su negyvų stabų 
garbintojais: jie suakmenėja, 
kaip Dr. šliupo teigimu, suak
menėjo mūsų broliai Rytų Prū
suose, nusilenkę ne savo širdims, 
bet svetimo valiai.

Akmens stabo savybė yra, 
kaip sakoma (gal ir nelietuviš
kai?). užimti pozą. Gyvas žmo
gus kūrėjas nepozuoja. Jis gy
vas juda ir kitus išjudina.

Gyvi lietuviai (kurie gal kai 
kam pasirodys negerais lietu
viais) todėl neužiminėja pozų 
prieš VLIKus ar šefus, prieš 
Bendruomenes ar Tarybas, net 
prieš Perkūnus dievaičius, nes 
ir' pats Perkūnas nepozuodavęs, 
tik labai gyvai atsidėjęs jieško- 
davo striuko buko vokietuko, 
jam kirvuku mirtinai kaukštel- 
ti.

Nauji metai — kiti lapai. 
Naujiems keliams reikia naujų 
šluotų. Bene ir į mūsų praeitį 
reiktų žiūrėti ne stabų garbin
tojo, bet į atominę, tarplaneti- 
nių kelionių ateitį atsisukusio 
liėtuvio akimis? Daukanto ro
mantinė gadynė juk nuėjo ten, 
kur mūsų jaunos dienos nueina, 

šen ir ten kyla rūpeščio apie 
mūsų "dipukiško” jaunimo iš- 
tautėjimą (Amerikos jaunimas 
jau ištautėjęs). Nugarą pagau- 
gėmis virpinti gal neapsimoka, 
jei šitas jaunimas žiūri į ateitį, 
ne. “praeitį. Jei Lietuva prapuls 
.Lietuvoje, Amerika jūs neišgel
bės.

"žmonės laisvi, tik to neži
no”, Jupiteris pamokslininkauja 
frartcūzo Sartrės veikale Lės 
Mouchęš (Musės). Laisvi, kada 
gyvena pagal savo- širdį, ir auga 
pagal savo sėklą, nebūdami ak
li pasekėjai kito ..valios. Tegul 
auga mūsų jaunimas savo va
lia inžinieriais, gydytojais, 
mokslininkais, technikais, vers
lininkais, net filosofais! Jis bus 
naudingas“ pasauliui, kuris tokiu 
skausmu:kuriasi Jungtinių Tau
tų yardu. O jei tas pasaulis mirs 
negimęs, tai nesvarbu koks- mū
sų jaunimas mirs būsiančiame

atominiame kare.
Iš mažos gilelės išauga milži

nas ąžuolas. Iš daugiau negu 
pusės miliono visokių Amerikos 
lietuvių, 1914-1918 metais, ka
žin, ar buvo penki tūkstančiai, 
kurie nuoširdžiai rūpinosi tėvy
ne Lietuva. Bet, kada reikalas 
atėjo, tie penki tūkstančiai su 
savim patraukė pusę miliono.

‘Bene tas pats bus ir ateityje
— vienas tūkstančius patrauks. 
O tų vienų — tų ąžuolėlių prie 
Nemunėlio — lietuvių tauta vi
sados turėjo, ir, tikėkime, tu
rės. Visados auš Basanavičių 
Aušros, skambins Kudirkų Var
pai ir širdyse degs Maironio: 
"Kryžius gyvenimą žadėjo”. Prie 
tūkstančio nolių visados rasis 
Olis, kuris iš nulių, jei ne tūks
tančius, tai bent šimtus pada
rys.

Tačiau, jei mūsų didingos 
galvos nebetiki dvasiai ir Jur
gio' Baltrušaičio: "Tėvyne, ne
vysta tavo rūtos ir jurginai!”
— tai neišgelbės nei Perkūnas, 
nei Dievas.

Bijokime neturėti drąsos pro
tauti ir naujų kelių jieškoti. Bi
jokime žengti atgal į stabais 
nusagstytą praeitį, bet nebijoki
me ateities, kuri, aišku, bus ki
tokia negu praeitis. Tą ateitį 
kurs kamienas Lietuvoje, o emi
grantai ir tremtiniai tebus at
garsiai tolimųjų varpų.

Rašomosios mašinėlės visų ge
riausių firmų, o jų tarpe gar
siosios SMITH-CORONA, bet- 
kurios kalbos raidynais, — iš- 
simokėtinai. Naujausi modeliai. 
Lietuviškas raidynas greta pil
no ir nepakeisto amerikoniško. 
Kainos nuo $67.50 ir augščiau. 
V. BARTKUS. Adr.: 712 E. 92 
St., Cleveland 8, Ohio. Tel.: LI 
1-6716.
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Kaip GASO drabužių džiovintuvas

sutaupo jums pinigus

TAIP. GASO DŽIOVINTUVAS SUTAU
PO JUMS PINIGUS nuo pnt pradžios. 
Sutaupo įjungime... sutaupo naudoji
me. Visa naudojimo kaina yra centas 
už viena kartą. Tai tik penktadalis kitų 
džiovintuvų užlaikymo kainos.

Bendra pristatymo, normalaus įjungi
mo ir garantijos kaina Gaso džiovintu
vui yra daug mažiau kaip kitoms rū
šims. Ir dažniausiai įjungimo kaina yra 
įskaitoma į pirkimo kainų.
GASAS DŽIOVINA DRABUŽIUS TAIP 
PAT GREIČIAU... -
Pradeda džiovinti tik Jį įjungus, švarus, 
karstas oras švelniai perpučia jūsų dra
bužius. Jie tuoj pat išdžiūva. Ir greitas 
gaso džiovinimas yra saugus jautrioms

ir spalvuotas palie-
ir

<

medžiagoms. Baltos 
ka. kaip naujos.

jos

Vasario 16 d. proga parūpin
kime vaikams ir mokykloms ge
rą, lituanistų rekomenduojamą 
LIETUVIŲ K. GRAMATIKĄ, 

kurią' išleido J.A.V. Liet’. Bend- 
ruomenės Chicagos Apygardos 
Valdyba. Kaina $1.80. Užsaky
mus siųsti: J, Tamulevičius, 
2428 So. Lavndale Avė., Chica
go, III.'
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TAI ATSIMINKITE KAI 
PERKATE!
1. Nesenai padarytas skalbyklų 

patikrinimas Clevelande, kur 
ekonomija ir naudingumas yra

u svarbiausi, parodė, kad 40 iš 
43 naudoja vien ,GĄSĄ džiovi
nimui.

2. Drabužių džiovintuvų šioj apy
linkėj dirbėjai, kurie duoda ku
ro pasirinkimų džiovinimui 
pranešė, kad jų pardavimai pa

rodo 2 prieš 1 GASO pasirinkimų.

THE EAST OHIO GAS
Sm CtM Jodooo ennjfom.n'i Wlmlow"—Monday IhrMigh Friday, 1.00 PAU—WIWS,
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SKAUTŲ VYČIŲ 
SAVAITGALIS HARTFORDE

1954 m. vasario 18 d. * Nr. -7
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Vasario 8 d. Boy Scouts of 
America sukako 44 metai. Va
sario 7-13 dienomis JAV-bėse 
buvo švenčiama skautų savaitė, 
kurios metu skautai turėjo įvai
rius pasirodymus visuomenei bei 
atitinkamas iškilmes. Vasario 7 
d. — skautų sekmadienį visų ti
kybų skautai savo bažnyčiose ir 
šventyklose turėjo iškilmingas 
pamaldas. Tik Izraelio skautai 
meldėsi sinagogose šeštadienį, 
vas. 6 d. Iškilmių metu katali
kams skautams vyskupai įteikė 
Ad Altare Dei medalius. Liute
ronai skautai gavo Pro Deo et 
Patrin, o protestantai — God 
and Country medalius, iš savo 
dvasiškių. Rabinai įteikė sa
viems skautams — Nėr Tamid 
medalius, šiems atžymėjimams 
gauti skautai turėjo atitinkamai 
pasiruošti ir laikyti pas savo 
kapelionus egzaminus.

Skautų savaitės proga visame 
krašte prekylangiuose buvo iš
statytos skautiškos parodėlės. 
Kai kurios jų gana sumaniai su
tvarkytos. Vyravo pačių skautų 
padirbti eksponatai, čia ypač 
gražiai pasirodė ir mūsų skautų 
vienetai (pvz., Stp. Dariaus jūrų 
skautų laivas Clevelande — 
"Dirvos” lange).

Skautybės sąjūdis JAV-bėse 
yrė nepaprastai populiarus vi
suomenėje. Per tuos 44-metus 
jis išaugo iki virš 3-jų milionų 
aktyvių narių. Dažnai amerikie
čių spaudoje B.S.A. vadinama 
— Mr. 3-Million vardu. Per tą 
patį 44 m. laikotarpį per B.S.A. 
eiles perėjo arti 15 milionų ber-

niūkų ir jaunuolių. Ypač šiuo 
metu amerikoniškoji visuomenė 
kreipia dėmesį į skautų sąjūdį, 
nes jame mato nepakeičiamą 
gero piliečio bei doro žmogaus 
mokyklą.

Vas. 20 d. Hartforde, Conn., 
— Holy Trinity School, 339 Ca- 
pitol Avė., 2 v. p. p. pradedamas 
Atlanto pakraščio skautų vyčių 
sąskrydis. Jis truks dvi dienas. 
Pirmą dieną bus sąskr. atidary
mo iškilmės, pranešimai apie sk. 
vyčių veiklą, G. Surdukevičiaus 
pašnekesys apie vyčių veikimą 
bei vienetų darbų pagyvinimą. 
Diena užbaigiama iaužu, po ku
rio seks šokiai ir žaidimai.

Šekmądienis, vas. 21 d., pra
dedamas pašnekėsiu ame vyčia- 
vimo prasmę. 11 vai. visi daly
vauja su vėliavomis pamaldose. 
Po to, V. Pileikos ir R. Kezio 
pašnekesiai sk. Vyčiams ir kan
didatams. Pertrauka — dainos. 
A. Banevičiaus — šių metų 
veiklos planas. Uždarymo iškil
mės ir Hartfordo skaučių vaka
riene.

PAGERBTAS SKTN. V. 
MANTAUTAS

Lietuvos Skautijos 35-mečio 
proga judrusis L.S.B. Vadijos 
Tautinio Auklėjimo Skyriaus 
vedėjas Vaidievutis Mantautas 
buvo pakeltas į skautininko 
laipsnį. O šiomis dienomis jis 
tapo taip pat atžymėtas ir Boy

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

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

Cleveland 3, Ohio 
Telef.: HE 1-6344

ŠVARIUS
f’

VIKTORAS

Paskutinė banga sunkiai tekštelėjo į 
uolas, ir jūra,' plačiaislr žemais arimais liū
liuodama, pasiruošė budėti ankstyvo pava
sario naktį. Trys alkanos žuvėdros krankte
lėjo piktai ir gailiai ir nusileido į senu 
vandeniu dvokančias užuolandas. Dangus 
apsitraukė akį virkdančia .šviežio rašalo 
spalva. Iš vandens išlindę jaunas mėnulis, 
šypsodamasis mergišiaus berno veidu.

Plika ir augšta jūros pakrantė tysojo 
tuščia ir paniurus, silpnoje miesto šviesų 
prieblandoje, čia šitokiu laiku tegalėjo ateiti 
tik paištvirkaut išalkusi porelė arba nekrikš
tytų vaikų sielos. Nuogom šakom vienišas 
medis rūščiu sustyrimu keikė nevaisingą, že
mę ir dangaus lėmirpą.

Pro medį smulkiu ir greitu žingsniu 
pratripleno žemas, storokas vyriškis, pasi
lipo ant kranto uolų ir pasilenkė pasižiūrėti 
į jūrą, juodą ir sena žuvin dvokiančią, raukš
lėtos, ir' ištvirkusios raganos burbląnimu, vo žmoną SU policijos-vadu.’ 
pilnu paslaptingų pažadų, gundančią akmenį, ■ .Vagilius įbraukė degtuką J uotą ir; kai 
paukštį ir žmogų. degės cigaretę, jo veidas atrodė rimtas ir

. Vyras greitai atsitiesė; pasidėjo apsiaustą, : -susimąstęs.
.skrybėlę ir baltą šaliką.

— Ar skandintis atėjai, pone inspekto-
"r*au- . • '. .ar galą pasidarysite Bet jūs man nieko blogo linksmu, viską purtančiu pavasario griaus- žiemą sau patogiai ir šiltąi kąlėjimepralęi-

Mokesčių inspektorius pasižiūrėjo j pra- i ’ ' ............... ’ ' ’ ’ " “ ’ ’’ -
šnekusį neišsigandęs, bet. nustebęs. Jis buvo Aš, jau'toks esu: už.gerą geru. Reikia jtlms

Scouts of America vadovybės. 
North.Bargen Councilis jį išrin
ko komisiOnierių-tarybon įr Ho- 
norary. Scoutmaste’riu. Dėka 
naujų ryšių sktrt. V.. Mantautas 
tujįės progos pasireikšti Tėvy
nės garsinimo darbe.

LIETUVIŠKOS ŽUVĖDROS 
CHICAGOJE

Chicagoje mūsų skautės, ku
rioms brangi jūros idėja, susi
organizavo į "žuvėdros” jūrų 
sk. vienetą. Jos tuo tikslu- lankė 
vietos (Giri Scouts of America) 
jūrų skaučių kursus. Tai jau 
trečias toks mūsų skaučių vie
netas laisvajame pasaulyje. 'Ki
ti du yra Kanadoje. Linkime 
entuziastingoms žuvėdroms ge
ro vėjo Michigano ežero platy
bėse !

šių ryžtingųjų tarpe randame 
ir .mūsų jaunuolį Leonardą Jurk- 
šą, kuris savo valios' dėka, savo 
tėvelių pagalba mokosi Tuebin- 
geno universitete. Jo pasiryži
mas, darbas, tėvelių, pasiaukoji
mas buvo, apvainikuotas ekono
mijos mokslų daktaro laipsniu, 
kurį š. m. sausio dėn. 23 d. su
teikė Tuebingeno universitetas. 
Leono pasirinkta ir apginta te
ma: Prekybos namų problema 
tautiniame ūkyje.

šiuo metu jaunasis daktaras 
ilsisi ir ruošiasi- naujoms parei
goms Koelno miesto prekybos

MOŠŲ JAUNIMAS 
VERŽIASI

DR. LEONARDAS JŲRKŠAS
Didelė mūsų jaunuomenės da

lis pasiekė savo norėtą mokslo 
lygį. Vokietijoje. Tie kurie tu
rėjo galimybės pasiekti užjūrius 
— iškeliavo. Dalis jų ir vėl grįžo 
baigti pradėtą mokslą. Buvo ir 
tokių jaunuolių, kurie mums be
važiuojant Australijon ar Ame
rikon gailiai žiūrėjo į iškeliau
jančius brolius, patys dėl svei
katos negalėdami pakilti į tuo 
laiku visų svajotą užjūrį. Jų 
gyvenimo vilties valandėles pa- namuose. Jo tėvelis, turėjęs taip 
keisdavo nusiminimas. Sunkios 
tai buvo jų dienos. Bet gi dalis 
tų jaunuolių ryžosi tą maža vil
ties žiburėlį geresniam gyveni
mui ugdyti, didinti, siekdami, 
kiek jų jėgos leido, mokslo.

SINGER
tinka viskam

SKAUTŲ CHORAS
Lietuviškosios dainos grožiui 

pažinti ir skleisti' Chicagoje 
skautės i rskautai susibūrė į sa
vo chorą. Jį veda Vyt. Gutaus
kas. Repetuojama Vyčių salėje. 
Skautės-tai, norį šiame chore 
dainuoti, tesikreipia į choro se
niūną vyr. skiltn. V. Kizlaitį, 
6753 S. Artesian Avė., arba tel. 
GR 6-1576.

serijos Vadeive Anglijos Rajo
nui. .

Ramiojo Vandenyno pakraš
tyje — Los Angeles,- Calif., 
skautės išsiskyrė iš mišriosios 
vietininkijos ir sudarė atskirą 
vienetą, kuris galėtų išaugti į 
skaučių vietininkiją. Vadovė yra 
vyr. skiltn. D. Pulkauninkaitė.

pat pasilikti Vokietijoje, džiau
giasi šiuo laimingu momentu 
kartu su savo Sūnumi ir marčia. 
Daktaro mitina Marija Jurkšie- 
nė gyvena Clevelande. Ji būva 
ta motina, kuri savo uždirbtais 
pinigais ir entuziasmu tiek pri
sidėjo, kad lietuviai ir vėl turi 
vieną jaunuolį, pasiekusį dak- 

. taro laipsnį. Sveikiname mokslo 
pasiekusį, o jo tėvelius už ryžtą 
ir pasiaukojimą. L. S.

VYRIAUSIOSIOS 
SKAUTININKĖS RINKIMAI .
Skaučių Seserijos Vyriausioji 

Skautininke dr. D. Kesiūnaitė ' 
š. m. gegužės 20 d. baigs savo 
kadenciją. Netrukus prasidės 
Vyriaus. Skautininkės korėspon- 
denciniai rinkimai sekančiam 
kadencijos laikotarpiui. Seseri
jos rinkimų komisija, vadovau
jama sktn, Gudauskienės, jau 
pradėjo darbą. ę

NAUJI SKAUČIŲ VIENETAI
Sk. Aidas praneša apie nau

jus liet, skaučių vienetus. EliT 
zabeth, N. J., JAV, skautė E. 
Kaminskaitė suorganizavo vie
netą. Kanadoje __ Port Coul-
bourne, draugininke — skautė 
Eižinaitė ir St. Catherines — 
vyr. skiltn. A. Daugėnaitė. Ang
lijoje — Huddersfielde skautės 
išsiskyrė iš mišraus vieneto ir 
Sudarė savarankišką draugovę. 
Draugininke yra vyresn. skiltn, 
R. Sinkevičiūtė, kuri taip pat 

' šiomis dienomis yra paskirta Se.

PIRMUOS SĄSKRYDŽIAI
L.S.S. Pirmija yra nutarusi 

sušaukti Tarybos narių konfe
rencijas — sąskrydžius. Dėl di
delių nuotolių norima surengti 
du sąskrydžius: vieną — Naujo
je Anglijoje, o kitą — Chicagos 
srityje. A •

Skautų S-gos Tarybos Pirmiją 
sudaro: vyresn. sktn. dr. V. Če
pas ———" pirmininkas, vyresn. 
sktn. E. Putvytė — pavaduoto
ja, vyr. sktn. Br. Kliorė — iždi
ninkas, 'Sktn. K. Jonaitis — se
kretorius, nariai — s. F. Kirša, 
vyr. sktn. Stp. Kairys, vyr. sktn. 
dr. D. Kesiūnaitė, vyr. sktn. 
kun. dr. J. Vaišnora, MIC, ir 
sktn. J. Vaišnys, S.J. '

Mūsų rėmėjai
Prenumeratą pratęsdami Dir

vos fondui aukas atsiuntė: "
Valavičius A., E. Chicago $1.00 
Vilčinskienė j„ Cleveland 1.00 
Bartkus T., Canada ......
Bilvaišienė B., Brockton .... 
Satkevičius J.,

St. ^Catharines ...........
Vankevičius V., Canada .... 
Bačauskas K., Brooklyn .... 
Jaseliūnas St„ Toronto .... 
Abromaitis M., Toronto .... 
Bereiša J., St. Louis .......
Kasperavičius A., Ansonia
Žukauskas Gražina, Chicago 1.00 
Svilas P., Flint....... .'..........
Naginskas D. C., Canada 
Vaišnys A., Waterbury . .. 
Eigelis J., Chicago ...........
Kirlys Pr., Cleveland .......
Kurpis P., Brockton .......
Pacevičius I., Chicago ....
Vilicka J., Cleveland .......
Mičiulis P., E. Chicago

SKAUTIŠKOS VARŽYBOS
L.S.B; Tautinio Auklėjimo

Kokio tipo ir modelio siuvamos mašinos Jums reikia, SIN
GER firmoj jūs gausite. Daugiau kaip pėr šimtmetį siu
vamų mašinų pramonėj mes turime didelę praktiką pasiū
lyti geriausią.
Jei jūs norite SINGER firmos patarnavimo,. .,, ji yra ne
toli, žiūrėk į telefono knygą. Daugiau kaip 45 krautuvės 
šiaurinėj Ohio daly yra pasiruošusi patarnauti SINGER 
reikalingomis dalimis.
Taip pat atsiminkit SINGER siuvimo kursus, kuriuose dės
to prityrę mokytojai, kurie taip pat jums patars ir kokią 
naują SINGER pirkti.
Naujų SINGER siuvamų mašinų

kaina nuo $94*50
Malonus Jūsų aptarnavimas. Mažiausias {mokėjimas. 

Ilgi terminai.
Vr

A Trade Mark of the Singer Mfg. Co.

. •. • i x 1 1 4V11U1U11M X Hj. VylllCclĮįU ....Skyrius paruošė projektą PĮa-, Dzekonskas p Detroit 
cioms vąržyboms visoje Broliją Sirusas Woodhaven 
je pravesti. Tuo tarpu sk. viene
tai pagal vietos sąlygas prave
da iškilmingas sueigas Lietuvos 
Nepriklausomybės 36-jai' sukak
čiai atžymėti.

2.00
1.00
2.00
2.00
1.00
1.00
1.00
0.50
1.00
1.00
1.00
2.00
1.00

Stanaitis Fr., Albany ........
Morkūnas K., Cleveland ....

Visiems aukotojams reiskia-
— SKS — me nuoširdžią padėką. '

SINGER SEWING CENTER
Pasižiūrėk i telefono knygą, kur yra SINGER' SAtVING MACHINE 

CO.... aplankyk krautuvę, kuri yra netoli jūsų.

AR RŪPINATĖS SAVO VAIKAIS?
Jei taip, tai nedelsiant užsakykit savo vaikams jų 

laikraštį
TĖVIŠKĖLE

Metams tik 3 doleriai.
Rašykit šiuo adresu: .- .

Tėviškėlė, 
2313 West 91 St., 

Chicago 20, 111.'

policijos vadas ir teisėjas, miesto ponams ir tinę, šaukė jie lyg susitarę. Sakiau jiems, 
ponioms teliks pareiga ateiti į kapus su gėlių ponai,- nežinojau, kad ten tiek daug rasiu, 
puokštėm ir vainikais. Karkis, pone inspek
toriau, karkia! Aš karčiausi jūsų vietoje, nei 
minutės nelaukdamas. Bet tik nesiskandin- 
kite, maldauju jus, nesiskandinkite.

Mokesčių inspektorius -.-atsakė,kad jis 
nėra iš principo už skandinimąsi, galįs ir pa
sikarti, kad tik būtų kur ir- ant ko.

— Čia pat, pone inspektoriau, čia pat. 
Tik pažiūrėkit j šitą medį: jis lyg tyčia 
kartis čia išdygęs. -Koks tvirtas, gražus lie
muo, o šakos lieknos ir,švelnios, lyg šokėjos 
rankos, tik kabinkis ant jų ir norėk! O su 
kuo? Nagi, štai, šalikas, ir dar šilkinis. To
kiu šaliku ir pačiam karaliui nebūtų gėda 
kartis. . '

— Gerai, vagilįuk, gana kalbų. Man jau 
laikas. Policija, tikriausiai, suprakaitavus 
manęs visur j ieško. Ko gero, gali 
gyvą čia užtikti.

Anuprėlis pakėlė inspektoriaus 
ėmė rišti kilpą.

— Dėkui, pone inspektoriau, 
jums visą amžių skolingas. Už ką — klausit. 
Už teisėją. Už * šitą "nesąžiningą šunį teisėją.

— Neišsikraustys', Anuprėli. Aš ją už- Kai pasikardamas jam nukniauksit 'lauktą 
mušiau šįvakar.- - ■ • malonumą, tai ir už. mane atkeršysit. Jis
’ —‘ Užmušei? Taip pat gerai padarei, mane į gatvę išmėtė. Tiesiog į gatvę ir vi-

• — Aš nesakau, kad neturi, pone inspęk- pone inspektoriau. • • dury žiemos, žinot tą istoriją su banku.. Ru-
toriau. Man visai-vistiek, ar jūs gyvensit, Dabar jis ir vėl ėmė kvatotis, tik jau denį, sakau, padarysiu mažą vagystę, tai
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liu. žinau, velnias šičia geriau tiktų. Gal 
duotumėt užrūkyti, pone inspektoriau? Ar 
negirdėjot apie mane? Kur negirdėsit, visi 
ponai mieste mane pažįsta.

Mokesčių inspektorius lyg ir prisiminė 
tokį Anuprėlį. Prokuroras, teisėjas ar poli
cijos vadas bus sakę ką nors apie jį pobū
viuos prie stikliuko, kai drungnam, padūma
vusiam apsvaigime išsekdavo ‘ šnekos apie 
nuopelnus, valdžią ir moteris lovose. Istori
jos apie tą ir tą, su ta ir ta, taip ir taip užsi
liko galvoje ir triukšmaujančiam kraujuje, 
bet apie vagilių Anuprėlį kas užsiminta, tas 
ir užmiršta. Jis pasisiekė į švarko kišenių ir 
ištiesė vagiliui visą dėžutę cigarečių.

— Pasilaikyk, man jų daugiau neberei
kės.

— Dėkui. Bet nesiskandink, pone, ins
pektoriau.

— Turiu, Anuprėli. šįvakar užtikau sa

be fantazijos arba merginos, kai vaiką su
sigriebia. O tokiems, kaip ponas inspekto
rius, tinka jau kaip nors kitaip nusigala- 
binti. Sakysim, pasikarti. Labai sveikas, pa
togus ir aristokratiškas daiktas pasikarti. 
Karkitės, pone inspektoriau,. aš pagelbėsiu, 
kuo tik galėdamas.

Vagilius staiga nusijuokė plonu dantiniu 
juoku.

— Gerai sumanei, pone inspektoriau- 
Ponia tikriausiai galvojo, na, o kodėl man 
su policijos vadu nepaištvirkau’ti. Vyras gal 
nei nesužinos, o jei ir sužinos, tai ką — 
aprėks, šonkaulius aptrankys, o aš paverk
siu, pabūsiu susiraukus, paskui meilę pa
siūlysiu ir vėl gyvensim, kaip gyvenę; Bet 
dabar — ne, gerbiamoji. Apgavai gyvą vyrą, 
tai stauk šunim, jo lavoną apsikabinus. Baig
ta su ponyste, su gera duona ir šilta lova. 
Ponas policijos vadas nepasiims tavęs į savo 
namus — ką ponia vadienė pasakytų!

Vagilius įterpdavo piktą nusikvatojimą 
po kiekvieno sakinio.

— Velniškai sugalvojai, pone inspekto
riau, jūsų žmona tikriausiai iš proto išsi- 

■ kraustys. ■ . • . •

būčiau nei neprasidėjęs su tuo banku. Pasi
gailėkit, nebauskit manęs ilgiau, kaip 3 mė
nesius, per žiemą, išlaikykit. kalėjime, o va- 
sąrą aš jau labai noriu vėl laisvas po žmones 
ir laukus paslimpinęti, pameškerioti, šiek 

■' tiek maisto iš ūkininkų pasivogti, o į banką 
daugiau kaip gyvas nelįsiu. Bet jie’ keikė, 
durnino mane, vos vos nemušė. Pusė miliono! 
— šaukė rankom skėtriodami. . O. teįsėjas 
nusprendė; dvi’ savaitės arešto. Net ne ka
lėjimo, o tik arešto! Bet juk tai vagystė su 
įsilaužimu, pone teisėjau, mažiausiai trys 
mėnesiai kalėjimo", aš žinau įstatymą, ne pir
mą sykį teisme, aš reikalauju, kas man pri- 

• klauso. Teisėjas pažaliavo, išveskit tą dur
nių, sušuko policijai, ir išvedamas girdėjau 
lyg sudejavimą; pusė miliono! šitaip ir pra
leidau žiemą lyg šuo be pastogės visokiose 
užuolandose.- Dabar bene suprasi, pone ins- 
pekriau, kad kiek džiaugsmo šitam teisėjui 
atimsi, tai man dvigubai džiaugsmo padary
si. 1

Uolose pasigirdo lyg juokas, lyg šiaip 
sušukimas. Anuprėlis greitai užnėrė' "kilpą 
mokesčių inspektoriui ant kaklo, o pats šoko 
į vieną ir kitą pusę pasldairyt, ar kas ne
siartina.. -

—■ ' Ne,. nieko. Greičiausiai žuvėdra- 
kranktelėjo prabudus.'Aš'Čia, žinote, ištisas 
naktis, kur užlindęs, pta.snaudžiu, tai visokių 
garsų prlsiklausam Bet, po šimts skrylių, 
kaip, jums ^šitą kilpa ant kaklo gerai tinka, 

... . .. ..i',' .! . -Jygsū-ją .gimęs', būtum f. .' ' ' . '
• " . • . . Menulis jau buvo. įsliuogęs į pusę dan->

gaus, ir inspektorius jo šviesoje dabar ,atro-<

mane dar

šaliką ir

Aš liksiu

nopadarėt, o, štai, ir cigarečių padovanojot. , tinio juoku.. siu. įsilaužiau .vieną naktį į banką ir radau
s . '— Pone inspėktoriau, ne, „negaliu;, esi daug pinigų, paskui-jie. sakė; kad .kokį pus-

nusižudyti — žudykitės. Jūsų reikalas, jūsų genijus,.pone inspektoriau. Triną iŠ džiaugs- i
rno rankas ponas policijos, vadas — areštuo- prie durų išstovėjau, kad kas neįeitų ir li-
siu šitą inspektorėlį! Trina rankas ponas kusių pinigų.'neišneštų. Rytą pamačiau-, po- ' *• .. . . ... . . ,

deivų .kvartaluos. Atsibudo -jis įtaiga, kaip uolas ištikšit, sūkuriai į .dugną nutrauks, teisėjas nuteisiu-sušaudyti šitą inspek- • licininką ir šokau bėgti, bet leidaus paveja- e’ , *?P PaclU9 ■įae 1 618 a®< a^’ aP
žuvys apgrauš, o gal ir niekas lavono perils, torėlį! Vos sulaiko juoką šįvakar miesto di- ‘mąs. žinotumėt, dar niekad, tiek bėdds netu- mU priu°aspe* ®u . v° a 1 .
Liksit' pabaisa' visiems, ir ‘tiems, kurie -pa- . dtiomenė — tąi nilotykis, ponai, tai nuoty- 'rėjaų,\kėip'Tada; Tardytojas siuto, prokuro--^' r V ''"t” i'k

.. . - , silsėt ateis, ir tiems, kurie meilės vejami-čia kiš, ponios' ir panelės! O. rytoj rytą ponas, ras siuto-ir Įeisėjas siuto. Kodėl tu,.-kalės . me ^*U8^W .1’
riąu. Tesu tik vagilius, vadinamas Anupre- . atbėgti mėgsta. Skandinasi tik žmonės visai . inspektorius;laisvas -lavonas, nukabiną nosis vaike, radai pusmilionį, 6 pasiėmei’tik -šim--•^e^a\.P8.)laP 8aPus a a.

liesesnis, už uęląt j kurią .rėmėsi alkūne ir 
petim, ilga, riesta nosim ir blizgančiom akim. 
Jaunas ir apšliuręs,’ lyg gatvės merga skur-

gai va, jūsų valia. Aš tik sakau — nęsiskan-, 
"dįhkit. Negerai skandintis, čia'' a.ugštai; į

.pačios žemės išspjautas.
-a- Ar tu» esi. velnias? -

; — Apgailestauju labai, pone'inspekto-



kilęs kaikurių

kalbomis aiš- 
kad tai gali

Sinclaįr AVėeks. .Ųimes Mitchell ir Oveta

d.—-.; ■■ •'

2— Jeigu tai teisybė, tai būtų dar vienas 
įrodymas, kad -Vlikas kaikuriais savo takti
kos žingsniais yra sudaręs sau nepalahkią 
atmosferą.' Kodėl Vlikas galėtų būti 'kam, 
nors nepageidaujamas "perarti”? Nebent'tik • • ' -v I§ ėsntės, jei taip ir būtų, tai nebūtų 

nieko bloga. Juk principe visi pripažįsta, kad 
su Lietuvos Diplomatija, taigi ir formaliu

■

L--. ■

Mis.. Eisenliovver' su vyriausybės kabineto žmonomis per jai suruoštą arbatėlę.' Iš kai
rės; tValter Bedcll Smith, George Humphrey1, Charle? E. AVifcson,’ Herbert Brovradl, Ar- 
thur Sununerfield, Douglas McKay, Ezra- Taft Benson, Eisenhoweę, Richaftl Nixon:

Cųlp Hobby. •

8. LTS ir LDŠ
"s— Yra nupmonių, kad LTS Vlike yra 

Lietuvos Diplomatijos1 šefo kaip ir delega- 
tūra ,.. .

ypač norint turėti Vlike sustiprintas repre
zentacijas?

-r- Keturiolika daug mažiau besiskiria 
niio dešimties, negu dešimts nuo keturių <..

LTS pirmininko atsakymai į 
„Dirvos” klausimus

jos reprezentantu, reikia bendradarbiauti, o 
ne kovoti.:. Tikrumoje, žinoma, Lietuvos 
Diplomatijos šefas apskritai delegatūrų ne
turi) juo labiau Vlike..-.

LTS visą laiką, buvo ir yra nuomonės,;

I pasikalbėjimą praėjusios savaitės nu
meryje buvo patekę 16 eilučių- iš apysakos 
"Vyškupas ir velnias”. Už tą k.laidą atsipra
šome. Red.

' ..i- 
' ___i

SIUNTINIAI
galimybės? Jeigu', sakysim, susidėtų. taip, 
kad Vliko ar-kuriuo; kitu pagrindu' Lietūvds ' 
egzilinės vyriausybės negalima sudaryti, bet 
vadinamuoju tęstinumo pagrindu galima -— 
argi reiktų nuo tokios galimybės atsisakyti,. 
Vien dėl to, kad tatai būtų paremta’preziden
to Smetonos pasirašytais aktais? Mes ma
nom, kad tie aktai tikrai ne piktu tikslu 
sudaryti ir ne piktam būtų panaudoti,, jei

(Tęsinys iš pereito numerio)

— Ar "veto” dėsnio panaikinimas, jei 
jis įvyktų, atidarytų duris į Vliką dar kai- 
kurioms grupėms, kurių dabar Vlike nėra? 
Ar Vliko sudėtį reikia plėsti? Ar ne geriau 
siaurinti, kad būtų lengviau susitarti?

— Skelbtis Biekiant ko platesnės visuo
menės konsolidacijos Vliko rėmuose ir tuo 
pačiu metu laikyti. Vliko duris užrakintas 
dešimčia užraktų, kurių raktai išdalinti de
šimčiai sargų ir kuriuos galima a'trakinti tik 
visiems sutikus duoti raktus — nenuoseklu.

Vlike dalyvaujančių grupių mažiau bū
tų geriau, bet tai būtų įmanoma, jei. tikru
moje tų grupių būtų mažiau. Tačiau, kaip 
pirma kalbėta, čia'nėra galimybių jų skai
čių sumažinti. O palikimas'už durų faktiškai 
gyvų grupių jokiu būdu nesiderina su vi
suomenės konsolidacijos siekimu. Mūsų nuo- 
mene, Vlikas tik tada nebus kontroversijų 
objektas visuomenėje, kai už jo durų, nebus- 
nei vienos lietuviškos politinės grupės, iš
skyrus "bolševikbernius”.

__ Kokiots grupės turimos galvoje, kal
bant apie "už durų tebesančias”?

— Vlikas yra Lietuvoje vykusios poli
tinės, nors tik j vieną — valstybės atstaty
mo — tikslą nukreiptos, veiklos tęsėjas. Tad 
jame vieta visoms toms mūsų politinėms 
grupėms, kurios yra kilusios iš Lietuvoje 
vykusio politinio veikimo. Apsiribojimas tik, 
pvz. tame ar tame Lietuvos seime dalyva
vusių grupių sąrašu, arba tik sąrašu tų gru
pių, kurios dalyvavo Vliko įkūrime nepatei
sinamas. Faktiškai Vlike jau ir yra grupių, 
kurios nėra buvusios Lietuvos seimuose, ar
ba kurios nėra dalyvavusios Vliko įkūrime. 
O viena grupė, galinti pretenduoti ir į vieną 
ir kitą iš tų dviejų kvalifikacijų, yra netgi 
pašalinta... '

— Ar (ai būtų galima pavaizduoti kon
krečiais vardais?

— Tas gal kaiką jaudins ... Bet būkim 
atviri. Visų pirma čia paminėtinas Lietuvių 
Frontas, šios grupės kilmė dar nepriklauso
mo gyvenimo laikuose^ JįAlalyvavo Vliko kū- ,bas. Ir Lietuvos išlaisvinimo frontas ne ties 
rime. Tiesa, "už durų” atsirado savo valia, 
tačiau konsolidacijos požiūriu vistiek turi 
būti pageidaujama, kad ši grupė į Vliką grįž
tų lojaliai bendradarbiauti.

— Toliau, irgi daug ką jaudinanti Lie
tuvių Rezistencinė Santarvė. Ji nepriima sau 
politinės partijos vardo, tačiau vistiek 
yra politiniais pagrindais ir politiniais tiks
lais susidaręs sambūris, kilęs iš Lietuvoje 
pradėto politinio veikimo. Reikalui būtų 
naudingiau, jei vietoj savitarpinių’priekaiš
tavimų tarp Vliko ir šios grupės, susidarytų 
lojalus bendradarbiavimas paties Vliko rė
muose. •• ..

Lietuvos Atgimimo Sąjūdis, išsirutulio
jęs iš savo laiku Vliko kūrime ir jo veikime 
užsieniuose dalyvavusios grupės, irgi, yra 
savaimingai besireiškianti grupė, sudaranti 
dalį mūsų politiškai organizuotos visuomenės. 
Šios grupės pašalinimas iš Vliko įvyko gin
čytinomis aplinkybėriiis ir dėl ginčytino po
būdžio priežasčių, kurios šiuo metu- vistiek 
nebereikšmingos ir vargu ar ęali būti "pa
veldėjimo keliu” jai tebekergiamos. Gali ios 
reiškimasis patikti ar nepatikti, bet tai [ne 
priežastis atmesti ją nuo bendro darbo, nes 
gi kaikurių Vlike jau esančių grupių reiški
masis gal tam ar kitam ' dar labiau nepa
tinka ....

Pagaliau, Vilniečių Sąjunga. Jos pami
nėjimas šia prasme gali atrodyti labiausiai 
netikėtas. Bet būkime nuoseklūs. Vilniečių 
Sąjunga'negali būti pažymėta grynhi "teri
torinio pagrindu sudaryto klubo” žyme, kaip 
koks Zarasiškių, Biržėnų, Kupiškėnų ar Ute
niškių klubas. Mes Vilniečių Sąjungą suprair 
tame kaip tam tikrą savaimingą politiniu 
pagrindu ir tikslu susidariusį sambūrį, tu
rinti savaimingos politinės bei rezistencinės 
veiklos tradicijas. Tai yra sambūris, kurio n 
interesas yra specialiai nukreiptas į' tam 
tikrą mums visiems rūpimą ir svarbią sritį 

' Lietuvos Rytų-problemą,' panašia; kaip 
Mažosios Lietuvos rezistencijos veikėjų in
teresas spesialiai. nukreiptas į Lietuvos Va
karų problemą. Jei Mažosios Lietuvos re- 

. ' zistonlija pagaliau atstovaujama Vlike, vil
niečių rezistencijos dalyvavimas jame, būtų 
visiškai nuoseklus, jei jie raštų tatai reika-.

■ lingu.- . ' .
Daugiau,, bent tuo tarpu; mums neat- džios sluogsniai

; rodo, kad šios kategorijos susigrupavimų 
dar būtų, už Vliko ribų.

— Bet tai ręikštų, kad Vlike galėtų būti 
net keturiolika "grupių? Ar Vlikas netaptų 

’ perdaug nepaslankus? Be to, Europoje jau 
ir dabar juntamas ”atstovų badas”. Ar būtų todėl, kad j jį žiūrima, kaip į. labai preten- 
iš ko sukomplektuoti dar didesnį skaičių, zingą instituciją, siekiančią viąiis "valdyti”, 

k
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daug. Jei negalim ar nenorim sudaryti Vli
ką tik iš kokių keturių "privilegijuotų” po
litinių grupių, tai tada jau reikia eiti iki 
galo, be dskriminacijos.

Mūsų mintis yra ta, kad Vliko visuma 
svarstytų ir spręstų tik darbo gaires ir pa
stoviam kasdieniniam darbui išrinktų savo 
veikiantį branduolį, kuris turėtų ir vykdo
mąsias ir, nustatytų gairių ribose, spren- , 
ūžiamąsias funkcijas, bet nebūtų sudarinė- 
jimas tokia painia procedūra, kaip dabar 
Vykdomoji Taryba sudarinėjamą. Tas vyk
domasis organas, tegu ir Vykdomąją Taryba 
vadinamas, turėtų būti drauge ir Vliko pre
zidiumas. Tai būtų lyg ir "mažasis, lanks
tusis Vlikas”, bet ne kokia nors lyg ir at
skira institucija.

Mes siūlome pasvarstyti net ir tai', kad 
ar nebūtų gera, jei Vliko visumoje grupės 
turėtų ne po vieną, o, pvz., po tris atstovus. 
Tada Vliko plenumas galėtų būtų 30 ar net 
42 asmenų, visų politinių grupių atstovų 
rimta periodinė konferencija, mūsų visos po
litiškai organizuotos visuomenės atstovų su
sirinkimai. žinoma, tai būtų greičiausiai ne
įmanoma Reutlingene ... Tatai būtų galima 
įvykdyti tik Jungtinėse Valstybėse, kur fak
tiškai yra beveik visų politinių grupių va
dovybės, arba bent nemaža jų kompetentin
gų reprezentantų.

7. Vlikas Amerikon?
— Tai reiškia, kad siūloma Vliką per

kelti Amerikon?
— Atrodo, kad Europoje esamos gali

mybės nebeleidžia radikaliau Vliko darbą 
išjudinti iš apstingimo.

— Bet juk neseniai buvo įrodinėjama, 
kad Vlikas turėtų laikytis ko arčiau prie Lie
tuvos ir, be to, arčiau prie tokių politinių 
centrų, kurie gali turėti svarbios reikšmės 
Lietuvos ateities lėmime, o vienas iš tokių 
centrų esanti Vakarų Vokietijos sostinė ...

— Vlikas nėra veikiančios armijos šta-- • ■ ........ _ . • J
Elba, o pasaulio politiką lemiančių kraštų 
vyriausybių kabinetuose, iš kurių didžiau- 

. sios reikšmės turintieji yra Washingtone. 
Taigi, sekant minėtais motyvais, Vlikui kaip 
tik reiktų kurdintis pačiame AVashingtone, 
o ne Vokietijoje. Vokietija Lietuvos bylai 
gali būti reikšminga, bet tam tikru atžvilgiu 
ji mūsų byloje yra ir kontragentas turįs ar 
bent norįs pareikšti mums net ir priešingų 
siekimų, nors principe Lietuvos atstatymui 
ir būtų palankus. Ar sutiktumėm, kad, pav., 
Lenkijai esant jau laisvai," o Lietuvai dar 
dabartinėje padėtyje, Lietuvos išlaisvinimo 
organai, tarp ko kita susirūpinę ir Lietuvos 
Pietų bei Rytų sienų problema, bandytų įsi
kurti kur nors Kielcuose?

— Bet ar Vliko pasitraukimas iš Eu
ropos nesudarytų įspūdžio Lietuvoje, kad 
čia yra lyg ir iš viso atsitraukimas išlais
vinimo fronte?

— Vargu ar Lietuvoje gali būti skiria
ma tiek dau£ reikšmės Vliko a d r e s u' i. 
Priešingai, patys bolševikai dažnai viešai 
prasitaria, kad Amerika besirengianti juos 
pulti, Amerika kalbanti "visokias nesąmo
nes apie išlaisvinimą” ir Amerika norinti 
padarytį iš Lietuvos "savo koloniją”. Taigi 
jau patys'okupantai yra išgarsinę Lietuvoje 
Ameriką, kaip svarbiausią Lietuvos išlais
vinimo kovos sąjungininkę, žinia, kad Vlikas 
yra arčiau prie tos sąjungininkės, negalėtų 
būti smūgis viltims.

. Be to, tam tikros Vliko institucijos tu
rėtų Europoje'pasilikti ir turėtų būtį netgi 

- sustiprintos.
— Čia Vlikas, o ten Vykdomoji Taryba?
— Ne, tai būtų visai nepraktiška. Ypač, 

■ nenorint Vykdomosios Tarybos laikyti „nuo 
Vliko atskiru o r'g anų. Europoje, 

• turėtų likti tik kaikurių darbo sričių. gry
nai Vykdomosios įstaigos, o be to — speciali 
reprezentacinė Vliko d e 1 e g a t ū r a ■ vi- - 
suomeninio pobūdžio santykiams.

pretendentai į valdžią būtų ko toliau ... Bet 
jei Vlikas aiškiai perkratys savo pažiūras į 
patį save ir atras bei pripažins, kad jis yra 
ne valdžia, o politiškai organizuotos visuo
menės reprezentacija, siekianti ne paval
dinių; o talkininkų bei pagal
bos, tai- niekas jo nebijos. Pavyzdžiui, turi 
būti aiškiai suprantama, kad netgi pavyz
džiui, pačiame AVashingtone Vlikui turint sa
vo biurą, Amerikos lietuvių vardu j Ameri
kos valdžios orgahus kreiptis kompetentinga 
yra Amerikos Lietuvių Taryba, o ne Vlikas. 
Ir jei Vlikas nebandys, diktuoti Tarybai, kada 
ir kaip ji turi savo srityje elgtis, ALT mie
lai su juo pasitars, pasidalins sumanymais, 
ir tikriausiai nieko prieš neturės, jei Vlikas 
posėdžiaus kur nors čia, o ne už vandenyno.

Arba, kai Lietuvos Pasiuntinys vyksta 
kad ir su to paties Vliko paruoštu memo
randumu į Jungtinių Tautų įstaigą, koks 
skirtumas, ar tas memorandumas datuotas 
Reutlingene, ar New Yorke? Vistiek čia yra 
Vliko ir Pasiuntinybės bendradar
biavimo, o ne kurio nors kuriam įsa
kymo rezultatag.

Apie Amerikos valdžios sluoksnių nuo
monę, atrodo, galima tik spėlioti, nes vargu 
ar tie sluogsn’ai tuo klausimu būtų kada 
pasisakę. Ir spėti galima tik taip: jeigu Vli
kas yra "parlamentas”, ar "vyriausybė”, tai 
valdžios sluogsniai, -žinoma, turėtų rimtai 
pagalvoti, ar tokius čia įsileisti. Bet jei Vli
kas laikys save tik tuo, kuo jis iš tikro yra, 
tai kokio,s čia gali būti kliūtys? Juk tą patį 
Vliką sudarančių politinių grupių centrai jau 
čia (be jokio valdžios atsiklausimol). Kitų 
tautų panašių į Vliką komitetų taip pat čia 
jau yra...

— Kaip tilptų vienas šalia kitu pana
šaus pobūdžio komitetai: Vyriausias Lietu
vos Išlaisvinimo ir Lietuvos Laisvės Komite
tas?

— Lietuvos Laisvės Komitetas yra ame
rikinės organizacijos (Europos Laisvės Ko
miteto) finansuojamas to komiteto pataria
masis bei talkos orfe'arfas'. Kaip komitetas, 
jiš* nėra savarankus organas, arba savaran
kus tik ELK nustatytose ribose. Taigi jis 
nėra "panašaus pobūdžio” su Vliku. Vlikas, 
finansuojamas pačios lietuvių visuomenės, 
yra visai savarankus organas. Bet LLK, ypač 
jo nariai asmeniniu titulu, yra dideli Vliko 
darbo talkininkai. Artimame kontakte šis 
bendradarbiavimas galėtų būti dar vaisin
giau išnaudotas, ypač, turint galvoje, kad 
LLK nariai yra daugumos Vliką sudarančių 
grupių vadovai arba kompetentingi repre
zentantai.

— O kaip žiūrima į projektą sudaryti 
dar augštesnį organą ir už Vliką, kuris būtų 
sudarytas,iš Vliko, diplomatų ir 1941 metu 
Laikinosios Vyriausybės atstovų?

— Tai yra min. K. Škirpos pasiūlymo 
mintys. Mes siūlome politinį susiorganizavi- 
mą remti tikrove, o ne nuo jos nutolumio- 
mis teorijomis. Kaip nuo tikrovės yra nuto
lusi teorija, anot kurios Vlikas yra lyg ir 
Lietuvos Seimą atstojanti tautos atstovybė, 
taip neberali yra ir teorija, anot kurios te
beegzistuojanti 1941 metų Laikinoji Lietu
vos Vyriausybė.

Ši vyriausybė yra reikšmingas faktas, 
gražus pačiu savo pasirodymu (nebe taip 
labai gražus praktiškais savo kelių savaičių 
pasireiškimais...), bet jau istorijon nuėjęs 
faktas. Taip tas faktas jau buvo atžymėtas 
ir prieš 10 metų Vliko paskelbtoje'deklara
cijoje. Keli asmenys, anuo metu buvę tos gi gali žinoti, kada kokia liiikme reikalai gali 
vyriausybės nariais, dabar esą šioje gele- pakrypti? Kodėl nelaikyti atsargoje ir tos 
žinės uždangos pusėje, nebegali būti laikomi 
tebeveikiančiu organizuotu vienetu. Nėra 
duomenų manyti, kad tie asmenys būtų kada 
ir bandę ką nors daryti, kaip toks vienetas. 
Tad politinės organizacijos sistemą pagrįsti 
neegzistuojančiu dydžiu būtų visiškai nere
alu.

Tame pasiūlyme, be to, dar minimas 
įjungimas į kaikurių reikalų sprendimus ir 
"visų buvusių Lįeutvos yyriausybių narių” 
(kodėl tada ne visų buvusių seirhų atsto
vų?). Praktiškai'tatai irgi būtų neįmanoma,

j/- i j tnii -v ■_ ■> nes jie niekad negalėtu susirinkti. Be to, jei— Girdeli, kad Vliką mieliau norėtų , - , , - , . . . . . ... , „. ... , . ... -. . . kas kada .yra btivęs. ministeris, tai tas darmatyti kur nors tolinu,, onecm, Ame- ■ ,.. ... . nereiškia, kad jis-turi kokiu ypatingesniu .nkos Lietuvių Taryba, kaikurios kitos in- ... . -. ....... .. i.- 4 • a-„ n . i • mandatu, negu kuris kitas pilietis...stitucijos, o gal taip pat, ir Amerikos vai- • ■

kad Vlikas gali su Lietuvos diplomatinėmis 
institucijomis labai gražiai bendradarbiauti, 
jei ne tas jame įsivyravęs užsimojimas bū
tinai pasidaryti diplomatų viršininkais. Mes 
nesprendžiame klausimo, geriau ar ne ge
riau būtų, jei Vlikas būtų diplomatų virši
ninkas, galėtų- jiems įsakinėti, reikalau 
atsiradus paskirti naujus, duoti jiems 
padėjėjų ir t.t. Iš. vienos pusės to
kia galimybė pašalintų vieną -kitą da
bar juntamą keblumą, bet iš kitos pusės 
s— ar Vlikas, savo viduje sunkokai tesusi- 
giedodamas, būtų tinkamas viršinin
kas, tai dar didelis klausimas. Bet čia viską 
nulemia faktas, kad Vlikas negali būti dip
lomatinių institucijų viršininku, kol jis nėra 
vyriausias Lietuvos konstitucinis organas. 
Toks nebūdamas, Vlikas negali diplomatų 
viršininku būti net ir. tokiu atveju, jei visi 
pasiuntiniai’ su pačiu šefu priešaky sutiktų 
jį viršininku pripažinti, kadangi tas dalykas 
ne vien nuo Vliko ir mūsų diplomatų tepri
klauso ...

Na, o jeigu negali, tai nėra ko veržtis 
į tą rolę, nėra ,ko ją nei bandyti vaidinti. 
Lieka tik pasiinformavimas ir talkos papra- 
šymas ar pasiūlymas bei pasitarimas, kuria 
linkme kokius žygius kreipti, kad dėšįnė ži
notų, ką daro kairė.

Kadangi maždaug tokios pačios pažiū
ros yra ir diplomatai, tai gal dėlto kaikam ir 
atrodo, kad mes Vlike reprezentuojam jų nu
sistatymus. Jei taip ir.esti, tai ne pagal' įga
liojimą, o tik pažiūros sutapimo dėka. Be to, 
tai visai nereiškia, kad mes kiekvienam pa
skiram diplomatų žingsniui santykiuose su 
Vliku pritariam, arba kiekvienam Vliko 
žingsniui diplomatų atžvilgiu nepritariam: 
būna ir priešingai;’

— Koks LTS nusistatymas dėl LDŠ 
įgaliojimų?

— Jei čia turima galvoje min. Urbšio 
telegrama, tai klausimas nebeaktualus, nes 
pagaliau Vlikas LDš teisės kalbėti Lietuvos 
Diplomatinių Misijų, vardu nebeginčija. 
Anksčiau, kai tas klausimas net tam tikrose 
komisijose buvo "per mikroskopą” tyrinė
jamas, rašomos išvados, protokolai, LTS nuo* 
monė buvo, kad tai tuščias laiko gaišini
mas. Galima tik pritarti min. Lozoraičio pa
stabai, anot kurios, jis rengęsis dėl tų įga
liojimų daug kur svetimomis 
kintis, bet tikrai nesitikėjęs, 
tekti daryti lietuviškai...

— O "Kybartų aktai"?
— Tai antras "baubas’-',

mūsų’politikų vaizduotėje, dėl kurio rūpin
tis, tačiau, net ir jiems neapsimokėjo. Visų 
pirma, jie nepanaudoti. Jau beveik 14 metų. 
Jeigu būtų buvę sėkmingai panaudoti, t. y.,. 
jei tam būtų buvusios sąlygos, tai gal šian
dien turėtumėm ne kokią teatrinę, o tikrą 
Lietuvos egzilinę vyriausybę — žinoma, jei 
mūsų politiniai sluogsniai tuo reikalu būtų 
sugebėję savo tarpe žmoniškai susikalbėti. 
Bet kadangi tos-progos nebuvo ir dar nėra, 
tai nėra dėl ko ir ginčytis. Yra visiškai aiš
ku, kad j Lietuvos būsimą santvarką tų aktų 
panaudojimas ar nepanaudojimas lemiamos 
įtakos negalėtų turėti. Tai galėtų būti nau
dojama tik iki Lietuvos, o ten jau vietine 
valia tie reikalai būtų (ir bus) sprendžiami. 
Tą gi, pagaliau savo pareiškimuose yra pri
pažinę ir min. Lozoraitis ir prel. Krupavi
čius.

Vargu ar tie aktai bebus panaudoti, jei 
tam nebuvo sąlygų ligi šiol. Bet... Na, o kas

Vien dėl to, kad tatai būtų 
to Smetonos pasirašytais 
nom, kad tie aktai tikrai ne 
sudaryti ir ne piktam būtų 
iš viso galėtų būti naudojami.

— LTS iš esmės nepriešingas egzilinės 
vyriausybės sudarymo idėjai?

— žinoma, ne. Tik rimtai, ne operetiš- 
kai. Vadinasi, tik esant reikiamoms sąly
goms, t. y., visų pirma, esant nors vienos 
kitos iš didžiųjų valstybių vyriausybių su
tikimui tokią vyriausybę pripažinti.

— Kokiu pagrindu tokia vyriausybė ga
lėtų būti Sudaryta?

— Lietuvos išlaisvinimo pagrindu. Ar 
foraliai tokia vyriausybė kiltų iš Vliko, ar 
ji būtų sudaryta konstitucinio tęstinumo- 
tvarka (vadinasi, remiantis minėtais Kybar
tų aktais), nėra toks jau esminis dalykas: 

■ tai pareitų nuo to, kuriuo būdu' sudarytai . 
-vyriausybei būtų susidariusios sąlygos tapti 
pripažintai ir veikti kaip vyriausybei.

šiaip ar taip, tokiu atveju sklandus su
tarimas. tarp Vliko ir diplomatinių misijų, 
kaip formalių valstybės institucijų repre
zentantų būtų labai reikalingas, beveik bū
tinas. Vien Vliko sudaryta vyriausybė, "’ne- 
geruoju” su diplomatinėmis institucijomis, 
vistiek turėtų tam tikrų keblumų, kurie 
būtų jos Silpnumo reiškinys. Kybartų aktų 
tvarka, bet be sutarimo su Vliku, t. y., su 
politiškai organizuota užsieniuose esančių 
lietuvių visuomene, Vyriausybė irgi būtų 
praktiškai defektinga: sunku jai būtų at
likti savo uždavinį.

Tikslingiau, mūsų, manymu, būtų ne
paneigti.tęstinumo tvarkos, suprantant, kad 
čia turimas galvoje Lietuvos Respublikos, 
o ne režimo tęstinumas. Ir labai linkėtumėm, 
kad tarp Vliko ir Lietuvos. Diplomatijos Še
fo jau dabar susidarytų toks bendradarbia
vimas, kad kalbamuoju atveju nebūtų ypa
tingo vargo susitarti ir dėl tokio nelengvai 
išsprendžiamo klausimo, kaip vyriausybės 
sudėtis beta programa. To būt'i galima pa
siekti, jei būtų pasiryžta uždaryti ligšiolinių 
abipusių priekaištavimų knygą, užmiršti, ka_ . 
da kas- kam "ant nuospaudos užmynė” ir 
pradėti nepretenzingų, bet realų bendradar
biavimą.

Vyriausybės problema dabar yra tik te
orinis klausimas. Pasiruošti jį spręsti reikia, 
nes-nežinoma nei diena nei valanda, kada jis 
gali tapti visai aktualiu. Bet šiandien dėl jo . 
iš anksto pyktis nėra prasmės. Kam mes 
esam priešingi, tai egzilinės vyriausybės 
problemos vertimui "operete”. Tai yra, iš 

- tuščių -burbulų darymui įspūdžio, kad štai 
jau čia.yra "kaip ir vyriausybė”, o čia jau 
yra ar gali būti "kaip ir Lietuvos atsto
vas” ir t.t.

(Bus daugiau)

ČIURLIONIO
ANSAMBLIO įdainavimų albumas 

kaštuoja tik $10.00.
M. K. ČIURLIONIO
KŪRINIŲ Andriaus Kuprevičiaus 

piano įskambinimai kaš
tuoja tik $5.00.

Siųskite pinigus: DIRVA, 1272 E.
71 St., Cleveland

3, Ohio
ir jūs tuoj gausite plokšteles.
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K. S. KARPIUS

Vienas Dirvos skaitytojas, 
paskaitęs mano rašinyje apie 
Amerikoje įvestą nuostatą, kad 
negalima žydą vadinti žydu, ne
grą negru ir komunistą komu
nistu, pabrėžia, kad jis pats, 
kaip ir daugelis Lietuvoje, ko
munistams užėjus, nukentėjo ai
vos išvengė nukentėjimų už žy
do pavadinimą žydu, kai žydai 
nuėjo talkinti komunistams. Jis 
klausia, ar tas nuostatas tebe
veikia ir dabar.

Iš to laiško aišku, kad beveik 
tuo pačiu metu, Kremliaus pa- 
tvarkimu pravesta visame pa
saulyje, kur-tik jie rado drau
gų, kartu ir-ZAmerikoje, neva 
mažumų įstatymas, Amerikoje 
apimąs žydus ir negrus. Visur 
tuo įstatymu pasinaudojo ko
munistai. Komunistai tuo būdu 
galėjo visus gąsdinti, kad jie 
tylėtų prieš komunistus.

Tas nuostatas tebėra, jo nie
kas nepanaikino, bet jis Ameri
koje, kiek tai liečia komunistus, 
nustojo vertės, žydas ir negras 
gali drąsiai kibti, teismo keliu, 
jei norės ir įrodys, kad tas da
ryta jo paniekinimui ir pažemi
nimui.

Anksčiau, kada aš redagavau 
Dirvą, kada komunistai Ameri
koje dar nebuvo susekti išda
vystėse ir kai jie Trumano lai
kais, 1946 metais, buvo galingi 
IVashingtone, viena lietuvė ko
munistė iš Detroito pradėjo lie
tuvių spaudai, kartu ir Dirvai, 
grąsinti, dėl korespondencijoje 
paminėjimo ją talkininkaujant 
komunistams, nofs nebuvo pasa
kyta, kad ji yra komunistė. Ki
tus tulus laikraščius ji įgąsdino. 
Pati būdama advokatė, savo 
"bylą” pavedė komunistų reika
lus prižiūrinčiai advokatų fir
mai,. ir Dirvos redakcija gavo 
grasinantį laišką atšaukti, nes 
bus iškelta teisme byla.

Parašiau jos advokatui pasiū
lymą, kad sutiksiu patalpinti 
Dirvoje jos pačios pareiškimą, 
jeigu ji pasakys viešai, kad ji 
nėra komunistė, ir tuo būdu jos 
"įžeidimas” bus puikiai 
sytas. Jos advokatą taip 
sugavau. Vieną ir kitą 
šyelnesnius, rašė jis ir 
kol jo grasinimas sudilo. Detroi
to lietuviai kaip žinojo taip ir 
pasiliko bežiną, kad ji yra ko
munistė.

atitai- 
sakant 
laišką, 
toliau,

A. PADEGIMAS

A. A. ALDONA
JANKAUSKAITĖ-

VIRBICKIENĖ

kui jau lengva apkaltinti, ir dar 
prieš formalų apkaltinimą iš 
tarnybos paleisti.

Neseniai prezidentas Eisenho- 
weris skelbė, kad iš • valdžios 
įstaigų jau pašalinta-virš 2,000 
tarnautojų, numatytų kenken- 
čiais valstybei, kitaip sakant 
esant komunistais ir jų agen
tais.

Tačiau, ir dabar, jei kas mane 
įtartų komunistu, arba kitus as
menis, kurie niekad nebuvo ir 
nėra komunistais, ir jei tas bū
tų daroma piktais norais, ir aš 
ir tie. kiti gali savo šmeižikui 
kelti bylą ir ją laimėti.

Žydų, negrų ir komunistų 
"įžeidimas” padarytas nusikalti
mu Rooseveltui priveisius val
džioje daugybę komunistų, kai 
jis 1933 metais pripažino Rusiją 
ir .atidarė Kremliaus šnipams 
duris į Ameriką ir į valdžios 
įstaigas. Kremliaus planas bu
vo, pasinaudojant žydais ir ne
grais, "paniekintomis mažumo
mis” po II pasaulinio karo įves
ti Amerikoje sovietus.

Dr. V. Kudirkos Draugystė
Susivienijimo Lietuvių Ame

rikoje 14-tos kuopos susirinki
me 1909 m. kovo 7 d. buvo iš
keltas klausimas apie pašalpinę 
draugiją. Po susirinkimo prisi
rašė 12 narių ir draugiją pava
dino Dr. V. Kudirkos vardu.

Prie šios draugijos galėjo pri
klausyti nariai be tikėjimo skir
tumo ir mirę nariai buvo laido
jami tokiomis apeigomis, kokias 
gyvas būdamas pareikšdavo ar
ba mirusiojo giminės norėjo.

Ši draugija pasižymėjo duos- 
numu labdarybės reikaluose, 
ypač tautiniams reikalams.

Iš pašalpinių draugijų ji il
giausiai gyveno. Likvidavosi tik 
1953 metais. _ ./

LYG JURGIUI 
W A S H 1 N G T O N UI 
TAS KĄ DABAR 
REIKŠTŲ

Amerikos respublikos tėvas 
Jurgis Washingtonas laukia pa- 
aagštinimo į generolus, praslin
kus 155 metams po savo mirties. 
Vasario 22 yra jo gimtadienis. 
Jis gimė 1732 metais. Kadangi 
tą klausimą sprendžia kongre
sas, dauguma kongreso narių 
net nesupranta.ką daryti.

Pasirodo, kariuomenės taisyk
lėmis, Jurgis .Washingtonas sto
vi 27-tas tarp buvusių ir dabar
tinių JAV generolų. Jis buvo 
leitenanto generolo laipsnyje, 

1 taip kad visi kiti jau keturių 
' žvaigždžių generolai, kurių dau-
■ gelis liko visai nežinomi istori- 
1 "joje, už jį augštesni.

Kongresui patiektas projektas 
pakelti Washingtoną į armijos 
generolus, kas padarytų jį augš- 

' tesnj už daugelį kitų buvusių ir
■ dabartinių generolų.

Tačiau augštesniame laipsny
1 je būtų gen. Pershing, Į pasau

linio karo metu pakeltas į armi- 
' jos generolą kongreso aktu, jam 
’ sugrįžus iš Prancūzijos 1919 
’ metais.

Jei Washingtonui, bus nutar
ta duoti armijos generolo titulą, 
tada jis skaitytųsi augščiausiu 
generolu, nes jis dar turėtų di-

Didesnis dalykas
Didesnis dalykas buvo tai jau 

pagarsėjusio sovietų šnipo AI- 
ger Hiss byla. Kai po 1945 metų 
palengva pradėjo išryškėti ko
munistų ir sovietų, agentų ame
rikiečių veikla augštuose val
džios sluogsniuose, Whittaker 
Chambers ir Elizabeth Bentley 
pradėjo minėti vardus Krem
liaus agentų Washingtone. Eli
zabeth Bentley paminėjo tų ko
munistų agentų tarpe ir Alger 
Hiss. Jis tuoj griebėsi iškelti 
jai bylą reikalaujant $10,000 at
lyginimo už jo "garbės įžeidi
mą”. Ji buvo išgąsdinta ir nu
marinta, taip kaip komunistams 
reikėjo.

Tik VVhittaker Chambers tęsė 
toliau savo įrodymus prieš Hiss, 
h- kai jo liudymams daug svar
bos pridavė senatorius Nixon 
(dabartinis vireprezi d e n t a š) 
Įiisso įtąrimus išplėtė iki įrody
mo jo išdavikiškų darbų. Ir jis 
atsidūrė kalėjime.'

Komunistų drąsa kibti į bent 
ką reikalaujant atšaukti jų "ap
šmeižimą" nublanko. Senato ir 
kongreso komisijos, tyrinėjan
čios komunistų veiklą,-turi gali
mybės’ numatyti kas yra komu
nistas ir sovietų šnipas. Kiek
vienas komunistas tuoj griebia
si to konstitucijos nuosta’to, ku
ris leidžia atsisakyti liudyti 
prieš save, savęs apkaltinimui. 
Pasidarė aišku, kad kiekvienas 
tokiu išsisukinėjimu besiginąs 
yra komunistas arba jų suklai
dintas pasekėjas. -Ir juos pas-

Clevelando Lietuviškas 
Tautiškas’ Benas

Jis buvo suorganizuotas 1909 
m. kovo 28 d. Pirmutiniai orga
nizatoriai buvo Jonas Mušins- 
kas, Kazys Buikus ir Jonas če- 
riauka.

Įvykus pirmam susirinkimui 
Šv. Jurgio parapijos salėje, kiek
vienas prisirašęs padėjo po $10 
užstato, kad jei savo valia apleis 
orkestrą, tai jo užstatas dings. 
Kun. Juozas Halaburda, šv. Jur
gio parapijos klebonas, tada pa
skolino tiek pinigų, kiek reikėjo 
muzikos instrumentams ir uni
formoms. Pirmoj repetisijoj, Šv. 
Juprgio parapijos salėje, orkes
tras turėjo 16 narių. Mokyti gro
ti buvo pasamdytas Juozas Na- 
rovec (čekas). Orkestrui įsi
traukus į darbą, visų narių buvo 
nutarta, kad kiekvienas mokė
tų $1.50’ mėnesihio mokesčio. 
Tais pinigais buvo apmokamas 
orkestro mokytojas ir paden
giami kiti bendrį reikalai. Or
kestras pirmą kartą Clevelando 
lietuviams pasirodė 1909 m. bir
želio 13 d. vaikams einant prie 
pirmosios komunijos. Nors, ži
noma, kiekvienam orkestrui ta
da pučiant triubas kinkos dre
bėjo, bet sugrojo gerai.

Pamatę Clevelando lietuviai,

l?ad orkestras reikalingas, pra
dėjo teikti piniginę pagalbą.

Matydamas orkestras, kad 
Clevelando’ lietuviai jį remia, 
pagal savo išgalės, pasižadėjo be 
jokio atlyginimo patarnauti di
desnėse iškilmėse.

Lankantiems iš Lietuvos sve
čiams, kaip , kun. J. Tumui su 
kun. Olšausku, paskui Dr. J. 
Basanavičiui su M. Yču ir J. 
Gabriui, orkestras juos sutik
davo ir tuose vakaruose griežė 
be mokesčio.

Nuo suorganizavimo iki 1917 
metų 'orkestras buvo surengęs 
net šešis didelius koncertus.

K. Buikus, kuris muzikoje bu
vo labiau prasilavinęs, buvo pir
mas dirigentas ir be jokio atly
ginimo orkestrui dirbo metus 
laiko.

Vėliau pasirodė, kad J. Mu- 
šinskas yra gabesnis ir jis buvo 
išrinktas dirigentu. Vėliau diri
gentu buvo išrinktas Kazimie
ras Bucis. Tas dirigentas buvo 
su visa siela orkestrui atsidavęs. 
Jis visą savo jaunystę buvo pa
šventęs muzikai Lietuvoje. Lan
kęs muzikos mokyklą ir tūlą 
laiką griežęs Rietavo kunigaikš
čio Oginskio, orkestre.

, Nors orkestras turėjo daug 
išlaidų, bet užsilepsnojHS pir
mam pasauliniam karui, paau
kojo $100 nukentėjusiems nuo 
karo Lietuvoje.

Bet 1919 m. apleidus kun. J. 
Halaburdai šv. Jurgio parapiją 
orkestras prarado savo- geriausį 
bičiulį ir geradarį. Ir nuo to lai
ko pradėjo silpnėti. Už poros 
metų nutilo amžinai.

Palydint į amžinybę Aldoną 
Jankauskaitę Vilkelienę - Virbic- 
kienę J. Bendleris atsisveikino 
tokia kalba:

Susirinkome liūdnoje valando
je, kurios niekas iš mūsų atei
tyje neišvengs. Atvykome pa
skutinį kartą pagerbti mūsų 
brangią Aldoną ir paguosti jos 
artimuosius: seną tėvelį, seserį 
ir dvi dukrelės.

Turėjau garbės pažinti velio
nę ir jos šeimą virš 30 metų. 
Per visą šį laiką, jie buvo artimi 
mano draugai.

Aldona gimė JAV 1905 me
tais birželio mėn. 5 d. iš tėvų 
Augusto ir Barboros Jankaus
kų. Pirmą kartą man teko ją 
sutikti, kada-ji buvo jaunutė 17 
metų mokinė, kuri jau tada su
darė įspūdį rimtos asmenybės. 
Vėliau pažinau ją kaip • Vilkelio 
žmoną. Tuo metu Aldona ak
tyviai dalyvavo lietuviškos ben
druomenės gyvenimė daug ją 
pagyvindama savo muzikiniais 
sugebėjimais. Nesvetirtii jai ir 
dailės klausimai. Grožinė litera
tūra yra jos susidomėjimo cent
re. Velionė paliko nemažą ver
tingų knygų biblioteką. Domis, 
ji taip pat ir ekonominiu gyve
nimu. Matome ją dirbant lietu
viškuose bankuose. Aldona ne 
vien visuomenininke. Ji mylinti 
ir rūpestinga dviejų dukrelių 
Marčios ir Myros motina. Deja, 
neilgai ji džiaugiasi tokiu ramiu 
gyvenimu, ■ Likimas jai ruošė 
skaudų smūgį. Jos vyras ją pa
lieka. Bet Aldonai nepalūžo po 
jo mirties, energingai ji tęsė jo 
pradėtąjį darbą.

Juzė Krištolaitytė, Vilniaus operos solistė, dalyvaujanti ALT 
rengiamam koncerte.

"KNYGŲ LENTYNĄ” VĖL 
LEIDŽIA VLIKas

Vaši 

meti 
rink 
toks

džiausį vyresniškumą.
Gyvas būdamas, kariaudamas 

dėl nepriklausomybės, 1775 me
tais Philadelphijos kongreso bu
vo apšauktas kolonistų kariuo
menės vadu. Laimėjęs karą, at
buvęs du terminus prezidentu, 
tik 1798 metais buvo pakeltas j 
leitenanto generolo laipsnį.'

Vyr. Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto š. m. sausio 18-19 d. 
posėdyje nutarta paremti Lie
tuvių Bibliografinės Tarnybos 
veiklą ir finansuoti jos leidžiamą 
"Knygų Lentyną”'.

Per metus, kaip ir anksčiau, 
bus išleista 6 Nr.Nr. Biuletenio 
prenumerata metams: JAV-se 
ir Kanadoje $1.50, kitose šalyse 
— §1.00. čekius ir money order 
siųsti: Mr. A. Ružancovas, Li
thuanian Bibliographic Service, 
602 Harvey Street, Da'nville, III.

Mes duodam ir iskeičiam Eagle Stamps

Patark kaimynui 
prenumeruoti 

DIRVĄ!

Po kelių metų ji išteka antrą 
kartą už J. Virbicko, kuriuo 
mirtis ir jos jėgas pakerta.

Aldona gyvenime vispusiškai 
reiškėsi. Dėl savo sugebėjimo 
suprasti ir atjausti žmones, ji

turėjo daug draugų. Būdama goję, A ,& B . Savings and Loan 
geros širdies ji žinodavo kam Co., vėliau Lithuanian Savings 
reikalinga pagalba, kurią pa- and Loan Ass’n., kada ta įstaiga 
prastai bei nuoširdžiai suteik- dar turėjo Lithuanian pavadi- 
davo. Kaip žmogus Aldona ture- nimą. 
jo ir ydų, bet tas dar labiau 
didino jos žmoniškumą.

Mes visi, jos draugai ją ger
bėme ir mylėjome ir šiandieną 
su dideliu gailesčiu tariame jai 
paskutinį sudiev.

^VILKELIS LAIDOTUVIŲ 
IŠTAIGA VEIKS TOLIAU

Aldonai Virbickienei mirus, 
jos pirmutinio vyro įsteigti Wil- 
kelis laidotuvių namai veiks ir 
toliau: 6202 Superior Avė. Lai
dotuvių patarnavimą . vykdys 
duktė, Marčia Wilkelis, pasek
dama savo tėvo ir motinos pė
domis.

Aldona su tėvais J Clevelandą 
atvyko iš Layvrėnce, Mąss., kai 
jos tėvas, Augustas Jankauskas, 
1919 metais buvo pakviestas 
Dirvos administratorium. Jis 
tose pareigose išbuvo keliolika 
metų, ir pats būdamas muzika
lus žmogus (buvęs vargoninkas) 
gerai išmokslino muzikos srity
je savo abi dukteris, Aldoną ir 
Jeanettę, kuri su tėvu tebegy
vena Clevelande/

Abi Jankauskaitės ilgus me
tus padėjo lietuvių organizaci
joms akompanuojant koncertuo
se. Daug prisidėdavo ir Dirvos 
rengiamuose koncertuose, kada 
iš Lietuvos atvykdavo gastro
liuoti įvairūs solistai.

Nikodemas Wilkelis taip pat 
buvo muzikalus žmogus, smui
kininkas. Ir jis prisidėdavo savo 
muzika vietos lietuvių vakaruo
se.

Aldona prieš ištekant, kurį 
laiką tarnavo Dirvos įkūrėjo 
Bartoševičiaus finansinėje įstai-

Laidotuvėms buvo'atvykęs iš 
Chicagos- K. Steponavičius-Ste- 
vens, artimas jų bičiulis. Stepo
navičius gastroliavo Lietuvoje 
su Pirmyn choru 1938 metais.

1LLUMINATING CO.
duomenys dėl kainų pakėlimo, 

paskelbto vasario 5, 1954

1953 m. gale Illuminating Co. 
aptarnavo 471.000 klijentų, iš 
kurių 423.000 buvo gyventojai.

Daugiau kaip trys ketvirčiai 
kompanijos klijentų gyventojų 
negavo jokio kainų pakėlimo.

Nuo 1941 tn. kompanija huvo 
pašaukta paruošti 223.000.000 
vertės įrengimų, pakeliant nuo
savybės vertę 130/i.

1953 m. kompanijas nuosavy
bės vertė pakilo 12.4% už pra
ėjusius metus, kai visas pelnas 
pakilo tik 7,8';<.

Kompanijos dividentų pirkimo 
galia nuo 1941 m. sumažėjo 
43%. Prieš 13 metų mes mokė
jom $2.50 dividentų,-kai dabar 
1953 m. reikėtų $4.55 prilygti tų 
1941 m. dividentų pirkimo ga
liai. 1953 m; išmokėti dividentai 
buvo tik $2.60.

Prilyginant, tikras pelnas ir 
•dividentai kitų pramonių pakilo 
29% nuo 1941 m.'

Kainos reikmenų, kuriuos 
kompanija turi pirkti, kad ga
mintų ir siųstų elektrą, smar
kiai pakilo, štai keli pavyzdžiai: 

1953 Virš

THE MAY CO’S BASEMENT

Infants’ Soft, Cuddly Rayon Satin

Vienspalviai, Maize, žalsvi, rausvi ar mėlyni

Dvispalviai, rausvi ir mėlyni
Dvispalviai, žalsvi ir Maize.

Pripildyti švelniu medvilnės pamušalu ir uždėng- , 
ti gražiu rayon satinu! Puikūs išsiuvirffti raštai. 
Naudinga naujam kūdikiui dovana.

2.99 "Beacon”

paklodes '

. 'Garsios ’-'B’eacon” rūšies 
Maži netiksluriiai dideliūo 
sė 36xB0'.’ dydžiuose. Pa-' 
siri'nkimas -vienspalvių ar 

' parinktų spalvų derinio.

VYSTYKLAI Layette Specials
2.29, Nylon' Bootee Sets —-____-____—___1.99,
0<Jc-89c Gowns and Klmęnoš—cotton flannelettę. 

Irregulars -___ ------_______ 2 for $1 '
59c Rėceiving Blankets, 27x36-inch size -2/2 for SI 
29o DouĮile Thickness Trainmg Pants_ 4 for ji •

■ "Baby Mae” Fitted Crib Sheets ---__ _ each. SI .
1:39 Baby'Dress and.Slip Sets ___ '---------- - — $1
1.69 Plastič^Mattress.Covers—1-___ -—-— 1.39
69c Reversible Pil!ows, soft, pink or blūe -__ --59c

. SI Plastic Diaper Covers __ ,2‘for SI .
2.99 Nuraery PadB, for playpen, higii chair or . • . ‘

bumper pads.'in nursery prihts1.79 '
Baby Innersprjng Mattresses, plastic coyerings, 7.99 
Aluminūm Bottlę Steriljzers, 7 bottle size.----2.99 ,

May Co.’a Basement Infants’ ,Waar Department

"CURITY” vystyklai’
i 20x40!’ colių 

dydžio. Minky
ti, sugeriantys o’7<j 

‘ Tuzinas

”Baby Mde’ vystyklai
Birdseye audimo 27x27” .. 

ęi colių* dydžio.'
Gerai įvynioti.' ■ y qq 

■Tūžmas

1941
Anglių kaina

už toną $3.46 
Algos darbininkams

už valandą 1.01 
Statybos kainos

(1944=100) 90
Produktų kainos

(didėlio pirkimo 
kaina 1947-49
— 100)

Įnašų taksų
lygiš

6.53 89%

2.29 126%

207 130%

64 114 79% '

24% 52% 117%

INFORMACIJOSBENDROS
Kompanija paruošia elektros 

patarnavimą Clevelande ir šiau
rės rytų Ohio apylinkėj. Ji ap
tarnauja 471.000 klijentus 1700 
kv. mylių plote, tarp Avon Lake 
ir Pennsyvanijbs valst. sienos, 
šioj apylinkėj yra 137 gyven
vietės su virš . l.flOO.OOO gyven
tojų, tai virš 1% valstybės gy
ventojų.

. Elektra yragaminama kom
panijos keturiose įmonėse, ku
rios bendrai turi 1.424,000 kilo-, 
vatų jėgą ir per metus išleidžia. 
5% bilionų kilovatų Valandų, . 
sunaudojant virš trijų milionų 
tonų.anglięa-kas metai.

Jėgainės yra Avon Lake (420.- 
000 kilovatų) .Ashtabūla (240.- ' 
000 kilovatų) ir Eastlake (280.- ■ 

j000 kilovatų Su dar statomu 
848,000 kilovatų priedu). ..

Keturiasdlešimt ąštuoni šim
tai.’ iliuminatin tarnautojų .susi
buria ’elektros _ patarnavimą 
"strateginės valstybės > vietos” - 
gyventdjams. 22% iš jų jau dir
ba virš 25 metų, o 37%' virš 15 
metų
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HILDEBRANDT PROVISION CO.
3619 VVALTON AVĖ. ME 1-3700

t

1954 m. vasarlo Į8 d. * Nr. 7 .

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai visiems lietuviams < 
Jūsų tautinės šventės proga

TAUTINĖS SĄJUNGOS 
TRADICINIS VASARIO 16

POBŪVIS
Tautinės Sąjungos skyrius 

Vasario 16' proga kiekvienais 
metais rengia iškilmingą susi- 
rinkimą-pobūvį. Šiais metais 
toks pobūvis Įvyks vasario 20 
d. (šeštadienj) 7 vai. vakaro 
Ansel Cafe — 1066 Ansel Rd. 
patalpose.

Skyriaus nariai su savo arti
maisiais kviečiami gausiai daly
vauti. Kadangi po susirinkimo 
įvyks vaišės, apie dalyvavimą 
pranešama "Dirvai arba vakarais 
K. Cicėnui telefonu: EX 1-4581.

ALT RENGIAMAS 
MINĖJIMAS

A.L.T. Clevelando skyriaus 
valdyba dar kartą maloniam mū
sų. visuomenės dėmesiui prane
ša:

Vasario 16 dienos iškilmingas 
minėjimas įvyks Vasario 28 d. 
8 v. v. radijo stoties IV.H.K. sa
lėje. Minėjimas prasidės labai 
punktualiai, dėl to patariama bi- 
letuš. galimai aukščiau įsigyti. 
Jie guunami "Dirvoje”, Spaudos 
Kioske, Lietuvių Banke pas Šu
kį, taip pat pas platintojus. Įvai
riais >biletų reikalais prašoma 
kreiptis pas valdybos narį A. 
Gargasą (telef. EX 1-7303). Į men’s Hali (7526 Broadvvay) 7

Svečiai, atvykatantieji iš Ak-' vai. vakaro, 
ron, Toledo, Columbus ir. kitų Adv. Povilas Chalko yra daug 
vietovių maloniai prašomi bile- metų talkinęs Dirvai, kada Dir- 
tuš užsisakyti iš anksto.

Koncerto-minėjimo metu au- navedžiams linkime gražaus gy- 
kos Lietuvos laisvinimui nebus1 venimo. 
renkamos. Minėjimo iškilmin
gesnei nuotaikai sudaryti lietu
vės moterys prašomos pasipuoš
ti tautiniais drabužiais.

A.L.T. AUKŲ RINKIMO 
VAJUS

Sėkmingai pradėtas praeitą 
sekmadienį, Lietuvos išlaisvini
mo darbams aukų rinkimo vajus 
tęsiamas toliau. Dar neaukoję 
maloniai prašomi aukoti "Dirvo
je” bei Spaudos Kioske.

A.L.T. Clevelando skyriaus 
valdyba .

L. S. RAMOVĖS 
SUSIRINKIMAS

įvyksta vasario 21 d. 11 
Lietuvių salėje. Susirinkime 
metinė apyskaita, renkama nau
ja valdyba ir kontrolės komisija.

MOKYTOJŲ DRAUGIJOS 
PASKAITA

,Š.-m. vasario 21 d. 11 vai. 30 
min. lietuvių salėje bus Mokyto
jų Draugijos rengiama Dr. M. 
Žilinskienės paskaita tema: 
"Nuotaikos kultūriniame JAV 
gyvenime ir jų įtaka auklėji
mui”.-

Kviečiami 
mokytojai ir 
rūpi kultūros 
simai.

Po paskaitos bus renkama 
draugijos valdyba.

ADV. J. SMETONOS
priėmimo valandos taip pakeis
tos; kiekvieną dieną nuo 10 vai. 
ryto iki 1 vai. p. pietų, šešta- 

i dieniais nuo 9 vai. iki 1 vai. 
' niuo 5 vai. p. pietų iki 7 vai.

7039 Superior Avė. 
Telef.: EN 1-7797

VASARIO 16 minėjimas 
JAUNIMUI

Jį rengia Clevelando skautės 
ir skautai, Įvyks vasario mėn. 
20 d. 6 vai. vakaro, Lietuvių sa
lėje. Bus skautų ir skautininkų 
įžodžiai ir meninė dalis. Bus su
vaidinti du vaizdeliai, pašokta 
tautiniai šokiai, deklamuojama, 
skambinama pianinu, jūrininkų 
dainos ir kt.

Į minėjimą rengėjai maloniai 
kviečia visą Clevelando lietuviš
kąjį jaunimą, tėvus, rėmėjus ir 
visus clevelandiečius.

PADĖKA
Didžiai gerbiamiausiems ko

legoms ramovėniams ir birųtie- 
tėms taip nuoširdžiai ir gausio
mis bei atmintinomis dovanomis 
pagerbusius mūsų ^eimynipį ju- 
bilėjų, visiems maloniai mus 
sveikinusiems raštu bei žodžiu 
tariame širdingą lietuvišką dė
kui.

šių metų Vasario mėn. 21 d. 5 v. po pietų Lietuvių salėje, 
Lietuvių Frdntas rengia didelį vakarą. - .

Vlado Braziulio vad. dramos studija vaidins pirmą kartą 
J. Griniaus 3 veiksmų dramą "Žiurkių Kamera”, šioje dramoje 
autorius siekia didelių tikslų ir plačiais polėkiais verčia žiūrovą 
susikaupti ir apmastyti amžinąsias problemas, žiūrovui prieš akis 
atskleidžia kova ųž Dievą, tėvynę ir meilę. Kova prieš klastą, prie
vartą, paleistuvystę ir įvairias niekšybes, čia parodo, kaip bolše
vikai tardo lietuvius kalėjimuose.

Jaunimas iki 16 m. nebus įleidžiamas į vaidinimą.
Po vaidinimo šokiai ir gausus bufetas. Biletų kainos: 2; 1,50 

ir 1 dol. Biletai gaunami spaudos kioske, Dirvoje .ir pas platinto
jus.

Kasa bus atidaryta 4 v. po pietų.

ON YOUR 
SAVINGS

L. F. Valdyba

" THE‘ HeNR-Y'jFURtj ACE C O , MEDIKĄ O

Clevelandiečiai DABAR gali pamėgti 
•Vasaros VĖDINIMĄ • žiemos ŠILDYMĄ 

» MONCRIEF ^Įtaisymu^

______

LElMON’S CAFE

Janina ir Kazys 
Tallat-Keipša

ADV. POVILAS CHALKO IR 
IRENA WICINSKI

Vasario mėn. 20 d. 9:30 vai. 
susituokia šv. Jėzaus širdies 
bažnyčioje (East 71 ir Kazimer 
Avė.) Vaišės įvyksta Polish Wo-

va buvo senose patalpose. Jau-

RIMANTĄ šARCNAITė 
tarnaujanti JAV kariuomenėje 
dviems metams išvyko į Euro
pą. Atostogas praleido Clevelan
de pas savo seserį — Mocku- 

!vienę.
J. P. MULIOLIS

Juozas P. Mull-Muliolis, avia
cijos pulkininkas — veteranas, 
kandidatuoja į Ohio atstovus 
geg. 4 d. pirminiuose rinkimuo
se.

vai. 
bus

dalyvauti tėvai; 
visi, kurierfis tik 
ir švietimo klau-

ir

Namų pardavimas 
Įvairi apdrauda

. Simon'gatvėj, tarp St. Cląir 
ir Superior, 2šeimų, labai geram 
stovyje. . ■ .

East 95 gatvėj, netoli Super 
rįor. Labai gražus; vienos , šei
mos. Viskas naujai pertvarkyta. 
Kilimai.. ■' ; , 1

. .East 81 gatvėj, nėtolį Supe- 
ribr. Labai geras,.-didelis vienos 

| šeimos. 2' garažai. Didelis, skly-. 
, Pas"; 1 •

Visų' rūšių apdraucĮa: namų, 
baldų,', automobilių. >

. Ray Nąūsne'ris, ’
ŲL1-3919 / U 1-9216

11809 St. CIair•V''

k,

J. J. SALASEVIČIAI 
ilgesniam laikui iškeliavo į Flo
ridą. Į Clevelandą sugrįš tik ko
vo mėn. pabaigoje.

UŽGAVĖNIŲ VAKARAS
Jau nepirmi metai kai L. Tau

tinių Korporacijų Sambūris ruo
šia Užgavėnių vakarą. Tas pats 
daroma ir šiemet. Taigi, tradi
cinis Užgavėnių blynų vakaras 
įvyks š. m. vasario mėn, 27 d-. 
7 v. v. Poloniai Gardens salėje, 
1960 E/79th St.

Meninę programą atliks dra
mos, aktorius V. Žukauskas. Pro

grama bus labai įdomi. Kviečia
me atsilankyti ir įsitikinti.
ATVYKSTA SPORTININKAI 

IŠ CHICAGOŠ
Šį sekmadienį, vasario 21 d., 

į Clevelandą atvyksta Š. Ame
rikos lietuvių jaunių krepšinio 
meisteris Chicagos LSK Ginta
ras sužaisti draugiškų krepšinio 
rungtynių su Clevelando LSK 
žaibo jauniais.

Rungtynės įvyks sekmadienį, 
2 vai. po piet, Thomas Edison 
High School salėje, Hough Avė. 
ir E. 71st St. kampas,

Ta pačia proga žaibo mergai
tės sužais draugiškas tinklinio 
rungtynes su Clevelando latvė
mis.

Spprto mėgėjai kviečiami gau- 
i šiai atsilankyti. : ,

METROPOLITAN OPERA
Metropolitan opera šiais me

tais Clevelande lankysis balan
džio 19-24 dienomis. Tai bus 29- 
tą kartą jos atsilankymas į Clė- 
velandą. Bus šeši vakariniai ir 
du deniniai spektakliai. Kiek
vieną kartą bus kita opėra. Bile- 
tų kainos nuo $1.20 iki $8.50. 
Dainininkų tarpe dalyvauja ir 
mūsų Algirdas Brazis. Mūsų 
Algirdas Brazis didesnės roles 
išpildys ”La Boheme” (balan
džio 23 d.) ir ”11 Trovatore” (ba
landžio 24 d.). Biletai pradeda
mi pardavinėti nuo balandžio 
mėn. 22 d. Union Bank of Com- 
merce (East 9th ir Euclid gat
vių kampas).

NAMŲ IR GĖLIŲ PARODA
Šiais metais įvyksta nuo kovo 

mėn. 6 d. iki kovo mėn. 14 d. 
Public Auditorium patalpose. 
Paroda žadanti būti įdomi.
TRIO DAINAVO DETROITE

Clevelando akademikių trio, 
R. Malcanaitė, I. Žilinskaitė ir 
N. Bartuškaitė, vadovaujamas 
Algirdo Bielskaus, sausio 30 d. 
dainavo Detroite, vietos skautų 
vietininkijos "Baltija” sureng
tame koncęrte-vakare. Savo 
įvairia ir nuotaikinga programa 
trio susilaukė labai šilto publi
kos priėmimo. Be trio, dar solo 
padainavo R. Malcanaitė ir pia
ninu paskambino G. Klimaitė, 
kuri kartu akomporiavo ir trio. 
Iš detroitiškių, solo dainavo I. 
Variakojytė ir pianinu skambi
no talentinga penkiolikmetė P, 
Kopacz, kuri yra jau trečios kar 
tos Amerikos lietuvaitė. .
t----------------------------------------------- -----------------------------------\

ONA IR JOHN L. MICHELICH 
atostogauja Floridoj. Į .Clevelan
dą grįš tik už keturių savaičių.

SERGA P. P. MULIOLIS
P. P. Muliolis sunkiai serga. 

Nuvežtas gydyti į šv. Alekso li
goninę.

NEKILNOJIMO TURTO 
MOKESČIUS

namų ir žemės savininkai turės 
apsimokėti, kaip mus inlormuo- 
ja iš County Treasurer įstaigos, 
tarp kovo mėn. 8 ir kovo mėn. 
27 dienos.

MIRĖ
VasarĮc/mėn. 9 d. Clevelande 

mirė J ieva Degutienė (Pranai- 
tytė). Velnyiė buvo jau čia gi
musi. Paliko vyrą Vincą, 3 sū
nus, 3 dukteris, 2 brolius ir 3 
seseris.

Likusieji širdingai dėkoja St. 
Philips kunigams už maldas, vi
siems grabnešiams, aukojusiems 
mišias, gėlės ir palydėjusiems į 
Kalvarijos kapines.

, M. Gaidiks

IWE WELCOME YOUR SAVINGS I
| ■ r į
W mjuu naauu otran tsuuBa (ctrounoa j

—----------------------------- 1
NAMŲ IR ŪKIŲ PIRKIMO^ 

PARDAVIMO ĮSTAIGA |
Visi, kurie turite parduoti na

mus Ir ūkius ar norite pirkti, 
pirmiausia pasiteiraukit mūsų 
įstaigoje.

WADE PARK REALTY 
7032 Wade Park Avė., 

Telef.: HE 2-2922 
Sav. A. Kazakevičius,

PIX BEVERAGE
45 rūšių alaus — visokį gaivi

nantieji gėrimai.’ 
vynas ir šampanas 

(prancūziškas)
Turime Baltos Meškos alų.

Parengiama vestuvėms, baliame 
pobūviams. Nemokamas prista
tymas dieną ir naktį. Atdara it 

trečiadieniais iki 1 vai.
6903 Superior Avė, . EX 1-3311

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

; ii

Įvairūs valgiai, šeštadienių vakarais šokiai griežiant
geram orkestrui

731 E. 185 ST. KE 1-9737

Į I. J. S AM AS, JEWELER
g šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai j
H Laikrodžių taisymas. Brangenybės. Įvairus dovanų j 
K pasirinkimas. 1
g 7007 Superior Avė. Greta Ezella Theatre g

Telef.: EX 1-3969. Bute: WA 1-2354

....................... ............. .......... .........................,..............

I

IŠNUOMOJAMA
du kambariai, su maistu, vienam 
ar dviems asmenims. E. 124 St. 
Kreiptis:

UL 1-2746

TALIS STUDIO

LIETUVIŲ KLUBO SVETAINĖ 
IR SALĖ

6835 SUPERIOR AVĖ.
Klubo ir salės vadovybė kviečia visus Clevelando 

lietuvius įstoti į Lietuvių Klubą ir nuolat lankytis svetai
nėje. Penktadieniais specialūs parengimai.

" Kviečia visus lietuvius savojoj salėj daryti susirin
kimus, atšvęsti vestuves, rengti vakarus ir koncertus.

>t<

F- 4

J. CIJUNSKAS 
LAIKRODININKAS

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

ANDRU REALTY
1010 EUCLID AVĖ.

40 akrų farrna. Gyvenamas 
namas ir kiti reikalingi trobe
siai. Traktorius ir kitos maši
nos. Geros pajamos. Tik viena 
valąnda iš . miesto. Kaštuoja 
$8,800.

¥

Gražus 6 kambarių, vienos 
šeimos namas. Geram stovyje. 
E. 74, ir Superior. ' Kaštuoja 
$8,500.

¥

Geras dviejų šeimų, 5 ir E 
kambariai. Įmokėti tik $1,800." 
East 70 St.

Mus galite bet kada šaukti: 
HELEN ANDRUKAITIS 

PO 1-9668 
PO 1-3488

VICTOR BANIONIS 
CE 1-5753 
SW 1-9568

PARDUODAMI APSAUGINIAI 
LANGAI

Dydis 24”x28”.- Vieno kaina 
$3.00. Kreiptis: ' ;

1191 E. 71 St.'

prieinamomis kainomis. 
6210 Dibble Avė., 
CĮeveland 3, Ohio

Tel.: EX 1-0376

dabar jūsų kaimynistėj
7106 Superior Avė.

Tel. HE 2-0144
Bet kuriuo laiku, bet kokios 
rūšies foto patarvimas Jums.

Modernūs portretai, vestuvių, 
^kilmių, vaikų ir kitos nuo- 
*rauMos.

FOTOGRAFIJOS MEISTERIS

Europinių žurnalų Ir filmų 
žvaigždžių fotogrufaa, daba* 
CLEVELANDE. J

Šios trys krautuvės duoda ir keičia Eagle Stamps

Mūsų prekybinė garbė paremta 40 metų praktika , 
parenkant medžiagų rūši's ir už jas garantuojant.

Mes nelaikom antros rūšies medžiagų, o jų kainos 
žemesnės negu bet kurioj kitoj krautuvėj.

WOLFS FABR8CS• • I

7012 Superior Avė. EN 1-3764 ‘

l

!>'•

SUOPIS FURNITURE
Visokių rūšių baldai ir elektriniai bei kitoki reikmenys 

virtuvei ir kiekvienam Jūsų buto kambariui
ŽEMOS KAINOS — MALONUS PATARNAVIMAS

6921 Wade Park EX 1-0911
Patogi vieta apsipirkti lietuviams naujakuriams 

lietuviškoje krautuvėje
........■■■■■ ~ . . ............ - . ■ X .-s-y

Pilnai padengta apdraudą UTah 1-4515 .

WM. DEBBS PAINTING CO.
WM. DEBESIS

Namų Pagražinimas iš Vidaus ir. iš Lauko
7526 Star Avenue CĮeveland 3, Ohio

P J KEKSJLS
609 Sočiety for Savings Bldg.—CĮeveland, Ohio

OFISO'TELEF.: MAin 1-1773. REZIDENCIJA: PENINSULA 2521

Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesėiuoee, kreip
kitės j mar.e, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą p«i- 
.-iuuse apdrauitvs-insuranco reikaluose.

Sulnisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildymą* 
irarantuojnind. Kreipkitės j mane telefonu arba asmeniškai.

PARDUODAMAS NAMAS
> East 95 St. Didelis, vienos šei
mos. Gaso šildymas. Labai gerai 
įrengta. Kreiptis vakarais:
. ■ ' “ RA 1-6927

PARDUODAMAS NAMAS
Pelninga nuosavybė. East 82 

St; (į šiaurę nuo Superior). Nau
jai dažyta. 5 kamb. viršuj, 4 
žemai. Gąso šildymas, gera vir
tuvė! Kaina $9,900? . * * ■

| šauk: SW 1-9328 ■/ ..(8)

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI

Kada jūsų namai arba ra 
Kandai tampa sunaikinti arbr 
sugadinti ugnies, kręipkitės 
P. J. KERŠIS; dėl* apkainavi 
oao, ko visada reikalauja ap 
draudęs Kompanijos pirm, ne 
gu Išmoka už puostoliuš.-

P; J. KERSIS
• 609 Soėifety for Saving BId. 

Telef,: MAin .1-1773. ;
Rezidencija; PENINSULĄ 2521 
S - - ’į

•*

* .

Viskas papiginta 25'/< iki 50(1 už sukneles, megztinius, 
bliuskas, marškinius.

NEPAPRASTA PROGA IR KOKYBĖ!

J

EZELLA DRESS SHOP
7011 Superior Avenue EX 1-8653

DVIGUBAI ŽENKLŲ KAS ANTRADIENĮ

Vyrų odinės ar vilna išmuštos šlepetės 3.88. Moterų 2.88 ir 
.. vaikų 3.88 ar 4.88. Reguliariai 4.95 iki 7.95.

Moteriškos šlepetės 1.88 ir 2.88 .

JAMES SHOE STORE
7041 Superior Avė.

Vipoj Amprikoj žino'mi VVeatherbird vaikų batai. "

- -SUMUŠTINIAI. GĖRIMAI. SQDA. .

M AR NE L L’ S
7023 Superior Avėnuę

Saldainiai, ^Riešutaį, Popkornai 
čia susitikit savo draugus po pamaldų 

Geriausia kava riiięšte

Wilkelis Funeral Home
Pilnas laidotuvių patarnavimas

—HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS—

6202 SUPER1OJR AVĖ., HEnderson 1-9292

JAKUBS & SON
FUNERAL HOME

Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Della E. Jakubs & WilHam J. Jakubs
Lįcensijuoti' laidotuvių .direktoriai ir baĮsąmuotojal

25 mątal. šimpatihgo'ir rimto patarnavimo. '
I, 6621Edna Avėn& ENdicott 1-17M J
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mi 25 metams Sibiro.

(pereinamąjį) ten buvo naujai 
•tardomas. Nuteisė antrą kartą 
mirties bausme, pakeičiant ją

ap- 
Žo- 
at- 
pa- 
to-

Akomponavo S.
Zandbergs. P. Orintaitės, ir K.

žiniomis sovietų stovyklose ir

Redakcijos ir administracijos adresas — DIRVA, 1272 East 71 St., CĮeveland 3, Ohio. — Telefonas: HEnderson 
1-6344. Redaktorius Balys GAID2IONAS (buto telefonas: GArfield 1-7406).

reikia bendros šalpos organizacijos
f .

yra privalomas, nes kitaip ųesu- 
prastume lietuvybės išlaikymo 
ir lietuvių tautos gelbėjimo bei 
ryšių palaikymo su lietuviais už 
JAV ribų, jei ji atsisakytų šal
pos darbo. JAV LB-nei priklau
so pasaulio lietuvių šalpos dar
bas.

A. MUSTEIKIS, DetroitLietuvos krašto okupacija, at
nešusi tautai vergiją ii- nežmo
niškas fizines bei dvasines kan
čia, pagimdė čia Amerikoje la
bai reikšmingą šalpos organiza
ciją — Halfą. Nežiūrint kaiku- 
rių jos trūkumų, ji atliko ir da
bar -atlieka labai naudingą dar
bą, surenka ne tik tai kas dar 
pusiau gali'luti naudojama na
mie, bet ji apvalo spintas "ir nuo 
visai pasenusių drabužių ir ava
linės pasiųsdama, vargstantiems 
Europoje. Ne vienas yra pasi
naudojęs tomis gėrybėmis ir ne 
vienas dar pasinaudoja ir dabar, 
tenai, toli už vandenynų, šioji 
Balfo daiktais ir pinigais veikla 
remtina ir toliau.

Gyvenimas rieda pirmyn. Jin 
nenustoja nešęs tautoms ir pa
skiriems asmenims savo laimės, 
ir nelaimės taurę. Vieniems už
traukia ligos, naštą, kiliems pa
siunčia negailestingą giltinę, 
tretiems — įteikia kitokio gy
venimo kartumo stiklelį.

štai "Dirvos’’ 5 nr. skaitome, 
jog "Buvusį Lietuvos Koopera
tyvų Sąjungos "Lietūkis” ilga
metį tarnautoją Joną Pelėnį 
Brazilijoje, Rio de Janeiro mies
te, ištiko skaudi nelaimė: jį pra
važiuojantis automobilis per- 
trenkė ant žemės ir taip sunkiai 
sužalojo, jog reikėjo amputuoti 
koją”, čia paminėjau tik vieną 
faktą, o jų yra daug.

Be pavienių, nors ir ne visai 
retų, nelaimingų atsitikimų, tu- sidrausti dėl augštų tarifų, 
rime visą būrį Nepriklausomos džiu sakant, yra daug tokių 
Lietuvos kovų karo invalidų/ sitikimų, kada lietuvis gali 
kurie reikalingi visuomenės pa-' tekti j nęlaimę ir daug yra 
rainos, nes dėl savo invalidumo Į kių, kuriems jau dabar reikalin- 
nepajėgia sau duonos pelnytis/ga skubi visuomenės parama. 
Pagaliau, jie turi ir teisę, rna-Į 
žiausiai moralinę, į visuomenės* 
paramą. Jie paaukojo savo svei-Į sunku. Mes 
katą, kad mes laisvi būtume ir j 
sau geresnį gyvenimą susidarv-j 
tume. Tad ar mes juos turimel 
pamiršti? Tiesa, yra susidaręsl 

komitetas, kuris renka aukas. 
Kai kurios kitos organizacijos 
šelpia juos, bet juk nevisi. Ko
dėl? O juk mūsų visų pareiga 
jiems padėti.

Dabartinis Balfąs nesirūpina' 
nei karo invalidais nei pavieniais 
asmenimis, patekusiais nelai
mėn ir gyvenančiais ne Europo- tuvių, bet iš jos uždavinių dva- 
je. Pagaliau jis atsisakė rūpintis stos išeina, kad jai tas darbas

ir lietuvybės židiniu Vokietijoje. 
Be fizinių lietuvių kančių, daž
nai spauda kreipiasi į skaityto
jus parautos tiems, kurie alksta 
dvasiniai. Jei mes kalbame apie 
lietuvybės palaikymą, jos išlai
kymą ir ugdymą, tai turime ap
imti visą kompleksą ir visame 
pasaulyje, bet nesitenkinti tik 
viename krašte esančiais lietu
viais. šiam visam darbui reika
lingas Bendras Pasaulio Lietu" 
vių šalpos Fondas (BPLSF). kip 
ris ateitų pagalbon ne tik karo 
invalidams, bet ir visiems pavie
niams. asmenims, patekusiems 
nelaimėn dėl ligos, senatvės ar 
šeimos nario mirties ir gyve
nantiems visose pasaulio šalyse. 
Tuo klausimu dviejų nuomonių 
negali būti. Kyla klausimas, kas 
ir kaip turėtų suorganizuoti tą 
visuotiną šalpos rondą?

šiuo metu veikia keletas pro
fesinių organizacijų šalpos fon
dų, bet jie naudojami tik savo 
profesijų nelaimės ištiktiems 
paremti. Betgi yra visa eilė mū
sų tautiečių, kurie nepriklauso 
jokiai profesiniai ar religiniai 
grupei ir tuo būdu, ištikus ne
laimei, nesinaudoja jokia pašal
pa. Esamos draudimo bendrovės 
nepatenkina visų tų, kuriems 
kelią pastoja nelaimė. Pagaliau 
nevisi yra ir pajėgūs saugiai

Dabar sukurti naują specialią 
šalpos organizaciją būtu per 

ir taip esame pa
kankamai susismulkinę j daugy
bę organizacijėlių, kurios labai 
silphai begyvuoja. Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenė, nors ir da
bartinėje sąrangoje, ji savo įsta
tuose yra numačiusi: c) išlaiky
ti lietuvybę; d) palaikyti gimi
ningumo ryšius su lietuviais už 
JAV ribų ir e) remti lietuvių 
tautos gelbėjimo pastangas. Jei 
čia ir nėra įsakmiai pasakyta, 
jėg JAV LB rūpinsis šalpa lie-

Lėšų klausimas turi būti 
sprendžiamas šiuo keliu. Pagal 
JAV LB nuostatus lietuvių šal
pos ir lietuvybės palaikymui lė
šų nenumatyta. 40'< surinktų 
lėšų eina Lietuvos laisvinimo 
reikalams ir 30'1 — centrui. 
Šioji paskutinioji pozicija yra 
vieną neracionaliausių, atsimi
nus, jog JAV LB centras nesi
rūpina lietuvybės paląikymū 
(veikla vyksta apylinkėse) nei 
laisvinimo reikalais (Altas). 
Centrui labai ir labai pakaktų, 
jei kiekviena apylinkė skirtų 
tik 10%, o 20'; eitų bendram 
šalpos fondui ir kartu lietuvy
bės išlaikymui. Tai būtų viena 
stambesnė lėšų pozicija. Antras 
pajamų šaltinis — vietos BALF 
skyriai. Atsimindami, jog BALF 
rūpinasi Europoje esančiais 
tremtiniais, tai vietos BALF 
skyriai turėtų skirti BALFui tik 
dalį tų lėšų, kurias jie surenka. 
Čia gali būti keli varijantai. 
Kiekvienas BALF skyrius 10'i 
savo surinktų lėšų atiduoda Pa
saulio Lietuvių šalpos Fondui, 
kurį tvarko Amerikoje JAV LB- 
nė, o kitose šalyse — tų šalių 
LB-nės. Trečias šaltinis,,nors ir 
laikinas lėšų papildymas, būtų 
iš dabartinių paskirų šalpos or
ganizacijų. Įsijungus į BPLSF 
paskiros šalpos organizacijos 
likviduotųsi, o pasiliktų du Bal
tai — vienas Europoje esantiems 
lietuviams šelpti, o kitas — 
BPIJSF — Visame pasaulyje iš
siblaškiusiems ir lietuvių visuo
menės paramos reikalingiems, 
šitaip susitvarkę efektyviai pri
būtume visur ten, kur tik lietu
vis materialės ar moralės-dva- 
sinės paramos būtų reikalingas.
' Organizuojant pasaulio lietu

vių bendruomenę atskirų kraštų 
ribose, atitinkamai ir jų centrai 
būtų suformuoti šalpos reika
lams tvarkyti, šis reikalas yra 
skubus ir neatidėliotinas, šituo 
keliu eidami apjungsime visus 
tuos, kuriems reikia vienokios 
ar kitokios paramos, o nelaimės 
ištiktas pasijustų, jog jis yra 
kilnios ir krikščioniškos tautos 
narys.

Japonijos oro linijų bendrovių pirmininkas S. Yanagita su žmoną 
gėrisi Nevr Yofko dangoraižiais. J’h atskrido pravesti Pacifiko 

lėktuvų .liniją,
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BOKITE SVEIKI
D. DEGESYS, M. D.

šiuo vardu pasirodė neseniai, sil pažangą, padaryta medicinos 
išleista Dr. Stepono Biežio kny
ga.

Mes neturime daug knygų lie
tuvių kalboje, analizuojančių 
sveikatos problemas. Man atra
do, kad šiais laikais rašyti ,kn)ę-
gą aktualiais sveikatos reikalais 
•yra gana sunku, žmonės, kurie 
domisi spauda ir kurie gali skai
tyti, tie daugiau ar mažiau yra 
susipažinę su pagrindiniais hi
gienos reikalavimais ir jiems 
skaityti žinomus dalykus nuo
bodu. Gi analizuoti specifines 
medicinos problemas populiario
je spaudoje neapsimoka, nes nie
kas jų neskaitys, o jei ir skai
tys, tai mažai ką supras. I

Dr. Biežis savo knygoje Bū
kite sveiki; bando rasti vidurkį. 
Jis įžangoje pasisako norįs su
pažindinti mūsų senesniosios 
kartos lietuvius su pagrindiniais 
sveikatos patarimais. Savo min
tis jis bando dėstyti populiaria 
kalba, vengdamas moksliškų ter
minų.

Knygelė, 
p.), mano 
perskaityti 
ir jauniems.-

Joje randi patarimų, kaip už
silaikyti, kad sulauktum gilios 
senatvės. Yra nurodymų, kaip 
reguliuoti maistą ir dietą (net 
speciali maisto lentelė yra pa
ruošta šeimininkėms). Išaiškin
ti vitaminai ir jų reikšmė svei
katai. Taip pat duoda įvairių 
patarimų kaip apsisaugoti nuo 
kaikurių ligų, arba kaip paleng
vinti jų eigą.
. Nors trumpais bruožais pa
aiškina žinogaus psichologinius 
aspektus ir jų įtaką į ligos eigą. 
.Jo nuomone optimistai geriau 
perneša ligas ir tuo pačiu ilgiau 
gyveną. Toje pat knygoje jis 
užsimena apie narkotikus, ža
lingų vaistų reklamą ir naminį 
gydymą. Žodžiu, duoda visą eilę 
naudingų patarimų. Knygelė 
parašyta gera lietuvių kalba.

Iš kitos, pusės, skaitant pasi
gendama gilesnės minties. Visi 
pasirinkti objektai aprašyti la
bai paviršutiniškai, be gilesnių 
studijų.

Bendrai r kalbant, Dr. Biežio 
įnašas į sveikatos reikalams 
skirtą literatūrą, yra girtinas. 

• jo užsimojimas turėtų paska
tinti ir kitus jaunesnius ir pa
žangesnius gydytojus, aktyviai 
dalyvauti lietuviškoje spaudoje 
ir supažindinti mūsų visuomenę

kad ir nedidelė (188 
nuomone, patartina 
visiems — seniems

srityje. O ta pažanga yra dide
lė. Gi spauda yra'geriausias tal
kininkas skleisti sveikatingumo 
jdėjas.

Gilioje senovėje medicina bu
vo glaudžiai susijusi su burtais 
ir buvo prieinama tik vienai 
grupei žmonių. 4 šimtm. prieš 
Kristų, Hippocratas išpopuliari
no medicinos mokslą, rašydamas 
ir mokydamas 'kiekvieną kas 
tik mokėjo, skaityti, davė pata
rimus kaip gyventi, kad nesirg- 
tum, o apsirgus kaip užsilaiky
ti, kad greičiau pasveiktum.

Neveltui jis vadinamas medi
cinos tėvu ir kūrėju.

| Civilizacijai ir kultūrai pro
gresuojant priartėjom prie ato
mo amžiaus, Daug kas pasikei
tė, bet sveikata ir jos reikšmė 
mūsų gyvenimo kovoje už būvį 
pasiliko lygiai taip pat reikšmin
ga, kaip kad buvo gilioje seno
vėje.

Modernioji medicina labai pa
lengvino kovą su ligomis ir jų 
sukėlėjais bacilomis, bet neuž- 
mirškim, kad bacilos išmoksta 
prisiderinti prie modernių ko
vos priemonių; kaip pėnicillinas 
ir sulfonamidai. Jeigu penicilli- 
nas ir kiti modernūs vaistai pir
maisiais išradimo metais ligos 
atveju galėjo padėti beveik 
100%, tai atsiminkime, kad tie 
patys vaistai tų pačių ligų at
veju 1953 statiškoje tepadėjo 
tik 50%. Kas bus kai bacilos iš->
moks nugalėti visas modernias 
priemones? Viena išeitis — svei
kas ir nepalūžęs kūpąs gali at
sispirti daugeliui ligų.

Todėl visų mūsų gydytojų pa
reiga yra informuoti visuomenę 
sveikatos klausiniais, nęjsitrau- 
kiant į savo specialybės kiautą. 
Kiekvieną bandymą ta linkme 
reikia sveikinti ir ta pačia pro
ga palinkėti Dr. Biežįui, kad tai 
būtų ne paškutinė jo knyga.

Europoje gili žiema: daug sniego ir dideli šalčiai, ši Siamo kalė 
nuo šalčio saugosi, vilnoniu .šalikų.

10 mėty tremty
(Atkelta iš 1 psl.) 

yra neteisybė. Melas yra, 
čia kalbama apie laisvę ir

las, 
kai 
gražų gyvenimą”.
. Daugiau apie Borutą jau ne
buvę nieko girdėti.

Tas pats studentas ir kiti Vil
niaus kalėjime pasakoję apie 
partizanų veiklą Lietuvoje ligi 
1949 metų. 1948 m., partizanai 
buvę . įsiveržę net į Ukmergės 
kalėjimą, nuginklavę sargybas 
ir paleidę visus kalinius. Pana
šiai įvykę ir Vilniuje. Partiza
nai iš V. Vokietijos vis buvę ra
ginami nepasiduoti, kovoti už 
Lietuvą, nes tuojau jie būsią iš
laisvinti ir dėl to, tiek jie, .kaip 
aktyvūs rezistantai, tiek jų 
veiklos srityse gyveną ūkinin
kai, buvę> tiesiog masiniai bol- 
.ševikų išnaikinti, nes žadamos 
pagalbos iš vakarų, deja, jie jo
kios nesulaukė ...

Atsimenama, kad sovietai 
1946 .ir vėlesniais metais varė 
propagandą vakaruose, kad buvę 
vokiečių kariuomenėje kariai 
lietuviai grįžtų į tėvynę ir ga
lėsią ramiai gyventi kaip civili
niai piliečiai. Tuo tarpu Viilte-

Kai rusam,s, nebuvusiems va
karuose, pasakojama, kokie ten 
uždarbiai'ir iš viso gyvenimo są
lygos, tai jie tik ir kląusia; Kaip 
patekti į ten? O kurie yra buvę 
vakaruęse tie ir patys žino.

• Kai prasidėję paleidimai, sun
ku buvę suvokti, pagal kurias 
taisykles paleidžia. Vienus ir su 
mažom bausmėm nepaleido, o 
kitus paleido ir nuteistus 25 me
tams. Prieš išleidžiant vykti į 
vakarus, davė geresnį maistą ir 
geresnį aprėdą. Kai jie peržengę 
sieną į vakarus, jiems tai buvęs 
lyg sapnas, iš kurio ir šiandien 
dar negali atsipeikėti.

MARGUČIO ŠVENTE
Dalyvauja smuikininkė Elena 

Kuprevičiūtė, solistė Polyna 
Stoška, Chicagos simfoninis or
kestras. Dirigentas V. Marijo- 
šius.

Gegužės 2 dieną Chicagos lie
tuviai turės retą progą atžymė- 
mint Margučio 25 metų veiklos 
sukaktį. Tą dieną^Matgučio — 
ilga, sunki ir kartu nepaprastai 
naši vaga bus palydėta didele 
muzikos' šventįe Civic Operos Rū
muose, kurie talpina virš' 4.000 
žiūrovų.

Toks jau Margučio 25 mėtų 
kelias, jog jis visados, buvo iš
gražintas plataus masto suma
nymais. Įtakingų, talkininkų bū
rys padėjo Margučiui praeity ir 
padeda dabar jam išeiti su lie
tuvių muzikos ar dainos pasiro
dymais j plaučiausį’ Chicagos 
lauką. Jubilėjaus, pręga, Margu
tis -tą savo seną tradiciją dar 
labiau iškelia, ir

atžymėti ruošia tikrai didelę lie
tuvių kultūros puotą. Tam tiks
lui Margutis atkvięčia žinomą 
smuikininkę Eleną Kuprevičiūtę, 
šiuo metu sėkmingai koncertuo
jančią po įvairiną Europos vals
tybes ir ten pelniusią augštą 
įvertinimą, šiam tikslui Margu
tis atkvięčia ir Mėtropolitain 
Operos solistę Pelyną Stoškų. 
Dalyvaus ir Chicagos simfonijos 
orkestras, diriguojamas Lietu
vos operos dirigento Vytauto 
Marijošiaus.

Ši jubiliejinė Margučio šventė 
Chicagos. Operos Rūmuose lau
kiama. visų. Chicagos lietuvių, 
šios sukakties proga ruošiamas 
specialus leidinys ir apie Mar
gučio veiklą radijo ir spaudos 
srityje. ( J. G.

STUDENTŲ ŽINIAI
Balandžio mėnesį įvykstan

čiuose Lietuvių Studentų Są
jungos JAV centro organu rin
kimuose turės teisę dalyvauti 
tik tie studentai, kurie šiais 
mokslo metais bus užsiregistra
vę Sąjungos sekretoriate, arba 
kurių įsiregistravimas Sąjungos 
skyriuose bus jų laiku persiųs
tas Centro Valdybai. Neįsiregis- -25 m. kalėjimo, bet šį kartą jau 
travę ar registracijos neatnąu- 
jinę studentai prašomi tai pa
daryti iki kovo 15 d.- (pašto 
antspaudo data), prisiunčiant 
S-gos sekretoriatui šias žinias: 
pavardę, vardą, gyv. vietą, uni
versitetą, studijų šaką ir aka
deminį statusą. Registruojamasi 
šiuo adresu: Mr. R. Mieželis, 
Harvard Graduate' Šchool of 
Busihešs Administration, Mor- 
ris Hali B-42, Boston 63, Mass.

Centro organų sudarymas yra 
svarbus tolimesnei Sąjungos ge
rovei. Todėl kviečiame visus 
studentus nedelsiant registruo
tis.

Centro Valdyba yra Cleve- 
lande sudariusi rinkiminę komi
siją, kuri pati paskelbs kandi
datų statymo datą ir Sąlygas.

Lietuvių Studentų Sąjungos 
JAV Centro Valdyba

VASARIO 16 MINĖJIMAS 
LATVIŲ-LIETUVIŲ 

VIENYBĖS INICIATYVA
šeštadienį, vasario mėn. 13 d. 

Bohemian National Hali salėje 
įvyko Latvių-Lietuvių Vienybės 
Clevelando skyriaus rengtas 
Lietuvos Nepriklausomybės mi
nėjimas. Įžangos žodį tarė LLV 
garbės narys Em. Skujenieks. 
Paskaitą apie Lietuvos praeitį 
skaitė R. Vilumsons, Meninėje

',0 Por<? dainų ir pabaigai 
duetų padainavo sopranas V. 

kalėjimuose, tvirtina, kad tokie Aįgars-Ubelite ir baritonas Dr. 
sugrįžėliai sovietų buvę baudžia- j Klavinš

....  v. X . XXX lliuziivcn II XX. 
Nuvežus į Maskvos kalėjimą Inčiūros eilėraščius deklamavo

savo sukakčiai

VADOVAS Į SVEIKATĄ
Geresniam sveikatos išlaikymui nauja knyga 

BŪKITE SVEIKI 
kurią! pąrašė ir Išleido Dr, Steponas Biežis. Šioje knygoje 
aprašbma svarbieji sveikatos išlaikymo dėsniai: kaip būti 
sveiku ir ilgai gyventi.

Ši svarbi, knyga privalo rastis kiekvienoje liętuvių šei
moje.'Kaina tik 2 doleriai su prisiuntimu. Tuojau užsisa-

■ kykitę. ' ’ ' .- ■ ’ . .
f . .Užsakymus siųskite knygoą autoriui: t ■ /

DR; S. BIEŽIS, , . ‘'■
3241 W. 66th Placc, . , , Chicago 29, UI.

Telefonas: REpublic 7-7868 ■ (12) ■

ne kaip sovietų, bet kaip Vokie
tijos pilietį. Kalėjime, kur ga- j 
Įėjo sutilpti daugiausia 12.000 . 
kalinių, buvo patalpinta 22.000. '

VORKUTOJE, DONBASE IR 
LAISVĖN

1950 metų sausio mėnesį bu
vęs nuvežtas į Vid. Sibiro gar
siąsias Vorkutos stovyklas. - 
Dirbdavo prie 35 laipsnių šalčio 
12 valandų.. Darbo ir gyvenimo 
sąlygos baisios.

Vėliau nuvežė į Donbaso sto
vyklas. Nei Vorkutoje, nei ki
tose priverčiamojo darbo ir be
laisvių stovyklas ilgai nelaiky
davo. Kartais nė metus nepabu
vus išveždavo į kitas stovyklas. 
Bet kalinių sąstatas pasikeis
davo jau ir nuo mirimų. Juk kai 
kuriose stovyklose išmirdavo net 
90% visų kalinių. Vieno lietu
vio, buvusio Sibire, apskaičia
vimu, Sibire lietuvių išmirę apie 
90% . Tai, baisus nuošimtis. Iš
likti gali tik patys stipriausieji. 
Jo nuomone kasmet miršta‘apie 
20%. . , ’ . 
- Rusijoje esą įsivęisusios trys 
savybės: melas, skurdas ir va
gystė. Vos tik rusas gauna rub
lį, tuoj ir prageria, .Vargas'tuo 
dar padidėja. ‘Dora nusmukusi. 
Masės pakrikusios.

Po Stalino mirties’ padėtis RuJ 
sijoje nepagerėjo. Tas pats 
skurdas - tęsiasi. Kaikur belais
viai dar padoriau, išrūdydavo, 
negu civiliniai, gyventojai. Va
dinamas’ kainų. sumažinimas jo
kio? reikšmės neturėjo, nes tuo 
įjačiu laiku buvo pakeltos darbo 
normos.

Z. Rozengrina. N. Mazalaitės 
"Legendą apie ilgesį” skaitė Em. 
Skujenieks. Visi vertimai latvių 
kalbon atlikti rašytojo Em. Sku- 
jeniekb. Lituanistinės mokyklos 
šokių ansamblis, vad. L. Sagio, 
pašoko porą liaudies šokių, ku
rie sukėlė tikrą entuziazmą lat
viu publikoje. Gaila, kad tik du 
šokius ansamblis, matomai, te
buvo paruošęs. ’

Po meninės dalies buvo pa
ruoštos kuklios vaišės 'visiems 
minėjimo dalyviams. Jaukioje ir 
nuoširdžioje nuotaikoje praleis
ta, porą valandų. Vaišių metu 
kėlbas pasakė Dauguvos Vana
gų Clevelando sk. pirmininkas 
p. J. Pluksis ir ALT atstovas p. 
St. Lazdinis. Minėjimas laikyti
nas pavykusiu, nors publikos ga
lėjo būti ir daugiau. Latvių-Lie- 
tųvių Vienybė dirba naudingą 
darbą abiejų tautų savitarpiam 
susipažinimui.

NEWTJn^YEAR^>o Escitiar 
Sundajr Pcrfonnancea, Stmday, 
Fcb. 21—1:30 A 5:30; Sundcy, 
Fcb. 23, 2:15.
DA1LY MATS. (1,50 & $2.00 

Ine. T*x. : '
NIGHT8. SAT. MATS.. A ALL 
SUN. PERFORMANCES $1.60, 
$2.00.. $2.40. $3,00 Ine. Tax. No’ 
Evenlns Ferforraaneet: Sun., Fcb. 
21 A 2$. No Dally Perlormaneea: 
Feb. 15, 16. A 28. Nata, 2:15 P.M. 
Nite«8:15 P.M. Doorc open 1 A 
7 PJf.

TICKETS
, %/ aŪc? ?
RICHMAN’S

' . & ■

PUfcLICHAU.


